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ملحوظة:
تت�أ ّلف رموز وثائق الأمم املتحدة من �أحرف و�أرقام معا .ويعني �إيراد �أحد هذه الرموز الإحالة �إىل �إحدى
وثائق الأمم املتحدة.
�أ َّما املعلومات عن امل�سارات �إىل مواقع الإنرتنت وو�صالت الربط بتلك املواقع ،الواردة يف هذا املن�شور،
فهي مقدَّمة ت�سهيال على القارئ ،وهي �صحيحة يف وقت �إ�صداره .وال تتح َّمل الأمم املتحدة � َّأي م�س�ؤولية عن
ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات �أو عن حمتوى �أيِّ موقع خارجي يف ال�شبكة.

© الأمم املتحدة� ،شباط/فرباير  .2013جميع احلقوق حمفوظة.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أي
ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة
�أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

ت�صدير الطبعة الثانية املن َّقحة
الهدف من الدليل الت�شريعي
اعتم ��دت اجلمعية العامة اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد مبوج ��ب قرارها  4/58امل�ؤ َّرخ  31ت�شرين الأول/
�أكتوبر  .2003والغر�ض من هذا الدليل الت�شريعي العملي هو تقدمي امل�ساعدة �إىل الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق
عل ��ى االتفاقي ��ة وتنفيذها ،وذلك من خالل تعيني املقت�ضي ��ات الت�شريعية ،وامل�سائل النا�شئ ��ة من تلك املقت�ضيات،
وخمتلف اخليارات املتاحة للدول لدى قيامها ب�إعداد الت�شريعات الالزمة و�صوغها.
ويف ح�ي�ن �أنَّ الدلي ��ل ُو�ضع ب�صف ��ة رئي�سية من �أجل امل�س�ؤولني ع ��ن ر�سم ال�سيا�سات العام ��ة وامل�ش ّرعني يف
ال ��دول التي ت�ستعد للت�صديق عل ��ى االتفاقية وتنفيذها ،فهو يهدف �أي�ضا �إىل توفري �أ�سا�س مفيد مل�شاريع امل�ساعدة
التقنية الثنائية و�سائر املبادرات التي �سوف ُي�ضطلع بها �ضمن اجلهود الدولية الرامية �إىل الرتويج للت�صديق على
االتفاقية وتنفيذها على نطاق وا�سع.
وق ��د �صي ��غ الدليل بحيث يكون مالئما ملختلف التقاليد القانونية وتباي ��ن م�ستويات التط ّور امل�ؤ�س�سي ،ولكي
يو ّف ��ر خي ��ارات يف التنفيذ ،حيثما ُيتاح ذلك .ومبا �أنَّ الدليل ُمعد يف املقام الأول لكي ي�ستخدمه �صائغو الت�شريعات
و�سائ ��ر ال�سلط ��ات يف الدول التي ت�ستعد �إىل الت�صديق على االتفاقي ��ة وتنفيذها ،فهو مل يتناول كل حكم بعينه من
الأح ��كام ،ب ��ل �إنه ير ّكز �أ�سا�سا على الأحكام التي �سوف ت�ستلزم تغيريا ت�شريعيا و�/أو التي �سوف ت�ستلزم �إجراءات
عمل �سابقة للوقت الذي ت�صبح فيه االتفاقية واجبة التطبيق على الدولة الطرف املعنية �أو يف ذلك الوقت نف�سه.
كم ��ا يب�ِّي�نِّ الدليل املقت�ضيات الأ�سا�سية يف االتفاقية� ،إ�ضافة �إىل امل�سائل التي يتعينَّ على كل دولة طرف �أن
تعاجلها ،ويقدّم يف الوقت نف�سه جمموعة متن ّوعة من اخليارات والأمثلة ،رمبا يو ّد امل�س�ؤولون الوطنيون عن �صياغة
الت�شريعات �أن ي�أخذوها بعني االعتبار.
ذل ��ك �أنه مبوازاة احلاجة �إىل املرونة ،هناك حاجة �أي�ضا �إىل االت�ساق و�إىل قدر من التن�سيق على ال�صعيد
ال ��دويل .وبه ��ذه الروح املتوازنة يعدِّ د الدليل البنود الإلزامية �أو االختياري ��ة للدول الأطراف ،ويبينّ ال�صلة بني كل
مادة �أو حكم �أو ف�صل من االتفاقية وما يقابلها من �صكوك �إقليمية �أو دولية �أخرى ،وكذلك �أمثلة تو�ضح كيف ميكن
لدول ذات تقاليد قانونية متباينة �أن تعالج �أحكام االتفاقية .وقد ا�ستُمدّت الأمثلة على القوانني واللوائح التنظيمية
الوطنية من درا�سة �أُجريت برعاية برنامج الأمم املتحدة الإمنائي .ونظرا �إىل �أنَّ جهود التنفيذ ال تزال يف مرحلة
مب ّكرة يف معظم الدولُ ،تعر�ض تلك الأمثلة على �سبيل �إي�ضاح بع�ض النهوج املتّبعة ،ال على �أنها بال�ضرورة "�أف�ضل
املمار�سات".
وال ُيق�ص ��د م ��ن الدلي ��ل �أن يقدّم تف�س�ي�را قانونيا فا�صال مل ��واد االتفاقي ��ة .فامل�ضمون ال ��ذي يحتويه لي�س
حج ��ة مرجعي ��ة ،وينبغي من ث ��م الرجوع �إىل ال�صياغة الفعلي ��ة للأحكام عند تقييم كل م ��ن املقت�ضيات على وجه
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التخ�صي� ��ص .وينبغي توخي احلذر �أي�ضا لدى �إدماج �أحكام من االتفاقية حرفيا يف ُ�صلب القانون الوطني ،والذي
يحتاج عموما �إىل م�ستويات �أعلى من ذلك من الو�ضوح واخل�صو�صية ،وذلك من �أجل تعزيز التنفيذ والتكامل مع
النظ ��ام القان ��وين عموما ومع التقاليد والإنفاذ.كما يو�صى ب�أن يتح ّقق �صائغ ��و الت�شريعات من االت�ساق مع �أحكام
جرائ ��م وتعاري ��ف �أخرى قد تك ��ون واردة يف الت�شريع ��ات الداخلية احلالية قب ��ل االعتماد على ال�صي ��غ اللغوية �أو
امل�صطلحات امل�ستخدمة يف االتفاقية.
وكانت الطبعة الأوىل من الدليل الت�شريعي قد �صدرت يف عام  2006بلغات الأمم املتحدة الر�سمية ال�ست ،وقد
تبينَّ �آنذاك �أنه مفيد لوا�ضعي ال�سيا�سات واملمار�سني واخلرباء .وكان من بني �أهداف الدليل الرئي�سية تقدمي �أمثلة
على تنفيذ العديد من الأحكام الرئي�سية الواردة يف االتفاقية من ِقبل بلدان خمتلفة ذات تقاليد ت�شريعية متباينة.
التو�سع يف حتقيق ذلك الهدف عن طريق "الأدوات واملوارد الالزمة من �أجل ر�صيد معرفي يف جمال مكافحة
ولقد َّمت ُّ
الف�ساد" (نظام "تراك") ،وهي بوابة على �شبكة الإنرتنت �أطلقها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
يف � 1أيلول�/سبتم�ب�ر  ،2011وتتيح هذه البوابة معلومات حمدَّثة عن الت�شريعات الوطنية املعنية بتنفيذ االتفاقية.
وت�أخذ هذه الطبع ُة الثانية املنقَّحة يف االعتبار ظهور نظام "تراك" ،ومن َّثم فهي ال تت�ض َّمن �إ�شارة �إىل الت�شريعات
الوطنية املعت َمدة تنفيذ ًا لالتفاقيةِّ .
�شجع القارئ على زيارة موقع "تراك" ال�شبكي
ولالطالع على تلك املعلوماتُ ،ي َّ

).(www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.aspx

و�إنَّ مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��دِّ رات واجلرمي ��ة عل ��ى ا�ستع ��داد لتق ��دمي امل�ساع ��دة يف تنفي ��ذ

االتفاقي ��ة .وميك ��ن االت�ص ��ال باملكت ��ب عل ��ى العن ��وان الت ��ايلUnited Nations Office on Drugs and :
( Crime, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austriaالفاك� ��س

� )+43-1( 26060-5841أو  .)26060-6711كم ��ا ميك ��ن احل�ص ��ول عل ��ى ن� ��ص االتفاقي ��ة وعل ��ى �أيِّ
معلوم ��ات �أخ ��رى ذات �صل ��ة م ��ن موقع مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعني باملخ ��دِّ رات واجلرمي ��ة عل ��ى ال�شبكة ،وهو

. www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html

�أهداف اتفاقية مكافحة الف�ساد
�إنَّ الف�س ��اد ،بت�سريب ��ه �أم ��وال الدولة على نحو غ�ي�ر قانوين ،يقتطع من اخلدم ��ات التي يعتمد عليه ��ا ذوو املوارد
ال�ضئيل ��ة ،مث ��ل اخلدمات ال�صحية �أو التعليم �أو النقل العام �أو خدمات ال�شرط ��ة املحلية .كما �إنَّ الف�ساد الب�سيط
ترتت ��ب عليه �أي�ضا تكالي ��ف �إ�ضافية يتح ّملها املواطن ��ون ،فال يكون توفري اخلدمات حين ��ذاك غري واف بالغر�ض
فح�س ��ب ،و�إمن ��ا يل ��زم "دفع املعلوم" من �أج ��ل �إجناز حتى �أب�سط الأعم ��ال احلكومية الأ�سا�سي ��ة ،ومن ذلك مثال
�إ�صدار امل�ستندات الر�سمية.
ويف كث�ي�ر من الدول ع ّلم ��ت التجربة مقدّمي طلبات احل�ص ��ول على تراخي�ص القي ��ادة �أو ت�صاريح البناء
وغريه ��ا من امل�ستن ��دات الروتينية �أن يتو ّقعوا "ر�سما �إ�ضافيا" يفر�ضه املوظف ��ون املدنيون� .أما على م�ستوى �أعلى
م ��ن ذل ��ك فتُدفع مبالغ كبرية مقابل احل�صول على عقود عمومية �أو حقوق للت�سويق �أو لتفادي التفتي�ش و�إجراءات
الدواوين احلكومية .غري �أنَّ عواقب الف�ساد �أكرث تخ ّلال وعمقا مما يبدو من تلك ال ُر�شى .فالف�ساد ي�س ّبب نق�صا يف
اال�ستثمار �أو حتى �سحب اال�ستثمار ،وترتتّب على ذلك �آثار عديدة طويلة الأجل ،من بينها اال�ستقطاب االجتماعي
وعدم احرتام حقوق الإن�سان واملمار�سات غري الدميقراطية وت�سريب الأموال املر�صودة لأجل اخلدمات الإمنائية
واخلدمات ال�ضرورية.
و�إنَّ ت�سريباملواردال�شحيحةعلى�أيديالأطرافالفا�سدةي�ؤ ّثريفقدرةاحلكومةعلىتوفرياخلدماتالأ�سا�سية
ملواطنيها وعلى ت�شجيع التنمية االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية امل�ستدامة .عالوة على �أنَّ ذلك ميكن �أن يع ِّر�ض
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�صحة املواطنني و�سالمتهم للخطر من خالل رداءة ت�صميم م�شاريع البنية التحتية �أو ُندرة الإمدادات الطبية �أو ِقدم
عهدها مثال.
و�أ�ش� � ّد ما مي� � ّ�س املق ّومات الأ�سا�سية �أنَّ الف�ساد ي�ضعف التو ّقعات املرتقب ��ة لال�ستثمار االقت�صادي؛ �إذ ق ّلما
ترغ ��ب ال�شركات الأجنبي ��ة يف �أن ت�ستثمر يف جمتمعات يوج ��د فيها م�ستوى �إ�ضافي م ��ن "ال�ضرائب املفرو�ضة".
وعندما تعر�ض ال�شركات الوطنية والدولية ر�شى للح�صول على �أعمال جتارية فهي تبرت فر�ص املناف�سة امل�شروعة
وت�ش� � ِّوه النمو االقت�صادي وتعزِّ ز ح ��االت الالم�ساواة .ويف كثري من املجتمعات ي�ؤدّي انت�شار ارتياب اجلمهور يف �أنَّ
الأنظم ��ة الق�ضائية فا�سدة و�أنَّ الأفراد من النخبة يف املجالني اخلا�ص والعام يرتكبون �أفعاال �إجرامية� ،إىل النيل
من �شرعية احلكومة وتقوي�ض �سيادة القانون.
و�إىل جانب تزايد نفور امل�ستثمرين الدوليني واجلهات املانحة الدولية من تخ�صي�ص موارد للدول املفتقرة
�إىل ق ��در واف بالغر� ��ض من �سيادة القان ��ون وال�شفافية وامل�سائل ��ة يف الإدارة احلكومية ،ف�إن �أعظ ��م ت�أثري ي�سببه
الف�ساد �إمنا يقع على �أ�ضعف ق�سم من �سكان البلد� ،أي الفقراء.
وق ��د �أخذ يتنام ��ى تيار من الوعي يف كل �أنحاء العامل ب�أنَّ مكافحة الف�س ��اد جزء متكامل من حتقيق �إقامة
نظام حكومي يكون �أكرث فعالية و�إن�صافا وكفاءة .كما �أخذ يزداد عدد الدول التي باتت ترى �أنَّ الر�شوة واملح�سوبية
يعرق�ل�ان التنمية ،وهي تطل ��ب �إىل الأمم املتحدة �أن ت�ساعدها يف اقتن ��اء الأدوات الالزمة لكبح تلك املمار�سات.
وملا كانت �أ�سباب الف�ساد عديدة ومتباينة ،ف�إن تدابري الوقاية والإنفاذ واملالحقة الق�ضائية التي ت�ؤدي غر�ضها يف
بع�ض الدول قد ال ت�ؤدي غر�ضها يف دول �أخرى.

"املادة 1
"بيان الغر�ض
"�أغرا�ض هذه االتفاقية هي:
"(�أ) ترويج وتدعيم التدابري الرامية �إىل منع ومكافحة الف�ساد ب�صورة �أكف�أ و�أجنع؛
"(ب) ترويج وتي�سري ودعم التعاون الدويل وامل�ساعدة التقنية يف جمال منع ومكافحة الف�ساد،
مبا يف ذلك يف جمال ا�سرتداد املوجودات؛
"(ج) تعزيز النـزاهة وامل�ساءلة والإدارة ال�سليمة لل�ش�ؤون العمومية واملمتلكات العمومية".
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�شكر وتقدير
ه ��ذا الدلي ��ل الت�شريعي ناجت عن عملية ت�شاركي ��ة وا�سعة النطاق .وقد قامت بو�ضع م�ش ��روع �أ َّويل لـه جمموع ٌة من
اخل�ب�راء م ��ن جميع املناط ��ق اجلغرافية ومي ّثلون خمتلف نظ ��م القانون ،مع عدد من املراقب�ي�ن من هيئات الأمم
املتح ��دة ذات ال�صل ��ة ومن منظمات دولية �أخرى .و ُو ِّزع ��ت تلك ال�صيغة امل�ؤقتة من الدلي ��ل الت�شريعي على نطاق
وا�س ��ع على مم ّثل ��ي احلكومات وعل ��ى اخلرباء �إ ّبان م�ؤمت ��ر الأمم املتحدة احل ��ادي ع�شر ملنع اجلرمي ��ة والعدالة
اجلنائي ��ة ،ال ��ذي ُعقد يف بانكوك م ��ن � 18إىل  25ني�سان�/أبري ��ل  ،2005و�إ ّبان الدورة الرابع ��ة ع�شرة للجنة منع
اجلرمي ��ة والعدال ��ة اجلنائية ،التي ُعق ��دت يف فيينا من � 23إىل � 27أيار/مايو  .2005وق ��د �أُخذ يف االعتبار متاما
ك ُّل م ��ا ورد بع ��د ذل ��ك من مدخالت وتعليق ��ات ومقرتحات تعديالت ،لدى �ص ��وغ الن�ص النهائ ��ي للدليل .و ُقدِّ مت
مالحظ ��ات واقرتاحات تف�صيلي ��ة ،على وجه اخل�صو�ص م ��ن كل من وحدة مكافحة الف�س ��اد التابعة ملكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية ،ومن جمل�س �أوروبا ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي .وتقدّر
الأمانة ببالغ االمتنان اجلهود التي بذلها كل من �شارك يف هذه العملية.
انكب طيلة �ساعات
با�سا�س ،الذي تولىّ �صياغة الدليل ،والذي ّ
وت ��و ّد الأمان ��ة �أن تتقدَّم بال�شكر �إىل نيكو�س ّ
عديدة على تدقيق املادة وحتديث عهدها.
كما تو ّد الأمانة �أن تنتهز هذه الفر�صة لكي تزجي ال�شكر �إىل حكومات �أ�سرتاليا و�إيطاليا وال�سويد وفرن�سا
وكن ��دا واململكة املتح ��دة لربيطانيا العظم ��ى و�إيرلندا ال�شمالية والرنوي ��ج والواليات املتح ��دة الأمريكية واليابان
واليون ��ان على �سخائها يف توف�ي�ر التمويل الالزم للرتويج التفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة الف�ساد ،وكذلك ل�صوغ
الدليل الت�شريعي ون�شره.
وتتوج ��ه الأمان ��ة باالمتنان �أي�ض ��ا ملعهد الأمم املتح ��دة الأقاليمي لأبح ��اث اجلرمية والعدال ��ة ال�ست�ضافة
َّ
اجتماع ��ي فريق ��ي اخل�ب�راء اللذين ُعقدا يف مق� � ّر املعهد يف تورين ��و ب�إيطاليا ،م ��ن � 10إىل  12متوز/يوليه 2004
وم ��ن � 26إىل � 28شباط/فرباي ��ر  ،2005ولتوفريه اخلدمات والتمويل لالجتماعني .وترد فيما يلي قائمة باخلرباء
واملراقبني امل�شاركني.
وال ب� � َّد م ��ن توجيه �شكر خا� ��ص �إىل برنامج الأمم املتح ��دة الإمنائي (اليونديب) ،وكذل ��ك خ�صو�صا �إىل
بول�ي�ن تامي�سي� ��س ،مديرة املمار�سة العملي ��ة يف جمموعة احلك ��م الدميقراطي الر�شيد التابعة ملكت ��ب ال�سيا�سات
الإمنائي ��ة ،مل ��ا ق َّدماه من دعم من �أجل �إعداد هذا الدليل الت�شريعي .ويج ��در التنويه ب�أنَّ عدَّة �أمثلة على القوانني
واللوائ ��ح التنظيمية الوطنية �أُتيحت م ��ن خالل درا�سة �أُجريت برعاية اليوندي ��ب ،عنوانها"Anti-corruption :
programme comparative study: a report with highlights of key lessons and challenges for

"( UNDP reviewدرا�س ��ة مقارنة لربامج مكافحة الف�س ��اد :تقرير يت�ض َّمن �أبرز الدرو�س امل�ستفادة والتحدِّ يات
املواجه ��ة ،مق� �دَّم �إىل اليوندي ��ب للنظر فيه)؛ وق ��د ا�ستُم َّد من تلك الدرا�س ��ة الكثري من م�ؤ�ش ��رات مواقع املوارد
املوحدة.
َّ
vi

قائمة اخلرباء
:�شارك اخلرباء التالية �أ�سما�ؤهم يف �إعداد الدليل الت�شريعي

 �صائغ الدليل-�ألف

Nikos Passas

Professor, College of Criminal Justice
Northeastern University
United States of America

  �أع�ضاء فريق اخلرباء-باء

*

Hans Abma
Senior Policy Adviser
Ministry of Justice
Netherlands

ع ّبود ال�س ّراج
�أ�ستاذ وعميد كلية احلقوق بجامعة دم�شق
اجلمهورية العربية ال�سورية
Gad Awuonda
Parliamentary Counsel
Legislative Drafting Department
Attorney-General’s Chambers
Kenya
Carlos Rodríguez Bocanegra
Counsellor
Directorate of Multilateral Political Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Colombia

فريقي اخلرباء ومن
ت�شري �ألقاب الوظائف املذكورة يف القائمة �إىل وظائف اخلرباء وقت م�شاركتهم يف اجتماعي
ّ
.ثم فهي ال ت�شري بال�ضرورة �إىل وظائفهم التي كانوا يتو ّلونها وقت ن�شر هذا الدليل
*

vii

Ishara Bodasing
Senior Anti-Corruption Specialist
Department of Public Service and Administration
South Africa
Ivan Collendavelloo S.C.
The Attorney General’s Office
Port Louis
Mauritius
Eugenio Curia
Chief Legal Adviser
Ministry of Foreign Affairs, International Trade and Worship
Argentina
Joseph Gangloff
Senior Counsel
Office of International Affairs
Department of Justice
United States of America
Joel Hernandez Garcia
Deputy Legal Adviser
Ministry of Foreign Affairs
Mexico
Zeljko Horvatic
President
Croatian Academy of Legal Sciences
Croatia
Helle Klem
Deputy Director General
Legal Department
Ministry of Foreign Affairs
Norway
Armand Riberolles
Investigating Magistrate
Ministry of Justice
France
Ilya Rogachev
Deputy Director
Department on New Challenges and Threats
viii

Ministry of Foreign Affairs
Russian Federation
Mariusz Skowronski
Public Prosecutor
National Prosecutor’s Office
Bureau for Organized Crime
Ministry of Justice
Poland
Pierre-Christian Soccoja
Secrétaire général
Service central de prévention de la corruption
France
Ahmer Bilal Soofi
Advocate
National Accountability Bureau
Government of Pakistan
Pakistan
Tian Lixiao
Deputy Division Director
Department of Treaty and Law
Ministry of Foreign Affairs
China

حميي الدين طوق
ال�سفري فوق العادة واملف ّو�ض
�سفارة اململكة الأردنية الها�شمية يف بروك�سل
الأردن
Hirokazu Urata
Senior State Attorney
International Affairs Division
Criminal Affairs Bureau, Ministry of Justice
Japan
Teresa Benvenuto
Vice-Head
Legislative Office
Ministry of Justice

 مم ّثلو احلكومات واملنظمات الدولية-جيم

Italy
ix

Nicola Bonucci
Acting Head
Anti-Corruption Division
Directorate for Financial and Enterprise Affairs
Organization for Economic Cooperation and Development
Gillian Dell
Transparency International Secretariat
Germany
Joachim Pohl
Legal expert
Anti-Corruption Division
Directorate for Financial and Enterprise Affairs
Organization for Economic Cooperation and Development
Pauline Tamesis
Policy Adviser (Anti-Corruption, Accountability and Transparency)
Democratic Governance Group
Bureau for Development Policy
United Nations Development Programme

 مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّرات واجلرمية-دال
Dimitri Vlassis
Valérie Lebaux
Junko Hirakawa
Mai Tonheim
Elsa Gopala Krishnan

x

املحتويات
مق ّدمة
�ألف  -هيكل الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد
باء -هيكل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
�أوال  -الأحكام العامة وااللتزامات الواجب تطبيقها يف اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أجمعها
�ألف -تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
باء -امل�صطلحات امل�ستخدمة
جيم� -صون ال�سيادة
ثانيا -التدابري الوقائية
�ألف -مق ّدمة
باء -ال�سيا�سات واملمار�سات الوقائية ملكافحة الف�ساد
جيم -تدابري ال�شفافية و ُن ُظمها يف القطاع العام
دال -ال�سلطة الق�ضائية والنيابة العامة
هاء -القطاع اخلا�ص
واو -منع غ�سل الأموال
زاي -م�صادر املعلومات :الأحكام وال�صكوك ذات ال�صلة
ثالثا -التجرمي و�إنفاذ القانون والوالية الق�ضائية
�ألف -مق ّدمة
باء -التجرمي
 -1االلتزام بالتجرمي :الأفعال التي تلزم االتفاقية جترميها
 -2االلتزامات بالنظر يف جترمي �أفعال :الأفعال
غري امللزَ م جترميها
 -3م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية
 -4امل�شاركة وال�شروع
جيم� -إنفاذ القانون
دال -الوالية الق�ضائية
هاء -م�صادر املعلومات :الأحكام وال�صكوك ذات ال�صلة
xi

الفقرات

ال�صفحة

3-1
17-4

1
2

35-18
23-18
30-24
35-31
168-36
41-36
68-42
97-69
108-98
126-109
168-127

7
7
9
12
14
14
16
24
33
36
42
53

521-169
182-169
346-183
261-183

57
57
59
59

314-262
340-315
346-341
490-347
519-491

76
88
94
95
133
139

17-1

1

رابعا -التعاون الدويل
�ألف  -مق ّدمة
باء -ت�سليم املجرمني
جيم -امل�ساعدة القانونية املتبادلة
دال�  -أ�شكال التعاون الدويل الأخرى
هاء -م�صادر املعلومات :الأحكام وال�صكوك ذات ال�صلة
خام�سا -ا�سرتداد املوجودات
�ألف  -مق ّدمة
باء -املنع
جيم -اال�سرتداد املبا�شر
دال�  -آليات اال�سرتداد والتعاون الدويل
هاء -التعاون اخلا�ص ووحدات اال�ستخبارات املالية
واو� -إرجاع املوجودات :االتفاقات والرتتيبات
زاي -م�صادر املعلومات :الأحكام وال�صكوك ذات ال�صلة

املرفقات
الأول -مقت�ضيات التزام الدول الأطراف ب�إبالغ الأمني العام
للأمم املتحدة
الثاين�-إحاالت مرجعية بني مواد اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد

xii

الفقرات ال�صفحة

659-520
531-520
583-532
630-584
659-631

792-660
677-660
705-678
717-706
755-718
764-756
792-765

143
143
146
158
175
185
193
193
198
206
209
220
223
229
233
237

مق ّدمـة
�ألف -هيكل الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد
 -1يت�أ ّل ��ف ه ��ذا الدليل من �أربعة �أجزاء رئي�سية مت ّثل م�سائل تتعلق بالتدابري الوقائية (الف�صل الثاين
م ��ن االتفاقية)؛ والتجرمي (الف�ص ��ل الثالث)؛ والتعاون الدويل (الف�صل الراب ��ع)؛ وا�سرتداد املوجودات
(الف�صل اخلام�س).
ُ -2يعر�ض ت�سل�سل الف�صول وال�شكل الداخلي بح�سب املوا�ضيع ال باتّباع ت�سل�سل االتفاقية فقرة ففقرة،
وذل ��ك لت�سهي ��ل ا�ستعمال الدليل على امل�س�ؤول�ي�ن الوطنيني عن �صياغة الت�شريعات وع ��ن ر�سم ال�سيا�سات
العامة ،الذين قد يحتاجون �إىل الرتكيز على ق�ضايا �أو م�سائل مع ّينة .ومع ذلك ف�إن ف�صول الدليل تقابل
فع�ل�ا ف�ص ��ول االتفاقية ،اجتناب ��ا لأي ارتباك .ويوجد ق�س ��م يو ّفر م�صادر ملعلوم ��ات �إ�ضافية يف نهاية كل
ف�ص ��ل مو�ضوع ��ي .وتبد�أ �أق�سام الدليل التي تتناول مواد مع ّينة من االتفاقية باقتبا�س ن�ص مادة االتفاقية
�أو موادها ذات ال�صلة ،وجميع تلك الأق�سام مرتّبة بح�سب الهيكل نف�سه ،كما يلي:
ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية؛
املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى؛
املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل معنية؛
التدابري االختيارية :تدابري قد تو ّد الدول الأطراف �أن تنظر فيها.
 -3وينبغ ��ي توجي ��ه انتباه خا� ��ص �إىل الأق�س ��ام التي تق� �دّم ملخ�صا ع ��ن املقت�ضي ��ات الرئي�سية ذات
ال�صل ��ة ب ��كل م ��ادة على ح ��دة ،والت ��ي تو ّف ��ر معلوم ��ات ع ��ن املقت�ضي ��ات الأ�سا�سية م ��ن امل ��ادة املعنية.
و ُتق� �دّم حت ��ت العناوي ��ن الفرعي ��ة الأخ ��رى معلومات تتعل ��ق مبقت�ضي ��ات �إلزامي ��ة �سوف ت�ستل ��زم تعديل
الت�شري ��ع القائ ��م �أو �س ��نّ ت�شري ��ع جديد ،م ��ا مل تكن واردة م ��ن قبل يف الت�شري ��ع الداخل ��ي؛ ومقت�ضيات
اختياري ��ة تنط ��وي عل ��ى م�سائل تُلزم ال ��دول الأطراف ب� ��أن تنظر فيه ��ا بجدّية؛ وتداب�ي�ر اختيارية متاما
ولك ��ن رمب ��ا تو ّد ال ��دول الأط ��راف �أن تنظ ��ر يف �إدماجه ��ا .وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أنَّ جمموع ��ة العناوين
الفرعي ��ة ق ��د ال تكون قابل ��ة للتطبيق يف جميع احل ��االت ،ويف تلك احل ��االت ال ت ��رد �إال العناوين الفرعية
ذات ال�صلة.
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باء -هيكل اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد
الأحكام العامة
 -4يب�ّي�نّ ق�سم ا�ستهاليل ق�صري ب�إيجاز هدف االتفاقية ،ويع� � ّرف امل�صطلحات امل�ستخدمة يف الن�ص
ب�أ�سره ،ويبينّ نطاق االنطباق ،وي�ؤكد جمدّدا على مبد�أ حماية �سيادة الدول الأطراف.

الوقاية
 -5تُلزم االتفاقية الدول الأطراف ب�أن ت�أخذ ب�سيا�سات عامة ف ّعالة تهدف �إىل الوقاية من الف�ساد .وهي
تخ�ص� ��ص ف�صال بكامل ��ه لهذه امل�س�ألة ،مع جمموعة متن ّوعة من التداب�ي�ر التي تخ�ص ك ًال من القطاعني
ّ
الع ��ام واخلا�ص .وترتاوح تلك التدابري من الرتتيب ��ات امل�ؤ�س�سية ،مثل �إن�شاء جهاز معينّ ملكافحة الف�ساد،
�إىل مدونات قواعد ال�سلوك وال�سيا�سات العامة التي تنه�ض باحلكم الر�شيد ،و�سيادة القانون ،وال�شفافية،
وامل�ساءل ��ة .ويجدر التنويه ب� ��أنَّ االتفاقية ت�شدّد على الدور الهام الذي ي�ؤ ّدي ��ه املجتمع ب�أو�سع نطاقه ،مثل
ت�شجع فعال
املنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية ومبادرات املجتمع املحلي ،وذلك ب�أنها تدعو كل دولة طرف �إىل �أن ّ
على �إ�شراك تلك املنظمات واملجتمع وعلى توعيتها عموما ب�ش�أن م�شكلة الف�ساد.

التجرمي
ُ -6تل ��زم االتفاقية بعد ذلك الدول الأطراف ب�أنَّ �إدخ ��ال �أفعال �إجرامية وغريها من الأفعال الأخرى
يف ت�شريعاته ��ا لأج ��ل ا�ستيعاب جمموعة متن ّوعة وا�سع ��ة من �أفعال الف�ساد مل تك ��ن مع ّرفة بذلك من قب ُل
مبقت�ضى القانون الداخلي .وذلك �أنَّ جترمي بع�ض الأفعال �إلزامي مبقت�ضى االتفاقية ،والتي تق�ضي �أي�ضا
ب� ��أن تنظر الدول الأطراف يف جترمي �أفعال �إ�ضافية .ومن الأمور املبتكرة يف اتفاقية مكافحة الف�ساد �أنها
ال تعال ��ج �أ�ش ��كال الف�ساد الأ�سا�سي ��ة فح�سب ،مثل الر�ش ��وة واختال�س الأموال العامة ،و�إمن ��ا تتناول �أي�ضا
الأفع ��ال املرتكبة ملعاون ��ة الف�ساد ،وعرقلة �س�ي�ر العدالة ،واالجت ��ار بالنفوذ ،و�إخفاء عائ ��دات الف�ساد �أو
غ�سلها .و�أخريا يتناول هذا اجلزء من االتفاقية الف�ساد يف القطاع اخلا�ص �أي�ضا.

التعاون الدويل
 -7ت�ش ��دِّ د االتفاقية على �أنَّ كل جانب من اجلوانب يف اجله ��ود املعنية مبكافحة الف�ساد (�أي الوقاية،
والتحقيق ��ات ،ومالحق ��ة ا ُ
جلناة ،و�ضبط العائ ��دات املختل�سة و�إعادتها) يتط ّلب بال�ض ��رورة تعاونا دوليا.
وتقت�ض ��ي االتفاقي ��ة الأخ ��ذ ب�أ�ش ��كال حمدّدة م ��ن التع ��اون الدويل ،مث ��ل امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة
يف جم ��ع الأدل ��ة الإثباتي ��ة ونقلها ،وت�سلي ��م املطلوبني للعدال ��ة ،واقتفاء �أث ��ر عائدات الف�س ��اد وجتميدها
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مق ّدمـة

تن�ص ه ��ذه االتفاقية �أي�ضا عل ��ى امل�ساعدة
و�ضبطه ��ا وم�صادرته ��ا .وعلى خ�ل�اف املعاهدات ال�سابق ��ةّ ،
القانوني ��ة املتبادل ��ة يف حال عدم وجود ازدواجي ��ة التجرمي ،عندما ال تنطوي تل ��ك امل�ساعدة على تدابري
ال�سب ��ل املمكنة لتعزيز
ق�سري ��ة .عالوة عل ��ى ذلك ،ف� ��إن االتفاقية ّ
ت�شج ��ع خ�صو�صا على ا�ستك�ش ��اف كل ُ
التع ��اون" :يف م�سائ ��ل التعاون الدويل ،كلم ��ا ا�شترُ ط توافر ازدواجية التجرمي وج ��ب اعتبار ذلك ال�شرط
م�ستوف ��ى ،ب�ص ��رف النظر ع ّما �إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقي ��ة الطلب تدرج اجلرم املعني �ضمن
نف�س فئة اجلرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة� ،أو ت�ستخدم يف ت�سميته نف�س امل�صطلح الذي
ت�ستخدمه الدولة الطرف الطالبة� ،إذا كان ال�سلوك الذي يقوم عليه اجلرم الذي تُلتم�س ب�ش�أنه امل�ساعدة
ُيعترب فعال �إجراميا يف قوانني كلتا الدولتني الطرفني" (املادة  ،43الفقرة .)2

ا�سرتداد املوجودات
يع� � ُّد ا�سرتداد املوجودات م ��ن االبتكارات البالغ ��ة الأهمية وهو "مبد�أ �أ�سا�س ��ي يف هذه االتفاقية"

-8
(امل ��ادة  .)51ويحدّد هذا اجلزء من االتفاقية كيف يجري التع ��اون وتقدّم امل�ساعدة وكيف تُعاد عائدات
الف�ساد �إىل دولة طالبة ،وكيف تُراعى م�صالح ال�ضحايا الآخرين �أو امل ّالك ال�شرعيني الآخرين.
 -9باخت�صار �إنَّ االتفاقية:

(�أ)

وتوحد م�صطلحات مع ّينة تُ�ستخدم مبعان خمتلفة يف دول �أو �أو�ساط متباينة؛
تع ّرف ّ

(ب) تلزم الدول ب�أن ت�ضع تدابري للوقاية من الف�ساد ،ت�شمل ك ًال من القطاعني العام واخلا�ص؛
(ج) تلزم الدول ب�أن جت ّرم �أفعاال مع ّينة و�أن تنظر يف جترمي �أفعال �أخرى �أي�ضا؛
ت�شج ��ع التع ��اون ال ��دويل ،م ��ن خ�ل�ال ت�سلي ��م املجرم�ي�ن وامل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة
(د)
ّ
والتحقيقات امل�شرتكة ،مثال؛
(هـ) تن�ص على ا�سرتداد املوجودات؛

(و)

تن�ص على التدريب والبحث وتدابري الت�شارك يف املعلومات؛

(ز) ت�ضم �أحكاما تقنية ،كالأحكام اخلا�صة بالتوقيع والت�صديق.
 -10عندم ��ا يدر�س الأفراد امل�س�ؤولون عن �إع ��داد امل�شاريع الت�شريعية وغري ذلك من التدابري الأولويات
وااللتزام ��ات املن�صو� ��ص عليه ��ا يف االتفاقية ،ينبغي له ��م �أن ي�ضع ��وا يف االعتبار الإر�ش ��ادات التوجيهية
املقدّمة يف الفقرات التالية.
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 -11ينبغ ��ي للم�س�ؤولني الوطنيني عن �صياغة الت�شريعات و�سائ ��ر امل�س�ؤولني عن ر�سم ال�سيا�سات العامة
�أن ي�ضع ��وا يف االعتبار ،لدى �إقرار �أولوياتهم� ،أنَّ �أح ��كام االتفاقية ال تت�ساوى جميعها يف م�ستوى الإلزام.
وميكن جتميع الأحكام عموما يف الفئات الثالث التالية:

(�أ)
حمدّدة)؛

�أح ��كام �إلزامية تت�أ ّلف من التزامات بت�شريع القوان�ي�ن (�إما قطعا �أو عند ا�ستيفاء �شروط

(ب) تدابري ينبغي للدول الأطراف �أن تنظر يف تطبيقها �أو �أن ت�سعى �إىل اعتمادها؛
(ج) تدابري تُع ّد اختيارية.
 -12حيثما تُ�ستخدم العبارة "تعتمد كل دولة طرف" تكون الإ�شارة �إىل حكم �إلزامي� .أما خالفا لذلك،
ف�إن العبارة امل�ستخدمة يف هذا الدليل هي "تنظر يف �أن تعتمد" �أو "ت�سعى �إىل �أن" ،ويعني ذلك �أنَّ الدول
تحُ َ ��ثّ عل ��ى �أن تنظر يف اعتماد تدبري معينّ  ،وعلى �أن تبذل جه ��دا حقيقيا لكي تت�أ ّكد مما �إذا كان مالئما
لنظامها القانوين .و�أما بالن�سبة للأحكام االختيارية متاما ،في�ستخدم الدليل العبارة "يجوز �أن تعتمد".
 -13حتتوي عدّة مواد على �شروط �ضمانية لها مفعول املر�شح �إذ حت ّد من التزامات الدول الأطراف يف
حال ت�ضارب قواعد د�ستورية �أو قواعد �أ�سا�سية ،وذلك بالن�ص على �أنه يجب على الدول �أن تعتمد تدابري
مع ّين ��ة "رهنا بد�ستورها واملبادئ الأ�سا�سية لنظامه ��ا القانوين" (املادة  ،20مثال) ،و"ما مل يتعار�ض مع
القان ��ون الداخل ��ي للدولة الطرف متلقية الطلب" (املادة  ،46الفق ��رة  ،17مثال) ،و"ما دام ذلك الإلزام
يواف ��ق مع املب ��ادئ الأ�سا�سية لقانونه ��ا الداخلي ومع طبيعة الإج ��راءات الق�ضائية والإج ��راءات الأخرى
(امل ��ادة  ،31الفق ��رة  ،8مث�ل�ا) ،و"بقدر ما ت�سمح به املب ��ادئ الأ�سا�سية لنظامها القان ��وين الداخلي"...
(املادة  ،50الفقرة .)1
 -14ي�س ��رد ّ
ملخ� ��ص املقت�ضيات الرئي�سي ��ة املعرو�ضة يف كل ق�سم ك ًال من التداب�ي�ر الإلزامية والتدابري
الت ��ي يجب على الدول الأطراف �أن تنظ ��ر يف تطبيقها �أو �أن ت�سعى �إىل تطبيقها .ويف الن�ص التايل تُبحث
التدابري الإلزامية �أوال ،ويلي ذلك بحث التدابري التي يجب على الدول الأطراف �أن تنظر فيها �أو �أن ت�سعى
�إىل تطبيقها ،وكذلك التدابري االختيارية.
 -15وت�ش�ي�ر االتفاقي ��ة يف عدة مواد �إىل التج ��رمي م�ستخدمة العبارة "ما قد يل ��زم من تدابري ت�شريعية
وتدابري �أخرى" .وال يق�صد من الإ�شارة �إىل تدابري "�أخرى" �إلزام التجرمي �أو الإذن به دون ت�شريع .فتلك
التدابري �إ�ضافية للت�شريع وتفرت�ض وجوده �سلفا.
 -16و ُيو�صى ب�أن يتح ّقق �صائغو الت�شريعات من االت�ساق يف الن�صو�ص مع جرائم وتعاريف وا�ستخدامات
ت�شريعية �أخرى قبل االعتماد على ال�صيغ �أو امل�صطلحات الواردة يف االتفاقية .كما �إن االتفاقية ،بو�صفها

مق ّدمـة
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موجهة �إىل احلكومات الوطنية .ولذلك ينبغي للم�س�ؤولني
ن�ص ��ا قانونيا دوليا ،ت�ستخدم �صيغا عامة ،وهي ّ
عن �صوغ الت�شريعات �أن ّ
�شجعون على �أي
يتوخوا احلذر �إذا ما قرروا �إدماج �أجزاء من الن�ص حرفيا ،وهم ُي ّ
حال على اعتماد خمتلف املواد مبراعاة روحها ومعانيها .ومن �أجل تقدمي امل�ساعدة يف هذه العمليةُ ،يذكر
يف ه ��ذا الدليل عدد م ��ن امللحوظات التف�سريية التي ناق�شتها اللجنة املخ�ص�ص ��ة للتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية
ملكافح ��ة الف�ساد طوال عملية التفاو�ض على م�شروع االتفاقية (انظر الوثيقة  ،)A/58/422/Add.1وهي
تو ّفر �سياقا �إ�ضافيا ونظرة نافذة �إىل ن ّية الذين تفاو�ضوا ب�ش�أن االتفاقية و�شواغلهم حينذاك.
 -17كم ��ا ُيق� �دّم يف كل ق�سم �أمثل ��ة عديدة على ت�شريع ��ات وطنية .وينبغي �أال تُعترب تل ��ك الأمثلة مناذج
ل�ص ��وغ الت�شريعات ،لأنها مل تُدر� ��س بنهج نظامي بق�صد تقييم ما �إذا كانت تن ِّفذ االتفاقية على نحو واف
بالغر�ض .ولدى النظر يف تلك الأمثلة ،يتعينّ على الذين ي�سعون �إىل تنفيذ االتفاقية �أن ينتبهوا �إىل فوارق
كث�ي�را ما تكون ذات داللة بني النظم القانونية و�سائر اخل�صو�صيات االجتماعية-االقت�صادية وال�سيا�سية
والقانونية والثقافية والدميغرافية يف خمتلف الواليات الق�ضائية.

�أو ًال -الأحكام العامة وااللتزامات الواجب تطبيقها
يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد ب�أجمعها
�ألف -تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
"املادة 65
"تنفيذ االتفاقية
" -1تتخذ كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،ما يلزم من تدابري ،مبا
فيها التدابري الت�شريعية والإدارية ،ل�ضمان تنفيذ التزاماتها مبقت�ضى هذه االتفاقية.
" -2يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد تدابري �أكرث �صرامة �أو �شدة من التدابري املن�صو�ص عليها
يف هذه االتفاقية من �أجل منع الف�ساد ومكافحته".

"املادة 30
"املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات
" -9لي�س يف هذه االتفاقية ما مي�س باملبد�أ القا�ضي ب�أن يكون تو�صيف الأفعال املج ّرمة وفقا لهذه
االتفاقية ،وتو�صيف الدفوع القانونية املنطبقة �أو املبادئ القانونية الأخرى التي حتكم م�شروعية
ال�سلوك ،حمفوظا ح�صرا للقانون الداخلي للدولة الطرف ،وبوجوب املالحقة واملعاقبة على تلك
اجلرائم وفقا لذلك القانون".

 -18الغر�ض من الفقرة  1من املادة  65هو �ضمان �أن يعمل امل�ش ّرعون الوطنيون على تنفيذ �أحكام
االتفاقية وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامهم القانوين.
7
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 -19ويجوز �أن يجري التنفيذ من خالل قوانني جديدة �أو تعديالت لقوانني قائمة .وقد يكون ثمة �أطراف
يف اتفاقيات �أخرى ذات �صلة( )1ممتثلني بالفعل جزئيا على الأقل لأحكام مع ّينة يف اتفاقية مكافحة الف�ساد.
كما �إن اجلرائم الداخلية التي ُتط ّبق ب�ش�أنها �أحكام االتفاقية� ،سواء �أكان ذلك باال�ستناد �إىل قوانني كانت
موجودة م�سبقا �أم كان باال�ستناد �إىل قوانني و�ضعت حديثا ،كثريا ما �سوف تكون مقابلة جلرائم من�صو�ص
عليها مبوجب االتفاقية من حيث الت�سمية وامل�صطلحات امل�ستخدمة ،ولكن ذلك لي�س �أمرا ال ب ّد منه .ف�إن
التطابق عن كثب مرغوب فيه ،وذلك مثال لتب�سيط م�سار التعاون الدويل و�إجراءات الت�سليم وا�سرتداد
املوجودات ،ولكنه لي�س الزما ،طاملا كانت جمموعة الأفعال التي ت�شملها االتفاقية جم َّرمة.
 -20وتك ّرر الفقرة  9من املادة  30املبد�أ القا�ضي ب�أن يكون تو�صيف الأفعال الإجرامية حمفوظا ح�صرا
للقانون الداخلي للدول الأطراف (انظر �أي�ضا الفقرة  10من املادة  31والف�صل الثالث من هذا الدليل،
ب�ش�أن التجرمي) .وقد توجد لدى الدول جرائم تختلف من حيث نطاقها (ومن ذلك مثال جرميتان
داخليتان �أو �أكرث تقابالن جرمية واحدة ت�شملها االتفاقية) ،وبخا�صة حيثما يج�سد ذلك ت�شريعا قائما
()2
م�سبقا �أو قانون ال�سوابق الق�ضائية.
 -21و ُي�شدّد على �أنَّ الأحكام الإلزامية املن�صو�ص عليها يف االتفاقية ت�صلح ال�ستخدامها كحد يجب �أن
تراعيه الدول حر�صا على التطابق .والدول لها حرية جتاوز تلك املعايري� ،شريطة الوفاء باملعايري الدنيا،
ت�شجع �صراحة على �أن تفعل ذلك ،يف عدّة �أحكام .ويف بع�ض احلاالت املحدّدة ،ميكن اكت�شاف
بل �إنها َّ
()3
مقت�ضيات �أكرث �شدة يف اتفاقيات �أخرى تكون الدول �أطرافا فيها �أو ترغب يف �أن تكون �أطرافا فيها.
 -22ومن املهم �أن ُيالحظ �أنَّ الفقرة  1من املادة  62من اتفاقية مكافحة الف�ساد تن�ص على �أنَّ الدول
الأطراف ملزمة ب�أن تتخذ "تدابري ت�ساعد على التنفيذ الأمثل لهذه االتفاقية قدر الإمكان ،من خالل التعاون
الدويل� ،آخذة يف اعتبارها ما للف�ساد من �آثار �سلبية يف املجتمع عموما ويف التنمية امل�ستدامة خ�صو�صا".
( )1مثل اتفاقية مكافحة ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب يف املعامالت التجارية الدولية ل�سنة  ،1997اخلا�صة
مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي؛ واتفاقية االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد وحماربته ل�سنة 2003؛ وبروتوكول
اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي ملكافحة الف�ساد ل�سنة 2001؛ واتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد ل�سنة 1996
اخلا�صة مبنظمة الدول الأمريكية؛ واتفاقية القانون اجلنائي ب�ش�أن الف�ساد ل�سنة  ،1999واالتفاقية ب�ش�أن الف�ساد يف �إطار
القانون املدين ل�سنة  ،1999اخلا�صتني مبجل�س �أوروبا؛ واتفاقية مكافحة الف�ساد بني موظفي اجلماعات الأوروبية �أو
موظفي الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ل�سنة .1998
( )2تن�ص الفقرة  9من املادة � 30أي�ضا على �أن اتفاقية مكافحة الف�ساد ال مت�س الدفوع القانونية لدولة طرف.
وتختلف االتفاقية يف ذلك عن �صكوك �أخرى ،مثل اتفاقية مكافحة الف�ساد اخلا�صة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي ،التي ال ي�سمح مبوجبها �إال بدفاعني اثنني جلرم ر�شوة موظف �أجنبي�( :أ) للمبالغ ال�صغرية املدفوعة من
�أجل التي�سري؛ (ب) حيث يكون ت�سديد املبلغ م�سموحا به �أو الزما مبقت�ضى قانون مكتوب �أو الئحة تنظيمية مكتوبة يف دولة
املوظف العمومي الأجنبي( .انظر الفقرتني  7و 8من "Commentaries on the OECD Convention on Combating
"( )Briberyتعليقات على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة الر�شوة).
(� )3ستُذكر فيما يلي بع�ض تلك الأمثلة فيما يتعلق بجرم ر�شوة املوظفني الأجانب.

�أوالً -الأحكام العامة وااللتزامات الواجب تطبيقها يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أجمعها
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 -23والفقرة  2من املادة  62تقت�ضي ب�أنه يجب على الدول الأطراف �أن تبذل جهودا ملمو�سة للتن�سيق
فيما بينها ،وكذلك مع املنظمات الدولية �أو الإقليمية ،من �أجل زيادة قدرة البلدان النامية على منع
الف�ساد ومكافحته ،وتوفري امل�ساعدة االقت�صادية والتقنية للبلدان النامية ال�ساعية �إىل تنفيذ االتفاقية.

باء -امل�صطلحات امل�ستخدمة
"املادة 2
"امل�صطلحات امل�ستخدمة
"لأغرا�ض هذه االتفاقية:
"(�أ) يق�صــد بتعبري "موظف عمومــي"� '1' :أي �شخ�ص ي�شغــل من�صبـا ت�شريعيا �أو تنفيذيا
�أو �إداريا �أو ق�ضائيا لدى دولة طرف� ،سواء �أكان مع ّينا �أم منتخبا ،دائما �أم م�ؤقتـا ،مدفوع الأجر
�أم غري مدفوع الأجر ،ب�صــرف النظر عن �أقدم ّية ذلك ال�شخ�ص؛ '� '2أي �شخ�ص �آخر ي�ؤدي وظيفة
عمومية ،مبا يف ذلك ل�صالح جهاز عمومي �أو من�ش�أة عمومية� ،أو يقدم خدمة عمومية ،ح�سب
التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وح�سـب ما هو مط ّبق يف املجال القانوين ذي
ال�صلة لدى تلك الدولة الطرف؛ '� '3أي �شخ�ص �آخر مع ّرف ب�أنه "موظف عمومي" يف القانون
الداخلي للدولة الطرف .بيد �أنه لأغرا�ض بع�ض التدابري املع ّينة الواردة يف الف�صل الثاين من هذه
االتفاقية ،يجوز �أن ُيق�صد بتعبري "موظف عمومي" �أي �شخ�ص ي�ؤدي وظيفة عمومية �أو يقدم خدمة
عمومية ح�سب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وح�سب ما هو مط ّبق يف املجال
املعني من قانون تلك الدولة الطرف؛
"(ب) يق�صد بتعبري "موظف عمومي �أجنبي" �أي �شخ�ص ي�شغل من�صبا ت�شريعيا �أو تنفيذيا
�أو �إداريا �أو ق�ضائيا لدى بلد �أجنبي� ،سواء �أكان مع ّينا �أم منتخبا؛ و�أي �شخ�ص ميار�س وظيفة
عمومية ل�صالح بلد �أجنبي ،مبا يف ذلك ل�صالح جهاز عمومي �أو من�ش�أة عمومية؛
"(ج) يق�صد بتعبري "موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية" م�ستخدَ م مدين دويل �أو �أي �شخ�ص
ت�أذن له م�ؤ�س�سة من هذا القبيل ب�أن يت�ص ّرف نيابة عنها؛
"(د) يق�صد بتعبري "املمتلكات" املوجودات بكل �أنواعها� ،سواء �أكانت مادية �أم غري
مادية ،منقولة �أم غري منقولة ،ملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وامل�ستندات �أو ال�صكوك القانونية التي
تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود حق فيها؛
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متح�صل عليها ،ب�شكل
"(هـ) يق�صد بتعبري "العائدات الإجرامية" �أي ممتلكات مت�أ ِّتية �أو
ّ
مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من ارتكاب جرم؛
"(و) يق�صد بتعبري "التجميد" �أو "احلجز" فر�ض حظر م�ؤقت على �إحالة املمتلكات �أو
تبديلها �أو الت�صرف فيها �أو نقلها� ،أو تويل عهدة املمتلكات �أو ال�سيطرة عليها م�ؤقتا ،بناء على �أمر
�صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى؛
"(ز) يق�صد بتعبري "امل�صادرة" ،التي ت�شمل التجريد حيثما انطبق ،احلرمان الدائم من
املمتلكات ب�أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى؛
"(ح) يق�صد بتعبري "اجلرم الأ�صلي" �أي جرم ت�أتت منه عائدات ميكن �أن ت�صبح مو�ضوع
جرم ح�سب التعريف الوارد يف املادة  23من هذه االتفاقية؛
"(ط) يق�صد بتعبري "الت�سليم املراقب" ال�سماح ل�شحنات غري م�شروعة �أو م�شبوهة باخلروج
من �إقليم دولة �أو �أكرث �أو املرور عربه �أو دخولــه بعلــم من �سلطاتها املعنية وحتت مراقبتها ،بغية
التحري عن جرم ما وك�شف هوية الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف ارتكابه".

 -24تع ّرف املادة  2عدّة م�صطلحات هامة تتكرر يف كل �أجزاء االتفاقية .وقد تت�ضمن الت�شريعات الوطنية
تعاريف �أكرث ات�ساعا �إال �أنه ينبغي لها ،كحد �أدنى� ،أن ت�شمل ما هو الزم وفقا لالتفاقية .والدول الأطراف
لي�ست ملزمة ب�إدماج التعاريف يف ت�شريعاتها الوطنية ب�صيغتها الواردة يف االتفاقية .وجميع امل�صطلحات
()4
املع ّرفة يف املادة  2تتعلق ب�أحكام مو�ضوعية ومبقت�ضيات ت�شريعية �أو مقت�ضيات �أخرى مبوجب االتفاقية.
ولذلك فهي تتطلب �إمعان النظر فيها للت�أكد من �أنَّ جمموعة الأ�شخا�ص الذين تع ّرفهم املادة 2
ب�أنهم "موظفون عموميون" م�شمولة على نحو واف بالغر�ض مبوجب الت�شريعات والتدابري الوطنية.
 -25وعلى �سبيل املثال ،ت�شمل �أحكام االتفاقية بخ�صو�ص "املوظفني العموميني" �أي �شخ�ص يع ّرفه
القانون الداخلي لدولة طرف ب�أنه كذلك .ويف حال عدم �إدراجهم �ضمن التعاريف الداخلية ،يكون
"املوظف العمومي" �أي�ضا ،لأغرا�ض االتفاقية�" ،أي �شخ�ص ي�شغل من�صبا ت�شريعيا �أو تنفيذيا �أو �إداريا �أو
ق�ضائيا لدى دولة طرف� ،سواء �أكان مع ّينا �أم منتخبا ،دائما �أم م�ؤقتا ،مدفوع الأجر �أم غري مدفوع الأجر،
ب�صرف النظر عن �أقدمية ذلك ال�شخ�ص" (املادة  ،2الفقرة الفرعية (�أ) ')'1؛ وكذلك "�أي �شخ�ص �آخر
ي�ؤدي وظيفة عمومية ،مبا يف ذلك ل�صالح جهاز عمومي �أو من�ش�أة عمومية� ،أو يقدم خدمة عمومية ،ح�سب
( )4تق�ضي املادة  ،15مثال ،بتجرمي ر�شوة املوظفني العموميني.

�أوالً -الأحكام العامة وااللتزامات الواجب تطبيقها يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أجمعها
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التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وح�سب ما هو مطبق يف املجال القانوين ذي ال�صلة
()5
لدى تلك الدولة الطرف (املادة  ،2الفقرة الفرعية (�أ) '.)'2
 -26غري �أنه لغر�ض بع�ض التدابري الواردة يف الف�صل الثاين من االتفاقية" )6(،يجوز �أن يق�صد بتعبري
"موظف عمومي" �أي �شخ�ص ي�ؤدي وظيفة عمومية �أو يقدم خدمة عمومية ح�سب التعريف الوارد يف القانون
الداخلي للدولة الطرف وح�سب ما هو مط ّبق يف املجال املعني من قانون تلك الدولة الطرف" (املادة  ،2الفقرة
الفرعية (�أ)).
 -27وت�شري ملحوظة تف�سريية �إىل �أنه لغر�ض تعريف "املوظف العمومي" على كل دولة طرف �أن تق ّرر
َمن الذي يندرج �ضمن الفئات املذكورة يف الفقرة الفرعية (�أ) ' '1من املادة  ،2وكيفية تطبيق كل من تلك
الفئات (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة .)4
 -28كما ي�شري عدد من امللحوظات التف�سريية الإ�ضافية �إىل ما يلي:
(�أ) تُفهم كلمة "تنفيذي" على �أنها ت�شمل الفرع الع�سكري ،حيثما كان ذلك منا�سبا (الوثيقة
 ،A/58/422/Add.1الفقرة  .)2وتبينّ ملحوظة تف�سريية �أخرى �أنه ُيفهم من تعبري "من�صب" �أنه ي�شمل
املنا�صب على جميع م�ستويات احلكومة وتق�سيماتها الفرعية ،من ال�صعيد الوطني �إىل ال�صعيد املحلي.
�أما يف الدول التي توجد فيها وحدات حكومية دون وطنية (�إقليمية وبلدية وحملية ،مثال) تتمتع بحكم
ذاتي ،مبا فيها الدول التي ال تعترب تلك الوحدات جزءا من الدولة ،فيمكن للدول املعنية �أن تفهم تعبري
"من�صب" على �أنه ي�شمل تلك امل�ستويات �أي�ضا (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة )3؛
(ب) ي�شمل تعبري "بلد �أجنبي" جميع م�ستويات احلكومة وتق�سيماتها الفرعية ،من ال�صعيد
الوطني �إىل ال�صعيد املحلي (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة )5؛
(ج) يفهم من عبارة "املوجودات بكل �أنواعها" �أنها ت�شمل الأموال واحلقوق القانونية يف
املوجودات (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة )6؛
(د) يفهم من كلمة "م�ؤقت" الواردة يف الفقرة الفرعية (و) من املادة � 2أنها ت�شمل مفهوم
قابلية التجديد (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة .)7
 -29ويجوز للدول الأطراف �أن تختار تعاريف �أكرث ات�ساعا �أو �أكرث �شموال من احلد الأدنى الذي تق�ضي به
املادة .2
 -30وينبغي الت�شديد على �أنه ال يلزم للدول الأطراف �أن تدمج تعاريف االتفاقية �ضمن ت�شريعاتها.
ونظرا لوجود العديد من ال�صكوك الإقليمية وغريها التي تعنى مبكافحة الف�ساد (�إ�ضافة �إىل تلك التي
( )5الأطراف يف اتفاقية مكافحة الر�شوة ،اخلا�صة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،ملزمة بالن�ص يف
قوانينها على تعريف م�ستقل ب�ش�أن "املوظف العمومي الأجنبي" يف قوانينها ،ويعني ذلك �أنه يجب �أن يكون التعريف م�ستقال يف ذاته
يف الت�شريع ،ويجب �أال ي�شري �إىل التعريف الوارد يف دولة املوظف العمومي الأجنبي.
( )6انظر مثال املادة  ،8الفقرات  1و.6-4
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تعنى مبكافحة اجلرمية َّ
ت�شجع الدول الأطراف على �أن ت�أخذها يف
املنظمة عرب الوطنية والإرهاب)َّ ،
احل�سبان �أي�ضا ،و�أن ت�ضمن �أنَّ ت�شريعاتها الوطنية تتالءم معها (للمزيد من التفا�صيل انظر الف�صول
الثاين �إىل اخلام�س من هذا الدليل ،ب�ش�أن التدابري الوقائية والتجرمي والتعاون الدويل وا�سرتداد
املوجودات).

جيم� -صون ال�سيادة

"املادة 4
"�صون ال�سيادة
" -1ت�ؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى هذه االتفاقية على نحو يت�سق مع مبد�أي ت�ساوي
الدول يف ال�سيادة و�سالمة �أرا�ضيها ،ومع مبد�أ عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى.
" -2لي�س يف هذه االتفاقية ما يبيح للدولة الطرف �أن تقوم يف �إقليم دولة �أخرى مبمار�سة الوالية
الق�ضائية و�أداء الوظائف التي يناط �أدا�ؤها ح�صرا ب�سلطات تلك الدولة الأخرى مبقت�ضى قانونها
الداخلي".

 -31حترتم اتفاقية مكافحة الف�ساد �سيادة الدول الأطراف وت�صونها .واملادة  4هي الأداة الأ�سا�سية
ل�صون ال�سيادة الوطنية لدى تنفيذ �شروط االتفاقية .كما �إن �أحكامها تف�سر نف�سها بنف�سها.
 -32وتبينّ ملحوظة تف�سريية �أنَّ مبد�أ عدم التدخل يفهم على �ضوء املادة  2من ميثاق الأمم املتحدة
(الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة .)10
 -33وهناك �أي�ضا �أحكام �أخرى ت�صون احلقوق املطلقة الوطنية وال�سيادة الوطنية ترد يف موا�ضع �أخرى من
االتفاقية .فمثال ،عمال بالفقرة  9من املادة  30لي�س يف االتفاقية ما مي�س باملبد�أ القا�ضي ب�أنَّ قانون الدولة
الطرف الداخلي هو الذي يحكم:
(�أ) تو�صيف الأفعال املج َّرمة وفقا لالتفاقية؛
(ب) الدفوع الواجب تطبيقها؛

�أوالً -الأحكام العامة وااللتزامات الواجب تطبيقها يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ب�أجمعها
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(ج) املبادئ القانونية التي حتكم م�شروعية ال�سلوك؛
(د) املالحقة واملعاقبة.
 -34عالوة على ذلك ،عمال بالفقرة  1من املادة  ،30يتوقف على الدولة الطرف �أن تقرر العقوبات
املنا�سبة ،مع مراعاة ج�سامة اجلرم.
 -35و�أخريا ،تن�ص املادة  ،31التي تعالج م�سائل تتعلق بتجميد املوجودات و�ضبطها وم�صادرتها،
على �أنه "لي�س يف هذه املادة ما مي�س باملبد�أ القا�ضي ب�أن يكون حتديد وتنفيذ التدابري التي ت�شري �إليها
متوافقني مع �أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخا�ضعني لتلك الأحكام" (الفقرة .)10

ثانياً -التدابري الوقائية
�ألف -مقدّمة
 -36يزدهر الف�ساد ،مثل اجلرائم الأخرى ،يف الظروف التي تتيح الفر�ص املنا�سبة ملمار�سة �سلوك غري
م�شروع ،ودوافع وا�سعة ال�ستغالل تلك الفر�صَ ،
و�ضعف ال�ضوابط االجتماعية .والوقاية من الف�ساد تكون
وت�شجع على النـزاهة ،وت�أخذ ال�شفافية
�أكرث فعالية يف البيئات التي حت ّد من تلك الفر�ص �إىل �أدنى حدّ ،
يف االعتبار ،وتتمتع ب�إر�شاد معياري م�شروع ،وتدمج جهود القطاع العام والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين
على نحو متكامل معا.
 -37والأحكام الواردة يف هذا الق�سم من الدليل هي اخلطوة الأوىل �صوب حتقيق جميع الأهداف
الرئي�سية املن�شودة يف اتفاقية مكافحة الف�ساد .والغر�ض من االتفاقية ،كما جاء يف املادة  ،1هو منع هذا
ال�شر ومكافحته بفعالية ،وتعزيز التعاون الدويل وامل�ساعدة التقنية ،وتعزيز النـزاهة وامل�ساءلة والإدارة
ال�سليمة لل�ش�ؤون العمومية واملمتلكات العمومية.
 -38وير ّكز هذا الف�صل من الدليل على التدابري واملعايري والإجراءات الوقائية .فتن�ص املادة  5على
الأهداف الرئي�سية للوقاية ،والأ�ساليب الواجب اتباعها �صوب حتقيقها ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية للقانون
تر�سخ ،جمموعة من التدابري وال�سيا�سات العامة
الداخلي .و ُيطلب �إىل الدول الأطراف �أن ت�ضع� ،أو �أن ّ
املن�سقة والفعالة ملكافحة الف�ساد ،ت�ستهدف م�شاركة املجتمع املدين ،وتدعم �سيادة القانون وح�سن �إدارة
امل�صالح العامة وال�شفافية وامل�ساءلة .ثم ت�شدّد املادة  5بعد ذلك على �أهمية الوقاية (انظر �أي�ضا الفقرة
الفرعية (�أ) من املادة )1؛ واحلاجة �إىل تقييم م�ستمر ملمار�سات مكافحة الف�ساد القائمة؛ والتعاون
الدويل يف العمل على مكافحته (انظر �أي�ضا الفقرة الفرعية (ب) من املادة .)1
 -39واملواد التالية ّ
تو�ضح كيف ميكن تنفيذ هذه املبادئ العامة وفقا للمبادئ القانونية الأ�سا�سية
للدول الأطراف .ونظرا �إىل �أنَّ ال�سيا�سات العامة والتدابري والأجهزة الوقائية قد تكون �أكرث فعالية
ب�إبالغ النا�س عن هذه الظواهر وم�شاركة املجتمع املدين ،ف�إن املواد  5و 6و 10و 13تُناق�ش يف جمموعة
واحدة معا.
15
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 -40وترد يف ق�سم �آخر مناق�شة ب�ش�أن املواد � 7إىل  9التي تتناول التدابري والنظم التي ت�ساعد على
حتقيق هدف ال�شفافية يف القطاع العام على وجه التحديد.
 -41ثم ينتقل الف�صل �إىل مناق�شة تدابري تتعلق بالوقاية من الف�ساد يف الأجهزة الق�ضائية و�أجهزة
النيابة العامة يف كل بلد من البلدان ،وكذلك التدابري الوقائية يف القطاع اخلا�ص .ويختتم الف�صل بق�سم
عن منع غ�سل الأموال.

باء -ال�سيا�سات واملمار�سات الوقائية ملكافحة الف�ساد
 -42تق�ضي املادة  5مبمار�سات ال بت�شريع؛ وهي ت�ش ّكل �أ�سا�سا للمادة  6وديباجة للف�صل الثاين من
االتفاقية.
 -43وال يق�صد باملادة � 6أن ت�شري �إىل �إن�شاء هيئة مع ّينة على م�ستوى معينّ ؛ بل �إن املطلوب هو القدرة
على ت�أدية الوظائف التي تعدّدها املادة.

"املادة 5
"�سيا�سات وممار�سات مكافحة الف�ساد الوقائية
" -1تقوم كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،بو�ضع وتنفيذ �أو تر�سيخ
�سيا�سات فعالة من�سقة ملكافحة الف�ساد ،تعزز م�شاركة املجتمع وجت�سد مبادئ �سيادة القانون وح�سن
�إدارة ال�ش�ؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة.
" -2ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إر�ساء وترويج ممار�سات فعالة ت�ستهدف منع الف�ساد.
" -3ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إجراء تقييم دوري لل�صكوك القانونية والتدابري الإدارية ذات
ال�صلة ،بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الف�ساد ومكافحته.
" -4تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة ،ح�سب
االقت�ضاء ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،على تعزيز وتطوير التدابري امل�شار �إليها يف
هذه املادة .ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون امل�شاركة يف الربامج وامل�شاريع الدولية الرامية �إىل منع
الف�ساد".

ثاني ًا -التدابري الوقائية

"املادة 6
"هيئة �أو هيئات مكافحة الف�ساد الوقائية
" -1تكفل كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،وجود هيئة �أو هيئات ،ح�سب
االقت�ضاء ،تتوىل منع الف�ساد ،بو�سائل مثل:
"(�أ) تنفيذ ال�سيا�سات امل�شار �إليها يف املادة  5من هذه االتفاقية ،والإ�شراف على تنفيذ
تلك ال�سيا�سات وتن�سيقه ،عند االقت�ضاء؛
"(ب) زيادة املعارف املتعلقة مبنع الف�ساد وتعميمها.
" -2تقوم كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،مبنح الهيئة �أو الهيئات
امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه املادة ما يلزم من اال�ستقاللية ،لتمكني تلك الهيئة �أو الهيئات
من اال�ضطالع بوظائفها ب�صورة فعالة ومبن�أى عن �أي ت�أثري ال م�س ّوغ لـه .وينبغي توفري ما يلزم
من موارد مادية وموظفني متخ�ص�صني ،وكذلك ما قد يحتاج �إليه ه�ؤالء املوظفون من تدريب
لال�ضطالع بوظائفهم.
" -3تقوم كل دولة طرف ب�إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة با�سم وعنوان ال�سلطة �أو ال�سلطات
التي ميكن �أن ت�ساعد الدول الأطراف الأخرى على و�ضع وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الف�ساد".

"املادة 10
"�إبالغ النا�س
"تتخذ كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ومع مراعاة �ضرورة
مكافحة الف�ساد ،ما قد يلزم من تدابري لتعزيز ال�شفافية يف �إدارتها العمومية ،مبا يف ذلك ما يتعلق
بكيفية تنظيمها وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ،عند االقت�ضاء .ويجوز �أن ت�شمل هذه
التدابري ما يلي:
"(�أ) اعتماد �إجراءات �أو لوائح مت ّكن عامة النا�س من احل�صول ،عند االقت�ضاء ،على
معلومات عن كيفية تنظيم �إدارتها العمومية وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ،وعن
القرارات وال�صكوك القانونية التي تهم عامة النا�س ،مع �إيالء املراعاة الواجبة ل�صون حرمتهم
وبياناتهم ال�شخ�صية؛

17
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"(ب) تب�سيط الإجراءات الإدارية ،عند االقت�ضاء ،من �أجل تي�سري و�صول النا�س �إىل
ال�سلطات املخت�صة التي تتخذ القرارات؛
"(ج) ن�شر معلومات ميكن �أن ت�ضم تقارير دورية عن خماطر الف�ساد يف �إدارتها
العمومية".

"املادة 13
"م�شاركة املجتمع
" -1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة� ،ضمن حدود �إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية
لقانونها الداخلي ،لت�شجيع �أفراد وجماعات ال ينتمون �إىل القطاع العام ،مثل املجتمع الأهلي
واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي ،على امل�شاركة الن�شطة يف منع الف�ساد
وحماربته ،ولإذكاء وعي النا�س فيما يتعلق بوجود الف�ساد و�أ�سبابه وج�سامته وما ميثله من خطر.
وينبغي تدعيم هذه امل�شاركة بتدابري مثل:
"(�أ) تعزيز ال�شفافية يف عمليات اتخاذ القرار وت�شجيع �إ�سهام النا�س فيها؛
تي�سر ح�صول النا�س فعليا على املعلومات؛
"(ب) �ضمان ّ
"(ج) القيام ب�أن�شطة �إعالمية ت�سهم يف عدم الت�سامح مع الف�ساد ،وكذلك برامج توعية
عامة ت�شمل املناهج املدر�سية واجلامعية؛
"(د) احرتام وتعزيز وحماية حرية التما�س املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�شرها
وتعميمها .ويجوز �إخ�ضاع تلك احلرية لقيود مع ّينة� ،شريطة �أن تقت�صر هذه القيود على ما ين�ص
عليه القانون وما هو �ضروري:
"'( )1ملراعاة حقوق الآخرين �أو �سمعتهم؛
"''( )2حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ل�صون �صحة النا�س �أو �أخالقهم.
" -2على كل دولة طرف �أن تتخذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان تعريف النا�س بهيئات مكافحة
الف�ساد ذات ال�صلة امل�شار �إليها يف هذه االتفاقية ،و�أن توفر لهم ،ح�سب االقت�ضاء� ،سبل االت�صال
بتلك الهيئات لكي يب ّلغوها ،مبا يف ذلك دون بيان هويتهم ،عن �أي حوادث قد ُيرى �أنها ت�ش ّكل فعال
جم ّرما وفقا لهذه االتفاقية".

ثاني ًا -التدابري الوقائية
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ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -44الدول الأطراف ملزمة مبا يلي ،وفقا للمادة :5
ت�شجع على م�شاركة املجتمع،
تر�سخ �سيا�سات ف ّعالة ملكافحة الف�سادِّ ،
(�أ)  �أن ت�ضع وتن ّفذ �أو ّ
وجت�سد مبادئ �سيادة القانون وتعزز ُح�سن �إدارة ال�ش�ؤون العامة ب�شفافية (الفقرة )1؛
ّ
(ب) �أن تتعاون يف العمل فيما بينها ومع املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة �سعيا �إىل
حتقيق الأغرا�ض املذكورة �أعاله (الفقرة .)4
 -45والدول الأطراف ملزمة مبا يلي ،وفقا للمادة :6
(�أ) ب�أن تكون لديها هيئة �أو هيئات ملكافحة الف�ساد تكون م�س�ؤولة عن التدابري وال�سيا�سات
العامة الوقائية (الفقرة )1؛
(ب) ب�أن متنح تلك الهيئة اال�ستقاللية الالزمة ل�ضمان كونها ت�ستطيع �أن ت�ؤدي مهمتها دون
()7
�إعاقة من �أي ت�أثري ال م�س ّوغ له ،وب�أن تز ّودها باملوارد والتدريب على نحو واف بالغر�ض (الفقرة .)2
 -46والدول الأطراف ملزمة ،وفقا للمادة  ،10ب�أن تتخذ ما يلزم من تدابري لتعزيز ال�شفافية يف �إدارتها
العمومية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها و�أدائها وظائفها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ،حيثما
كان ذلك منا�سبا.
 -47والدول الأطراف ملزمة ،وفقا للمادة  ،13ب�أن تتخذ تدابري منا�سبة لت�شجيع م�شاركة املجتمع
املدين واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي يف �أن�شطة مكافحة الف�ساد ،وب�أن تبذل ما
يلزم من اجلهود لإذكاء وعي النا�س ب�ش�أن �أخطار الف�ساد و�أ�سبابه وعواقبه.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
  -48ال ت�أتي املادة  5مبقت�ضيات ت�شريعية مع ّينة ،و�إمنا تق�ضي بالتزام الدول الأطراف ب�أن ت�ضع و�أن
تر�سخ عددا كبريا من التدابري وال�سيا�سات الواقية من الف�ساد ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين.
ّ
ومن�سقة:
 -49كذلك ف�إن ما تقت�ضيه الفقرة  1من املادة  5هو و�ضع وتنفيذ وتر�سيخ تدابري ف ّعالة ّ
( )7انظر املادة ( 60التدريب وامل�ساعدة التقنية) الفقرة  ،1ب�ش�أن برامج التدريب اخلا�صة باملوظفني امل�س�ؤولني
عن منع الف�ساد ومكافحته.
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(�أ)

ت�شجع م�شاركة املجتمع عامة يف �أن�شطة مكافحة الف�ساد؛
ّ

جت�سد مبادئ:
(ب)
ّ
()1
()2
()3
()4
()5

�سيادة القانون؛
ح�سن �إدارة ال�ش�ؤون العمومية واملمتلكات العمومية؛
النـزاهة؛
ال�شفافية؛
امل�ساءلة.

 -50وينبغي ال�سعي �إىل حتقيق تلك الأهداف العامة بوا�سطة جمموعة متنوعة من التدابري الإلزامية
والتدابري االختيارية ،ترد يف مواد الحقة من االتفاقية.
 -51فالفقرة  4من املادة  5تقت�ضي ب�أنه �سعيا �إىل حتقيق تلك الأهداف ،وكذلك �إىل حتقيق الوقاية
العامة و�إىل تقييم ما ُن ّفذ من تدابري مكافحة الف�ساد ،ينبغي �أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع
املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة ،يف القيام بذلك ح�سب االقت�ضاء ووفقا ملبادئها القانونية
الأ�سا�سية.
 -52وتقت�ضي املادة � 6إن�شاء �أو تر�سيخ هيئة �أو هيئات ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوين لدى كل
دولة ،تُك َّلف بالوقاية من الف�ساد من خالل:
(�أ) تنفيذ ال�سيا�سات والتدابري التي تن�ص عليها الفقرة الفرعية (�أ) من املادة 5؛
(ب) الإ�شراف على تنفيذ تلك ال�سيا�سات وتن�سيقها ،عند االقت�ضاء .ومن �ش�أن هذا الإ�شراف
والتن�سيق �أن يكون لهما �أهمية حا�سمة يف احلاالت التي تتوىل فيها �أكرث من هيئة واحدة م�س�ؤوليات تتعلق
بالوقاية من الف�ساد؛
(ج) تكوين ون�شر املعرفة عن مكافحة الف�ساد.

()8

 -53وتقت�ضي الفقرة  2من املادة � 6أن متنح الدول الهيئة امل�س�ؤولة عن ال�سيا�سات والتدابري الوقائية:
(�أ) "اال�ستقاللية" الالزمة ل�ضمان جعلها ت�ستطيع القيام بعملها دون �إعاقة من "ت�أثري ال
م�س ّوغ له" ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين؛
(ب) موارد مادية وافية بالغر�ض ،وكذلك تزويدها مبوظفني متخ�ص�صني وتوفري التدريب
الالزم لهم لأداء م�س�ؤولياتهم.
( )8الحظ �أي�ضا االلتزامات الإ�ضافية ،مثل توعية اجلمهور بوجود تلك الهيئات املعنية مبكافحة الف�ساد (انظر
الفقرة  64من هذا الدليل املتعلقة بالفقرة  2من املادة .)13
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 -54لكن االتفاقية ال تقت�ضي �إن�شاء �أو تر�سيخ �أكرث من هيئة �أو منظمة واحدة لال�ضطالع باملهام
املذكورة �أعاله ،وهي تدرك �أنه بالنظر �إىل جملة امل�س�ؤوليات والوظائف املتن ّوعة ،رمبا تكون تلك املهام
م�سندة بالفعل �إىل هيئات قائمة خمتلفة.
 -55وقد يتطلب �إن�شاء هيئة ملكافحة الف�ساد �سنّ ت�شريع يف هذا اخل�صو�ص )9(.وميكن �أن تكون الهيئة �أو
الهيئات امل�شار �إليها يف املادة  6هي نف�سها امل�شار �إليها يف الفقرة  ،36التي تتناول وظائف �إنفاذ القانون
ومكافحة الف�ساد (انظر الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة  .)11ويعني ذلك �أنه قد تكون لتلك الهيئات
�سلطة تل ّقي ادعاءات تتعلق بالف�ساد ،وقد تكون لها يف بع�ض احلاالت �سلطة التحقيق يف جرائم ذات �صلة
بالف�ساد.
 -56وي�شري عدد من مواد االتفاقية �إىل الإطار امل�ؤ�س�سي الالزم لتنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال .فاملادة 6
تر�سخ هيئة �أو هيئات ملكافحة الف�ساد تُ�سند �إليها وظائف
تقت�ضي من الدول الأطراف �أن تن�شئ �أو �أن ّ
وقائية .واملادة ( 36ال�سلطات املخت�صة) تقت�ضي من الدول الأطراف �أن ت�ضمن "وجود هيئة �أو هيئات
متخ�ص�صة �أو �أ�شخا�ص
متخ�ص�صني يف مكافحة الف�ساد من خالل �إنفاذ القانون"� .إ�ضافة �إىل ذلك،
ّ
ّ
تن�ص الفقرة  13من املادة ( 46امل�ساعدة القانونية املتبادلة) على �أن ت�س ّمي الدول الأطراف �سلطة
مركزية خمت�صة ب�صالحية تل ّقي طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة (انظر �أي�ضا الف�صل الرابع،
الق�سم جيم �أدناه)؛ وتلزم املادة ( 58وحدة املعلومات اال�ستخبارية املالية) الدول الأطراف ب�أن تنظر يف
�إن�شاء وحدة ا�ستخبارات مالية تكون م�س�ؤولة عن تل ّقي التقارير عن املعامالت املالية امل�شبوهة ،وحتليلها
()10
وتعميمها على ال�سلطات املخت�صة (انظر �أي�ضا الف�صل اخلام�س ،الق�سم هاء �أدناه).
 -57ويف حني �أنَّ االتفاقية تتناول وظائف الوقاية و�إنفاذ القانون وما يقابلها من الهيئات يف مادتني
خمتلفتني (�أي املادتني  6و ،36على التوايل) ،يجوز �أن تقرر الدول الأطراف �أن تك ّلف هيئة واحدة
باال�ضطالع بوظائف الوقاية و�إنفاذ القانون جمتمعة.

( )9انظر الفقرة  3من املادة  5من اتفاقية االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد وحماربته ،والفقرة ( 1ز) من املادة  4من
بروتوكول مكافحة الف�ساد اخلا�ص باجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي.
( )10يالحظ �أنَّ الدول قد تكون لديها التزامات �أخرى مبوجب �صكوك �أو معايري دولية �أخرى .فمثال ،مبوجب املادة 11
من اتفاقية الر�شوة اخلا�صة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،تلزم �أي�ضا الدول الأطراف يف تلك االتفاقية
ب�أن ت�سمي �سلطة لتقدمي طلبات الت�سليم وتلقّي تلك الطلبات .انظر �أي�ضا التو�صية  26من التو�صيات الأربعني لفرقة العمل
املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال ب�ش�أن �إن�شاء وحدة ا�ستخبارات مالية ،تقوم "مبهمة مركز وطني لتلقّي
وحتليل وتعميم تقارير املعامالت امل�شبوهة (و�أن تطلبها ح�سبما ي�سمح به) وغري ذلك من معلومات تتعلق باحتمال غ�سل
الأموال �أو متويل الإرهاب .وينبغي �أن تكون متاحة لهذه الوحدة ُ�سبل الو�صول ،على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر ،ويف الوقت
املنا�سب� ،إىل ما حتتاج �إليه من معلومات مالية و�إدارية وغريها من املعلومات املتعلقة ب�إنفاذ القانون ،لأجل اال�ضطالع على
نحو �سليم بوظائفها ،مبا يف ذلك حتليل تقارير املعامالت امل�شبوهة ".انظر �أي�ضا اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية (الفقرة ( 1ب) من املادة .)7
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 -58و�إن ثقة اجلمهور وامل�ساءلة يف الإدارة العمومية هما من الو�سائل املفيدة يف الوقاية من الف�ساد
وحتقيق املزيد من الكفاءة يف هذا ال�صدد .كذلك ف�إن املادة  10تقت�ضي �أن تتخذ الدول الأطراف تدابري
من �أجل تعزيز ال�شفافية يف �إدارتها العمومية ،مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها و�أدائها وظائفها
وعمليات اتخاذ القرارات و�/أو غري ذلك من اجلوانب ،وفقا ملبادئ قانونها الأ�سا�سية.
 -59ويجوز �أن تت�ضمن تدابري الوفاء بهذا االلتزام العام ما يلي:
(�أ) ا�ستحداث قواعد و�إجراءات مت ّكن الأفراد من عامة النا�س من احل�صول على معلومات
' '1عن تنظيم �إدارتها العمومية و�أدائها وظائفها وعمليات اتخاذ القرارات فيها ،عند االقت�ضاء،
و' '2عن القرارات وال�صكوك القانونية التي تهم �أفراد اجلمهور ،مع �إيالء املراعاة الواجبة ل�صون
حرمتهم اخل�صو�صية وبياناتهم ال�شخ�صية (املادة  ،10الفقرة الفرعية (�أ)) .وب�صدد هذه املهمة
املع ّينة اخلا�صة بحماية املعلومات ال�شخ�صية ،رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون� ،أن ي�ستندوا �إىل
"املبادئ املن�صو�ص عليها يف املبادئ التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات ال�شخ�صية املعدّة باحلا�سبة
الإلكرتونية" ،التي اعتمدتها اجلمعية العامة يف قرارها  95/45امل�ؤ َّرخ  14كانون الأول/دي�سمرب 1990
(الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة )14؛
(ب) تب�سيط الإجراءات الإدارية ،عند االقت�ضاء ،من �أجل تي�سري و�صول النا�س �إىل ال�سلطات
املخت�صة �صاحبة القرار (املادة  ،10الفقرة الفرعية (ب))؛
(ج) ن�شر املعلومات ،والتي ميكن �أن ت�ضم تقارير دورية عن خماطر الف�ساد يف الإدارة العمومية
(املادة  ،10الفقرة الفرعية (ج)).
 -60وقد تكون هناك حاجة �إىل ت�شريعات جديدة ب�ش�أن التدابري ال�سالفة الذكر �أو �أي تدابري �أخرى
ت�ستهدف حتقيق ال�شفافية يف الإدارة العمومية ،ويتوقف ذلك على الرتتيبات والتقاليد القانونية القائمة
حاليا.
�  -61إن اال�سرتاتيجيات الفعالة ملكافحة الف�ساد ت�ستلزم بال�ضرورة م�شاركة ف ّعالة من جانب عامة
اجلمهور .وتقت�ضي الفقرة  1من املادة � 13أن تتخذ الدول تدابري منا�سبة� ،ضمن حدود �إمكاناتها ووفقا
للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،لت�شجيع اجلمهور على امل�شاركة الن�شطة يف هذا ال�صدد .ذلك �أنه
يجب ت�شجيع الأفراد واجلماعات ،مثل املجتمع املدين ،واملنظمات غري احلكومية ومنظمات �أو جماعات
املجتمع املحلي املن�ش�أة �أو القائمة يف البلد (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة  ،)16على امل�شاركة يف
ثالثة جماالت من جهود مكافحة الف�ساد:

(�أ)

منع الف�ساد؛

(ب) حماربة الف�ساد؛
(ج)  �إذكاء وعي اجلمهور بوجود الف�ساد و�أ�سبابه وخطورته وخماطره.
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 -62وقد تت�ضمن التدابري التي تفي بهذا االلتزام العام ما يلي:
(�أ) زيادة �شفافية عمليات اتخاذ القرارات وتعزيز م�ساهمة اجلمهور فيها؛
(ب) ت�ضمان �إمكانية و�صول اجلمهور �إىل املعلومات فعليا؛
(ج) اال�ضطالع ب�أن�شطة �إعالمية ت�ساهم يف عدم الت�سامح ب�ش�أن الف�ساد ،وكذلك برامج تثقيف
عامة ت�شمل املناهج املدر�سية واجلامعية؛
(د) احرتام وتعزيز وحماية حرية التما�س املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�شرها
وتعميمها .ويجوز �إخ�ضاع تلك احلرية لقيود مع ّينة� ،شريطة �أن تقت�صر هذه القيود على ما ين�ص عليه
القانون وما هو �ضروري:
( )1ملراعاة حقوق الآخرين و�سمعتهم؛
( )2حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الأخالق العامة.
 -63وفقا للملحوظات التف�سريية "الق�صد من الفقرة ( 1د) هو الت�شديد على االلتزامات التي �سبق
للدول الأطراف �أن عقدتها يف خمتلف ال�صكوك الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان التي هي �أطراف فيها،
وينبغي �أال ت�ؤخذ ،ب�أي �شكل من الأ�شكال ،على �أنها تعدِّ ل تلك االلتزامات" (الوثيقة ،A/58/422/Add.1
الفقرة .)17
 -64وتلزم الفقرة  2من املادة  13الدول ب�أن تتخذ تدابري عملية للت�شجيع على االت�صال بني اجلمهور
عامة وال�سلطات فيما يتعلق باملمار�سات الفا�سدة .فالدول ملزمة ب�أن تتخذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان
تعريف اجلمهور بهيئة �أو هيئات مكافحة الف�ساد امل�شار �إليها �سابقا (املادة  .)6والدول ملزمة �أي�ضا ب�أن
توفر ال�سبل لو�صول اجلمهور �إىل تلك الهيئة �أو الهيئات للإبالغ عن حوادث �أو �أفعال ت�ش ّكل �أفعاال جم ّرمة
وفقا لالتفاقية (انظر املواد � 15إىل  .)25كما يجب �أن ت�سمح الدول بالإبالغ املغفل الهوية عن تلك
احلوادث .وينبغي �أن يالحظ �أي�ضا �أنَّ الدول الأطراف ملزمة مبوجب املادة  39من االتفاقية ب�أن تنظر
يف ت�شجيع رعاياها وغريهم من الأ�شخا�ص من ذوي الإقامة االعتيادية يف �إقليمها على �إبالغ ال�سلطات
الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة ب�ش�أن ارتكاب فعل جم ّرم وفقا لالتفاقية.
 -65وقد يلزم �سن ت�شريع بالن�سبة للتدابري التي تتعلق ب�إ�شراك املجتمع املدين واجلمهور عامة يف جهود
مكافحة الف�ساد ،وذلك بناء على الرتتيبات والتقاليد القانونية القائمة .ورمبا يود �صائغو الت�شريعات
الوطنيون �أن ي�ستعر�ضوا القواعد احلالية ب�ش�أن �سبل الو�صول �إىل املعلومات ،وم�سائل احلرمة اخل�صو�صية،
والقيود املفرو�ضة ،و�أو�ضاع الأمن العام ،للوقوف على ما �إذا كانت هناك حاجة �إىل تعديالت �أو ت�شريعات
جديدة من �أجل االمتثال لالتفاقية.
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املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل مع ّينة
 -66الدول الأطراف مطالبة ،عالوة على الأحكام الإلزامية يف هذا الق�سم ب�أن "ت�سعى � ...إىل �إر�ساء
أعم على و�ضع
وترويج ممار�سات ف ّعالة ت�ستهدف منع الف�ساد" (املادة  ،5الفقرة  .)2وهذا حث �أو ت�شجيع � ّ
وتطبيق تدابري ميكن �أن تزيد من فعالية ال�سيا�سات الوقائية يف ال�سياق اخلا�ص لظروف كل دولة طرف.
 -67و�ضمن هذا اجلهد نف�سه املعني بو�ضع �سيا�سات ف ّعالة ملكافحة الف�ساد ،ينبغي �إجراء عمليات تقييم
منتظمة للآثار الناجمة عن التدابري املتخذة حاليا ،من �أجل الوقوف على مدى جناحها يف حتقيق النتائج
املرجوة .كما ميكن �أن تتغري الظروف التكنولوجية واالجتماعية  -االقت�صادية وغريها من الظروف
مبرور الزمن ،وقد ت�ستدعي ال�ضرورة �إدخال تعديالت عليها .وتقت�ضي الفقرة  3من املادة  5من الدول
الأطراف �أن "ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إجراء تقييم دوري لل�صكوك القانونية والتدابري الإدارية ذات
()11
ال�صلة بغية تقرير مدى �إيفائها ب�أغرا�ض منع الف�ساد ومكافحته".

التدابري االختيارية :تدابري قد تو ّد الدول الأطراف �أن تنظر فيها
 -68كما �شوهد من قبل ،تق�ضي الفقرة  4من املادة  5بالتعاون الدويل على العمل بهدف منع الف�ساد.
وحتقيقا لهذا الغر�ض رمبا تود الدول الأطراف �أن تنظر يف امل�شاركة يف برامج وم�شاريع دولية يف هذا
ال�صدد (انظر �أي�ضا الف�صل الرابع من هذا الدليل ،بخ�صو�ص التعاون الدويل).

جيم -تدابري ال�شفافية و ُن ُظمها يف القطاع العام
 -69تعالج املواد � 7إىل  9بالتف�صيل م�سائل تتعلق بال�شفافية يف القطاع العام .وقد ت�ستلزم النظم
والتدابري التي تُلزم الدول ب�أن ت�ستحدثها �أو ب�أن تنظر فيها �سنّ ت�شريعات جديدة �أو �إدخال تعديالت على
قوانني قائمة ،وذلك وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظمها القانونية.

"املادة 7
"القطاع العام
" -1ت�سعى كل دولة طرف ،حيثما اقت�ضى الأمر ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين� ،إىل
اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم لتوظيف امل�ستخدمني املدنيني ،وغريهم من املوظفني العموميني
( )11ميكن �إجناز ذلك بوا�سطة هيئات متخ�ص�صة �أو هيئات �أكادميية �أو تابعة للمجتمع املدين �أو القطاع العام وذات
م�س�ؤوليات �إ�شرافية .انظر �أي�ضا املادة ( 61جمع املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتبادلها وحتليلها) ،وخ�صو�صا الفقرة .3
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غري املنتخبني ،عند االقت�ضاء ،وا�ستخدامهم وا�ستبقائهم وترقيتهم و�إحالتهم على التقاعد تت�سم
ب�أنها:

"(�أ)
والأهلية؛

تقوم على مبادئ الكفاءة وال�شفافية واملعايري املو�ضوعية ،مثل اجلدارة والإن�صاف

"(ب) ت�شتمل على �إجراءات منا�سبة الختيار وتدريب �أفراد لتويل املنا�صب العمومية التي
تعترب عر�ضة للف�ساد ب�صفة خا�صة و�ضمان تناوبهم على املنا�صب عند االقت�ضاء؛
"(ج) ت�شجع على تقدمي �أجور كافية وو�ضع جداول �أجور من�صفة ،مع مراعاة م�ستوى
النمو االقت�صادي للدولة الطرف املعنية؛
"(د) ت�شجع على و�ضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني �أولئك املوظفني من الوفاء
مبتطلبات الأداء ال�صحيح وامل�ش ّرف وال�سليم للوظائف العمومية ،وتوفر لهم التدريب املتخ�ص�ص
واملنا�سب من �أجل �إذكاء وعيهم مبخاطر الف�ساد املالزمة لأداء وظائفهم .ويجوز �أن ت�شري هذه
الربامج �إىل مدونات �أو معايري �سلوكية يف املجاالت التي تنطبق عليها.
" -2تنظر كل دولة طرف �أي�ضا يف اعتماد تدابري ت�شريعية و�إدارية منا�سبة ،مبا يتوافق مع �أهداف
هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،لو�ضع معايري تتعلق بالرت�شيح للمنا�صب
العمومية وانتخاب �شاغليها.
" -3تنظر كل دولة طرف �أي�ضا يف اتخاذ التدابري الت�شريعية والإدارية املنا�سبة ،مبا يت�سق مع
�أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،لتعزيز ال�شفافية يف متويل
الرت�شيحات النتخاب �شاغلي املنا�صب العمومية ويف متويل الأحزاب ال�سيا�سية ،حيثما انطبق
احلال.
" -4ت�سعى كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي� ،إىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم
نظم تعزز ال�شفافية ومتنع ت�ضارب امل�صالح".

"املادة 8
"مدونات قواعد �سلوك للموظفني العموميني
" -1من �أجل مكافحة الف�ساد ،تعمل كل دولة طرف� ،ضمن جملة �أمور ،على تعزيز النـزاهة
والأمانة وامل�س�ؤولية بني موظفيها العموميني ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين.
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" -2على وجه اخل�صو�ص ،ت�سعى كل دولة طرف �إىل �أن تطبق� ،ضمن نطاق نظمها امل�ؤ�س�سية
والقانونية ،مدونات �أو معايري �سلوكية من �أجل الأداء ال�صحيح وامل�ش ّرف وال�سليم للوظائف
العمومية.
" -3لأغرا�ض تنفيذ �أحكام هذه املادة ،على كل دولة طرف ،حيثما اقت�ضى الأمر ووفقا للمبادئ
الأ�سا�سية لنظامها القانوين� ،أن حتيط علما باملبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها املنظمات
الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف ،ومنها املدونة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني العموميني،
الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة  59/51امل�ؤ َّرخ  12كانون الأول/دي�سمرب .1996
" -4تنظر كل دولة طرف �أي�ضا ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،يف �إر�ساء تدابري ونظم
تي�سر قيام املوظفني العموميني ب�إبالغ ال�سلطات املعنية عن �أفعال الف�ساد ،عندما يتنبهون �إىل مثل
هذه الأفعال �أثناء �أداء وظائفهم.
" -5ت�سعى كل دولة طرف ،عند االقت�ضاء ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي� ،إىل و�ضع
تدابري ونظم تلزم املوظفني العموميني ب�أن يف�صحوا لل�سلطات املعنية عن �أ�شياء منها ما لهم من
�أن�شطة خارجية وعمل وظيفي وا�ستثمارات وموجودات وهبات �أو منافع كبرية قد تف�ضي �إىل ت�ضارب
يف امل�صالح مع مهامهم كموظفني عموميني.
" -6تنظر كل دولة طرف يف �أن تتخذ ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،تدابري ت�أديبية
�أو تدابري �أخرى �ضد املوظفني العموميني الذين يخالفون املدونات �أو املعايري املو�ضوعة وفقا لهذه
املادة".

"املادة 9
"امل�شرتيات العمومية و�إدارة الأموال العمومية
" -1تقوم كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،باخلطوات الالزمة لإن�شاء
نظم ا�شرتاء منا�سبة تقوم على ال�شفافية والتناف�س وعلى معايري املو�ضوعية يف اتخاذ القرارات،
وتت�سم� ،ضمن جملة �أمور ،بفاعليتها يف منع الف�ساد .وتتناول هذه النظم ،التي يجوز �أن تراعى يف
تطبيقها قيم حدية منا�سبة� ،أمورا ،منها:
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"(�أ) توزيع املعلومات املتعلقة ب�إجراءات وعقود اال�شرتاء ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة
بالدعوات �إىل امل�شاركة يف املناق�صات ،واملعلومات ذات ال�صلة �أو الوثيقة ال�صلة ب�إر�ساء العقود،
توزيعا عاما ،مما يتيح ملقدمي العرو�ض املحتملني وقتا كافيا لإعداد عرو�ضهم وتقدميها؛
"(ب) القيام م�سبقا ب�إقرار ون�شر �شروط امل�شاركة ،مبا يف ذلك معايري االختبار و�إر�ساء
العقود وقواعد املناق�صة؛
"(ج) ا�ستخدام معايري مو�ضوعية ومقررة م�سبقا التخاذ القرارات املتعلقة بامل�شرتيات
العمومية ،تي�سريا للتحقق الحقا من �صحة تطبيق القواعد �أو الإجراءات؛
"(د)  �إقامة نظام ف ّعال للمراجعة الداخلية ،مبا يف ذلك نظام ف ّعال للطعن� ،ضمانا لوجود
�سبل قانونية للتظلم واالنت�صاف يف حال عدم اتباع القواعد �أو الإجراءات املو�ضوعة عمال بهذه
الفقرة؛
"(هـ) اتخاذ تدابري ،عند االقت�ضاء ،لتنظيم الأمور املتعلقة بالعاملني امل�س�ؤولني عن
امل�شرتيات ،مثل الإعالن عن �أي م�صلحة يف م�شرتيات عمومية مع ّينة ،و�إجراءات الفرز،
واالحتياجات التدريبية.
" -2تتخذ كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،تدابري منا�سبة لتعزيز
ال�شفافية وامل�ساءلة يف �إدارة الأموال العمومية .وت�شمل هذه التدابري ما يلي:
"(�أ)  �إجراءات العتماد امليزانية الوطنية؛
"(ب) الإبالغ عن الإيرادات والنفقات يف حينها؛
"(ج) نظاما يت�ضمن معايري للمحا�سبة ومراجعة احل�سابات وما يت�صل بذلك من رقابة؛
"(د) نظما ف ّعالة وكف�ؤة لتد ّبر املخاطر وللمراقبة الداخلية؛
"(هـ) اتخـاذ تدابري ت�صحيحية ،عنـد االقت�ضــاء يف حـال عــدم االمتثــال لال�شــرتاطات
املقررة يف هذه الفقرة".

ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -70الدول الأطراف مطا َلبة ،وفقا للمادة  ،7ب�أن تبذل جهدا قويا من �أجل:
(�أ) اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم لتوظيف امل�ستخدمني املدنيني وغريهم من املوظفني
العموميني غري املنتخبني وا�ستخدامهم وا�ستبقائهم وترقيتهم و�إحالتهم على التقاعد (الفقرة )1؛

الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

28

(ب) اعتماد تدابري لو�ضع معايري حمدّدة بخ�صو�ص الرت�شيح للمنا�صب العمومية وانتخاب
�شاغليها (الفقرة )2؛
(ج) اتخاذ تدابري لتعزيز ال�شفافية يف متويل الرت�شيحات النتخاب �شاغلي املنا�صب العمومية
ومتويل الأحزاب ال�سيا�سية (الفقرة )3؛
(د) اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم تعزِّ ز ال�شفافية ومتنع ت�ضارب امل�صالح (الفقرة .)4
 -71والدول مطا َلبة ،وفقا للمادة  ،8مبا يلي:
(�أ) تعزيز النـزاهة والأمانة وامل�س�ؤولية بني موظفيها العموميني (الفقرة )1؛
(ب) الإحاطة علما باملبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها املنظمات الإقليمية والأقاليمية
واملتعددة الأطراف (الفقرة .)3
 -72كما تقت�ضي املادة � 8أن ت�سعى الدول �إىل القيام مبا يلي:
(�أ) تطبيق مدونات �أو معايري �سلوكية من �أجل الأداء ال�صحيح وامل�ش ِّرف وال�سليم للوظائف
العمومية (الفقرة )2؛
تي�سر قيام املوظفني العموميني ب�إبالغ ال�سلطات املعنية عن �أفعال
(ب)  �إر�ساء تدابري ونظم ّ
الف�ساد عندما ينتبهون �إىل مثل هذه الأفعال �أثناء �أداء وظائفهم (الفقرة )4؛
(ج) و�ضع تدابري نظم تلزم املوظفني العموميني ب�أن يبلغوا ال�سلطة املعنية �أي ت�ضارب حمتمل
يف امل�صالح (الفقرة )5؛
(د) اتخاذ تدابري ت�أديبية �أو تدابري �أخرى �ضد املوظفني العموميني الذين يخالفون املدونات �أو
املعايري املو�ضوعة وفقا للمادة (الفقرة .)6
 -73والدول الأطراف مطا َلبة ،وفقا للفقرة  1من املادة  ،9ب�إن�شاء نظم ا�شرتاء تقوم على ال�شفافية
والتناف�س وعلى معايري مو�ضوعية يف اتخاذ القرارات ،وتت�سم �أي�ضا بالفعالية يف منع الف�ساد ،وفقا
للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين.
 -74والدول الأطراف مطا َلبة ،وفقا للفقرة  2من املادة  ،9باتخاذ تدابري لتعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة يف
�إدارة الأموال العمومية ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى
 -75تت�ضمن املادة � 8أحكاما �إلزامية وكذلك التزامات �أخرى بالنظر يف اتخاذ تدابري مع ّينة.
فهناك التزام بتعزيز النـزاهة يف الإدارة العمومية ،وبجعل النظم والتدابري والآليات التي تُ�ستحدث
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تنفيذا للمادة متطابقة مع املبادرات ذات ال�صلة للمنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة
الأطراف.
 -76وعلى وجه التحديد ،تقت�ضي الفقرة  1من املادة  8الدول الأطراف �أن تعمل على تعزيز جملة �أمور
ومنها النـزاهة والأمانة وامل�س�ؤولية بني موظفيها العموميني ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين.
وتن�ص بقية املادة على مبادئ توجيهية واقرتاحات �أكرث حتديدا يجب على الدول �أن تنظر فيها بجدية،
ُّ
مثل ا�ستحداث مدونات قواعد لل�سلوك حتكم �أداء الوظائف العمومية (انظر مناق�شة الفقرة  2من املادة
� 8أدناه).
 -77وتق�ضي الفقرة  3من املادة  8ب�أنه يجب على الدول الأطراف ،لدى تنفيذ �أحكام املادة� ،أنَّ حتيط
علما باملبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف ،مثل
املدونة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني العموميني ،الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة  59/51امل�ؤ َّرخ
 12كانون الأول/دي�سمرب  ،1996حيثما اقت�ضى الأمر ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامهاالقانوين.
 -78وتر ِّكز املادة  9على عمليات �إجرائية منا�سبة و�شفافة تتعلق باال�شرتاء العمومي والأموال العمومية،
والدول الأطراف مطالبة ،مبوجب الفقرة  1من املادة  ،9ب�إن�شاء نظم ا�شرتاء منا�سبة تقوم على ال�شفافية
والتناف�س وعلى معايري مو�ضوعية يف اتخاذ القرارات ،وتت�سم بجملة �أمور ومنها الفاعلية يف منع الف�ساد،
وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين.
 -79ويجوز �أن تراعي تلك النظم يف تطبيقها وجود قيم حدّية منا�سبة ،وذلك ،مثال ،الجتناب اتخاذ
�إجراءات بالغة التعقيد بخ�صو�ص مبالغ �صغرية ،ن�سبيا .وت�شري التجربة املا�ضية �إىل �أنَّ الإفراط يف و�ضع
ال�ضوابط التنظيمية ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتيجة عك�سية �إذ يزيد من التعر�ض للممار�سات الفا�سدة بدال
من �أن يق ّلله.
 -80كذلك ف�إن نظم اال�شرتاء مطا َلبة ب�أن تعالج م�س�ألة واحدة على الأقل من امل�سائل التالية:
(�أ) تعميم املعلومات املتعلقة ب�إجراءات وعقود اال�شرتاء ،مبا يف ذلك املعلومات عن الدعوات
�إىل امل�شاركة يف املناق�صات ،واملعلومات ذات ال�صلة �أو اخلا�صة ب�إر�ساء العقود ،مما يتيح ملقدِّ مي
العرو�ض املحتملني وقتا كافيا لإعداد عرو�ضهم وتقدميها؛
(ب) القيام م�سبقا ب�إقرار ون�شر �شروط امل�شاركة ،مبا يف ذلك معايري االختيار و�إر�ساء العقود
وقواعد املناق�صة؛
(ج) ا�ستخدام معايري مو�ضوعية ومق ّررة م�سبقا التخاذ القرارات اخلا�صة بامل�شرتيات العمومية،
تي�سريا للتحقق الحقا من �صحة تطبيق القواعد �أو الإجراءات؛
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(د) �إقامة نظام ف ّعال للمراجعة الداخلية ،مبا يف ذلك نظام ف ّعال للطعن� ،ضمانا لوجود �سبل
قانونية للتظ ّلم واالنت�صاف يف حال عدم اتباع القواعد �أو الإجراءات املو�ضوعية املق ّررة عمال بالفقرة
 1من املادة 9؛
(هـ) اتخاذ تدابري ،عند االقت�ضاء ،لأجل التنظيم الرقابي للأمور املتعلقة بالعاملني امل�س�ؤولني
عن امل�شرتيات ،مثل الإعالن عن �أي م�صلحة يف م�شرتيات عمومية مع ّينة ،و�إجراءات الفرز ،واالحتياجات
التدريبية.
 -81وقد ي�ستلزم ا�ستحداث تلك التدابري تعديالت �أو ت�شريعات �أو لوائح تنظيمية جديدة ،ح�سب الإطار
القانوين القائم لكل دولة طرف.
 -82ولكن الدول الأطراف لها حرية معاجلة م�سائل �إ�ضافية؛ فلي�ست القائمة الواردة �أعاله �إال احلد
الأدنى الذي تقت�ضيه االتفاقية .ويف الوقت نف�سه ،تبينّ امللحوظات التف�سريية �أنه "ال يوجد يف الفقرة  1ما
يجوز ت�أويله على �أنه مينع �أي دولة طرف من اتخاذ �أي تدابري �أو من عدم الإف�صاح عن �أي معلومات تراها
�ضرورية حلماية م�صاحلها الأ�سا�سية املتعلقة بالأمن الوطني" (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة .)13
 -83وتلزم الفقرة  2من املادة  9الدول الأطراف باتخاذ تدابري منا�سبة لتعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة يف
�إدارة الأموال العمومية ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين .ويجب �أن ت�شمل تلك التدابري ما يلي،
كحد �أدنى:
(�أ)  �إجراءات العتماد امليزانية الوطنية؛
(ب) الإبالغ عن الإيرادات والنفقات يف حينها؛
(ج) نظاما يت�ضمن معايري للمحا�سبة ومراجعة احل�سابات وما يت�صل بذلك من رقابة؛
(د) نظما ف ّعالة وكف�ؤة لإدارة املخاطر وللمراقبة الداخلية؛
(هـ) اتخاذ تدابري ت�صحيحية ،عند االقت�ضاء ،يف حال عدم االمتثال للمقت�ضيات املق ّررة يف
الفقرة  2من املادة .9

املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل مع ّينة
 -84تقت�ضي الفقرة  1من املادة  7من الدول الأطراف �أن تبذل جهدا قويا من �أجل اعتماد وتر�سيخ
وتدعيم نظم لتوظيف امل�ستخدمني املدنيني ،وغريهم من املوظفني العموميني غري املنتخبني وا�ستخدامهم
وا�ستبقائهم وترقيتهم و�إحالتهم على التقاعد ،عند االقت�ضاء ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين،
وهذه النظم يجب �أن:
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(�أ) تقوم على مبادئ الكفاءة وال�شفافية واملعايري املو�ضوعية ،مثل اجلدارة والإن�صاف
والأهلية؛
(ب) ت�شتمل على �إجراءات منا�سبة الختيار وتدريب �أفراد لتويل املنا�صب العمومية التي تعترب
عر�ضة للف�ساد ب�صفة خا�صة ،و�ضمان تناوبهم على املنا�صب عند االقت�ضاء؛
(ج) ت�شجع على تقدمي �أجور كافية وو�ضع جداول �أجور من�صفة ،مع مراعاة م�ستوى النمو
االقت�صادي للدولة الطرف املعنية؛
(د) ت�شجع على و�ضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني �أولئك املوظفني من الوفاء مبتطلبات
الأداء ال�صحيح وامل�ش ّرف وال�سليم للوظائف العمومية ،وتوفر لهم التدريب املتخ�ص�ص واملنا�سب من �أجل
�إذكاء وعيهم مبخاطر الف�ساد املالزمة لأداء وظائفهم .ويجوز �أن تت�ضمن هذه الربامج �إ�شارات مرجعية
�إىل مدونات قواعد �أو معايري �سلوكية يف املجاالت التي تنطبق عليها.
 -85ووجود النظم امل�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة � 7أو ا�ستحداثها "ال مينع الدول الأطراف من
الإبقاء على تدابري مع ّينة ل�صالح اجلماعات املغبونة �أو اعتماد مثل تلك التدابري" (الوثيقة A/58/422/
 ،Add.1الفقرة .)12
 -86ثم تقت�ضي املادة � 7أن تنظر الدول الأطراف—مبا يتوافق مع �أهداف االتفاقية ووفقا للمبادئ
الأ�سا�سية لقانونها الداخلي—يف اعتماد تدابري ت�شريعية و�إدارية منا�سبة حتقق ما يلي:
(�أ) حتديد معايري بخ�صو�ص الرت�شيح للمنا�صب العمومية وانتخاب �شاغليها (الفقرة )2؛
(ب) تعزيز ال�شفافية يف متويل الرت�شيحات النتخاب �شاغلي املنا�صب العمومية ،وكذلك يف
متويل الأحزاب ال�سيا�سية ،حيثما ينطبق ذلك (الفقرة .)3
 -87كما تثبت التجربة املا�ضية �أنَّ ال�سلطات املح ّلية ميكن �أن تكون عر�ضة للف�ساد خ�صو�صا فيما يتعلق
باال�شرتاء العمومي ،وكذلك العقارات والإن�شاءات وتخطيط املدن والتمويل ال�سيا�سي ،وغري ذلك .ولذا
ينبغي �أن ت�ؤخذ �أحكام اتفاقية مكافحة الف�ساد يف االعتبار على جميع امل�ستويات الإدارية.
 -88وقد ت�ستلزم التدابري التي يجب �أن تنظر الدول الأطراف يف اتخاذها مبوجب املادة  7و�ضع
ت�شريعات جديدة.
�  -89أما املقت�ضى الأخري للمادة  7فهو �أن ت�سعى الدول الأطراف �إىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم تعزّز
ال�شفافية ومتنع ت�ضارب امل�صالح ،وذلك وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي .وقد ت�ستلزم تلك
التدابري �أي�ضا و�ضع ت�شريعات جديدة (الفقرة .)4
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مدونات قواعد ال�سلوك
 -90بعد احلكم العام والإلزامي الوارد يف املادة  8الذي يطلب �إىل الدول الأطراف �أن تعزّز النـزاهة يف
�إدارتها العموميةُ ،تلزمها املادة �أي�ضا ب�أن ت�سعى �إىل تطبيق مدونات قواعد �أو معايري �سلوكية من �أجل الأداء
ال�صحيح وامل�ش ّرف وال�سليم للوظائف العمومية� ،ضمن نطاق نظمها امل�ؤ�س�سية والقانونية (الفقرة .)2
 -91وقد �أثبتت التجربة ال�سابقة �أنَّ من املهم �أي�ضا �أن يعرف املوظفون املبادئ والقواعد الأخالقية
و�أن يقبلوها .وتت�ضمن بع�ض املمار�سات اجليدة و�ضع قواعد من خالل عملية ت�شاور بدال من اتباع نهج
"من �أعلى �إىل �أ�سفل" ،وكذلك من ربط القواعد الأخالقية بعقود العمل والقيام مببادرات لتذكية الوعي
بانتظام.
وتي�سر
-92
وحت�سن تلك املدونات �إمكانية التنب�ؤ بالأمور ،وتدعم �إعداد املوظفني العموميني وتدريبهمّ ،
ّ
ت�سوية �أي مع�ضالت والإجابة عن الأ�سئلة املتكررة التي قد تثار �أثناء قيامهم بعملهم .كما �أنَّ مدونات
قواعد ال�سلوك ّ
تو�ضح املعايري والقواعد الواجب مراعاتها ،فت�س ّهل بذلك مهمة ك�شف املخالفات والإبالغ
()12
عنها (انظر املادة .)33
 -93وقد ي�ستلزم تطبيق تلك املدونات و�ضع ت�شريعات.
تي�سر قيام املوظفني العموميني
 -94ثم تقت�ضي املادة  8من الدول �أن تنظر يف �إر�ساء تدابري ونظم ّ
ب�إبالغ ال�سلطات املعنية عن �أفعال ف�ساد ،عندما ينتبهون �إىل مثل هذه الأفعال �أثناء �أداء وظائفهم ،ذلك
حت�سن معدالت الك�شف
وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي (الفقرة  .)4ومن �ش�أن تلك التدابري �أن ّ
عن ارتكاب تلك الأفعال ،وتعزّز امل�ساءلة ،وتدعم ثقة املجتمع يف �إنفاذ املبادئ العامة ملكافحة الف�ساد على
()13
نحو ف ّعال (انظر �أي�ضا املادة .)33
 -95وتق�ضي بالفعل قوانني عدد من الدول بهذا ال�شكل من الإبالغ� .إال �أنه يجدر �أن ُيالحظ �أنَّ هذا
احلكم ي�شري �إىل التزام حمدّد مبوجب احلكم العام ب�ش�أن منع الف�ساد .فالأمر هنا يتعلق ب�إن�شاء �آليات
تي�سر الإبالغ عن ارتكاب جرمية ال جم ّرد اقت�ضاء تقدمي تقارير للإبالغ عن ارتكابها.
ونظم وتدابري ّ
( )12تُلزم املادة  33الدول الأطراف ب�أن ت�ستحدث تدابري حلماية الأ�شخا�ص الذين يقومون بالإبالغ على نحو �صحيح
عن وقائع �أو حوادث تتعلق ب�أفعال جم ّرمة مبوجب اتفاقية مكافحة الف�ساد.
( )13ت�شري التجربة �إىل �أن من املهم الن�ص على واجب وا�ضح مكتوب ب�ش�أن الإبالغ يبينّ َمن الذي ينبغي �إبالغه
داخليا و�/أو خارجيا (ويف حالة الإبالغ الداخلي ،يجوز تعيني بديل �إذا كان �أحد الر�ؤ�ساء يف العمل هو امل�شتبه فيه)،
وتدابري حلماية امل�ستقبل الوظيفي للأ�شخا�ص الذين يب ّلغون عن ذلك بح�سن نية (انظر �أي�ضا املادة  )33وتدابري لإعالم
املوظفني بخ�صو�ص واجب احلماية .وثمة ممار�سة جيدة �أخرى هي وجود �شخ�ص ميكن االت�صال به وي�ستطيع �أن ي�سدي
الن�صح على ثقة �سرا �ضمن امل�ؤ�س�سة (انظر �أي�ضا تو�صية جمل�س �أوروبا رقم  R (2000) 10ب�ش�أن مدونات قواعد ال�سلوك
للموظفني العموميني).
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 -96لكن ت�ضارب امل�صالح وكذلك الإح�سا�س بذلك الت�ضارب ي�ضعف ثقة اجلمهور يف نـزاهة املوظفني
املدنيني و�سائر املوظفني الر�سميني ويف �أمانتهم ،ومن �أجل زيادة تعزيز ال�شفافية يف الإدارة العمومية،
تُلزم املادة  8الدول الأطراف ب�أن ت�سعى �إىل و�ضع تدابري ونظم ،عند االقت�ضاء ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية
لقانونها الداخلي ،تُلزم املوظفني العموميني ب�أن يف�صحوا لل�سلطات املعنية عما يلي ،كحد �أدنى:
(�أ)  �أن�شطتهم اخلارجية؛
(ب) العمل الوظيفي؛
(ج) اال�ستثمارات؛
(د) املوجودات؛
(هـ) الهبات �أو املنافع الكبرية؛
التي قد تف�ضي �إىل ت�ضارب يف امل�صالح مع مهامهم كموظفني عموميني (الفقرة .)5
 -97و�أخريا ،ال ب ّد من �أن تكون القواعد والإجراءات املعيارية اخلا�صة بالك�شف وال�شفافية م�صحوبة
بجزاءات منا�سبة .وتق�ضي املادة  8ب�أن تنظر الدول الأطراف يف �أن تتخذ ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية
لقانونها الداخلي تدابري ت�أديبية �أو تدابري �أخرى ب�ش�أن املوظفني العموميني الذين يخالفون مدونات
القواعد �أو املعايري املو�ضوعة وفقا للمادة (الفقرة .)6

دال -ال�سلطة الق�ضائية والنيابة العامة
"املادة 11
"التدابري املتعلقة باجلهاز الق�ضائي و�أجهزة النيابة العامة
" -1نظرا لأهمية ا�ستقاللية الق�ضاء وما لـه من دور حا�سم يف مكافحة الف�ساد ،تتخذ كل
دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظمها القانونية ودون م�سا�س با�ستقاللية الق�ضاء ،تدابري
لتدعيم النـزاهة ودرء فر�ص الف�ساد بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي .ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري
قواعد ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.
" -2يجوز ا�ستحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري املتخذة عمال بالفقرة  1من
هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة يف الدول الأطراف التي ال ي�شكل فيها ذلك اجلهاز جزءا
من اجلهاز الق�ضائي ،ولكن يتمتع با�ستقاللية مماثلة ال�ستقالليته".

الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

34

ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -98وفقا للفقرة  1من املادة  11يجب على الدول الأطراف �أن تتخذ تدابري لتدعيم النـزاهة ومنع
الف�ساد يف اجلهاز الق�ضائي .ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري قواعد ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.
وقد ي�ستلزم هذا اخليار و�ضع ت�شريعات.
 -99ويجوز ا�ستحداث تدابري مماثلة بالن�سبة جلهاز النيابة العامة ،حيثما يتمتع با�ستقاللية مماثلة
ال�ستقاللية اجلهاز الق�ضائي (الفقرة .)2
 -100وقد ي�ستلزم ا�ستحداث تلك التدابري و�ضع ت�شريعات ،دون امل�سا�س با�ستقاللية اجلهاز الق�ضائي،
ح�سب النظام القانوين القائم يف كل دولة طرف.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
�  -101أق ّرت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية با�ستقالل ال�سلطات الوطنية
التي تكافح اجلرمية عرب الوطنية والف�ساد� ،إذ تقت�ضي االتفاقية من الدول الأطراف اتخاذ �إجراءات
ف ّعالة ملنع ف�ساد املوظفني العموميني وك�شفه واملعاقبة عليه ،مبا يف ذلك توفري ا�ستقاللية وافية بالغر�ض
الجتناب الت�أثريات غري املالئمة (انظر اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،املادة  ،9الفقرة .)2
 -102وتعتمد الفقرة  1من املادة  11من اتفاقية مكافحة الف�ساد على مثل تلك الأحكام وت�شدّد على
ا�ستقالل الق�ضاء ودوره احلا�سم يف مكافحة الف�ساد .وتق�ضي على نحو �أكرث حتديدا ب�أن تتخذ الدول
الأطراف تدابري ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�س با�ستقاللية الق�ضاء ،من �أجل:
(�أ) تدعيم النـزاهة؛
(ب) درء فر�ص الف�ساد لدى �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي.
 -103ويجوز �أن تت�ضمن تلك التدابري قواعد بخ�صو�ص تعيني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي و�سلوكهم .وقد
ي�ستلزم هذا اخليار و�ضع ت�شريعات ،ح�سب عرف كل دولة وقوانينها و�إجراءاتها .فقد يحتم بال�ضرورة،
مثال� ،إعادة النظر يف �أحكام الد�ستور ،ورمبا تقييم القواعد والإجراءات التي يتم مبوجبها تعيني �أع�ضاء
اجلهاز الق�ضائي ،وكذلك �آليات امل�ساءلة التي قررها اجلهاز الق�ضائي لنف�سه ،وذلك لأجل التحقق مما
�إذا كانت تفي مبقت�ضيات املادة .11
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 -104ومتنح ،بع�ض الدول ،من خالل د�ستورها و�/أو ت�شريعاتها� ،أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي (و�سلطات
النيابة العامة �أي�ضا يف بع�ض احلاالت) ح�صانة من التحقيق و�/أو املالحقة ،والغر�ض الرئي�سي من منح
تلك احل�صانة هو تدعيم ا�ستقالل اجلهاز الق�ضائي بحماية �أع�ضائه من املالحقات الكيدية .وتط ّبق تلك
احل�صانة عادة على الت�صرفات �أثناء ت�أدية الواجبات الر�سمية (�أي احل�صانة الوظيفية) وال تط ّبق عادة
�إال ملدة تويل املن�صب.
 -105وعلى الرغم من �أهمية احل�صانة من التحقيق واملالحقة بالن�سبة ال�ستقاللية اجلهاز الق�ضائي،
فهي قد تعوق التحقيق الف ّعال يف جرائم الف�ساد ومالحقتها ق�ضائيا ،وذلك ل�سببني رئي�سيني هما:
(�أ) قد ت�ؤثر يف ك�شف �أ�شخا�ص �آخرين ال يتمتعون باحل�صانة ورمبا �شاركوا يف ارتكاب اجلرمية ،وكذلك
يف التحقيق مع �أولئك الأ�شخا�ص ومالحقتهم؛ (ب) قد ي�ؤدي تطبيق احل�صانة على �أع�ضاء اجلهاز
الق�ضائي ،وكذلك على �سائر �أع�ضاء �سلطات �إنفاذ القانون ،مثل �أع�ضاء النيابة العامة وق�ضاة التحقيق
(عندما ال يكون ه�ؤالء الق�ضاة �أع�ضاء يف اجلهاز الق�ضائي)� ،إىل �إ�ضعاف م�صداقية نظام �إنفاذ القانون
والنظام الق�ضائي ،فيق ّو�ض ذلك احرتام امل�ؤ�س�سات القانونية و�سيادة القانون.
 -106وكذلك ُي�ستح�سن� ،إذا ما توفرت احل�صانة لأع�ضاء اجلهاز الق�ضائي� ،أن تكون مقت�صرة على
احل�صانة الوظيفية ،و�أال تدوم لأجل غري حمدود .ومن �ش�أن اتخاذ �إجراء ف ّعال وميتاز بال�شفافية لرفع
احل�صانة ب�سبب جرائم الف�ساد �أن ي�ساعد على احلماية من الإ�ساءات و�ضمان امل�ساءلة.

التدابري االختيارية :تدابري قد تو ّد الدول الأطراف �أن تنظر فيها
 -107تدعو الفقرة  2من املادة  11الدول الأطراف �إىل �أن تنظر يف ا�ستحداث وتطبيق تدابري مماثلة
بخ�صو�ص جهاز النيابة العامة يف الدول الأطراف التي ال ي�ش ّكل فيها ذلك اجلهاز جزءا من اجلهاز
الق�ضائي ولكن يتمتع با�ستقاللية مماثلة ال�ستقالليته .وهنا �أي�ضا لي�ست تلك املقت�ضيات بال�ضرورة ذات
طبيعة ت�شريعية ،بل تتوقف على تقاليد كل دولة وقوانينها و�إجراءاتها.
 -108والهدف املن�شود من هذا احلكم هو �شمول �أجهزة النيابة العامة و�ضمان م�ساءلتها .و�إذا ما
و�ضعتها دولة طرف �ضمن تبعية ال�سلطة التنفيذية يف احلكومة �أو اجلهاز الق�ضائي ،فمن �ش�أنها �أن تكون
م�شمولة �أ�صال ب�أحكام �أخرى من االتفاقية .والغر�ض من الفقرة  2هو ا�ستيعاب الأحوال التي ال ت�شمل
فيها الأحكام الأخرى �أجهزة النيابة العامة .وعلى ذلك ،ف�إن هذا احلكم يدعو �إىل تدابري مماثلة لتلك
التي تط ّبق على اجلهاز الق�ضائي� ،إذا كان جهاز النيابة العامة ال ي�ش ّكل جزءا من اجلهاز الق�ضائي و�إمنا
يتمتع با�ستقاللية مماثلة.
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هاء -القطاع اخلا�ص
"املادة 12
"القطاع اخلا�ص
" -1تتخذ كل دولة طرف ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،تدابري ملنع �ضلوع القطاع
اخلا�ص يف الف�ساد ،ولتعزيز معايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات يف القطاع اخلا�ص ،وتفر�ض
عند االقت�ضاء عقوبات مدنية �أو �إدارية �أو جنائية تكون ف ّعالة ومتنا�سبة ورادعة على عدم االمتثال
لهذه التدابري.
" -2يجوز �أن تت�ضمن التدابري الرامية �إىل حتقيق هذه الغايات ما يلي:
"(�أ) تعزيز التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلا�ص ذات ال�صلة؛
"(ب) العمل على و�ضع معايري و�إجراءات ت�ستهدف �صون نزاهة كيانات القطاع اخلا�ص
ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك و�ضع مدونات قواعد �سلوك من �أجل قيام املن�ش�آت التجارية وجميع املهن
ذات ال�صلة مبمار�سة �أن�شطتها على وجه �صحيح وم�ش ِّرف و�سليم ومنع ت�ضارب امل�صالح ،ومن �أجل
ترويج ا�ستخدام املمار�سات التجارية احل�سنة بني املن�ش�آت التجارية ويف العالقات التعاقدية بني
تلك املن�ش�آت والدولة؛
"(ج) تعزيز ال�شفافية بني كيانات القطاع اخلا�ص ،مبا يف ذلك اتخاذ تدابري عند
االقت�ضاء ب�ش�أن هوية ال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية ال�ضالعة يف �إن�شاء و�إدارة ال�شركات؛
"(د) منع �إ�ساءة ا�ستخدام الإجراءات التي تنظم ن�شاط كيانات القطاع اخلا�ص ،مبا يف
ذلك الإجراءات املتعلقة بالإعانات والرخ�ص التي متنحها ال�سلطات العمومية للأن�شطة التجارية؛
"(هـ) منع ت�ضارب امل�صالح بفر�ض قيود ،ح�سب االقت�ضاء ولفرتة زمنية معقولة ،على
ممار�سة املوظفني العموميني ال�سابقني �أن�شطة مهنية� ،أو على عمل املوظفني العموميني يف القطاع
اخلا�ص بعد ا�ستقالتهم �أو تقاعدهم ،عندما تكون لتلك الأن�شطة �أو ذلك العمل �صلة مبا�شرة
بالوظائف التي توالها �أولئك املوظفون العموميون �أو �أ�شرفوا عليها �أثناء مدة خدمتهم؛
"(و) �ضمان �أن تكون لدى من�ش�آت القطاع اخلا�ص ،مع �أخذ بنيتها وحجمها بعني
االعتبار� ،ضوابط كافية ملراجعة احل�سابات داخليا ت�ساعد على منع �أفعال الف�ساد وك�شفها و�ضمان
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�أن تكون ح�سابات من�ش�آت القطاع اخلا�ص هذه وبياناتها املالية الالزمة خا�ضعة لإجراءات مراجعة
ح�سابات وت�صديق مالئمة.
" -3بغية منع الف�ساد ،تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ،وفقا لقوانينها الداخلية
ولوائحها املتعلقة مب�سك الدفاتر وال�سجالت ،والك�شف عن البيانات املالية ،ومعايري املحا�سبة
ومراجعة احل�سابات ،ملنع القيام بالأفعال التالية بغر�ض ارتكاب �أي من الأفعال املج َّرمة وفقا لهذه
االتفاقية:
"(�أ)  �إن�شاء ح�سابات خارج الدفاتر؛
"(ب) �إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر �أو دون تبيينها ب�صورة وافية؛
"(ج) ت�سجيل نفقات وهمية؛
"(د) قيد التزامات مالية دون تبيني غر�ضها على الوجه ال�صحيح؛
"(هـ) ا�ستخدام م�ستندات زائفة؛
"(و) الإتالف املتعمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي يفر�ضه القانون.
" -4على كل دولة �أال ت�سمح باقتطاع النفقات التي متثل ر�شاوى من الوعاء ال�ضريبـي ،لأنَّ الر�شاوى
هي من �أركان الأفعال املج َّرمة وفقا للمادتني  15و 16من هذه االتفاقية ،وكذلك ،عند االقت�ضاء،
�سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز ال�سلوك الفا�سد".

ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -109وفقا للفقرة  1من املادة  ،12يجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابري التالية:

(�أ)

منع الف�ساد يف القطاع اخلا�ص؛

(ب) تعزيز معايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات يف القطاع اخلا�ص؛
(ج) فر�ض عقوبات مدنية �أو �إدارية �أو جنائية ف ّعالة ومتنا�سبة ورادعة على عدم االمتثال لهذه
التدابري.
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 -110تقدّم الفقرة  2من املادة  12الأمثلة التالية عن التدابري الرامية �إىل حتقيق هذه الغايات:
(�أ) تعزيز التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلا�ص؛
(ب) تعزيز و�ضع املعايري والإجراءات ،مبا يف ذلك و�ضع مدونات قواعد لل�سلوك و�أدلة
للممار�سات ال�سليمة؛
(ج) تعزيز ال�شفافية لدى كيانات القطاع اخلا�ص؛
(د) منع �إ�ساءة ا�ستخدام الإجراءات التي ّ
تنظم ن�شاط كيانات القطاع اخلا�ص؛
(هـ) منع ت�ضارب امل�صالح؛
(و) �ضمان �أن تكون لدى من�ش�آت القطاع اخلا�ص �ضوابط كافية ملراجعة احل�سابات داخليا.
 -111وفقا للفقرة  3من املادة  ،12يجب على الدول الأطراف �أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري ملنع القيام
بالأفعال التالية بغر�ض ارتكاب � ّأي من الأفعال املج َّرمة وفقا التفاقية مكافحة الف�ساد:
(�أ)  �إن�شاء ح�سابات خارج الدفاتر؛
(ب) �إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر �أو دون تبيينها ب�صورة وافية؛
(ج) ت�سجيل نفقات وهمية؛
(د) قيد التزامات مالية دون تبيني غر�ضها على الوجه ال�صحيح؛
(هـ) �إ�ستخدام م�ستندات زائفة؛
(و) الإتالف املتع ّمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي يفر�ضه القانون.
�شى
 -112وفقا للفقرة  4من املادة  ،12على الدول الأطراف �أ ّال ت�سمح باقتطاع النفقات التي مت ّثل ُر ً
من الوعاء ال�ضريبـي (انظر �أي�ضا املادتني  15و ،)16وكذلك �سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز ال�سلوك
الفا�سد.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -113تقت�ضي الفقرة  1من املادة � 12أن تتخذ الدول الأطراف ثالثة �أنواع من التدابري وفقا للمبادئ
الأ�سا�سية لقانونها الداخلي.
 -114النوع الأول هو التزام عام باتخاذ تدابري ملنع �ضلوع القطاع اخلا�ص يف الف�ساد .ومت ّثل الأحكام
الواردة يف بقية الفقرة � ،1أو بالأحرى فيما تبقى من املادة  ،12خطوات نحو حتقيق ذلك الهدف.
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 -115النوع الثاين من التدابري الذي ت�ستلزمه الفقرة  1يهدف �إىل تعزيز معايري املحا�سبة ومراجعة
احل�سابات .وتوفر هذه املعايري ال�شفافيةّ ،
وتو�ضح العمليات التي تقوم بها كيانات القطاع اخلا�ص ،وتعزز
الثقة بالبيانات املالية ال�سنوية وغريها من بيانات كيانات القطاع اخلا�ص ،وت�ساعد على منع املمار�سات
ال�سيئة وكذلك على ك�شفها (انظر التدابري امللمو�سة العديدة التي يجوز للدول اعتمادها ملنع الف�ساد يف
القطاع اخلا�ص وكفالة امل�ساءلة ،امل�شروحة يف مناق�شة الفقرة  2من املادة � 12أدناه).
 -116النوع الثالث من التدابري التي يجب على الدول اتخاذها يتعلق بفر�ض عقوبات مدنية �أو �إدارية
�أو جنائية ،عند االقت�ضاء ،تكون ف ّعالة ومتنا�سبة ورادعة يف حال عدم االمتثال ملعايري املحا�سبة ومراجعة
احل�سابات ،املن�صو�ص عليها �أعاله.
 -117وتق�ضي الفقرة  3من املادة  12باتخاذ بع�ض التدابري املحددة اخلا�صة باملمار�سات املحا�سبية
املعروفة ب�أنها قابلة متاما لأن ي�ساء ا�ستغاللها .كما تق�ضي ب�أن تتخذ الدول الأطراف التدابري ال�ضرورية،
وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها التنظيمية املتعلقة مب�سك الدفاتر وال�سجالت ،والك�شف عن البيانات
املالية ،ومعايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات ،لأجل منع القيام بالأفعال التالية لغر�ض ارتكاب �أي من
()14
الأفعال املج َّرمة وفقا التفاقية مكافحة الف�ساد:
(�أ)  �إن�شاء ح�سابات خارج الدفاتر؛
(ب) �إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر �أو دون تبيينها ب�صورة وافية؛
(ج) ت�سجيل نفقات وهمية؛
(د) قيد التزامات مالية دون تبيني غر�ضها على الوجه ال�صحيح؛
(هـ) ا�ستخدام م�ستندات زائفة؛
(و) الإتالف املتع ّمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي يفر�ضه القانون.

()15

 -118قد يتط ّلب تنفيذ هذا احلكم �إ�صدار ت�شريع.
( )14من اجلدير بالذكر �أن الأطراف يف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية ب�ش�أن مكافحة الر�شوة مطالبون �أي�ضا
مبوجب املادة  8من تلك االتفاقية بحظر الأعمال املذكورة يف الفقرة �( 117أ)(-هـ) من هذا الدليل ،وذلك عندما تُنفّذ
بق�صد الر�شوة �أو "�إخفاء الر�شوة" املقدّمة �إىل املوظفني العموميني الأجانب.
( )15تق�ضي التو�صيــة املنقحــة ال�صــادرة يف عام  1997عــن املجلــ�س املعني مبكافحــة الر�شــوة يف املعامالت
التجارية الدولية ،والتي وافق عليها جمل�س منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،على امل�ستوى الوزاري ،ب�أنه
ينبغي للدول الأع�ضاء يف املنظمة املذكورة� :أن تنظر يف ما �إذا كانت املقت�ضيات التي يتعني تقدميها �إىل مراجع احل�سابات
اخلارجي مالئمة و�أن تنظر يف الطلب �إىل مراجع احل�سابات اخلارجي الذي اكت�شف م�ؤ�شرات �إىل احتمال ح�صول عمل
غري قانوين بتقدمي ر�شوة� ،أن يبلغ الإدارة عما اكت�شفه ،و�أن يبلغ ح�سب االقت�ضاء هيئات الر�صد يف ال�شركات؛ وينبغي
النظر يف الطلب �إىل مراجع احل�سابات �أن يبلغ ال�سلطات املخت�صة عن �أية م� ّؤ�شرات �إىل عمل غري قانوين من �أعمال
الر�شوة.
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�شى من
 -119تق�ضي الفقرة  4من املادة  12ب�أ ّال ت�سمح الدول الأطراف باقتطاع النفقات التي متثل ُر ً
الوعاء ال�ضريبي ،وكذلك ،عند االقت�ضاء� ،سائر النفقات املتك ّبدة يف تعزيز ال�سلوك الفا�سد .ويهدف
هذا احلكم �إىل الق�ضاء على حاالت الت�ضارب القانوين وال ّلب�س ،والتي قد ت�سمح باحل�صول على فوائد
�ضريبية من ممار�سات فا�سدة .وهذا يت�سق مع املادتني  15و 16من اتفاقية مكافحة الف�ساد اللتني
تق�ضيان بتجرمي ر�شو املوظفني العموميني املحليني �أو الأجانب �أو املوظفني يف منظمات دولية.

التدابري االختيارية :تدابري قد تو ّد الدول الأطراف �أن تنظر فيها
 -120تبينّ الفقرة  2من املادة  12يف فقراتها الفرعية عددا من املمار�سات ال�سليمة التي ظهرت
فعاليتها يف منع الف�ساد يف القطاع اخلا�ص ويف تعزيز ال�شفافية وامل�ساءلة.
 -121وقد ت�شمل التدابري الرامية �إىل حتقيق هذه الغايات جملة �أمور ومنها التدابري املذكورة �أدناه
حتت كل فقرة من الفقرات الفرعية من الفقرة  2من املادة .12

تعزيز التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلا�ص
ذات ال�صلة (الفقرة �( 2أ))
 -122كثريا جدا ما تكون من�ش�آت القطاع اخلا�ص يف �أف�ضل موقف يتيح لها حتديد وك�شف املخالفات
التي تدل على وجود �سلوك فا�سد .وهي كثريا ما تكون �أي�ضا �ضحية ممار�سات فا�سدة ي�ضلع فيها
املتناف�سون الذين ي�سعون من خاللها لك�سب مزايا غري من�صفة وغري م�شروعة .وهكذا ف�إن قيام عالقة
من التعاون بني القطاع اخلا�ص و�أجهزة �إنفاذ القانون و�سيلة ت�ساعد يف منع الف�ساد وردعه (انظر �أي�ضا
املادة .)39
العمل على و�ضع معايري و�إجراءات ت�ستهدف �صون نزاهة كيانات القطاع اخلا�ص ذات ال�صلة ،مبا يف
ذلك و�ضع مدونات قواعد �سلوك من �أجل قيام املن�ش�آت التجارية وجميع املهن ذات ال�صلة مبمار�سة
�أن�شطتها على وجه �صحيح وم�ش ِّرف و�سليم ومنع ت�ضارب امل�صالح ،ومن �أجل ترويج ا�ستخدام
املمار�سات التجارية احل�سنة بني املن�ش�آت التجارية ويف العالقات التعاقدية بني تلك املن�ش�آت والدولة
(الفقرة ( 2ب)).
 -123ميكن �أن تكون مدونات قواعد ال�سلوك ر�سمية �أو غري ر�سمية .وقد تو�ضع من خالل القطاع
اخلا�ص �أو حتى من خالل مبادرات فردية تقوم بها ال�شركات .وميكن تقدميها برعاية احلكومة وبالت�شاور
مع القطاع اخلا�ص .ومن الوظائف الهامة التي ت�ؤديها هذه املدونات �أنها تعزز �إمكانية التنب�ؤّ ،
وتو�ضح
امل�سائل والإجراءات وتوفر مبادئ ا�سرت�شادية ودعما فيما يتعلق بامل�سار ال�صحيح للتدابري يف مع�ضالت
تربز كثريا �أمام امل�س�ؤولني يف القطاع اخلا�ص .وثمة وظيفة �أخرى لها يف امل�ساعدة على توفري التدريب
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على كيفية جت ّنب ت�ضارب امل�صالح وكيفية الت�ص ُّرف �إن ح�صل هذا الت�ضارب ،وكذلك امل�ساعدة على
و�ضع خطوط وا�ضحة بني ال�سلوك املقبول وال�سلوك غري املقبول .ولي�ست املبادرات اخلا�صة بديال عما
تعتربه احلكومات �ضروريا ومنا�سبا ،لكن الدول الأطراف قد ترغب يف النظر يف املوافقة ر�سميا على
مبادرات مع ّينة يقوم بها القطاع اخلا�ص.
تعزيز ال�شفافية بني كيانات القطاع اخلا�ص ،مبا يف ذلك اتخاذ تدابري عند االقت�ضاء ب�ش�أن هوية
ال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية ال�ضالعة يف �إن�شاء و�إدارة ال�شركات (الفقرة ( 2ج))
 -124ترتفع ن�سبة خماطر الف�ساد و�سرعة الت�أثر ب�أنواع عديدة من انتهاكات القانون يف حال عدم
�شفافية املعامالت التجارية لكيانات القطاع اخلا�ص وهيكلها التنظيمي .ومن الهام تعزيز ال�شفافية ،عند
االقت�ضاء ،فيما يتعلق بهو ّيات الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدّون دورا هاما يف �إن�شاء الكيانات امل�ؤ�س�سية و�إدارتها
�أو ت�سيري عملياتها.
منع �إ�ساءة ا�ستخدام الإجراءات التي ّ
تنظم ن�شاط كيانات القطاع اخلا�ص ،مبا يف ذلك الإجراءات
املتعلقة بالإعانات والرخ�ص التي متنحها ال�سلطات العمومية للأن�شطة التجارية (الفقرة ( 2د))
 -125تبينّ �أنَّ جماالت الإعانات والرخ�ص التي تمُ نح �إىل بع�ض من الأن�شطة التجارية ،على غرار ما
يح�صل يف جماالت �أخرى ّ
تتدخل فيها الدولة بطريقة �أو ب�أخرى يف احلياة االقت�صادية والقطاع اخلا�ص،
ُ�شجع الدول على �إيالء منع ال�سلوك
عر�ض ٌة للممار�سات الفا�سدة �أو غري ذلك من االنتهاكات .من ثم ت ّ
الفا�سد يف تلك املجاالت انتباها خا�صا.
منع ت�ضارب امل�صالح بفر�ض قيود ،ح�سب االقت�ضاء ولفرتة زمنية معقولة ،على ممار�سة املوظفني
العموميني ال�سابقني �أن�شطة مهنية� ،أو على عمل املوظفني العموميني يف القطاع اخلا�ص بعد
ا�ستقالتهم �أو تقاعدهم ،عندما تكون لتلك الأن�شطة �أو ذلك العمل �صلة مبا�شرة بالوظائف التي
توالها �أولئك املوظفون العموميون �أو �أ�شرفوا عليها �أثناء مدة خدمتهم (الفقرة ( 2ه)) (انظر �أي�ضا
املناق�شة اخلا�صة بالفقرة  5من املادة  ،8يف الق�سم ثانيا (ج) والفقرات  124و� 125أعاله)؛
�ضمان �أن تكون لدى من�ش�آت القطاع اخلا�ص ،مع �أخذ بنيتها وحجمها بعني االعتبار� ،ضوابط كافية
ملراجعة احل�سابات داخليا ت�ساعد على منع �أفعال الف�ساد وك�شفها و�ضمان �أن تكون ح�سابات من�ش�آت
القطاع اخلا�ص هذه وبياناتها املالية الالزمة خا�ضعة لإجراءات مراجعة ح�سابات وت�صديق مالئمة
(الفقرة ( 2و))
 -126ميكن منع وك�شف و�إ�صالح املمار�سات الفا�سدة وغريها من املمار�سات غري القانونية (وكذلك
�سوء الإدارة) من خالل �ضوابط حما�سبية داخلية ،ي�ضطلع مبوجبها �شخ�ص� ،أو جمموعة من الأ�شخا�ص،
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بهذه امل�س�ؤولية ويقدِّ م تقريرا �إىل املوظفني التنفيذيني بانتظام .وقد ال تتطلب املن�ش�آت الب�سيطة وال�صغرية
ترتيبات من هذا النحو .والدول الأطراف مدعوة ملراعاة هيكل وحجم الكيانات التي قد ُيطلب �إليها
تنفيذ هذه ال�ضوابط الداخلية )16(.وت�شمل التدابري امل�شابهة ،ولكن بدرجة ر�سمية �أقل ،تبديل املوظفني
و�إجراء ا�ستق�صاءات دورية ملدى الوعي بالقواعد والأنظمة ،واتّباع �سيا�سات تكفل احلفاظ على �صحة
الوثائق الخ.

واو -منع غ�سل الأموال
"املادة 14
"تدابري منع غ�سل الأموال
" -1على كل دولة طرف:
"(�أ)  �أن تن�شئ نظاما داخليا �شامال للرقابة والإ�شراف على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
غري امل�صرفية ،مبا يف ذلك ال�شخ�صيات الطبيعية �أو االعتبارية التي تقدم خدمات نظامية �أو غري
نظامية يف جمال �إحالة الأموال �أو كل ما لـه قيمة ،وعند االقت�ضاء على الهيئات الأخرى املع ّر�ضة
بوجه خا�ص لغ�سل الأموال� ،ضمن نطاق اخت�صا�صها ،من �أجل ردع وك�شف جميع �أ�شكال غ�سل
الأموال ،ويتعني �أن ي�شدّد ذلك النظام على املتطلبات اخلا�صة بتحديد هوية الزبائن واملالكني
املنتفعني ،عند االقت�ضاء ،وحفظ ال�سجالت والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة؛
"(ب)  �أن تكفل ،دون م�سا�س ب�أحكام املادة  46من هذه االتفاقية ،قدرة ال�سلطات الإدارية
والرقابية واملعنية ب�إنفاذ القانون و�سائر ال�سلطات املكر�سة ملكافحة غ�سل الأموال( ،مبا فيها
ال�سلطات الق�ضائية ،حيثما يق�ضي القانون الداخلي بذلك) ،على التعاون وتبادل املعلومات على
ال�صعيدين الداخلي والدويل �ضمن نطاق ال�شروط التي يفر�ضها قانونها الداخلي ،و�أن تنظر،
لتلك الغاية ،يف �إن�شاء وحدة معلومات ا�ستخبارية مالية تعمل كمركز وطني جلمع وحتليل املعلومات
املتعلقة بعمليات غ�سل الأموال املحتملة ،ولتعميم تلك املعلومات؛
" -2تنظر الدول الأطراف يف تنفيذ تدابري قابلة للتطبيق لك�شف ور�صد حركة النقود وال�صكوك
القابلة للتداول ذات ال�صلة عرب حدودها ،رهنا ب�ضمانات تكفل ا�ستخدام املعلومات ا�ستخداما
�سليما ودون �إعاقة حركة ر�أ�س املال امل�شروع ب�أي �صورة من ال�صور .ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري
( )16جتدر الإ�شارة �إىل �أن املبالغة يف و�ضع اللوائح التنظيمية—�أو ما ينظر �إليه على �أنه مبالغة يف ذلك—قد
ت�ؤدي �إىل نتائج عك�سية ،لأن ذلك قد يدفع �إىل عدم االمتثال ويحفز عليه بدال من احل�صول على الت�أثري املطلوب.
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ا�شرتاط قيام الأفراد وامل�ؤ�س�سات التجارية بالإبالغ عن �إحالة �أي مقادير �ضخمة من النقود
وال�صكوك القابلة للتداول ذات ال�صلة عرب احلدود.
" -3تنظر الدول الأطراف يف تنفيذ تدابري منا�سبة وقابلة للتطبيق لإلزام امل�ؤ�س�سات املالية،
ومنها اجلهات املعنية بتحويل الأموال مبا يلي:
"(�أ) ت�ضمني ا�ستمارات الإحالة الإلكرتونية للأموال والر�سائل ذات ال�صلة معلومات
دقيقة ومفيدة عن املُ�صدر؛
"(ب) االحتفاظ بتلك املعلومات طوال �سل�سلة عمليات الدفع؛
"(ج) فر�ض فح�ص دقيق على �إحاالت الأموال التي ال حتتوي على معلومات كاملة عن
املُ�صدر.
" -4لدى �إن�شاء نظام رقابي و�إ�شرايف داخلي مبقت�ضى �أحكام هذه املادة ،ودون م�سا�س ب�أي مادة
�أخرى من هذه االتفاقية ،يجدر بالدول الأطراف �أن ت�سرت�شد باملبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها
امل�ؤ�س�سات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف �ضد غ�سل الأموال.
" -5ت�سعى الدول الأطراف �إىل تنمية وتعزيز التعاون العاملي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بني
ال�سلطات الق�ضائية و�أجهزة �إنفاذ القانون و�أجهزة الرقابة املالية من �أجل مكافحة غ�سل الأموال".

 -127لكي يتمتّع امل�س�ؤولون الفا�سدون مبنافع �أن�شطتهم غري امل�شروعة ،ال ب ّد لهم من �أن يخفوا من�ش أ�
�أموالهم .هذا هو غ�سل الأموال ،الذي ينطوي على متويه املن�ش�أ غري امل�شروع لعائدات اجلرمية �إ�ضافة
�إىل جرم الإخفاء املنف�صل (انظر املادة  .)24ويتم ذلك �أ�سا�سا على ثالث مراحل� :إدخال هذه العائدات
يف النظام املايل ("توظيفها") ،وال�ضلوع يف �صفقات �شتى يق�صد منها التعتيم على من�ش�أ الأموال وامل�سار
الذي اتخذته ("الإبطان") ،ودمج الأموال بذلك النحو يف االقت�صاد امل�شروع من خالل �صفقات م�شروعة
ظاهريا ("الدمج").
 -128ويتمثل جزء بالغ الأهمية من غ�سل الأموال يف توظيف الأموال غري امل�شروعة يف النظام املايل.
وبعد �أن يتم ذلك ،ي�صبح تتبع املوجودات �أ�صعب كثريا �أو حتى م�ستحيال .ولذلك ،فمن املهم بدرجة
حا�سمة منع القائمني بالأن�شطة الإجرامية من القيام بتلك اخلطوة الأوىل ،وتطوير القدرة على تتبع
حركة املوجودات .وهنا �أي�ضا ،ال غنى عن التعاون والتن�سيق على ال�صعيد الدويل والتطابق يف التدابري
الوطنية.
 -129ولهذه الأ�سباب �أدخلت املادة  14من االتفاقية تدابري تهدف �إىل منع هذه الأن�شطة و�إىل اال�ستعانة
مب�ؤ�س�سات مالية وغريها من امل�ؤ�س�سات يف منع �إيالج �أموال اجلرمية يف النظام املايل ،ويف ك�شف
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املعامالت يف �إطار النظام التي قد تكون ذات من�ش�أ �إجرامي ،ويف ت�سهيل اقتفاء �أثر الأموال امل�ستخدمة
يف هذه املعامالت )17(.وتعترب املواد  31و 46و 52و 57و 58من اتفاقية مكافحة الف�ساد ،واملتعلقة بتجميد
�أو �ضبط �أو م�صادرة �أو �إرجاع عائدات اجلرائم املذكورة يف االتفاقية �أو الت�ص ّرف فيها ،وكذلك بجمع
املعلومات والتعاون الدويل ،من املواد ذات ال�صلة يف هذا ال�صدد.
 -130حتدّد املادة  14عددا من التدابري—بع�ضها �إلزامي وبع�ضها يو�صى به ب�شدّة—الرامية �إىل
�ضمان �أن يكون لدى الدول الأطراف نظام قانوين و�إداري قائم لردع غ�سل الأموال وك�شفه .ويتمثل
الهدف العام يف توفري نظام �شامل ي�س ّهل حتديد الن�شاط الذي ينطوي على غ�سل �أموال ويعزّز تبادل
املعلومات بني زمرة من ال�سلطات املخ�ص�صة ح�صر ًا ملكافحة غ�سل الأموال.
 -131يتعينّ على امل�ؤ�س�سات املالية وغريها من الكيانات امل�س ّماة ،مبن يف ذلك حم ّولو الأموال ،اتخاذ
تدابري ملنع �إدخال �أموال اجلرمية يف النظام املايل ،وتوفري الو�سائل الكفيلة بتحديد هذه الأموال واقتفاء
�أثرها عندما تكون قد �أُدخلت من قبلُ يف النظام املايل ،وكذلك ربطها ب�أ�صحابها ،وت�سهيل �إلقاء القب�ض
عليهم وحماكمتهم.
 -132على الدول اعتماد تدابري حمددة و�إدماجها يف بنيتها التحتية املالية ،كالإجراءات التي تتخذها
امل�ؤ�س�سات املالية ملعرفة زبائنها ،وحفظ ال�سجالت و�إبالغ ال�سلطات الوطنية عن املعامالت امل�شبوهة.
وال ب ّد من �أن تكون هذه الإجراءات جزءا من نظام رقابي تنظيمي �شامل ي�سهل العالقات التعاونية
الوطنية والدولية الالزمة .وقد �أن�ش�أ العديد من الدول وحدات ا�ستخبارات مالية جلمع املعلومات ذات
ال�صلة وحتليلها وتبادلها على نحو ف ّعال ،ح�سب االقت�ضاء ووفقا لقوانينها .والدول الأطراف مطالبة
ب�أن تنظر يف �إن�شاء وحدات من هذا النوع ،مما يرتتّب عليه التزام جوهري بتخ�صي�ص موارد وافية
بالغر�ض.
 -133واالتفاقية ت�ستند �إىل العديد من املبادرات ال�سابقة وامل�ستمرة على امل�ستويات الوطنية والإقليمية
والدولية (للمزيد من التفا�صيل ،انظر املناق�شة ب�ش�أن جترمي غ�سل الأموال يف الق�سم ثالثا-باء من هذا
الدليل).
 -134وقد يكون من املفيد ل�صائغي الت�شريعات الوطنية ،لدى تنفيذ اتفاقية مكافحة الف�ساد ،توجيه
االنتباه يف عملهم �إىل مبادرات و�صكوك دولية �أخرى تنطوي على مقت�ضيات ذات �صلة �أو م�شابهة.
و�إذ تنظر الدول يف �أن ت�صبح �أطرافا يف تلك ال�صكوك �أي�ضا ،قد ترغب يف النظر كذلك يف التخطيط
(� )17أو�صت بهذه التدابري فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال وغريها من الهيئات
الإقليمية امل�شابهة.
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لتنفيذها بطريقة تفي بااللتزامات ذات ال�صلة على نحو متزامن وبطريقة متّ�سقة .وعلى �ضوء ذلك،
ينبغي ل�صائغي الت�شريعات �أن يكونوا على علم بالهيئات وال�صكوك التالية:
(�أ) اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية لعام
( 1988اتفاقية عام )1988؛
(ب) اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية؛
(ج) االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب لعام 1999؛
(د) قرارات جمل�س الأمن  )1999( 1267امل�ؤ َّرخ  15ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1999و1373
( )2001امل�ؤ َّرخ � 28أيلول�/سبتمرب  ،2001و )2001( 1377امل�ؤ َّرخ  12ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2001
اخلا�صة بتمويل الأعمال الإرهابية؛
(هـ) اتفاقية جمل�س �أوروبا اخلا�صة بغ�سل العائدات املت�أ ِّتية من اجلرمية والبحث عنها و�ضبطها
وم�صادرتها لعام 1990؛
(و) فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال ،املن�ش�أة عام  ،1990والتي
�أ�صدرت التو�صيات الأربعني اخلا�صة بغ�سل الأموال والتو�صيات اخلا�صة الت�سع املتعلقة بتمويل الإرهاب.
 -135وقد يكون تنفيذ هذه االلتزامات الت�شريعية والتنظيمية الرقابية والإدارية �أكرث ا�ستنـزافا للوقت
بالن�سبة لبع�ض الدول مقارنة بالدول التي لديها من ُ
قبل ُبنى م�ؤ�س�سية ملكافحة غ�سل الأموال .وثمة حاجة
لإدماج التدابري التي تقت�ضيها اتفاقية مكافحة الف�ساد يف البنية التحتية املالية العامة لكل والية ق�ضائية.
لذلك� ،سوف يعتمد الوقت الالزم لتنفيذ هذه التدابري اعتمادا كبريا على طبيعة امل�ؤ�س�سات املالية املحلية
ومدى تعقيدها ،عالوة على درجة انخراطها يف املعامالت املالية عرب احلدود.
 -136ويف �إطار هذه العملية ،ينبغي تركيز االنتباه على ال�سياق املحدّد اخلا�ص بكل والية ق�ضائية
ومواطن �ضعفها .ويف الدول التي مل تتخذ تدابري مماثلة حاليا ميكن موا�صلة عملية التنفيذ بالتزامن مع
الت�صديق على االتفاقية ،ما دامت هذه التدابري قائمة عندما يبد�أ نفاذ االتفاقية بالن�سبة للدولة الطرف
املعنية.
 -137وينبغي للدول �أن تراجع الأحكام التي تطبقها من ُ
قبل ملواجهة غ�سل الأموال بغية �ضمان االمتثال
لهذه املواد وللمواد املتعلقة بتجميد و�ضبط وم�صادرة عائدات ال�سلوك الفا�سد (املادة  ،)31والتعاون
الدويل (الف�صل الرابع) وا�سرتداد املوجودات (الف�صل اخلام�س) .وقد ترغب الدول التي ت�ضطلع
بهذه املراجعة با�ستغالل الفر�صة لتنفيذ االلتزامات التي �أخذتها على عاتقها مبوجب �صكوك ومبادرات
�إقليمية �أو دولية �أخرى قائمة.
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ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -138حتتوي املادة  14على املقت�ضيني الإلزاميني التاليني:
(�أ)  �أن تن�شئ نظاما داخليا �شامال للتنظيم الرقابي والإ�شراف يهدف �إىل ردع عمليات غ�سل
الأموال (الفقرة �( 1أ)).
(ب) �أن تكفل قدرة ال�سلطات امل�شاركة يف مكافحة غ�سل الأموال على التعاون وتبادل املعلومات
على امل�ستويني الوطني والدويل (الفقرة ( 1ب)).
�  -139إ�ضافة �إىل ذلك ،وعمال باملادة  ،14على الدول �أن تنظر فيما يلي:
(�أ)  �إن�شاء وحدة معلومات ا�ستخبارية مالية (الفقرة ( 1ب))؛
(ب) تنفيذ تدابري لر�صد حركة النقود عرب حدودها (الفقرة )2؛
(ج) تنفيذ تدابري تلزم امل�ؤ�س�سات املالية بجمع املعلومات عن ُم ْ�ص ِدري ا�ستمارات الإحالة
الإلكرتونية للأموال ،واالحتفاظ بتلك املعلومات طوال �سل�سلة عمليات الدفع ،و�إجراء فح�ص دقيق
�صدر (الفقرة )3؛
لإحاالت الأموال التي ال حتتوي على معلومات كاملة عن املُ ِ
(د) تنمية وتعزيز التعاون العاملي والإقليمي والثنائي بني الأجهزة ذات ال�صلة من �أجل مكافحة
غ�سل الأموال (الفقرة .)5

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى
(�أ) نظام للرقابة والإ�شراف
 -140تقت�ضي الفقرة �( 1أ) من املادة � 14أن تن�شئ الدول نظاما رقابيا و�إ�شرافيا� ،ضمن نطاق
اخت�صا�صها ،من �أجل منع وك�شف �أن�شطة غ�سل الأموال .ويجب �أن يكون هذا النظام �شامال ،لكن الطبيعة
املحددة والعنا�صر اخلا�صة لهذا النظام مرتوكة للدول� ،شريطة �أن تلزم امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية غري
امل�صرفية ،بكفالة ما يلي،كح ّد �أدنى:

(�أ)

حتديد هوية الزبائن على نحو فعال؛

(ب) حفظ ال�سجالت ب�صورة دقيقة؛
(ج) و�ضع �آلية للإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة.
 -141وت�شمل هذه املقت�ضيات امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية (ك�شركات الت�أمني و�شركات
الأوراق املالية) ،وعند االقت�ضاء الهيئات الأخرى املع ّر�ضة بخا�صة لغ�سل الأموال (الفقرة �( 1أ) من
املادة  .)14وت�ضيف امللحوظات التف�سريية املقدّمة �أنَّ العبارة الهيئات الأخرى يجوز �أن تفهم على �أنها
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ت�شمل الو�سطاء ،الذين ميكن �أن ي�شملوا يف بع�ض النظم القانونية �شركات ال�سم�سرة يف الأوراق املالية
و�سائر اجلهات التي تتاجر بالأوراق املالية ومكاتب �صرف العمالت �أو �سما�سرة العملة (الفقرة  18من
الوثيقة  .(A/58/422/Add.1كما ي�ضاف �إىل الأحكام املعادلة الواردة يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �أنَّ
امل�ؤ�س�سات املالية ت�شمل "ال�شخ�صيات الطبيعية �أو االعتبارية التي تقدم خدمات نظامية �أو غري نظامية
يف جمال �إحالة الأموال �أو كل ما لـه قيمة" (الفقرة �( 1أ) من املادة  .14ويف هذا �إ�شارة �إىل ال�شواغل
املتعلقة مبحويل الأموال الر�سميني والأنظمة غري الر�سمية لتحويل القيم املالية ،ك�شبكات 'احلواالت' التي
ن�ش�أت �أ�صال يف جنوب �آ�سيا ثم �أ�صبحت ذات نطاق عاملي يف العقود الأخرية .وتقدّم هذه القنوات خدمات
قيمة �إىل املغرتبني وعائالتهم ،لكنها باتت مع ّر�ضة �أي�ضا لال�ستغالل من جانب املجرمني ،مبن يف ذلك
املوظفون العموميون الفا�سدون.
 -142وبالتايل ف�إن هذا النظام ينبغي �أال ُيطبق على امل�ؤ�س�سات امل�صرفية فقط ،بل كذلك على املجاالت
التجارية حيث جتعل �أرقام املبيعات العالية والأحجام الكبرية غ�سل الأموال �أمرا حمتمال .وتبني التجارب
ال�سابقة �أنَّ �أن�شطة غ�سل الأموال ح�صلت كذلك يف قطاع العقارات ويف جتارة �سلع ،كالذهب والأحجار
الكرمية والتبغ.
 -143ويف العديد من املحافل ،يجري تو�سيع قائمة امل�ؤ�س�سات لت�شمل� ،إىل جانب امل�ؤ�س�سات املالية،
الأعمال واملهن املرتبطة بالعقارات وال�سلع .فمثال ،تق�ضي التو�صية  12من التو�صيات الأربعني ال�صادرة
عن فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال ،تو�سيع مقت�ضيات اليقظة الالزمة يف
التعرف على هوية الزبون وحفظ ال�سجالت ،عند ا�ستيفاء �شروط معينة ،لت�شمل �أندية القمار والوكاالت
العقارية و�سما�سرة املعادن الثمينة والأحجار الكرمية واملحامني الكتّاب العدول وغريهم من �أ�صحاب
املهن القانونية امل�ستقلني واملحا�سبني ومقدّمي اخلدمات �إىل ال�شركات و�إىل احتادات ال�شركات .وترد
مقت�ضيات مماثلة يف املادة  1من التوجيه رقم  2005/60/ECالذي اعتمده الربملان الأوروبي وجمل�س
االحتاد الأوروبي يف  26ت�شرين الأول� /أكتوبر .2005
 -144ومنذ وقت �أقرب� ،أخذ يزداد تركيز االنتباه على �أعمال اخلدمات النقدية والنظم غري الر�سمية
لتحويل القيم املالية ،مثل 'احلوالة' و'الهوندي' (ال�سفتجة �أو الكمبيالة) .ويف عدد متزايد من الواليات
الق�ضائية ،تخ�ضع هذه اخلدمات والنظم �أي�ضا لنظام رقابي لأغرا�ض ك�شف غ�سل الأموال �أو متويل
الإرهاب �أو غري ذلك من اجلرائم وك�شفها.
�  -145أما حتديد هوية الزبائن فترتتّب عليه مقت�ضيات بتحديد وتوثيق هوية �أ�صحاب احل�سابات يف
امل�ؤ�س�سات املالية وكذلك جميع الأطراف يف املعامالت املالية .وينبغي �أن حتتوي ال�سجالت على معلومات
تكفي لتحديد هوية جميع الأطراف وطبيعة املعاملة ،وحتديد ماهية املوجودات املع ّينة واملبالغ �أو القيم
امل�شمولة ،وتتيح اقتفاء �أثر م�صدر جميع الأموال �أو املوجودات الأخرى ومق�صدها النهائي.
 -146و�أما مقت�ضى حفظ ال�سجالت فيعني �أنه ينبغي االحتفاظ بال�سجالت اخلا�صة بالزبائن
واملعامالت لفرتة زمنية دنيا حمددة .على �سبيل املثال ،مبقت�ضى التو�صيات الأربعني من فرقة
العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال ،يو�صى ب�أ ّال تق ّل الفرتة عن خم�س �سنوات ،يف

48

الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

حني �أنَّ االحتفاظ بال�سجالت ملدة خم�س �سنوات �إلزامي للدول الأطراف يف االتفاقية الدولية لقمع
متويل الإرهاب.
 -147يتعينّ �إبالغ وحدة اال�ستخبارات املالية� ،أو � ّأي هيئة م�س ّماة �أخرى ،باملعامالت امل�شبوهة .وينبغي
و�ضع معايري لتحديد املعامالت امل�شبوهة ،كما ينبغي ا�ستعرا�ض تلك املعايري دوريا ،بالت�شاور مع اخلرباء
العليمني بالأ�ساليب اجلديدة �أو ال�شبكات اجلديدة التي ي�ستخدمها غا�سلو الأموال.
 -148وت�شري امللحوظات التف�سريية �إىل �أنَّ العبارة "املعامالت امل�شبوهة" يجوز �أن تفهم على �أنها
ت�شمل املعامالت غري املعتادة ،التي ال تت�سق ،بحكم حجمها وخ�صائ�صها وتواترها ،مع الن�شاط التجاري
للزبون� ،أو تتجاوز م� ّؤ�شرات ال�سوق القيا�سية املقبولة عادة� ،أو ال يكون لها �أ�سا�س قانوين وا�ضح ،وميكن
�أن تعد �أن�شطة غري م�شروعة �أو ترتبط ب�أن�شطة غري م�شروعة على وجه العموم (الفقرة  19من الوثيقة
 .(A/58/422/Add.1وتع ِّرف االتفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب املعامالت امل�شبوهة ب�أنها كل
املعامالت املعقدة والكبرية على نحو غري عادي والأمناط غري العادية للمعامالت ،التي لي�س لها غر�ض
اقت�صادي ظاهر �أو هدف قانوين وا�ضح (الفقرة ( 1ب) ' '3من املادة  ،18مرفق قرار اجلمعية العامة
.)109/54
 -149ويجب �أي�ضا حتديد ال�سلطات التي مينحها امل�س�ؤولون عن الرقابة وموظفو وحدة اال�ستخبارات
املالية لفح�ص ال�سجالت ولإلزام من يحفظون ال�سجالت بتقدمي امل�ساعدة يف تبيان �أماكن ال�سجالت.
ومبا �أنَّ بع�ض هذه ال�سجالت قد تكون م�شمولة مبقت�ضيات ال�سرية وقوانني �سرية الأعمال امل�صرفية
التي حتظر الك�شف عنها ،فيمكن النظر �إ ّذاك يف اعتماد �أحكام تعفي امل�ؤ�س�سات املالية من االمتثال
لتلك املقت�ضيات والقوانني .وينبغي �أي�ضا �أن يت�أكد �صائغو الت�شريعات من �أنَّ مقت�ضيات تفتي�ش ال�سجالت
والك�شف عنها م�صوغة بطريقة حتمي امل�ؤ�س�سات املالية من دعاوى املطالبات املدنية وغريها من الدعاوى
املتعلقة بالك�شف عن �سجالت الزبائن مل�س�ؤويل الرقابة ووحدات اال�ستخبارات املالية.
 -150ويحتمل �أن يقت�ضي تنفيذ هذه التدابري وجود ت�شريع بهذا ال�صدد .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ف�إن
املقت�ضى الذي يوجب على امل�ؤ�س�سات املالية الك�شف عن املعامالت امل�شبوهة وكذلك مقت�ضى حماية الذين
يك�شفون عن تلك املعامالت بن ّية �سليمة ،ي�ستوجبان وجود ت�شريع يعلو على قوانني �سر ّية الأعمال امل�صرفية
(انظر �أي�ضا الفقرات  3-1من املادة  52ب�ش�أن منع وك�شف �إحالة العائدات املت�أ ِّتية من اجلرمية).

(ب) التعاون الداخلي والدويل
 -151تن�سيق اجلهود والتعاون الدويل كالهما �ضروري ملكافحة م�شكلة غ�سل الأموال ،كما هو �ضروري
ملكافحة اجلرائم الأخرى التي تتناولها اتفاقية مكافحة الف�ساد .و�إىل جانب تعزيز التدابري والعمليات
الإجرائية العامة ،ومنها مثال ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة والتحقيقات امل�شرتكة
وا�سرتداد املوجودات (التي ترد مناق�شتها مبزيد من التف�صيل يف الأق�سام اخلا�صة بالتعاون الدويل،
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يف الف�صل الرابع ،وبا�سرتداد املوجودات ،يف الف�صل اخلام�س� ،أدناه) ،ت�سعى االتفاقية �أي�ضا �إىل تعزيز
ذلك التن�سيق والتعاون.
 -152وتقت�ضي املادة ( 1ب) من املادة � 14أن يكون مب�ستطاع ال�سلطات الإدارية والرقابية واملعنية
ب�إنفاذ القانون و�سائر ال�سلطات الداخلية املك ّلفة بالعمل على مكافحة غ�سل الأموال ،التعاون وتبادل
املعلومات على ال�صعيدين الوطني والدويل .وي�شمل ذلك تبادل املعلومات �ضمن نطاق ال�شروط التي
يفر�ضها قانونها الداخلي .ويجب �أن يتم ذلك دون احل ّد من املقت�ضيات املرتتبة على املادة ( 46امل�ساعدة
القانونية املتبادلة) ودون انتقا�ص من تلك املقت�ضيات�( ،أو بالعبارة امل�ستخدمة يف االتفاقية "دون
�إخالل") بتلك املقت�ضيات.
 -153ولكي يت�سنى التعاون ،يجب تطوير القدرات الداخلية على حتديد جميع املعلومات ذات ال�صلة
وجمعها وتف�سريها .و�أ�سا�سا ،ث ّمة ثالثة �أنواع من الهيئات التي يجوز جزءا من ا�سرتاتيجية ملكافحة غ�سل
الأموال وميكن ،بالتايل� ،أن تنظر الدول يف �إن�شائها ،وهي:
(�أ) الأجهزة الرقابية امل�س�ؤولة عن مراقبة امل�ؤ�س�سات املالية ،كامل�صارف �أو هيئات الت�أمني،
والتي لها �صالحيات لتفتي�ش امل�ؤ�س�سات املالية و�إنفاذ املقت�ضيات الرقابية من خالل فر�ض تدابري
عالجية �أو جزاءات رقابية �أو �إدارية؛
(ب) �أجهزة �إنفاذ القانون امل�س�ؤولة عن �إجراء التحقيقات اجلنائية ،والتي لها �صالحيات
حتقيقية و�صالحيات �إلقاء القب�ض على الذين ي�شتبه يف ارتكابهم جرائم وحب�سهم ،والتي تخ�ضع
ل�ضمانات ق�ضائية �أو غريها؛
(ج) وحدات اال�ستخبارات املالية ،وهي غري الزمة مبوجب االتفاقية ،وتقت�صر �صالحياتها
عاد ًة على تلقي تقارير الإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة ،وحتليلها وتعميم املعلومات على �أجهزة املالحقة
الق�ضائية ،و�إن كانت لبع�ض هذه الوحدات �صالحيات �أو�سع (للمزيد من املعلومات عن وحدات
اال�ستخبارات املالية ،انظر الق�سم خام�سا-هاء �أدناه).
 -154وتحُ دّد عاد ًة يف الت�شريع ذي ال�صلة ال�صالحية املخ ّولة لكل هيئة للتعاون مع الهيئات الوطنية ومع
غريها من الأجهزة املماثلة يف الدول الأخرى .و�إذا كان لدى الدول بالفعل مثل هذه الهيئات ،فقد يلزم
�إ�صدار ت�شريع لتعديل الواليات امل�س َندة الراهنة وتق�سيم العمل بني هذه الهيئات ،وفقا للمبادئ الد�ستورية
�أو غريها من املبادئ لكل دولة وللخ�صائ�ص املحددة لقطاع اخلدمات املالية فيها.
 -155وقد ي�ش ّكل تنفيذ بع�ض هذه التدابري حتدّيا كبريا للبلدان التي ال يخ�ضع فيها القطاع املايل
لتنظيم رقابي �شديد ،وقد يتعني ا�ستحداث الت�شريعات والبنية التحتية الإدارية الالزمة .ولكنْ من
ال�ضروري التنويه ب�أنَّ �أهمية هذه الرتتيبات ،وكذلك فائدتها ،ال تقت�صر على مكافحة غ�سل الأموال،
بل ت�شمل �أي�ضا مكافحة الف�ساد .كما �أنها تعزّز الثقة يف البنية التحتية املالية ،التي هي و�سيلة �ضرورية
للتنمية االجتماعية واالقت�صادية امل�ستدامة.

50

الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

 -156وللأحكام املتبقية من هذه املادة �أي�ضا �صلة وثيقة بالتعاون الداخلي والدويل ،وترد درا�سة لها
�أدناه ،وهي غري �إلزامية مبوجب االتفاقية.

املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل مع ّينة
(�أ) وحدات اال�ستخبارات املالية
 -157تقت�ضي الفقرة ( 1ب) من املادة  14من الدول الأطراف �أن تنظر يف �إن�شاء وحدات معلومات
ا�ستخبارية مالية تعمل كمركز وطني جلمع وحتليل وتعميم املعلومات عما ُيحتمل وقوعه من جرائم غ�سل
الأموال .وقد �أن�ش�أت دول عديدة منذ الت�سعينات تلك الوحدات بحيث تكون جزءا من �أجهزة ال�شرطة
الرقابية �أو �أجهزة �أخرى يف تلك الدول .وهناك تنوع كبري يف بنية تلك الوحدات وم�س�ؤولياتها والوظائف
التي تقوم بها وتابعيتها �أو ا�ستقاللها الإداري .وتن�ص امللحوظات التف�سريية على �أنَّ الدعوة لإن�شاء وحدة
ُوجه ب�ش�أن احلاالت التي ال توجد فيها بع ُد �آلية من هذا القبيل (الفقرة 20
معلومات ا�ستخبارية مالية �إمنا ت ّ
من الوثيقة .(A/58/422/Add.1
 -158وقد ع ّرفت جمموعة �إيغمونت (وهي رابطة غري ر�سمية لوحدات اال�ستخبارات املالية) تلك
الوحدات ب�أنها جهـاز وطني مركـزي م�سـ�ؤول عـــن تلقــي املعلومــات املاليــة املف�شـــاة�( :أ) املتعلقة
بالعائدات التي ي�شتبه يف �أنها عائدات جرائم� ،أو (ب) التي يق�ضي ت�شريع وطني �أو الئحة تنظيمية وطنية
بتقدميها( ،وطلب تلك املعلومات� ،إذا كان م�سموحا للجهاز بذلك) ،وحتليلها وتعميمها على ال�سلطات
()18
املخت�صة ،من �أجل مكافحة غ�سل الأموال.
 -159وال ت�شرتط االتفاقية �أن يكون �إن�شاء وحدة اال�ستخبارات املالية مبوجب قانون ،ولكنْ مع ذلك قد
يلزم �سنّ ت�شريع لإن�شاء االلتزام ب�إبالغ تلك الوحدة عن املعامالت امل�شبوهة ،وحلماية امل�ؤ�س�سات املالية
التي تف�شي تلك املعلومات بن ّية ح�سنة (انظر �أي�ضا املادة  58اخلا�صة بوحدات املعلومات اال�ستخبارية
املالية) .ومن حيث املمار�سة العملية ،تُن�ش�أ الغالبية العظمى من وحدات اال�ستخبارات املالية مبوجب
قانون .و�إذا تقرر �صوغ ت�شريع لذلك الغر�ض ،فلع ّل الدول ترغب يف النظر يف �إدراج العنا�صر التالية فيه:
(�أ) حتديد امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لاللتزام بالإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة ،وحتديد املعلومات
التي ينبغي �إبالغها �إىل الوحدة؛
(ب) و�ضع ت�شريع يحدد ال�صالحيات التي ميكن للوحدة مبوجبها �أن تفر�ض على امل�ؤ�س�سات
املبلغة تقدمي امل�ساعدة من �أجل متابعة البالغات غري املكتملة �أو غري الكافية؛
( )18عنوان موقع جمموعة �إيغمونت على �شبكة الإنرتنت هو ،www.egmontgroup.org :وهو يوفر يف حمتوياته
و�صالت �شبكية مبواقع وحدات ا�ستخبارات مالية يف جميع القارات.
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(ج) الإذن للوحدة بتعميم املعلومات على �أجهزة �إنفاذ القانون عندما تكون لدى الوحدة �أدلة
ت�ستدعي املالحقة الق�ضائية ،وتخويل الوحدة �صالحية نقل املعلومات اال�ستخبارية املالية �إىل الأجهزة
الأجنبية ،يف ظروف معينة؛
(د) حماية �س ّرية املعلومات التي تتلقاها الوحدة ،وو�ضع حدود على الأغرا�ض التي يجوز �أن
ت�ستخدم فيها ،و�إحكام وقاية الوحدة من �إف�شاء املعلومات فيما عدا ذلك؛
(هـ) حتديد ترتيبات الإبالغ اخلا�صة بالوحدة ،وعالقة الوحدة بالأجهزة احلكومية الأخرى،
مبا فيها �أجهزة �إنفاذ القانون و�أجهزة الرقابة املالية .وقد يكون لدى الدول �ضوابط رقابية ملكافحة
عمليات غ�سل الأموال مط ّبقة من قب ُل وميكن تو�سيعها �أو تعديلها لتتوافق مع مقت�ضيات املادة 14
املتعلقة بغ�سل الأموال ومقت�ضيات املادة  31املتعلقة بتجميد العائدات الإجرامية وم�صادرتها وحجزها
والت�ص ّرف منها.
 -160وجدير بالذكر �أنَّ الإجراءات املتخذة لالمتثال للمادة  14ميكن �أي�ضا �أن جتعل الدول ممتثلة
التفاقيات ومبادرات �أخرى ،ومن ذلك مثال قرار جمل�س الأمن  ،)2001( 1373واالتفاقية الدولية
لقمع متويل الإرهاب ،واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،والتو�صيات اخلا�صة الت�سع ب�ش�أن متويل الإرهاب التي
�أ�صدرتها فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال.
 -161وميكن احل�صول على املزيد من املعلومات عن خمتلف اخليارات التي ميكن �إدراجها يف القوانني
واللوائح التنظيمية والإجراءات الرامية �إىل مكافحة غ�سل الأموال ،من وحدة مكافحة غ�سل الأموال
التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية.

(ب) تدابري �أخرى
 -162والدول مطالبة ،من �ضمن اجلهود الرامية �إىل تطوير القدرة على توفري ال�سبل لقيام تعاون
دويل فعال� ،أن تنظر يف ا�ستحداث تدابري قابلة للتطبيق تهدف �إىل ر�صد حركة النقد وال�صكوك النقدية
الأخرى عرب حدودها (انظر الفقرة  2من املادة  .)14والهدف من هذه التدابري هو متكني الدول من
ك�شف ور�صد حركة النقد وال�صكوك املخ�ص�صة القابلة للتداول عرب حدودها ،رهنا بوجود �ضمانات
تكفل ح�سن ا�ستخدام املعلومات ودون �إعاقة حركة ر�أ�س املال امل�شروع ب�أي نحو كان .ويجوز �أن ت�شمل تلك
التدابري اقت�ضاء قيام الأفراد وامل�ؤ�س�سات التجارية بالإبالغ عن حتويل الكميات الكبرية من النقد ومن
ال�صكوك املخ�ص�صة القابلة للتداول عرب احلدود .وعموما� ،سوف حتتاج البنى التنظيمية التي ترتكز
على الر�صد �أو املراقبة �إىل �صالحيات قانونية تتيح للمفت�شني �أو املحققني �سبل الو�صول �إىل املعلومات عن
()19
املعامالت عرب احلدودية ،وخ�صو�صا يف حاالت اال�شتباه يف وجود �سلوك �إجرامي.
( )19انظر موقع فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال على �شبكة الإنرتنت
(.)www.fatf-gafi.org

52

الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

 -163وتت�ضمن الفقرة  3من املادة � 14أحكاما تتجاوز نطاق اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة .فهي تتط ّلب من
الدول النظر يف تنفيذ تدابري لإلزام امل�ؤ�س�سات املالية ،ومنها اجلهات املعنية بتحويل الأموال مبا يلي:
(�أ) ت�ضمني ا�ستمارات الإحالة الإلكرتونية للأموال والر�سائل ذات ال�صلة معلومات دقيقة
ومفيدة عن املُ�صدر؛
(ب) االحتفاظ بتلك املعلومات طوال �سل�سلة عمليات الدفع؛
(ج) تطبيق فح�ص دقيق على �إحاالت الأموال التي ال حتتوي على معلومات كاملة عن املُ�صدر.
تق�صي
 -164وال�شاغل الأ�سا�سي هنا هو حتديد هوية حم ِّويل الأموال وامل�ستفيدين ،من جهة ،و�إمكانية ّ
املعامالت املالية ،من جهة �أخرى .وال توجد تقديرات دقيقة حلجم املبالغ املح َّولة عرب احلدود الوطنية،
وبخا�صة فيما يتعلق مبح ِّويل الأموال غري الر�سميني ،الذين يحظون بقبول �شعبي يف العديد من البلدان.
ولكن مبا �أنَّ هذه املبالغ ت�صل �إىل ع�شرات املليارات من دوالرات الواليات املتحدة ،ف�إن هذا املجال هو
�شاغل ي�ستدعي القلق فيما يخ�ص التنظيم الرقابي.
 -165وكما ُذكر �أعاله ،ف�إن اتفاقية مكافحة الف�ساد ت�ستند �إىل مبادرات دولية متوازية ترمي �إىل
مكافحة غ�سل الأموال .ولدى �إن�شاء نظام رقابي و�إ�شرايف داخلي ،تُنا�شد الدول الأطراف �أن ت�سرت�شد
باملبادرات ذات ال�صلة التي تتخذها املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف ملكافحة غ�سل
الأموال (الفقرة  4من املادة  .)14وتبينّ �إحدى امللحوظات التف�سريية �أنَّ العبارة "املبادرات ذات ال�صلة
التي اتخذتها امل�ؤ�س�سات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف" قد فهمت �أثناء املفاو�ضات على �أنها
ت�شري ،على وجه اخل�صو�ص� ،إىل التو�صيات الأربعني والتو�صيات الثماين( )20اخلا�صة ال�صادرة عن
فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال ،ب�صيغتيهما املنقحتني يف عامي 2001
و ،2003على التوايل .كما ت�شري بالإ�ضافة �إىل ذلك �إىل مبادرات قائمة �أخرى اتخذتها منظمات �إقليمية
و�أقاليمية ومتعددة الأطراف ملكافحة غ�سل الأموال ،مثل فرقة العمل الكاريبية املعنية بالإجراءات املالية،
والكومنولث ،وجمل�س �أوروبا ،وجمموعة �أفريقيا ال�شرقية واجلنوبية ملكافحة غ�سل الأموال ،واالحتاد
الأوروبي ،وفرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال يف �أمريكا اجلنوبية ،ومنظمة
الدول الأمريكية (الفقرة  21من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
البت يف �أف�ضل �سبيل لتنفيذ املادة  .14بيد �أنَّ �إقامة عالقة ب�إحدى
 -166للدول يف نهاية املطاف حرية ّ
املنظمات التي تعمل على مكافحة غ�سل الأموال عامل هام �أي�ضا لفعالية التنفيذ.
 -167وقد ترغب الدول ،لدى تنفيذ الفقرة  4من املادة  ،14يف النظر يف بع�ض العنا�صر املحددة املتعلقة
بالتدابري التي يجب �أن ي�شملها النظام الرقابي ال�شامل .والتو�صيات الأربعون مفيدة يف هذا ال�صدد،
( )20يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2004اعتمدت فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال تو�صية
خا�صة تا�سعة ب�ش�أن متويل الإرهاب.

  



 

 



 

 



 

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003)


www.africa-union.org/offi
cial_documents/Treaties_%20Conventions_
www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_
%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf
%20Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf


Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (1990)

 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm


For a European political and administrative culture: three codes of conduct for the
Commissioners

 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf





Commission directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing
measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as
regards the definition of ‘politically exposed person’ and the technical criteria for
simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a
financial activity conducted on an occasional or very limited basis
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_214/l_21420060804en00290034.pdf

         2006/70/EC 
      2005/60/EC     
      "  " 
            
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_214/l_21420060804en00290034.pdf

Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005
on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
and terrorist financing

2005/60/EC

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32005L0060:EN:NOT


Inter-American Convention against Corruption (1996)


www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html


Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business
Transactions (1997)


www.oecd.org/document/20/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html



  


Protocol against Corruption (2001)


www.issafrica.org/cdct/mainpages/pdf/Corruption/International%20Instruments/
Protocols/SADC%20Protocol%20Against%20Corruption.pdf






http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf

  

http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf

ثالثاً -التجرمي و�إنفاذ القانون
والوالية الق�ضائية
�ألف -مقدّمة
 -169تقت�ضي اتفاقية مكافحة الف�ساد من الدول الأطراف القيام بعدّة خطوات ت�شريعية و�إدارية �صوب
تنفيذها .ويتط ّرق هذا الف�صل من الدليل �إىل ما يلي:

(�أ)

مقت�ضيات القانون اجلنائي املو�ضوعي يف االتفاقية؛

(ب) التداب�ي�ر والإج ��راءات الالزمة الت ��ي ت�ستهدف �إنف ��اذ القوانني بفعالية م ��ن �أجل مكافحة
الف�ساد.
 -170ويج ��ب عل ��ى الدول الأطراف �أن جت� � ّرم عدد ًا من الأفع ��ال يف قانونها الداخل ��ي� ،إذا مل تكن تلك
الأفعال جم ّرمة فيه من قبل .ويجب على الدول التي يوجد لديها من قبل ت�شريع بهذا ال�ش�أن �أن تكفل توافق
الأحكام القائمة لديها مع مقت�ضيات االتفاقية ،و�أن تعدّل قوانينها� ،إذا لزم ذلك.
 -171وملا كانت املمار�سات الفا�سدة ال تعرف احلدود وال ترتك �أي بلد مبن�أى عن بع�ضها على الأقل ،ف�إنّ
يلحان يف مطالبة �شاغلي املنا�صب العمومية مبزيد من االنفتاح
املجتمع الدويل واجلمهور الأعم ما انف ّكا ّ
وامل�ساءل ��ة .ومن ثم �أُ ِخذت مبادرات وطني ��ة و�إقليمية ودولية كثرية تر ّكز يف ال�سنوات الأخرية على جوانب
خمتلفة من م�شكلة الف�ساد.
 -172وتُعن ��ى جمي ��ع الهيئات الكربى تقريب ًا مب�شكل ��ة الف�ساد بدء ًا مبنظمة التع ��اون والتنمية يف امليدان
االقت�ص ��ادي والبنك ال ��دويل وانتها ًء باالحتاد الأوروب ��ي وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية (انظ ��ر �أي�ض ًا الق�سم
ثالث ًا-هاء (م�صادر املعلومات) �أدناه).
واملتخ�ص�صة ،التي
 -173وينبغ ��ي �أن يكون �صائغو الت�شريعات الوطنية على وع ��ي باالتفاقيات الإقليمية
ِّ
ق ��د تت�ض ّمن معايري �أكرث �صرامة من حيث الإل ��زام .ولع ّل الدول الأطراف يف اتفاقيات �أخرى والدول التي
تنظ ��ر يف تنفي ��ذ �صكوك �إ�ضافية ت ��و ّد �أن تنظر يف الوفاء بتلك املعايري ال�صارم ��ة ،اجتناب ًا لالزدواجية يف
اجلهود وتعزيز ًا للتعاون الدويل.
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 -174وق ��د قامت الأمم املتحدة ب ��دور بارز يف اجلهود الدولية الرامي ��ة �إىل مكافحة الف�ساد .ففي عام
 ،1996اعتم ��دت اجلمعي ��ة العامة ،مبوج ��ب قرارها  191/51امل� ��ؤ َّرخ  16كان ��ون الأول /دي�سمرب ،1996
الإع�ل�ان اخلا� ��ص مبكافح ��ة الف�س ��اد والر�ش ��وة يف املعامــ�ل�ات التجارية الدولي ��ة .واعتم ��دت اجلمعية،
مبوج ��ب قرارها  59/51امل�ؤ َّرخ  12كانون الأول/دي�سم�ب�ر  ،1996املدونة الدولية لقواعد �سلوك املوظفني
العموميني .ويف وقت �أحدث عهد ًا ،دعت اجلمعية العامة احلكومات ،مبوجب قرارها  261/56امل�ؤ َّرخ 31
كان ��ون الثاين/يناي ��ر � ،2002إىل �أن تنظر يف خطط العمل لتنفيذ �إعالن فيين ��ا ب�ش�أن اجلرمية والعدالة:
مواجه ��ة حتدي ��ات القرن احلادي والع�شرين (مرف ��ق قرار اجلمعية العام ��ة  ،)261/56و�أن ت�ستخدمها،
ح�سب االقت�ضاء ،كما �أنها ن�شرت م�شروع دليل ب�ش�أن �سيا�سة مكافحة الف�ساد .ومن املهم جد ًا الإ�شارة �إىل
�أنّ اتفاقي ��ة اجلرمية َّ
املنظم ��ة ،التي بد�أ نفاذها يف �أيلول�/سبتم�ب�ر  ،2003ت�شتمل على م�سائل مو�ضوعية
و�إجرائية كثرية تتع ّلق بالف�ساد.
 -175ولئ ��ن كانت دول كثرية �أطراف ًا يف املبادرات املذكورة يف الفقرات ال�سابقة ،ف�إنّ بع�ضها قد يحتاج
�إىل دعم بغية تنفيذ التدابري التي مت االتفاق عليها .والأهم من ذلك �أ ّنه توجد �أحكام كثرية تفر�ض تدابري
ت�شريعية �إلزامية �أو تدابري �أخرى مل ت�شرتطها �صكوك �سابقة.
 -176ورغ ��م �أنّ �أحكام ًا كثرية من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ت�ستخدم لغة مماثلة يف و�صف عدّة جرائم
( مث ��ل امل ��ادة  8من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة مقارنة باملادة  15من اتفاقية مكافحة الف�ساد) ،ف�إنّ هناك
فروق� � ًا هام ��ة .فتعريف "املوظ ��ف العمومي" ،على �سبيل املث ��ال� ،أو�سع نطاق ًا يف اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد
(انظر الفقرة (�أ) من املادة  )2منه يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة .كما �أنّ جترمي ر�شو املوظفني العموميني
الأجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية �إلزامي مبقت�ضى اتفاقية مكافحة الف�ساد ،لك ّنه لي�س كذلك
مبقت�ض ��ى اتفاقي ��ة اجلرمية َّ
املنظم ��ة .وت�شمل اتفاقي ��ة مكافحة الف�س ��اد �أي�ض ًا القط ��اع اخلا�ص الذي مل
()21
تتناوله اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة .ومن ثم ،ينبغي �أن يهتم �صائغو الت�شريعات الوطنية عن كثب بجميع
�أحكام اتفاقية مكافحة الف�ساد ،حتى و�إن �أ�صبحت نظمهم القانونية احلالية ،بعد تنفيذ اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة وغريها من االتفاقيات وال�صكوك ،تغطي جانب ًا من امل�سائل نف�سها.
 -177والق�س ��م املعني بالتجرمي من اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد ينق�سم �إىل جز�أين رئي�سيني .يرك ّز اجلزء
الأول عل ��ى التج ��رمي الإلزام ��ي� ،أي على الأفع ��ال الإجرامية التي يج ��ب على الدول الأط ��راف �أن تع ّينها
كجرائ ��م .وت�شمل ه ��ذه الأفعال ر�شو املوظف�ي�ن العموميني الوطني�ي�ن ،والتما�س ه� ��ؤالء املوظفني الر�شوة
�أو قبوله ��م �إياه ��ا ،ور�شو املوظفني العمومي�ي�ن الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولي ��ة العمومية ،واختال�س
( )21تت�ض ّمن اتفاقية مكافحة الف�ساد �أي�ض ًا مادة �إ�ضافية تتناول "�إخفاء املمتلكات" (املادة .)24
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املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�أي �شكل �آخر من ِقبل موظف عمومي ،وغ�سل عائدات اجلرمية ،وعرقلة
�سري العدالة (املادة  ،15والفقرة  1من املادة  ،16واملواد  17و 23و.)25
 -178والأفع ��ال الت ��ي تنطوي عليها هذه اجلرائم هي الأدوات امل�ساع ��دة يف اقرتاف �أعمال الف�ساد ويف
ق ��درة اجلناة على حماي ��ة �أنف�سهم ومكا�سبهم غ�ي�ر امل�شروعة من �سلطات �إنفاذ القان ��ون .ومن ثم ،ف�إنّ
ومن�سق ُيبذل ملكافحة ممار�سات الف�ساد.
جترميها ي�ش ّكل اجلزء العاجل والأ�سا�سي من �أي جهد عاملي ّ
 -179ويب�ّي�نّ اجلزء الثاين من الق�سم املعني بالتجرمي الأفعال التي ينبغي للدول الأطراف �أن جت ّرمها،
وهو ي�شمل الفقرة  2من املادة  16واملواد  18و 22و .24وت�ضع االتفاقية معايري دنيا ،لكن للدول الأطراف
احلرية يف �أن جتعلها �أبعد نطاق ًا .فالواقع �أنَّ "من امل�س ّلم به �أنه يجوز �أن جت ّرم الدول �أو تكون قد ج ّرمت
بالفع ��ل �سلوك ًا غري اجلرائم املذكورة يف هذا الف�صل باعتبار هذا ال�سلوك فا�سد ًا" (انظر الفقرة  22من
الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -180و�أم ��ا ق�ضية م�س�ؤولية الهيئ ��ات االعتبارية فهي تُعا َلج على حدة لأنّ ه ��ذه امل�س�ؤولية قد تكون ذات
طابع جنائي �أو مدين �أو �إداري.
 -181ويتن ��اول اجلزء الأخري م ��ن الق�سم م�سائل امل�شاركة يف جميع الأفع ��ال الأخرى املج ّرمة مبقت�ضى
االتفاقية وكذلك ال�شروع يف ارتكاب هذه الأفعال والإعداد لها.
 -182وم ��ن ثم ،ف� ��إنّ هذا الف�صل م ��ن الدليل يوا�صل �شرح امل ��واد بق�سم عن �إنفاذ القان ��ون ،ي�شمل ما
بق ��ي م ��ن املواد با�ستثناء امل ��ادة  42التي تتن ��اول م�س�ألة الوالي ��ة الق�ضائية والتي ت ��رد مناق�شتها يف ق�سم
على حدة.

باء -التجرمي

 -1االلتزام بالتجرمي :الأفعال التي تلزم االتفاقية جترميها
"املادة 15
"ر�شو املوظفني العموميني الوطنيني
"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال التالية،
عندما ترتكب عمد ًا:
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"(�أ) وع ��د موظ ��ف عمومي مبزية غري م�ستحق ��ة �أو عر�ضها عليه �أو منح ��ه �إياها ،ب�شكل
مبا�ش ��ر �أو غ�ي�ر مبا�شر� ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ،لكي يقوم ذلك
املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية؛
"(ب) التما�س موظف عمومي �أو قبولـه ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،مزيـة غري م�ستحقة،
�سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ،لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع
عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية".

"املادة 16
"ر�شو املوظفني العموميني الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية
" -1تعتم ��د كل دولة طرف ما قد يلزم من تداب�ي�ر ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي القيام ،عمد ًا،
بوع ��د موظف عمومي �أجنب ��ي �أو موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه
�أو منحه �إياها ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان
�آخ ��ر ،لك ��ي يقوم ذلك املوظف بفع ��ل ما �أو ميتنع عن القي ��ام بفعل ما ل ��دى �أداء واجباته الر�سمية،
م ��ن �أجل احل�صول على منفعة جتاري ��ة �أو �أي مزية غري م�ستحقة �أخرى �أو االحتفاظ بها فيما يتعلق
بت�صريف الأعمال التجارية الدولية.
""...

"املادة 17
"اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�شكل �آخر من ِقبل موظف عمومي
"تعتم ��د كل دول ��ة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعي ��ة وتدابري �أخرى لتجرمي قيام موظف
عمومــ ��ي عمـ ��د ًا ،ل�صاحله ه ��و �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ،باختال� ��س �أو تبديد �أي ممتلكات �أو
�أموال �أو �أوراق مالية عمومية �أو خ�صو�صية �أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة عهد بها �إليه بحكم موقعه،
�أو ت�سريبها ب�شكل �آخر".

ثالث ًا -التجرمي و�إنفاذ القانون والوالية الق�ضائية

"املادة 23
"غ�سل العائدات الإجرامية
" -1تعتم ��د كل دول ��ة طرف ،وفق� � ًا للمبادئ الأ�سا�سي ��ة لقانونها الداخلي ،ما ق ��د يلزم من تدابري
ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال التالية ،عندما ترتكب عمد ًا:
"(�أ) (� )1إب ��دال املمتل ��كات �أو �إحالته ��ا ،مـع العلم ب�أنه ��ا عائ ��دات �إجرامية ،بغر�ض
�إخف ��اء �أو متويه م�صدر تلك املمتلكات غري امل�شروع �أو م�ساعدة �أي �شخ�ص
�ضالع يف ارتكاب اجلرم الأ�صلي على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته؛
(� )2إخفاء �أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات �أو م�صدرها �أو مكانها �أو كيفية
الت�ص ��رف فيها �أو حركتها �أو ملكيته ��ا �أو احلقوق املتعلقة بها ،مع العلم ب�أنَّ
تلك املمتلكات هي عائدات �إجرامية؛
"(ب) ورهن ًا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين:
  ( )1اكت�س ��اب املمتل ��كات �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها مع العل ��م ،وقت ا�ستالمها،
ب�أنها عائدات �إجرامية؛
( )2امل�شارك ��ة يف ارتكاب �أي فعل جم ّرم وفق ًا لهذه امل ��ادة� ،أو التعاون �أو الت�آمر
على ارتكابه ،وال�شروع يف ارتكابه وامل�ساعدة والت�شجيع على ذلك وت�سهيله
و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه.
"-2

لأغرا�ض تنفيذ �أو تطبيق الفقرة  1من هذه املادة:

"(�أ) ت�سع ��ى كل دول ��ة طرف �إىل تطبيق الفقرة  1من هذه امل ��ادة على �أو�سع جمموعة من
اجلرائم الأ�صلية؛
"(ب) ُت ��درِج كل دولة طرف يف ع ��داد اجلرائم الأ�صلية ،كحد �أدن ��ى ،جمموعة �شاملة من
الأفعال املج َّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية؛
"(ج) لأغرا� ��ض الفقرة الفرعي ��ة (ب) �أعاله ،ت�شمل اجلرائ ��م الأ�صلية اجلرائم املرتكبة
داخ ��ل الوالي ��ة الق�ضائية للدولة الطرف املعني ��ة وخارجها .غري �أنَّ اجلرائ ��م املرتكبة خارج الوالية
الق�ضائي ��ة للدولة الطرف ال متثل جرائم �أ�صلي ��ة �إال �إذا كان ال�سلوك ذو ال�صلة يعترب فع ًال �إجرامي ًا
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مبقت�ض ��ى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من �ش�أنه �أن يعترب فع ًال �إجرامي ًا مبقت�ضى
القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُن ِّفذ �أو تُط ّبق هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك؛
"(د) ت ��ز ّود كل دولة طرف الأمني العام للأمم املتحدة بن�سخ من قوانينها الـ ُم ْنفذة لهذه
املادة وبن�سخ من �أي تغيريات تُدخل على تلك القوانني الحق ًا �أو بو�صف لها؛
"(ه� �ـ) يج ��وز الن�ص عل ��ى �أنَّ اجلرائم املب ّين ��ة يف الفقرة  1من هذه امل ��ادة ال ت�سري على
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ارتكبوا اجلرم الأ�صل ��ي� ،إذا كانت املب ��ادئ الأ�سا�سية للقان ��ون الداخلي للدولة
الطرف تقت�ضي ذلك".

"املادة 25
" �إعاقة �سري العدالة
"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال التالية ،عندما
ترتكب عمد ًا:
"(�أ) ا�ستخ ��دام الق ��وة البدني ��ة �أو التهدي ��د �أو الرتهي ��ب �أو الوعد مبزية غ�ي�ر م�ستحقة
�أو عر�ضه ��ا �أو منحها للتحري�ض عل ��ى الإدالء ب�شهادة زور �أو للتدخ ��ل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي
الأدلة يف �إجراءات تتعلق بارتكاب �أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية؛
"(ب) ا�ستخ ��دام الق ��وة البدني ��ة �أو التهدي ��د �أو الرتهيب للتدخل يف ممار�س ��ة �أي موظف
ق�ضائ ��ي �أو معن ��ي ب�إنف ��اذ القانون مهام ��ه الر�سمية فيما يتعل ��ق بارتكاب �أفعال جم ّرم ��ة وفق ًا لهذه
االتفاقي ��ة .ولي�س يف هذه الفقرة الفرعية ما مي�س بحق الدول الأطراف يف �أن تكون لديها ت�شريعات
حتمي فئات �أخرى من املوظفني العموميني".

ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -183يجب على الدول الأطراف ،مبقت�ضى املادة � ،15أن جت ّرم ال�سلوك التايل:
(�أ) الر�شو ،وهو ُيع ّرف ب�أ ّنه وعد موظف عمومي مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه
�إياه ��ا ،لك ��ي يقوم ذلك املوظف بفع ��ل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما يف �أم ��ور تت�صل بواجباته الر�سمية.
ويلزم اعتماد ت�شريع لتنفيذ هذا احلكم؛
(ب) االرت�ش ��اء ،وه ��و ُيع ّرف ب�أنه التما�س موظف عمومي �أو قبولــه مزية غري م�ستحقة لكي يقوم
بفع ��ل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما يف �أمور تت�صل بواجباته الر�سمية .ويلزم اعتماد ت�شريع لتنفيذ هذا
احلكم.
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 -184ويج ��ب عل ��ى الدول ،مبقت�ضى املادة � ،16أن جت ّرم وعد موظ ��ف عمومي �أجنبي �أو موظف م�ؤ�س�سة
دولية عمومية مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها ،من �أجل:
(�أ) احل�صول على منفعة جتارية� ،أو �أي مزية غري م�ستحقة �أخرى� ،أو االحتفاظ بها فيما يتعلق
بت�صريف الأعمال التجارية الدولية؛
(ب) قيام ذلك املوظف بفعل ما �أو امتناعه عن القيام بفعل بحيث يخ ّل بواجباته الر�سمية.
 -185ويلزم اعتماد ت�شريع لتنفيذ هذا احلكم.
 -186والدول الأطراف مطا َلبة ،مبقت�ضى املادة  ،17ب�أن جت ّرم قيام موظف عمومــي باختال�س �أو تبديد
ممتل ��كات �أو �أم ��وال �أو �أوراق مالية �أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة ُعهد بها �إليه بحكم من�صبه الر�سمي� ،أو
ت�سريبه ��ا ب�شكل �آخر ،عمـد ًا ل�صاحل ��ه هو �أو ل�صالح �أ�شخا�ص �آخرين .ويل ��زم اعتماد ت�شريع لتنفيذ هذا
احلكم.
 -187كما يجب على الدول الأطراف ،مبقت�ضى املادة � ،23أن جت ّرم الأفعال التالية:
(�أ) حتويل عائدات اجلرائم �أو نقلها (الفقرة �( 1أ)())1؛
(ب) �إخفاء �أو متويه طبيعة عائدات اجلرائم �أو م�صدرها �أو مكانها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو
حركتها �أو ملكيتها (الفقرة �( 1أ)())2؛
ويجب على الدول �أن جت ّرم �أي�ض ًا ،رهن ًا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظمها القانونية ،ما يلي:
(�أ) اكت�سـاب عائدات اجلرائم �أو حيازتهـا �أو ا�ستخدامها (الفقـرة ( 1ب) ())1؛
(ب) امل�شاركة يف ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها باملادة ( 23الفقرة ( 1ب)(� ،))2أو
التواط� ��ؤ �أو الت�آمر على ارتكابها ،وال�ش ��روع يف ارتكابها وامل�ساعدة والتحري�ض على ذلك وت�سهيله و�إ�سداء
امل�شورة ب�ش�أنها.
 -188ومبقت�ض ��ى امل ��ادة  ،23يجب على الدول الأطراف �أن تط ّبق �أي�ض ًا ه ��ذه التو�صيفات ا ُ
جلرم ّية على
العائدات املت�أ ِّتية من جمموعة وا�سعة من اجلرائم الأ�صلية (الفقرة �( 2أ) ( -ج)).
 -189ويجب على الدول الأطراف ،مبقت�ضى املادة � ،25أن جت ّرم الفعلني التاليني:
(�أ) ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب �أو الوعد مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها �أو
منحه ��ا �إ ّم ��ا للتحري�ض على الإدالء ب�شهادة زور �أو للتدخل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي �أدلة يف �إجراءات
دعاوى تتعلق ب�أفعال �إجرامية م�شمولة باالتفاقية (الفقرة الفرعية (�أ) من املادة )25؛
(ب) ا�ستخ ��دام القوة البدني ��ة �أو التهديد �أو الرتهيب للتدخل يف ممار�سة �أي موظف ق�ضائي �أو
موظف م�س�ؤول عن �إنفاذ القانون مهامه الر�سمية فيما يتعلق ب�أفعال �إجرامية م�شمولة باالتفاقية (الفقرة
الفرعية (ب) من املادة .)25
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 -190وجترمي الأفعال التي تن�ص عليها هذه الأحكام ينبغي �أن يكون عن طريق تدابري ت�شريعية وتدابري
�أخ ��رى� .أي �أنّ الأفع ��ال اجلنائية يج ��ب �أن تجُ َّرم بقانون جنائي ي�شمل جمي ��ع الأركان الالزمة يف الأفعال
الإجرامية ولي�س مبج ّرد تدابري �أخرى ميكن �أن ت�ضاف �إىل الت�شريع التجرميي.
 -191وينبغي �أي�ض ًا توجيه االنتباه �إىل بع�ض الأحكام الأخرى (املواد  30-26و )42التي ت�شمل مقت�ضيات
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -192تق�ض ��ي امل ��ادة  15بتجرمي فعلني ،هما ر�ش ��و وارت�شاء املوظفني العمومي�ي�ن الوطنيني .ويف العديد
م ��ن الدول يك ��ون م�ستوى الإثبات املطلوب جلرائم الف�ساد عالي ًا ج ��د ًا .ويجب يف كثري من الأحيان العثور
عل ��ى دلي ��ل يثبت وجود اتفاق م�س ّبق ب�ش� ��أن الف�ساد .وهذا التمييز بني جانب الر�ش ��و وجانب االرت�شاء من
الفع ��ل الإجرام ��ي يتي ��ح قدر ًا �أكرب م ��ن الفعالية يف حماكم ��ة �أفعال ال�ش ��روع يف الف�ساد وي�ستح ��دث �أثر ًا
ردعي ًا �أقوى.

(�أ) ر�شو املوظفني العموميني الوطنيني
 -193يج ��ب على الدول الأطراف �أن جت ّرم القيام بوعد موظف عمومي مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها
علي ��ه �أو منح ��ه �إياها ،على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،سواء ل�صالح املوظ ��ف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو
كي ��ان �آخر ،عندما يك ��ون ارتكاب ذلك الفعل عمد ًا ،لكي يقوم ذلك املوظ ��ف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام
بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية (الفقرة الفرعية (�أ) من املادة .)15
 -194با�ستثن ��اء بع� ��ض التداب�ي�ر املن�صو�ص عليه ��ا يف الف�صل الثاين ،يج ��در الت�أكيد جم� �دّدا على �أ ّنه
لأغرا�ض االتفاقية يع َّرف "املوظف العمومي" يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2ب�أ ّنه:
(�أ)	 � ُّأي �شخ�ص ي�شغــل من�صبـ ًا ت�شريعي ًا �أو تنفيذي ًا �أو �إداري ًا �أو ق�ضائي ًا لدى دولة طرف� ،سواء
�أكان مع ّين ًا �أم منتخب ًا ،دائم ًا �أم م�ؤقتـ ًا ،مدفوع الأجر �أم غري مدفـوع الأجر ،ب�صــرف النظر عن �أقدميــة
ذلـك ال�شخ�ص؛
(ب) � ُّأي �شخ�ص �آخر ي�ؤدي وظيفة عمومية ،مبا يف ذلك ل�صالح جهاز عمومي �أو من�ش�أة عمومية،
�أو يق ��دم خدمة عمومية ،ح�سب التعري ��ف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وح�سـب ما هو مط ّبق
يف املجال القانوين ذي ال�صلة لدى تلك الدولة الطرف؛
(ج) � ُّأي �شخ�ص �آخر مع ّرف ب�أنه "موظف عمومي" يف القانون الداخلي للدولة الطرف.
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 -195وت�ش�ي�ر �إح ��دى امللحوظات التف�سريية �إىل �أنّ كل دولة طرف ينبغ ��ي لها  ،لغر�ض تعريف "املوظف
العموم ��ي"� ،أن تق� � ّرر َمن يندرج �ضمن الفئ ��ات املذكورة يف الفقرة الفرعي ��ة (�أ)( )1من املادة  2وكيفية
تطبيق كل من تلك الفئات (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة .)4
 -196فالعنا�ص ��ر الت ��ي ُي�ش�ت�رط توفرها يف ه ��ذا اجلرم هي وعد موظ ��ف عمومي ب�شيء م ��ا �أو عر�ضه
علي ��ه �أو منح ��ه �إي ��اه فع ًال .ويتع�ّي نّ �أن ي�شمل اجلرم احلاالت الت ��ي ال يكون فيها ما ُيعر� ��ض هدية �أو �شيئ ًا
ملمو�س� � ًا .وهك ��ذا ميكن �أن تك ��ون املزية غري امل�ستحقة �شيئ� � ًا ملمو�س ًا �أو غري ملمو�س� ،س ��واء كان مالي ًا �أو
غري مايل.
 -197وال يلزم �أن ُيعطى �أحد املوظفني العموميني بالدولة املزية غري امل�ستحقة على نحو فوري �أو مبا�شر.
�إذ يجوز وعده بها �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر .وقد ُيعطى �شخ�ص �آخر،
كقري ��ب �أو منظمة �سيا�سية ،الهدي ��ة �أو االمتياز �أو املزية الأخرى .وقد تتن ��اول بع�ض الت�شريعات الوطنية
م�س�ألة الوعد باملزية �أو عر�ضها على املوظف يف �إطار الأحكام املتعلقة بال�شروع يف الر�شو .وعندما ال يكون
الأم ��ر كذلك ،ينبغي بال�ض ��رورة �أن تتناول القوانني بالتحديد الوعد (ال ��ذي يعني �ضمن ًا وجود اتفاق بني
الرا�ش ��ي واملرت�شي) والعر�ض (الذي ال يعني �ضمنا موافقة املرت�شي املحتمل) .ويجب �أن تكون املزية غري
امل�ستحقة �أو الر�شوة مرتبطة بواجبات املوظف.
�  -198أم ��ا العن�ص ��ر الذهن ��ي (�أو العن�ص ��ر الذاتي) الذي ُي�ش�ت�رط توفره يف هذا اجل ��رم فهو �أن يكون
ال�سلوك متعمد ًا .ويجب� ،إ�ضافة �إىل ذلك� ،أن يكون هناك ارتباط بني العر�ض �أو املزية وحتري�ض املوظف
عل ��ى القيام �أو االمتناع عن القيام بفعل م ��ا يف نطاق ممار�سته واجباته الر�سمية .ومبا �أنّ ال�سلوك املعني
ي�شم ��ل ح ��االت عر�ض الر�شوة فح�سب� ،أي �أنه ي�شمل حتى احلاالت الت ��ي مل تُقبل فيها والتي ميكن من ثم
�أال تك ��ون قد �أث ��رت على ال�سلوك ،فيجب �أن يك ��ون االرتباط هو �أنَّ املتهم مل يق�ص ��د عر�ض الر�شوة فقط
ب ��ل ق�ص ��د �أي�ض ًا الت�أثري على �سلوك املتلقي ،بغ�ض النظر عم ��ا �إذا كان ذلك قد ح�صل فع ًال �أم مل يح�صل
(انظ ��ر امل ��ادة  28التي تن�ص على �أ ّنه "ميك ��ن اال�ستدالل من املالب�سات الوقائعي ��ة املو�ضوعية على توافر
عن�صر العلم �أو النية �أو الغر�ض ب�صفته ركن ًا لفعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية").

(ب) ارت�شاء املوظفني العموميني الوطنيني
 -199يجب على الدول الأطراف �أن جت ّرم قيام موظف عمومي ،بالتما�س �أو قبول ،مزية غري م�ستحقة،
عم ��د ًا ،عل ��ى نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ،لكي
يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية (الفقرة الفرعية (ب)
من املادة .)15
 -200وهذا اجلرم هو ال�صيغة ال�سلبية للجرم الأول .والعنا�صر امل�شرتط توفرها هي التما�س الر�شوة �أو
قبولها .ويجب �أي�ض ًا ربط ذلك بالت�أثري على �سلوك املوظف.
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 -201وكما هو احلال فيما يتعلق باجلرم ال�سابق ،ميكن �أن تُلتم�س املزية غري امل�ستحقة �أو تُقبل ل�صالح
املوظ ��ف نف�س ��ه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخ ��ر �أو هيئة �أخرى .ويج ��ب �أن يكون االلتما�س �أو القب ��ول �صادر ًا من
املوظف العمومي �أو عن طريق و�سيط� ،أي على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر.
�  -202أم ��ا العن�ص ��ر الذهني �أو الذاتي فيتمث ��ل فقط يف ق�صد املوظف العموم ��ي التما�س �أو قبول املزية
غري امل�ستحقة لغر�ض تغيري �سلوكه يف �سياق قيامه بواجباته الر�سمية (انظر املادة  28التي تن�ص على �أ ّنه
"ميكن اال�ستدالل من املالب�سات الوقائعية املو�ضوعية على توافر عن�صر العلم �أو النية �أو الغر�ض ب�صفته
ركن ًا لفعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية").
 -203وينبغي �أي�ض ًا توجيه االنتباه �إىل بع�ض الأحكام الأخرى (املواد  30-26و )42التي تُعنى مبقت�ضيات
()22
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.
 -204وال�صيغ ��ة امل�ستخدمة يف الأح ��كام املتعلقة بارت�شاء ور�شو املوظف�ي�ن العموميني الوطنيني مماثلة
لل�صيغ ��ة امل�ستخدم ��ة يف الفقرة  1من امل ��ادة  8من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة .لكن جت ��در الإ�شارة �إىل �أنّ
االختالف يف تعريف "املوظف العمومي" يف كلتا االتفاقيتني .وكما جاء يف الفقرة الفرعية (�أ) من املادة ،2
ف� ��إنّ بع�ض �أحكام اتفاقية مكافحة الف�ساد تنطبق على الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون وظائف �أو �أدوار ًا عمومية
�أو مع ّينة ،حتى و�إن مل ُيع َّرفوا يف القانون الداخلي ب�أ ّنهم موظفون عموميون.

(ج) ر�شو املوظفني العموميني الأجانب وموظفي
امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية
 -205يجب على الدول ،مبقت�ضى الفقرة  1من املادة � ،16أن جت ّرم القيام ،عمد ًا ،بوعد موظف عمومي
�أجنب ��ي �أو موظف م�ؤ�س�سة دولي ��ة عمومية مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها علي ��ه �أو منحه �إياها ،على نحو
مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ،لكي يقوم ذلك املوظف
بفع ��ل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجبات ��ه الر�سمية ،من �أجل احل�صول على منفعة جتارية
()23
�أو �أي مز ّية غري م�ستحقة �أخرى �أو االحتفاظ بها فيما يتعلق بت�صريف الأعمال التجارية الدولية.
 -206ومثلما ذكر يف الف�صل الأول من اتفاقية مكافحة الف�ساد ،ف�إنّ "املوظف العمومي الأجنبي" يع ّرف
ب�أ ّنه "�أي �شخ�ص ي�شغل من�صب ًا ت�شريعي ًا �أو تنفيذي ًا �أو �إداري ًا �أو ق�ضائي ًا لدى بلد �أجنبي� ،سواء �أكان معين ًا
(ُ )22ينتبه بخا�صة �إىل املادة  27من اتفاقية مكافحة الف�ساد ،والتي تتناول م�س�ألة امل�شاركة يف الأفعال املج َّرمة مبوجب
االتفاقية .وقد �أوجبت اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (الفقرة  3من املادة  )8جترمي امل�شاركة باعتبارها جرمية منف�صلة.
( )23تبينّ ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي �أن بع�ض الدول ال ت�شمل يف ت�شريعاتها التنفيذية جميع
�أركان جرمية ر�شو موظف عمومي �أجنبي ،ولك ّنها تعتمد بد ًال من ذلك على التطبيق املبا�شر لأحكام االتفاقية التي و�ضعتها
املنظمة املذكورة ب�ش�أن مكافحة ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب يف املعامالت التجارية .وحتى الآن مل يقدّم �أي طرف يف
تلك االتفاقية ق�ضي ًة قانونية تبينّ �أنّ ن�ص ًا ما من معاهدة �أو اتفاقية �سوف يط ّبق مبا�شرة على جرمية من اجلرائم اجلنائية.
وهذا ربمّ ا نتيجة لل�ضمانات الد�ستورية التي تن�ص على عدم حرمان �أي �شخ�ص من حريته �إال وفق ًا لأحكام القانون.
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�أم منتخب� � ًا؛ و�أي �شخ� ��ص ميار�س وظيفة عمومية ل�صالح بلد �أجنبي ،مبا يف ذلك ل�صالح جهاز عمومي �أو
من�ش� ��أة عمومية" (الفق ��رة الفرعية (ب) من املادة  .)2و"البلد الأجنبي" ميكن �أن يكون �أي بلد �آخر� ،أي
لي� ��س بال�ضرورة دولة طرف ًا .ويج ��ب �أن ت�شمل الت�شريعات الداخلية لدى الدول الأطراف تعريف "املوظف
العموم ��ي الأجنب ��ي" كما يرد يف الفقرة الفرعية (ب) من املادة  2من االتفاقية ،لأ ّنه لن يكون من املالئم
اعتبار املوظفني العموميني الأجانب موظفني عموميني بح�سب تعريفهم الوارد يف ت�شريعات البلد الأجنبي
املعني .وال ت�شرتط املادة � 16أن ي�ش ّكل ر�شو املوظفني العموميني الأجانب جرم ًا مبقت�ضى القانون الداخلي
للبلد الأجنبي املعني.
 -207و�أما موظف امل�ؤ�س�سة الدولية العمومية ف ُيع ّرف ب�أ ّنه "م�ستخدَ م مدين دويل �أو �أي �شخ�ص ت�أذن له
م�ؤ�س�سة من هذا القبيل ب�أن يت�صرف نيابة عنها" (الفقرة الفرعية (ج) من املادة .)2
 -208ويعك� ��س ه ��ذا اجل ��رم �صورة من جرمي ��ة الر�شو التي نوق�ش ��ت �أعاله .لك ّنه يختل ��ف عنها �أو ًال من
حي ��ث �أنه ُيط ّب ��ق على املوظف�ي�ن العموميني الأجان ��ب �أو موظفي امل�ؤ�س�س ��ات الدولية العمومي ��ة ،بد ًال من
املوظف�ي�ن العموميني الوطنيني� .أم ��ا االختالف الثاين فهو وجوب �أن تكون املزية غري امل�ستحقة �أو الر�شوة
مرتبط ��ة بت�صريف الأعم ��ال التجارية الدولية ،الذي ي�شمل تقدمي املعونة الدولية (الفقرة  25من الوثيقة
 .)A/58/422/Add.1وم ��ا ع ��دا ذلك ،تظ ّل جمي ��ع عنا�صر اجلرم (الوعد باملزي ��ة �أو عر�ضها �أو منحها)
وطبيع ��ة املزية غ�ي�ر امل�ستحقة والعن�ص ��ر الذهني �أو الذاتي ال�ل�ازم هي نف�سها بال�ص ��ورة الوارد و�صفها
()24
�أعاله.
 -209وجت ��رمي ارت�ش ��اء املوظفني العموميني الأجان ��ب �أو موظف ��ي امل�ؤ�س�سات الدولي ��ة العمومية ،الذي
ُي َناق�ش �أدناه ،لي�س �إلزامي ًا.
 -210وت�ش�ي�ر امللحوظ ��ات التف�سريي ��ة �إىل �أنَّ ت�شريع قان ��ون يع ِّرف اجلرمية من حي ��ث املبالغ املدفوعة
"للتحري� ��ض عل ��ى الإخالل بالواجب الر�سمي" للموظف ميكن �أن يف ��ي باملعايري الواردة يف الفقرتني  1و2
م ��ن امل ��ادة � ،16شريطة �أن يك ��ون مفهوم ًا �أنَّ من واجب كل موظف عمومي �أن يك ��ون نزيه ًا يف فهم الأمور
وتقديره ��ا ،و�أنَّ هذا التعري ��ف تعريف "م�ستقل" ال يتط ّلب الإثبات بقانون �أو لوائح بلد املوظف �أو منظمته
الدولية (الفقرة  24من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
(� )24أ�شارت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي �إىل �أنّ عدد ًا من الأطراف املنفذة التفاقية املنظمة
ب�ش�أن مكافحة الر�شوة قام بتجرمي ر�شو املوظفني العموميني الأجانب ،وذلك بتو�سيع نطاق جرائم الر�شوة يف ت�شريعاته
الداخلية .ويف هذه احلاالت ،تو�صي املنظمة الأطراف فيها ب�أن تتث ّبت من �أنّ �أحكام ت�شريعاتها الداخلية ب�ش�أن هذا اجلرم
تت�سق مع معايري االتفاقية .وهذا يعني �أن الأطراف يجب عليها �أن تكفل ت�ضمني ت�شريعاتها كل عن�صر من عنا�صر اجلرم
املن�صو�ص عليه يف االتفاقية ،وعدم ت�ضمينها عنا�صر �إ�ضافية ،وعدم وجود ثغرات يف تنفيذ االتفاقية حتدثها الدفوع
القانونية الواجب تطبيقها .كما �أ ّنه �إذا تق ّرر تو�سيع نطاق جرمية الر�شوة يف الت�شريعات املحلية لي�شمل ر�شو املوظفني
الأجانب ،ف�إ ّنه يتعينّ �ضمان �أال تكون �صيغة بنية اجلرمية التي تنجم عن هذا التو�سيع مرهقة (ب�سبب الإ�شارات املرجعية
املتقاطعة ،مث ًال) ومعقّدة ،بحيث توجد حالة من عدم اليقني ب�ش�أن حتديد ال�سلوك الذي ي�شمله اجلرم.
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 -211وال مت�س �أحكام املادة  16ب�أي ح�صانات قد يتمتّع بها ،وفق ًا للقانون الدويل ،املوظفون العموميون
الأجان ��ب �أو موظفو امل�ؤ�س�س ��ات الدولية العمومية .وكما ت�شري امللحوظات التف�سريية ف�إنّ "الدول الأطراف
ت�شجع امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية على التنازل عن
ق ��د الحظت �أهمي ��ة احل�صانات يف هذا ال�سياق ،وهي ّ
تل ��ك احل�صانات يف احلاالت املنا�سبة" (الفق ��رة  23من الوثيقة A/58/422/Add.1؛ وانظر �أي�ض ًا الفقرة
 2من املادة  30فيما يتع ّلق بح�صانات املوظفني العموميني الوطنيني).
 -212وينبغ ��ي توجي ��ه االنتباه �إىل بع�ض الأح ��كام الأخرى (املواد  30-26و )42الت ��ي تُعنى مبقت�ضيات
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.
�  -213أ ّم ��ا ال ��دول ذات االخت�صا�ص الإقليمي ف�سوف يتعني عليه ��ا �أن ت�ستثني من هذا االخت�صا�ص لكي
()25
ي�شمل هذا اجلرم بالذات ،الذي يرتكبه مواطنوها يف اخلارج عادة.

(د) اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�شكل �آخر
من ِقبل موظف عمومي
 -214تق�ض ��ي املادة  17م ��ن اتفاقية مكافحة الف�ساد بتجرمي اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها
ب�شكل �آخر من ِقبل موظف عمومي.
( )25فيما يتع ّلق بجرمية ر�شو موظف عمومي �أجنبي ،لعل وا�ضعي الت�شريعات الوطنية يف الدول التي هي �أطراف
يف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن الر�شوة يودّون �أن يالحظوا بع�ض االختالفات بني تلك
االتفاقية واتفاقية مكافحة الف�ساد:
(�أ) تعالج اتفاقية مكافحة الف�ساد ر�شو املوظف العمومي الأجنبي "لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع
عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية" .وت�ستهدف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي حاالت
الفعل والإغفال "فيما يتع ّلق ب�أداء الواجبات الر�سمية" ،مبا يف ذلك خارج االخت�صا�ص امل�أذون به للموظف؛
(ب) ت�شمل اتفاقية مكافحة الف�ساد ر�شو موظف عمومي �أجنبي بغر�ض احل�صول على "مزية غري م�ستحقة فيما
يتعلق بت�صريف الأعمال التجارية الدولية" .وتقت�ضي اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي �أن تكون املزية
"غري الئقة" ،وهي ّ
تو�ضح يف التعليقات �أن هذه املزية ت�شمل احلاالت التي تكون فيها ال�شركة املعنية �أف�ضل مقدمي العرو�ض
امل�ؤهلني والتي كان فيها ب�إمكان هذه ال�شركة ،بخالف ذلك� ،أن تفوز عن جدارة بالعطاء؛
(ج) تقدّم اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي تعريف ًا "للوظيفة العمومية" (انظر التعليقات
على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة الر�شوة ،الفقرة  ،)12لكنّ اتفاقية مكافحة
الف�ساد ال تقدّم ذلك؛
(د) ي�شمل تعريف "املوظف العمومي الأجنبي" يف اتفاقية مكافحة الف�ساد �أي �شخ�ص ميار�س وظيفة عمومية
ل�صالح "من�ش�أة عمومية" ،لك ّنه ال يع ّرف "املن�ش�أة العمومية"� .أ ّما التعليقات على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي فهي ّ
تو�ضح �أنّ االتفاقية ت�شمل جميع حاالت الرقابة احلكومية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة على املن�ش�أة ،مبا
يف ذلك احلالة التي تكون فيها احلكومة حائزة اجلزء الأكرب من ر�أ�س مال املن�ش�أة املكتتب فيه� ،أو متح ِّكمة يف غالبية
الأ�صوات املتع ّلقة بالأ�سهم التي �أ�صدرتها املن�ش�أة� ،أو قادرة على تعيني غالبية �أع�ضاء جمل�س �إدارة �أو ت�سيري املن�ش�أة �أو
هيئة الإ�شراف عليها؛
(هـ) ت�ؤ ّكد اتفاقية مكافحة الف�ساد املبد�أ القائل ب�أن القانون الداخلي للدولة الطرف يحكم الدفوع القانونية
املنطبقة على اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية (الفقرة  9من املادة  .)30وعلى العك�س من ذلك ،ال ت�سمح اتفاقية منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي �إال بنوعني من الدفوع القانونية املنطبقة على جرمية ر�شو املوظف العمومي
الأجنبي '1' :فيما يخ�ص "مدفوعات الت�سهيل ال�صغرية" '2' ،ويف احلالة التي "تكون فيها املزية م�سموحة �أو م�شرتطة مبقت�ضى
القانون �أو اللوائح التنظيمية املكتوبة لبلد املوظف العمومي الأجنبي" (الفقرتان  7و 8من التعليقات على اتفاقية منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي).
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 -215ويجب على الدول الأطراف �أن جت ّرم قيام موظف عمومــي عمـد ًا ،ل�صاحله هو �أو ل�صالح �شخ�ص
�أو كي ��ان �آخر ،باختال�س �أو تبديد �أي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية عمومية �أو خ�صو�صية �أو �أي �أ�شياء
�أخرى ذات قيمة ُعهد بها �إليه بحكم موقعه� ،أو ت�سريبها ب�شكل �آخر.
 -216والعنا�ص ��ر الالزم تَو ُّفره ��ا يف هذا اجلرم هي قيام موظفني عموميني باختال�س �أ�شياء ذات قيمة
ُعهد بها �إليهم بحكم موقعهم �أو تبديدها �أو ت�سريبها ب�شكل �آخر )26(.ويجب �أن ي�شمل اجلرم احلاالت التي
تكون فيها هذه الأفعال ل�صالح املوظفني العموميني �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر �أو كيان �آخر.
 -217وت�شمل الأ�شياء ذات القيمة �أي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية ،عمومية �أو خا�صة� ،أو �أي �أ�شياء
�أخرى ذات قيمة .وال تق�ضي هذه املادة "مبالحقة اجلرائم التافهة" (الفقرة  29من الوثيقة A/58/422/
.)Add.1
 -218وجت ��در الإ�شارة �إىل �أ ّنه لأغرا�ض اتفاقية مكافحة الف�ساد ُيق�صد بتعبري "املمتلكات" "املوجودات
ب ��كل �أنواعه ��ا� ،س ��واء �أكان ��ت مادية �أم غ�ي�ر مادية ،منقول ��ة �أم غري منقول ��ة ،ملمو�سة �أم غ�ي�ر ملمو�سة،
وامل�ستندات �أو ال�صكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود حق فيها" (الفقرة الفرعية (د)
من املادة .)2
 -219وينبغ ��ي �أي�ض� � ًا توجيه االنتب ��اه �إىل بع�ض الأق�سام م ��ن هذا الدليل (امل ��واد  30-26و 42وبخا�صة
امل ��ادة  )57فيما يخ�ص املقت�ضي ��ات الوثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض والتي تتع ّل ��ق بالأفعال املج ّرمة مبوجب
االتفاقية.

(هـ) غ�سل الأموال
 -220تق�ض ��ي املادة  23بتجرمي الأفعال الإجرامي ��ة ذات ال�صلة بغ�سل عائدات اجلرمية ،وفق ًا للمبادئ
الأ�سا�سي ��ة للقان ��ون الداخلي .وقد وردت يف الف�صل ال�سابق مناق�شة املواد ذات ال�صلة من االتفاقية ،التي
تتناول التدابري الهادفة �إىل منع غ�سل الأموال.
 -221ويف �سي ��اق العومل ��ة ،ي�ستغل املجرم ��ون �سهولة حركة ر�أ�س امل ��ال ،و�أوجه التق ��دم يف التكنولوجيا،
وازدياد حراك النا�س وال�سلع ،وكذلك التنوع الكبري يف الأحكام القانونية يف الواليات الق�ضائية املختلفة.
ونتيج ��ة لذل ��ك ،ميك ��ن نقل املوج ��ودات ب�سرعة كبرية م ��ن مكان �إىل �آخ ��ر عرب القن ��وات الر�سمية وغري
الر�سمي ��ة .ومن خالل ا�ستغالل حاالت عدم التناظر املوجودة ب�ي�ن الواليات الق�ضائية ،قد تظهر الأموال
يف النهاية يف �شكل موجودات م�شروعة يف �أي جزء من �أجزاء العامل.
(ُ )26يفهم م�صطلح "ت�سريب" يف بع�ض الدول على �أ ّنه خمتلف عن م�صطلح "اختال�س" و"تبديد" ،يف حني ُيق�صد به
يف بلدان �أخرى �أن يكون م�شمو ًال بهذين امل�صطلحني �أو مرادف ًا لهما (الفقرة  30من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
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 -222وم ��ن ثم ف�إن الت�صدي للف�ساد بفعالية يقت�ضي تدابري هدفه ��ا ا�ستبعاد املنافع املالية وغريها من
املنافع التي تدفع بع�ض املوظفني العموميني �إىل �سوء الت�ص ّرف .وفوق ذلك ،ت�ساعد مكافحة غ�سل الأموال
�أي�ض� � ًا على احلفاظ على �سالم ��ة امل�ؤ�س�سات املالية ،الر�سمية منها وغ�ي�ر الر�سمية ،وعلى حماية �سال�سة
�سري عمل النظام املايل الدويل ب�أجمعه.
 -223وح�سبم ��ا ُذكر يف الف�صل ال�سابق ،ف�إنّ هذا اله ��دف ال يتحقق �إال عرب اجلهود الدولية والتعاونية.
وم ��ن ال�ضروري �أن حتاول ال ��دول واملناطق املواءمة ب�ي�ن نهوجها ومعايريها ونظمه ��ا القانونية �إزاء هذه
اجلرمية ،لكي تتمكن من التعاون فيما بينها على مكافحة غ�سل عائدات اجلرائم الذي ميار�س على نطاق
دويل .فالوالي ��ات الق�ضائية ذات الآليات الرقابية ال�ضعيفة �أو التي ال توجد فيها �آليات رقابية ت�س ّهل عمل
م ��ن يقوم ��ون بغ�سل الأموال .لذلك ،ت�سعى اتفاقية مكافحة الف�س ��اد �إىل توفري معيار �أدنى متتثل له جميع
()27
الدول.
 -224وت�سل ��م اتفاقي ��ة مكافح ��ة الف�ساد ،على وج ��ه التحديد ،بال�صل ��ة بني ممار�س ��ات الف�ساد وغ�سل
الأم ��وال ،وهي ت�ستند �إىل املبادرات الوطنية والإقليمية والدولي ��ة ال�سابقة واملوازية يف ذلك ال�صدد .وقد
تناول ��ت تلك املبادرات ه ��ذه امل�س�ألة عن طريق اجلمع بني التدابري القمعي ��ة والتدابري املنعية ،واالتفاقية
تتّبع النمط نف�سه (انظر �أي�ض ًا الف�صل الثاين من هذا الدليل).
 -225وكان ��ت �إح ��دى �أهم املب ��ادرات ال�سابقة تتع ّل ��ق باتفاقية اجلرمي ��ة َّ
املنظمة ،والت ��ي �أوجبت �إقرار
جرمي ��ة غ�س ��ل الأموال �إ�ضاف ��ة �إىل عدد من اجلرائم الأ�صلي ��ة ،مبا يف ذلك ف�س ��اد املوظفني العموميني،
و�شجعت الدول على تو�سيع نطاق اجلرائم الأ�صلية �إىل ما �أبعد من املقت�ضيات الدنيا.
ّ
 -226و ُيع� � َّرف "اجلرم الأ�صلي" ب�أ ّن ��ه "�أي جرم ت�أتّت منه عائدات ميكن �أن ت�صبح مو�ضوع جرم ح�سب
التعريف الوارد يف املادة  23من هذه االتفاقية" (الفقرة الفرعية (ح) من املادة .)2
 -227ونتيجة لك ّل هذه املبادرات� ،أ�صبح لدى عدة دول قوانني ب�ش�أن غ�سل الأموال .ومع ذلك ،قد تكون
ه ��ذه القوانني حم ��دودة النطاق وقد ال تغطي طائفة وا�سعة من اجلرائ ��م الأ�صلية .وتق�ضي املادة  23ب�أن
ت�شم ��ل قائم ��ة اجلرائم الأ�صلية �أو�سع تن� � ّوع ممكن منها ،وكح ّد �أدنى :الأفع ��ال املج ّرمة مبقت�ضى اتفاقية
مكافحة الف�ساد.
 -228و�أح ��كام اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد ،التي تتناول حج ��ز العائدات وجتميده ��ا وم�صادرتها (انظر
امل ��ادة  )31و�إرج ��اع املوجودات (انظر الف�صل اخلام�س من االتفاقي ��ة ،وبخا�صة املادة  ،)57ت�شتمل على
( )27انظر �أي�ض ًا املادة  6من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.
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تدابري هامة يف هذا املجال .وينبغي للدول �أن ت�ستعر�ض ما لديها بالفعل من �أحكام مطبقة ب�ش�أن مكافحة
غ�س ��ل الأموال ،لك ��ي ت�ضمن االمتثال لهاتني املادتني وللمواد التي تتناول مو�ضوع التعاون الدويل (الف�صل
الراب ��ع) .وقد ترغب الدول التي ت�ضطلع بهذا اال�ستعرا�ض يف انتهاز الفر�صة لتنفيذ االلتزامات التي تقع
على عاتقها مبوجب �صكوك ومبادرات �إقليمية �أو دولية �أخرى قائمة حالي ًا.
 -229و تق�ضي املادة  23ب�أن جت ّرم الدول الأطراف الأفعال الإجرامية الأربعة ذات ال�صلة بغ�سل الأموال
والوارد و�صفها يف الفقرات التالية:

(و) حتويل عائدات اجلرائم �أو نقلها
 -230اجلرم الأول هو حتويل املمتلكات �أو نقلها ،مع العلم ب�أنها عائدات جرائم ،بغر�ض �إخفاء �أو متويه
امل�صدر غري امل�شروع لتلك املمتلكات� ،أو م�ساعدة �أي �شخ�ص �ضالع يف ارتكاب اجلرم الأ�صلي الذي ت�أتت
منه على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته (الفقرة �( 1أ)( )1من املادة .)23
�  -231أم ��ا التعبري "حتويل �أو نق ��ل" في�شمل احلاالت التي تحُ َّول فيها املوج ��ودات املالية من �شكل �أو نوع
املتح�صل عليها بطريقة غري م�شروعة،
�إىل �آخر ،وذلك مث ًال ب�شراء العقارات با�ستخدام الأموال النقدية
ّ
املتح�صل عليها بطريقة غري م�شروعة ،وكذلك احلاالت التي تنقل فيها املوجودات ذاتها
�أو بيع العقارات
ّ
من مكان �إىل �آخر �أو من والية ق�ضائية �إىل �أخرى �أو من ح�ساب م�صريف �إىل �آخر.
متح�ص ��ل عليها ،ب�شكل
 -232و�أم ��ا امل�صطل ��ح "العائدات الإجرامي ��ة" فيعني "�أي ممتل ��كات مت�أ ِّتية �أو
ّ
مبا�شر �أو غري مبا�شر ،من ارتكاب جرم" (الفقرة الفرعية (هـ) من املادة .)2
 -233وفيم ��ا يخ�ص العنا�صر الذهنية والذاتية الالزمة ،ف�إن التحوي ��ل �أو النقل يجب �أن يكون متعمد ًا،
ويج ��ب �أن يك ��ون املتهم على عل ��م ،يف وقت التحويل �أو النقل ،ب�أنَّ املوج ��ودات هي عائدات جرائم ،ويجب
�أن يك ��ون ق ��د �أُتي بالفع ��ل �أو الأفعال بغر� ��ض �إخفاء �أو متوي ��ه من�شئها الإجرامي ،وذلك مث�ل ً�ا بامل�ساعدة
عل ��ى من ��ع اكت�شافه ��ا� ،أو م�ساع ��دة �شخ� ��ص على تف ��ادي امل�س�ؤولي ��ة اجلنائية ع ��ن اجلرمية الت ��ي ت�أتّت
منها العائدات.
 -234وح�سبما ُذكر يف املادة  28من اتفاقية مكافحة الف�ساد ،ميكن اال�ستدالل على توافر عن�صر العلم
�أو الن ّية �أو الغر�ض من املالب�سات الوقائعية املو�ضوعية.
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(ز) �إخفاء عائدات اجلرائم �أو متويهها
 -235اجل ��رم الث ��اين من جرائم غ�سل الأموال ه ��و �إخفاء �أو متويه طبيعة املمتل ��كات �أو م�صدرها �أو
مكانها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو حركتها �أو ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها ،مع العلم ب�أنَّ تلك املمتلكات
هي عائدات جرائم (الفقرة �( 1أ)( )2من املادة .)23
 -236وعنا�ص ��ر ه ��ذا اجلرم وا�سعة النط ��اق متام ًا ،وهي ت�شمل �إخف ��اء �أو متويه �أي جان ��ب تقريب ًا من
جوانب املمتلكات �أو �أي معلومات عنها.
 -237ويف هذا ال�صدد ،فيما يخ�ص العنا�صر الذهنية �أو الذاتية الالزمة ،ف�إن الإخفاء �أو التمويه يجب �أن
يكون متعمد ًا ،ويجب �أن يكون املتهم على علم وقت وقوع الفعل ب�أنّ املمتلكات ت�ش ّكل عائدات جرمية .وهذه
احلالة الذهنية �أقل ت�شدد ًا من احلالة الذهنية الالزمة ب�ش�أن اجلرم املبينّ يف الفقرة الفرعية �( 1أ)()1
م ��ن امل ��ادة  .23وتبع ًا لذلك ،ال ينبغي ل�صائغي الت�شريعات �أن ي�شرتطوا �إثب ��ات �أنَّ الغر�ض من الإخفاء �أو
()28
التمويه هو �إحباط تعقب املوجودات �أو �إخفاء من�شئها احلقيقي.
 -238وجت ��رمي الفعلني الإجراميني التاليني املتع ّلقني بغ�سل الأموال �أمر الزم ،رهن ًا باملفاهيم الأ�سا�سية
للنظام القانوين لكل دولة طرف.

(ح) اكت�ساب عائدات اجلرائم �أو حيازتها �أو ا�ستخدامهما
 -239اجل ��رم الثالث ه ��و اكت�ساب املمتل ��كات �أو حيازته ��ا �أو ا�ستخدامها مع العلم ،وق ��ت تلقيها ،ب�أنها
عائدات جرائم (الفقرة ( 1ب)( )1من املادة .)23
 -240ويعك� ��س ه ��ذا اجلرم �ص ��ورة من اجلرم�ي�ن املب ّينني يف الفق ��رة �( 1أ)( )1و( )2م ��ن املادة 23؛
فبينما يفر�ض ذانك احلكمان م�س�ؤولية على من يقدّمون عائدات غري م�شروعة ،ف�إن هذه الفقرة تفر�ض
م�س�ؤولية على املتلقني الذين يكت�سبون املمتلكات �أو يحوزونها �أو ي�ستخدمونها.
 -241و�أما العنا�صر الذهنية �أو الذاتية فهي نف�سها التي يف اجلرم املبينّ يف الفقرة �( 1أ)()2من املادة :23
�إذ يج ��ب �أن تك ��ون هناك نية االكت�ساب �أو احلي ��ازة �أو اال�ستعمال ،ويجب �أن يك ��ون املتهم على علم ،وقت
حدوث ذلك ،ب�أنّ املمتلكات هي عائدات جرائم .وال ي�شرتط غر�ض معني للأفعال.
( )28يف املادة املماثلة من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،كانت ال�صيغة امل�ستخدمة متطابقة .و�أ�شارت ملحوظة تف�سريية
�إىل �أنّ �إخفاء املن�ش�أ غري امل�شروع ينبغي �أن يفهم على �أنه م�شمول بالفقرتني �( 1أ) و( 1ب) من املادة  ،6ويف اتفاقية
مكافحة الف�ساد بالفقرتني �(1أ) و( 1ب) من املادة  .23و�أ�ضافت امللحوظة �أن �صائغي الت�شريعات ينبغي �أن يعتربوا
�أن الإخفاء لأغرا�ض �أخرى� ،أو يف احلاالت التي مل يثبت فيها �أي غر�ض ،م�شمول �أي�ض ًا (انظر ال�صفحة  42من الأدلة
الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها).
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(ط) امل�شاركة يف ارتكاب �أي من اجلرائم التي تقدم ذكرها� ،أو التواط�ؤ
�أو الت�آمر على ارتكابه ،وال�شروع يف ارتكابه وامل�ساعدة
والتحري�ض على ذلك وت�سهيله و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه
 -242ت�شم ��ل املجموع ��ة الرابعة من اجلرائ ��م امل�شاركة يف ارت ��كاب �أي من اجلرائ ��م املن�صو�ص عليها
يف ه ��ذه امل ��ادة� ،أو التواط� ��ؤ �أو الت�آمر على ارتكابه ،وال�شروع يف ارتكاب ��ه وامل�ساعدة والتحري�ض على ذلك
وت�سهيله و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه (الفقرة ( 1ب) ( )2من املادة .)23
 -243وه ��ذه امل�صطلح ��ات لي�س ��ت مع ّرفة يف اتفاقي ��ة مكافحة الف�س ��اد )29(،مما يتي ��ح مرونة معينة يف
الت�شري ��ع الداخلي .وينبغ ��ي �أن ت�شري الدول الأطراف �إىل الطريقة التي عوجلت بها هذه اجلرائم التبعية
يف نظمه ��ا الداخلي ��ة ،و�أن ت�ضم ��ن �أن تنطب ��ق هذه اجلرائم التبعي ��ة على اجلرائم الأخ ��رى املقررة وفق ًا
للمادة .23
 -244ويج ��وز اال�ست ��دالل على تواف ��ر عن�صر العل ��م �أو الق�ص ��د �أو الغر�ض ،الذي يل ��زم توافره يف هذه
اجلرائ ��م ،من املالب�س ��ات الوقائعي ��ة املو�ضوعية (املادة  .)28وميك ��ن ل�صائغي الت�شريع ��ات الوطنية �أن
يت�أك ��دوا من �أنّ الأحكام الإثباتية التي ي�صوغونها تتيح هذا اال�ستدالل ب�ش�أن احلالة الذهنية ،بد ًال من �أن
ت�شرتط دلي ًال مبا�شر ًا ،مثل االعرتاف ،قبل اعتبار �أنَّ احلالة الذهنية قد مت �إثباتها.
 -245ومبوجب املادة  ،23يتعينّ على الدول الأطراف �أن تط ّبق هذه التو�صيفات للجرائم على العائدات
املت�أ ِّتية من "�أو�سع جمموعة من اجلرائم الأ�صلية" (الفقرة �( 2أ) من املادة .)23
 -246وكح ّد �أدنى ،يجب �أن ت�شمل هذه اجلرائم الأ�صلية "جمموعة �شاملة من الأفعال املج ّرمة وفق ًا لهذه
االتفاقي ��ة" (الفق ��رة ( 2ب) من املادة  .)23ولهذا الغر�ض" ،ت�شمل اجلرائ ��م الأ�صلية اجلرائم املرتكبة
داخل الوالية الق�ضائية للدولة الطرف املعنية وخارجها .غري �أنَّ اجلرائم املرتكبة خارج الوالية الق�ضائية
للدولة الطرف ال مت ّثل جرائم �أ�صلية �إال �إذا كان ال�سلوك ذو ال�صلة يعترب فع ًال �إجرامي ًا مبقت�ضى القانون
الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من �ش�أنه �أن يعترب فع ًال �إجرامي ًا مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة
الط ��رف الت ��ي تُن ِّفذ �أو تُط ّبق هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك" (الفقرة ( 2ج) من املادة  .)23ولذلك،
ف� ��إنّ ازدواجية التجرمي �أمر �ض ��روري العتبار اجلرائم املرتكبة يف والية ق�ضائي ��ة وطنية خمتلفة جرائم
()30
�أ�صلية.
(ُ )29تركت هذه امل�صطلحات دون تعريف �أي�ض ًا يف الأحكام املماثلة من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (املادة .)6
( )30ازدواجية التجرمي لي�ست م�شرتطة مبوجب اتفاقية جمل�س �أوروبا ل�سنة  1990ب�ش�أن غ�سل العائدات املت�أتِّية من
اجلرمية والبحث عنها و�ضبطها وم�صادرتها ،التي تن�ص الفقرة الفرعية �( 2أ) من املادة  6منها على �أنه "ال يهم �إن كان
اجلرم الأ�صلي خا�ضع ًا للوالية الق�ضائية اجلنائية للطرف".
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 -247ولكث�ي�ر من الدول قوان�ي�ن مط ّبقة من َق ُبل ب�ش�أن غ�سل الأموال ،ولكن توجد �أوجه تباين عديدة يف
تعري ��ف اجلرائ ��م الأ�صلية .فبع�ض الدول يح�صر اجلرائم الأ�صلية يف االجت ��ار باملخدِّ رات� ،أو يف االجتار
باملخدِّ رات وب�ضع جرائم �أخرى .ولدى دول �أخرى قائمة �شاملة باجلرائم الأ�صلية مدرجة يف ت�شريعاتها.
وتع� � ِّرف دول غري ه ��ذه وتلك �أي�ض ًا اجلرائم الأ�صلي ��ة تعريف ًا عام ًا ب�أنها ت�شمل جمي ��ع اجلرائم� ،أو جميع
اجلرائم اخلطرية� )31(،أو جميع اجلرائم اخلا�ضعة لعقوبة دنيا حمددة.
 -248وتذك ��ر �إح ��دى امللحوظ ��ات التف�سريية ب�ش� ��أن اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد �أنّ "�أفع ��ال غ�سل الأموال
املج ّرم ��ة وفق� � ًا لهذه املادة تُفهم على �أنها جرائم م�ستقلة وقائمة بذاتها ،و�أنه ال داعي لوجود �إدانة �سابقة
باجلرم الأ�صلي لتقرير الطابع �أو املن�ش�أ غري امل�شروع للموجودات املغ�سولة .ويجوز تقرير الطابع �أو املن�ش�أ
غ�ي�ر امل�شروع للموج ��ودات ،و�أي علم �أو ق�صد �أو غر� ��ض ،وفق ًا للمادة � ،28أثناء �س�ي�ر �إجراءات املالحقة
املتعلق ��ة بغ�سل الأموال ،وميك ��ن اال�ستدالل عليهما من املالب�سات الوقائعي ��ة املو�ضوعية" (الفقرة  32من
الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -249وال ت�سم ��ح د�سات�ي�ر بع�ض ال ��دول �أو مبادئها القانونية الأ�سا�سية مبالحق ��ة اجلاين ومعاقبته على
اجل ��رم الأ�صلي وعلى ج ��رم غ�سل العائدات املت�أ ِّتية م ��ن ذلك اجلرم كليهما مع ��ا .واالتفاقية ت�س ّلم بهذه
امل�س�أل ��ة وهي ،يف ه ��ذه احلاالت فقط ،تف�سح املجال لعدم تطبيق جرائم غ�سل الأموال على الذين ارتكبوا
()32
اجلرم الأ�صلي (الفقرة ( 2هـ) من املادة .)23
 -250وينبغ ��ي توجي ��ه االنتباه �إىل الأحكام الأخ ��رى (املواد  30-26و )42التي تُعن ��ى مبقت�ضيات وثيقة
ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.
 -251يجب على الدول الأطراف �أن تز ّود الأمني العام للأمم املتحدة بن�سخ من قوانينها املن ّفذة ملفعول
املادة  23وبن�سخ من �أي تغيريات تجُ رى على تلك القوانني الحق ًا� ،أو بو�صف لها (الفقرة ( 2د) من املادة .)23
وينبغي �أن تُقدّم تلك املواد �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية.

( )31لأغرا�ض اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،تعترب "اجلرائم اخلطرية" �أفعا ًال " ُيعاقب عليها باحلرمان التام من احلرية
ملدة ال تقل عن �أربع �سنوات �أو بعقوبة �أ�شد" (الفقرة الفرعية (ب) من املادة .)2
( )32ت�سمى هذه املمار�سة �أحيان ًا "غ�سل الأموال الذاتي" .وال تتعر�ض اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري
امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة  1988لهذه امل�س�ألة .و�أما اتفاقية جمل�س �أوروبا ل�سنة  1990ب�ش�أن غ�سل
العائدات املت�أتِّية من اجلرمية والبحث عنها و�ضبطها وم�صادرتها فت�سمح للدول الأطراف ب�أن تن�ص على عدم انطباق
جرائم غ�سل الأموال على الذين ارتكبوا اجلرم الأ�صلي (الفقرة الفرعية ( 2ب) من املادة .)6
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(ي) عرقلة �سري العدالة
 -252يحاف ��ظ املف�سدون والفا�سدون على ثروتهم وقوته ��م ونفوذهم بال�سعي �إىل تقوي�ض نظم العدالة.
وال ميك ��ن �إقام ��ة العدالة �إذا ما تع ّر�ض الق�ض ��اة �أو املح ّلفون �أو ال�شهود �أو ال�ضحاي ��ا لرتهيب �أو تهديد �أو
�إف�س ��اد .وال ميك ��ن �أن يكون هناك �أمل يف �إقامة تعاون وطني ودويل فعال �إذا ما مل توفر لأولئك امل�شاركني
احلا�سم ��ي الأهمية ،يف عمليات التحقيق و�إنفاذ القانون ،حماي ��ة كافية لأداء مهامهم ولتقدمي تقاريرهم
دومن ��ا عوائ ��ق .وال ميكن ك�ش ��ف �أي جرائم خط�ي�رة ومعاقبة مرتكبيه ��ا �إذا حيل دون و�ص ��ول الأدلة �إىل
املح ّققني واملدعني العامني و�إىل املحكمة.
 -253ذل ��ك �أنَّ �شرعية جهاز �إنفاذ القانون برمته ،من امل�ستوى املحلي �إىل امل�ستوى العاملي ،هي امله َّددة
هن ��ا ،وحتت ��اج من ثم �إىل احلماية من هذه الت�أثريات الإف�سادية؛ و�إال ف� ��إن �أنا�س ًا �أبرياء �سوف يقع عليهم
العقاب خط�أ بينما يفلت املذنبون من العقاب� ،إذا متكن بع�ض الأ�شخا�ص املاهرين يف التالعب ممن هم
على ات�صال مبوظفني فا�سدين �أو �شبكات ف�ساد من تقوي�ض م�سار العدالة.
 -254وهك ��ذا ،ف� ��إن اتفاقية مكافحة الف�س ��اد تقت�ضي اتخاذ تدابري ت�ضمن نزاه ��ة عملية �إقامة العدل.
�إذ يتع�ّي�ننّ على الدول ،مبقت�ضى امل ��ادة � ،25أن جت ّرم ا�ستخدام �أ�ساليب التحري�ض �أو التهديد �أو ا�ستخدام
الق ��وة من �أجل الت�أثري عل ��ى ال�شهود واملوظفني الر�سميني ،الذين يتمثل دوره ��م يف تقدمي �أدلة و�شهادات
دقيق ��ة .وتك ّم ��ل هذه املادة الأح ��كام التي تتناول امل�سائ ��ل ذات ال�صلة املتع ّلقة بحماي ��ة ال�شهود واخلرباء
وال�ضحايا (املادة  )32واملب ّلغني (املادة  )33وبالتعاون الدويل (الف�صل الرابع).
 -255وعلى وجه التحديد ،تق�ضي املادة  25بتجرمي فعلني �إجراميني ،ح�سبما يرد بيانه �أدناه.
 -256يتعلق الفعل الإجرامي الأول باجلهود التي ترمي �إىل الت�أثري على ال�شهود املحتملني وغريهم ممن
ه ��م يف و�ضع مي ّكنهم م ��ن تزويد ال�سلطات ب�أدلة منا�سبة .ويتعينّ على ال ��دول الأطراف جترمي ا�ستخدام
الق ��وة البدنية �أو التهدي ��د �أو الرتهيب �أو الوعد مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها �أو منحها لأجل التحري�ض
على الإدالء ب�شهادة زور �أو ّ
التدخل يف الإدالء بال�شهادة �أو تقدمي الأدلة يف �إجراءات دعاوى تتعلق بارتكاب
جرائ ��م م�شمول ��ة باالتفاقي ��ة (الفقرة الفرعية (�أ) من امل ��ادة  .)25ويتمثل الإل ��زام يف جترمي ا�ستخدام
و�سائل �إف�ساد كالر�شوة وكذلك و�سائل �إكراه كا�ستعمال العنف �أو التهديد با�ستعماله.
 -257وميكن �أن يقع ا�ستخدام القوة �أو التهديد والتحري�ض على الإدالء ب�شهادة زور يف �أي وقت قبل بدء
املحاكمة� ،سواء �أكانت �أم مل تكن هناك �إجراءات ر�سمية جارية .ووفق ًا ملا جاء يف ملحوظة تف�سريية على
احلك ��م املقابل يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (املادة  ،)23الذي ي ��رد ب�صيغة لغوية مماثلة ،ف�إنّ م�صطلح
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يف�سر تف�س�ي�ر ًا وا�سع ًا بحيث ي�شمل جميع الإج ��راءات احلكومية الر�سمية ،مبا فيها
"�إج ��راءات" يجب �أن ّ
الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة (الفقرة  46من الوثيقة .)A/55/383/Add.1
 -258وال ��دول مطا َلب ��ة ب�أن تطبق هذا اجل ��رم على جميع الإج ��راءات املتعلقة باجلرائ ��م املق َّررة وفق ًا
التفاقية مكافحة الف�ساد.
 -259و�أم ��ا الفع ��ل الإجرامي الثاين الذي تُلزَ م الدول ب�أن تق ِّرر جترميه فهو التدخل يف �أعمال املوظفني
الق�ضائي�ي�ن �أو موظف ��ي �إنفاذ القانون :ا�ستخدام الق ��وة البدنية �أو التهدي ��د �أو الرتهيب لأجل التدخل يف
ممار�سة �أي موظف ق�ضائي �أو موظف معني ب�إنفاذ القانون واجباته الر�سمية يف �إجراءات تتعلق بارتكاب
جرائ ��م مقررة وفق� � ًا لالتفاقية (الفقرة الفرعي ��ة (ب) من املادة  .)25وهذا احلك ��م ال يت�ضمن عن�صر
الر�ش ��وة لأنَّ موظف ��ي الق�ض ��اء وموظفي �إنف ��اذ القانون يعتربون م ��ن املوظفني العمومي�ي�ن الذين تندرج
ر�شوتهم بالفعل يف املادة .15
 -260ولئ ��ن كانت ه ��ذه الفقرة الفرعية تق�ضي بحماي ��ة موظفي الق�ضاء وموظفي �إنف ��اذ القانون ،ف�إنّ
الدول ح ّرة يف �أن تكون لديها ت�شريعات حتمي فئات �أخرى من املوظفني العموميني (الفقرة الفرعية (ب)
من املادة .)25
 -261وينبغ ��ي توجيه االنتب ��اه �إىل �أحكام �أخرى (امل ��واد  30-26و )42تُعنى مبقت�ضي ��ات وثيقة ال�صلة
بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.

 -2االلتزامات بالنظر يف جترمي �أفعال :الأفعال غري املل َزم جترميها
"املادة 16
"ر�شو املوظفني العموميني الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية
"...
" -2تنظ ��ر كل دول ��ة ط ��رف يف اعتماد ما قد يل ��زم من تداب�ي�ر ت�شريعية وتداب�ي�ر �أخرى لتجرمي
قي ��ام موظ ��ف عمومي �أجنب ��ي �أو موظ ��ف يف م�ؤ�س�سة دولي ��ة عمومية عم ��د ًا ،ب�شكل مبا�ش ��ر �أو غري
مبا�شـ ��ر ،بالتما� ��س �أو قب ��ول مزيــ ��ة غ�ي�ر م�ستحقــ ��ة� ،س ��واء ل�صال ��ح املوظــ ��ف نف�ســ ��ه �أو ل�صالح
�شخ� ��ص �أو كي ��ان �آخ ��ر ،لكي يقوم ذل ��ك املوظف بفعل م ��ا �أو ميتنع ع ��ن القيام بفعل ما ل ��دى �أداء
واجباته الر�سمية".
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"املادة 18
"املتاجرة بالنفوذ
"تنظ ��ر كل دول ��ة طرف يف اعتم ��اد ما قد يلزم م ��ن تدابري ت�شريعية وتداب�ي�ر �أخرى لتجرمي
الأفعال التالية ،عندما ترتكب عمد ًا:
"(�أ) وع ��د موظ ��ف عمومي �أو �أي �شخ� ��ص �آخر ب�أي مزية غري م�ستحق ��ة �أو عر�ضها عليه
�أو منح ��ه �إياه ��ا ،ب�ش ��كل مبا�شر �أو غري مبا�ش ��ر ،لتحري�ض ذلك املوظف العموم ��ي �أو ال�شخ�ص على
ا�ستغالل نفوذه الفعلي �أو املفرت�ض بهدف احل�صول من �إدارة �أو �سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف
على مزية غري م�ستحقة ل�صالح املح ّر�ض الأ�صلي على ذلك الفعل �أو ل�صالح �أي �شخ�ص �آخر؛
"(ب) قي ��ام موظف عمومي �أو �أي �شخ�ص �آخ ��ر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،بالتما�س �أو
قبول �أي مزية غري م�ستحقة ل�صاحله هو �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر ،لكي ي�ستغل ذلك املوظف العمومي
�أو ال�شخ� ��ص نف ��وذه الفعل ��ي �أو املفرت�ض بهدف احل�ص ��ول من �إدارة �أو �سلطة عمومي ��ة تابعة للدولة
الطرف على مزية غري م�ستحقة".

"املادة 19
"�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف
"تنظ ��ر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تداب�ي�ر ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي جت ّرم
تعم ��د موظف عموم ��ي �إ�ساءة ا�ستغ�ل�ال وظائفه �أو موقع ��ه� ،أي قيامه �أو عدم قيام ��ه بفعل ما ،لدى
اال�ضط�ل�اع بوظائفه ،بغر�ض احل�صول على مزية غري م�ستحق ��ة ل�صاحله هو �أو ل�صالح �شخ�ص �أو
كيان �آخر ،مما ي�ش ّكل انتهاك ًا للقوانني".

"املادة 20
" الإثراء غري امل�شروع
"تنظ ��ر كل دول ��ة ط ��رف ،رهن� � ًا بد�ستوره ��ا واملب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة لنظامه ��ا القان ��وين ،يف
اعتم ��اد م ��ا قد يلزم من تداب�ي�ر ت�شريعية وتدابري �أخ ��رى لتجرمي تع ّمد موظف عموم ��ي �إثرا ًء غيـر
م�شــ ��روع� ،أي زي ��ادة موجوداته زي ��ادة كب�ي�رة ال ي�ستطيع تعليلها ب�ص ��ورة معقولة قيا�س� � ًا �إىل دخله
امل�شروع".
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"املادة 21
"الر�شوة يف القطاع اخلا�ص
"تنظ ��ر كل دول ��ة ط ��رف يف اعتماد ما قد يلزم م ��ن تدابري ت�شريعية وتداب�ي�ر �أخرى لتجرمي
الأفعال التالية ،عندما ترتكب عمد ًا �أثناء مزاولة �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو جتارية:
"(�أ) وع ��د �أي �شخ�ص يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع اخلا� ��ص� ،أو يعمل لديه ب�أي �صفة ،مبزية
غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،سواء ل�صالح ال�شخ�ص
نف�س ��ه �أو ل�صال ��ح �شخ�ص �آخر ،لكي يقوم ذلك ال�شخ�ص بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما ،مما
ي�ش ّكل �إخال ًال بواجباته؛
"(ب) التما� ��س �أي �شخ� ��ص يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعم ��ل لديه ب�أي �صفة� ،أو
قبولـ ��ه ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،مزية غ�ي�ر م�ستحقة� ،سواء ل�صالح ال�شخ�ص نف�سه �أو ل�صالح
�شخ�ص �آخر ،لكي يقوم ذلك ال�شخ�ص �أو ميتنع عن القيام بفعل ما ،مما ي�ش ّكل �إخال ًال بواجباته".

"املادة 22
"اختال�س املمتلكات يف القطاع اخلا�ص
"تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي تعمد
�شخ� ��ص يدير كيان ًا تابع� � ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعمل فيه ب�أي �صفة� ،أثناء مزاولة ن�شاط اقت�صادي �أو
م ��ايل �أو جت ��اري ،اختال�س �أي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية خ�صو�صية �أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات
قيمة عهد بها �إليه بحكم موقعه".

"املادة 24
"الإخفـاء
"دون م�سا�س ب�أحكام املادة  23من هذه االتفاقية ،تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم
من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي القيام عمد ًا ،عقب ارتكاب �أي من الأفعال املج ّرمة وفق ًا
له ��ذه االتفاقي ��ة دون امل�شاركة يف تلك اجلرائم ،ب�إخفاء ممتل ��كات �أو موا�صلة االحتفاظ بها عندما
يك ��ون ال�شخ� ��ص املعني على علم ب�أنَّ تلك املمتل ��كات مت�أ ِّتية من �أيِّ من الأفع ��ال املج ّرمة وفق ًا لهذه
االتفاقية".
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ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -262وفق� � ًا للفق ��رة  2م ��ن املادة  ،16يجب على ال ��دول الأطراف �أن تنظر يف جت ��رمي ارت�شاء املوظفني
العموميني الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية.
 -263ووفق ًا للمادة  ،18يتعينّ على الدول �أن تنظر يف جترمي ما يلي:
(�أ) وعد موظف عمومي ب�أي مزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها لتحري�ضه على
ا�ستغالل نفوذه بهدف احل�صول من �إدارة �أو �سلطة عمومية �أو �سلطة تابعة للدولة على مزية غري م�ستحقة
ل�صالح املح ّر�ض؛
(ب) قي ��ام موظ ��ف عموم ��ي بالتما� ��س �أو قب ��ول �أي مزي ��ة غ�ي�ر م�ستحق ��ة لك ��ي ي�ستغ ��ل ذل ��ك
املوظ ��ف العموم ��ي نفوذه به ��دف احل�صول من �إدارة �أو �سلط ��ة عمومية �أو �سلطة تابع ��ة للدولة على مزية
غري م�ستحقة.
 -264ووفق� � ًا للم ��ادة  ،19يتع�ّي�نّ على الدول �أن تنظ ��ر يف جترمي قيام موظف عموم ��ي ب�إ�ساءة ا�ستغالل
وظيفته �أو موقعه� ،أي قيامه �أو عدم قيامه بفعل ما بغر�ض احل�صول على مزية غري م�ستحقة ،مما ي�ش ّكل
انتهاك ًا للقوانني.
 -265ووفق� � ًا للمادة  ،20يتعينّ على الدول الأطراف �أن تنظر يف جترمي تع ّمد موظف عمومي �إثرا ًء غيـر
م�شــ ��روع� ،أي زي ��ادة موجوداته زيادة كبرية ال ي�ستطيع تعليلها عل ��ى نحو معقول على �أنها ناجتة عن دخله
امل�شروع.
 -266ووفق ًا للمادة  ،21يتعينّ على الدول الأطراف �أن تنظر يف جترمي ما يلي:
(�أ) وع ��د �أي �شخ� ��ص يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعم ��ل لديه ،مبزية غري م�ستحقة �أو
عر�ضه ��ا عليه �أو منحه �إياها ،لكي يقوم ذل ��ك ال�شخ�ص بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما ،مما ي�ش ّكل
�إخال ًال بواجباته (الفقرة الفرعية (�أ))؛
(ب) التما� ��س �أي �شخ� ��ص يدير كيان� � ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعمل لدي ��ه� ،أو قبولـه مزية غري
م�ستحق ��ة� ،سواء ل�صاحله �أو ل�صالح �شخ� ��ص �آخر ،لكي يقوم ذلك ال�شخ�ص بفعل ما �أو ميتنع عن القيام
بفعل ما ،مما ي�ش ّكل �إخال ًال بواجباته (الفقرة الفرعية (ب)).
 -267ووفق� � ًا للم ��ادة  ،22يتعينّ على الدول الأط ��راف �أن تنظر يف جترمي تع ّم ��د �أي �شخ�ص يدير كيان ًا
تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعمل فيه ،اختال�س �أي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية خ�صو�صية �أو �أي �أ�شياء
�أخرى ذات قيمة ُعهد بها �إليه بحكم من�صبه.
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 -268ووفق ��ا للم ��ادة  ،24يتعينّ عل ��ى الدول الأط ��راف �أن تنظر يف جترمي �إخفاء ممتل ��كات �أو موا�صلة
االحتفاظ بها ،يف حاالت �أخرى غري تلك املن�صو�ص عليها يف املادة  ،23عندما يكون ال�شخ�ص املعني على
علم ب�أنَّ تلك املمتلكات مت�أ ِّتية من �أي من الأفعال املج ّرمة وفقا لهذه االتفاقية.
 -269وق ��د يقت�ض ��ي جترمي هذه الأفع ��ال ت�شريعات جدي ��دة �أو �إدخ ��ال تعديالت عل ��ى قوانني موجودة
حالي ًا.

املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل مع ّينة
مناح خمتلفة .وم ��ن �أجل ا�ستيعاب �أكرب عدد ممك ��ن من �أنواع �سوء
 -270ميك ��ن �أن يتب ��دى الف�ساد يف ٍ
ال�سل ��وك ،تن�ص اتفاقية مكافحة الف�ساد عل ��ى جملة من الأفعال الإ�ضافية التي يع ّد جترميها غري �إلزامي
ويتعينّ على الدول �أن تنظر فيها .ويرد فيما يلي بيان هذه الأفعال.

(�أ) ارت�شاء املوظفني العموميني الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات
()33
الدولية العمومية
 -271تقت�ض ��ي الفق ��رة  2من امل ��ادة  16من الدول الأط ��راف �أن تنظر يف جترمي قي ��ام موظف عمومي
�أجنبي �أو موظف يف م�ؤ�س�سة دولية عمومية عمد ًا ،على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شـر ،بالتما�س �أو قبول مزيــة
غ�ي�ر م�ستحقــ ��ة� ،سواء ل�صالح املوظــف نف�ســ ��ه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخ ��ر ،لكي يقوم ذلك املوظف
بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية.
ويج�س ��د هذا احلك ��م الفقرة الفرعية (ب) من املادة  ،15الت ��ي تقت�ضي جترمي ارت�شاء املوظفني
-272
ّ
ُ
العموميني الوطنيني؛ ومن ثم ،ف�إنّ املناق�شة الواردة من قبل �أعاله ب�ش�أن الفقرة الفرعية (ب) من املادة 15
تنطب ��ق على الفقرة  2م ��ن املادة  ،16مع مراعاة م ��ا يقت�ضيه اختالف احلال .ولع� � ّل �صائغي الت�شريعات
الوطني ��ة يودّون الرجوع ،يف ه ��ذا ال�صدد� ،إىل اتفاقي ��ة منظمة التعاون والتنمي ��ة يف امليدان االقت�صادي
ب�ش�أن مكافحة الر�شوة.
 -273كما تبينّ مما ورد �أعاله �أنّ جترمي ر�شو املوظفني العموميني الأجانب وموظفي امل�ؤ�س�سات الدولية
العمومي ��ة �أم ��ر �إلزامي .ووفق ًا ملا ج ��اء يف امللحوظات التف�سريية ،ف�إنّ الفقرة  1م ��ن املادة  16تق�ضي ب�أن
جت� � ّرم ال ��دول الأطراف ر�ش ��و املوظفني العموميني الأجان ��ب ،والفقرة  2تق�ضي فقط ب� ��أن "تنظر" الدول
الأط ��راف يف جترمي التما� ��س �أو قبول الر�شى من ِقبل املوظفني الأجانب يف مث ��ل هذه الظروف .وت�ضيف
( )33طلبت اجلمعية العامة يف الفقرة  6من منطوق قرارها � 4/58إىل م�ؤمتر الدول الأطراف يف اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد �أن يعالج م�س�ألة جترمي ر�شو موظفي املنظمات الدولية العمومية.

ثالث ًا -التجرمي و�إنفاذ القانون والوالية الق�ضائية

81

امللحوظ ��ات �أنّ ذل ��ك "لي�س مردّه تغا�ضي �أي وفد عن التما�س �أو قبول تلك الر�شاوى �أو ا�ستعداده للت�سامح
مع ذلك .ولكنّ الفرق يف درجة االلتزام بني الفقرتني يعود �إىل �أنّ ال�سلوك الأ�سا�سي الذي تتناوله الفقرة 2
�سب ��ق �أن �شملت ��ه امل ��ادة  ،15التي تق�ض ��ي ب�أن جت ّرم ال ��دول الأطراف التما� ��س وقبول الر�ش ��اوى من ِقبل
موظفيها" (الفقرة  28من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
ّ
وتو�ضح ملحوظات تف�سريية �أخرى م�سائل �إ�ضافية يرد و�صفها يف الفقرات التالية.
-274
  -275ال مت� � ّ�س �أح ��كام امل ��ادة " 16ب� ��أي ح�صانات يج ��وز �أن يتمتّع بها وفق� � ًا للقانون ال ��دويل املوظفون
العمومي ��ون الأجان ��ب �أو موظف ��و امل�ؤ�س�س ��ات الدولي ��ة العمومي ��ة .وق ��د الحظت ال ��دول الأط ��راف �أهمية
ت�شجع امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية على التنازل عن تلك احل�صانات يف
احل�صانات يف هذا ال�سياق ،وهي ّ
احلاالت املنا�سبة" (الفقرة  23من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -276وينبغ ��ي �أن يدرك وا�ضع ��و الت�شريعات الوطنية �أنَّ ت�شريع قانون يع� � ّرف اجلرمية من حيث املبالغ
املدفوعة "للتحري�ض على الإخالل بالواجب الر�سمي" للموظف ميكن �أن يفي باملعيار املبينّ يف الفقرتني 1
و 2من املادة � ،16شريطة �أن يكون مفهوما �أنَّ من واجب كل موظف عمومي �أن يكون نزيه ًا يف فهم الأمور
وتقديره ��ا ،و�أنَّ ه ��ذا التعريف تعري ��ف "م�ستقل" لي�س من الالزم �إثباته بقان ��ون �أو لوائح تنظيمية يف بلد
املوظف �أو منظمته الدولية (الفقرة  24من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -277ور�أت الوف ��ود املتفاو�ضة �أنّ من املهم �أن تق ��وم �أي دولة طرف مل جت ّرم الفعل املحدّد يف الفقرة 2
من املادة  ،16بقدر ما ت�سمح قوانينها بذلك ،بتوفري امل�ساعدة والعون فيما يتعلق بالتحقيق يف هذا اجلرم
ومالحقة مرتكبيه من قبل الدولة الطرف التي ج ّرمته وفق ًا لالتفاقية ،و�أن تتج ّنب� ،إذا كان ذلك ممكن ًا،
ال�سم ��اح لعقب ��ات تقنية ،مث ��ل انتفاء ازدواجية التج ��رمي ،ب�أن حتول دون تب ��ادل املعلومات الالزمة جللب
املوظفني الفا�سدين للمثول �أمام العدالة (الفقرة  26من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -278والكلم ��ة "عم ��د ًا" �أُدرج ��ت يف الفقرة  2من امل ��ادة  16وذلك يف املق ��ام الأول لتحقيق االت�ساق مع
الفق ��رة  1والأحكام الأخ ��رى من االتفاقية ،وال ُيق�صد منها �ضمن ًا �إ�ضع ��اف االلتزام الوارد يف الفقرة ،2
لأنّ من املعرتف به �أنّ املوظف العمومي الأجنبي ال ميكنه التما�س �أو قبول الر�شوة "ب�صورة غري متع ّمدة"
(الفقرة  27من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -279و�أخ�ي�ر ًا ،ينبغي توجي ��ه االنتباه �إىل �أحكام �أخ ��رى (املواد  30-26و )42تُعن ��ى مبقت�ضيات وثيقة
ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.
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(ب) املتاجرة الفاعلة واملتاجرة ال�سلبية بالنفوذ
 -280تقت�ضي املادة  18من الدول الأطراف �أن تنظر يف جترمي الأفعال التالية ،عندما تُرتكب عمد ًا:
(�أ) وع ��د موظف عمومي �أو �أي �شخ� ��ص �آخر ب�أي مزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه
�إياها ،على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر ،لتحري�ض ذلك املوظف العمومي �أو ال�شخ�ص على ا�ستغالل نفوذه
الفعل ��ي �أو املفرت� ��ض بهدف احل�صول م ��ن �إدارة �أو �سلط ��ة عمومية تابعة للدولة الط ��رف على مزية غري
م�ستحقة ل�صالح املح ّر�ض الأ�صلي على ذلك الفعل �أو ل�صالح �أي �شخ�ص �آخر؛
(ب) قي ��ام موظ ��ف عموم ��ي �أو �أي �شخ�ص �آخر ،على نح ��و مبا�شر �أو غري مبا�ش ��ر ،بالتما�س �أو
قب ��ول �أي مزي ��ة غري م�ستحقة ل�صاحله هو �أو ل�صالح �شخ�ص �آخ ��ر ،لكي ي�ستغل ذلك املوظف العمومي �أو
ال�شخ�ص نفوذه الفعلي �أو املفرت�ض بهدف احل�صول من �إدارة �أو �سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على
مزية غري م�ستحقة.
 -281وتعك�س �أحكام هذه املادة �صورة من �أحكام املادة  ،15التي تق�ضي بتجرمي ر�شو وارت�شاء املوظفني
العموميني الوطنيني .لكن ثمة اختالف �أ�سا�سي بني املادتني  15و� .18إذ ت�شمل اجلرائم التي تن�ص عليها
امل ��ادة  15القيام �أو االمتناع عن القيام بفعل ما من جان ��ب املوظفني العموميني يف �سياق �أداء واجباتهم.
وعل ��ى العك�س من ذلك ،ي�شم ��ل اجلرم املن�صو�ص عليه يف املادة  18ا�ستعم ��ال النفوذ الفعلي �أو املفرت�ض
به ��دف احل�ص ��ول م ��ن �إدارة �أو �سلط ��ة عمومية تابع ��ة للدولة الطرف عل ��ى مزية غ�ي�ر م�ستحقة ل�صالح
�شخ�ص ثالث.
 -282وبخالف ذلك ،تكون عنا�صر اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة  18هي نف�سها املن�صو�ص عليها
يف املادة .15

(ج) املتاجرة الفاعلة بالنفوذ
 -283عنا�ص ��ر اجلرم الأول (املتاج ��رة الفاعلة بالنفوذ) هي وعد موظف عموم ��ي ب�شيء ما �أو عر�ضه
علي ��ه �أو منح ��ه �إي ��اه فع ًال .ويجب �أن ي�شم ��ل اجلرم احلاالت التي ال يك ��ون فيها ما يعر�ض هدي ��ة �أو �شيئ ًا
ملمو�س ًا .وهكذا ميكن �أن تكون املزية غري امل�ستحقة �شيئ ًا ملمو�س ًا �أو غري ملمو�س.
 -284وال يل ��زم �أن ُيعط ��ى �أح ��د املوظفني العمومي�ي�ن بالدولة املزية غ�ي�ر امل�ستحقة على نح ��و فوري �أو
مبا�ش ��ر� .إذ يج ��وز وعده به ��ا �أو عر�ضها عليه �أو منح ��ه �إياها على نحو مبا�شر �أو غ�ي�ر مبا�شر .وميكن �أن
ُيعط ��ى �شخ� ��ص �آخر ،كقريب �أو منظمة �سيا�سي ��ة ،الهدية �أو االمتياز �أو �أي مزي ��ة �أخرى .ويجب �أن تكون
املزية غري امل�ستحقة �أو الر�شوة مرتبطة بنفوذ املوظف على �إدارة �أو �سلطة عمومية تابعة للدولة.
�	-285أما العن�صر الذهني �أو الذاتي يف هذا اجلرم فهو �أن يكون ال�سلوك متع ّمد ًا .ويجب� ،إ�ضافة �إىل
ذلك� ،أن يكون هناك ارتباط بني العر�ض �أو املزية وحتري�ض املوظف على ا�ستغالل نفوذه بهدف احل�صول
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من �إدارة �أو �سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري م�ستحقة ل�صالح املح ّر�ض على ذلك الفعل
�أو ل�صالح �أي �شخ�ص �آخر.
 -286ومب ��ا �أنّ ال�سلوك املعني ي�شمل حاالت عر�ض الر�شوة لي�س �إال� ،أي �أنه ي�شمل حتى احلاالت التي مل
تُق َب ��ل فيه ��ا والتي ميكن من ثم �أال تكون قد �أ ّثرت على ال�سل ��وك ،فيجب �أن يكون االرتباط هو �أنَّ املتهم مل
يق�صد عر�ض الر�شوة فقط بل ق�صد �أي�ض ًا الت�أثري على �سلوك املتلقي ،بغ�ض النظر عما �إذا كان ذلك قد
ح�صل فع ًال �أم مل يح�صل.

(د) املتاجرة ال�سلبية بالنفوذ
 -287العنا�ص ��ر ،يف ال�صيغ ��ة ال�سلبية من هذا اجلرم ،هي التما�س الر�شوة �أو قبولها .ويجب �أي�ض ًا ربط
ذلك بالت�أثري على �سلوك املوظف.
 -288وكما هو احلال فيما يتعلق باجلرم ال�سابق ،ميكن �أن تُلتم�س املزية غري امل�ستحقة �أو تُقبل ل�صالح
املوظ ��ف نف�س ��ه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخ ��ر �أو هيئة �أخرى .ويج ��ب �أن يكون االلتما�س �أو القب ��ول �صادر ًا من
املوظف العمومي �أو عن طريق و�سيط� ،أي على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر.
 -289و�أم ��ا العن�ص ��ر الذهني �أو الذاتي فيتمثل فقط يف ق�صد املوظ ��ف العمومي التما�س �أو قبول املزية
غ�ي�ر امل�ستحق ��ة لغر�ض ا�ستغالل نفوذه من �أجل احل�صول على مزية غ�ي�ر م�ستحقة ل�صالح �شخ�ص ثالث
من �إدارة �أو �سلطة عمومية تابعة للدولة.
 -290وينبغي �أي�ض ًا توجيه االنتباه �إىل بع�ض الأحكام الأخرى (املواد  30-26و )42التي ت�شمل مقت�ضيات
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.

(هـ) �إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف
 -291تقت�ض ��ي امل ��ادة  19من ال ��دول �أن جت ّرم قيام موظ ��ف عمومي عمد ًا ب�إ�ساءة ا�ستغ�ل�ال وظائفه �أو
موقع ��ه� ،أي قيام ��ه �أو عدم قيام ��ه بفعل ما ،لدى اال�ضط�ل�اع بوظائفه ،بغر�ض احل�ص ��ول على مزية غري
()34
م�ستحقة ل�صاحله هو �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ،مما ي�ش ّكل انتهاك ًا للقوانني.
وي�شج ��ع ه ��ذا احلكم عل ��ى جترمي املوظف�ي�ن العموميني الذي ��ن ي�سيئون ا�ستغ�ل�ال وظائفهم� ،أي
-292
ّ
يقوم ��ون �أو ميتنع ��ون ع ��ن القيام بفعل من �أج ��ل احل�صول على مزية غ�ي�ر م�ستحقة ،مما ي�ش� � ّكل انتهاك ًا
(ّ )34
لالطالع على حكم مماثل ،انظر الفقرة ( 1ج) من املادة  3من بروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي
ب�ش�أن مكافحة الف�ساد.
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للقوان�ي�ن .ووفق� � ًا ملا جاء يف امللحوظات التف�سريي ��ة ،ف�إنّ هذا اجلرم قد ي�شمل �أنواع� � ًا �شتى من ال�سلوك،
مث ��ل قيام املوظف العمومي ،عل ��ى نحو غري �سليم ،ب�إف�شاء معلومات حمجورة �أو امتيازية (الفقرة  31من
الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -293وينبغي �أي�ض ًا توجيه االنتباه �إىل بع�ض الأحكام الأخرى (املواد  30-26و )42التي ت�شمل مقت�ضيات
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.

(و) الإثراء غري امل�شروع
 -294يتعينّ على الدول الأط ��راف ،رهن ًا باملبادئ الد�ستورية والأ�سا�سية لنظمها القانونية� ،أن تنظر يف
جت ��رمي الإث ��راء غري امل�شروع .ويجب عليه ��ا �أن تنظر يف اعتماد ما قد يلزم م ��ن تدابري ت�شريعية وتدابري
�أخرى لتجرمي تع ّمد موظف عمومي �إثرا ًء غيـر م�شروع� ،أي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال ي�ستطيع تعليلها
على نحو معقول قيا�س ًا �إىل دخله امل�شروع (املادة .)20
 -295وينبغي �أي�ض ًا توجيه االنتباه �إىل بع�ض الأحكام الأخرى (املواد  30-26و )42التي ت�شمل مقت�ضيات
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.
 -296وق ��د تب�ّي�نّ �أنَّ جت ��رمي الإث ��راء غري امل�ش ��روع مفيد يف ع ��دد من الوالي ��ات الق�ضائي ��ة .فهو يعالج
ال�صعوب ��ات التي يواجهه ��ا االدعاء عندما يتعينّ عليه �إثب ��ات �أنّ �أحد املوظفني العمومي�ي�ن التم�س �أو قبل
ر�شى يف حاالت يكون �إثرا�ؤه فيها غري متنا�سب بقدر كبري مع دخله امل�شروع بحيث ميكن رفع دعوى ظاهرة
الوجاهة ب�ش�أن الف�ساد .و�إر�ساء جرمية الإثراء غري امل�شروع ُتبينِّ �أي�ض ًا �أ ّنه مفيد كرادع للف�ساد يف �أو�ساط
املوظفني العموميني.
 -297ولك ��نّ الت ��زام الأطراف بالنظر يف جت ��رمي هذا الفعل الإجرامي مره ��ون بد�ستور ك ّل دولة طرف
وباملب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة لنظامها القان ��وين (انظر �أي�ض ًا الفق ��رة  13من هذا الدليل الت ��ي تتناول ال�شروط
الوقائي ��ة) .وه ��ذا م ��ا ي�س ّلم بالفعل ب�أنّ جرم الإث ��راء غري امل�شروع ،الذي يتعينّ فيه عل ��ى املدعى عليه �أن
يع ّل ��ل على نح ��و معقول الزيادة الكب�ي�رة يف موجوداته ،قد ُيعت�ب�ر يف بع�ض الوالي ��ات الق�ضائية متعار�ض ًا
م ��ع احل ��ق املن�صو�ص علي ��ه يف القانون ب�ش�أن افرتا�ض ال�ب�راءة حتى تثبت الإدانة .وم ��ع ذلك ،فقد جرى
�أي�ض� � ًا تو�ضي ��ح �أ ّن ��ه ال وج ��ود الفرتا�ض ارتكاب اجل ��رم و�أنّ عبء الإثب ��ات يقع على عات ��ق االدعاء ،الذي
يتع�ّي�نّ علي ��ه �إثب ��ات �أنّ الإث ��راء يتجاوز حدود الدخ ��ل امل�شروع .ومن ث ��م ،ميكن اعتب ��ار االفرتا�ض قاب ًال
للطع ��ن .و�إذا م ��ا �أقيم ��ت الدع ��وى ،ف� ��إنّ املدعى علي ��ه ب�إمكانه حينئ ��ذ �أن يق� �دّم التو�ضيح ��ات املعقولة
�أو املقنعة.
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(ز) الر�شوة يف القطاع اخلا�ص
 -298ت�ستحدث اتفاقية مكافحة الف�ساد جرم الر�شو واالرت�شاء يف القطاع اخلا�ص ،وهو ما يع ّد ابتكار ًا
هام ًا مقارنة باتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة وغريها من ال�صكوك الدولية .ومن ثم ،ف�إنّ املادة  21تربز �أهمية
()35
ا�شرتاط النـزاهة والأمانة يف الأن�شطة االقت�صادية �أو املالية �أو التجارية.
 -299وعل ��ى وج ��ه التحدي ��د ،تقت�ض ��ي املادة  21من ال ��دول الأط ��راف �أن تنظر يف اعتماد م ��ا قد يلزم
م ��ن تدابري ت�شريعية وتداب�ي�ر �أخرى لتجرمي الأفعال التالي ��ة ،عندما تُرتكب عمد ًا �أثن ��اء مزاولة �أن�شطة
اقت�صادية �أو مالية �أو جتارية:
(�أ) وع ��د �أي �شخ�ص يدي ��ر كيان ًا تابع ًا للقط ��اع اخلا�ص� ،أو يعمل لديه ب� ��أي �صفة ،مبزية غري
م�ستحق ��ة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها ،على نح ��و مبا�شر �أو غري مبا�شر� ،سواء ل�صالح ال�شخ�ص نف�سه
�أو ل�صالح �شخ�ص �آخر ،لكي يقوم ذلك ال�شخ�ص بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما ،مما ي�ش ّكل �إخال ًال
بواجباته؛
(ب) التما� ��س �أي �شخ� ��ص يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعم ��ل لديه ب�أي �صفة� ،أو قبولـه،
عل ��ى نح ��و مبا�شر �أو غري مبا�شر ،مزية غ�ي�ر م�ستحقة� ،سواء ل�صالح ال�شخ�ص نف�س ��ه �أو ل�صالح �شخ�ص
�آخر ،لكي يقوم ذلك ال�شخ�ص بفعل ما ،مما ي�ش ّكل �إخال ًال بواجباته.
 -300ومب ��ا �أنّ الأحكام الواردة �أعاله تعك�س �صورة من �أحكام امل ��ادة  ،15ف�إنّ املناق�شة ب�ش�أن املادة 15
تنطبق هنا ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.

( )1الر�شو
 -301العنا�صر الالزم توفرها يف هذا اجلرم هي وعد �شخ�ص يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعمل
لدي ��ه ،ب�شيء ما �أو عر�ضه عليه �أو منح ��ه �إياه فع ًال .ويجب �أن ي�شمل اجلرم احلاالت التي ال يكون فيها ما
يعر� ��ض هدية �أو �شيئ ًا ملمو�س ًا .وهكذا ميكن �أن تك ��ون املزية غري امل�ستحقة �شيئ ًا ملمو�س ًا �أو غري ملمو�س.
�سواء �أكان مالي ًا �أم غري مايل.
 -302وال يلزم �إعطاء املزية غري امل�ستحقة فور ًا �أو على نحو مبا�شر �إىل �شخ�ص يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع
اخلا�ص� ،أو يعمل لديه� .إذ يجوز وعده بها �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر.
وميك ��ن �أن ُيعط ��ى �شخ�ص �آخ ��ر ،كقريب �أو منظمة �سيا�سي ��ة ،الهدية �أو االمتي ��از �أو �أي مزية �أخرى .وقد
تتناول بع�ض الت�شريعات الوطنية م�س�ألة الوعد باملزية �أو عر�ضها على ال�شخ�ص يف �إطار الأحكام املتعلقة
( )35انظر �أي�ض ًا املقرر الإطاري  2003/568/JHAال�صادر عن جمل�س االحتاد الأوروبي ،امل�ؤرخ  22متوز/يوليه
 ،2003ب�ش�أن مكافحة الف�ساد يف القطاع اخلا�ص ،حيث تق�ضي املادة  2منه بتجرمي الإف�ساد والف�ساد يف القطاع اخلا�ص.
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مبحاول ��ة الر�ش ��و .وعندما ال يكون الأمر كذل ��ك ،ينبغي �أن تتناول القوانني بالتحدي ��د الوعد (الذي يعني
�ضمن� � ًا وجود اتفاق ب�ي�ن الرا�شي واملرت�شي) والعر� ��ض (الذي ال يعني �ضمن ًا موافق ��ة املرت�شي املحتمل).
ويجب �أن تكون املزية غري امل�ستحقة �أو الر�شوة مرتبطة بواجبات ال�شخ�ص يف عمله.
 -303و�أما العن�صر الذهني �أو الذاتي الذي ُي�شرتط توفره يف هذا اجلرم فهو �أن يكون ال�سلوك متعمد ًا.
ويج ��ب� ،إ�ضاف ��ة �إىل ذلك� ،أن يكون هناك ارتب ��اط بني العر�ض �أو املزية وحتري� ��ض ال�شخ�ص الذي يدير
كيان ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعمل لديه ،على القيام �أو االمتناع عن القيام بفعل ما �أثناء مزاولة �أن�شطة
اقت�صادي ��ة �أو مالي ��ة �أو جتارية .ومب ��ا �أنّ ال�سلوك املعني ي�شمل جمرد عر�ض الر�ش ��وة� ،أي �أنه ي�شمل حتى
احل ��االت التي مل تُقبل فيه ��ا والتي ميكن من ثم �أال تكون قد �أ ّثرت على ال�سلوك ،فيجب �أن يكون االرتباط
ه ��و �أنَّ املتهم مل يق�صد عر�ض الر�شوة فق ��ط بل ق�صد �أي�ض ًا الت�أثري على �سلوك املتلقي ،بغ�ض النظر عما
�إذا كان ذل ��ك ق ��د ح�صل فع ًال �أم مل يح�ص ��ل (انظر املادة  28التي تن�ص على �أ ّن ��ه "ميكن اال�ستدالل من
املالب�سات الوقائعية املو�ضوعية على توافر عن�صر العلم �أو النية �أو الغر�ض ب�صفته ركن ًا لفعل جم ّرم وفق ًا
لهذه االتفاقية").

( )2االرت�شاء
 -304ه ��ذا اجل ��رم هو ال�صيغة "ال�سلبية" من اجل ��رم الأول .والعنا�صر امل�ش�ت�رط توافرها هي التما�س
الر�ش ��وة �أو قبوله ��ا .ويجب �أي�ض ًا ربط ذل ��ك بالت�أثري على �سلوك ال�شخ�ص الذي يدي ��ر كيان ًا تابع ًا للقطاع
اخلا�ص� ،أو يعمل لديه ب�أي �صفة.
 -305وكما هو احلال فيما يتعلق باجلرم ال�سابق ،ميكن �أن تُلتم�س املزية غري امل�ستحقة �أو تُقبل ل�صالح
ال�شخ�ص الذي يدير كيان ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعمل لديه ب�أي �صفة� ،أو ل�صالح �شخ�ص �آخر �أو هيئة
�أخ ��رى .ويجب �أن يكون االلتما� ��س �أو القبول �صادر ًا من ال�شخ�ص الذي يدير الكيان �أو عن طريق و�سيط،
�أي على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر.
 -306و�أم ��ا العن�ص ��ر الذهن ��ي �أو الذات ��ي فيتمث ��ل فق ��ط يف ق�ص ��د ال�شخ� ��ص التما�س �أو قب ��ول املزية
غ�ي�ر امل�ستحق ��ة لغر�ض تغي�ي�ر �سلوكه �أثن ��اء مزاولة �أن�شط ��ة اقت�صادي ��ة �أو مالية �أو جتاري ��ة ،مما ي�ش ّكل
�إخال ًال بواجباته.
 -307و ُيق�ص ��د باملادة  21وكذلك املادة  ،22ب�ش�أن اختال�س املمتلكات� ،أن ت�شمال ال�سلوك الذي يقت�صر
متام ًا على القطاع اخلا�ص ،حيث ال وجود الت�صال بالقطاع العمومي.
 -308وينبغي �أي�ض ًا توجيه االنتباه �إىل بع�ض الأحكام الأخرى (املواد  30-26و )42التي ت�شمل مقت�ضيات
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.
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(ح) اختال�س املمتلكات يف القطاع اخلا�ص
 -309بخ�ل�اف جرائ ��م الر�شو واالرت�ش ��اء ،حتثّ املادة  22ال ��دول على النظر يف جت ��رمي تع ّمد �شخ�ص
يدي ��ر كيان� � ًا تابع ًا للقطاع اخلا�ص� ،أو يعمل فيه ب�أي �صفة ،اختال� ��س �أي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية
خ�صو�صية �أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة ُعهد بها �إليه بحكم موقعه.
 -310وت�س�ي�ر ه ��ذه املادة مبوازاة الأح ��كام الإلزامية ال ��واردة يف املادة  ،17التي تتن ��اول �أنواع ال�سلوك
ال�س ّيئ نف�سها عندما تُقرتف من جانب موظفني عموميني (انظر الق�سم ثالث ًا-باء� 1-أعاله).
 -311وينبغي �أي�ض ًا توجيه االنتباه �إىل بع�ض الأحكام الأخرى (املواد  30-26و )42التي ت�شمل مقت�ضيات
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتع ّلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.

(ط) الإخفاء
يي�سر �أو ّ
يوطد جميع اجلرائم الأخرى
 -312و�أخ�ي�ر ًا ،تو�صي االتفاقية بتج ��رمي الإخفاء ،الذي هو جرم ّ
()36
املقررة وفق ًا لالتفاقية وذات ال�صلة الوثيقة ب�أحكام غ�سل الأموال من املادة .23
 -313ودون م�سا� ��س ب�أح ��كام املادة  23م ��ن االتفاقية ،تقت�ضي املادة  24منه ��ا �أي�ض ًا من كل دولة طرف
�أن تنظ ��ر يف اعتماد ما ق ��د يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتج ��رمي القيام عمد ًا ،عقب ارتكاب
�أي م ��ن الأفعال املج ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية دون امل�شاركة يف تلك اجلرائم ،ب�إخفاء ممتلكات �أو موا�صلة
االحتفاظ بها عندما يكون ال�شخ�ص املعني على علم ب�أنَّ تلك املمتلكات مت�أ ِّتية من �أي من الأفعال املج ّرمة
وفق ًا لهذه االتفاقية.
( )36ت�شمل املعاهدات والوثائق الدولية والإقليمية ذات ال�صلة اتفاقي َة االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد وحماربته؛
واتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن القانون اجلنائي للف�ساد؛ واتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد واللوائح التنظيمية
النموذجية ب�ش�أن جرائم غ�سل الأموال املرتبطة باالجتار غري امل�شروع واجلرائم اخلطرية الأخرى؛ واتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية؛ واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات
العقلية؛ والأحكام النموذجية للأمم املتحدة�/أمانة الكومنولث�/صندوق النقد الدويل املتعلقة بغ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب والتدابري الوقائية وعائدات اجلرمية (يخ�ص نظم القانون العام)؛ والقانون النموذجي للأمم املتحدة�/صندوق
النقد الدويل ب�ش�أن غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب (يخ�ص نظم القانون املدين)؛ وقانون الأمم املتحدة النموذجي ب�ش�أن
غ�سل عائدات اجلرمية وم�صادرتها والتعاون الدويل يف هذا املجال (يخ�ص نظم القانون املدين)؛ وقانون الأمم املتحدة
النموذجي ب�ش�أن غ�سل الأموال وعائدات اجلرمية ومتويل الإرهاب (يخ�ص نظم القانون املدين).
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 -314وينبغ ��ي توجي ��ه االنتباه �إىل بع�ض الأح ��كام الأخرى (املواد  30-26و )42الت ��ي ت�شمل مقت�ضيات
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض تتعلق بالأفعال املجرمة مبوجب االتفاقية.

 -3م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية
"املادة 26
"م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية
" -1تعتم ��د كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ،تت�سق مع مبادئها القانونية ،لتقرير م�س�ؤولية
ال�شخ�صيات االعتبارية عن امل�شاركة يف الأفعال املج ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية.
" -2رهن� � ًا باملبادئ القانوني ��ة للدولة الطرف ،يجوز �أن تكون م�س�ؤولي ��ة ال�شخ�صيات االعتبارية
جنائية �أو مدنية �أو �إدارية.
"  -3ال تمَ �س تلك امل�س�ؤولية بامل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�صيات الطبيعية التي ارتكبت اجلرائم.
" -4تكف ��ل كل دولة ط ��رف ،على وجه اخل�صو�ص� ،إخ�ض ��اع ال�شخ�صيات االعتباري ��ة التي تُلقى
عليه ��ا امل�س�ؤولية وفق ًا لهذه املادة لعقوبات جنائي ��ة �أو غري جنائية ف ّعالة ومتنا�سبة ورادعة ،مبا فيها
العقوبات النقدية".

 -315كث�ي�ر ًا م ��ا تُرتكب اجلرائم اخلطرية واملعقدة من حيث تطورها من خ�ل�ال هيئات اعتبارية ،مثل
ال�ش ��ركات �أو امل�ؤ�س�س ��ات �أو املنظم ��ات اخلريي ��ة� ،أو حتت غطائه ��ا� .إذ ميكن للبنى امل�ؤ�س�سي ��ة املعقدة �أن
تخف ��ي بفعالية هوي ��ة املالكني احلقيقيني �أو الزبائ ��ن �أو املعامالت اخلا�صة فيم ��ا يتعلق بجرائم خطرية،
ومنه ��ا املمار�سات الفا�سدة املج ّرمة مبوجب اتفاقية مكافحة الف�س ��اد .ويف �سياق العوملة ،ت�ؤدي ال�شركات
العاملية دور ًا هام ًا يف هذا املجال .فعمليات اتخاذ القرار باتت �أكرث تعقد ًا من حيث تطورها .وقد ي�صعب
ت�أوي ��ل الق ��رارات التي تف�ضي �إىل الف�ساد لأنها ميكن �أن ت�شتمل على طبق ��ات متعددة من قرارات �أخرى،
مما ي�ص ّعب حتديد ال�شخ�ص الذي يتحمل م�س�ؤولية �أو تبعات تلك القرارات حتديد ًا دقيق ًا .وحتى عندما
يكون تعيني ذلك ال�شخ�ص امل�س�ؤول ممكن ًا ،قد يكون بع�ض املديرين التنفيذيني مقيمني خارج البلد الذي
ُيرتك ��ب فيه اجلرم وتكون م�س�ؤولية �أفراد معينني �صعبة الإثبات .ولذلك ،ثمة ر�أي �آخذ يف االنت�شار مفادُه
�أنَّ الطريق ��ة الوحي ��دة ال�ستبع ��اد تل ��ك الأداة وتلك الو�سيلة احلاجب ��ة اللتني قد تُ�ستخدم ��ان يف اجلرائم
اخلطرية هي اعتماد م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية.
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 -316وميكن �أن يكون لإر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية جنائي ًا ت�أثري رادع �أي�ض ًا ،وذلك من جهة لأنَّ
تكلف ��ة الإ�ضرار بال�سمع ��ة واجلزاءات املالية ميكن �أن تكون باهظة ،ومن جه ��ة �أخرى لأنه ميكن �أن يكون
حافز ًا على �إيجاد �إدارة و ُبنى رقابية �أكرث فعالية ل�ضمان االمتثال للقانون.
 -317لق ��د جرى الع ��رف على القبول العام باملبد�أ القائل ب�أنَّ ال�ش ��ركات ال ميكن �أن ترتكب جرائم .ثم
تغ�ي�ر ذل ��ك بداية يف بع�ض نظم القان ��ون العام .كما �أنَّ النقا�ش القدمي العهد ب�ش� ��أن ما �إذا كان ميكن �أن
تتحم ��ل الهيئ ��ات االعتبارية م�س�ؤولية جنائية حت ّول الي ��وم ليتناول على نطاق �أو�س ��ع م�س�ألة كيفية حتديد
وتنظيم هذه امل�س�ؤولية.
 -318وال تزال هناك �شواغل ب�ش�أن �إ�سناد الق�صد واجلرم ،وحتديد درجة امل�ساءلة اجلنائية اجلماعية،
ون ��وع الإثبات ال�ل�ازم لفر�ض عقوبات على هيئ ��ات اعتبارية واجلزاءات املنا�سبة ،م ��ن �أجل جت ُّنب �إنزال
اجلزاء �أطراف �أبرياء .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية ،تعترب معاملة م�ؤ�س�سة ما على �أنها ذات حالة ذهنية
منا�سبة ال�ستحقاق اللوم� ،أمر ًا م�صطنع ًا.
 -319ويتاب ��ع وا�ضعو ال�سيا�س ��ات يف كل مكان النقا�شات اجلارية ب�ش�أن ق�ضاي ��ا مثل املعرفة اجلماعية،
وتنظي ��م الرقابة الداخلية امل�ؤ�س�سية ،وامل�ساءلة امل�ؤ�س�سية وامل�س�ؤولي ��ة االجتماعية ،وكذلك تطبيق معايري
الإهمال وغريها.
 -320وم ��ع ذلك ،ف�إن الت�شريعات الوطنية وال�صكوك الدولي ��ة(� )37أخذت تنحو بقدر متزايد �إىل تكميل
م�س�ؤولي ��ة الأ�شخا�ص الطبيعي�ي�ن ب�أحكام حمددة ب�ش�أن امل�س�ؤولية امل�ؤ�س�سي ��ة .ومن املمكن �أي�ض ًا النظر يف
م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية على نحو منف�صل عن م�س�ؤولية الأ�شخا�ص الطبيعيني .ولأ�سباب خمتلفة،
قد يكون م�ستحي ًال اتخاذ �إجراءات ق�ضائية ب�ش�أن الأ�شخا�ص الطبيعيني امل�س�ؤولني عن جرائم ف�ساد .ومع
تزاي ��د حجم وتع ّقد البنى امل�ؤ�س�سية �أخذ يت�سع انت�شار العمليات واتخاذ القرار فيها .ولهذا ال�سبب ،كثري ًا
ما ت�ستخدم ال�شركات ك�أدوات لدفع الر�شوة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�صعب غالب ًا حتديد هوية �شخ�ص معينّ
م ��ن متخذي القرارات داخل ال�سل�سلة الإداري ��ة امل�س�ؤولة على �أنه م�س�ؤول بعينه عن �صفقة فا�سدة بذاتها.
( )37انظر ،على �سبيل املثال ،اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة؛ كما �أن م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة
املجرمني ،الذي ُعقد يف ميالنو� ،إيطاليا ،عام � ،1985أو�صى باعتماد املبادئ التوجيهية ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف
�سياق التنمية و�إقامة نظام اقت�صادي دويل جديد وباتخاذ �إجراءات يف هذا اخل�صو�ص على امل�ستويات الوطنية والإقليمية
والدولية ،وهي تو�صية كررتها اجلمعية العامة يف الفقرة  4من قرارها  .32/40وتن�ص الفقرة  9من هذه املبادئ التوجيهية
على ما يلي" :ينبغي للدول الأع�ضاء �أن تويل االعتبار الواجب ملو�ضوع امل�ساءلة اجلنائية لي�س فقط للأ�شخا�ص الذين
ت�ص ّرفوا با�سم م�ؤ�س�سة �أو �شركة �أو م�شروع� ،أو الذين لهم �سلطة تقرير ال�سيا�سة �أو �سلطة تنفيذية ،بل كذلك للم�ؤ�س�سة �أو
ال�شركة ذاتها �أو امل�شروع نف�سه ،وذلك با�ستخدام تدابري منا�سبة من �ش�أنها �أن متنع ممار�سة الأن�شطة الإجرامية �أو تعاقب
عليها" (انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع ملنع اجلرمية ومعاملة املجرمني ،ميالنو� 26 ،آب�/أغ�سط�س – � 6أيلول�/سبتمرب
 :1985تقرير من �إعداد الأمانة العامة (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  A.86.IV.1الف�صل الأول ،الفرع باء ،املرفق).
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ف�ض�ل ً�ا عن ذلك ،قد يكون من املجحف و�ض ��ع اللوم كله على فرد بعينه عندما تكون بنية م�ؤ�س�سية مع ّقدة
وا�سعة االنت�شار من البنى املعنية باتخاذ القرارات �ضالعة يف الق�ضية.
 -321وال ت ��زال النظ ��م القانونية الوطنية متباينة متام ًا فيما يتعل ��ق مب�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية،
حي ��ث تلج�أ بع�ض الدول �إىل فر� ��ض عقوبات جنائية على امل�ؤ�س�سة نف�سها ،مث ��ل الغرامات �أو التجريد من
املمتلكات �أو احلرمان من حقوق قانونية ،بينما ت�ستخدم دول �أخرى تدابري غري جنائية �أو �شبه جنائية.
 -322ولأنَّ الت�س ��ا�ؤالت الرئي�سي ��ة تدور ح ��ول طرائق امل�ساءلة ون ��وع العقوبات التي ميك ��ن فر�ضها على
الهيئ ��ات االعتباري ��ة ،كان هن ��اك اع�ت�راف بذلك التباي ��ن يف النه ��وج ،يف �سياق عدة حم ��اوالت لتحقيق
الت�ساوق كانت قد ُبذلت قبل ظهور اتفاقية مكافحة الف�ساد.
 -323فعل ��ى �سبي ��ل املثال ،ن ّوه املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،يف ق ��راره  ،15/1994امل�ؤ َّرخ  25متوز/
يولي ��ه  ،1994بتو�صي ��ات فري ��ق اخلرباء املخ�ص� ��ص لإيجاد �أ�ش ��كال �أكرث فعالية يف التع ��اون الدويل على
مكافح ��ة اجلرمية عرب الوطنية ،مبا فيها اجلرمي ��ة البيئية ،ب�ش�أن دور القانون اجلنائي يف حماية البيئة،
والتي تن�ص التو�صية (ز) منها على �أنه ينبغي ت�أييد التو�سع يف فكرة فر�ض غرامات جنائية �أو غري جنائية
�أو تدابري �أخرى على ال�شركات� ،ضمن الواليات الق�ضائية التي ال تعرتف نظمها القانونية حالي ًا بامل�س�ؤولية
اجلنائي ��ة للهيئ ��ات االعتبارية .وتُلغى الروح نف�سها يف اتفاقية حماي ��ة البيئة عن طريق القانون اجلنائي،
التي اعتمدها جمل�س �أوروبا يف عام  )38(،1998والتي تن�ص املادة  9منها على �أنه ميكن فر�ض جزاءات �أو
تدابري جنائية �أو �إدارية العتبار الكيانات امل�ؤ�س�سية خا�ضعة للم�ساءلة.
 -324وتت�ضم ��ن املب ��ادرات الدولي ��ة املتعلق ��ة بغ�سل الأم ��وال التو�صي ��ة  ،2الفقرة الفرعي ��ة (ب) ،من
التو�صيات الأربعني ،ب�صيغتها املنقحة يف عام  ،2003ال�صادرة عن فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية
املتعلق ��ة بغ�س ��ل الأموال ،والتي تن�ص على �أنه :ينبغي تطبيق امل�س�ؤولي ��ة اجلنائية على الهيئات االعتبارية،
وحيثما ال يكون ذلك ممكن ًا ،فينبغي تطبيق امل�س�ؤولية املدنية �أو الإدارية عليها .وال ينبغي �أن ي�ستبعد ذلك
اتخاذ �إجراءات ق�ضائية جنائية �أو مدنية �أو �إدارية موازية فيما يتعلق بالهيئات االعتبارية يف البلدان التي
تتوف ��ر فيها هذه الأ�شكال م ��ن امل�س�ؤولية .وينبغي �أن تخ�ضع الهيئات االعتباري ��ة لعقوبات فعالة ومتنا�سبة
ورادع ��ة .وال ينبغ ��ي �أن مي� ��س اتخاذ مثل ه ��ذه التدابري بامل�س�ؤولي ��ة اجلنائية للأف ��راد .وتت�ضمن اللوائح
التنظيمية النموذجية ملنظمة الدول الأمريكية ب�ش�أن جرائم غ�سل الأموال املرتبطة باالجتار غري امل�شروع
باملخدِّ رات واجلرائم اخلطرية الأخرى �أحكام ًا مماثلة يف املادة  15منها.
 -325وقد تركزت جهود مماثلة �أخرى �أي�ض ًا على مو�ضوع جرائم الف�ساد ،كاجلهود التي بذلتها منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي يف اتفاقيتها ب�ش�أن مكافحة ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب يف
املعامالت التجارية الدولية ،التي تلزم الأطراف "باتخاذ ما قد يلزم من تدابري ،وفق ًا ملبادئها القانونية،
( )38جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،الرقم .172
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لتقري ��ر م�س�ؤولي ��ة ال�شخ�صيات االعتبارية عن ر�ش ��وة موظف عمومي �أجنبي" (امل ��ادة  .)2وحتى �إن كان
ين�ص على تطبيق جزاءات جنائي ��ة على ال�شخ�صيات االعتبارية ،ف�إن
النظ ��ام القانوين يف دولة طرف ال ّ
من الالزم مع ذلك �ضمان �إخ�ضاع ال�شخ�صيات االعتبارية جلزاءات غري جنائية فعالة ومنا�سبة ورادعة،
مبا يف ذلك جزاءات مادية ،عن ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب (الفقرة  2من املادة .)3
 -326وتت�ضم ��ن درا�س ��ة �أولية �صادرة عن مفو�ضية اجلماعات الأوروبية ب�ش� ��أن حماية القانون اجلنائي
للم�صالح املالية للجماعة �إ�شارات حتيل �إىل مبادرات �أوروبية �أبكر عهدا ،وت�ضيف �أنه ميكن ،على �أ�سا�س
تل ��ك املب ��ادرات ،اعتبار ر�ؤ�س ��اء م�ؤ�س�سات الأعم ��ال� ،أو غريهم م ��ن الأ�شخا�ص املخ ّول�ي�ن ب�سلطة اتخاذ
الق ��رارات �أو ب�سلط ��ات رقابية داخل امل�ؤ�س�س ��ة ،م�س�ؤولني جنائي� � ًا ،طبق ًا للمبادئ الت ��ي يحددها القانون
الداخل ��ي ،يف حالة التدلي� ��س �أو الف�ساد �أو غ�سل عائدات جرائم من ه ��ذا القبيل يرتكبها �شخ�ص خا�ضع
ل�سلطته ��م با�سم امل�ؤ�س�سة .وتذكر هذه الدرا�سة �أي�ض ًا �أنه ينبغي حتميل ال�شخ�صيات االعتبارية امل�س�ؤولية
ع ��ن ارت ��كاب تدلي�س �أو �إف�س ��اد �أو غ�سل للأم ��وال �أو امل�شاركة يف ذلك اجلرم (ك�شري ��ك �أو كمح ّر�ض) �أو
ال�ش ��روع في ��ه ،عندما يرتكبه با�سمها �أي �شخ� ��ص ميار�س فيها �سلطة �إدارية ،و�أن ��ه ينبغي اتخاذ ما يلزم
من تدابري العتبار ال�شخ�صيات االعتبارية م�س�ؤولة "حيثما يتيح ق�صور يف الإ�شراف �أو الإدارة من جانب
ذلك ال�شخ�ص الإمكانية ل�شخ�ص يعمل حتت �سلطته الرتكاب جرائم با�سم الهيئة االعتبارية .وفيما يتعلق
مب�س�ؤولي ��ة الهيئة امل�ؤ�س�سية ،ال ت�ستبع ��د هذه امل�س�ؤولية اتخاذ �إجراءات ق�ضائي ��ة جنائية جتاه الأ�شخا�ص
الطبيعيني من مرتكبي التدلي�س �أو الإف�ساد �أو غ�سل الأموال �أو املح ّر�ضني على هذه اجلرائم �أو امل�ساعدين
()39
فيها".
 -327ولي� ��س ه ��ذا ال�شاغ ��ل نظري� � ًا �أو يتعلق مبخاط ��ر حمتملة فح�س ��ب .فلطاملا ارتكب ��ت ال�شخ�صيات
االعتباري ��ة جرائ ��م ف�س ��اد جتاري عل ��ى م�ستويات عالي ��ة .وال غنى عن و�ض ��ع معايري قيا�سي ��ة بخ�صو�ص
م�س�ؤولي ��ات هذه ال�شخ�صيات .وتن�ص اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،وكذل ��ك اتفاقية القانون اجلنائي ب�ش�أن
الف�س ��اد الت ��ي اعتمدها جمل� ��س �أوروبا ،عل ��ى امل�س�ؤولية اجلنائي ��ة �أو غريها من امل�س�ؤولي ��ات فيما يت�صل
()40
بالإف�ساد والف�ساد وغ�سل الأموال.
 -328وبن ��اء على مثل هذه املبادرات ،تق�ضي اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد ب�أن تقرر امل�س�ؤولية عن اجلرائم
بالن�سب ��ة للأ�شخا�ص الطبيعيني وال�شخ�صي ��ات االعتبارية على ال�سواء� .إذ تلزم املادة  26الدول الأطراف
باتخ ��اذ التداب�ي�ر ال�ضروري ��ة ،مب ��ا يتفق م ��ع مبادئه ��ا القانوني ��ة الأ�سا�سية ،لإر�س ��اء م�س�ؤولي ��ة الهيئات
االعتباري ��ة .وميك ��ن �أن تكون هذه امل�س�ؤولي ��ة جنائية �أو مدنية �أو �إدارية ،وبذل ��ك ت�ستوعب خمتلف النظم
والنهوج القانونية.
( )39درا�سة �أولية رقم  ،COM (2001) 715, sect. 5.4متاحة يف املوقع:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0715en01.pdf؛ انظر �أي�ض ًا الت�شريع النموذجي
ب�ش�أن الإثراء غري امل�شروع والر�شوة عرب الوطنية ،ال�صادر عن منظمة الدول الأمريكية.
( )40انظر �أي�ض ًا املق ّرر الإطاري ملجل�س االحتاد الأوروبي  ،2003/568/JHAامل�ؤ َّرخ  22متوز/يوليه  ،2003ب�ش�أن
مكافحة الف�ساد يف القطاع اخلا�ص ،املادتني  5و.6
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 -329وتق�ض ��ي االتفاقي ��ة يف الوق ��ت ذاته ب� ��أن تكون اجل ��زاءات النقدي ��ة �أو غريها التي ُتق ��رر ،ف ّعالة
ومتنا�سبة ورادعة.

ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -330تق�ض ��ي املادة  26م ��ن اتفاقية مكافحة الف�ساد ب�إر�س ��اء م�س�ؤولية الهيئ ��ات االعتبارية ،مبا يت�سق
واملبادئ القانونية للدولة ،عن الأفعال املج ّرمة وفق ًا لالتفاقية.
 -331وميك ��ن �أن تكون ه ��ذه امل�س�ؤولية جنائية �أو مدنية �أو �إدارية ،ويج ��ب �أ ّال يخل �إر�ساء هذه امل�س�ؤولية
بامل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعيني الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية.
 -332يجب �أن تكون اجلزاءات ف ّعالة ومتنا�سبة ورادعة.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -333تق�ضي الفقرة  1من املادة � 26أن تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ،تت�سق مع مبادئها
القانونية ،لتقرير م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية عن امل�شاركة يف الأفعال املج ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية.
 -334يك ��ون مقت�ضى االلت ��زام بالن�ص على م�س�ؤولي ��ة الهيئات االعتبارية �إلزامي� � ًا ،بقدر ما يكون ذلك
مت�سق ًا مع املبادئ القانونية لكل دولة .ورهن ًا بهذه املبادئ القانونية ،ميكن �أن تكون م�س�ؤولية ال�شخ�صيات
االعتبارية جنائية �أو مدنية �أو �إدارية (الفقرة  2من املادة  ،)26وهذا يتفق مع املبادرات الدولية الأخرى
التي تعرتف بتباين النهوج التي تتبعها النظم القانونية املختلفة وت�ستوعبه .وعلى ذلك ،لي�س هناك �إلزام
ب�إر�س ��اء امل�س�ؤولية اجلنائي ��ة �إذا كان ذلك ال يتفق واملبادئ القانونية للدول ��ة )41(.ويكفي يف تلك احلاالت
()42
تقرير �شكل من امل�س�ؤولية املدنية �أو الإدارية للوفاء بهذا املقت�ضى.
 -335وتن� ��ص الفق ��رة  3من املادة  26على �أنَّ �إر�ساء هذه امل�س�ؤولية عل ��ى الهيئات االعتبارية هذه يجب
�أ ّال مي� ��س بامل�س�ؤولي ��ة اجلنائي ��ة للأ�شخا�ص الطبيعي�ي�ن الذين ارتكب ��وا اجلرائم .ولذلك ،ف� ��إن م�س�ؤولية
الأ�شخا� ��ص الطبيعيني الذين ارتكب ��وا الأفعال الإجرامية تتقرر �إ�ضاف ��ة �إىل �أي م�س�ؤولية م�ؤ�س�سية ويجب
�أ ّال مت� ��س به ��ا هذه امل�س�ؤولية الأخ�ي�رة .فعندما يرتكب ف ��رد جرائم با�سم كيان اعتب ��اري ،يجب �أن يكون
( )41غري �أنه جتدر املالحظة �أن اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة الر�شوة تلزم
�أطرافها ب�إر�ساء امل�س�ؤولية اجلنائية للهيئات االعتبارية عن �أفعال ر�شو املوظفني العموميني الأجانب عندما ين�ص النظام
القانوين للدولة الطرف على هذه الإمكانية.
( )42يورد املقرر الإطاري  2003/568/JHAملجل�س االحتاد الأوروبي ب�ش�أن مكافحة الف�ساد يف القطاع اخلا�ص �أمثلة
عن التدابري غري اجلنائية التي ميكن اعتمادها.
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بالإمكان مالحقتهما كليهما و�إنزال اجلزاء بهما معا (انظر �أي�ض ًا الفقرات التمهيدية ب�ش�أن هذه امل�س�ألة،
()43
�أعاله).
 -336وتق�ض ��ي االتفاقية ب� ��أن تكفل الدول �إخ�ضاع الأ�شخا�ص االعتباريني الذي ��ن تُلقى عليهم امل�س�ؤولية
وفق ًا للمادة  26جلزاءات جنائية �أو غري جنائية ،ف ّعالة ومتنا�سبة ورادعة ،مبا يف ذلك اجلزاءات النقدية
(الفقرة  4من املادة .)26
 -337وه ��ذا احلك ��م املحدّد يك ّم ��ل املقت�ضى العام يف الفق ��رة  1من املادة  30من وج ��وب �أن تُراعى يف
العقوب ��ات خط ��ورة اجلرم .ومب ��ا �أنَّ �إجراءات التحقي ��ق يف جرائم الف�ساد ومالحقته ��ا ق�ضائي ًا ميكن �أن
تكون طويلة كثري ًا ،يتعينّ على الدول التي تعتمد ت�شريعات قانونية تن�ص على مدة للتقادم �أن تكفل حتديد
فرتات تقادم طويلة ن�سبي ًا للجرائم التي ت�شملها االتفاقية (انظر �أي�ضا املادة .)29
 -338و�أك�ث�ر العقوب ��ات ا�ستخدام ًا هي الغرامة ،التي تع ��د �أحيان ًا جنائية و�أحيان ًا غ�ي�ر جنائية و�أحيان ًا
�أخ ��رى خمتلطة .ومن العقوب ��ات الأخرى اال�ستبعاد من التعاقد مع احلكوم ��ة (ومثال ذلك يف امل�شرتيات
العمومية ،وم�شرتيات مواد املعونة ،ومتويل ائتمانات الت�صدير) ،والتجريد وامل�صادرة وا�سرتداد احلقوق
واملنع من ممار�سة العمل �أو �إغالق الهيئة االعتبارية .وقد تود الدول� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،النظر يف جزاءات
غري نقدية متاحة يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،من قبيل �سحب مزايا معينة ،وتعليق حقوق معينة ،وحظر
بع�ض الأن�شطة ،ون�شر احلكم وتعيني �أمني ق�ضائي ،وا�شرتاط �إر�ساء برنامج امتثال داخلي فعال ،والتنظيم
املبا�شر لبنية امل�ؤ�س�سة.
 -339ويقت�ض ��ي االلت ��زام ب�ضم ��ان �إخ�ضاع ال�شخ�صي ��ات االعتبارية جل ��زاءات منا�سب ��ة �أن ُي َن�ص على
ه ��ذه اجلزاءات يف الت�شري ��ع و�أال حتد هذه اجلزاءات من اال�ستقالل الق�ضائ ��ي القائم �أو من �صالحياته
التقديرية يف �إ�صدار الأحكام �أو تخ ّل بهما.
 -340و�أخ�ي�ر ًا تق�ضي االتفاقية بتب ��ادل امل�ساعدة القانونية على �أكمل وجه ممك ��ن وفقا لقوانني الدولة
الط ��رف متلقية الطلب ومعاهداته ��ا واتفاقاتها وترتيباتها ذات ال�صلة ،يف احلاالت التي تحُ َّمل فيها هيئة
()44
اعتبارية م�س�ؤولية جنائية �أو مدنية �أو �إدارية (انظر الفقرة  2من املادة .)46
( )43انظر �أي�ضا الفقرة  320من هذا الدليل ،واخلا�صة ب�إمكانية ف�صل م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية عن
م�س�ؤولية الأ�شخا�ص الطبيعيني.
( )44انظر تقارير التقييم التي �أع َّدتها جمموعة الدول املناه�ضة للف�ساد ،واملتاحة على موقع املجموعة على �شبكة
الإنرتنت .واجلدير بالذكر �أي�ض ًا �أن اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة الر�شوة تق�ضي
ب�أن تقدم الأطراف م�ساعدة قانونية فورية وفعلية �إىل الأطراف الآخرين فيما يتعلق بالإجراءات غري اجلنائية التي يقوم
بها طرف �ضد �شخ�صية اعتبارية� ،ضمن نطاق تلك االتفاقية.
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 -4امل�شاركة وال�شروع
"املادة 27
"امل�شاركة وال�شروع
" -1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي جت ّرم ،وفق ًا لقانونها
الداخلي ،امل�شاركة ب�أي �صفة ،كطرف متواطئ �أو م�ساعد �أو حمر�ض مثال ،يف فعل جم ّرم وفق ًا لهذه
االتفاقية.
" -2يج ��وز لكل دولة ط ��رف �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعي ��ة وتدابري �أخرى لكي جت ّرم،
وفق ًا لقانونها الداخلي� ،أي �شروع يف ارتكاب فعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية.
" -3تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي جت ّرم ،وفق ًا لقانونها
الداخلي ،الإعداد الرتكاب فعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية".

ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -341يج ��ب على الدول الأطراف �أن جت ّرم امل�شاركة ب� ��أي �صفة ،كطرف متواطئ �أو م�ساعد �أو حم ّر�ض
يف الأفعال املج ّرمة وفق ًا لالتفاقية.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -342تق�ض ��ي الفق ��رة  1من املادة � 27أن جت� � ّرم كل دولة طرف ،وفق ًا لقانونه ��ا الداخلي ،امل�شاركة ب�أي
�صفة ،كطرف متواطئ �أو م�ساعد �أو حم ّر�ض مث ًال ،يف فعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية.
 -343وتب�ّي�نّ ملحوظ ��ة تف�سريية �أنَّ �صيغة الفق ��رة  1من املادة  27يق�صد منه ��ا �شمول خمتلف درجات
امل�شارك ��ة ،ولكن مل يق�صد منها �إلزام الدول الأطراف ب� ��إدراج كل هذه الدرجات يف ت�شريعاتها الداخلية
(الفقرة  33من الوثيقة .(A/58/422/Add.1
 -344وق ��د يحت ��اج تنفي ��ذ هذا احلك ��م �إىل ت�شريع ��ات .و�أما ال ��دول الت ��ي لديها من قب ��ل قوانني عامة
التطبي ��ق تق ��رر امل�س�ؤولي ��ة عن امل�ساعدة عل ��ى امل�شاركة كط ��رف متواط ��ئ �أو التحري�ض عل ��ى ذلك ،وما

ثالث ًا -التجرمي و�إنفاذ القانون والوالية الق�ضائية

95

مياث ��ل ذل ��ك من �أ�ش ��كال امل�س�ؤولية ،فقد ال حتت ��اج �إ ّال ل�ضمان تطبي ��ق تلك القوانني عل ��ى جرائم الف�ساد
()45
اجلديدة.

التدابري االختيارية :التدابري التي قد تود الدول الأطراف �أن تنظر فيها
 -345قد تود الدول الأطراف �أن تنظر ،وفق ًا لقوانينها الداخلية ،يف جترمي �أي �شروع يف ارتكاب فعل جم ّرم
()46
(الفق ��رة  2من املادة � )27أو الإعداد الرتكاب فعل جم� � ّرم (الفقرة  3من املادة  )27وفق ًا لالتفاقية.
 -346وينبغ ��ي توجي ��ه االنتباه �إىل بع�ض الأح ��كام الأخرى (املواد  30-26و )42الت ��ي ت�شمل مقت�ضيات
وثيقة ال�صلة بع�ضها ببع�ض وتتعلق بالأفعال املج ّرمة مبوجب االتفاقية.

جيم�  -إنفاذ القانون
"املادة 28
"العلم والن ّية والغر�ض ك�أركان للفعل الإجرامي
"ميك ��ن اال�ست ��دالل من املالب�سات الوقائعي ��ة املو�ضوعية على توافر عن�ص ��ر العلم �أو النية �أو
الغر�ض ب�صفته ركن ًا لفعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية".

"املادة 29
"التقادم
"حتدد كل دولة طرف يف �إطار قانونها الداخلي ،عند االقت�ضاء ،فرتة تقادم طويلة تبد�أ فيها
الإج ��راءات الق�ضائية ب�ش� ��أن �أي فعل جم َّرم وفق ًا لهذه االتفاقية ،وحتدد ف�ت�رة تقادم �أطول �أو تع ّلق
العمل بالتقادم يف حال �إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة".

( )45تن�ص اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �أي�ض ًا على مقت�ضى م�شابه (الفقرة  3من املادة .)8
( )46انظر �أي�ض ًا اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة الر�شوة (الفقرة  2من املادة .)1
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"املادة 30
"املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات
" -1جتع ��ل كل دولة ط ��رف ارتكاب فعـل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقي ��ة خا�ضع ًا لعقوبات تُراعى فيها
ج�سامة ذلك اجلرم.
" -2تتخ ��ذ كل دولة طرف ،وفق� � ًا لنظامها القانوين ومبادئها الد�ستوري ��ة ،ما قد يلزم من تدابري
لإر�س ��اء �أو �إبقاء توازن منا�سب بني �أي ح�صانات �أو امتيازات ق�ضائية ممنوحة ملوظفيها العموميني
من �أج ��ل �أداء وظائفهم و�إمكانية القيام ،عند ال�ضرورة ،بعمليات حتقيق ومالحقة ومقا�ضاة فعالة
يف الأفعال املج ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية.
" -3ت�سع ��ى كل دولة ط ��رف �إىل �ضمان ممار�س ��ة �أي �صالحيات قانونية تقديري ��ة يتيحها قانونها
الداخل ��ي فيم ��ا يتعلق مبالحقة الأ�شخا� ��ص الرتكابهم �أفعا ًال جم ّرمة وفق ًا له ��ذه االتفاقية ،من �أجل
حتقي ��ق الفعالية الق�صوى لتدابري �إنفاذ القانون التي تُتخذ ب�ش�أن تلك اجلرائم ،ومع �إيالء االعتبار
الواجب ل�ضرورة الردع عن ارتكابها.
" -4يف حال ��ة الأفع ��ال املج ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقي ��ة ،تتخذ كل دولة طرف تداب�ي�ر منا�سبة ،وفق ًا
لقانونه ��ا الداخلي ومع �إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع ،ل�ضمان �أن تراعي ال�شروط املفرو�ضة
بخ�صو� ��ص ق ��رارات الإف ��راج �إىل ح�ي�ن املحاكم ��ة �أو اال�ستئن ��اف �ض ��رورة ح�ضور املدع ��ى عليه يف
الإجراءات اجلنائية الالحقة.
" -5ت�أخ ��ذ كل دولة ط ��رف بعني االعتبار ج�سامة اجلرائم املعنية ل ��دى النظر يف �إمكانية الإفراج
املب ّكر �أو امل�شروط عن الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم.
" -6تنظ ��ر كل دول ��ة ط ��رف ،مبا يتواف ��ق مع املب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة لنظامه ��ا القان ��وين ،يف �إر�ساء
�إج ��راءات جتي ��ز لل�سلط ��ة املخت�ص ��ة ،عن ��د االقت�ض ��اء ،تنحي ��ة املوظ ��ف العمومي املته ��م بارتكاب
فع ��ل جم� � ّرم وفق� � ًا له ��ذه االتفاقي ��ة �أو وقف ��ه ع ��ن العم ��ل �أو نقل ��ه ،م ��ع مراع ��اة مب ��د�أ افرتا� ��ض
الرباءة.
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" -7تنظ ��ر كل دولة طرف ،حينم ��ا ت�س ّوغ ج�سامة اجلرم ذلك ،ومبا يتوافق م ��ع املبادئ الأ�سا�سية
لنظامها القانوين ،يف اتخاذ �إجراءات لإ�سقاط الأهلية ،ب�أمر ق�ضائي �أو ب�أي و�سيلة منا�سبة �أخرى،
ولف�ت�رة زمنية يحددها قانونه ��ا الداخلي ،عن الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه
االتفاقية ،للقيام مبا يلي:
"(�أ) تويل من�صب عمومي؛
"(ب) تويل من�صب يف من�ش�أة مملوكة كلي ًا �أو جزئي ًا للدولة.
"  -8ال مت� ��س الفقرة  1من ه ��ذه املادة مبمار�سة ال�سلط ��ات املخت�صة �صالحياته ��ا الت�أديبية جتاه
امل�ستخدمني املدنيني.
" -9لي� ��س يف هذه االتفاقية ما مي�س باملبد�أ القا�ضي ب�أن يكون تو�صيف الأفعال املج ّرمة وفق ًا لهذه
االتفاقي ��ة وتو�صي ��ف الدفوع القانونية املنطبق ��ة �أو املبادئ القانونية الأخ ��رى التي حتكم م�شروعية
ال�سل ��وك حمفوظ� � ًا ح�صر ًا للقانون الداخل ��ي للدولة الطرف ،وبوجوب املالحق ��ة واملعاقبة على تلك
اجلرائم وفق ًا لذلك القانون.
" -10ت�سع ��ى الدول الأطراف �إىل ت�شجيع �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أفعال جم ّرمة
وفق ًا لهذه االتفاقية يف جمتمعاتهم".

"املادة 31
"التجميد واحلجز وامل�صادرة
" -1تتخ ��ذ كل دولة طرف� ،إىل �أق�صى مدى ممكن �ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي ،ما قد
يلزم من تدابري للتمكني من م�صادرة:
"(�أ) العائ ��دات الإجرامية املت�أ ِّتي ��ة من �أفعال جم ّرمة وفق ًا له ��ذه االتفاقية� ،أو ممتلكات
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
"(ب) املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستُخدمت �أو كانت معدّة لال�ستخدام
يف ارتكاب �أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية.
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" -2تتخ ��ذ كل دول ��ة طرف ما قد يل ��زم من تدابري للتمكني من ك�شف �أي م ��ن الأ�شياء امل�شار �إليها
يف الفقرة  1من هذه املادة �أو اقتفاء �أثره �أو جتميده �أو حجزه ،لغر�ض م�صادرته يف نهاية املطاف.
" -3تتخ ��ذ كل دول ��ة ط ��رف ،وفق� � ًا لقانونها الداخل ��ي ،ما قد يلزم م ��ن تداب�ي�ر ت�شريعية وتدابري
�أخ ��رى لتنظيم �إدارة ال�سلطات املخت�صة للممتلكات املجمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة ،امل�شمولة يف
الفقرتني  1و 2من هذه املادة.
"�  -4إذا ُح ّول ��ت ه ��ذه العائدات الإجرامية �إىل ممتلكات �أخرى �أو بدل ��ت بها ،جزئي ًا �أو كلي ًا ،وجب
�إخ�ضاع تلك املمتلكات ،بد ًال من العائدات ،للتدابري امل�شار �إليها يف هذه املادة.
"�  -5إذا ُخلط ��ت هذه العائدات الإجرامية مبمتلكات اكتُ�سبت من م�صادر م�شروعة ،وجب �إخ�ضاع
تل ��ك املمتل ��كات للم�ص ��ادرة يف حدود القيم ��ة املق� �دّرة للعائدات املخلوط ��ة ،مع ع ��دم امل�سا�س ب�أي
�صالحيات تتعلق بتجميدها �أو حجزها.
" -6تُخ�ض ��ع �أي�ض� � ًا للتدابري امل�شار �إليه ��ا يف هذه املادة ،على نف�س النح ��و وبنف�س القدر ال�ساريني
عل ��ى العائ ��دات الإجرامية ،الإيرادات �أو املناف ��ع الأخرى املت�أ ِّتية من هذه العائ ��دات الإجرامية� ،أو
م ��ن املمتلكات التي ُح ّولت تلك العائدات �إليه ��ا �أو ُبدّلت بها� ،أو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك
العائدات.
" -7لأغرا�ض هذه املادة واملادة  55من هذه االتفاقية ،تخ ِّول كل دولة طرف حماكمها �أو �سلطاتها
املخت�ص ��ة الأخرى �أن ت�أمر ب�إتاحة ال�سج�ل�ات امل�صرفية �أو املالية �أو التجارية �أو بحجزها .وال يجوز
للدولة الطرف �أن ترف�ض االمتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة ال�سرية امل�صرفية.
" -8يج ��وز لل ��دول الأطراف �أن تنظ ��ر يف �إمكانية �إلزام اجل ��اين ب�أن يبينّ امل�ص ��در امل�شروع لهذه
العائ ��دات الإجرامية املزعوم ��ة �أو للممتلكات الأخ ��رى اخلا�ضعة للم�صادرة ،م ��ا دام ذلك الإلزام
يتواف ��ق م ��ع املب ��ادئ الأ�سا�سي ��ة لقانونها الداخلي وم ��ع طبيعة الإج ��راءات الق�ضائي ��ة والإجراءات
الأخرى.
"  -9ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه املادة مبا مي�س بحقوق �أطراف ثالثة ح�سنة النية.
" -10لي�س يف هذه املادة ما مي�س باملبد�أ القا�ضي ب�أن يكون حتديد وتنفيذ التدابري التي ت�شري �إليها
متوافقني مع �أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخا�ضعني لتلك الأحكام".
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"املادة 32
"حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا
" -1تتخ ��ذ كل دول ��ة ط ��رف تداب�ي�ر منا�سبة وفق� � ًا لنظامها القان ��وين الداخل ��ي ،و�ضمن حدود
�إمكانياتها ،لتوفري حماية ف ّعالة لل�شهود واخلرباء الذين يدلون ب�شهادة تتعلق ب�أفعال جم ّرمة وفق ًا
له ��ذه االتفاقية وكذل ��ك لأقاربهم و�سائر الأ�شخا� ��ص الوثيقي ال�صلة بهم عن ��د االقت�ضاء ،من �أي
انتقام �أو ترهيب حمتمل.
" -2يج ��وز �أن ت�شمل التدابري ّ
املتوخ ��اة يف الفقرة  1من هذه املادة ،ودون م�سا�س بحقوق املدعى
عليه ،مبا يف ذلك حقه يف حماكمة ح�سب الأ�صول:
"(�أ)  �إر�س ��اء �إج ��راءات لتوفري احلماية اجل�سدي ��ة لأولئك الأ�شخا� ��ص ،كالقيام مث ًال،
بالق ��در ال�ل�ازم واملمكن عملي� � ًا ،بتغيري �أماك ��ن �إقامتهم وال�سم ��اح ،عند االقت�ضاء ،بع ��دم �إف�شاء
املعلومات املتعلقة بهويتهم و�أماكن تواجدهم �أو بفر�ض قيود على �إف�شائها؛
"(ب) توفري قواعد خا�صة بالأدلة تتيح لل�شهود واخلرباء �أن يدلوا ب�أقوالهم على نحو يكفل
�سالمة �أولئك الأ�شخا�ص ،كال�سماح مث ًال بالإدالء بال�شهادة با�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت ،مثل
و�صالت الفيديو �أو غريها من الو�سائل املالئمة.
" -3تنظر الدول الأطراف يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات مع دول �أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن �إقامة
الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرة  1من هذه املادة.
" -4ت�سري �أحكام هذه املادة �أي�ض ًا على ال�ضحايا �إذا كانوا �شهود ًا.
" -5تتيح كل دولة طرف ،رهن ًا بقانونها الداخلي� ،إمكانية عر�ض �آراء و�شواغل ال�ضحايا و�أخذها
بعني االعتبار يف املراحل املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية املتخذة �ضد اجلناة ،على نحو ال مي�س
بحقوق الدفاع".
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"املادة 33
"حماية املب ّلغني
"تنظر كل دولة طرف يف �أن تُدخل يف �صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري منا�سبة لتوفري
احلماية من �أي معاملة ال م�س ّوغ لها لأي �شخ�ص يقوم ،بح�سن ن ّية ولأ�سباب وجيهة ،ب�إبالغ ال�سلطات
املخت�صة ب�أي وقائع تتعلق ب�أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية".

"املادة 34
"عواقب �أفعال الف�ساد
"مع �إيالء االعتبار الواجب ملا اكت�سبته الأطراف الثالثة من حقوق بح�سن ن ّية ،تتخذ كل دولة
طرف ،وفق ًا للمب ��ادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،تدابري تتناول عواقب الف�ساد .ويف هذا ال�سياق،
يج ��وز لل ��دول الأطراف �أن تعترب الف�ساد عام ًال ذا �أهمية يف اتخاذ �إج ��راءات قانونية لإلغاء �أو ف�سخ
عقد �أو �سحب امتياز �أو غري ذلك من ال�صكوك املماثلة �أو اتخاذ �أي �إجراء انت�صافي �آخر".

"املادة 35
"التعوي�ض عن ال�ضرر
"تتخ ��ذ كل دول ��ة طرف ما ق ��د يلزم من تدابري ،وفق� � ًا ملبادئ قانونها الداخل ��ي ،ل�ضمان حق
الكيانات �أو الأ�شخا�ص الذين �أ�صابهم �ضرر نتيجة لفعل ف�ساد يف رفع دعوى ق�ضائية �ضد امل�س�ؤولني
عن �إحداث ذلك ال�ضرر ،بغية احل�صول على تعوي�ض".

"املادة 36
"ال�سلطات املتخ�ص�صة
"تتخ ��ذ كل دول ��ة طرف ،وفق ًا للمب ��ادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ،م ��ا قد يلزم من تدابري
ل�ضم ��ان وجود هيئة �أو هيئ ��ات متخ�ص�صة �أو �أ�شخا�ص متخ�ص�ص�ي�ن يف مكافحة الف�ساد من خالل

ثالث ًا -التجرمي و�إنفاذ القانون والوالية الق�ضائية

101

�إنف ��اذ القانون .ومتن ��ح تلك الهيئة �أو الهيئ ��ات �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص ما يلزم م ��ن اال�ستقاللية ،وفقا
للمب ��ادئ الأ�سا�سية للنظام القانوين للدولة الطرف ،لكي ي�ستطيعوا �أداء وظائفهم بفعالية ودون �أي
ت�أث�ي�ر ال م�س ��وغ لـه .وينبغي تزويد ه� ��ؤالء الأ�شخا�ص �أو موظفي تلك الهيئ ��ة �أو الهيئات مبا يلزم من
التدريب واملوارد املالية لأداء مهامهم".

"املادة 37
"التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون
" -1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة لت�شجيع الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون �أو �شاركوا يف ارتكاب
فع ��ل جم ّرم وفق� � ًا لهذه االتفاقي ��ة على تق ��دمي معلومات مفي ��دة �إىل ال�سلطات املخت�ص ��ة لأغرا�ض
التحقيق والإثبات ،وعلى توفري م�ساعدة فعلية حمددة لل�سلطات املخت�صة ميكن �أن ت�سهم يف حرمان
اجلناة من عائدات اجلرمية وا�سرتداد تلك العائدات.
" -2تنظ ��ر كل دول ��ة ط ��رف يف �أن تتي ��ح ،يف احل ��االت املنا�سب ��ة� ،إمكاني ��ة تخفي ��ف عقوب ��ة
املته ��م ال ��ذي يق ��دم عون ًا كب�ي�ر ًا يف عملي ��ات التحقي ��ق �أو املالحق ��ة ب�ش�أن فع ��ل جم ّرم وفق� � ًا لهذه
االتفاقية.
" -3تنظ ��ر كل دول ��ة ط ��رف يف �إمكاني ��ة منح احل�صان ��ة من املالحق ��ة الق�ضائية ،وفق� � ًا للمبادئ
الأ�سا�سي ��ة لقانونه ��ا الداخلي ،لأي �شخ�ص يقدم عون ًا كبري ًا يف عملي ��ات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن
فعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية.
" -4جتري حماية �أولئك الأ�شخا�ص على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة  32من هذه االتفاقية ،مع
مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.
" -5عندم ��ا يك ��ون ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة  1من هذه املادة ،املوجود يف دولة طرف ،قادر ًا
على تقدمي عون كبري �إىل ال�سلطات املخت�صة لدولة طرف �أخرى ،يجوز للدولتني الطرفني املعنيتني
�أن تنظ ��را يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ،وفق ًا لقانونهما الداخلي ،ب�ش�أن �إمكان قيام الدولة الطرف
الأخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني  2و 3من هذه املادة".
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"املادة 38
"التعاون بني ال�سلطات الوطنية
"تتخ ��ذ كل دول ��ة طرف ،وفق ًا لقانونها الداخلي ،ما قد يل ��زم من تدابري لت�شجيع التعاون بني
�سلطاته ��ا العمومية ،وكذلك موظفيه ��ا العموميني ،من جانب ،و�سلطاته ��ا امل�س�ؤولة عن التحقيق يف
الأفعال الإجرامية ومالحقة مرتكبيها ،من جانب �آخر .ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون:
"(�أ) املب ��ادرة ب�إبالغ ال�سلطات الأخرية ،حيثما تكون هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب�أنه
جرى ارتكاب �أي من الأفعال املج ّرمة وفق ًا للمواد  15و 21و 23من هذه االتفاقية ؛ �أو
"(ب) تقدمي جميع املعلومات ال�ضرورية �إىل ال�سلطات الأخرية ،بناء على طلبها".

"املادة 39
"التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص
" -1تتخ ��ذ كل دول ��ة طرف ،وفق ًا لقانونه ��ا الداخلي ،ما قد يلزم من تداب�ي�ر لت�شجيع التعاون بني
ال�سلط ��ات الوطني ��ة املعنية بالتحقي ��ق واملالحقة وكيانات القط ��اع اخلا�ص ،وخ�صو�ص� � ًا امل�ؤ�س�سات
املالية ،فيما يت�صل بالأمور املتعلقة بارتكاب �أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية.
" -2تنظر كل دولة طرف ،يف ت�شجيع رعاياها وغريهم من الأ�شخا�ص الذين يوجد مكان �إقامتهم
املعت ��اد يف �إقليمها على �إب�ل�اغ ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن ارتكاب فعل جم ّرم
وفق ًا لهذه االتفاقية".

"املادة 40
"ال�سرية امل�صرفية
"تكف ��ل كل دولة طرف ،يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف �أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه
االتفاقي ��ة ،وج ��ود �آليات منا�سب ��ة يف نظامها القانوين الداخل ��ي لتذليل العقبات الت ��ي قد تن�ش�أ عن
تطبيق قوانني ال�سرية امل�صرفية".
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"املادة 41
"ال�سجل اجلنائي
"يج ��وز ل ��كل دولة طرف �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى لكي ي�ؤخذ
بعني االعتبار ،ح�سبما تراه منا�سب ًا من �شروط و�أغرا�ض� ،أي حكم �إدانة �سبق �أن �صدر بحق اجلاين
املزع ��وم يف دول ��ة �أخرى ،بغية ا�ستخدام تلك املعلومات يف �إج ��راءات جنائية ذات �صلة بفعل جم ّرم
وفق ًا لهذه االتفاقية".

  -347ال ب ��د من اتخاذ تدابري و�آليات لدع ��م منع املمار�سات الفا�سدة وجترميها ،مما مي ّكن من العناية
باجلوان ��ب الأخرى من اجلهد ال�شامل املعن ��ي مبكافحة الف�ساد وهي :الك�ش ��ف واملالحقة واملعاقبة وجرب
ال�ض ��رر .ويف هذا ال�صدد ،تن�ص اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد على �سل�سلة من التدابري الإجرائية التي تدعم
التجرمي.
 -348وب�سب ��ب ط ��ول هذه الأح ��كام وكرثة تفا�صيله ��ا� ،سيبد�أ ه ��ذا الق�سم من الدلي ��ل مبلخ�ص جلميع
املقت�ضيات الرئي�سية ،ثم ينتقل �إىل مناق�شة كل مادة على حدة.
 -349وتتعل ��ق ه ��ذه الأح ��كام مبالحق ��ة جرائ ��م الف�س ��اد و�إنف ��اذ القوانني الوطني ��ة ملكافح ��ة الف�ساد،
مثل:
(�أ) معاي�ي�ر الإثب ��ات والقوان�ي�ن اخلا�ص ��ة بالتق ��ادم وقواع ��د مقا�ض ��اة جرائ ��م الف�س ��اد
املواد )30-28؛
(ب) التع ��اون بني ال�سلطات الوطنية امل�س�ؤولة عن �إنف ��اذ القانون ،والأجهزة املخت�صة مبكافحة
الف�ساد والقطاع اخلا�ص (املواد )39-37؛
(ج) ا�ستخدام �أ�ساليب التح ّري اخلا�صة (املادة )50؛
(د) حماية ال�شهود وال�ضحايا واملب ّلغني (املادتان  32و)33؛
(هـ) ال�سماح بتجميد وحجز وم�صادرة عائدات الف�ساد و�أدواته (املادة )31؛
(و) تذليل العقبات التي قد تن�ش�أ عن تطبيق قوانني ال�س ّرية امل�صرفية (املادة .)40
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(ز) معاجل ��ة عواقب �أفعال الف�ساد (املادة  ،)34مبا يف ذلك من خالل التعوي�ض عن الأ�ضرار
الناجتة عن الف�ساد (املادة .)35

ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -350يج ��ب على الدول الأطراف �أن تكفل �إمكانية اال�ست ��دالل من املالب�سات الوقائعية املو�ضوعية على
توافر عن�صر العلم �أو الن ّية �أو الغر�ض ب�صفته ركن ًا لفعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية (املادة .)28
 -351يجب على الدول الأطراف �أن حتدد فرتة تقادم طويلة ب�ش�أن �أي فعل جم َّرم وفق ًا لهذه االتفاقية،
�أو �أن تع ّل ��ق العم ��ل بالتق ��ادم �أو حت� �دّد ف�ت�رات �أط ��ول ،يف ح ��ال �إفالت اجل ��اين املزعوم من ي ��د العدالة
(املادة .)29
 -352ووفق ًا للمادة  ،30يجب على الدول الأطراف:
(�أ) �أن ت�ضمن جعل ارتكاب الأفعال الإجرامية امل�شمولة بهذه االتفاقية خا�ضعا لعقوبات تُراعى
فيها ج�سامة ذلك اجلرم (الفقرة )1؛
(ب) �أن حتاف ��ظ عل ��ى توازن منا�سب بني � ّأي ح�صانات ممنوح ��ة ملوظفيها العموميني ،و�إمكانية
قيامها بعمليات حتقيق ومالحقة فعالة ب�ش�أن الأفعال املج ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية (الفقرة .)2
(ج) �أن ت�ضم ��ن مراع ��اة �ش ��روط الإف ��راج �إىل حني املحاكم ��ة �أو �إىل حني اال�ستئن ��اف �ضرورة
ح�ض ��ور املدّعى عليه يف الإج ��راءات الق�ضائية اجلنائية ،مب ��ا يتّ�سق مع القانون الداخل ��ي وحقوق الدفاع
(الفقرة )4؛
(د) �أن ت�أخ ��ذ بعني االعتبار ج�سامة اجلرائم لدى النظر يف �إمكانية الإفراج املب ّكر �أو امل�شروط
عن الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم (الفقرة )5؛
 -353وتق�ضي املادة � 30أي�ض ًا ب�أن تنظر الدول الأطراف يف القيام مبا يلي �أو ت�سعى �إىل حتقيقه:
(�أ) �ضم ��ان �أن حتقق ممار�سة � ّأي �صالحي ��ات قانونية تقديرية فيم ��ا يتعلق مبالحقة مرتكبي
الأفع ��ال املج ّرمة وفق� � ًا لهذه االتفاقي ��ة ،الفعالية الق�صوى لتداب�ي�ر �إنفاذ القانون التي تُتخ ��ذ ب�ش�أن تلك
اجلرائم ،و�أن يكون مفعولها كرادع يف هذا ال�صدد (الفقرة )3؛
(ب) �إقرار �إجراءات جتيز تنحية املوظف العمومي املتهم بارتكاب فعل جم ّرم من هذا النحو �أو
وقفه عن العمل �أو نقله (الفقرة )6؛
(ج) �إق ��رار �إج ��راءات لإ�سق ��اط الأهلية ع ��ن ال�شخ�ص امل ��دان بارتكاب فعل جم� � ّرم وفق ًا لهذه
االتفاقية ،للقيام مبا يلي:
( )1توليّ من�صب عمومي؛
( )2توليّ من�صب يف من�ش�أة مملوكة كلي ًا �أو جزئي ًا للدولة (الفقرة )7؛
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(د) ت�شجي ��ع �إعادة �إدم ��اج الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أفعال جم ّرم ��ة وفق ًا لهذه االتفاقية يف
جمتمعاتهم (الفقرة .)10
 -354ووفق ًا للمادة  ،31يجب على الدول الأطراف �أن يتوافر لديها� ،إىل �أق�صى حد ممكن �ضمن نطاق
نظامها الداخلي ،الإطار القانوين الالزم لتمكينها من القيام مبا يلي:
(�أ) م�ص ��ادرة العائدات الإجرامية املت�أ ِّتية من �أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية� ،أو ممتلكات
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات (الفقرة �( 1أ))؛
(ب) م�ص ��ادرة املمتل ��كات �أو املع ��دات �أو الأدوات الأخ ��رى الت ��ي ا�ستُخدم ��ت �أو كان ��ت مع� �دّة
لال�ستخدام يف ارتكاب �أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية (الفقرة ( 1ب))؛
(ج) ك�ش ��ف العائ ��دات والأدوات الإجرامي ��ة امل�شمولة باالتفاقي ��ة واقتفاء �أثره ��ا وجتميدها �أو
حجزها ،لغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف (الفقرة )2؛
(د) �إدارة املمتلكات املج ّمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة (الفقرة )3؛
(ه� �ـ) تطبيق �صالحيــات امل�ص ��ادرة على املمتلكات التـــي ُحو ّلت العائـــ ��دات �إليها �أو ُب ّدلـــت بها،
والعائ ��دات التي اختلطت ب�أموال مكت�سبة بطريقة م�شروعة (بح�س ��ب قيمة تلك العائدات) ،وكذلك على
املنافع �أو الإيرادات املت�أ ِّتية من العائدات (الفقرات )6-4؛
املخت�صة الأخ ��رى �أن ت�أمر ب�إتاحة ال�سج�ل�ات امل�صرفية �أو
(و) تخوي ��ل املحاك ��م �أو ال�سلطات
ّ
املالية �أو التجارية �أو بحجزها .وال يجوز �أن تكون ال�س ّرية امل�صرفية �سببا م�شروعا لعدم االمتثال للأحكام
(الفقرة .)7
 -355ووفق ًا للمادة  ،32وعلى �أن يو�ضع يف االعتبار �أنَّ بع�ض ال�ضحايا قد يكونون �شهود ًا �أي�ض ًا (الفقرة
 4من املادة  ،)32يتعينّ على الدول الأطراف:
ذلك:

(�أ) توفري حماية ف ّعالة لل�شهود� ،ضمن حدود الإمكانيات املتاحة (الفقرة  .)1ويجوز �أن ي�شمل
( )1احلماية اجل�سدية (الفقرة �( 2أ))؛
( )2تغيري �أماكن �إقامتهم داخل البلد �أو نقلهم �إىل خارجه (الفقرة �( 2أ))؛
( )3ترتيبات خا�صة لتوفري الأدلة (الفقرة ( 2ب))؛
(ب) النظر يف �إبرام اتفاقات مع دول �أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن �إقامة ال�شهود (الفقرة )3؛

(ج) �إتاح ��ة الفر� ��ص لل�ضحايا لعر�ض �آرائه ��م و�شواغلهم يف املراحل املنا�سب ��ة من الإجراءات
اجلنائية ،رهن ًا ب�أحكام القانون الداخلي (الفقرة .)5
 -356وتقت�ض ��ي امل ��ادة  33من الدول الأط ��راف �أن تنظر يف اتخاذ تدابري منا�سب ��ة لتوفري احلماية لأي
�شخ�ص يقوم ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة عن ارتكاب �أفعال جم ّرمة وفق ًا لالتفاقية.
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 -357وتق�ض ��ي امل ��ادة � 34أن تعنى الدول الأط ��راف مبعاجلة عواقب الف�ساد .ويف ه ��ذا ال�سياق ،قد تود
الدول النظر يف �إلغاء �أو ف�سخ عقد �أو �سحب امتياز �أو غري ذلك من ال�صكوك املماثلة �أو اتخاذ �أي �إجراء
انت�صايف �آخر.
 -358وتق�ض ��ي املادة � 35أن ت�ضمن كل دولة طرف ح ��ق الكيانات �أو الأفراد الذين �أ�صابهم �ضرر نتيجة
لفعل ف�ساد يف رفع دعوى ق�ضائية ،بغية احل�صول على تعوي�ض عن ال�ضرر من امل�س�ؤولني عن ذلك.
 -359وتق�ض ��ي املادة � 36أن تتخ ��ذ الدول الأطراف ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سي ��ة لنظامها القانوين ،ما قد
يلزم من تدابري:
(�أ) ل�ضم ��ان وجود هيئة متخ�ص�ص ��ة �أو �أ�شخا�ص متخ�ص�صني يف مكافح ��ة الف�ساد من خالل
�إنفاذ القانون؛
(ب) ملن ��ح الهيئة �أو الأ�شخا�ص ما يلزم من اال�ستقاللي ��ة ،لكي ي�ستطيعوا �أداء وظائفهم بفعالية
ودون �أي ت�أثري ال م�س ّوغ لـه؛
(ج) لتزويد ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو موظفي تلك الهيئة مبا يكفي من التدريب واملوارد املالية لأداء
مهامهم.
 -360ويجب على الدول الأطراف مبوجب املادة :37
(�أ) �أن تتخ ��ذ تدابري منا�سبة لت�شجي ��ع الأ�شخا�ص الذين ي�شارك ��ون �أو �شاركوا يف ارتكاب فعل
جم ّرم مبقت�ضى االتفاقية:
( )1على تقدمي معلومات لأغرا�ض التحقيق والإثبات؛
( )2عل ��ى توف�ي�ر م�ساع ��دة ملمو�س ��ة �سعي� � ًا �إىل حرم ��ان ا ُ
جلناة من عائ ��دات اجلرمية
وا�سرتداد تلك العائدات (الفقرة )1؛
(ب) �أن تنظ ��ر يف �إتاح ��ة �إمكاني ��ة لتخفي ��ف عقوب ��ة املتهم الذي يق� �دّم عون ًا كب�ي�ر ًا يف عمليات
التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن فعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية (الفقرة )2؛
(ج) �أن تنظ ��ر يف �إمكاني ��ة منح احل�صانة من املالحقة الق�ضائي ��ة لأي �شخ�ص يقدم عون ًا كبري ًا
(قد يحتاج ذلك �إىل ت�شريعات يف النظم التي ال تن�ص على �صالحية تقديرية للنيابة العامة) (الفقرة )3؛
(د) �أن توف ��ر له� ��ؤالء الأ�شخا�ص احلماية نف�سه ��ا التي توفرها لل�شهود (الفق ��رة 4؛ انظر �أي�ض ًا
املادة .)32
 -361وتق�ض ��ي املادة � 38أن تتخذ الدول الأط ��راف تدابري للت�شجيع على التعاون بني �سلطاتها العمومية
و�سلطات �إنفاذ القانون .ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون:
(�أ) �إب�ل�اغ �سلط ��ات �إنف ��اذ القانون ،حيثم ��ا تكون هناك �أ�سب ��اب معقولة لالعتق ��اد ب�أنه جرى
ارت ��كاب �أي من الأفعال املج ّرمة وفق ًا للمواد ( 15ر�شو املوظف�ي�ن العموميني الوطنيني) و( 21الر�شوة يف
القطاع اخلا�ص) و( 23غ�سل العائدات الإجرامية)؛ �أو
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(ب) تقدمي جميع املعلومات ال�ضرورية �إىل تلك ال�سلطات ،بناء على طلبها.
 -362وتقت�ضي املادة  39من الدول الأطراف:
(�أ) �أن تتخذ تدابري ،وفق ًا لقانونها الداخلي ،للت�شجيع على التعاون بني �سلطات �إنفاذ القانون
وكيان ��ات القط ��اع اخلا�ص (خ�صو�ص� � ًا امل�ؤ�س�سات املالي ��ة) فيما يت�ص ��ل بالأمور املتعلقة بارت ��كاب �أفعال
جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية (الفقرة)1؛
(ب) �أن تنظ ��ر يف ت�شجي ��ع رعاياها وغريهم من الأ�شخا�ص الذين يوج ��د مكان �إقامتهم املعتاد
يف �إقليمه ��ا على �إبالغ ال�سلطات الوطنية امل�س�ؤولة عن �إنف ��اذ القانون عن ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية
(الفقرة .)2
 -363وتق�ض ��ي امل ��ادة � 40أن تكفل الدول الأطراف ،يف حال القي ��ام بتحقيقات جنائية داخلية يف �أفعال
جم ّرم ��ة وفق ًا لهذه االتفاقية ،وجود �آليات منا�سب ��ة يف نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات التي قد
تن�ش�أ عن تطبيق قوانني ال�س ّرية امل�صرفية.
�  -364أخري ًا ،يجوز لكل دولة طرف �أن تتيح النظر يف �أي حكم �إدانة �سبق �أن �صدر بحق اجلاين املزعوم
يف دولة �أخرى ،وفق ًا لإجراءاتها اجلنائية اخلا�صة (املادة .)41

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -365يتناول هذا الق�سم من االتفاقية جمموعة من الأحكام والتدابري التي ت�سهم يف حتقيق الفعالية يف
حتديد هوية الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف املمار�سات الفا�سدة و�إلقاء القب�ض عليهم وحماكمتهم ومقا�ضاتهم
وفر� ��ض اجلزاءات عليهم .ولتحقيق هذه الأهداف ،وكذل ��ك �أهداف �ضمان تطبيق العدالة ومنع مرتكبي
الأفعال الإجرامية من التمتّع مبا جنوه من �سوء �سلوكهم ،ف�إن من الأمور احليوية اتخاذ التدابري الالزمة
لك�ش ��ف مكان العائدات الإجرامي ��ة و�ضبطها� ،إىل جانب التعوي�ض عن الأ�ض ��رار .ومن املفيد وال�ضروري
�أي�ض� � ًا يف هذا املج ��ال ت�أمني احلماية الوافية بالغر�ض لل�شهود ،وال�ضحايا ،وغريهم من الأ�شخا�ص الذين
يتعاونون يف التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن فعل جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية� .أخري ًا ،ال ميكن حتقيق جميع هذه
الأهداف �إال من خالل التعاون على ال�صعيدين الوطني والدويل ،ال فيما بني ال�سلطات العامة ذات ال�صلة
فقط ،بل بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص �أي�ض ًا.
 -366ويتعني �أي�ض ًا النظر �إىل الأحكام التي يتناولها هذا الق�سم �سوي ًا مع الأحكام املتعلقة مبنع الف�ساد
(انظ ��ر الف�ص ��ل الثاين من هذا الدليل) وبالتعاون الدويل (انظر الف�صل الرابع) .و�إذا تقرر متابعة �أحد
املب ��ادئ الرئي�سية لالتفاقية على نحو واقعيْ � ،أي ا�سرتداد املوجودات (انظر الف�صل اخلام�س) فيجب �أن
تكون جميع اجلهود املذكورة �أعاله من�سقة ومتزامنة حملي ًا وعاملي ًا.
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 -367ويج ��ب �أن يكون ذل ��ك ماث ًال يف الأذهان يف �سياق الفقرات التالية ،الت ��ي تبحث يف �إنفاذ القانون
فيما يتعلق بالأفعال املج ّرمة وفق ًا لالتفاقية مادة فمادة.

(�أ) العلم والن ّية والغر�ض ك�أركان للفعل الإجرامي
 -368تن� ��ص املادة  28على �أنه ميكن اال�ست ��دالل من املالب�سات الوقائعية املو�ضوعية على توافر عن�صر
العل ��م �أو الني ��ة �أو الغر�ض ب�صفته ركن� � ًا لفعل جم ّرم وفق ًا له ��ذه االتفاقية .وينبغ ��ي ل�صائغي الت�شريعات
الوطني ��ة �أن يت�أكدوا من �أنَّ الأحكام الإثباتية الت ��ي ي�صوغونها تتيح هذا اال�ستدالل ب�ش�أن احلالة الذهنية
ملرتك ��ب الفع ��ل املج ّرم ،بد ًال من �أن ت�شرتط دلي ًال مبا�شر ًا ،مثل االعرتاف ،قبل اعتبار �أنَّ احلالة الذهنية
قد مت �إثباتها.

(ب) القانون الناظم للتقادم
 -369وفق� � ًا للم ��ادة  ،29يجب عل ��ى كل دولة طرف �أن ت�ش ّرع يف �إطار قانونه ��ا الداخلي ،عند االقت�ضاء،
قانون� � ًا ناظم� � ًا لتحديد فرتة تقادم طويلة تبد�أ فيها الإج ��راءات الق�ضائية ب�ش�أن �أي فعل جم َّرم وفق ًا لهذه
االتفاقي ��ة ،وكذلك �أن تلج�أ �إىل حتديد فرتة تقادم �أط ��ول� ،أو تع ّلق العمل بالتقادم يف حال �إفالت اجلاين
املزعوم من يد العدالة.
 -370وع ��ادة ما ت�ضع هذه القوانني الناظمة حدود ًا زمني ��ة ملبا�شرة الإجراءات الق�ضائية ب�ش�أن املدعى
علي ��ه .لكن كثري ًا من ال ��دول لي�ست لديها قوانني ناظمة من هذا القبيل ،بينم ��ا تطبقها دول �أخرى ب�شكل
ع ��ام �أو م ��ع ا�ستثناءات حمدودة .وال�شاغل الكامن وراء هذا احلكم هو حتقيق توازن بني امل�صالح املتمثلة
يف �سرع ��ة �إقامة العدالة و�إنه ��اء الق�ضايا من جهة و�ضمان الإن�صاف لل�ضحاي ��ا واملدعى عليهم من جهة
�أخ ��رى والإقرار ب�أنَّ �أفع ��ال الف�ساد املج ّرمة ي�ستغ ��رق اكت�شافها وتقريرها وقت ًا طوي�ل ً�ا )47(.ويف الق�ضايا
الدولي ��ة ،هناك �أي�ض ًا حاجة �إىل م�ساع ��دة قانونية م�شرتكة ،مما قد ي�ؤدي �إىل املزيد من الت� ّأخر .وهناك
اختالفات بني الدول ب�ش�أن وقت بدء �سريان فرتة التقادم وكيفية ح�ساب مدتها .ففي بع�ض الدول ،مث ًال،
ال يبد�أ �سريان فرتة التقادم �إىل �أن ي�صبح ارتكاب اجلرم معروف ًا (على �سبيل املثال ،عندما تُقدّم �شكوى
ب�ش�أنه �أو ُيكت�شف اجلرم �أو ُيب ّلغ عنه) �أو يتم �إلقاء القب�ض على املتهم �أو ت�سليمه ويت�س ّنى �إجباره على املثول
�أمام املحكمة.
 -371ويتمث ��ل الغر�ض ب�صفة رئي�سية ،حيثما توجد ه ��ذه القوانني الناظمة ،يف ثني �سلطات املالحقة �أو
امل ّدع�ي�ن يف الق�ضاي ��ا املدنية عن الت�أخر يف مبا�ش ��رة الإجراءات ،من �أجل مراع ��اة حقوق املدعى عليهم
( )47كذلك ،تت�ضمن نظم قانونية واتفاقيات دولية كثرية �أحكام ًا ب�ش�أن املحاكمة دون ت�أخري ال مربر له (انظر،
على �سبيل املثال العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د ،)21-يف
الفقرة ( 3ج) من املادة  14منه).
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واملحافظ ��ة عل ��ى امل�صلح ��ة العمومية يف �إقف ��ال املو�ضوع و�سرعة �إقام ��ة العدالة .ذلك �أنَّ ح ��االت الت� ّأخر
الطويل ��ة كث�ي�ر ًا ما يرتت ��ب عليها فق ��دان الأدلة وق�ص ��ور الذاكرة وحدوث تغ�ي�رات يف القان ��ون وال�سياق
االجتماع ��ي ،مم ��ا يزي ��د بالتايل م ��ن احتماالت ح�ص ��ول قدر م ��ن الظلم .بي ��د �أنه يجب حتقي ��ق توازن
ب�ي�ن خمتل ��ف امل�صال ��ح املتزاحمة ،ويختلف ط ��ول مدة التق ��ادم كثري ًا من دول ��ة �إىل �أخ ��رى .ويجب ،مع
ذل ��ك� ،أال مت ��ر جرائم خطرية دون عق ��اب ،حتى و�إن اقت�ض ��ى الأمر فرتات �أطول لتق ��دمي املجرمني �إىل
العدال ��ة .وله ��ذا الأمر �أهمية خا�صة يف ح ��االت الفارين من وجه العدالة ،حيث يك ��ون الت� ّأخر يف مبا�شرة
الإجراءات الق�ضائية خارج ًا عن �سيطرة ال�سلطات .وقد ي�ستغرق اكت�شاف حاالت الف�ساد و�إثبات الوقائع
وقت ًا طوي ًال.
 -372وله ��ذا ال�سببُ ،تل ��زم االتفاقية الدول الأطراف الت ��ي لديها قوانني ناظمة للتق ��ادم بتحديد مدة
تق ��ادم طويلة جلمي ��ع اجلرائم املقررة وفق� � ًا لالتفاقية ،ومدد ًا �أط ��ول فيما يتعل ��ق باملجرمني املزعومني
الفارين من وجه العدالة .وتوازي هذه الأحكام تلك الأحكام الواردة يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (الفقرة
 5م ��ن املادة  .)11غري �أنَّ اتفاقية مكافحة الف�ساد ت�ضيف خيار تعليق التقادم يف حالة املجرمني الفارين
من وجه العدالة.
 -373ويجوز للدول الأطراف �أن تنفذ هذا احلكم �إما من خالل �إعادة النظر يف طول فرتة التقادم و�إما
م ��ن خالل �إع ��ادة النظر يف طريقة ح�ساب الزمن .والنهج الأول معق ��د يف بع�ض الأحيان ،لأنه قد يتطلب
تغيري قواعد �إجرائية ومو�ضوعية ،مبا يف ذلك اجلزاءات .وقد يكون كافي ًا يف بع�ض الأحيان �إعادة النظر
يف �آلي ��ة احل�س ��اب (�أو تف�سري الآلية بن ��اء على مرجعية معين ��ة) .وميكن ،مث ًال� ،سري ��ان وقت ال�شروع يف
املالحقة منذ حلظة اكت�شاف الفعل املج ّرم بد ًال من وقت ارتكاب اجلرم.
 -374وال تلزم املادة  29الدول الأطراف التي لي�س لديها قوانني ناظمة للتقادم بو�ضع هذه القوانني.

(ج) املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات
�  -375إن حتقي ��ق املواءمة ب�ي�ن الأحكام القانونية ب�ش� ��أن جرائم الف�ساد ،واكت�ش ��اف اجلرائم ،وحتديد
هوي ��ة املتهم�ي�ن وتوقيفهم ،و�إتاح ��ة الإمكانية لت�أكيد �سري ��ان الوالية الق�ضائية ،وتي�س�ي�ر التن�سيق ال�سل�س
ب�ي�ن اجله ��ود الوطنية والدولية ت�شكل جميعه ��ا عنا�صر ال غنى عنها ال�سرتاتيجي ��ة عاملية من�سقة ملكافحة
اجلرائ ��م اخلطرية .ومع ذلك ف�إنها لي�ست كافية .فبعد �أن يتحقق كل ما �سبق ذكره ،من ال�ضروري �أي�ض ًا
�ضم ��ان �أن تك ��ون مالحقة املجرمني ومعاملته ��م ومعاقبتهم يف جميع �أنحاء الع ��امل متماثلة ومتنا�سبة مع
ال�ضرر الذي �أحدثوه واملكا�سب التي ا�ستمدوها من �أن�شطتهم الإجرامية.
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 -376فالعقوب ��ات املن�صو�ص عليها ب�ش�أن جرائم مت�شابهة يف الواليات الق�ضائية املختلفة تتباين بدرجة
كب�ي�رة ،مما يعك�س �أعراف� � ًا و�أولويات و�سيا�سات وطني ��ة خمتلفة .بيد �أنَّ من ال�ض ��روري �ضمان �أن يط ّبق
املجتم ��ع الدويل حد ًا �أدنى على الأق ��ل للردع بغية اجتناب تو ّلد �إح�سا�س ب�أنَّ بع�ض �أنواع اجلرمية "يثمر"،
حت ��ى و�إن �أدي ��ن املجرمون .وبعبارة �أخرى ،يجب �أن ترجح ك ّفة اجل ��زاءات بو�ضوح على كفة املكا�سب من
اجلرمية .ولذلك يقت�ضي الأمر� ،إ�ضافة �إىل حتقيق املواءمة بني الأحكام املو�ضوعية� ،أن تبذل الدول جهد ًا
موازي ًا فيما يتعلق بق�ضايا املالحقة واملقا�ضاة والعقاب.
 -377وقد �سعت مبادرات دولية �إىل حتقيق ذلك فيما يتعلق بجرائم معينة؛ ومن ذلك ،على �سبيل املثال،
اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (املادة  ،)11واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات
وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة  ،1988وقواعد الأمم املتحدة الدنيا النموذجية للتدابري غري االحتجازية (قواعد
طوكيو) (مرفق قرار اجلمعية العامة .)110/45
وتكمل الأح ��كام اخلا�صة مب�س�ؤولية
 -378وتتن ��اول امل ��ادة  30هذا اجلانب الهام من مكافح ��ة الف�سادِّ ،
ال�شخ�صيات االعتبارية (املادة  ،)26وبالتجميد واحلجز وامل�صادرة ب�ش�أن عائدات اجلرمية (املادة )31
وا�س�ت�رداد املوجودات (الف�ص ��ل اخلام�س) .وتق�ضي هذه املادة ب�أن تويل ال ��دول الأطراف اهتمام ًا جدي ًا
البت يف العقوبة املنا�سبة ويف �إمكانية الإفراج املب ّكر
خلط ��ورة اجلرائ ��م املقررة وفق ًا لهذه االتفاقية ،لدى ّ
�أو امل�ش ��روط .كما تق�ضي ب�أن ت�سعى الدول الأطراف �إىل �ضم ��ان ممار�سة �أي �صالحيات تقديرية يتيحها
قانونه ��ا الداخل ��ي ،للردع عن ارتكاب تلك اجلرائم .وتق�ضي املادة  30ب� ��أن تر�سي الدول الأطراف توازن ًا
�سليم� � ًا بني �أي ح�صان ��ات ممنوحة ملوظفيها العموميني م ��ن �أجل القيام بعملي ��ات التحقيق واملالحقة يف
جرائم الف�ساد.
 -379وكث�ي�ر ًا ما ينظر �إىل مرتكبي جرائم الف�ساد املح ّنكني على �أنهم قادرون على الأرجح على الفرار
م ��ن الدول ��ة التي يواجه ��ون فيها �إج ��راءات قانوني ��ة ب�ش�أنهم .ولذلك تق�ض ��ي االتفاقية ب� ��أن تتخذ الدول
الأط ��راف تداب�ي�ر ل�ضمان ح�ضور من يتهمون ب�أي من اجلرائم املقررة وفق ًا لهذه االتفاقية يف الإجراءات
اجلنائي ��ة ،وفق� � ًا لقانونها الداخلي ،مع �إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدف ��اع .ويتعلق ذلك مبا يتخذ من
قرارات بالإفراج عن املدعى عليهم قبل املحاكمة �أو قبل اال�ستئناف.
�  -380إ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،تلزم املادة  30من االتفاقية ال ��دول بالنظر يف التدابري الواجب اتخاذها جتاه
املوظف�ي�ن العموميني املتهمني �أو املدانني ،ح�سبما يكون منا�سب� � ًا ومتّ�سق ًا مع مبادئها القانونية الأ�سا�سية.
وتق�ض ��ي االتفاقية ب�أن ت�سعى الدول الأطراف �إىل ت�شجيع �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أفعال
جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية يف جمتمعاتهم.
 -381وحتتوي املادة  30على �أحكام �إلزامية وغري �إلزامية على ال�سواء� ،ستجري درا�ستها كل على حدة.
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( )1املقت�ضيات الإلزامية
 -382تق�ضي اتفاقية مكافحة الف�ساد ب�أن جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل جم ّرم وفقا لهذه االتفاقية
خا�ضع ًا لعقوبات تُراعى فيها ج�سامة ذلك اجلرم (الفقرة .)1
�  -383إن حتدي ��د مدى �ش ��دة العقوبة على الأفعال املج ّرمة وفقا لهذه االتفاقية مرتوك للدول الأطراف،
ولك ��نْ يج ��ب عليها �أن تراعي فيه خطورة اجل ��رم .وت�ؤكد الفقرة  9من املادة  30عل ��و القانون الوطني يف
ه ��ذا ال�صدد .ويج ��ب على الدول الأطراف �أن ت�سع ��ى �أي�ض ًا �إىل �ضمان �أن تراع ��ى خطورة طبيعة اجلرم
واحلاج ��ة �إىل الردع عن ارتكابه يف املالحقة واملقا�ض ��اة واجلزاءات واملمار�سات الت�صحيحية والقرارات
ذات ال�صل ��ة )48(.كما تو�ضح االتفاقية �أنَّ هذا احلكم لن مي� ��س مبمار�سة ال�سلطات املخت�صة �صالحياتها
الت�أديبية جتاه امل�ستخدمني املدنيني (الفقرة  8من املادة .)30
 -384وه ��ذا املقت�ضى عام ويط ّبق على الأ�شخا� ��ص الطبيعيني وكذلك على الهيئات االعتبارية .وهناك،
ح�س ��ب ما هو م�شار �إليه �أعاله (انظر الق�سم ثالث ًا-ب ��اء ،3-اخلا�ص مب�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية)،
�أح ��كام �إ�ضافي ��ة �أكرث حتديد ًا ب�ش� ��أن الهيئات االعتباري ��ة واردة يف الفقرة  4من امل ��ادة  ،26التي تق�ضي
ب� ��أن تكفل الدول الأطراف �إخ�ضاع الأ�شخا� ��ص االعتباريني الذين تُلقى عليهم امل�س�ؤولية وفق ًا لهذه املادة،
جلزاءات جنائية �أو غري جنائية ف ّعالة ومتنا�سبة ورادعة ،مبا يف ذلك اجلزاءات النقدية.
ت�شجع االتفاقية الدول الأط ��راف على اتباع نظام �أكرث �صرامة
 -385وب ��روح الإن�صاف والردع نف�سهاّ ،
يف مرحل ��ة م ��ا بعد الإدانة .وتق�ضي الفقرة  5من امل ��ادة � 30أن ت�أخذ كل دولة طرف بعني االعتبار ج�سامة
اجلرائ ��م املعني ��ة لدى النظر يف احتمال الإفراج املب ّكر �أو امل�ش ��روط عن الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب تلك
()49
الأفعال املج ّرمة وفق ًا لالتفاقية.
 -386وتق�ضي الفقرة  2ب�أن تقوم كل دولة طرف ،وفق ًا لنظامها القانوين ومبادئها الد�ستورية ،ب�إر�ساء
�أو �إبق ��اء توازن منا�سب بني �أي ح�صانات �أو امتيازات ق�ضائية ممنوحة ملوظفيها العموميني من �أجل �أداء
(� )48إذا رغب �صائغو الت�شريعات الوطنية يف الدول الأطراف يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة تطبيق ذلك على جرائم
ين�صوا يف ت�شريعاتهم على عقوبة حرمان تام من
ف�ساد مل ت�شملها تلك االتفاقية على وجه التحديد ،فيجب عليهم �أن ّ
احلرية ال تقل عن �أربع �سنوات ،حتى يعترب ذلك اجلرم "جرمية خطرية".
جلناة املحتجزين ،بينما حتظره متاما نظم �أخرى.
( )49جتيز نظم قانونية كثرية الإفراج املبكر �أو امل�شروط عن ا ُ
وال تطلب اتفاقية مكافحة الف�ساد من الدول الأطراف اعتماد برنامج من هذا القبيل� ،إذا مل تكن نظمها تن�ص عليه .بيد
�أنها حتثّ تلك الدول الأطراف التي جتيز الإفراج املبكر �أو امل�شروط على النظر يف زيادة املدة امل�شرتطة الدنيا للأهلية
جلرم ،وهو �أمر ميكن القيام به من خالل النظر يف �أي ظروف م�شدّدة قد تكون
لذلك الإفراج ،وا�ضعة يف االعتبار خطورة ا ُ
واردة يف قوانني داخلية �أو اتفاقيات �أخرى.
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وظائفهم ،ومن �أجل �إمكانية القيام ،عند ال�ضرورة ،بعمليات حتقيق ومالحقة ومقا�ضاة فعالة يف الأفعال
املج ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية.
 -387وم ��ن �ش�أن �شرعية اال�سرتاتيجية العامة ملكافحة الف�ساد ،والت�صورات العامة للعدالة ،و�سري عمل
�شركات الأعمال اخلا�صة والتعاون الدويل� ،أن تتعر�ض كلها ل�ضرر �شديد �إذا ا�ستطاع املوظفون العموميون
الفا�س ��دون حماي ��ة �أنف�سهم من امل�ساءلة ومن التحقيق �أو املالحقة على جرائم خطرية .وتهدف الفقرة 2
من املادة � 30إىل الق�ضاء على هذه احلاالت �أو منعها قدر الإمكان.
 -388وتو�ض ��ح ملحوظ ��ة تف�سريية ما ُفهم ب� ��أنَّ التوازن املنا�سب امل�شار �إلي ��ه يف الفقرة  2من املادة ،30
م ��ن �ش�أن ��ه �أن ُيقام �أو ُيحافظ عليه مبوج ��ب القانون ويف املمار�سة العملية �أي�ض� � ًا (الفقرة  34من الوثيقة
.)A/58/422/Add.1
 -389ومبوجب الفقرة  4من املادة  ،30يجب على الدول الأطراف اتخاذ التدابري املنا�سبة—بخ�صو�ص
الأفعال املج ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية ،ووفق ًا لقانونها الداخلي ،ومع �إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع —
لأجل ال�سعي ل�ضمان �أن تراعي ال�شروط املفرو�ضة ب�ش�أن قرارات الإفراج �إىل حني املحاكمة �أو اال�ستئناف
�ض ��رورة �ضم ��ان ح�ض ��ور املدعى علي ��ه يف الإج ��راءات اجلنائية الالحق ��ة .فمن املفرت�ض ،وفق� � ًا لإحدى
املذك ��رات التف�سريي ��ة� ،أنَّ عبارة "عل ��ى ذمة املحاكمة" ت�شم ��ل مرحلة التحقيق (الفق ��رة  35من الوثيقة
.)A/58/422/Add.1
 -390وق ��د يك ��ون بو�سع بع�ض الفا�سدين ال�ضالعني يف �صفقات غ�ي�ر قانونية احل�صول على �أرباح طائلة
منه ��ا .وبالتايل ،قد تتوافر للمدّعى عليهم موارد مالية كب�ي�رة مت ّكنهم من �إيداع كفالة وجت ّنب االحتجاز
قبل حماكمتهم �أو قبل ا�ستئنافهم .ويف املقابل يقل الأثر الرادع ال�شرتاط الكفالة .وعليه يجب على �صائغي
الت�شريعات الوطنية �أن ي�أخذوا يف االعتبار خماطر تقوي�ض �إنفاذ القانون املحتملة يف هذه احلالة .وت�شري
الفق ��رة  4م ��ن املادة � 30إىل خماطر ا�ستخدام قرارات الإفراج �إىل حني املحاكمة �أو اال�ستئناف على نحو
غ�ي�ر حكيم ،وتق�ضي ب�أن تتخذ الدول تدابري منا�سبة ،ات�ساق ًا مع قانونها ومع حقوق الدفاع ،ل�ضمان عدم
ا�ستنكاف املدعى عليه عن احل�ضور يف الإجراءات اجلنائية.

( )2املقت�ضيات غري الإلزامية
 -391تقت�ض ��ي الفقرة  3م ��ن املادة  30من الدول �أن ت�سعى �إىل �ضم ��ان ممار�سة �أي �صالحيات قانونية
تقديري ��ة يتيحها قانونها الداخلي فيم ��ا يتعلق مبالحقة �أ�شخا�ص ق�ضائي ًا الرتكابه ��م �أفعا ًال جم ّرمة وفق ًا
له ��ذه االتفاقية ،مع احلر�ص عل ��ى حتقيق الفعالية الق�صوى لتدابري �إنفاذ القان ��ون التي تُتخذ ب�ش�أن تلك
الأفعال الإجرامية ،ومع �إيالء االعتبار الواجب ل�ضرورة الردع عن ارتكابها.
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 -392وه ��ذا احلك ��م ي�شري �إىل ال�صالحي ��ات التقديرية املتاح ��ة يف بع�ض الدول فيم ��ا يتعلق باملالحقة
الق�ضائي ��ة� .إذ يج ��ب على هذه الدول بذل جهد للت�شجيع على تطبيق القانون �إىل �أبعد حد ممكن من �أجل
ردع ارتكاب الأفعال املج ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية.
 -393يج ��ب على ال ��دول الأطراف ،بقدر ما يتّ�سق م ��ع املبادئ الأ�سا�سية لنظامه ��ا القانوين ،النظر يف
�إر�س ��اء �إج ��راءات جتيز لل�سلطة املخت�صة ،عن ��د االقت�ضاء ،تنحية املوظف العموم ��ي املتهم بارتكاب فعل
جم ّرم وفق ًا لهذه االتفاقية �أو وقفه عن العمل �أو نقله من عمله ،مع مراعاة مبد�أ افرتا�ض الرباءة (الفقرة 6
من املادة .)30
 -394ويتن ��اول احلك ��م التايل من امل ��ادة  30عواقب �أخرى تلح ��ق بالأ�شخا�ص املدان�ي�ن بارتكاب �أفعال
جم ّرم ��ة .وتق�ض ��ي هذه الفقرة �أن تنظر كل دولة طرف ،حينما ت�س� � ّوغ ج�سامة اجلرم ،وبقدر ما يتّ�سق مع
املب ��ادئ الأ�سا�سية لنظامه ��ا القانوين ،يف �إقرار �إج ��راءات لإ�سقاط الأهلية ،ب�أمر ق�ضائ ��ي �أو ب�أي و�سيلة
منا�سب ��ة �أخرى ،ولفرتة زمنية يحدده ��ا قانونها الداخلي ،عن الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أفعال جم ّرمة
وفق� � ًا له ��ذه االتفاقية ،وتنحيته ��م من املن�صب العمومي ال ��ذي يتو ّلونه �أو من من�ص ��ب ي�شغلونه يف من�ش�أة
مملوكة كلي ًا �أو جزئي ًا للدولة (الفقرة  7من املادة  .)30وميكن �إ�سقاط الأهلية ب�أمر �صادر عن حمكمة �أو
ب� ��أي و�سيلة �أخرى منا�سبة .كما �إن حتديد مدة �إ�سقاط الأهلية مرتوك لتقدير الدول الأطراف ،مبا يتّ�سق
مع قانونها الداخلي.
�  -395أخ�ي�ر ًا ،ت�س ّلم االتفاقي ��ة ب�أنَّ �إعادة �إدم ��اج الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أفع ��ال جم ّرمة �أو الذين
عوقبوا على ارتكاب �أ�شكال �أخرى من �سوء ال�سلوك ،يف جمتمعاتهم �إمنا هي هدف هام من �أهداف النظم
الرقابي ��ة .وتبع� � ًا لذلك ،ف�إن ��ه يجب على الدول الأط ��راف �أن ت�سعى �إىل ت�شجيع �إع ��ادة �إدماج الأ�شخا�ص
املدانني بارتكاب �أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية يف جمتمعاتهم (الفقرة  10من املادة .)30

(د) التجميد واحلجز وامل�صادرة
 -396جت ��رمي ال�سل ��وك الذي تُ�ستمد منه �أرباح �ضخمة غري م�شروعة لي� ��س كافي ًا ملعاقبة �أو ردع ا ُ
جلناة.
فبع� ��ض ه� ��ؤالء املجرمني ،حت ��ى و�إن مت توقيفهم و�إدانتهم� ،س ��وف يكون بو�سعهم التم ّت ��ع مبكا�سبهم غري
امل�شروعة ال�ستخدامها لأغرا�ضهم ال�شخ�صية �أو لأغرا�ض �أخرى .وعلى الرغم من توقيع بع�ض العقوبات،
�سوف يظل ال�شعور باقي ًا ب�أنَّ اجلرمية مثمرة يف مثل هذه الظروف ،وب�أنَّ احلكومات لي�ست ذات فعالية يف
الق�ضاء على احلوافز املتاحة ملوا�صلة املمار�سات الفا�سدة.
 -397وم ��ن ال�ض ��روري اتخاذ تدابري عملية للحيلولة دون �إفادة املجرم�ي�ن من مكا�سب جرائمهم .ومن
�أهم الو�سائل يف القيام بذلك �ضمان توافر �أنظمة م�صادرة قوية لدى الدول تق�ضي بالتعرف على الأموال
واملمتل ��كات املكت�سبة بطرق غري م�شروعة وبتجميده ��ا وحجزها وم�صادرتها .ومن ال�ضروري �أي�ض ًا وجود
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�آلي ��ات للتعاون الدويل لتمكني ال ��دول من تنفيذ �أوامر التجميد وامل�ص ��ادرة الأجنبية ولتقرير اال�ستخدام
الأن�سب للعائدات واملمتلكات امل�صادرة.
 -398يوج ��د تباين ملحوظ الداللة يف الأ�ساليب والنهوج التي تتبعها النظم القانونية املختلفة .فبع�ضها
يختار اللجوء �إىل نظام يرتكز على املمتلكات ،وبع�ضها ي�ؤْثر نظام ًا يرتكز على القيمة بينما يجمع بع�ضها
الآخ ��ر بني النظامني مع� � ًا .فالنظام الأول ي�سمح مب�صادرة املمتلكات التي يتب�ي�ن �أنها عائدات مت�أ ِّتية من
()50
اجلرمية �أو �أدوات تُ�ستخدم فيها� ،أي �أنها تُ�ستخدم الرتكاب اجلرمية.
 -399و�أم ��ا النظام الثاين في�سمح بتحديد قيمة عائ ��دات و�أدوات اجلرمية وم�صادرة قيمة معادلة.
وت�سمح بع�ض الدول مب�صادرة قيمة العائدات ببع�ض ال�شروط املع ّينة (مث ًال ك�أن يكون اجلاين قد ا�ستخدم
()52
العائدات �أو بدّدها �أو �أخفاها).
()51

 -400ومب ��ا �أنَّ جميع ه ��ذه النظم تقت�ضي الإدانة ك�شرط م�سبق ،ف�إن الإج ��راءات الق�ضائية تكون عادة
ذات طبيعة مدنية ،وت�ستخدم ،على �سبيل املثال ،املعيار املدين ب�ش�أن الإثبات.
 -401وثم ��ة اختالفات �أخرى تتعلق بطائف ��ة اجلرائم التي ميكن ب�ش�أنها �إج ��راء امل�صادرة ،وبا�شرتاط
�إدانة اجلاين �أو ًال( )53ومعيار الإثبات الالزم (املعيار على امل�ستوى اجلنائي �أم امل�ستوى املدين الأدنى)،

()54

( )50يركز هذا النموذج على "املمتلكات املو�صومة" .ففي كندا ،على �سبيل املثال ،يجوز للقا�ضي �أن ي�أمر لدى
�إ�صداره احلكم مب�صادرة الأمالك التي ت�شكل عائدات من اجلرمية عندما تكون اجلرمية التي �صدرت الإدانة ب�ش�أنها
مرتبطة بهذه العائدات .وحتى �إذا كانت املحكمة غري مقتنعة متام ًا ب�أن الأمالك ترتبط باجلرم املحدد ،يجوز للمحكمة
�أي�ض ًا �أن ت�أمر بالتجريد من املمتلكات �إذا كانت مقتنعة ،دون �أن يكون هناك جمال لأي �شك معقول ،ب�أن هذه الأمالك هي
عائدات من اجلرمية .ومبا �أن هذا النظام يخ�ص امللكية ،يجوز للمحكمة �أن حتكم بدفع غرامة بد ًال من ذلك� ،إذا مل يت�سن
حتديد مكان امللكية� ،أو �إذا جرى نقلها �إىل �شخ�ص ثالث� ،أو �إذا كانت امللكية موجودة خارج البلد� ،أو ت�ضاءلت قيمتها بقدر
كبري �أو جرى دجمها مع �أمالك �أخرى.
( )51ن�ش�أ نظام امل�صادرة بناء على "القيمة" يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�آيرلندا ال�شمالية .ومبوجب هذا
النظام ت�ستطيع املحكمة ح�ساب "املنفعة" التي يجنيها مرتكب اجلرم املُدان من جرم معينّ  .وبعد حتديد املنافع املرتاكمة،
يجوز للمحكمة عندئذ �أن تقدر مقدرة املدعى عليه على الدفع (�أي قيمة املبلغ الذي كان بالإمكان جمعه من موجودات
املدعى عليه) .وعلى �أ�سا�س هذه احل�سابات ،ت�صدر املحكمة �أمر "امل�صادرة" ،مببلغ يعادل املنافع �أو املوجودات التي ميكن
حتقيقها� ،أيهما �أقل من الآخر.
ً
ً
( )52ت�ستخدم بع�ض البلدان (مثل �أ�سرتاليا) نظاما خمتلطا ،وهو نظام ي�سمح للمحكمة ب�إ�صدار �أحكام تتعلق
"باملنافع" وم�صادرة الأمالك املو�صومة.
( )53توجد يف بع�ض الدول �أحكام حمدودة للم�صادرة دون �إدانة �إذا توفي ال�شخ�ص املتهم �أو فر من وجه العدالة.
بيد �أن الدول �أخذت تعتمد على نحو متزايد نظما مف�صلة عن امل�صادرة القائمة على الإدانة بارتكاب ُجرم ما ،مما يجعل
م�صادرة املوجودات �أمرا ممكنا من خالل �إجراءات مدنية تخ�ص الأمالك نف�سها ،حيث ال �ضرورة لإدانة �أي �شخ�ص
بارتكاب ُجرم (على �سبيل املثال� ،أملانيا وجنوب �أفريقيا وكولومبيا والواليات املتحدة).
( )54متنح بع�ض الواليات الق�ضائية �صالحية تقديرية يف حتويل عبء الإثبات ،الذي يتعينّ مبوجبه على مرتكبي
الأفعال املج ّرمة تبيان امل�صدر القانوين لأمالكهم (على �سبيل املثال هونغ كونغ ،املنطقة الإدارية اخلا�صة التابعة لل�صني).
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وم ��ا �إذا كان ��ت ممتلكات الأط ��راف الثالثة تخ�ضع للم�ص ��ادرة و�شروط ذلك ،و�صالحي ��ة م�صادرة نواجت
()55
اجلرائم �أو �أدواتها.
 -402فاحلاجة �إىل التكامل و�إىل البدء يف تطبيق نهج �أكرث �شمو ًال على ال�صعيد العاملي وا�ضحة .ولهذه
تخ�ص�ص اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد ثالث مواد له ��ذه امل�س�ألة .فامل ��واد  31و 55و 57من االتفاقية
الغاي ��ةّ ،
تغط ��ي جوان ��ب حملي ��ة ودولية للتعرف عل ��ى عائدات املمار�س ��ات الفا�س ��دة و�أدواتها والقي ��ام بتجميدها
وم�صادرتها ،والأهم من ذلك ،ا�سرتدادها.
 -403وجتدر الإ�شارة �إىل �أنَّ اعتماد ت�شريعات عامة خا�صة مب�صادرة املوجودات والتعاون الدويل ،يتيح
لل ��دول الأطراف �أن تن ّفذ العديد من الأحكام الأ�سا�سية م ��ن اتفاقيات �أخرى ،مثل اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافح ��ة االجتار غري امل�ش ��روع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّث ��رات العقلية ،واتفاقية اجلرمي ��ة َّ
املنظمة وغريها من
اتفاقيات الف�ساد.
 -404ويرد تعريف التعاب�ي�ر "املمتلكات" و"عائدات اجلرائم" و"التجميد" و"ال�ضبط" و"امل�صادرة" يف
الفقرات الفرعية (د) �إىل (ز) من املادة  2من اتفاقية مكافحة الف�ساد واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة كليهما
على النحو التايل:
(�أ) يق�ص ��د بتعب�ي�ر "املمتل ��كات" املوجودات بكل �أنواعه ��ا� ،سواء �أكانت مادي ��ة �أم غري مادية،
منقولة �أم غري منقولة ،ملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وامل�ستندات �أو ال�صكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك
املوجودات �أو وجود حق فيها؛
متح�صل عليها ،ب�شكل مبا�شر
(ب) يق�صد بتعبري "العائدات الإجرامية" � ّأي ممتلكات مت�أ ِّتية �أو
ّ
�أو غري مبا�شر ،من ارتكاب جرم؛
(ج) يق�ص ��د بتعب�ي�ر "التجميد" �أو "احلجز" فر�ض حظر م�ؤقت على �إحالة املمتلكات �أو تبديلها
�أو الت�ص� � ّرف فيه ��ا �أو نقلها� ،أو توليّ عهدة املمتل ��كات �أو ال�سيطرة عليها م�ؤقت ًا ،بن ��ا ًء على �أمر �صادر عن
حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى؛
(د) يق�ص ��د بتعب�ي�ر "امل�ص ��ادرة" ،التي ت�شمل التجري ��د حيثما كان قاب�ل ً�ا لتطبيقه ،احلرمان
الدائم من املمتلكات ب�أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى.
 -405وتق�ضي املادة  31ب�أن تعتمد الدول الأطراف ما يلزم من تدابري� ،إىل �أق�صى حد ممكن يف حدود
نظامها القان ��وين ،للتمكني من م�صادرة عائدات اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية ،والقيمة املعادلة لعائدات
تل ��ك اجلرائ ��م و�أدواتها ،وم ��ن تنظيم �إدارة هذه املمتل ��كات )56(.ويق�صد بعب ��ارة "�إىل �أق�صى حد ممكن
( )55انظر �أي�ضا التو�صية الثالثة (جتميد الأ�صول اململوكة للإرهابيني وم�صادرتها) من التو�صيات اخلا�صة الت�سع
ب�ش�أن متويل الإرهاب ،التي �أ�صدرتها فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال ،وامللحوظة التف�سريية
اخلا�صة بها وقرارات جمل�س الأمن  ،)1999( 1267و ،)2001( 1373و )2001( 1377اخلا�صة بتمويل الإرهاب.
( )56اجلدير باملالحظة �أن اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة الر�شوة تقت�ضي
من الأطراف فيها �أن يفر�ضوا جزاءات مادية ذات قيمة م�ساوية ،حيث ال يكون هناك جمال لل�ضبط وامل�صادرة.
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يف ح ��دود نظمها القانوني ��ة الداخلية" التعبري عما هنالك من اختالف ��ات يف الطريقة التي تتبعها النظم
القانونية املختلفة لتنفيذ االلتزامات التي تفر�ضها هذه املادة .ومن املتوقع مع ذلك �أن تتوفر للدول قدرة
كب�ي�رة عل ��ى االمتثال لأح ��كام املادة  .31كذل ��ك ت ُِلزم املادة  31ال ��دول الأطراف ب�أن تعتم ��د ما يلزم من
تدابري للتمكني من التعرف على العائدات واملمتلكات والأدوات واقتفاء �أثرها وجتميدها و�ضبطها لغر�ض
م�صادرته ��ا وا�سرتدادها .وهي تل ��زم كل دولة طرف� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،ب�أن تخ� � ّول حماكمها �أو �سلطاتها
املخت�صة الأخرى �صالحية الأمر بتقدمي ال�سجالت امل�صرفية وغريها من الب ّينات بغر�ض تي�سري عمليات
()57
التعرف والتجميد وامل�صادرة واال�سرتداد.
 -406وميكن االطالع على �أحكام مف�صلة مماثلة لأحكام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (يف املواد  )1214يف
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية (املادة  ،)5واالتفاقية
الدولي ��ة لقم ��ع متويل الإره ��اب (مرفق قرار اجلمعية العام ��ة  ،)109/54ويف قرار جمل� ��س الأمن 1373
( )2001ويف اتفاقي ��ة جمل�س �أوروبا ب�ش�أن غ�سل عائدات اجلرمي ��ة والبحث عنها و�ضبطها وم�صادرتها.
وقد ال تكون الدول التي �س ّنت ت�شريعات لتنفيذ التزاماتها ك�أطراف يف تلك االتفاقيات بحاجة �إىل �إجراء
تعدي�ل�ات هامة لتلبية متطلبات اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد� )58(.أما اال�ستثناء الوحيد فهو االبتكار الرئي�سي
املتمثل يف ا�سرتداد املوجودات (انظر الف�صل اخلام�س �أدناه).
 -407وم ��ن الناحية الأخرى ،ف�إن تنفيذ �أحكام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة من �ش�أنه �أن يجعل الدول �أكرث
امتثا ًال لأحكام االتفاقيات الأخرى.
 -408ويف الوقت نف�سه ،تكرر املادة  31املبد�أ القا�ضي ب�أن يكون حتديد وتنفيذ التدابري التي ت�شري �إليها
متوافقني مع �أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخا�ضعني لتلك الأحكام.

( )1املقت�ضيات الإلزامية
 -409تب�ّي�نّ امل ��ادة  31االلتزامات الت�شريعي ��ة الرئي�سية بتوفري �صالحيات مت ّكن م ��ن م�صادرة و�ضبط
()59
عائدات اجلرمية.
(� )57إ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف يتعينّ على الدول الأطراف توفري التدريب املطلوب لأفراد ال�شرطة و�أع�ضاء النيابة
العامة وال�سلطات الق�ضائية .و�أ�شري �إىل النق�ص يف التدريب على �أنه عقبة رئي�سية �أمام الإنفاذ الفعلي للقانون يف هذا
املجال املعقد (انظر يف هذا ال�صدد املادة  60من اتفاقية مكافحة الف�ساد (التدريب وامل�ساعدة التقنية) ،الفقرة ( 1هـ)-
(ز) والفقرة .)2
(� )58إ�ضافة �إىل ذلك ،تقدم التو�صيات الأربعون لفرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية املتعلقة بغ�سل الأموال
�إر�شادات للبلدان ب�ش�أن و�سائل التعرف على عائدات اجلرمية واقتفاء �أثرها و�ضبطها وم�صادرتها.
تن�ص املادة  57على �إرجاع
( )59تتناول املادة  55من اتفاقية مكافحة الف�ساد مو�ضوع التعاون الدويل ،بينما ّ
املوجودات.
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 -410ت ��رد االلتزامات املو�ضوعية بالتمكني من امل�ص ��ادرة وال�ضبط يف الفقرات  1و 3و 6من املادة ،31
بينم ��ا ت ��رد ال�صالحيات الإجرائية القتفاء �أثر املوجودات وحتديد مكانه ��ا والو�صول �إليها و�إدارة �ش�ؤونها
يف الفقرات الباقية من املادة .وثمة �إ�شارة خا�صة �إىل م�س�ألة مهمة هي حماية حقوق الأطراف الثالثة.

(�أ) االلتزامات املو�ضوعية
 -411تق�ض ��ي الفق ��رة �( 1أ) من امل ��ادة  31ب�أن تقوم الدول الأط ��راف� ،إىل �أق�صى حد ممكن يف حدود
نظمها القانونية الداخلية ،باتخاذ ما قد يلزم من تدابري للتمكني من م�صادرة:
(�أ) عائدات اجلرائم املت�أ ِّتية من اجلرائم املق ّررة وفق ًا لهذه االتفاقية� ،أو املمتلكات التي تعادل
قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) املمتل ��كات �أو املع ��دات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستخدمت �أو ي ��راد ا�ستخدامها يف ارتكاب
()60
جرائم م�شمولة باالتفاقية.
 -412وبالنظ ��ر �إىل "املب ��د�أ الأ�سا�س ��ي" يف االتفاقية اخلا�ص با�سرتداد املوج ��ودات ،ت ُِلزم الفقرة  3من
امل ��ادة  31كل دول ��ة طرف بالتنظيم الرقابي لإدارة املمتلكات املج ّمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة ،امل�شمولة
يف الفقرت�ي�ن  1و 2م ��ن ه ��ذه املادة .وه ��ذا احلكم غري موج ��ود يف ال�صك ��وك ال�سابقة الت ��ي حتتوي على
املنظمة .فحتى الدول الأطراف يف اتفاقية اجلرمية َّ
مقت�ضي ��ات م�شابهة جد ًا ،كاتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
قد حتتاج �إىل ت�شريعات �أو تعديالت على القوانني القائمة بغية الوفاء بهذا االلتزام.
 -413وم ��ن املهم الإ�ش ��ارة �إىل �أنَّ التعاون الدويل الفعال يف م�ص ��ادرة املوجودات وا�سرتدادها ال ميكن
حتقيق ��ه �إال م ��ن خالل �أح ��كام داخلية قوية ب�ش� ��أن ال�ضبط وامل�ص ��ادرة .وقد ب ّينت التج ��ارب فيما يتعلق
باالتفاقيات الأخرى ويف ال�سياق الداخلي عموم ًا الأهمية احلا�سمة لإدارة املوجودات.
 -414وتتن ��اول الفقرتان  4و 5من املادة  31احل ��االت التي قد ال يكون فيها م�صدر العائدات �أو الأدوات
ظاه ��ر ًا ب�شكل مبا�شر ب�سبب عم ��د املجرمني �إىل جعل اكت�شافها �أكرث �صعوب ��ة بخلطها بعائدات م�شروعة
�أو حتويله ��ا �إىل �أ�ش ��كال �أخرى من الأموال .وتلزم هاتان الفقرتان الدول الأطراف بالتمكني من م�صادرة
املمتلكات التي ُح ِّولت �إليها تلك العائدات وكذلك العائدات التي اختلطت بعائدات �أخرى يف حدود قيمتها
املقدرة.
( )60تبني ملحوظة تف�سريية خا�صة باملادة  12من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة التي حتتوي على لغة م�شابهة� ،أن العبارة
"ا�ستخدمت �أو يراد ا�ستخدامها يف" ّ
تدل على ق�صد ذي طابع ميكن معه �أن يعترب حماولة الرتكاب جرمية (الفقرة  22من
الوثيقة .)A/55/383/Add.1
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 -415وتب�ّي�نّ ملحوظ ��ة تف�سريي ��ة �أنَّ الغر�ض من احلك ��م الوارد يف الفق ��رة  5هو حتدي ��د العتبة الدنيا
و�أنَّ لل ��دول الأط ��راف حري ��ة امل�ض � ّ�ي �إىل �أبعد من ذل ��ك يف ت�شريعاته ��ا املحلية (الفقرة  36م ��ن الوثيقة
.(A/58/422/Add.1
 -416وتن� ّ��ص الفقرة  6من امل ��ادة � 31أي�ض ًا على �إخ�ضاع الإيرادات �أو املناف ��ع الأخرى املت�أ ِّتية من هذه
العائ ��دات الإجرامية� ،أو من املمتلكات التي ُح ّولت تلك العائدات �إليها �أو ُبدّلت بها� ،أو من املمتلكات التي
اختلط ��ت بها تلك العائدات للتدابري امل�شار �إليها يف ه ��ذه املادة ،على نف�س النحو وبنف�س القدر ال�ساريني
على العائدات الإجرامية.
 -417وتُلزم الدول الأطراف ب�أن تكفل �إخ�ضاع الإيرادات �أو املنافع الأخرى املت�أ ِّتية من ا�ستثمار عائدات
()61
اجلرائم للم�صادرة هي الأخرى.
 -418ول ��دى كث�ي�ر من الدول من قب ُل تدابري من هذا القبيل مط ّبق ��ة فيما يتعلق باجلرمية َّ
املنظمة عرب
الوطني ��ة وب�أفعال �إجرامية حمددة ،منها الف�س ��اد ،مبقت�ضى الت�شريعات التي �س ّنتها لتنفيذ اتفاقية الأمم
املتح ��دة ملكافحة االجت ��ار غري امل�شروع يف املخ ��دِّ رات وامل�ؤ ِّث ��رات العقلية .و�سوف حتتاج ه ��ذه الدول �إىل
مراجع ��ة تل ��ك الت�شريعات لتحديد ما �إذا كانت حتتاج �إىل تعدي ��ل لالمتثال لأحكام اجلرائم املق ّررة وفق ًا
التفاقية مكافحة الف�ساد وفيما يتعلق ب�إدارة العائدات الإجرامية امل�صادرة و�إعادتها.

(ب) االلتزامات اخلا�صة باعتماد �صالحيات �إجرائية
� -419س ��وف تعتم ��د قدرات التحري الالزمة لتنفي ��ذ املادة ( 31عالوة على املادت�ي�ن  55و )57ب�صورة
كامل ��ة اعتماد كب�ي�ر على عوامل غري ت�شريعية ،مثل �ضمان تدريب �أجهزة �إنفاذ القانون واملدّعني العا ّمني
تدريب ًا منا�سب ًا وتزويدهم مبوارد كافية .بيد �أنه �سوف يكون من ال�ضروري �أي�ضا �سنّ ت�شريعات يف معظم
احل ��االت ل�ضم ��ان تقرير �صالحيات كافية لدع ��م عمليات اقتفاء �أثر املوج ��ودات ودعم تدابري التحريات
الأخ ��رى الالزم ��ة لتحدي ��د مكان املوج ��ودات والتعرف عليها والرب ��ط بينها وبني اجلرائ ��م ذات ال�صلة.
فاملجرم ��ون الذي ��ن يدركون �أنهم حتت طائلة التحقي ��ق �أو االتهام �سيحاولون �إخف ��اء املمتلكات وحمايتها
م ��ن تدابري �إنف ��اذ القانون .وينخرط امل�س�ؤولون الفا�سدون املحنكون يف ه ��ذه املمار�سات قبل ال�شروع ب�أي
حتقي ��ق .وبدون تواف ��ر القدرة على اقتفاء �أثر تل ��ك املمتلكات ،حيث ينقلها اجلناة م ��ن مكان �إىل مكان،
�ستف�شل جهود �إنفاذ القانون.
 -420ويت�ضمن الت�شريع الذي تق�ضي به الفقرتان  2و 7من املادة :31
(�أ) اتخ ��اذ م ��ا قد يلزم م ��ن تدابري للتمكني من التع ��رف على العائ ��دات �أو املمتلكات الأخرى
واقتفاء �أثرها وجتميدها �أو حجزها (الفقرة  2من املادة )31؛
( )61تو�ضح ملحوظة تف�سريية ،ت�شري �إىل الت�شابه يف �صياغة اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة� ،أن عبارة "املنافع الأخرى"

يق�صد بها �أن ت�شمل ما يخ�ضع للم�صادرة من منافع مادية ومن حقوق وم�صالح م�شروعة ذات طابع واجب النفاذ
(الفقرة  23من الوثيقة .)A/55/383/Add.1
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(ب) تخويل املحاكم �أو ال�سلطات املخت�صة الأخرى �صالحية الأمر بتقدمي ال�سجالت امل�صرفية
�أو املالية �أو التجارية �أو بالتحفظ عليها (الفقرة  7من املادة .)31
 -421وحت ��دد الفقرة  7من امل ��ادة  31املقت�ضيات القانونية الإجرائية الالزم ��ة لت�سهيل �إعمال الأحكام
الأخ ��رى من امل ��ادة  31واملادة ( 55التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة) .فه ��ي ت ُِلزم الدول الأطراف ب�أن
تكف ��ل �أن يك ��ون �إعداد ال�سجالت امل�صرفية وال�سجالت املالية (ومنه ��ا �سجالت �شركات اخلدمات املالية
الأخرى) وال�سج�ل�ات التجارية (ومنها �سجالت املعامالت العقارية �أو �سجالت �شركات ال�شحن البحري
ومتعهدي ال�شحن و�شركات الت�أمني) �إلزامي ًا ،وذلك مث ًال عن طريق �إ�صدار �أوامر بتقدميها �أو عن طريق
البح ��ث واحلجز� ،أو من خالل و�سائل مماثلة ل�ضمان �إتاحتها مل�س�ؤويل �إنفاذ القانون لغر�ض ا�ضطالعهم
بالتداب�ي�ر الت ��ي تق�ضي املادتان  31و 55باتخاذها .وتقرر هذه الفقرة نف�سها مبد�أ عدم جواز تذ ّرع الدول
بال�سرية امل�صرفية ك�سبب لعدم تنفيذ تلك الفقرة .وتقت�ضي اتفاقية مكافحة الف�ساد ،كما �سيتبينّ  ،تطبيق
القاعدة ذاتها فيما يتعلق مب�سائل امل�ساعدة القانونية املتبادلة (انظر الفقرة  8من املادة 46؛ انظر �أي�ض ًا
املادة  55من االتفاقية والق�سم الرابع جيم من هذا الدليل).
 -422واجلدي ��ر باملالحظ ��ة هنا �أي�ض ًا هو �أنَّ هذه التدابري متاثل ج ��د ًا �أحكام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة  .1988وهناك،
م ��ن ث ��م ،دول كثرية اعتم ��دت من قب ُل ،مبقت�ض ��ى الت�شريع املنف ��ذ التفاقية �سن ��ة  ،1988تدابري من هذا
القبي ��ل ،على الأقل فيم ��ا يتعلق بجرائم املخدِّ رات .و�ستكون هذه الدول بحاجة �إىل مراجعة ذلك الت�شريع
من �أجل �ضمان تغطية اجلرائم املق ّررة وفق ًا التفاقية مكافحة الف�ساد.

(ج) الأطراف الثالثة
ُف�س ��ر مقت�ضيات احلجز وامل�صادرة على �أنها ال مت�س بحقوق
 -423تق�ض ��ي الفقرة  9من املادة  31ب�أن ت َّ
الأط ��راف الثالث ��ة احل�سنة النية ،وه ��و ما يعني �أنها ت�ستبع ��د ،على الأقل ،تلك الأط ��راف التي ال علم لها
باجلرمية �أو ال �صلة لها باملجرم (�أو املجرمني).
 -424فنظام امل�صادرة ي�شكل عن ق�صد تدخ ًال يف امل�صالح االقت�صادية للأفراد .ويجب ،لهذا ال�سبب،
�إي�ل�اء عناية خا�صة ل�ضم ��ان �أن يحافظ النظام الذي تعده الدول الأطراف عل ��ى حقوق الأطراف الثالثة
()62
احل�سنة النية التي قد تكون لها م�صلحة يف املمتلكات املعنية.
( )62تو�ضح ملحوظة تف�سريية ت�شري �إىل الأحكام املماثلة يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (املادة � )12أنه ينبغي �أن
ي�ؤخذ بعني االعتبار ،يف تف�سري املادة  ،12املبد�أ الوارد يف القانون الدويل والقائل ب�أنه ال يجوز م�صادرة �أي ممتلكات
تعود �إىل دولة �أجنبية وت�ستخدم يف �أغرا�ض غري جتارية� ،إال مبوافقة تلك الدولة الأجنبية (الفقرة  21من الوثيقة
 .)A/55/383/Add.1كما تو�ضح امللحوظة ذاتها �أنه ال يق�صد باتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة تقييد القواعد املنطبقة على
احل�صانة الدبلوما�سية �أو احلكومية ،مبا يف ذلك ح�صانة املنظمات الدولية.
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( )2امل�سائل االختيارية
عبء الإثبات
 -425ينبغ ��ي ل�صائغ ��ي الت�شريع ��ات الوطني ��ة ،ل ��دى تقري ��ر ال�صالحي ��ات الق�ضائية للأم ��ر باحلجز
وامل�ص ��ادرة� ،أن ينظ ��روا يف امل�سائ ��ل املتعلقة بع ��بء الإثبات الواج ��ب تطبيقه .ففي بع� ��ض النظم تُعامل
امل�ص ��ادرة على �أنها م�س�ألة مدنية ،مبا يقرتن بذلك من �إعمال معيار موازنة االحتماالت .ويف نظم �أخرى
تعت�ب�ر امل�صادرة عقوبة جنائي ��ة ينبغي �أن ُيط ّبق فيها املعيار الأعلى� ،أي معي ��ار �أال يكون هناك جمال لأي
�شك معقول ،وهو ما قد تقت�ضيه يف بع�ض احلاالت املعايري الد�ستورية �أو معايري حقوق الإن�سان.
 -426ورمبا يتوقف هذا� ،إىل حد ما ،على ما �إذا كانت هناك من قب ُل �إدانة واحدة �أو �أكرث يف مالحقات
جنائي ��ة ذات �صل ��ة .ونظ ��ر ًا لأنَّ هذا ي�ستلزم وجود ا�ستنت ��اج ق�ضائي ب�أنَّ اجلرمية ارتكب ��ت ،ا�ستناد ًا �إىل
املعيار اجلنائي الأعلى ب�ش�أن الإثبات ،ف�إن املعيار املدين الأدنى ميكن �أن ُيط َّبق �إذن يف �إجراءات امل�صادرة
الالحق ��ة عل ��ى م�س�ألة م ��ا �إذا كانت املمتل ��كات املعنية مت�أ ِّتية من اجل ��رم املرتكب �أو م�ستخدَ م ��ة �أو معدّة
لال�ستخدام فيه.
 -427وجتيز الفقرة  8من املادة  31للدول الأطراف النظر يف نقل عبء الإثبات �إىل املدعى عليه ليبينّ
�أنَّ العائ ��دات امل َّدعى ب�أنه ��ا مت�أ ِّتية من اجلرمية هي يف الواقع من م�ص ��ادر م�شروعة .ولأنه قد تكون لدى
ال ��دول تقييدات د�ستورية �أو غريها حتول دون نقل ع ��بء الإثبات هذا ،فلي�ست الدول الأطراف ملزمة �إ ّال
بالنظر يف تطبيق هذا التدبري بقدر ما يتفق مع املبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي.
 -428وباملث ��ل ،ق ��د يود �صائغو الت�شريع ��ات النظر يف اعتم ��اد املمار�سة املتبعة يف ه ��ذا ال�ش�أن يف بع�ض
النظ ��م القانوني ��ة ،واملتمثلة يف عدم ا�شرتاط �إدانة جنائية ك�شرط م�سب ��ق للح�صول على �أمر بامل�صادرة،
و�إمنا الن�ص على الأمر بامل�صادرة على �أ�سا�س معيار �أدنى لعبء الإثبات يط ّبق يف الإجراءات .فعلى �سبيل
املث ��ال ،تن�ص قوانني �آيرلندا واململكة املتحدة على هذا النظام للتجريد من املمتلكات ،مبعيار �أدنى لعبء
()63
الإثبات مما هو م�شرتط للحرمان من احلرية.
( )63مبوجب القانون الإيرلندي اخلا�ص بعائدات اجلرائم ،ميكن للمحكمة العليا ،بناء على طلب يقدم �إليها ،حجز
املوجودات التي ي�شتبه �أنها مت�أتِّية من ن�شاط �إجرامي .وميكن الأمر باحلجز على هذه املوجودات دون ا�شرتاط الإدانة
امل�سبقة �أو تقدمي دليل على ن�شاط �إجرامي من جانب املتهم (املدين) ،الذي ُيلزَ م بتبيان امل�صادر الوا�ضحة لرثوته مو�ضع
اال�شتباه والتي مل يقدم لها تف�سري ًا حتى الآن .وتن�ص املادة  2مكرر ًا ثاني ًا من القانون الإيطايل رقم  575على �ضبط
الأمالك التي ميلكها ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أي �شخ�ص ي�شتبه ب�أنه ي�شارك يف جماعة مافيوية ،عندما تبدو
قيمتها غري متنا�سبة مع دخله �أو �أن�شطته االقت�صادية� ،أو عندما ميكن تقدمي حجة منطقية ،ا�ستناد ًا �إىل �أدلة متوفرة،
ب�أن الأمالك املعنية ت�شكل عائدات لأن�شطة غري قانونية .وميكن �أن ت�صبح الأمالك املحتجزة رهن ًا بامل�صادرة �إذا مل ُيقدم
مر�ض يبينّ م�صدرها القانوين .و َو َ�ضعت قوانني الواليات املتحدة اخلا�صة بالتجريد من امللكية مفهوم "الدعوى
تف�سري ٍ
املدنية" �ضد الأمالك ذاتها ،مما ميكن من تبيان الأ�صل غري امل�شروع على �أ�سا�س ترجيح االحتماالت.
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�  -429أخ�ي�ر ًا ،تن� ��ص الفق ��رة  10من املادة  31على �أنه لي� ��س يف هذه املادة ما مي�س باملب ��د�أ القائل ب�أن
يك ��ون حتديد وتنفيذ التدابري التي ت�شري �إليها وفق ًا لأحكام القان ��ون الداخلي للدولة الطرف ورهن ًا بتلك
الأح ��كام .و ُتق� � ُّر اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد ب�أنَّ ال ��دول الأطراف ،نظ ��ر ًا لالختالف ��ات الوا�سعة يف النظم
القانونية الداخلية ،لي�ست ملزمة بتنفيذ �أحكام املادة  31باتباع �أي �صيغة معينة و�أنَّ لديها املرونة الالزمة
لال�ضطالع بالتزاماتها على نحو يتفق و�إطارها القانوين الداخلي.

(هـ) حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا واملب ّلغني
 -430تتن ��اول �أحكام املادت�ي�ن  32و( 33ف�ض ًال عن املادة  )35حماية ال�شه ��ود ،وبذلك تُ�ستكمل اجلهود
اخلا�ص ��ة مبنع ف�ساد املوظفني يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�ص ��ة ،و�إعاقة �سري العدالة ،وم�صادرة العائدات
الإجرامي ��ة وا�سرتداده ��ا ،ف�ض ًال عن التعاون على امل�ستويني الوطني وال ��دويل .وما مل ي�شعر النا�س ب�أنهم
�أحرار يف الإدالء ب�شهاداتهم وب�إي�صال خرباتهم �أو جتاربهم �أو معارفهم �إىل ال�سلطات ،ف�إن جميع �أهداف
االتفاقية ميكن �أن تُق َّو�ض.
 -431وبالتايل ،ف�إن الدول الأطراف ملزمة باتخاذ تدابري منا�سبة ،يف حدود �إمكانياتها ومبا يتوافق مع
نظامه ��ا القانوين ،لتوفري حماية لل�شهود واخل�ب�راء من �أي انتقام �أو ترهيب حمتمل .وتُ�شجع الدول �أي�ض ًا
عل ��ى و�ضع قواعد �إجرائية وقواعد �إثبات تعزز احلماية للأ�شخا�ص الذين يب ّلغون ال�سلطات املخت�صة عن
ح�سن نية ب�أفعال الف�ساد.
 -432وعل ��ى العموم ،يلحق الف�ساد ال�ضرر باملجتمع�ي�ن املحلي والدويل .وقد يكون للممار�سات الفا�سدة
�أي�ض� � ًا �ضحاي ��ا حمدّدون .وت�س ّلم اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد ب�أهمية التخفيف من �أث ��ر الف�ساد على الأفراد
واجلماع ��ات واملنظمات ،وتق�ضي ب�أن تتخذ الدول الأط ��راف تدابري حلماية ال�ضحايا من �أعمال االنتقام
والرتهي ��ب وت�ضم ��ن و�ضع �إج ��راءات للتعوي�ض وجرب ال�ض ��رر .وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيتع�ي�ن على الدول
الأط ��راف بحث الأمور من منظ ��ور ال�ضحايا ،وفق ًا للمبادئ القانونية املحلية ومبا يت�سق مع حقوق املدعى
عليهم.

ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -433مع مراعاة �أنَّ بع�ض ال�ضحايا قد يكونون �شهود ًا �أي�ض ًا ،تلزم الدول مبا يلي:
ذلك:

(�أ)

توف�ي�ر حماي ��ة فعالة لل�شه ��ود واخلرباء ،يف ح ��دود الإمكانات املتاحة .ويج ��وز �أن يت�ضمن
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( )1احلماية اجل�سدية؛
( )2النقل �إىل مكان �آخر داخل البلد �أو خارجه؛
( )3ال�سماح بعدم ك�شف هوية ال�شهود و�أماكن وجودهم؛
( )4ترتيبات خا�صة لإعطاء الأدلة؛
(ب) و�ض ��ع �إجراءات منا�سبة توف ��ر ل�ضحايا اجلرائم امل�شمولة باالتفاقي ��ة �سبل احل�صول على
التعوي�ض وجرب الأ�ضرار؛
(ج) �إتاح ��ة الفر� ��ص لل�ضحاي ��ا لعر�ض �آرائه ��م و�شواغلهم يف املرحلة املنا�سب ��ة من الإجراءات
اجلنائية ،وفق ًا للقانون الداخلي؛
(د) النظر يف �إبرام اتفاقات مع دول �أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن الإقامة؛
(هـ) النظر يف تدابري حماية الأ�شخا�ص الذين يب ّلغون ال�سلطات املخت�صة بح�سن نية عن �أفعال
لها عالقة بالف�ساد.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -434تقت�ضي الفقرة  1من املادة  32ب�أن تتخذ الدول الأطراف تدابري منا�سبة �ضمن حدود �إمكانياتها
لتوفري حماية ف ّعالة لل�شهود يف �إجراءات جنائية الذين يدلون ب�شهادة تتعلق ب�أفعال جم َّرمة وفق ًا لالتفاقية،
وعند االقت�ضاء لأقاربهم و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم ،من � ّأي انتقام �أو ترهيب حمتمل.
 -435ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري:
(�أ) �إقرار �إجراءات لتوف�ي�ر احلماية اجل�سدية لأولئك الأ�شخا�ص ،كالقيام مث ًال بتغيري �أماكن
�إقامته ��م وال�سماح بفر� ��ض قيود على �إف�شاء املعلوم ��ات اخلا�صة بهويتهم و�أماك ��ن تواجدهم (املادة ،32
الفقرة �( 2أ))؛
(ب) توفري قواعد خا�صة بالأدلة تتيح لل�شهود �أن يدلوا ب�أقوالهم على نحو يكفل �سالمة ال�شهود
(املادة  ،32الفقرة ( 2ب)).
 -436وت�سري تلك الأحكام على ال�ضحايا �أي�ض ًا �إذا كانوا �شهود ًا (املادة  ،32الفقرة .)4
 -437وه ��ذه املقت�ضيات �إلزامية ،ولكن ح�سب االقت�ضاء فق ��ط وعندما تكون �ضرورية ،وال مت�س بحقوق
املدّعى عليهم ،و�ضمن حدود الو�سائل املتاحة للدولة الطرف املعنية.
 -438ويعن ��ي ذل ��ك �أنَّ الت ��زام توفري حماي ��ة ف ّعالة لل�شهود يقت�ص ��ر على حاالت معين ��ة �أو على ظروف
حم ��ددة تك ��ون فيها ه ��ذه الو�سائل منا�سب ��ة يف نظر الدولة الط ��رف املنفذة .فمث ًال ،قد يمُ ن ��ح امل�س�ؤولون
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�صالحي ��ة تقديرية لتقييم التهدي ��د �أو املخاطر املحتملة يف كل حالة وتوفري احلماي ��ة وفق ًا لذلك .كما �إن
الت ��زام توف�ي�ر احلماية ال ين�ش� ��أ �إال عندما تكون هذه احلماي ��ة يف حدود الو�سائل املتاح ��ة للدولة الطرف
املعنية� ،أي مث ًال يف حدود املوارد املتوفرة لديها وقدراتها التقنية.
 -439وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل بع� ��ض التدابري غري الباهظ ��ة التكلفة ن�سبي� � ًا التي قد تك ��ون كافية يف هذا
ال�ص ��دد ،مثل النقل داخل م�ؤ�س�سة مع َّينة �أو �إىل م�ؤ�س�س ��ة �أخرى .ومن بني البدائل الأخرى هناك الأوامر
الزجرية ،التي ميكن �أن تكون مفيدة وف ّعالة �إىل حد كبري .ويتوقف م�ستوى احلماية املمنوحة ومداها على
�أهمي ��ة م ��ا يقدّمه ال�شاهد �أو ال�ضحية م ��ن �أد ّلة ،وعلى طبيعة الق�ضية ،و�أن ��واع الأ�شخا�ص املعنيني ،وغري
ذلك من عوامل خا�صة ب�سياق الظروف.
 -440ولي� ��س م�صطلح "ال�شاهد" مع ّرف� � ًا ،ولكن املادة  32تق�صر نطاق فئة ال�شهود الذين تنطبق عليهم
التـزام ��ات احلماي ��ة على ال�شه ��ود الذين يدل ��ون ،يف الإجراءات اجلنائي ��ة ،ب�شهادة بخ�صو� ��ص الأفعال
املج َّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية ،وعند االقت�ضاء� ،أقاربهم و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم.
 -441وهذا احلكم ،عند تف�سريه تف�سريا �ضيقا ،لن ينطبق �إال عند الإدالء ب�شهادة فع ًال� ،أو عندما يكون
م ��ن الوا�ض ��ح �أنه �سوف ُيدلىَ ب�شهادة ،مع �أنَّ اقت�ضاء حماية ال�شهود من �أي انتقام حمتمل ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل تف�سري �أو�سع.
 -442وت�ش�ي�ر جتربة ال ��دول التي توجد لديها خمططات حلماية ال�شه ��ود �إىل �أنه �سوف يلزم اتباع نهج
�أو�س ��ع نطاق� � ًا �إزاء تنفيذ هذا االقت�ضاء م ��ن �أجل كفالة القدر الكايف من احلماي ��ة الذي ي�ضمن ا�ستعداد
ال�شهود للتعاون يف �أثناء التحريات واملالحقات .وينبغي ملخططات احلماية �أن ت�سعى عموم ًا �إىل �أن تو�سع
نطاق احلماية لكي ت�شمل ،يف احلاالت التالية� ،إ�ضافة �إىل ال�شهود الذين �أدلوا ب�شهادة فعال:
(�أ) الأ�شخا� ��ص الذين يتعاونون يف التحري ��ات �أو يقدمون فيها امل�ساعدة� ،إىل �أن يت�ضح �أنه لن
ُيطلب منهم الإدالء ب�شهادة؛
(ب) الأ�شخا� ��ص الذين يقدمون معلومات ذات �صلة ولكن لي�ست مطلوبة ك�شهادة �أو ال تُ�ستخدم
يف املحكمة ب�سبب القلق على �أمان املب ّلغ �أو غريه من الأ�شخا�ص.
 -443ولذل ��ك رمبا يود امل�ش ّرع ��ون �أن يجعلوا هذه الأحكام واجبة التطبيق على �أي �شخ�ص لديه فع ًال �أو
ق ��د تكون لديه معلوم ��ات ذات �صلة �أو قد تكون ذات �صلة بالتحقيق �أو املالحقة يف جرمية تتعلق بالف�ساد،
�سواء قدّمت �أم مل تقدّم كدليل.
 -444كما جتدر مالحظة �أنَّ هذا االلتزام يط ّبق �أي�ض ًا على حماية الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون �أو �شاركوا
يف �أفع ��ال جم َّرم ��ة وفق ًا لالتفاقية ثم يتعاونون م ��ع �أجهزة �إنفاذ القانون �أو يقدم ��ون م�ساعدة لها� ،سواء
كانوا �شهود ًا �أم ال (انظر الفقرة  4من املادة .)37
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 -445رهن� � ًا باملقت�ضيات الد�ستوري ��ة �أو غريها من املقت�ضيات القانونية يف ال ��دول الأطراف ،قد يوجد
قي ��دان هام ��ان عل ��ى ما ميك ��ن القيام به لتنفي ��ذ امل ��ادة  .32وهما يتعلق ��ان كالهما باحلق ��وق الأ�سا�سية
للأ�شخا� ��ص املتهم�ي�ن بارتكاب جرائم .ولذل ��ك تن�ص الفقرة  2من املادة  32عل ��ى �أن يراعى يف التدابري
املنف ��ذة عدم امل�سا�س بحقوق املدعى عليه .فمث ًال ،ق ��د يلزم يف بع�ض الدول التوفيق بني الإدالء بال�شهادة
دون ح�ض ��ور ال�شاه ��د ج�سدي ًا �أو عند حجب هويته احلقيقية عن و�سائ ��ط الإعالم وعن املجرم املتهم من
جهة ،والقواعد الد�ستورية �أو غريها من القواعد التي تعطي املدعى عليهم حق مواجهة متهميهم من جهة
�أخ ��رى .وثمة مثال �آخر هو �أنَّ املقت�ضيات الد�ستوري ��ة �أو غريها من القواعد القانونية الأ�سا�سية يف بع�ض
ال ��دول ت�شمل وجوب �إف�شاء �إم ��ا كل املعلومات التي ميلكها املدعون العامون �أو كل املعلومات التي قد تربئ
واف �ضد التهم .وقد يت�ضمن ذلك ك�شف معلومات �شخ�صية �أو
املتهم ،من �أجل �إتاحة �إمكانية �إقامة دفاع ٍ
هوية ال�شهود لكي يت�سنى اال�ستجواب املقابل على نحو �سليم.
 -446ويف احل ��االت التي تتعار� ��ض فيها هذه امل�صالح مع التدابري املتخذة حلماي ��ة هوية ال�شاهد �أو �أي
معلوم ��ات �أخ ��رى عن ��ه لأ�سباب تتعلق بالأم ��ان ،قد ُيطلب من املحاك ��م �أن ت�صوغ حلو ًال تك ��ون خا�صة بكل
حال ��ة عل ��ى حدة وتف ��ي باملقت�ضي ��ات الأ�سا�سية املتعلقة بحق ��وق املتهم ،مع ع ��دم �إف�ش ��اء معلومات تكفي
احل�سا�سة �أو لتعري�ض ال�شهود �أو املب ّلغني للخط ��ر .وميكن النظر يف ت�شريعات
لتعي�ي�ن م�صادر التحري ��ات ّ
تن�ش ��ئ �صالحية تقديري ��ة ق�ضائية يف هذه احلاالت وتر�سم حدودها .وتت�ضم ��ن بع�ض اخليارات التدابري
التالية:
(�أ) و�ضع قيود قانونية على التزامات الإف�شاء ،تكون واجبة التطبيق حيثما يثبت وجود قدر ما
من اخلطر؛
(ب) ممار�س ��ة �صالحي ��ة تقديرية ق�ضائي ��ة ال�ستعرا�ض املواد املكتوبة وتنقيحه ��ا ،واتخاذ قرار
ب�ش�أن ما ال يجب �إف�شا�ؤه وميكن حذفه؛
(ج) عقد جل�سات مغلقة لال�ستماع �إىل الأدلة احل�سا�سة ،ميكن �أن تُ�ستبعد منها و�سائط الإعالم
وغريها من املراقبني.
 -447وق ��د تت�ص ��ل بع�ض عنا�صر حماية ال�شهود بجرم عرقلة �سري العدال ��ة (املادة  ،)25الذي يت�ضمن
اللجوء �إىل ا�ستخدام القوة البدنية والتهديد والرتهيب جتاه ال�شهود.
 -448تل ��زم الفق ��رة  5من املادة  32الدول الأطراف ،رهن ًا بقوانينها الداخلية ،ب�أن تتيح �إمكانية عر�ض
�آراء و�شواغ ��ل ال�ضحاي ��ا و�أخذها بعني االعتبار يف املراحل املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية املتخذة جتاه
اجلناة ،على نحو ال مي�س بحقوق الدفاع.
 -449وقد يلزم �إدخال تعديالت على القوانني التي حتكم �إجراءات املحاكمة يف الدول التي مل تتح فيها
هذه الفر�ص بعد.
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 -450وينبغي لهذا الت�شريع �أن ي�أخذ العوامل التالية يف االعتبار:
(�أ) ال ي�شمل الإلزام �إال �ضحايا اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية؛
(ب) ع ��ادة م ��ا تكون م�س�ألة م ��ا �إذا كان �أم مل يك ��ن ال�شخ�ص الذي يلتم�س الإع ��راب عن �آرائه
و�شواغل ��ه �ضحي ��ة ذل ��ك اجلرم م�س�أل ��ة واقعية يتعني عل ��ى املحكمة التي تنظ ��ر يف الدع ��وى �أو التي تدير
الإج ��راءات �أن تف�ص ��ل فيه ��ا .و�إذا ما تق ��رر �إتاحة فر�صة لل�ضحي ��ة للمثول قبل ف�ص ��ل املحكمة نهائي ًا يف
م ��ا �إذا كان اجل ��رم قد وقع بالفع ��ل ،و�إدانة ال�شخ�ص املته ��م بارتكاب ذلك اجلرم ،فينبغ ��ي للت�شريع �أن
ي�سم ��ح للمحكم ��ة ب�أن ت�أذن بامل�شارك ��ة ا�ستناد ًا �إىل ادع ��اءات ال�ضحية ،ولكن دون الو�ص ��ول �إىل �أي قرار
مي�س النتيجة النهائية للدعوى .و�إن مل ي�ؤذن لل�ضحية باملثول �إال يف حالة �إدانة املتهم وقبل �إ�صدار احلكم
النهائي �أو بعد ذلك ،ف�إن هذه امل�س�ألة ال تن�ش�أ عندئذ؛
(ج) ينبغي للت�شريع �أن ي�سمح لل�ضحية ب�شكل ما من �أ�شكال التعبري ،و�أن يقت�ضي �أي�ض ًا ب�أن ت�أخذ
املحكمة ما يعبرّ عنه بعني االعتبار فع ًال؛
(د) الإل ��زام يخ�ص ال�سماح بعر�ض ال�شواغل ،وميك ��ن �أن يت�ضمن ذلك �إما مذكرات مكتوبة �أو
بيان ��ات �شفوي ��ة .وقد تكون الأخرية �أجن ��ع يف احلاالت التي ي�ستطيع فيها ال�ضحي ��ة �أن يتكلم فع ًال .ولكن،
مبحام ،وهناك خطر من �أنَّ معلوم ��ات ال يجوز قبولها ك�أدلة
ع ��ادة م ��ا ال يكون ال�ضحية متهيئ� � ًا �أو مم َّثال
ٍ
تُف�ش ��ى للذي ��ن يبتّون يف م�سائل واقعي ��ة .وهذا �شاغل خا� ��ص يف الإجراءات التي ت�ض ��م �أ�شخا�ص ًا عاديني
البت نهائيا يف الإدانة؛
كالأع�ضاء يف هيئات املح ّلفني ،وحيث ميكن عر�ض بيانات قبل ّ
(هـ) الإل ��زام يخ� ��ص ال�سماح بامل�شاركة يف املراحل املنا�سبة وعلى نح ��و ال مي�س بحقوق الدفاع.
وقد يحتاج ذلك �إىل احتياطات ل�ضمان عدم �إف�شاء �أي معلومات ا�ستبعدت ك�أد ّلة ،لأنَّ حقوق الدفاع كانت
قد انتهكت �أو لأنها كانت خم ّلة �إىل حد جعلها تنتهك احلق الأ�سا�سي يف حماكمة عادلة .وترى دول كثرية
ت�سم ��ح مبثول ال�ضحايا (غري مثولهم ك�شهود) �أنَّ املرحلة املنا�سب ��ة الوحيدة هي بعد الإدانة .ف�إذا لزمت
�شه ��ادة ال�ضحي ��ة ُدع ��ي �إىل املثول ك�شاهد عادي .ويف ح ��ال تربئة املتهم ،ت�صبح البيان ��ات التي �أدىل بها
ال�ضحي ��ة غ�ي�ر ذات �صلة باملو�ضوع� .أما �إذا �أُدين املتهم فكثري ًا ما تكون املعلومات املتعلقة بت�أثري اجلرمية
على ال�ضحية وثيقة ال�صلة للغاية باحلكم.

املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل معينة
 -451تقت�ض ��ي الفق ��رة  3من املادة  32ب�أن تنظر الدول الأط ��راف يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات مع دول
�أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن �إقامة الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرة  1من املادة .وي�سري ذلك احلكم على
ال�ضحايا �أي�ض ًا �إذا كانوا �شهود ًا (املادة  ،32الفقرة .)4
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 -452وتقت�ض ��ي امل ��ادة  33ب� ��أن تنظر ال ��دول الأطراف يف �أن تُدخ ��ل يف �صلب نظامه ��ا الداخلي تدابري
منا�سب ��ة لتوفري احلماية من �أي معاملة ال م�س� � ّوغ لها لأي �شخ�ص يقوم بح�سن ن ّية ولأ�سباب وجيهة ب�إبالغ
ال�سلطات املخت�صة ب�أي وقائع تتعلق ب�أفعال جم ّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية.
 -453وثم ��ة �أهمية يف ه ��ذا ال�صدد لتدابري مثل حماي ��ة امل�ستقبل الوظيفي ،وتوف�ي�ر الدعم النف�ساين،
واالعرتاف امل�ؤ�س�سي بالإبالغ ،والنقل داخل امل�ؤ�س�سة نف�سها ،والنقل �إىل م�ؤ�س�سة �أخرى خمتلفة.
 -454وبذلك ت�س ِّلم اتفاقية مكافحة الف�ساد بالإمكانات التي تنطوي عليها امل�ساهمات املفيدة من جانب
�أ�شخا� ��ص يالحظ ��ون ممار�سات فا�سدة �أو يحتكون بها ب�أي �شكل �آخ ��ر .ويف تلك الأحوال ينبغي النظر يف
توفري احلماية للمبلغني بح�سن ن ّية عن �أفعال تت�صل بجرائم الف�ساد �إىل ال�سلطات املخت�صة ،ا�ستناد ًا �إىل
�أ�سباب معقولة.

(و) عواقب �أفعال الف�ساد
 -455هن ��اك �شواغ ��ل تتعل ��ق بالآثار االقت�صادي ��ة �أو االجتماعي ��ة �أو غريها املرتتبة عل ��ى الف�ساد ،وهي
مت�سق ��ة م ��ع �أهداف اتفاقية مكافحة الف�ساد فيم ��ا يتعلق باملنع و�إنفاذ القانون و�إع ��ادة املوجودات .ولهذا
ال�سبب ،حتتوي املادة  34على �إلزام عام للدول الأطراف ب�أن تتخذ تدابري تُعنى مبعاجلة عواقب الف�ساد.
 -456ويج ��ب �أن تُتخذ تلك التدابري مع �إيالء االعتبار الواجب حلقوق الأطراف الثالثة املكت�سبة بح�سن
ن ّية ووفق ًا للمبادئ الأ�سا�سية للقانون الداخلي لكل دولة طرف.
 -457ويف ه ��ذا ال�سياق ،تفيد امل ��ادة  34ب�أنه يجوز للدول الأطراف �أن تعترب الف�ساد عامال ذا �أهمية يف
اتخاذ �إجراءات قانونية:

(�أ)

لإلغاء �أو ف�سخ عقد؛ �أو

(ب) ل�سحب امتياز �أو غري ذلك من ال�صكوك املماثلة؛ �أو
(ج) التخاذ �أي �إجراء انت�صافي �آخر.

(ز) التعوي�ض عن ال�ضرر
 -458مما يت�صل على نحو وثيق باملادة  34الإلزام ب�ضمان �سبل احل�صول على تعوي�ض �أو جرب الأ�ضرار
ل�ضحايا الأفعال املج َّرمة وفق ًا لالتفاقية.
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 -459وعلي ��ه تق�ض ��ي املادة  35ب�أن تتخذ ال ��دول الأطراف ما قد يلزم من تداب�ي�ر ،وفق ًا ملبادئ قانونها
الداخل ��ي ،ل�ضم ��ان حق الكيان ��ات �أو الأ�شخا� ��ص الذين �أ�صابهم �ض ��رر نتيجة لفعل ف�س ��اد يف رفع دعوى
ق�ضائية ب�ش�أن امل�س�ؤولني عن �إحداث ذلك ال�ضرر ،بغية احل�صول على تعوي�ض.
 -460وال يقت�ض ��ي ذل ��ك ب�أن ي�ضمن لل�ضحايا احل�صول على التعوي� ��ض �أو جرب الأ�ضرار ،ولكن يجب �أن
تن�ص تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى على �إجراءات ميكن بوا�سطتها التما�س ذلك �أو املطالبة به.
 -461وتب�ّي�نّ "ملحوظ ��ة تف�سريي ��ة" �أنَّ التعبري "الكيان ��ات �أو الأ�شخا�ص" يعترب �شام�ل ً�ا الدول ،وكذلك
ال�شخ�صي ��ات االعتباري ��ة والطبيعية (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفق ��رة  .)37وتبينّ "ملحوظة �أخرى"
�أنَّ املق�صود من املادة  35هو �إر�ساء املبد�أ القا�ضي ب�أن ت�ضمن الدول الأطراف �أن تكون لديها �آليات تتيح
للأ�شخا� ��ص �أو الكيان ��ات التي �أ�صابها �ضرر �أن ت�ستهل ،يف ظروف مالئم ��ة� ،إجراءات قانونية �ضد �أولئك
الذين يرتكبون �أفعال ف�ساد (مث ًال يف احلاالت التي تكون فيها لتلك الأفعال �صلة قانونية بالدولة الطرف
الت ��ي ي ��راد رفع تلك الدعوى فيه ��ا) .ثم تفيد امللحوظة بعد ذلك �أنه بينم ��ا ال تق ّيد املادة  35حق كل دولة
ط ��رف يف تقري ��ر الظروف التي جتعل فيها حماكمها متاحة يف تلك احل ��االت ،فلي�س املق�صود منها �أي�ض ًا
�أن ت�ستل ��زم �أو تق ��رر ما تخت ��اره الدولة الطرف خ�صي�ص ًا ل ��دى فعل ذلك (الوثيق ��ة ،A/58/422/Add.1
الفقرة .)38

املتخ�ص�صة
(ح) ال�سلطات
ِّ
 -462تق�ض ��ي املادة  36ب� ��أن تتخذ الدول الأطراف ،وفق ًا للمبادئ الأ�سا�سي ��ة لنظمها القانونية ،تدابري
متخ�ص�ص�ي�ن يف مكافحة الف�ساد من خالل �إنفاذ
متخ�ص�صة �أو �أ�شخا�ص
ل�ضم ��ان وجود هيئ ��ة �أو هيئات
ِّ
ِّ
القانون.
 -463ويج ��وز لل ��دول الأط ��راف �إ ّم ��ا �أن تن�شئ هيئ ��ة م�ستقلة جدي ��دة متام� � ًا �أو �أن تعينّ هيئ ��ة �أو �إدارة
موج ��ودة داخل منظمة قائمة .ويف بع�ض احلاالت قد يكون وج ��ود هيئة ملكافحة الف�ساد �ضروري ًا من �أجل
ب ��دء مكافح ��ة الف�ساد به ّمة جديدة ومر ّكزة .وكث�ي�ر ًا ما يكون من املفيد ،يف ح ��االت �أخرى ،تو�سيع نطاق
اخت�صا� ��ص �إح ��دى الهيئات القائمة لكي ي�شمل مكافحة الف�ساد على نحو حم� �دّد .علم ًا ب�أنَّ الف�ساد كثري ًا
ما يكون جمتمع ًا مع جرائم اقت�صادية �أو �أن�شطة �إجرامية منظمة؛ ومن ثم ف�إن مكافحته تكون تخ�ص�ص ًا
فرعي ًا لل�شرطة والنيابة العامة وال�سلطة الق�ضائية وهيئات �أخرى (�إدارية ،مث ًال) .ويجدر تنبيه امل�س�ؤولني
عن التنفيذ �إىل �أنَّ �إن�شاء هيئات جديدة فائقة التخ�ص�ص قد ي�أتي بنتائج عك�سية� ،إذا ما �أ َّدى �إىل تداخل
االخت�صا�ص ��ات ،ومن ث ��م �إىل احلاجة �إىل مزيد من التن�سيق وغري ذلك ،مما م ��ن �ش�أنه �أن يكون �إ�شكا ًال
ي�صعب ح ّله.
 -464ويج ��ب من ��ح تلك الهيئ ��ة �أو الهيئ ��ات �أو �أولئك الأ�شخا�ص م ��ا يلزم من ا�ستق�ل�ال ،وفق ًا للمبادئ
الأ�سا�سي ��ة للنظام القانوين يف الدولة الطرف ،لكي يت�سنى له ��ا اال�ضطالع بوظائفها على نحو ف ّعال ومن
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دون التع ّر� ��ض لأي ت�أث�ي�ر غري مالئم ،وينبغي �أن تكون حا�صلة عل ��ى التدريب املنا�سب وكذلك على املوارد
املنا�سب ��ة لتنفيذ مهامها ،وتفيد ملحوظة تف�سريية ب�أنه ميك ��ن �أن تكون الهيئة �أو الهيئات امل�شار �إليها هنا
هي الهيئة �أو الهيئات نف�سها امل�شار �إليها يف املادة ( 6الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة .)39
 -465ويه � ّ�م يف هذا ال�سياق ت�ص ُّور وظائف تلك الهيئة بخ�صو� ��ص �إنفاذ القانون على ال�صعيد الداخلي
باالق�ت�ران باجلهود املعنية مبكافح ��ة الف�ساد ال�شاملة ،مثل املنع (انظر الف�ص ��ل الثاين من هذا الدليل)
والتعاون على ال�صعيدين الداخلي والدويل (انظر الف�صل الرابع).

(ط) التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون
�  -466أح ��كام املادة  37بالغة الأهمية �أي�ض ًا لأه ��داف املنع والتعاون الدويل ،وهي تطابق �أحكام اتفاقية
اجلرمية َّ
املنظمة (املادة .)26
 -467ذل ��ك �أنَّ التع ��اون من جانب م�شارك�ي�ن يف �أفعال فا�سدة �أن يوفر م�ساع ��دة كبرية يف التح ّري عن
جن ��اة حمنك�ي�ن ويف عملي ��ة �إنفاذ القان ��ون ب�ش�أنهم .وينطبق ذل ��ك �أي�ض ًا على منع وق ��وع جرائم خطرية،
حي ��ث ميك ��ن �أن ت� ��ؤدي معلومات تُ�س� � َّرب من م�ص ��ادر داخلية �إىل �إحب ��اط عمليات �إجرامي ��ة كان يجري
التخطيط لها.
 -468وه� ��ؤالء الأ�شخا�ص �شهود م ��ن نوع خا�ص � ْإذ هم عر�ضة للمالحقة ب�سب ��ب م�شاركتهم املبا�شرة �أو
غ�ي�ر املبا�شرة يف جرائم ف�ساد .وقد �سعت بع�ض ال ��دول �إىل ت�شجيع التعاون من جانب �أولئك ال�شهود من
خالل منح ح�صانة من املالحقة �أو الت�ساهل ن�سبي ًا يف ظروف مع ّينة ،تختلف من دولة �إىل �أخرى.
 -469وتقت�ض ��ي اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد �أن تتخذ الدول الأطراف تداب�ي�ر للت�شجيع على ذلك التعاون،
وفق� � ًا ملبادئها القانوني ��ة الأ�سا�سية .واخلطوات املحدّدة الواجب القيام به ��ا مرتوكة لتقدير الدول ،والتي
يطلب �إليها �أن تعتمد �أحكام ًا ب�ش�أن احل�صانة �أو الت�ساهل ،ولكنها ال تُلزم بذلك.

ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -470وفق ًا للمادة  37يجب على الدول الأطراف:

(�أ)
تتعلق بالف�ساد:

�أن تتخ ��ذ تدابري منا�سبة لت�شجيع الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون �أو �شاركوا يف ارتكاب جرائم

( )1على تقدمي معلومات مفيدة لأغرا�ض التحقيق والإثبات؛
( )2عل ��ى توفري م�ساع ��دة فعلية حمدّدة ميك ��ن �أن ت�سمح بحرمان اجلن ��اة من عائدات
اجلرمية (الفقرة )1؛
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(ب) �أن تنظر يف �إمكانية تخفيف عقوبة املتهم الذي يقدّم عون ًا كبري ًا (الفقرة )2؛
(ج) �أن تنظ ��ر يف �إمكانية منح احل�صانة م ��ن املالحقة الق�ضائية ل ّأي �شخ�ص يقدّم عون ًا كبري ًا
(الفقرة 3؛ وقد يتطلب ذلك ت�شريع ًا يف النظم التي ال متنح �سلطة تقديرية للنيابة العامة)؛
(د) �أن حتمي �أولئك الأ�شخا�ص من التهديدات والرتهيب (الفقرة .)4

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -471مبوج ��ب امل ��ادة  37تُلزَ م الدول الأط ��راف ب�أن تتخذ تداب�ي�ر منا�سبة لت�شجي ��ع الأ�شخا�ص الذين
ي�شاركون �أو �شاركوا يف ارتكاب �أي فعل جم َّرم وفق ًا لالتفاقية على ما يلي:
(�أ) تقدمي معلومات مفيدة �إىل ال�سلطات املخت�صة لأغرا�ض التحقيق والإثبات ب�ش�أن جمموعة
متنوعة من امل�سائل؛
(ب) توف�ي�ر م�ساع ��دة فعلية عن وقائع حم� � َّددة لل�سلطات املخت�صة ميك ��ن �أن ت�سهم يف حرمان
اجلماعات الإجرامية ّ
املنظمة من مواردها �أو من عائدات اجلرمية.
 -472وميك ��ن عموم ًا توفري ما تقت�ضيه احلاجة من احلواف ��ز و�أ�شكال احلماية لت�شجيع الأ�شخا�ص على
معاون ��ة املحقق�ي�ن �أو املدعني العامني من دون اللجوء �إىل �سلطة ت�شريعي ��ة� ،إ ّال �أنه �سوف يتعينّ �سنّ بع�ض
الأح ��كام م ��ا مل تكن موجودة من قب � ُ�ل .والدول الأطراف ملزم ��ة ب�أن تتخذ تداب�ي�ر منا�سبة ،ولكن يرتك
للدولة تقرير م�ضمون جوهر تلك التدابري.
تو�سع �أ�شكال احلماية املن�صو�ص عليها يف املادة 32
 -473وتقت�ضي الفقرة  4من املادة  37من الدول ب�أن ّ
ً
ً
(فيم ��ا يتعلق بال�شه ��ود واخلرباء وال�ضحايا) لت�شم ��ل الأ�شخا�ص الذين يقدمون عون� �ا كبريا يف التحقيق
�أو املالحق ��ة الق�ضائي ��ة ب�ش� ��أن فعل جم� � َّرم وفق ًا لالتفاقية .ويعن ��ي ذلك �أنه يجب �أن تك ��ون تلك التدابري
احلمائي ��ة يف حدود �إمكاني ��ات الدول الأطراف و�أن تو َّف ��ر عند ال�ضرورة ،و�أن تك ��ون منا�سبة ومتّ�سقة مع
القانون الداخلي.

املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل مع ّينة
 -474ال ��دول الأطراف مطالبة ب�أن تنظر يف خياري احل�صانة وتخفي ��ف �أحكام العقوبة بالن�سبة للذين
يتعاونون ،مبقت�ضى الفقرتني  2و 3من املادة  .37وقد �س َّلطت جتربة بع�ض الواليات الق�ضائية ال�ضوء على
مي ��زات �أحكام من هذا القبيل يف مكافحة اجلماعات الإجرامية املنظمة ال�ضالعة يف اجلرمية اخلطرية،
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ت�شجع اتفاقية مكافحة الف�س ��اد على اعتماد خيارات من هذا القبيل ،مبا يتّ�سق
مب ��ا فيها الف�ساد .ولذلك ِّ
مع املبادئ الأ�سا�سية القانونية الداخلية.
 -475وتت�ض ّمن التدابري الت�شريعية املمكنة ما يلي:
(�أ) ق ��د يحت ��اج الق�ض ��اة �إىل �سلطة حم� � َّددة لتخفي ��ف �أحكام العقوب ��ة على �أ�شخا� ��ص �أدينوا
بارت ��كاب جرائ ��م ،ولكنهم تعاونوا ،وقد يل ��زم عمل ا�ستثناءات من �أي حدود دني ��ا �إلزامية لأحكام عقوبة
واجب ��ة التطبيق خالف ًا لذلك .وينبغي توخي احلذر ل ��دى تناول الأحكام التي تلزم الق�ضاة بفر�ض �أحكام
عقوب ��ة �أك�ث�ر ت�ساه ًال �إذ �أنها قد تثري خماوف حيال ا�ستقاللية الق�ض ��اء وقد تن�ش�أ منها احتماالت لإف�ساد
املدعني العامني؛
(ب) �إذا م ��ا ن ِّف ��ذ منح احل�صانة من املالحقة الق�ضائية (الفق ��رة  3من املادة  )37فقد يتطلب
ت�شريع ًا ين�شئ �إما �صالحية تقديرية للإيعاز بعدم املالحقة يف احلاالت املنا�سبة� ،أو ِّ
ينظم تلك ال�صالحية
التقديري ��ة� ،إن وجدت من ُ
قبل وقد يلزم الن�ص على �شكل م ��ا من �أ�شكال املراجعة الق�ضائية والت�صديق،
بغية حتديد �شروط � ّأي ترتيبات غري ر�سمية .و�ضمان �أن تكون قرارات منح احل�صانة ملزمة؛
(ج) كما ُذكر �أعاله ،يكون توفري احلماية اجل�سدية والأمان للأ�شخا�ص الذين يتعاونون مثل ما
يوفر لل�شهود مبوجب املادة ( 32الفقرة  4من املادة .)37

التدابري االختيارية :تدابري قد تو ّد الدول الأطراف
�أن تنظر فيها
 -476يف الأح ��وال الت ��ي يكون فيها �شخ�ص ما قادر ًا على تقدمي معلومات هامة �إىل �أكرث من دولة طرف
ت�شجع الفقرة  5من املادة  37الدول الأطراف على �أن تنظر يف �إمكانية
واحدة لأغرا�ض مكافحة الف�سادِّ ،
التو�ص ��ل �إىل اتف ��اق ب�ش�أن تخفيف العقوبة عل ��ى ذلك ال�شخ�ص �أو منحه ح�صان ��ة بالن�سبة للتهم التي قد
ّ
موجهة �إليه يف تلك الدول.
تكون َّ
 -477وق ��د ت ��و ّد الدول الأطراف �أن تنظر يف �إمكانية تخفيف العقوبة عل ��ى �أولئك الأ�شخا�ص �أو منحهم
احل�صان ��ة من املالحقة الق�ضائية ،بغية زيادة مقدرتها على القي ��ام بذلك .وهذا خيار قد ت�ستطيع� ،أو ال
ت�ستطيع ،الدول الأطراف �أن تعتمده ،تبع ًا ملبادئها الأ�سا�سية� .إال �أنه من املهم �أن ُيالحظ �أنَّ تلك التدابري
ق ��د حتت ��اج �إىل ت�شريع �إ�ضافي يف الواليات الق�ضائي ��ة التي تكون فيها املالحقة الق�ضائي ��ة �إلزامية ب�ش�أن
جميع اجلرائم.

(ي) التعاون بني ال�سلطات الوطنية
 -478يع ّد تعاون املوظفني امل�س�ؤولني والهيئات يف العمل مع ال�سلطات املعنية ب�إنفاذ القوانني ذات ال�صلة
�ضروري ًا ملجموع اجلهود املعنية مبكافحة الف�ساد.
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 -479بن ��ا ًء عل ��ى ذلك ،ت ُِلزم املادة  38الدول الأطراف ب�أن تتّخذ م ��ا قد يلزم من تدابري ،وفقا لقانونها
الداخلي ،للت�شجيع على التعاون بني:
(�أ) �سلطاتها العمومية وموظفيها العموميني؛ و
(ب) �سلطاتها امل�س�ؤولة عن التحقيق يف الأفعال الإجرامية ومالحقة مرتكبيها.
 -480ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون:
(�أ) �إبالغ ال�سلطات املذكورة تالي ًا ،مببادرة ذاتية ،حيثما تكون هناك �أ�سباب معقولة لالعتقاد
ب�أنه جرى ارتكاب � ّأي من الأفعال املج َّرمة وفق ًا للمواد  15و 21و 23من االتفاقية؛ �أو
(ب) تقدمي جميع املعلومات ال�ضرورية �إىل ال�سلطات املذكورة تالي ًا ،بناء على طلبها.

(ك) التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص
  -481ال ميك ��ن التقليل من �أهمي ��ة دور القطاع اخلا�ص يف منع وك�شف الفاعلني املتورطني يف ممار�سات
فا�س ��دة ومالحقتهم ق�ضائي ًا .فكثري ًا ما يالحظ املناف�سون حدوث خمالفات ومعامالت م�شبوهة يف �أثناء
قيامه ��م ب�أن�شطتهم املالي ��ة والتجارية االعتيادي ��ة .فاملتخ�ص�صون يف �سياقات �أو عملي ��ات مع ّينة يحت ّلون
موقع� � ًا جيد ًا ي�سمح له ��م بتبينّ جوانب �ضعف �أو �أمناط غري عادية قد تك ��ون م�ؤ�شرات حلدوث انتهاكات.
ومن �ش�أن ال�سلطات امل�س�ؤولة عن �أن�شطة مكافحة الف�ساد �أن ت�ستفيد من تلك النظرات الثاقبة و�أن يت�سنى
له ��ا توجيه انتباهه ��ا على نحو �أ�سهل �إىل جم ��االت �أو قطاعات ذات �أولوية .كم ��ا �أنَّ الأطراف الفاعلة يف
حيوي يف ا�ستبانة عائدات اجلرمية و�إعادتها
القط ��اع اخلا�ص قد يكونون يف و�ضع ي�سمح لهم بت�أدي ��ة دور ّ
�إىل �أ�صحابه ��ا امل�شروعني .وبذلك تكون العالقة الر�ضائية بني القطاع اخلا�ص وال�سلطات الوطنية و�سيلة
مفيدة يف مكافحة الف�ساد وعواقبه ال�سلبية على نحو ف ّعال.
 -482ومزاي ��ا البيئة االقت�صادي ��ة اخلالية من الف�ساد وا�ضحة لقطاع ال�صناعة اخلا�ص ب�أجمعه� ،إال �أنه
يلزم تر�سيخ تعاونه العملي امللمو�س مع ال�سلطات العمومية على نحو م�ؤ�س�سي وو�ضعه يف �إطار �سليم ،بغية
جت ّن ��ب ت�ضارب االخت�صا�ص ��ات وغري ذلك من منازعات قد تواجهها املن�ش�آت فيما يتعلق ،مث ًال ،باحلرمة
()64
اخل�صو�صية �أو ال�سرية �أو قواعد ال�سرية امل�صرفية.
 -483وت ��درك اتفاقية مكافحة الف�س ��اد تلك احلاجة وت ُِلزم الدول الأطراف ب�أن تن ّمي عالقة تعاونية مع
القطاع اخلا�ص.
( )64انظر �أي�ض ًا احلماية ذات ال�صلة التي متنح مبوجب املادة  33للأ�شخا�ص الذين يب ِّلغون عن وقائع تتعلق
بجرائم ف�ساد.
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 -484وتل ��زم الفق ��رة  1من امل ��ادة  39الدول الأطراف باتخ ��اذ ما قد يلزم من تداب�ي�ر ،وفق ًا لقوانينها
الداخلي ��ة ،للت�شجي ��ع عل ��ى التعاون ب�ي�ن �سلطات التحقي ��ق و�سلطات املالحق ��ة الوطنية وكيان ��ات القطاع
اخلا�ص ،وخ�صو�ص ًا امل�ؤ�س�سات املالية ،فيما يت�صل بالأمور املتعلقة بارتكاب �أفعال جم َّرمة وفق ًا لالتفاقية.
 -485وتل ��زم الفق ��رة  2م ��ن املادة ذاتها ال ��دول الأطراف ب�أن تنظ ��ر يف ت�شجيع رعاياه ��ا وغريهم من
الأ�شخا� ��ص الذين يوجد مكان �إقامتهم املعتاد يف �إقليمها عل ��ى �إبالغ ال�سلطات الوطنية املك ّلفة بالتحقيق
واملالحقة عن ارتكاب فعل جم ّرم وفق ًا لالتفاقية.
 -486وهن ��اك �سابقة وممار�سة متزايدة على حد �سواء يف كثري م ��ن الدول قد يود امل�س�ؤولون الوطنيون
عن �صياغة الت�شريعات �أن ي�ستخدموها كنموذج ،وهي حتميل كيانات خا�صة مع َّينة واجب الإبالغ عن �أي
معام�ل�ات م�شبوهة لل�سلطات املخت�صة .وينطبق ذلك على امل�ؤ�س�سات املالية الر�سمية وغري الر�سمية على
ال�سواء وكذلك على املن�ش�آت التجارية العاملة يف قطاعات مع ّينة (مثل الأحجار الكرمية).

(ل) ال�س ّرية امل�صرفية
 -487كثري ًا ما كانت قواعد ال�س ّرية امل�صرفية عقبة رئي�سية �أمام �إجراءات التحقيق واملالحقة الق�ضائية
اخلا�ص ��ة باجلرائ ��م اخلط�ي�رة ذات اجلوان ��ب املالية .ونتيج ��ة لذلك� ،سع ��ت عدة مب ��ادرات �إىل تر�سيخ
مب ��د�أ عدم �إمكاني ��ة ا�ستخدام ال�سري ��ة امل�صرفية ك�سبب لرف� ��ض تنفيذ �أحكام مع ّين ��ة يف اتفاقات دولية
�أو ثنائي ��ة� )65(،أو لرف�ض توفري امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة للدول الطالب ��ة )66(.وينطبق ذلك باملثل على
اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد ،كما قد ر�أينا �أعاله بخ�صو�ص حج ��ز عائدات اجلرمية وم�صادرتها (الفقرة 7
من املادة 31؛ انظر �أي�ض ًا الفقرة  8من املادة ( 46امل�ساعدة القانونية املتبادلة)).
 -488وتق�ض ��ي املادة  40ب�أن تك ��ون لدى الدول الأطراف يف حاالت القي ��ام بتحقيقات داخلية يف �أفعال
جم َّرم ��ة وفق� � ًا لالتفاقية� ،آلي ��ات منا�سبة يف نظامها القان ��وين لتذليل العقبات التي ق ��د تن�ش�أ عن تطبيق
قوانني ال�سرية امل�صرفية.

(م) ال�سجل اجلنائي
 -489وفق� � ًا للم ��ادة  ،41قد تو ّد الدول الأطراف �أن تنظر يف اعتماد م ��ا قد يلزم من تدابري ت�شريعية �أو
تدابري �أخرى لكي ي�ؤخذ بعني االعتبار ،ح�سبما تراه منا�سب ًا من �شروط و�أغرا�ضّ � ،أي حكم �إدانة �سبق �أن
( )65مث ًال ،الفقرة  6من املادة  12من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.
( )66انظر مث ًال الفقرة  8من املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.
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�ص ��در بحق اجلاين املزعوم يف دولة �أخرى ،بغي ��ة ا�ستخدام تلك املعلومات يف �إجراءات جنائية ذات �صلة
بفعل جم ّرم وفق ًا لالتفاقية.
 -490وتن� ��ص ملحوظ ��ة تف�سريية على �أنه ينبغي فهم م�صطلح "�إدانة" عل ��ى �أنه ي�شري �إىل �إدانة مل تعد
قابلة لال�ستئناف (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة .)40

دال -الوالية الق�ضائية
"املادة 42
"الوالية الق�ضائية
" -1تعتم ��د كل دول ��ة طرف ما قد يلزم م ��ن تدابري لكي تخ�ضع لواليته ��ا الق�ضائية ما جرمته من
�أفعال وفق ًا لهذه االتفاقية يف احلالتني التاليتني:

"(�أ)

عندما ُيرتكب اجلرم يف �إقليم تلك الدولة الطرف؛ �أو

"(ب) عندم ��ا يرتك ��ب اجلرم على م�ت�ن �سفينة ترفع عل ��م تلك الدولة الط ��رف �أو طائرة
م�سجلة مبقت�ضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم.
ّ
" -2رهن� � ًا ب�أحكام املادة  4من هذه االتفاقية ،يجوز للدول ��ة الطرف �أن تُخ�ضع �أي�ض ًا �أي جرم من
هذا القبيل لواليتها الق�ضائية يف احلاالت التالية:

"(�أ)

عندما ُيرتكب اجلرم �ضد �أحد مواين تلك الدولة الطرف؛ �أو

"(ب) عندما َيرتكب اجلرم �أحد مواطني تلك الدولة �أو الطرف �أو �شخ�ص عدمي اجلن�سية
يوجد مكان �إقامته املعتاد يف �إقليمها؛ �أو
"(ج) عندم ��ا يكون اجلرم واحد ًا من الأفعال املج ّرمة وفق ًا للفقرة ( 1ب)( )2من املادة
 23من هذه االتفاقية و ُيرتكب خارج �إقليمها بهدف ارتكاب فعل جم ّرم وفق ًا للفقرة (�أ)(� )1أو()2
�أو (ب) ( )1من املادة  23من هذه االتفاقية داخل �إقليمها؛ �أو
"(د) عندما ُيرتكب اجلرم �ضد الدولة الطرف.
" -3لأغرا� ��ض املادة  44من هذه االتفاقي ��ة ،تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لإخ�ضاع
الأفع ��ال املج ّرم ��ة وفق ًا لهذه االتفاقية لواليته ��ا الق�ضائية عندما يكون اجل ��اين املزعوم موجود ًا يف
�إقليمها وال تقوم بت�سليمه ملجرد كونه �أحد مواطنيها.
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" -4يج ��وز ل ��كل دولة طرف �أي�ض ًا �أن تعتمد ما قد يلزم من تداب�ي�ر لإخ�ضاع الأفعال املج ّرمة وفق ًا
لهذه االتفاقية لواليتها الق�ضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجود ًا يف �إقليمها وال تقوم بت�سليمه.
"�  -5إذا �أُبلغت الدولة الطرف �أن متار�س واليتها الق�ضائية مبقت�ضى الفقرة � 1أو  2من هذه املادة،
�أو علمت بطريقة �أخرى� ،أن �أي دول �أطراف �أخرى جتري حتقيق ًا �أو مالحقة �أو تتخذ �إجراء ق�ضائي ًا
ب�ش� ��أن ال�سل ��وك ذاته ،وج ��ب على ال�سلطات املعنية يف تل ��ك الدول الأطراف �أن تت�ش ��اور فيما بينها،
ح�سب االقت�ضاء ،بهدف تن�سيق ما تتخذه من �إجراءات.
" -6دون م�سا� ��س بقواع ��د القان ��ون الدويل العام ،ال حت ��ول هذه االتفاقي ��ة دون ممار�سة �أي والية
جنائية ت�ؤكد الدولة الطرف �سريانها وفق ًا لقانونها الداخلي".

 -491يف �سي ��اق العومل ��ة ،كثري ًا ما يحاول اجلناة �أن يته ّربوا م ��ن النظم القانونية الوطنية بالتحرك بني
الدول �أو القيام ب�أفعال يف �أقاليم �أكرث من دولة واحدة .وهذا �صحيح بخا�صة يف حالة الف�ساد اخلطري� ،إذ
ميكن �أن يكون اجلناة �أقوياء جد ًا وحمنكني ومتنقلني.
 -492ويري ��د املجتمع ال ��دويل �أن ي�ضمن �أ ّال يفلت مرتك ��ب � ّأي جرمية خطرية من العق ��اب ،و�أن يعاقب
عل ��ى ارتكاب جميع �أجزاء اجلرمية �أينم ��ا حدثت .فيلزم تقليل� ،أو �إزالة ،الثغرات يف الواليات الق�ضائية،
والت ��ي مت ّك ��ن الهاربني من العدالة من �أن يج ��دوا مالذات �آمنة ،وهناك �شاغل �أي�ض� � ًا ب�ضمان �أن تتوافر،
يف احل ��االت الت ��ي تكون فيها جماعة �إجرامية نا�شطة يف عدة دول ق ��د يكون �سلوك تلك اجلماعة خا�ضع ًا
لواليتها الق�ضائية� ،آلية متاحة لتلك الدول لتي�سري التن�سيق بني جهودها يف هذا ال�صدد.
 -493وتتن ��اول املادة  42من اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد الوالية الق�ضائية الالزم ��ة ملالحقة مرتكبي تلك
اجلرائ ��م ومعاقبته ��م .ويقدّم الف�ص ��ل الرابع من االتفاقي ��ة (التعاون الدويل) �إط ��ار ًا للتعاون بني الدول
الأط ��راف الت ��ي مار�ست بالفعل تلك الوالي ��ة الق�ضائية .ومن املتوقع �أنه �سوف تك ��ون هناك حاالت يطلب
فيه ��ا �إىل العدي ��د من الدول الأطراف �أن تتعاون يف التحقيق ��ات� ،إ ّال �أنَّ القليل منها فقط �سيكون يف و�ضع
ي�سمح مبالحقة اجلناة ق�ضائي ًا.
 -494وتق�ض ��ي االتفاقية ب� ��أن تق ِّرر الدول الأطراف واليتها الق�ضائية عندم ��ا يرتكب اجلرم يف �إقليمها
م�سجلة مبقت�ضى قوانينها )67(.كما تل ��زم الدول ب�أن تق ِّرر الوالية الق�ضائية
�أو عل ��ى م�ت�ن طائرات �أو �سفن َّ
( )67انظر �أي�ض ًا اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (املادة  ،)15واتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ل�سنة ،1982
وخ�صو�صا املواد  27و ،92الفقرة  1و 94و( 97الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1833رقم .)31363

ثالث ًا -التجرمي و�إنفاذ القانون والوالية الق�ضائية

135

يف احل ��االت التي ال ت�ستطيع فيها �أن ت�س ِّلم �شخ�ص� � ًا ب�سبب جن�سيته .ويف تلك احلاالت ينطبق املبد�أ العام
"( "aut dedere aut judicareالت�سلي ��م �أو املحاكم ��ة) (انظ ��ر الفق ��رة  3من امل ��ادة  ،42والفقرة  11من
املادة .)44
�  -495إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،تدعو االتفاقية ال ��دول الأطراف �إىل �أن تنظر يف تقري ��ر واليتها الق�ضائية يف
احل ��االت الت ��ي يكون فيها رعاياه ��ا �ضحاي ��ا� ،أو عندما يرتكب اجل ��رم �أحد مواطنيه ��ا �أو �شخ�ص عدمي
اجلن�سي ��ة يقيم يف �إقليمها� ،أو عندما يكون اجلرم ذا �صلة بعملية غ�سل �أموال يعتزم ارتكابها يف �إقليمها،
�أو عندما يرتكب اجلرم �ضد الدولة (الفقرة  2من املادة  .)42و�أخري ًا ،تلزم الدول ب�أن تت�شاور مع الدول
الأخ ��رى املعني ��ة يف الظروف املنا�سبة ،بغية �أن تتجنب قدر الإمكان احتمال تداخل غري الئق بني الواليات
الق�ضائي ��ة املمار�س ��ة (الفق ��رة  5من املادة  .)42كما قد ت ��ود الدول الأطراف �أن تنظ ��ر يف خيار �إخ�ضاع
الأفع ��ال املج َّرمة وفق ًا التفاقية مكافحة الف�ساد لواليتها الق�ضائية عندما ُيرف�ض الت�سليم لأ�سباب خالف
اجلن�سية (الفقرة  4من املادة .)42
 -496وتوج ��د �أح ��كام مماثل ��ة لأحكام اتفاقي ��ة مكافحة الف�س ��اد يف �صكوك قانونية دولي ��ة �أخرى ،مثل
اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (املادة  ،)15واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات
وامل�ؤ ِّث ��رات العقلية (امل ��ادة  ،)4واتفاقية مكافح ��ة الر�شوة اخلا�صة مبنظمة التع ��اون والتنمية يف امليدان
االقت�ص ��ادي (املادة  ،)4واتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد (املادة اخلام�سة) .و�أما الدول التي
�س َّن ��ت ت�شريع� � ًا تنفيذي ًا ب�صفتها �أطراف ًا يف تلك االتفاقيات فقد ال حتت ��اج �إىل �إدخال تعديالت كبرية من
�أجل الوفاء مبقت�ضيات اتفاقية مكافحة الف�ساد.

ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -497وفق� � ًا للفق ��رة  1م ��ن املادة  ،42يجب �أن ت�ستطي ��ع كل دولة طرف �أن ت�ؤ ّكد واليته ��ا الق�ضائية على
الأفعال املج َّرمة وفق ًا لالتفاقية ،عندما تُرتكب هذه الأفعال الإجرامية:

(�أ)

يف �إقليمها؛

(ب) على منت �سفينة ترفع علمها؛
م�سجلة مبقت�ضى قوانينها.
(ج) على منت طائرة ّ
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 -498وال ��دول الأط ��راف مدعوة ،وفق ًا للفقرة  2من امل ��ادة � ،42إىل �أن تنظر يف �إقرار الوالية الق�ضائية
يف احلاالت التالية:

(�أ)

عندما يكون مواطنوها �ضحايا؛

(ب) عندما يرتكب اجلرم �أحد مواطنيها �أو �شخ�ص عدمي اجلن�سية يقيم يف �أرا�ضيها؛
(ج) عندما يكون اجلرم مت�ص ًال بعملية غ�سل �أموال ُيعتزم ارتكابها يف �إقليمها؛
(د) عندما ُيرتكب اجلرم �ضد الدولة.
 -499ومبوج ��ب الفق ��رة  3من املادة  ،42عندما يك ��ون اجلاين املزعوم موج ��ود ًا يف �إقليم �إحدى الدول
الأط ��راف وال ت�س ِّلم ��ه تلك الدولة ملج ّرد كونه �أحد مواطنيها( ،انظ ��ر الفقرة  11من املادة  ،)44يجب �أن
يك ��ون بو�سع تلك الدولة �أن ت�ؤ ّكد واليتها الق�ضائية عل ��ى الأفعال املج ّرمة وفق ًا لالتفاقية حتى �إذا ارتكبت
خارج �إقليمها.
 -500ق ��د تك ��ون للدول من ُ
قبل والية ق�ضائية على ال�سلوك املحدد ،ولكن يجب عليها �أن ت�ضمن �أن تكون
لديه ��ا والية ق�ضائية على �سلوك يرتكبه �أحد مواطنيها داخ ��ل �إقليمها �أو خارجه ،ولذلك قد يحتاج الأمر
�إىل ت�شريع.
 -501ويج ��ب �أي�ض� � ًا على كل دولة طرف ،ح�سب االقت�ضاء� ،أن تت�شاور مع دول �أطراف �أخرى علمت �أنها
متار�س �أي�ض ًا والية ق�ضائية ب�ش�أن ال�سلوك ذاته ،بغية التن�سيق بني �إجراءاتها (الفقرة  5من املادة .)42

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى
ُ -502تل ��زم الدول الأطراف ب�أن تق� � ِّرر واليتها الق�ضائية عندما يرتكب اجل ��رم املعني فع ًال يف �إقليمها
امل�سجلة فيها .كما يجب �أن تكون لديها الوالية الق�ضائية
وعلى منت ال�سفن التي ترفع علمها �أو الطائرات ّ
الالزم ��ة ملالحق ��ة اجلرائ ��م املرتكبة خ ��ارج �إقليمه ��ا �إذا كان اجلاين �أح ��د مواطنيها وال ميك ��ن ت�سليمه
ملحاكمته يف مكان �آخر لذلك ال�سبب� ،أي يجب �أن ت�ستطيع �أن تُطبق مبد�أ الت�سليم �أو املحاكمة (الفقرة 3
من املادة  42والفقرة  11من املادة .)44
 -503وتل ��زم الفق ��رة  1من امل ��ادة  42الدول الأط ��راف ب�أن ت�ؤ ّكد الوالي ��ة الق�ضائية ا�ستن ��اد ًا �إىل مبد أ�
الإقليمي ��ة .وتل ��زم تل ��ك الفقرة كل دول ��ة طرف ب� ��أن تخ�ضع لواليته ��ا الق�ضائي ��ة الأفعال املج ّرم ��ة وفق ًا
لالتفاقية ،عندما تُرتكب:

(�أ)

يف �إقليمها؛
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(ب) على منت �سفينة ترفع علمها؛
م�سجلة مبقت�ضى قوانينها.
(ج) على منت طائرة ّ
وجت�س ��د ملحوظ ��ة تف�سريية الفه ��م القائل ب�أنَّ اجلرم ق ��د يرتكب ك ّلي ًا �أو جزئي� � ًا يف �إقليم الدولة
-504
ّ
الطرف (الوثيقة  ،A/58/422/Add.1الفقرة .)41
 -505وال ��دول الأط ��راف التي ال ت�شم ��ل واليتها الق�ضائي ��ة اجلزائية حالي� � ًا كل الأفع ��ال املج ّرمة وفق ًا
لالتفاقي ��ة املرتكبة يف �إقليمها �أو على منت ال�سفن �أو الطائرات املذكورة �أعاله �سوف حتتاج �إىل ا�ستكمال
نظامها الت�شريعي القائم.
 -506وتلزم الفقرة  3من املادة  42الدول الأطراف ب�أن يكون يف و�سعها �أن ت�ؤكد واليتها الق�ضائية على
جرائم الف�ساد التي يرتكبها مواطنوها خارج �إقليمها ،عندما يرف�ض الت�سليم ب�سبب اجلن�سية.
 -507ويقت�ض ��ي هذا احلكم االلتزام م ��ن الدول ب�أن ت�ؤكد الوالية الق�ضائية عل ��ى الأفعال املج َّرمة وفق ًا
لالتفاقي ��ة لك ��ي تتم ّكن من �أن تفي بااللت ��زام املن�صو�ص عليه يف الفقرة  11من امل ��ادة  ،44وهو �أنه يجب
عليها �أن حتيل الق�ضية بق�صد املالحقة داخلي ًا �إذا ُرف�ض الت�سليم ب�سبب جن�سية اجلاين .ومن ال�ضروري
ا�ستعرا�ض عدد من العوامل بغية فهم طبيعة االلتزام الذي تفر�ضه تلك الفقرة من املادة.
�  -508أو ًال ،تل ��زم الفق ��رة  1من ُ
قبل يف املادة ال ��دول الأطراف ب�أن تخ�ضع لواليته ��ا الق�ضائية اجلرائم
املرتكبة يف �إقليمها وعلى منت �سفنها وطائراتها.
 -509كم ��ا تل ��زم هذه الفق ��رة املذكورة الدول ب�أن تذه ��ب �إىل �أبعد من ذلك ،ب�إق ��رار واليتها الق�ضائية
عل ��ى جرائم يرتكبه ��ا مواطنوها يف اخلارج .ونظ ��ر ًا �إىل �أنه ميكن تو ّقع �أن يكون معظ ��م طلبات الت�سليم
الت ��ي حت ِّرك تطبيق الفقرة املذك ��ورة منطوي ًا على �سلوك حدث يف بلد �آخر ،ف�إن ذلك التطبيق هو عن�صر
�ضروري من عنا�صر االلتزام الذي تفر�ضه الفقرة  11من املادة .44
 -510ثاني� � ًا ،يقت�ص ��ر االلتزام ب�إق ��رار الوالية الق�ضائي ��ة على اجلرائم املرتكبة يف اخل ��ارج على �إقرار
الوالي ��ة الق�ضائي ��ة على مواطني الدولة الطرف املعنية ،عندما ُيرف� ��ض الت�سليم ب�سبب اجلن�سية فح�سب،
ومن ثم ف�إن الدول الأطراف لي�ست ملزمة ب�أن تقرر الوالية الق�ضائية على جرائم ارتكبها �أ�شخا�ص لي�سوا
من مواطنيها وفق ًا لأحكام هذه الفقرة املذكورة.
 -511وتت�ضمن الفقرة  5من املادة  42التزامات حم َّددة فيما يتعلق بتن�سيق اجلهود عندما جتري �أكرث
م ��ن دولة طرف واحدة حتقيق ًا يف جرم معينّ فه ��ي تلزم الدول الأطراف التي تعلم �أنَّ دو ًال �أطراف ًا �أخرى
جت ��ري حتقيق� � ًا �أو مالحقة ب�ش�أن اجلرم نف�سه ب� ��أن تت�شاور مع تلك الدول ،ح�س ��ب االقت�ضاء ،لتن�سيق ما
تتخذه من �إجراءات.
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 -512ويف بع�ض احلاالت ،ي�ؤدي ذلك التن�سيق �إىل تنازل �إحدى الدول الأطراف عن التحقيق �أو املالحقة
لدول ��ة طرف �أخرى .ويف حاالت �أخرى ،قد تتمكن ال ��دول الأطراف املعنية من �أن تعزِّ ز امل�صالح اخلا�صة
ب ��كل منه ��ا من خالل الت�شارك يف املعلومات التي جمعتها .ويف ح ��االت غريها ،قد تتفق دول �أطراف على
�أن تالح ��ق ك ٌل منه ��ا فاعلني معينني �أو جرائم معين ��ة ،تاركة فاعلني �آخرين �أو �سل ��وك ًا ذا �صلة لكي تتولىّ
مو�ضوعهم ��ا دول �أط ��راف مهتمة �أخرى .وه ��ذا االلتزام بالت�شاور ذو طبيعة عملي ��ة ،وال يتطلب يف معظم
احلاالت �أي ت�شريع تنفيذي داخلي ب�ش�أنه.

التدابري االختيارية :تدابري قد تو ّد الدول الأطراف �أن تنظر فيها
ت�شجع اتفاقية مكافحة الف�ساد
 -513ع�ل�اوة على الوالية الق�ضائية الإلزامية املتناول مو�ضوعها �أعالهِّ ،
ال ��دول الأط ��راف على النظر يف �إق ��رار الوالي ��ة الق�ضائية يف ظ ��روف �إ�ضافية ،وخ�صو�ص� � ًا عندما تكون
م�صاحلها الوطنية قد ت�ض ّررت.
 -514وتن� ��ص الفق ��رة  2من املادة  42على ع ��دد من الأ�س�س الإ�ضافية للوالي ��ة الق�ضائية التي ميكن �أن
تقررها الدول الأطراف:

(�أ)

عندما ُيرتكب اجلرم �ضد �أحد مواطنيها (الفقرة �( 2أ))؛

(ب) عندم ��ا يرتك ��ب اجلرم �أح ��د مواطنيها �أو �شخ�ص يوجد م ��كان �إقامته املعت ��اد يف �إقليمها
(الفقرة ( 2ب))؛
(ج) عندما يكون اجلرم واحد ًا من الأفعال املج ّرمة وفق ًا للفقرة ( 1ب)( )2من املادة  23من
االتفاقية و ُيرتكب خارج �إقليمها بهدف ارتكاب فعل جم ّرم وفق ًا للفقرة �( 1أ)(� )1أو(�)2أو (ب)( )1من
املادة  23من االتفاقية داخل �إقليمها (الفقرة ( 2ج))؛
(د) عندما ُيرتكب اجلرم �ضد الدولة الطرف (الفقرة ( 2د)).
 -515والأفعال املج ّرمة مبوجب الفقرة ( 1ب)( )2من املادة  23من االتفاقية هي امل�شاركة يف ارتكاب
جرائ ��م غ�س ��ل الأموال �أو التع ��اون �أو الت�آمر عل ��ى ارتكابها ،وال�ش ��روع يف ارتكابها وامل�ساع ��دة والت�شجيع
عل ��ى ذل ��ك وت�سهيله و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أن ��ه (انظر الق�سم ثالث ًا ،باء� 1-أع�ل�اه والفقرة �( 1أ) و(ب) من
املادة .)23
 -516وتن� ��ص الفقرة  4من امل ��ادة  42على �أ�سا�س �إ�ضافي غري �إلزامي للوالي ��ة الق�ضائية قد تود الدول
الأط ��راف �أن تنظر فيه .فعلى خالف �إق ��رار الوالية الق�ضائية الإلزامية املن�صو�ص عليه يف الفقرة  3لكي
تتمكن الدولة املعنية من القيام باملالحقة داخلي ًا بد ًال من ت�سليم مواطنيها ،ت�سمح الفقرة  4ب�إقرار الوالية
الق�ضائية على �أ�شخا�ص ال ت�س ِّلمهم الدولة الطرف متلقية الطلب لأ�سباب �أخرى.
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African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003)


http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Convention%20on%20
Combating%20Corruption.pdf


Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption (2003)








http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/191.htm
Criminal Law Convention on Corruption (1999)




http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/173.htm
Civil Law Convention on Corruption (1999)



http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/174.htm
Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from
Crime (1990)

 


http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/141.htm
European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes (1983)



http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Word/116.doc


ECOWAS Protocol on the Fight against Corruption (2001) (in French)



http://www.afrimap.org/english/images/treaty/CEDEAO%20PROTOCOLE-SUR-LACORRUPTION-FR-Accra-Oct-01-Rev5.pdf


Convention on the Fight against Corruption Involving Officials of the European
Communities or Officials of Member States of the European Union (1998)
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tion/l33027_en.htm
uption/l33027_en.htm
Council of the European Union Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July
2003 on combating corruption in the private sector
  2003/568/JHA  
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Asian Development Bank/OECD Anti-Corruption Action Plan for Asia and the Pacific

   

http://www.oecd.org/pages/0,2966,en_34982156_34982385_1_1_1_1_1,00.htm
Anti-Corruption Network for Transition Economies



http://www.oecd.org/dataoecd/23/41/34625395.pdf
Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business
Transactions (1997)


http://www.oecd.org/document/21/0,2340,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html


Inter-American Convention against Corruption (1996)


http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-58.html






Protocol against Corruption (2001)


http://www.issafrica.org/cdct/mainpages/pdf/Corruption/International%20Instr
uments/Protocols/SADC%20Protocol%20Against%20Corruption.pdf






http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525a.pdf

  

http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ar.pdf



http://www.un.org/arabic/documents/GARes/51/A_RES_51_191.pdf

رابعاً -التعاون الدويل
"املادة 43
"التعاون الدويل
" -1تتع ��اون ال ��دول الأطراف يف امل�سائ ��ل اجلنائية ،وفقا للم ��واد � 44إىل  50من ه ��ذه االتفاقية.
وتنظ ��ر ال ��دول الأط ��راف ،حيثم ��ا كان ذل ��ك منا�سبا ومت�سق ��ا مع نظامه ��ا القان ��وين الداخلي ،يف
م�ساع ��دة بع�ضه ��ا البع� ��ض ،يف التحقيقات والإج ��راءات اخلا�ص ��ة بامل�سائل املدني ��ة والإدارية ذات
ال�صلة بالف�ساد.
" -2يف م�سائ ��ل التعاون الدويل ،كلما ا�شرتط تواف ��ر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار ذلك ال�شرط
م�ستوف ��ى ب�صرف النظر عم ��ا �إذا كانت قوانني الدول ��ة الطرف متلقية الطلب ت ��درج اجلرم املعني
�ضم ��ن نف� ��س فئة اجلرائم التي تدرج ��ه فيها الدولة الط ��رف الطالبة �أو ت�ستخ ��دم يف ت�سميته نف�س
امل�صطل ��ح ال ��ذي ت�ستخدمه الدولة الطرف الطالبة� ،إذا كان ال�سل ��وك الذي يقوم عليه اجلرم الذي
تُلتم�س ب�ش�أنه امل�ساعدة يعترب فعال �إجراميا يف قوانني كلتا الدولتني الطرفني".

�ألف -مقدّمة
� -520سهول ��ة ال�سفر من بلد �إىل �آخر تو ّفر للمجرمني اخلطرين طريق ًة للهروب من املالحقة والعدالة.
وعملي ��ات العومل ��ة تتيح للجناة مزي ��دا من ال�سهولة يف عب ��ور احلدود ،املادية منه ��ا واالفرتا�ضية ،لتجزئة
املعامالت و�إخفاء الآثار لت�ضليل التحريات ،وللبحث عن مالذ �آمن لهم �شخ�صيا ول�سرت عائدات اجلرمية.
ومن ثم ف�إنه من دون تعاون دويل ف ّعال ال ميكن بلوغ �أهداف املنع والتحقيق والتحريات واملالحقة الق�ضائية
والعقاب وا�سرتداد املكا�سب غري امل�شروعة و�إعادتها �إىل �أوطانها الأ�صلية.
 -521وتقت�ض ��ي الفقرة  1من املادة  43من الدول الأطراف �أن تتعاون يف امل�سائل اجلنائية ،وفقا جلميع
امل ��واد الواردة يف الف�صل الرابع من االتفاقية� ،أي امل�سائل املتع ّلق ��ة بت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية
املتبادل ��ة ونقل الإجراءات اجلنائية و�إنف ��اذ القانون ،مبا يف ذلك التحقيق ��ات امل�شرتكة وتقنيات التحري
اخلا�صة .ويجوز �أي�ضا �أن تنظر الدول الأطراف يف �إبرام اتفاقات وو�ضع ترتيبات لنقل الأ�شخا�ص املحكوم
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عليه ��م .وه ��ذا املقت�ضى اخلا�ص بالتع ��اون يتجاوز ،كما �سيتب�ّي نّ � ،أحكام الف�صل الراب ��ع لي�شمل الأحكام
املعنية بامل�صادرة وا�سرتداد املوجودات (انظر الف�صلني الثالث واخلام�س من هذا الدليل).
 -522كم ��ا تقت�ض ��ي الفقرة نف�سه ��ا من الدول الأط ��راف �أن تنظر يف تع ��اون مماثل �أي�ض ��ا على القيام
بالتحقيق ��ات والإج ��راءات اخلا�صة بامل�سائل املدني ��ة والإدارية ذات ال�صلة بالف�س ��اد .وتُظهر التجربة �أنّ
هن ��اك ع� �دّة مزايا خلي ��ار اللجوء يف املطالبات �إىل الدع ��اوى املدنية ،التي تُقام عادة عل ��ى �أ�سا�س قانون
املمتل ��كات �أو قان ��ون ال�ضرر .وبو�سع �أي دولة طرف �أن تطالب مبلكية ممتلكات �أُخذت منها دون وجه حقّ ،
�أو �أن تلتم� ��س تعوي�ض ��ات عن �ضرر حلقها ب�سب ��ب الف�ساد �أو �سوء الإدارة .وميك ��ن ّ
توخي اتباع هذه ال�سبل
عن ��د ا�ستحالة املالحق ��ة الق�ضائية اجلنائية (مثال يف حاالت وفاة املدع ��ى عليهم �أو غيابهم) .وتت�صدى
الفقرة  1للم�شكلة التي ووجهت يف املا�ضي ،حني كانت الدول ت�ستطيع تقدمي امل�ساعدة القانونية والتعاون
()68
يف امل�سائل اجلنائية ،ولكن لي�س يف الق�ضايا املدنية.
 -523ث ��م تتناول االتفاقية بعد ذلك م�س�أل ��ة "ازدواجية التجرمي" الهامة ،التي ت�ؤ ّثر يف التعاون الدويل.
فبموج ��ب هذا املب ��د�أ ،مثال ،ال تُلزَ م ُ
الدول الأطراف بت�سليم �أ�شخا� ��ص مطلوبني ب�سبب �أفعال ُيزعم �أنهم
ارتكبوه ��ا يف اخل ��ارج� ،إذا كان ��ت تلك الأفع ��ال غري جم ّرم ��ة يف �أقاليمها .وال يلزم �أن يك ��ون تعريف هذه
الأفعال متطابقا ،لكنّ الدول الأطراف متلقية الطلب هي التي حتدّد ما �إذا كانت قوانينها الداخلية تن�ص
عل ��ى حكم ب�ش�أن جرم مماثل للج ��رم الذي ُيلتم�س ب�ش�أنه الت�سليم �أو �أي ن ��وع �آخر من امل�ساعدة القانونية
(يخ�ضع لعقوبة تتجاوز حدّا مع ّينا).
 -524وتق�ض ��ي الفق ��رة  2من املادة  43ب�أن ��ه �إذا كانت ازدواجي ��ة التجرمي �شرطا �ضروري ��ا يف التعاون
ال ��دويل وج ��ب �أن تعترب الدول الأع�ضاء ذل ��ك ال�شرط م�ستوفى �إذا كان ال�سلوك ال ��ذي يقوم عليه اجلرم
الذي تُلتم�س ب�ش�أنه امل�ساعدة يعترب فعال �إجراميا يف قوانني كلتا الدولتني الطرفنيّ .
وتو�ضح االتفاقية �أنه
ال يل ��زم �أن يك ��ون ال�سلوك الذي يقوم عليه الفعل الإجرامي مع ّرف ��ا بامل�صطلحات نف�سها يف كلتا الدولتني
()69
الطرفني ،وال �أن يكون مدرجا �ضمن فئة اجلرائم نف�سها.
( )68انظر �أي�ضا الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  ،53التي تقت�ضي من كل دولة طرف �أن ت�ضمن ال�سبل التي جتيز
لدولة طرف �أخرى رفع دعوى مدنية �أمام حماكمها لتثبيت حق ملكية يف ممتلكات اكتُ�سبت بوا�سطة جرمية ف�ساد؛ والفقرة
الفرعية (ب) تق�ضي مبنح املحاكم �سلطة لكي ت�أمر بدفع تعوي�ض لدولة طرف �أخرى ،فيما تق�ضي الفقرة الفرعية (ج)
ب�أن تعرتف املحاكم ،التي تنظر يف امل�صادرة اجلنائية� ،أي�ضا باملطالبات املدنية للدول الأطراف الأخرى .ووجود امل�صادرة
على �أ�سا�س عدم الإدانة (امل�صادرة املدنية) يكت�سي �أي�ضا �أهمية بالن�سبة للتعاون الدويل .وكما هو مبينّ يف الف�صل الثالث
من هذا الدليل (انظر الق�سم ثالثا-جيم فيما يتعلق باملادة  ،)31ت�سمح بع�ض الدول بامل�صادرة من دون �إدانة �إذا كان
املتهم متوفيا �أو فا ّرا من العدالة .كما ا�ستحدثت بع�ض الدول (مثال جنوب �أفريقيا والواليات املتحدة) ُنظما قانونية
منف�صلة م�ستقلة عن امل�صادرة القائمة على �أ�سا�س الإدانة ،تتيح م�صادرة املوجودات بوا�سطة �إجراءات مدنية ت�ستهدف
املمتلكات نف�سها ،يف حال عدم لزوم �إدانة �أي �شخ�ص بجرمية.
( )69يتفق هذا مع الفقرة ( 2ج) من املادة  23من اتفاقية مكافحة الف�ساد ،فيما يتعلق بجرائم غ�سل الأموال
واجلرائم الأ�صلية.
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 -525ول � ّ�ب الق ��ول هو �أنَّ االتفاقية تد ّون ،يف هذا ال�صدد ،ممار�س ��ة �شائعة على نطاق وا�سع فيما يتعلق
بازدواجي ��ة التج ��رمي� .إذ ما فتئت االتفاق ��ات الثنائية تن�ص عل ��ى �أنه ال داعي لأن تُ�ستخ ��دم يف الدولتني
()70
م�صطلحات متطابقة يف تعريف اجلرائم.
 -526غ�ي�ر �أنَّ ه ��ذا ال يعني �أنَّ الدول الأط ��راف ال تقدر على التعاون �إال عن ��د ا�ستيفاء �شرط ازدواجية
التج ��رمي .فعل ��ى �سبيل املث ��ال ،تن�ص الفقرة  2م ��ن املادة  44على �أ ّن ��ه يجوز للدول الأط ��راف� ،إذا كانت
قوانينها ت�سمح بذلك� ،أن توافق على ت�سليم �شخ�ص مطلوب يف جرمية ف�ساد ال تعاقب عليها قوانينها.
 -527كما تتيح الفقرة  9من املادة  46تو�سيع نطاق امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف حال انتفاء ازدواجية
التجرمي ،وذلك من �أجل حتقيق �أهداف االتفاقية ،مبا يف ذلك ا�سرتداد املوجودات (انظر �أي�ضا الفقرة 2
م ��ن املادة  ،43ب�ش�أن التعاون ال ��دويل وازدواجية التجرمي ،واملادة  31ب�ش� ��أن م�سائل امل�صادرة ،والف�صل
اخلام�س من هذا الدليل).
 -528وثم ��ة عن�ص ��ر جديد مه ��م يتم ّثل يف �إلزام الدول الأط ��راف ب�أن تقوم بتوف�ي�ر امل�ساعدة عندما ال
ينط ��وي الأم ��ر على �إجراء ق�سري ،وحتى يف ح ��ال انتفاء ازدواجية التجرمي ،حيثم ��ا كان ذلك مت�سقا مع
املفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين (انظر الفقرة ( 9ب) من املادة  .)46وكمثال على ذلك التدبري يف
ح ��ال عدم وجود ازدواجي ��ة التجرمي ،يتبدّى يف تبادل املعلومات املتعلق ��ة بجرمية ر�شو املوظفني الأجانب
�أو موظف ��ي املنظم ��ات الدولية ،حيث يكون ه ��ذا التعاون �ضروريا جللب املوظف�ي�ن الفا�سدين للمثول �أمام
العدالة (انظر امللحوظة التف�سريية التي ترد يف الفقرة  26من الوثيقة  )A/58/422/Add.1ب�ش�أن الفقرة
 2من املادة  16من االتفاقية).
 -529وتدعو االتفاقية �أي�ضا الدول الأطراف �إىل النظر يف اعتماد ما قد تراه �ضروريا من التدابري لكي
تتم ّك ��ن م ��ن تقدمي م�ساعدة �أو�سع نطاقا عمال باملادة  ،46حتى يف ح ��ال انتفاء ازدواجية التجرمي (انظر
الفقرة ( 9ج) من املادة 46؛ وانظر �أي�ضا الق�سم رابعا-جيم �أدناه).
 -530ونظرا حلداثة هذه الأحكام ،حيث �إنها كانت مو�ضوع مناق�شات م�ستفي�ضة خالل املفاو�ضات على
االتفاقي ��ة ،حتتاج الدول الأطراف �إىل �أن ت�ستعر�ض بعناية م ��ا هو قائم من قوانني ومقت�ضيات وممار�سة
ب�ش�أن ازدواجية التجرمي يف امل�ساعدة املتبادلة .ويف بع�ض احلاالت ،قد يتط ّلب الأمر قوانني جديدة.
 -531وكما ّ
تو�ضح هذه الأمثلة ،ف�إنَّ الف�صل الرابع من االتفاقية ال ي�ستنفد جميع م�سائل التعاون الدويل
الت ��ي تط ّرقت �إليها االتفاقية .بل ينبغي �أن تُفهم وتُن َّف ��ذ �أحكامه على �ضوء الأغرا�ض الرئي�سية لالتفاقية
(املادة  )1وعلى �ضوء الف�صول الأخرى.
( )70تن�ص الفقرة  2من املادة  9من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة الر�شوة
على ما يلي" :عندما ي�ضع طرف ازدواجية التجرمي �شرطا للم�ساعدة القانونية املتبادلة ،وجب اعتبار ذلك ال�شرط
م�ستوفى �إذا كان اجلرم الذي تُلتم�س ب�ش�أنه امل�ساعدة يندرج �ضمن نطاق هذه االتفاقية".
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باء -ت�سليم املجرمني
"املادة 44
"ت�سليم املجرمني
" -1تنطب ��ق هذه املادة عل ��ى الأفعال املج ّرمة وفقا لهذه االتفاقية عندم ��ا يكون ال�شخ�ص مو�ضوع
طلب الت�سليم موجودا يف �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب� ،شريطة �أن يكون اجلرم الذي ُيلتم�س
ب�ش�أن ��ه الت�سلي ��م جرما خا�ضعا للعق ��اب مبقت�ضى القانون الداخلي لكل م ��ن الدولة الطرف الطالبة
والدولة الطرف متلقية الطلب.
" -2عل ��ى الرغم من �أح ��كام الفقرة  1من هذه امل ��ادة ،يجوز للدولة الطرف الت ��ي ي�سمح قانونها
بذلك �أن توافق على طلب ت�سليم �شخ�ص ما ب�سبب �أي من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية والتي ال
يعاقب عليها مبوجب قانونها الداخلي.
"�  -3إذا �شمل طلب الت�سليم عدة جرائم منف�صلة يكون جرم واحد منها على الأقل خا�ضعا للت�سليم
مبقت�ض ��ى هذه املادة ويك ��ون بع�ضها غري خا�ضع للت�سليم ب�سبب مدة احلب� ��س املفرو�ضة عليها ولكن
لها �صلة ب�أفعال جم ّرمة وفقا لهذه االتفاقية ،جاز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن تطبق هذه املادة
�أي�ضا فيما يخ�ص تلك اجلرائم.
" -4يعت�ب�ر كل م ��ن اجلرائم التي تنطب ��ق عليها هذه امل ��ادة مدرجا يف ع ��داد اجلرائم اخلا�ضعة
للت�سليم يف �أي معاهدة لت�سليم املجرمني قائمة بني الدول الأطراف .وتتعهد الدول الأطراف ب�إدراج
تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليم يف كل معاهدة ت�سليم تربم فيما بينها.
وال يج ��وز للدول ��ة الط ��رف التي ي�سمح قانونه ��ا بذلك �أن تعترب �أي ��ا من الأفعال املج ّرم ��ة وفقا لهذه
االتفاقية جرما �سيا�سيا �إذا ما اتخذت هذه االتفاقية �أ�سا�سا للت�سليم.
"�  -5إذا تلق ��ت دولة طرف ،جتعل ت�سليم املجرمني م�شروطا بوجود معاهدة ،طلب ت�سليم من دولة
ط ��رف �أخرى ال ترتب ��ط معها مبعاهدة ت�سليم ،جاز له ��ا �أن تعترب هذه االتفاقي ��ة الأ�سا�س القانوين
للت�سليم فيما يخ�ص �أي جرم تنطبق عليه هذه املادة.
" -6على الدولة الطرف التي جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة:
"(�أ)  �أن تب ّل ��غ الأم�ي�ن الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة ،وق ��ت �إيداعه ��ا �ص ��ك الت�صدي ��ق
عل ��ى ه ��ذه االتفاقي ��ة �أو قبوله ��ا �أو �إقراره ��ا �أو االن�ضم ��ام �إليه ��ا ،مب ��ا �إذا كان ��ت �ستعت�ب�ر
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ه ��ذه االتفاقي ��ة الأ�سا� ��س القان ��وين للتع ��اون ب�ش� ��أن الت�سلي ��م م ��ع �سائ ��ر ال ��دول الأط ��راف يف
هذه االتفاقية؛
"(ب) و�أن ت�سع ��ى ،حيثم ��ا اقت�ض ��ى الأمر� ،إىل �إب ��رام معاهدات ت�سليم م ��ع �سائر الدول
الأطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة� ،إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية الأ�سا�س القانوين
للتعاون ب�ش�أن الت�سليم.
" -7عل ��ى الدول الأطراف التي ال جتعل الت�سليم م�شروط ��ا بوجود معاهدة �أن تعترب اجلرائم التي
تنطبق عليها هذه املادة جرائم خا�ضعة للت�سليم فيما بينها.
" -8يخ�ض ��ع الت�سلي ��م لل�شروط التي ين�ص عليه ��ا القانون الداخلي للدولة الط ��رف متلقية الطلب
�أو معاه ��دات الت�سلي ��م ال�سارية ،مب ��ا يف ذلك ال�شروط املتعلق ��ة بالعقوبة الدني ��ا امل�شرتطة للت�سليم
والأ�سباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ت�ستند �إليها يف رف�ض الت�سليم.
" -9ت�سعى الدول الأطراف ،رهنا بقوانينها الداخلية� ،إىل التعجيل ب�إجراءات الت�سليم وتب�سيط ما
يت�صل بها من متطلبات �إثباتية فيما يخ�ص �أي ُجرم تنطبق عليه هذه املادة.
" -10يج ��وز للدولة الط ��رف متلقية الطلب ،رهنا ب�أح ��كام قانونها الداخل ��ي ومعاهداتها املتعلقة
بالت�سلي ��م ،وبن ��اء على طلب م ��ن الدولة الط ��رف الطالبة� ،أن حتتج ��ز ال�شخ�ص املطل ��وب ت�سليمه
واملوج ��ود يف �إقليمه ��ا� ،أو �أن تتخذ تدابري منا�سب ��ة �أخرى ل�ضمان ح�ضوره �إج ��راءات الت�سليم ،متى
ملحة.
اقتنعت ب�أنَّ الظروف ت�ستدعي ذلك وب�أنها ظروف ّ
"�  -11إذا مل تق ��م الدول ��ة الطرف التي يوج ��د اجلاين املزعوم يف �إقليمه ��ا بت�سليم ذلك ال�شخ�ص
فيم ��ا يتعل ��ق بج ��رم تنطب ��ق عليه ه ��ذه املادة ملج ��رد كون ��ه �أح ��د مواطنيها ،وج ��ب عليه ��ا القيام،
بن ��اء على طل ��ب الدولة الطرف التي تطل ��ب الت�سليم ،ب�إحال ��ة الق�ضية دون �إبط ��اء ال م�س ّوغ لـه �إىل
�سلطاته ��ا املخت�ص ��ة بق�ص ��د املالحقة .وتتخذ تلك ال�سلط ��ات قرارها وتتخ ��ذ ذات الإجراءات التي
تتخذه ��ا يف حال ��ة �أي ج ��رم �آخر يعترب خط�ي�را مبوج ��ب القانون الداخل ��ي لتلك الدول ��ة الطرف.
وتتع ��اون الدول الأطراف املعني ��ة ،خ�صو�صا يف اجلوانب الإجرائية والإثباتي ��ة� ،ضمانا لفعالية تلك
املالحقة.
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" -12عندم ��ا ال يجي ��ز القان ��ون الداخل ��ي للدولة الط ��رف ت�سليم �أح ��د مواطنيه ��ا �أو التخلي عنه
�إال ب�ش ��رط �أن يع ��اد ذل ��ك ال�شخ�ص �إىل تل ��ك الدولة الطرف لق�ض ��اء العقوبة املفرو�ض ��ة عليه بعد
املحاكم ��ة �أو الإج ��راءات الت ��ي ُطلب ت�سلي ��م ذلك ال�شخ�ص م ��ن �أجلها ،وتتفق تل ��ك الدولة الطرف
والدول ��ة الط ��رف الت ��ي طلبت ت�سلي ��م ال�شخ�ص على ه ��ذا اخليار وعل ��ى ما قد تريان ��ه منا�سبا من
�ش ��روط �أخ ��رى ،يعترب ذل ��ك الت�سليم امل�شروط كافيا للوف ��اء بااللتزام املب�ّيفنّ يف الفقرة  11من هذ
املادة.
"�  -13إذا ُرف�ض طلب ت�سليم مق َّدم لغر�ض تنفيذ حكم ق�ضائي بحجة �أنَّ ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه
ه ��و من مواطني الدولة الط ��رف متلقية الطلب ،وجب على الدولة الط ��رف متلقية الطلب� ،إذا كان
قانونه ��ا الداخل ��ي ي�سمح بذلك ووفقا ملقت�ضيات ذلك القان ��ون� ،أن تنظر ،بناء على طلب من الدولة
الط ��رف الطالبة ،يف �إنفاذ العقوبة املفرو�ضة مبقت�ض ��ى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة �أو
ما تبقى منها.
" -14تُكفل لأي �شخ�ص تُتخذ ب�ش�أنه �إجراءات فيما يتعلق ب�أي من اجلرائم التي تنطبق عليها هذه
املادة معاملة من�صفة يف كل مراحل الإجراءات ،مبا يف ذلك التمتع بجميع احلقوق وال�ضمانات التي
ين�ص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك ال�شخ�ص يف �إقليمها.
"  -15ال يج ��وز تف�س�ي�ر �أي حكم يف هذه االتفاقي ��ة على �أنه يفر�ض التزام ��ا بالت�سليم �إذا كان لدى
الدول ��ة الط ��رف متلقية الطلب �أ�سب ��اب وجيهة العتق ��اد �أنَّ الطلب قدّم لغر�ض مالحق ��ة �أو معاقبة
�شخ�ص ب�سبب جن�سه �أو عرقه �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله الإثني �أو �آرائه ال�سيا�سية� ،أو �أنَّ االمتثال
للطلب �سيلحق �ضررا بو�ضعية ذلك ال�شخ�ص لأي �سبب من هذه الأ�سباب.
"  -16ال يج ��وز للدول الأط ��راف �أن ترف�ض طلب ت�سليم ملجرد �أنَّ اجلرم يعت�ب�ر جرما يتعلق �أي�ضا
ب�أمور مالية.
" -17قب ��ل رف�ض الت�سليم ،تت�ش ��اور الدولة الطرف متلقية الطلب ،حيثما اقت�ضى الأمر ،مع الدولة
الطرف الطالبة لكي تتيح لها فر�صة وافية لعر�ض �آرائها وتقدمي معلومات داعمة الدعائها.
" -18ت�سع ��ى ال ��دول الأطراف �إىل �إب ��رام اتفاقات �أو ترتيب ��ات ثنائية ومتع ��ددة الأطراف لتنفيذ
الت�سليم �أو لتعزيز فاعليته".
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 -532ومب ��ا �أنّ مق�ت�ريف جرائم الف�ساد قد يف� � ّرون من والية ق�ضائية لتف ��ادي مالحقتهم �أمام الق�ضاء،
ت�صبح �إجراءات ت�سليم املجرمني �ضرورية لتقدميهم �إىل العدالة يف الدولة التي تالحقهم.
 -533والت�سلي ��م ه ��و عملية ر�سمية ت�ستن ��د يف �أغلب الأحيان �إىل معاهدة ،وت� ��ؤدي �إىل �إعادة الفارين �أو
ت�سليمهم �إىل الوالية الق�ضائية التي هم مطلوبون فيها )71(.ومنذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،بد�أت الدول
تو ّق ��ع على معاهدات ثنائية لت�سليم املجرمني يف �إطار جهودها الرامية �إىل الق�ضاء على �أي مالذات �آمنة
ون�صت
للجناة اخلطرين .وتختلف �أحكام املعاهدات من دولة �إىل �أخرى وال تغطي دائما اجلرائم نف�سهاّ .
عدة دول ،يف �أن�شطة ت�شريعية حديثة ،على الت�سليم من دون ا�شرتاط معاهدة.
 -534وتن� � ّوع التعاريف الوطني ��ة للجرائم قد يف�ضي �إىل عراقيل خطرية تعرت� ��ض �سبيل جهود الت�سليم
والتع ��اون ال ��دويل الفعال .وقد كان م ��ن ال�شائع يف املا�ض ��ي �أن تت�ضمن املعاهدات قائم ��ة باجلرائم التي
ت�شمله ��ا ،وه ��و ما �أث ��ار �صعوبات كلما ظه ��ر نوع جديد م ��ن اجلرائم ،مع تق� �دّم التكنولوجي ��ا والتغريات
االجتماعي ��ة واالقت�صادي ��ة الأخ ��رى .ولهذا ال�سب ��ب� ،أخذت املعاه ��دات الأحدث عهدا ت�ستن ��د �إىل مبد�أ
ازدواجي ��ة التج ��رمي ،الذي يطبق عندم ��ا يكون ال�سلوك نف�س ��ه جم ّرما يف كلتا الدولت�ي�ن الطالبة ومتلقية
الطل ��ب وتك ��ون العقوبات املن�صو�ص عليها ب�ش� ��أن اجلرم �أعلى من عتبة حم ��ددة ،كاحلرمان من احلرية
ملدة �سنة ،مثال.
 -535وبه ��ذه الطريقة ،مل يع ��د على ال�سلطات �أن حتدّث دوما معاهداته ��ا لت�شمل جرائم جديدة متاما
وغ�ي�ر متوقعة .وقد �أوجد ذلك حاج ��ة �إىل معاهدة ت�سليم منوذجية ،فاعتم ��دت الأمم املتحدة ،ا�ستجابة
لتل ��ك احلاج ��ة ،املعاهدة النموذجية لت�سلي ��م املجرمني (مرفق قرار اجلمعية العام ��ة  .)116/45ولكن،
�إ�ضافة �إىل التدابري املتخذة من جانب الدول لتعديل املعاهدات القدمية والتوقيع على معاهدات جديدة،
ت�شتم ��ل بع�ض االتفاقيات املعقودة ب�ش�أن جرائم معينة على �أح ��كام ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ،وكذلك ب�ش�أن
الوالي ��ة الق�ضائية وامل�ساعدة املتبادل ��ة .ومن الأمثلة على ذلك اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة ر�شو املوظفني العموميني الأجانب يف املعامالت التجارية الدولية (انظر املادة 10
من تلك االتفاقية) ،واتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة (انظر املادة .)16
 -536وف�ض�ل�ا عن ذلك� ،أدّت احلاجة �إىل نه ��ج متعدد الأطراف �إىل اتخاذ عدة مبادرات �إقليمية ،مثل
اتفاقي ��ة البلدان الأمريكية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ،واالتفاقي ��ة الأوروبية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ،واتفاقية
اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن ت�سليم املجرمني وغريها.
�  -537أم ��ا اتفاقي ��ة مكافحة الف�س ��اد فت�ضع معي ��ارا �أ�سا�سيا �أدن ��ى للت�سليم فيما يتعل ��ق باجلرائم التي
ت�شجع
وت�شجع �أي�ضا على اعتماد جمموعة منوعة من الآليات بق�صد تي�سري عملية الت�سليم .كما ّ
ت�شمله ��اّ ،
( )71قد يتم الت�سليم  ،يف بع�ض احلاالت ،طوعيا �أو على �أ�سا�س املعاملة باملثل ،وكذلك يف حال عدم وجود معاهدة
بني الدول املعنية .ولكنّ هذا الأمر ال يحدث كثريا.
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االتفاقي ��ة ال ��دول الأط ��راف على �أن تذه ��ب �إىل �أبعد من هذا املعي ��ار الأ�سا�سي يف الرتتيب ��ات الثنائية �أو
الإقليمي ��ة لت�سليم املجرمني فت�ستكمل الفقرة  1من املادة ( 44انظر الفقرة  18من املادة 44؛ انظر �أي�ضا
الفقرة  2من املادة  ،65التي تن�ص على تدابري �أكرث �صرامة).
 -538ومن اجلدير باملالحظة �أنَّ االتفاقية تن�ص �أي�ضا على رفع ازدواجية التجرمي ،بحيث يجوز ت�سليم
�شخ� ��ص من الأ�شخا�ص حت ��ى و�إن مل يكن ال�سلوك الذي اقرتفه جم ّرم ��ا يف الدولة الطرف املطلوب منها
ت�سليمه (انظر الفقرة  2من املادة .)44
 -539وق ��د يقت�ضي ذلك �إجراء بع�ض التعديالت الت�شريعية .ورهنا مبدى تناول م�س�ألة ت�سليم املجرمني
م ��ن قب � ُ�ل يف القانون الداخلي واملعاهدات القائمة ،ميكن �أن ترتاوح تل ��ك التعديالت بني �إر�ساء �أطر عمل
تو�سعات �أ�ضيق نطاقا لإدراج جرائم جديدة �أو لإجراء تغيريات
جديدة متاما للت�سليم و�إجراء تعديالت �أو ّ
مو�ضوعية �أو �إجرائية من �أجل التوافق مع اتفاقية مكافحة الف�ساد.
 -540وينبغي �أن يالحظ �صائغو الت�شريعات ،لدى �إجراء تغيريات ت�شريعية� ،أنَّ الق�صد من االتفاقية هو
�ضم ��ان املعاملة املن�صفة لأولئك الذين ُيطلب ت�سليمهم وكذلك تطبيق جميع احلقوق وال�ضمانات القائمة
املط ّبقة يف الدولة الطرف التي يطلب منها الت�سليم (انظر الفقرة  14من املادة .)44
 -541وعموم ��ا ،ف� ��إن �أح ��كام ت�سليم املجرم�ي�ن م�ص ّممة ل�ضم ��ان �أن تدعم االتفاقية ترتيب ��ات الت�سليم
املوجودة من ُ
قبل وتكملها ال �أن تنتق�ص منها.

ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -542يتع�ي�ن على ال ��دول الأطراف �أن تكف ��ل اعتبار اجلرائم املق� � ّررة وفقا لالتفاقي ��ة جرائم خا�ضعة
للت�سليم ،رهنا با�ستيفاء �شرط ازدواجية التجرمي (انظر الفقرة  1من املادة .)44
 -543ويج ��وز للدول الأط ��راف� ،إذا كانت قوانينها الداخلية ت�سمح بذلك� ،أن توافق على الت�سليم ب�سبب
جرائم الف�ساد حتى عند انتفاء ازدواجية التجرمي (انظر الفقرة  2من املادة .)44
 -544و�إذا ا�ستخدمت الدول الأطراف االتفاقية ك�أ�سا�س للت�سليم ،ف�إ ّنها لن تعترب جرائم الف�ساد جرائم
�سيا�سية (انظر الفقرة  4من املادة .)44
 -545والدول الأطراف التي ت�شرتط �أ�سا�سا تعاهديا للت�سليم:
(�أ) يج ��وز لها �أن تعترب االتفاقية الأ�سا�س القانوين للت�سليم �إىل دولة طرف �أخرى فيما يخ�ص
جرائم الف�ساد (انظر الفقرة  5من املادة )44؛
(ب) يتعينّ عليها �أن تب ّلغ الأمني العام للأمم املتحدة مبا �إذا كانت �ست�سمح با�ستخدام االتفاقية
ك�أ�سا�س للت�سليم �إىل دول �أطراف �أخرى (انظر الفقرة �( 6أ) من املادة )44؛
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(ج) يتع�ّي�نّ عليها �أن ت�سعى �إىل �إب ��رام معاهدات ت�سليم مع �سائر الدول الأطراف� ،إذا كانت ال
تعترب هذه االتفاقية الأ�سا�س القانوين للت�سليم (انظر الفقرة ( 6ب) من املادة .)44
 -546ويتع�ي�ن عل ��ى ال ��دول الأطراف التي تتب ��ع نظاما قانونيا عام ��ا لت�سليم املجرم�ي�ن �أن تكفل اعتبار
جرائم الف�ساد جرائم خا�ضعة للت�سليم (انظر الفقرة  7من املادة .)44
 -547كم ��ا يتع�ّي�نّ على الدول ��ة الطرف �أن ت�سع ��ى �إىل التعجيل ب�إج ��راءات الت�سلي ��م وتب�سيط متطلبات
الإثبات فيما يخ�ص جرائم الف�ساد (انظر الفقرة  9من املادة .)44
 -548وقد يحتاج الأمر �إىل ت�شريع �إذا مل يكن الت�شريع احلايل رحبا مبا فيه الكفاية.
 -549و�أم ��ا الدول ��ة الط ��رف التي ترف�ض طل ��ب ت�سليم �شخ�ص بحج ��ة �أنَّ ذلك ال�شخ� ��ص من رعاياها
فعليه ��ا �أن حتي ��ل الق�ضية ملالحقته داخليا .وعليها �أي�ضا ،لدى �إجراء ذلك� ،أن تكفل اتخاذ قرار املالحقة
ومبا�ش ��رة �أي �إج ��راءات ق�ضائية الحقة بنف�س العناية التي توليها جل ��رم داخلي خطري ،وعليها �أن تتعاون
م ��ع الدول ��ة الطرف الطالبة ل�ضمان فعالية املالحقة (انظر الفق ��رة  11من املادة  .)44وقد يحتاج الأمر
�إىل ت�شريع �إذا كان القانون احلايل ال ي�سمح با�ستخدام الأدلة امل�ستقاة من م�صادر �أجنبية يف الإجراءات
الق�ضائية الداخلية.
 -550وبوا�سطة الت�سليم امل�ؤقت ،ميكن للدول الأطراف �أن تفي بالتزامها ب�إحالة ق�ضية للمالحقة عمال
بالفقرة  11من املادة ( 44انظر الفقرة  12من املادة .)44
 -551و�إذا رف�ض ��ت الدول الأطراف ،لأ�سباب تتعلق باجلن�سية ،الت�سلي ��م املطلوب لإنفاذ حكم ق�ضائي،
وجب عليها �أن تنظر يف �إنفاذ العقوبة املفرو�ضة مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة (انظر
الفقرة  13من املادة .)44
 -552ويجب على الدول الأطراف �أن تكفل للأ�شخا�ص الذين يواجهون �إجراءات ت�سليم عمال باملادة 44
معاملته ��م معامل ��ة من�صفة ،مبا يف ذل ��ك التمتع بجميع احلق ��وق وال�ضمانات التي تن� ��ص عليها قوانينها
الداخلية (انظر الفقرة  14من املادة  .)44وقد تكون هناك حاجة �إىل ت�شريع �إذا مل ُين�ص على �إجراءات
داخلية حمددة للت�سليم.
  -553ال يج ��وز للدول الأطراف �أن ترف�ض الت�سليم عل ��ى �أ�سا�س �أنَّ اجلرم ينطوي �أي�ضا على �أمور مالية
(انظر الفقرة  16من املادة  .)44وقد يلزم اعتماد ت�شريع بهذا ال�ش�أن.
 -554ويجب على الدولة الطرف ،قبل رف�ض طلب للت�سليم ،وحيثما يقت�ضي الأمر� ،أن تت�شاور مع الدولة
الطرف مقدّمة الطلب لكي تتيح لها الفر�صة لعر�ض معلوماتها و�آرائها عن امل�س�ألة (انظر الفقرة  17من
املادة .)44
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املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
(�أ) النطاق
 -555يج ��ب املوافقة على الت�سليم فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية امل�شمولة باالتفاقية� ،شريطة �أن يكون
اجل ��رم الذي ُيلتم� ��س ب�ش�أنه الت�سليم جرم ��ا خا�ضعا للعق ��اب مبقت�ضى القانون الداخلي ل ��كل من الدولة
الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب (انظر الفقرة  1من املادة .)44
 -556وينبغ ��ي �أن يتم تلقائيا ا�ستيفاء ا�شرتاط ازدواجي ��ة التجرمي فيما بني الدول الأطراف بخ�صو�ص
جميع اجلرائم املق ّررة �إلزاميا مبقت�ضى االتفاقية .و�أما فيما يخ�ص الأفعال التي يع ّد جترميها اختياريا،
والت ��ي قد تكون ج ّرمته ��ا �أطراف ومل جت ّرمها �أخرى ،رمبا ت�ش ّكل ازدواجي ��ة التجرمي عائقا �أمام الت�سليم
ب�ش�أنها .ويف هذا ال�سياق ،ميكن اعتبار الفقرة  2من املادة  44ت�شجيعا للأطراف على الت�سليم عند انتفاء
ازدواجية التجرمي� ،إذا كانت قوانينها املحلية ت�سمح بذلك.

(ب) اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليم يف معاهدات ت�سليم املجرمني
 -557تقت�ضي الفقرة  4من املادة  44من الدول الأطراف �أن تعترب اجلرائم املب ّينة يف الفقرة  1مندرجة
تلقائيا يف جميع معاهدات الت�سليم القائمة بينها .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتعهد الدول الأطراف ب�إدراجها يف
جميع معاهدات الت�سليم التي تُربم م�ستقبال فيما بينها.
 -558ومبقت�ض ��ى ه ��ذه الفقرة ،تندرج هذه اجلرائ ��م تلقائيا بالإحالة املرجعي ��ة يف معاهدات الت�سليم.
وعل ��ى ذل ��ك ،لن تك ��ون هناك عادة حاج ��ة �إىل تعديلها .بيد �أن ��ه �إذا كانت املعاه ��دات ،مبقت�ضى النظام
القان ��وين لدولة ما ،تعترب �أدنى مرتبة من قان ��ون الت�سليم الداخلي ،ومل يكن القانون احلايل لتلك الدولة
على درجة من الرحابة بحيث ي�شمل جميع الأفعال املق ّررة جترميها وفقا لالتفاقية ،ف�إنّ الأمر قد يتط ّلب
تعديل الت�شريعات يف هذا ال�صدد.
 -559كما تقت�ضي هذه الفقرة من الدول الأطراف ،التي ت�سمح قوانينها بذلك� ،أ ّال تعترب �أيا من جرائم
(الف�ساد) هذه مبثابة جرم �سيا�سي� ،إذا ما اتخذت االتفاقية �أ�سا�سا للت�سليم.

(ج) الإبالغ ب�ش�أن تطبيق �أو عدم تطبيق
الفقرة ( 5يخ�ص البلدان التي يعترب فيها الأ�سا�س
التعاهدي �شرطا الزما للت�سليم)
  -560ال تنطب ��ق الفق ��رة  6من املادة  44عل ��ى الدول الأطراف التي ميكنه ��ا �أن ت�س ّلم جمرمني �إىل دول
�أخ ��رى عمال بقان ��ون نظامي .فهي ال تنطبق �إال عل ��ى الدول الأطراف التي ت�شرتط لزام ��ا للت�سليم وجود
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معاه ��دة .فه ��ذه ال ��دول مطال َبة ب� ��أن تب ّلغ الأمني الع ��ام للأمم املتحدة مب ��ا �إذا كانت �ستجي ��ز ا�ستخدام
اتفاقية مكافحة الف�ساد ك�أ�سا�س للت�سليم �أم ال .وير�سل الإبالغ �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات
واجلرمية .وهي مطا َلبة �أي�ضا ،حيثما يقت�ضي الأمر ،ب�إبرام معاهدات ت�سليم �إ�ضافية من �أجل زيادة عدد
الدول الأطراف التي ميكن ت�سليم الهاربني �إليها وفقا للمادة .44

(د) الت�سليم على �أ�سا�س وجود قانون ناظم (يخ�ص البلدان
التي تن�ص على الت�سليم مبقت�ضى قانون ناظم)
 -561تق�ض ��ي الفق ��رة  7من املادة  44ب�أن تدرج الدول الأط ��راف ،التي ال ت�شرتط وجود �أ�سا�س تعاهدي
لت�سليم املجرمني (�أي الدول الأطراف التي تن�ص على الت�سليم عمال بقانون ناظم) ،اجلرائم املق ّررة يف
اتفاقي ��ة مكافح ��ة الف�ساد كجرائم خا�ضعة للت�سليم يف �إطار قانونها الناظم الواجب تطبيقه على الت�سليم
الدويل للمجرمني يف حال عدم وجود معاهدة.
 -562وهك ��ذا �س ��وف يتعينّ على الدول ��ة الطرف ،التي ال يك ��ون قانونها الناظم احلايل ب�ش� ��أن الت�سليم
ال ��دويل رحبا مبا يكفي ال�ستيعاب جرائ ��م الف�ساد� ،أن ت�سنّ ت�شريعا لتو�سيع نط ��اق اجلرائم التي ي�شملها
القانون الناظم.

(هـ) �شروط الت�سليم
 -563تن� ��ص الفق ��رة  8م ��ن امل ��ادة  44على �أنَّ الأ�سب ��اب التي ميك ��ن اال�ستناد �إليها يف رف� ��ض الت�سليم
وال�ش ��روط الأخ ��رى للت�سلي ��م (ومنها احلد الأدن ��ى امل�شرتط للعقوبة املق� � ّررة للجرم لك ��ي يعترب خا�ضعا
للت�سليم) حتكمها معاهدة الت�سليم املنطبقة ال�سارية املفعول بني الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف
متلقي ��ة الطل ��ب ،و�إال فيحكمها قانون الدولة الطرف متلقية الطلب .وهك ��ذا ال تق ّرر الفقرة �أي مقت�ضيات
تنفيذية تخرج عن �أحكام القوانني الداخلية واملعاهدات التي حتكم الت�سليم.

(و) املالحقة حيثما ال ُي�س ّلم الهارب لأ�سباب
تتعلق بجن�سيته
 -564تن� ��ص الفق ��رة  11من امل ��ادة  44على �أ ّنه حيثم ��ا ال تقوم دولة طرف تلقت طلب ��ا لت�سليم �شخ�ص
يوج ��د يف �إقليمه ��ا بت�سليم ذلك ال�شخ� ��ص بحجة �أنه من مواطنيه ��ا ،وجب لزوما على تل ��ك الدولة ،بناء
عل ��ى طل ��ب من الدولة الطرف التي تلتم�س الت�سليم� ،أن حتيل الق�ضية دون �إبطاء ال داعي له �إىل �سلطاتها
املخت�ص ��ة بق�صد مالحقت ��ه .وعلى تلك ال�سلطات �أن تتخذ قرارها وت�ضطل ��ع ب�إجراءاتها على النحو ذاته
ّ
كم ��ا يف حال ��ة �أي جرم �آخر ذي طابع ج�سيم مبقت�ضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف .وعلى الدول
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الأط ��راف املعني ��ة �أن تتعاون فيم ��ا بينها ،وخ�صو�ص ��ا يف اجلوانب الإجرائي ��ة والإثباتي ��ة �ضمانا لفعالية
تلك املالحقة.
 -565ويت�أل ��ف االلت ��زام ب�إحالة ق�ضي ��ة للمالحقة داخليا ،يف جوه ��ره ،من عدد م ��ن العنا�صر املتميزة
الواجبة:
(�أ) �أن يكون طلب ت�سليم ب�ش�أن جرمية ف�ساد قد ُرف�ض بحجة �أنَّ الهارب هو من مواطني الدولة
متلقية الطلب؛
(ب) �أن تك ��ون الدول ��ة الطرف طالبة الت�سليم ق ��د طلبت �إحالته للمالحق ��ة الداخلية يف الدولة
متلقية الطلب؛
(ج)  �أن يكون على الدولة الطرف التي رف�ضت الت�سليم �أن تقوم بعدئذ مبا يلي:
(� )1إحالة الق�ضية دون �إبطاء ال داعي له �إىل �سلطاتها بق�صد املالحقة؛
( )2اتخ ��اذ القرار واال�ضط�ل�اع بالإجراءات عل ��ى النحو ذاته املتب ��ع يف حالة اجلرمية
الداخلية اخلطرية؛
( )3التع ��اون مع الدولة الطرف الأخرى من �أجل احل�صول على الأدلة الالزمة ،وكذلك
من الناحية الأخرى �ضمان فعالية املالحقة.
 -566واملالحق ��ات الداخلي ��ة التي ه ��ي من هذا القبيل ت�ستغ ��رق وقتا وتتطلب م ��وارد كثيفة حيث تكون
اجلرمي ��ة ع ��ادة قد ارتُكبت يف دول ��ة �أخرى� .إذ �سوف يك ��ون من ال�ضروري عموم ��ا احل�صول على معظم
الأدل ��ة �أو جميعه ��ا من اخلارج ،و�ضم ��ان �أن تكون ب�شكل ميكن تقدميه كدلي ��ل �إىل حماكم الدولة الطرف
التي ت�ضطلع بالتحقيق واملالحقة.
 -567ولال�ضط�ل�اع مبثل هذه املالحقات �س ��وف تكون الدولة الطرف املعنية بحاج ��ة �أوال �إىل �أن يتوفر
له ��ا �أ�سا� ��س قانوين لت�أكيد �سريان واليتها الق�ضائية على اجلرائ ��م املرتكبة يف اخلارج ،ح�سبما تق�ضي به
الفقرة  3من املادة  42من االتفاقية .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن تنفيذ الفقرة  11على نحو ف ّعال يقت�ضي من
الدول ��ة التي ت�ضطلع مبالحقة داخلية بدال م ��ن الت�سليم �أن تكون لديها قوانني ومعاهدات ب�ش�أن امل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادلة من �أجل احل�ص ��ول على �أدلة من اخلارج .وكحد �أدنى ،ينبغي �أن يكون تنفيذ املادة 46
بفعالية كافيا لهذا الغر�ض .وينبغي �أي�ضا ل�صائغي الت�شريعات الوطنية �أن يكفلوا �سماح قانونهم الداخلي
ب�أن تُق ّر حماكمهم ب�صحة ا�ستخدام تلك الأدلة التي يتم احل�صول عليها من اخلارج يف تلك الإجراءات.
 -568ويتطلب تنفيذ الفقرة  11من املادة � 44أي�ضا تخ�صي�ص موارد ب�شرية ومالية كافية لإحراز جناح
يف جه ��ود املالحقة الداخلي ��ة .وهكذا ،تق�ضي االتفاقية ب� ��أن توىل �إجراءات التحقي ��ق واملالحقة الأولوية
نف�سها التي توالها الإجراءات اخلا�صة بجرم داخلي خطري.
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 -569وهناك طريقة اختيارية للوفاء مبقت�ضيات هذه الفقرة هي ت�سليم الفا ّر من العدالة ت�سليما م�ؤقتا
(انظر الفقرة  12من املادة .)44

(ز) �ضمانات للأ�شخا�ص اخلا�ضعني لعملية الت�سليم
 -570تق�ض ��ي الفقرة  14من املادة  44ب�أن تكفل كل دولة طرف معاملة من�صفة للفا ّرين �أثناء �إجراءات
الت�سلي ��م التي ت�ضطلع بها ،مبا يف ذلك متكينه ��م من التمتع بجميع احلقوق وال�ضمانات التي ين�ص عليها
قان ��ون تلك الدول ��ة فيما يتعلق بهذه الإجراءات .وتق�ضي هذه الفقرة لزام ��ا ،يف جوهرها ،ب�أن يكون لدى
ال ��دول الأطراف �إجراءات ت�ضم ��ن معاملة من�صفة للمتهم�ي�ن الفارين وتتيح لهم الفر�ص ��ة ملمار�سة تلك
احلقوق وال�ضمانات القانونية.

(ح) حظر رف�ض الت�سليم على اجلرائم املالية
 -571تن� ��ص الفق ��رة  16من املادة  44على �أن ��ه ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف� ��ض طلب ت�سليم ملجرد
�أنَّ اجل ��رم يعترب �أي�ض ��ا منطويا على م�سائل مالية .ولذلك يتعني على الدول الأطراف �أن تكفل عدم جواز
التذ ّرع بهذه احلجج لرف�ض الت�سليم مبقت�ضى قوانينها �أو معاهداتها اخلا�صة بت�سليم املجرمني.
 -572وهك ��ذا ينبغ ��ي ،حيثما جتيز القوان�ي�ن احلالية للدولة الطرف الرف�ض به ��ذه احلجة� ،سنّ ت�شريع
تعديلي ملعاجلة ذلك .وحيثما تت�ضمن �أي من معاهدات الدولة الطرف املتعلقة بالت�سليم مثل هذا ال�سبب
ك�أ�سا�س للرف�ض ،ف�إنه حاملا ت�صبح تلك الدولة طرفا يف اتفاقية مكافحة الف�ساد� ،أو ت�سنّ ت�شريعا تعديليا
داخلي ��ا ،من �ش�أن ذل ��ك بطبيعة احلال �أن ي�ؤدي تلقائيا �إىل �إبطال الأح ��كام املناق�ضة الواردة يف معاهدة
�سابقة .ومن ثم� ،سوف يكون من النادر جدا �أن يتط ّلب الأمر �إدخال تعديالت على معاهدات معينة .و�أما
ُ�ضمنها �أ�سبابا
فيما يتعلق مبعاهدات الت�سليم التي �سوف تربم م�ستقبال ،فيتعني على الدول الأطراف �أال ت ِّ
للرف�ض من هذا النحو.

(ط) امل�شاورات قبل الرف�ض
 -573تن� ��ص الفقرة  17من املادة  44على �أن تت�ش ��اور الدولة الطرف متلقية الطلب ،حيثما اقت�ضى الأمر،
م ��ع الدولة الط ��رف الطالبة قبل �أن ترف�ض الت�سليم .فهذه امل�شاورات ميك ��ن �أن تتيح للدولة الطرف الطالبة
تقدمي معلومات �أو �إي�ضاحات �إ�ضافية قد ُت�سفر عن نتيجة مغايرة .ونظرا لأنه قد تكون هناك حاالت ال ميكن
فيه ��ا مطلق ��ا �أن ت�أت ��ي املعلومات الإ�ضافية ب�أي تغي�ي�ر يف النتيجة ،يبقى الإلزام غ�ي�ر قطعي وحتتفظ الدولة
الطرف متلقية الطلب بقدر من ال�صالحية التقديرية لتقرر احلاالت التي يكون من املنا�سب فيها الت�شاور.

(ي) �إبرام اتفاقات وترتيبات جديدة
 -574تقت�ض ��ي الفق ��رة  18من املادة  44من ال ��دول الأطراف �أن ت�سعى �إىل �إب ��رام اتفاقات �أو ترتيبات
ثنائية �أو متعددة الأطراف لتنفيذ ت�سليم املجرمني �أو تعزيز فاعليته .والدول التي ترغب يف تو�سيع �شبكتها

156

الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

م ��ن معاهدات الت�سليم مدع ��وة �إىل ا�ستعرا�ض ال�صك ��وك املذكورة يف الق�سم الرابع  -ه ��اء �أدناه ك�أمثلة
ملعاهدات قد يكون من املفيد اال�سرت�شاد بها .و�أما فيما يتعلق بالرتتيبات الرامية �إىل تعزيز فعالية ت�سليم
املجرمني ،فلع ّل الدول ترغب يف ا�ستعرا�ض �أحكام الت�شاور املن�صو�ص عليها يف بع�ض هذه املعاهدات.

املقت�ضيات االختيارية والتدابري االختيارية
(�أ) نطاق االنطباق
تو�س ��ع الفق ��رة  2من املادة  44نطاق انطباق هذه املادة حي ��ث متنح الدول الأطراف خيار التخلي
ّ -575
ع ��ن ا�شرتاط ازدواجي ��ة التجرمي بالن�سب ��ة للجرائم املقررة مبوجب ه ��ذه االتفاقي ��ة� ،إذا كانت قوانينها
ت�سمح بذلك.
 -576وتُعن ��ى الفقرة  3من املادة  44باحلالة املحتملة التي ي�شتمل فيها طلب الت�سليم على عدة جرائم،
منه ��ا جرمية واحدة على الأقل خا�ضعة للت�سليم مبقت�ضى املادة والبقية غري خا�ضعة له ب�سبب ق�صر مدة
احلب� ��س املحكوم به ��ا .و�إذا اقرتنت هذه الأخ�ي�رة بجرمية مق ّررة مبوجب اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد ،ف�إنّ
الدول الأطراف متلقية الطلب لها خيار تو�سيع نطاق انطباق املادة لي�شمل تلك اجلرائم �أي�ضا.

(ب) الت�سليم على �أ�سا�س اتفاقية مكافحة الف�ساد
 -577جتي ��ز الفقرة  5من امل ��ادة  44للدول الأطراف ا�ستخدام االتفاقي ��ة ك�أ�سا�س قانوين للت�سليم� ،إذا
كان ُي�شرتط للت�سليم وجود �أ�سا�س تعاهدي .وكبديل لذلك� ،سوف يتعني على الدول الأطراف �أن ت�سعى �إىل
�إب ��رام معاهدات ب�ش�أن الت�سليم مع ال ��دول الأخرى الأطراف يف االتفاقية من �أجل تنفيذ املادة ( 44انظر
الفقرة ( 6ب) من املادة .)44

(ج) التعجيل ب�إجراءات الت�سليم
 -578تن� ��ص الفق ��رة  9من املادة  44على �أنه يجب على الدول الأط ��راف ،رهنا بقوانينها الداخلية� ،أن
ت�سعى �إىل التعجيل ب�إجراءات الت�سليم وتب�سيط ما يت�صل بها من مقت�ضيات الإثبات فيما يتعلق باجلرائم
التي تنطبق عليها املادة  .44وقد اجتهت ممار�سات الت�سليم احلديثة �إىل تب�سيط املقت�ضيات فيما يت�صل
ب�شكل طلبات الت�سليم وبقنوات �إر�سالها وكذلك مبعايري الإثبات املحددة ب�ش�أن الت�سليم.

(د) االحتجاز بانتظار �إجراءات الت�سليم
 -579تن� ��ص الفقرة  10من املادة  44على �أنه يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب احتجاز متهم فا ّر� ،أو
اتخ ��اذ تدابري منا�سبة �أخرى ل�ضمان ح�ضوره وقت الت�سليم .وتع� � ّد الأحكام املتعلقة باالعتقال واالحتجاز
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امل�ؤقت�ي�ن ريثما يت ��م الت�سليم من ال�سمات املعياري ��ة يف معاهدات وقوانني الت�سلي ��م ،وينبغي �أن يكون لدى
الدول الأطراف �أ�سا�س قانوين منا�سب ملثل هذا االحتجاز .بيد �أنَّ املادة ال تفر�ض �إلزاما حمددا باحتجاز
الأ�شخا�ص يف حاالت معينة.

(هـ) الت�سليم امل�شروط ك�أ�سا�س للوفاء
ب�أحكام الفقرة  11من املادة 44
 -580عو�ض ��ا ع ��ن القيام مبالحقة داخلي ��ة ملواطن بدال من ت�سليمه (انظر الفق ��رة  11من املادة ،)44
تن� ��ص الفق ��رة  12م ��ن امل ��ادة  44على خي ��ار الت�سلي ��م امل�ؤقت للمته ��م الف ��ا ّر �إىل الدولة الط ��رف طالبة
الت�سلي ��م لغر�ض حماكمته فح�س ��ب ،على �أن يق�ضي يف الدولة الطرف التي رف�ض ��ت الت�سليم مدة العقوبة
املحكوم بها.

(و) �إنفاذ حكم ق�ضائي �أجنبي يف حال رف�ض الت�سليم
لأ�سباب تتعلق باجلن�سية
 -581تدع ��و الفق ��رة  13من امل ��ادة  44كل دولة طرف ترف� ��ض ،العتبارات تتعل ��ق باجلن�سية ،طلبا من
دول ��ة طرف �أخرى لت�سليم متهم فا ّر لق�ض ��اء مدة عقوبة بحكم �صادر فيها� ،إىل �أن تنظر يف �إنفاذ احلكم
بنف�سه ��ا .بي ��د �أنَّ هذه الفقرة ال تلزم �أي دولة طرف بت�شريع �إطار عمل قانوين مي ّكنها من �أن تقوم بذلك،
�أو �أن تقوم بذلك فعال يف ظروف معينة.

(ز) عدم الن�ص يف االتفاقية على �أي التزام بالت�سليم
حيثما تكون هناك دواع وجيهة لالعتقاد ب�أنَّ املتهم الفا ّر
�سيتعر�ض لتمييز جائر بحقه
 -582تن� ��ص الفق ��رة  15من امل ��ادة  44على �أنه ال يجوز تف�س�ي�ر �أي حكم يف االتفاقية عل ��ى �أنه يفر�ض
التزام ��ا بالت�سلي ��م� ،إذا كان ل ��دى الدولة الط ��رف متلقية الطل ��ب دواع وجيهة لالعتقاد ب� ��أنَّ الطلب ُقدّم
لغر�ض مالحقة �أو معاقبة �شخ�ص ب�سبب نوع جن�سه �أو عرقه �أو ديانته �أو جن�سيته �أو �أ�صله العرقي �أو �آرائه
ال�سيا�سية� ،أو ب�أنَّ االمتثال للطلب �سيلحق �ضررا بو�ضعية ذلك ال�شخ�ص لأي �سبب من تلك الأ�سباب.
ن�ص يف معاهدة
 -583ويحاف ��ظ ه ��ذا احلكم على �إمكاني ��ة رف�ض الت�سليم ملثل ه ��ذه الأ�سباب ،م ��ا مل ُي ّ
ت�سلي ��م نافذة املفعول بني الدولة املتلقية للطلب والدولة الط ��رف الطالبة� ،أو يف القانون الداخلي الناظم
للت�سلي ��م يف الدولة متلقي ��ة الطلب ،يف حال عدم وج ��ود معاهدة للت�سليم بينهما ،عل ��ى الأ�سباب امل�س ّوغة
لرف�ض الت�سليم.
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جيم -امل�ساعدة القانونية املتبادلة
"املادة 46
"امل�ساعدة القانونية املتبادلة
" -1تق ��دِّ م الدول الأطراف بع�ضه ��ا �إىل بع�ض �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف
التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية املت�صلة باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.
" -2تق� � َّدم امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة عل ��ى �أمت وجه ممك ��ن مبقت�ضى قوان�ي�ن الدولة الطرف
متلقي ��ة الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباته ��ا ذات ال�صلة ،فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات
والإج ��راءات الق�ضائي ��ة اخلا�صة باجلرائم الت ��ي يجوز �أن حتا�سب عليها �شخ�صي ��ة اعتبارية ،وفقا
للمادة  26من هذه االتفاقية ،يف الدولة الطرف الطالبة.
" -3يجوز طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تق َّدم وفقا لهذه املادة لأي من الأغرا�ض التالية:
"(�أ) احل�صول على �أدلة �أو �أقوال �أ�شخا�ص؛
"(ب) تبليغ امل�ستندات الق�ضائية؛
"(ج) تنفيذ عمليات التفتي�ش واحلجز والتجميد؛
"(د) فح�ص الأ�شياء واملواقع؛
"(هـ) تقدمي املعلومات واملواد والأدلة وتقييمات اخلرباء؛
"(و) تق ��دمي �أ�ص ��ول امل�ستندات وال�سجالت ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�سجالت احلكومية �أو
امل�صرفية �أو املالية �أو �سجالت ال�شركات �أو املن�ش�آت التجارية� ،أو ن�سخ م�صدّقة منها؛
"(ز) حتدي ��د العائ ��دات الإجرامية �أو املمتل ��كات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى �أو اقتفاء
�أثرها لأغرا�ض �إثباتية؛
"(ح) تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛
"(ط) �أي ن ��وع �آخر م ��ن امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخل ��ي للدولة الطرف متلقية
الطلب؛
"(ي) ا�ستبان ��ة عائ ��دات اجلرمي ��ة وفق ��ا لأح ��كام الف�صل اخلام� ��س من ه ��ذه االتفاقية
وجتميدها واقتفاء �أثرها؛
"(ك) ا�سرتداد املوجودات ،وفقا لأحكام الف�صل اخلام�س من هذه االتفاقية.
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" -4يج ��وز لل�سلط ��ات املعنية لدى الدولة الطرف ،دون م�سا�س بالقان ��ون الداخلي ،ودون �أن تتلقى
طلبا م�سبقا� ،أن تر�سل معلومات ذات �صلة مب�سائل جنائية �إىل �سلطة خمت�صة يف دولة طرف �أخرى،
حيثم ��ا تعتقد �أنَّ هذه املعلوم ��ات ميكن �أن ت�ساعد تلك ال�سلطة على القي ��ام بالتحريات والإجراءات
اجلنائي ��ة �أو �إمتامه ��ا بنجاح� ،أو قد تُف�ض ��ي �إىل تقدمي الدولة الطرف الأخ ��رى طلبا مبقت�ضى هذه
االتفاقية.
" -5تُر�س ��ل املعلوم ��ات مبقت�ض ��ى الفق ��رة  4من ه ��ذه امل ��ادة دون م�سا�س مبا يج ��ري من حتريات
و�إج ��راءات جنائي ��ة يف الدول ��ة التي تتبع له ��ا ال�سلط ��ات املعنية التي تق ��دم تلك املعلوم ��ات .وعلى
ال�سلطات املخت�صة التي تتلقى املعلومات �أن متتثل لأي طلب ب�إبقاء تلك املعلومات طي الكتمان ،و�إن
م�ؤقت ��ا� ،أو بفر�ض قيود عل ��ى ا�ستخدامها .بيد �أنَّ هذا ال مينع الدولة الط ��رف املتلقية من �أن تف�شي
يف �سي ��اق �إجراءاته ��ا معلومات تربئ �شخ�صا متهما .ويف تلك احلال ��ة ،تقوم الدولة الطرف املتلقية
املر�سلة� ،إذا
ب�إ�شع ��ار الدولة الطرف املر�سل ��ة قبل �إف�شاء تلك املعلومات ،وتت�شاور مع الدولة الطرف ِ
م ��ا طل ��ب �إليها ذلك .و�إذا تعذر ،يف حالة ا�ستثنائية ،توجيه �إ�شعار م�سبق ،وجب على الدولة الطرف
املتلقية �إبــالغ الدولة الطرف املر�سلة بذلك الإف�شاء دون �إبطاء.
"  -6ال يج ��وز �أن مت� ��س �أح ��كام هذه املادة بااللتزام ��ات النا�شئة عن �أي معاهدة �أخ ��رى ،ثنائية �أو
متعددة الأطراف ،حتكم �أو �ستحكم ،كليا �أو جزئيا ،امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
" -7تُطب ��ق الفق ��رات � 9إىل  29من هذه املادة على الطلبات املقدمة مبقت�ضى هذه املادة �إذا كانت
ال ��دول الأطراف املعنية غري مرتبط ��ة مبعاهدة لتبادل امل�ساعدة القانونية� .أما �إذا كانت تلك الدول
الأط ��راف مرتبط ��ة مبعاهدة من ه ��ذا القبيل ،وجب تطبي ��ق الأحكام املقابلة يف تل ��ك املعاهدة ،ما
ُ�شجع الدول
مل تتف ��ق ال ��دول الأطراف على تطبيق الفق ��رات � 9إىل  29من هذه املادة بدال منه ��ا .وت َّ
الأطراف ب�شدة على تطبيق هذه الفقرات �إذا كانت ت�س ّهل التعاون.
"  -8ال يج ��وز للدول الأط ��راف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة مبقت�ضى هذه املادة
بحجة ال�سرية امل�صرفية.
"�( -9أ) عل ��ى الدولة الطرف متلقية الطلب ،يف ا�ستجابته ��ا لطلب م�ساعدة مقدّم مبقت�ضى
ه ��ذه املادة دون تواف ��ر ازدواجية التجرمي� ،أن ت�أخ ��ذ بعني االعتبار �أغرا�ض ه ��ذه االتفاقية ح�سبما
ُبينت يف املادة 1؛
"(ب) يج ��وز للدول الأط ��راف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة عمال بهذه امل ��ادة بحجة انتفاء
ازدواجي ��ة التج ��رمي .بيد �أنه يتع�ي�ن على الدول ��ة الطرف متلقية الطل ��ب ،مبا يتوافق م ��ع املفاهيم
الأ�سا�سي ��ة لنظامها القان ��وين� ،أن تقدم امل�ساعدة التي ال تنطوي على �إج ��راء ق�سري .ويجوز رف�ض
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تق ��دمي تل ��ك امل�ساعدة حينما تتعل ��ق الطلبات ب�أمور تافه ��ة� ،أو �أمور يكون ما ُيلتم�س م ��ن التعاون �أو
امل�ساعدة ب�ش�أنها متاحا مبقت�ضى �أحكام �أخرى من هذه االتفاقية؛
"(ج) يج ��وز ل ��كل دولة طرف �أن تنظ ��ر يف اعتماد ما قد تراه �ضروري ��ا من التدابري لكي
تتمكن من تقدمي م�ساعدة �أو�سع عمال بهذه املادة يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي.
" -10يج ��وز نقل �أي �شخ�ص حمتجز �أو يق�ضي عقوبته يف �إقليم دولة طرف و ُيطلب وجوده يف دولة
ط ��رف �أخرى لأغرا� ��ض التعرف �أو الإدالء ب�شهادة �أو تقدمي م�ساع ��دة �أخرى يف احل�صول على �أدلة
م ��ن �أجل حتقيق ��ات �أو مالحقات �أو �إج ��راءات ق�ضائية تتعلق بجرائم م�شمولة به ��ذه االتفاقية� ،إذا
ا�ستويف ال�شرطان التاليان:

"(�أ)

موافقة ذلك ال�شخ�ص بح ّرية وعن علم؛

"(ب) اتف ��اق ال�سلط ��ات املعنية يف الدولت�ي�ن الطرفني ،رهنا مبا قد ت ��راه هاتان الدولتان
الطرفان منا�سبا من �شروط.
" -11لأغرا�ض الفقرة  10من هذه املادة:
"(�أ) تكون الدولة الطرف التي ُينقل �إليها ال�شخ�ص خمولة �إبقاءه قيد االحتجاز وملزمة
بذلك ،ما مل تطلب الدولة الطرف التي ُنقل منها ال�شخ�ص غري ذلك �أو ت�أذن بغري ذلك؛
"(ب) عل ��ى الدول ��ة الط ��رف التي ُينق ��ل �إليها ال�شخ� ��ص �أن تنفذ ،دون �إبط ��اء ،التزامها
ب�إرجاع ��ه �إىل عه ��دة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا ملا ُيتف ��ق عليه م�سبقا� ،أو على �أي نحو �آخر،
بني ال�سلطات املعنية يف الدولتني الطرفني؛
"(ج) ال يج ��وز للدول ��ة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ� ��ص �أن ت�شرتط على الدولة الطرف
التي نقل منها بدء �إجراءات ت�سليم لأجل �إرجاع ذلك ال�شخ�ص؛
"(د)  تحُ ت�سب املدة التي يق�ضيها ال�شخ�ص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة التي نقل �إليها
�ضمن مدة العقوبة املفرو�ضة عليه يف الدولة الطرف التي نقل منها.
الح ��ق ال�شخ�ص الذي ُينق ��ل وفقا للفقرتني  10و 11من ه ��ذه املادة� ،أيا كانت
"  -12ال يج ��وز �أن ُي َ
جن�سيت ��ه� ،أو ُيحتجز �أو ُيعا َقب �أو تُفر�ض �أي قيود �أخرى على حريته ال�شخ�صية يف �إقليم الدولة التي
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ينق ��ل �إليه ��ا ،ب�سبب فعل �أو �إغف ��ال �أو حكم �إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدول ��ة التي نقل منها ،ما مل
توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
" -13تُ�س ّمي كل دولة طرف �سلطة مركزية ت�سند �إليها م�س�ؤولية و�صالحية تلقي طلبات امل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادلة وتنفي ��ذ تلك الطلبات �أو �إحالته ��ا �إىل ال�سلطات املعني ��ة لتنفيذها .وحيثما كان
للدول ��ة الطرف منطقة خا�صة �أو �إقليم خا�ص ذو نظ ��ام م�ستقل للم�ساعدة القانونية املتبادلة ،جاز
له ��ا �أن ت�س ّمي �سلط ��ة مركزية منفردة تتوىل امله ��ام ذاتها يف تلك املنطقة �أو ذل ��ك الإقليم .وتكفل
ال�سلط ��ات املركزي ��ة تنفيذ الطلب ��ات املتلقاة �أو �إحالته ��ا ب�سرعة وعلى نحو منا�س ��ب .وحيثما تقوم
ال�سلط ��ة املركزي ��ة ب�إحالة الطل ��ب �إىل �سلطة معنية لتنفي ��ذه ،عليها �أن ت َُ�ش ِّجع تل ��ك ال�سلطة املعنية
على تنفيذ الطلب ب�سرعة وبطريقة �سليمة .ويتعني �إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة با�سم ال�سلطة
املركزي ��ة امل�سماة لهذا الغر�ض وقت قيام الدولة الطرف ب�إيداع �صك ت�صديقها على هذه االتفاقية
�أو قبوله ��ا �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها .وتُوجه طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة و�أي مرا�سالت
تتعل ��ق به ��ا �إىل ال�سلطات املركزية التي ت�سميها الدول الأطراف .وال مي�س هذا ال�شرط حق �أي دولة
ط ��رف يف �أن ت�شرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملرا�سالت �إليها عرب القنوات الدبلوما�سية� ،أما يف
احل ��االت العاجلة ،وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيت ��ان ،فعن طريق املنظمة الدولية لل�شرطة
اجلنائية� ،إن �أمكن ذلك.
" -14تُقدم الطلبات كتابة �أو ،حيثما �أمكن ،ب�أي و�سيلة كفيلة ب�أن تنتج �سجال مكتوبا ،بلغة مقبولة
ل ��دى الدولة الطرف متلقية الطل ��ب ،ويف ظروف تتيح لتلك الدولة الط ��رف �أن تتحقق من �صحته.
ويتعني �إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة باللغة �أو اللغات املقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل
دول ��ة ط ��رف ب�إيداع �صك ت�صديقها على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها� .أما
يف احل ��االت العاجلة ،وحيثما تتفق الدولتان الطرف ��ان على ذلك ،فيجوز �أن تق َّدم الطلبات �شفويا،
على �أن ت�ؤ َّكد كتابة على الفور.
" -15يت�ضمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
"(�أ) هوية ال�سلطة مقدمة الطلب؛
"(ب) مو�ض ��وع وطبيعة التحقي ��ق �أو املالحقة �أو الإجراء الق�ضائي الذي يتعلق به الطلب،
وا�سم ووظائف ال�سلطة التي تتوىل التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراء الق�ضائي؛
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"(ج) ملخ�صا للوقائع ذات ال�صلة باملو�ضوع ،با�ستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغر�ض
تبليغ م�ستندات ق�ضائية؛

"(د)
اتباعها؛

و�صفا للم�ساعدة امللتم�سة وتفا�صيل �أي �إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة

"(هـ) هوية �أي �شخ�ص معني ومكانه وجن�سيته ،حيثما �أمكن ذلك؛
"(و) الغر�ض الذي تُلتم�س من �أجله الأدلة �أو املعلومات �أو التدابري.
" -16يج ��وز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن تطلب معلوم ��ات �إ�ضافية عندما يتبينّ �أنها �ضرورية
لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي �أو ميكن �أن ت�س ّهل ذلك التنفيذ.
" -17ينفَّذ الطلب وفق ��ا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب ،وكذلك وفقا للإجراءات
املح ��ددة يف الطل ��ب ،حيثم ��ا �أمك ��ن ،م ��ا مل يتعار�ض م ��ع القانون الداخل ��ي للدولة الط ��رف متلقية
الطلب.
" -18عندم ��ا يكون �شخ�ص ما موجودا يف �إقليم دولة طرف و ُيراد �سماع �أقواله ،ك�شاهد �أو خبري،
�أم ��ام ال�سلطات الق�ضائي ��ة لدولة طرف �أخرى ،ويك ��ون ذلك ممكنا ومت�سقا مع املب ��ادئ الأ�سا�سية
للقانون الداخلي ،يجوز للدولة الطرف الأوىل �أن ت�سمح ،بناء على طلب الدولة الأخرى ،بعقد جل�سة
اال�ستماع عن طريق االئتمار بوا�سطة الفيديو� ،إذا مل يكن ممكنا �أو م�ست�صوبا مثول ال�شخ�ص املعني
�شخ�صي ��ا يف �إقليم الدولة الطرف الطالبة .ويجوز للدولت�ي�ن الطرفني �أن تتفقا على �أن تتوىل �إدارة
جل�س ��ة اال�ستم ��اع �سلطة ق�ضائية تابعة للدول ��ة الطرف الطالبة و�أن حت�ضره ��ا �سلطة ق�ضائية تابعة
للدولة الطرف متلقية الطلب.
"  -19ال يجوز للدولة الطرف الطالبة �أن تنقل املعلومات �أو الأدلة التي تزودها بها الدولة الطرف
متلقي ��ة الطلب� ،أو �أن ت�ستخدمها يف حتقيقات �أو مالحق ��ات �أو �إجراءات ق�ضائية غري تلك املذكورة
يف الطل ��ب ،دون موافق ��ة م�سبقة من الدولة الط ��رف متلقية الطلب .ولي�س يف ه ��ذه الفقرة ما مينع
الدولة الطرف الطالبة من �أن تف�شي يف �إجراءاتها معلومات �أو �أدلة مربئة ل�شخ�ص متهم .ويف هذه
احلالة ،على الدولة الطرف الطالبة �أن ت�شعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإف�شاء و�أن
تت�ش ��اور م ��ع الدولة الطرف متلقية الطلب �إذا م ��ا ُطلب منها ذلك .و�إذا تع ��ذر ،يف حالة ا�ستثنائية،
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توجيه �إ�شعار م�سبق ،وجب على الدولة الطرف الطالبة �أن تب ّلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك
الإف�شاء دون �إبطاء.
" -20يجوز للدولة الطرف الطالبة �أن ت�شرتط على الدولة الطرف متلقية الطلب �أن حتافظ على
�س ّري ��ة الطلب وم�ضمون ��ه ،با�ستثناء القدر ال�ل�ازم لتنفيذه .و�إذا تع ّذر عل ��ى الدولة الطرف متلقية
الطلب �أن متتثل ل�شرط ال�سرية ،وجب عليها �إبالغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه ال�سرعة.
" -21يجوز رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية:
"(�أ)  �إذا مل ُيقدّم الطلب وفقا لأحكام هذه املادة؛
"(ب)  �إذا ر�أت الدولة الطرف متلقية الطلب �أنَّ تنفيذ الطلب قد مي�س ب�سيادتها �أو �أمنها
�أو نظامها العام �أو م�صاحلها الأ�سا�سية الأخرى؛
"(ج)  �إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على �سلطاتها تنفيذ
الإجراء املطلوب ب�ش�أن �أي جرم مماثل ،لو كان ذلك اجلرم خا�ضعا لتحقيق �أو مالحقة �أو �إجراءات
ق�ضائية يف �إطار واليتها الق�ضائية؛
"(د) �إذا كان ��ت تلبية الطلب تتعار�ض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب
فيما يتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادلة.
"  -22ال يج ��وز لل ��دول الأطراف �أن ترف�ض طلب م�ساعدة قانوني ��ة متبادلة ملجرد �أنَّ اجلرم يعترب
�أي�ضا مت�صال ب�أمور مالية.
" -23يتعني �إبداء �أ�سباب �أي رف�ض للم�ساعدة القانونية املتبادلة.
" -24تق ��وم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف �أقرب وقت
ممك ��ن ،وتراع ��ي �إىل �أق�صى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف الطالب ��ة من �آجالُ ،يف�ضل �أن
تورد �أ�سبابها يف الطلب ذاته .ويجوز للدولة الطرف الطالبة �أن تقدم ا�ستف�سارات معقولة للح�صول
عل ��ى معلوم ��ات عن حالة التدابري الت ��ي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطل ��ب لتلبية ذلك الطلب
والتق ��دم اجل ��اري يف ذلك .وعل ��ى الدولة الطرف متلقي ��ة الطلب �أن ترد على م ��ا تتلقاه من الدولة
الط ��رف الطالبة من ا�ستف�س ��ارات معقولة عن و�ضعية الطلب والتقدم املح ��رز يف معاجلته .وتقوم
الدول ��ة الط ��رف الطالبة ب�إب�ل�اغ الدولة الطرف متلقي ��ة الطلب ،على وجه ال�سرع ��ة ،عندما تنتهي
حاجتها �إىل امل�ساعدة امللتم�سة.
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" -25يج ��وز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ترج ��ئ امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�سبب تعار�ضها
مع حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية جارية.
" -26قبل رف�ض �أي طلب مبقت�ضى الفقرة  21من هذه املادة� ،أو �إرجاء تنفيذه مبقت�ضى الفقرة 25
م ��ن هذه املادة ،تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطل ��ب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر يف �إمكانية
تق ��دمي امل�ساعدة رهنا مبا تراه �ضروريا من �شروط و�أحكام .ف�إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك
امل�ساعدة مرهونة بتلك ال�شروط ،وجب عليها االمتثال لتلك ال�شروط.
" -27دون م�سا� ��س بتطبي ��ق الفق ��رة  12من هذه املادة ،ال يجوز مالحق ��ة �أو احتجاز �أو معاقبة �أي
�شاه ��د �أو خبري �أو �شخ�ص �آخر يوافق ،بن ��اء على طلب الدولة الطرف الطالبة ،على الإدالء ب�شهادة
يف �إج ��راءات ق�ضائي ��ة� ،أو عل ��ى امل�ساعدة يف حتري ��ات �أو مالحقات �أو �إج ��راءات ق�ضائية يف �إقليم
الدولة الطرف الطالبة� ،أو �إخ�ضاعه لأي �إجراء �آخر يق ّيد حريته ال�شخ�صية يف ذلك الإقليم ،ب�سبب
�أي فع ��ل �أو �إغف ��ال �أو حكم �إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدول ��ة الطرف متلقية الطلب .وينتهي �ضمان
ع ��دم التع ّر�ض هذا متى بق ��ي ال�شاهد �أو اخلبري �أو ال�شخ�ص الآخر مبح�ض اختياره يف �إقليم الدولة
الط ��رف الطالب ��ة ،بعد �أن تكون قد �أتيحت له فر�صة املغادرة خ�ل�ال مدة خم�سة ع�شر يوما مت�صلة،
�أو �أي م ��دة تتف ��ق عليه ��ا الدولتان الطرف ��ان ،اعتبارا من التاري ��خ الذي �أُبلغ فيه ر�سمي ��ا ب�أنَّ وجوده
مل يع ��د الزم ��ا لل�سلط ��ات الق�ضائي ��ة� ،أو متى ع ��اد �إىل ذلك الإقلي ��م مبح�ض اختياره بع ��د �أن يكون
قد غادره.
" -28تتح ّم ��ل الدولة الطرف متلقية الطل ��ب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ،ما مل تتفق الدولتان
الطرفان املعنيتان على غري ذلك .و�إذا كانت تلبية الطلب ت�ستلزم �أو �ست�ستلزم نفقات �ضخمة �أو غري
عادي ��ة ،وجب عل ��ى الدولتني الطرفني املعنيتني �أن تت�شاورا لتحديد ال�ش ��روط والأحكام التي �س ُينفذ
الطلب مبقت�ضاها ،وكذلك كيفية حت ّمل تلك التكاليف.
"�( -29أ) توف ��ر الدول ��ة الط ��رف متلقية الطل ��ب للدولة الطرف الطالب ��ة ن�سخا مما يوجد يف
حوزته ��ا م ��ن �سج�ل�ات �أو م�ستندات �أو معلوم ��ات حكومية ي�سم ��ح قانونها الداخل ��ي ب�إتاحتها لعامة
النا�س؛
"(ب) يج ��وز للدولة الطرف متلقية الطلب ،ح�س ��ب تقديرها� ،أن تقدم �إىل الدولة الطرف
الطالب ��ة ،كلي ��ا �أو جزئيا �أو رهنا مبا تراه منا�سبا من �شروط ،ن�سخا من �أي �سجالت �أو م�ستندات �أو
معلومات حكومية موجودة يف حوزتها وال ي�سمح قانونها الداخلي ب�إتاحتها لعامة النا�س.
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" -30تنظ ��ر ال ��دول الأطراف ،ح�س ��ب االقت�ض ��اء ،يف �إمكانية عق ��د اتفاقات �أو ترتيب ��ات ثنائية
�أو متع ��ددة الأط ��راف تخ ��دم �أغرا� ��ض ه ��ذه امل ��ادة �أو ت�ضعه ��ا مو�ض ��ع النف ��اذ العمل ��ي �أو تع ��زز
�أحكامها".

 -584يف �سي ��اق العوملة ،حتت ��اج ال�سلطات الوطنية بق ��در متزايد �إىل امل�ساعدة من ال ��دول الأخرى من
�أج ��ل النج ��اح يف التحقيق مع املجرم�ي�ن ،وخ�صو�صا �أولئك الذين ارتكبوا جرائ ��م ذات جوانب متتد عرب
احل ��دود الوطنية ،ومالحقته ��م ومعاقبتهم .وكثريا ما تنطوي املمار�س ��ات الفا�سدة على فاعلني متن ّقلني،
�أو م�شارك�ي�ن موجودي ��ن يف �أكرث من بلد واحد� ،أو معامالت يتجاوز نطاقها احلدود الوطنية .وت�ؤدي قدرة
الدول ��ة على ت�أكي ��د �سريان الوالية الق�ضائية و�ضمان ح�ضور جان مته ��م �إىل �إقليم الدولة جزءا هاما من
�إجناز املهمة ،ولكنها ال تتمها.
 -585ذل ��ك �أنَّ �سهول ��ة تن ّقل اجلن ��اة دوليا ،وا�ستخ ��دام تكنولوجيا متطورة يف الإج ��رام� ،ضمن عوامل
�أخ ��رى ،يجعالن من ال�ض ��روري �أكرث من �أي وقت م�ض ��ى �أن تتعاون ال�سلطات الق�ضائي ��ة و�سلطات �إنفاذ
القانون يف العمل وتقدم امل�ساعدة �إىل الدولة �صاحبة الوالية الق�ضائية على امل�س�ألة.
 -586ولتحقي ��ق ذلك اله ��دف ،ما انفكت الدول ت�س ��نّ قوانني مت ّكنها من تقدمي ذل ��ك التعاون الدويل،
وتن�ص
ود�أبت بقدر متزايد على �إبرام معاهدات تتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائيةّ .
ه ��ذه املعاهدات عموما عل ��ى نوع امل�ساعدة التي ينبغ ��ي �أن تُقدّم ،وحقوق الدولة الطالب ��ة والدولة متلقية
الطل ��ب فيما يتعلق بنط ��اق وكيفية التعاون ،وحقوق اجلن ��اة املزعومني ،والإجراءات الت ��ي تتبع يف �إعداد
الطلبات ويف تنفيذها.
 -587وه ��ذه ال�صك ��وك الثنائية تع ��زز �إنفاذ القانون بط ��رق �شتى .فهي مت ّكن ال�سلط ��ات من احل�صول
عل ��ى �أدلة من اخلارج بطريقة جائزة داخليا� .إذ ميك ��ن ،مثال ،ا�ستدعاء ال�شهود للح�ضور ،والتع ّرف على
�أماك ��ن الأ�شخا�ص ،وتقدمي امل�ستن ��دات والأدلة الأخرى و�إ�صدار املذك ��رات والأوامر .وهي تك ّمل ترتيبات
�أخرى ب�ش�أن تبادل املعلومات (مثل احل�صول على املعلومات عن طريق املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية
(الإنرتبول) ،والعالقات بني خمتلف �أجهزة ال�شرطة ،وامل�ساعدة الق�ضائية والتفوي�ضات الر�سمية) .وهي
حتل �أي�ضا بع�ض م�شاكل التعقيدات بني الدول ذات التقاليد القانونية املختلفة ،والتي يجيز بع�ضها تقدمي
امل�ساعدة �إىل ال�سلطات الق�ضائية ح�صرا ال �إىل املدّعني العا ّمني.
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 -588وق ��د �أخذت تُبذل جه ��ود متعددة الأطراف من خالل �إبرام معاهدات تهدف �إىل تقدمي امل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية فيما يتعلق بجرائ ��م معينة ،مثل اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (انظر
امل ��ادة  ،)18واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غ�ي�ر امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية (انظر
امل ��ادة  ،)7واتفاقي ��ة جمل�س �أوروب ��ا ب�ش�أن غ�سل عائ ��دات اجلرمية والبحث عنها و�ضبطه ��ا وم�صادرتها
(انظ ��ر امل ��واد  ،)10-8واتفاقية امل�ساع ��دة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية بني ال ��دول الأع�ضاء يف االحتاد
الأوروبي ،واتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن اجلرمية ال�سيربانية (الباب الثالث) ،واتفاقية البلدان الأمريكية
ملكافح ��ة الف�س ��اد (انظر املادة الرابعة ع�ش ��رة) ،واتفاقية البل ��دان الأمريكية ب�ش�أن امل�ساع ��دة القانونية
املتبادل ��ة والربوتوك ��ول االختياري امللحق بها ،واتفاقي ��ة منظمة التعاون والتنمي ��ة يف امليدان االقت�صادي
ب�ش�أن مكافحة ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب يف املعامالت التجارية الدولية (انظر املادة  .)9وكانت
هن ��اك �أي�ض ��ا بع�ض املبادرات الإقليمية ،منها اتفاقية االحتاد الأوروب ��ي لتنفيذ اتفاق �شينغني ،واالتفاقية
الأوروبية للم�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ،واتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف
امل�سائل اجلنائية ،واتفاقية اجلامعة العربية ب�ش�أن التعاون الق�ضائي.
 -589وت�ستند اتفاقية مكافحة الف�ساد ،يف الفقرة  1من مادتها � ،46إىل هذه املبادرات ،حيث تدعو �إىل
تق ��دمي امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة على �أو�سع نطاق يف التحقيقات واملالحق ��ات والإجراءات الق�ضائية،
وتو�سيع نطاق االنطباق لي�شمل جميع الأفعال املق َّرر جترميها وفقا لالتفاقية.
 -590ويج ��وز �أن تُطل ��ب امل�ساعدة القانونية من �أج ��ل احل�صول على �أدلة �أو �إف ��ادات ،وتبليغ م�ستندات
ق�ضائي ��ة ،وتنفي ��ذ عملي ��ات للتفتي� ��ش وال�ضبط ،وفح� ��ص الأ�شي ��اء واملواقع ،وتق ��دمي املعلوم ��ات والأدلة
والتقييم ��ات الت ��ي يقوم بها اخل�ب�راء ،وتقدمي امل�ستن ��دات وال�سج�ل�ات ،واقتفاء �أثر عائ ��دات اجلرمية،
وتي�س�ي�ر ح�ض ��ور ال�شهود ،و�أي نوع �آخر م ��ن امل�ساعدة ال يحظ ��ره القانون الداخلي .وم ��ن الأهمية مبكان
�أنّ امل ��ادة  46تنطب ��ق �أي�ضا على التعاون ال ��دويل يف التعرف على عائدات اجلرمي ��ة واملمتلكات والأدوات
املتعلقة بها والقتفاء �أثرها و�ضبطها بغر�ض م�صادرة املوجودات و�إعادتها �إىل مالكيها امل�شروعني (انظر
الفقرتني الفرعيتني ( 3ي) و( 3ك) من املادة  ،46والفقرة  1من املادة  ،31وكذلك الف�صل اخلام�س من
االتفاقية ،وخ�صو�صا املادتني  54و.)55
 -591وتعرتف اتفاقية مكافحة الف�ساد باختالف النظم القانونية وت�سمح للدول الأطراف ،رهنا ببع�ض
ال�ش ��روط املعين ��ة ،برف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة (انظر الفق ��رة  21من املادة  .)46بيد �أنها
تب�ّي�نّ بو�ض ��وح �أنه ال يجوز رف�ض تقدمي امل�ساع ��دة بحجة ال�سرية امل�صرفية (الفق ��رة  8من املادة � )46أو
ب�ش� ��أن جرائم تعترب منطوية على م�سائل مالية (الفقرة  22م ��ن املادة  .)46ويتعني على الدول الأطراف
�أن تق� �دّم �أ�سباب ��ا لأي رف� ��ض لتق ��دمي امل�ساع ��دة .ويف غري هذه احل ��االت ،يتعني عليه ��ا �أن تن ّفذ الطلبات
ب�سرع ��ة و�أن ت�ض ��ع يف االعتبار الآجال الزمني ��ة املحددة التي قد تواجه ال�سلط ��ات الطالبة (مثل انق�ضاء
مدة التقادم).
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 -592ومل ��ا كانت اتفاقية اجلرمية َّ
املنظم ��ة تت�ض ّمن عدّة �أحكام مماثلة (انظر امل ��ادة  ،)18ف�إن الدول
الأط ��راف فيه ��ا �سوف تكون ممتثل ��ة لكثري من �أحكام امل ��ادة  46من اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد .ومع ذلك
ينبغي الت�أكيد على اختالفني هامني� :أ ّولهما �أنَّ امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أ�صبحت ت�شمل الآن ا�سرتداد
املوج ��ودات ،الذي هو �أحد املبادئ الأ�سا�سية التفاقية مكافح ��ة الف�ساد (انظر املادتني  1و ،)51وثانيهما
�أنَّ ال ��دول الأطراف �أ�صبحت ملزمة ،يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي ،بتقدمي امل�ساعدة بوا�سطة تدابري
ُ�شجع الدول الأطراف
غري ق�سرية� ،شريطة �أن يتطابق ذلك مع نظمها القانونية و�أ ّال يكون اجلرم تافها .وت َّ
عل ��ى تق ��دمي امل�ساعدة على �أو�سع نطاق ممكن �سعيا �إىل حتقيق الأه ��داف الرئي�سية لالتفاقية ،حتى عند
انتفاء ازدواجية التجرمي (انظر الفقرة  9من املادة  ،46واملادة )1

ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -593تقت�ضي اتفاقية مكافحة الف�ساد من الدول الأطراف ما يلي:
(�أ)  �أن تكفل توفري �أكرب قدر من امل�ساعدة القانونية املتبادلة للأغرا�ض املبينة يف الفقرة  3من
املادة  ،46يف التحقيق ��ات ،واملالحقات ،والإجراءات الق�ضائية ،وم�صادرة املوجودات وا�سرتدادها ،فيما
يتعلق بجرائم الف�ساد (انظر الفقرة  1من املادة )46؛
(ب)  �أن تتي ��ح تق ��دمي امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادل ��ة يف التحقيق ��ات واملالحق ��ات والإجراءات
الق�ضائي ��ة فيما يتعلق باجلرائم التي يجوز حتميل هيئة اعتبارية مغ ّبة امل�س�ؤولية عنها مبقت�ضى املادة 26
(انظر الفقرة  2من املادة )46؛
(ج)  �أن ت�ضمن عدم رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة بدعوى ال�سرية امل�صرفية (انظر
الفقرة  8من املادة  .)46ويف هذا ال�صدد ،قد يكون �سن ت�شريع �ضروريا �إذا كانت القوانني �أو املعاهدات
القائمة التي حتكم امل�ساعدة القانونية املتبادلة تناق�ض ذلك؛
(د)  �أن تقدّم امل�ساعدة بوا�سطة تدابري غري ق�سرية ،عند عدم توافر ازدواجية التجرمي (انظر
الفقرة ( 9ب) من املادة )46؛
(ه� �ـ)  �أن تط ّب ��ق الفق ��رات � 9إىل  29من امل ��ادة  46من �أجل �إح ��كام طرائق امل�ساع ��دة القانونية
املتبادل ��ة يف ح ��ال عدم وجود معاه ��دة ب�ش�أن امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة مع دولة ط ��رف �أخرى (انظر
الفق ��رة  7والفق ��رات � 9إىل  29من امل ��ادة  .)46ويف هذا ال�صدد ،قد يكون �سنّ ت�شري ��ع �ضروريا �إذا كان
القانون الداخلي القائم الذي يحكم امل�ساعدة القانونية املتبادلة يتعار�ض مع �أي من �أحكام تلك الفقرات،
و�إذ كانت له الغلبة على املعاهدات؛
(و)  �أن تخط ��ر الأم�ي�ن العام للأمم املتح ��دة با�سم �سلطتها املركزية املعين ��ة لغر�ض املادة ،46
وكذلك باللغة (باللغات) املقبولة لها يف هذا ال�شــ�أن (انظر الفقرتني  13و 14من املادة )46؛
(ز) �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف لتنفيذ �أحكام املادة 46
�أو تعزيزها (انظر الفقرة  30من املادة .)46
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 -594ويج ��وز للدول الأطراف �أن تق� �دّم معلومات عن امل�سائل اجلنائية �إىل دول �أطراف �أخرى من دون
�ساب ��ق طل ��ب ،عندما تعتقد �أنّ ذلك �س ��وف ي�ساعدها يف القيام بالتحريات �أو الإج ��راءات اجلنائية �أو يف
تقدمي طلب ر�سمي من جانب تلك الدول الأطراف (انظر الفقرتني  4و 5من املادة .)46
 -595وال ��دول الأط ��راف مدعوة �أي�ضا �إىل النظر يف تقدمي م�ساعدة قانوني ��ة �أو�سع نطاقا يف حال عدم
توافر ازدواجية التجرمي (انظر الفقرة ( 9ج) من املادة .)46

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
(�أ) النطاق
 -596حتدّد الفقرة  1من املادة  46نطاق االلتزام بتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
 -597فتقت�ضي االتفاقية من الدول الأطراف �أن تقدّم �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية املتبادلة
يف التحقيقات ،واملالحقات ،والإجراءات الق�ضائية ،وجتميد عائدات اجلرمية وا�سرتداد املوجودات ،فيما
يتعل ��ق باجلرائم امل�شمولة باتفاقية مكافحة الف�ساد ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة  .3وهكذا ،يجب
عل ��ى كل دولة طرف �أن تكفل الن� ��ص يف معاهداتها وقوانينها املتعلقة بامل�ساع ��دة القانونية املتبادلة على
امل�ساع ��دة الواجب تقدميها يف �إط ��ار التعاون بخ�صو�ص التحقيقات واملالحق ��ات والإجراءات الق�ضائية.
ويالح ��ظ �أنَّ م�صطلح "الإجراءات الق�ضائية" منف�صل عن التحقيقات واملالحقات ،وهو يدل �ضمنا على
نوع خمتلف من الإجراءات .ونظرا لعدم تعريفه يف االتفاقية ،ف�إن للدول الأطراف ال�صالحية التقديرية
يف حتدي ��د مدى امل�ساعدة التي �سوف تقدمها ب�ش�أن مثل ه ��ذه الإجراءات ،ولكن امل�ساعدة ينبغي �أن توفر
عل ��ى الأق ��ل فيما يتعلق بجوانب من عملية الإجراءات اجلنائية ،التي قد ال تكون يف بع�ض الدول جزءا من
()72
املحاكمة الفعلية ،مثل الإجراءات ال�سابقة للمحاكمة و�إجراءات �إ�صدار الأحكام و�إجراءات الكفاالت.
ويج ��ب �أن تكون ه ��ذه التحقيقات �أو املالحق ��ات �أو الإجراءات الق�ضائية متعلق ��ة بجرائم مق َّررة مبوجب
االتفاقية ،بح�سب ما تن�ص عليه املادة .3
 -598و�إذا مل تك ��ن قوانني الدولة الطرف ومعاهداتها الراهنة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة رحبة
مب ��ا يكفي لكي ت�ستوعب جمي ��ع جرائم الف�ساد امل�شمولة باالتفاقية ،فقد يكون م ��ن ال�ضروري �سنّ ت�شريع
تعديلي لها.
( )72جاء يف �إحدى امللحوظات التف�سريية على الأحكام املماثلة يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة (الفقرة  2من املادة )18
�أنّ تعبري "الإجراءات الق�ضائية" ي�شري �إىل امل�س�ألة التي تُطلب ب�ش�أنها امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،وال يراد به �أن يفهم على
�أنه مي�س ب�أي �شكل من الأ�شكال با�ستقاللية الق�ضاء (الفقرة  36من الوثيقة .)A/55/383/Add.1
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 -599وينبغ ��ي للم�ش ّرع�ي�ن ،لدى �صوغ ت�شريع ين�ش ��ئ �صالحيات لتنفيذ طلب ��ات امل�ساعدة� ،أن يالحظوا
�أنّ املعي ��ار املح� �دّد لطلب امل�ساع ��دة القانونية وتقدميها �أو�س ��ع قليال من ذلك املعي ��ار املطبق على معظم
االلتزام ��ات الأخرى التي تن�ص عليها اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد .وينبغي �أن ت�ؤخذ �أحكام املادة � 1أي�ضا يف
احل�سبان.

(ب) امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف الإجراءات التي ت�شمل �شخ�صيات اعتبارية
 -600تن� ��ص الفق ��رة  2من املادة  46عل ��ى �أن تق َّدم امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة عل ��ى �أمت نحو ممكن
مبقت�ض ��ى القوانني واملعاهدات واالتفاقات والرتتيبات ذات ال�صل ��ة ،فيما يخ�ص التحقيقات واملالحقات
والإجراءات الق�ضائية املتعلقة باجلرائم التي يجوز حتميل �شخ�صية اعتبارية مغ ّبة امل�س�ؤولية عنها ،وفقا
للمادة ( 26انظر �أي�ضا الف�صل الثالث-باء ،3-من هذا الدليل).
 -601وهك ��ذا ،ينبغ ��ي للدولة الط ��رف �أن يكون بو�سعه ��ا تقدمي قدر م ��ن امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة
فيم ��ا يتعلق بالتحقيق ��ات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية التي تخ�ص �سل ��وك ال�شخ�صيات (الهيئات)
االعتبارية .وهنا �أي�ضاُ ،منحت الدول الأطراف قدرا من ال�صالحية التقديرية فيما يت�صل مبدى امل�ساعدة
التي ُيعتزم تقدميها .فحيثما تفتقر الدولة الطرف حاليا �إىل �أي �سلطة مرجعية قانونية لتقدمي امل�ساعدة
فيم ��ا يتعلق بالتحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية ب�ش� ��أن ال�شخ�صيات االعتبارية ،ينبغي النظر
يف �سنّ ت�شريع تعديلي.

(ج) الأغرا�ض التي ينبغي من �أجلها تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 -602تُورد الفقرة  3من املادة  46القائمة التالية بالأنواع املحددة من امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي
يجب �أن يكون بو�سع الدولة الطرف تقدميها:
(�أ) احل�صول على �أدلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص؛
(ب) تبليغ امل�ستندات الق�ضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتي�ش واحلجز والتجميد؛
(د) فح�ص الأ�شياء واملواقع؛
(هـ) تقدمي املعلومات وبنود الأدلة والتقييمات التي يقوم بها اخلرباء؛
(و) تق ��دمي �أ�ص ��ول امل�ستن ��دات وال�سج�ل�ات ذات ال�صل ��ة ،مبا فيه ��ا ال�سج�ل�ات احلكومية �أو
امل�صرفية �أو املالية �أو �سجالت ال�شركات �أو الأعمال� ،أو ن�سخ م�صدّقة منها؛
(ز) التع ��رف على عائدات اجلرائم �أو املمتل ��كات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى واقتفاء �أثرها
لأغرا�ض احل�صول على �أدلة �إثباتية؛
(ح) تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛
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(ط)  �أي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب؛
(ي) ا�ستبان ��ة عائ ��دات اجلرمي ��ة وفق ��ا لأح ��كام الف�ص ��ل اخلام�س م ��ن االتفاقي ��ة وجتميدها
واقتفاء �أثرها؛
(ك) ا�سرتداد املوجودات ،وفقا لأحكام الف�صل اخلام�س من االتفاقية.
 -603وينبغي للدول الأطراف ا�ستعرا�ض معاهداتها الراهنة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة ل�ضمان
�أن تك ��ون هذه امل�ص ��ادر لل�سلطة املرجعية القانوني ��ة رحبة مبا يكفي ل�شمول كل �شكل م ��ن �أ�شكال التعاون
املرجح �أن تكون ال ��دول الأطراف يف اتفاقي ��ة اجلرمية َّ
املنظم ��ة ممتثلة للفقرات
املذك ��ورة �أعاله .وم ��ن ّ
الفرعية كلها الواردة �أعاله ،با�ستثناء الفقرتني الفرعيتني (ي) و (ك).
وج ��ه االنتب ��اه �إىل الأحكام املعنية بالتعاون الدويل من املواد  54و 55و( 57وبخا�صة الفقرة )3
 -604و ُي َّ
ّ
م ��ن اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد فيما يتعل ��ق بالطرائق الإ�ضافي ��ة اخلا�صة مب�صادرة املوج ��ودات و�إعادتها
والت�ص ّرف فيها.
تن�ص معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادل ��ة على �أ�شكال مماثلة من التعاون .بيد �أنه،
 -605وعموم ��اّ ،
َ
يف احل ��االت الت ��ي مل ُين�ص فيها على �أحد �أ�شكال التعاون املذكورة يف الفق ��رة  3من املادة � 46أو يف املواد
 54و 55و( 57خ�صو�ص ��ا يف الدول التي تُعترب فيها املعاه ��دات �أدنى مرتبة من قوانني امل�ساعدة القانونية
املتبادل ��ة وفيم ��ا يتعلق با�س�ت�رداد املوجودات) ،ينبغ ��ي للدول الأط ��راف �إذ ذاك �أن تعت�ب�ر �أنَّ معاهدات
امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة هذه تكملها تلقائي ��ا تلك الأ�شكال من التعاون .و�أم ��ا يف غري تلك احلاالت،
فق ��د يقت�ضي الأمر بدال عن ذلك ،يف بع�ض النظ ��م القانونية� ،سنّ ت�شريع تعديلي �أو اتخاذ �أي تدبري �آخر
يف هذا اخل�صو�ص.
 -606ويف بع� ��ض احل ��االت ،يك ��ون القان ��ون الداخلي مت�ضمن ��ا من قب � ُ�ل ن�صا على �صالحي ��ات التخاذ
التدابري الالزمة لتقدمي �أنواع امل�ساعدة املذكورة �أعاله .ف�إذا مل يكن احلال كذلك ،وجب ا�ستحداث هذه
ال�صالحيات .و�أما يف حال وجودها ،فقد يكون من الالزم �إدخال تعديالت ل�ضمان �إمكان ا�ستخدامها يف
حاالت امل�ساعدة القانونية .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كانت �صالحيات البحث واحلجز مق�صورة على احلاالت
التي تقتنع فيها ال�سلطات الق�ضائية ب�أنَّ جرمية داخلية قد ارتُكبت ،و�أنَّ ذلك يتطلب �إ�صدار الأوامر ب�ش�أن
البحث عن الأدلة ،ف�سيكون من الالزم تعديلها مبا يتيح �إ�صدار �أوامر البحث فيما يتعلق بجرائم خارجية
مدع ��ى بارتكابه ��ا و ُيعتقد �أنَّ الأدل ��ة عليها توجد يف الدول ��ة الطرف متلقية الطلب .و�س ��وف يتط ّلب ذلك
تعدي�ل�ات على قدر �أكرب من الأهمية بالن�سبة للم�ساعدة املتع ّلقة مب�صادرة العائدات واملمتلكات والأدوات
اخلا�صة باجلرمية وبردّها �إىل �أ�صحابها.
 -607ولك ��ي ميك ��ن احل�صول على امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة وتقدميها فيما ب�ي�ن الدول الأطراف يف
حال عدم وجود معاهدة ب�ش�أنها ،توفر �أحكام الفقرات  7و� 9إىل  29من املادة � 46آلية عمل للقيام بذلك.
ويرد �أدناه بيان مقت�ضيات التنفيذ يف هذه احلالة.
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(د) الإجراءات التي ينبغي اتباعها يف حال عدم وجود معاهدة
 -608تق�ض ��ي الفق ��رة  7من امل ��ادة  46ب�أنه حيثم ��ا ال توجد معاهدة ناف ��ذة ب�ش�أن امل�ساع ��دة القانونية
املتبادل ��ة بني الدول الأطراف ،تطبق قواعد امل�ساعدة القانونية املتبادلة املب ّينة يف الفقرات من � 9إىل 29
م ��ن امل ��ادة  46ب�ش�أن توفري ال�سبل لأن ��واع التعاون الوارد ذكرها �أعاله يف الفق ��رة  3من املادة .و�إذا كانت
هناك معاهدة نافذة املفعول بني الدول الأطراف املعنية ،تُطبق قواعد املعاهدة بدال من �أحكام الفقرات،
ما مل تتّفق تلك الدول على تطبيق الفقرات من � 9إىل  29من املادة  46من االتفاقية.
�  -609أم ��ا بالن�سب ��ة للدول الأطراف التي ت�سمح نظمها القانونية بتطبي ��ق املعاهدات مبا�شرة فلن تكون
هناك حاجة �إىل �سنّ ت�شريع تنفيذي .و�أما �إذا كان النظام القانوين للدولة الطرف ال ي�سمح بتطبيق هذه
الفق ��رات عل ��ى نحو مبا�شر ،فل�سوف يقت�ضي ذلك �سنّ ت�شريع ليكف ��ل ،يف حال عدم وجود معاهدة لتبادل
امل�ساع ��دة القانوني ��ة ،تطبيق �أحكام الفق ��رات � 9إىل  29من املادة  46على الطلب ��ات التي تقدّم مبقت�ضى
املي�سر ذا
االتفاقي ��ة ،بدال من القواعد التي قد تطبق بدون ذل ��ك الت�شريع .وميكن �أن يكون ذلك الت�شريع ِّ
طابع عام ي�شري �إىل �أنّ القواعد الواردة يف الفقرات � 9إىل  29تطبق يف احلاالت التي تندرج �ضمن نطاق
املادة  ،46يف حال عدم وجود معاهدة مع الدولة الطرف املعنية.
 -610وتحُ َ ��ثّ ال ��دول الأطراف بق ّوة على تطبيق �أي من الفقرات � 9إىل  29من املادة � 46إذا كانت ت�س ّهل
جهودها يف جمال التعاون (ك�أن تذهب �إىل مدى �أبعد من املعاهدات القائمة يف جمال امل�ساعدة القانونية
املتبادل ��ة) ،وبخا�ص ��ة فيم ��ا يتعلق بالأح ��كام االبتكارية ب�ش�أن ع ��دم توافر ازدواجية التج ��رمي ،الوارد يف
الفقرة  9من املادة .46

(هـ) حظر رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة
بدعوى ال�س ّرية امل�صرفية
 -611وفقا للفقرة  8من املادة  46ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة
عم�ل�ا بامل ��ادة  46لأ�سباب ال�س ّري ��ة امل�صرفية .ومن املهم �أنّ هذه الفقرة مل ُت ��درج �ضمن الفقرات التي ال
تطبق �إال يف حال عدم وجود معاهدة ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة .بدال من ذلك ف�إن الدول الأطراف
ملزم ��ة ب�ضمان ع ��دم جواز التذ ّرع بهذه احلجة �سبب ��ا للرف�ض مبقت�ضى قوانينه ��ا �أو معاهداتها اخلا�صة
بامل�ساعدة القانونية املتبادلة .وترد �أحكام ذات �صلة وثيقة بذلك يف الفقرة  7من املادة ( 31ب�ش�أن جتميد
عائدات اجلرمية وحجزها وم�صادرتها) ،ويف املادتني  55و( 57ب�ش�أن ا�سرتداد املوجودات).
�  -612إذن ،حيثم ��ا جتي ��ز القوانني احلالية للدولة الطرف الرف�ض بهذه احلجة� ،سوف يكون من الالزم
�سن ت�شريع لتعديل ذلك .وحيثما تت�ضمن معاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة لدى �أي دولة طرف جواز
ا�ستخ ��دام ه ��ذا ال�سبب للرف�ض ،ف�إن من مقت�ضيات قانون املعاه ��دات ،ما �إن ت�صبح تلك الدولة طرفا يف
اتفاقي ��ة مكافح ��ة الف�ساد �أن ُي�ص ��ار تلقائيا �إىل �إلغاء الأحكام املناق�ضة ال ��واردة يف معاهدة �سابقة .و�إذا
كان النظ ��ام القانوين للدولة الطرف ين�ص على عدم انطباق املعاه ��دات مبا�شرة ،فقد يلزم �سنّ ت�شريع
داخلي يف هذا اخل�صو�ص.
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(و) التدابري التي ينبغي تطبيقها يف حال عدم وجود معاهدة
�  -613إن التداب�ي�ر املطلوبة من �أجل تنفيذ الفق ��رات � 9إىل  29من املادة  ،46التي تن�ص على �إجراءات
و�آلي ��ات عمل معينة يجب تطبيقه ��ا يف حال عدم وجود معاهدة ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة القانونية بني الدول
الأط ��راف املعني ��ة ،ق ��د نوق�شت �أع�ل�اه مناق�شة عام ��ة يف �إطار �صلته ��ا بالفقرة  7من امل ��ادة  .46و�سوف
تطب ��ق بع�ض الدول الأطراف عادة هذه الفقرات مبا�شرة حيثم ��ا تكون وثيقة ال�صلة بطلب معني التما�سا
للم�ساع ��دة ،لأن ��ه ميكن مبقت�ضى نظمها القانوني ��ة تطبيق �أحكام االتفاقية مبا�ش ��رة .و�إال ،فقد يكون من
الأي�سر �سن ت�شريع عام ب�ش�أن منح ال�سلطة مبا يجيز تطبيق الفقرات � 9إىل  29على نحو مبا�شر يف الدول
التي ال تُطبق فيها املعاهدات مبا�شرة.
 -614لك ��ن الفق ��رة  9حتتاج �إىل مزيد م ��ن التدقيق لأ ّنها تخ ��رج عن االتفاقيات ال�سابق ��ة (قارن هذا
بالفقرة  9من املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،مثال).
 -615وتقت�ض ��ي الفق ��رة �( 9أ) من ال ��دول الأطراف �أن ت�أخ ��ذ يف احل�سبان الأغرا� ��ض العامة التفاقية
مكافح ��ة الف�ساد (املادة  )1عندما تر ّد على طلبات امل�ساعدة القانونية يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي
(انظر �أي�ضا الفقرة ( 9ج)).
 -616وال ��دول الأطراف لها مع ذل ��ك اخليار يف �أن ترف�ض هذه الطلبات بناء على عدم توافر ازدواجية
التج ��رمي .ويف الوقت نف�سه يتعينّ على الدول الأطراف ،بقدر م ��ا يكون ذلك مت�سقا مع املبادئ الأ�سا�سية
لنظمه ��ا القانوني ��ة� ،أن تق� �دّم امل�ساع ��دة الت ��ي تنطوي على �إج ��راء غري ق�س ��ري (انظر الفق ��رة ( 9ب)
م ��ن امل ��ادة  .)46وت�ش�ي�ر امللحوظ ��ات التف�سريي ��ة �إىل �أنّ الدول ��ة الطرف متلقي ��ة الطلب م ��ن �ش�أنها �أن
حت ��دد م ��ا ه ��و "الإج ��راء الق�س ��ري" ،وا�ضع ��ة يف اعتباره ��ا �أغرا� ��ض االتفاقي ��ة (انظر الفق ��رة  42من
الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -617وتجُ ي ��ز الفق ��رة ( 9ب) رف�ض تقدمي امل�ساع ��دة يف ق�ضايا تنطوي على �أمور تافه ��ة بطبيعتها� ،أو
عندما يت�سنى توفري امل�ساعدة مبقت�ضى �أحكام �أخرى من االتفاقية.
ت�شجع الفقرة ( 9ج) الدول الأطراف على �أن متار�س �صالحيتها التقديرية فتنظر يف اعتماد
 -618كما ّ
تدابري �إ�ضافية لتو�سيع نطاق امل�ساعدة عمال باملادة  ،46حتى يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي.
 -619وقد يكون من املفيد النظر يف ملحوظة تف�سريية على �أحكام مماثلة يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
(الفقرة  10من املادة  )18فيما يتعلق بنقل �أ�شخا�ص حمتجزين �أو ُمدانني �إىل دولة طرف �أخرى (انظر
الفقرة ( 10ب) من املادة  46من اتفاقية مكافحة الف�ساد) :فمن بني ال�شروط التي ينبغي للدول الأطراف
�أن حتددها ب�ش�أن نقل �شخ�ص ما� ،أنه يجوز للدول الأطراف �أن تتفق على �أنه يجوز للدولة الطرف متلقية
الطل ��ب �أن تكون حا�ضرة بوا�سطة َمن ميثلها عند الإدالء ب�شهادة يف �إقليم الدولة الطرف الطالبة (انظر
الفقرة  39من الوثيقة .)A/55/383/Add.1
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 -620وتق�ض ��ي اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد ب�أن تعينّ يف كل دولة طرف �سلط ��ة مركزية تكون لها �صالحية
تلق ��ي وتنفيذ طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو �إحالتها �إىل ال�سلطات املخت�صة ملعاجلتها )73(.ويجوز
�أن تختل ��ف ال�سلطات املخت�صة باخت�ل�اف مراحل الإجراءات التي تُطلب ب�ش�أنه ��ا امل�ساعدة .وترد �أحكام
تن� ��ص عل ��ى تدابري وعملي ��ات وثيقة ال�صلة به ��ذا املو�ضوع يف امل ��واد ( 6هيئة �أو هيئ ��ات مكافحة الف�ساد
الوقائي ��ة) ،و( 36ال�سلط ��ات املتخ�ص�ص ��ة) ،و( 38التعاون ب�ي�ن ال�سلطات الوطني ��ة) ،و( 39التعاون بني
ال�سلط ��ات الوطني ��ة والقط ��اع اخلا�ص) ،و( 56التع ��اون اخلا� ��ص) و( 58وحدة املعلوم ��ات اال�ستخبارية
املالية) .و ُيالحظ �أنّ تعيني �سلطة مركزية لأغرا�ض امل�ساعدة القانونية املتبادلة مطلوب �أي�ضا يف اتفاقية
اجلرمي ��ة َّ
املنظمة؛ ولذلك فلع� � ّل الدول الأطراف يف تلك االتفاقية تو ّد �أن تنظ ��ر يف تعيني ال�سلطة نف�سها
لأغرا�ض اتفاقية مكافحة الف�ساد.
 -621وينبغ ��ي �إخطار الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة ،وقت التوقيع على االتفاقية �أو �إيداع ال�صك اخلا�ص
بها ،با�سم ال�سلطة املركزية وباللغة (اللغات) املراد �أن ُت�ستخدم يف الطلبات (انظر الفقرتني  13و 14من
املادة  .)46وينبغي �أن ُير�سل الإخطار �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية.
وجت�سد ملحوظة تف�سريية ب�ش�أن الفقرة  19الفهم امل�ستخ َل�ص يف �أنَّ الدولة الطرف الطالبة �ستكون
-622
ّ
ملزم ��ة بعدم ا�ستخدام ما تتلقاه من معلومات حممية بال�سرية امل�صرفية لأي غر�ض غري الإجراءات التي
ُطلبت تلك املعلومات من �أجلها ،ما مل ت�أذن لها بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب (انظر الفقرة  43من
الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -623و�أخ�ي�را ،ت�ش�ي�ر ملحوظ ��ة تف�سريية ب�ش�أن الفق ��رة � 28إىل �أنّ كثريا من التكالي ��ف التي تن�ش�أ فيما
يت�ص ��ل باالمتث ��ال للطلبات التي ُتق� �دّم عمال بالفق ��رات  10و 11و 18من املادة � 46ستعت�ب�ر ب�صفة عامة
تكالي ��ف ذات طابع ا�ستثنائي .وت�شري امللحوظة �أي�ضا �إىل �أنَّ البلدان النامية قد تواجه �صعوبات يف تغطية
حت ��ى بع�ض التكالي ��ف العادية ،وينبغي تزويدها بامل�ساعدة املنا�سب ��ة لتمكينها من الوفاء مبقت�ضيات هذه
املادة (انظر الفقرة  44من الوثيقة .)A/58/422/Add.1

املقت�ضيات االختيارية والتدابري االختيارية
(�أ) �إحالة املعلومات تلقائيا
 -624توف ��ر الفقرت ��ان  4و 5م ��ن امل ��ادة � 46أ�سا�سا قانوني ��ا لأي دولة طرف لكي تق ��دم �إىل دولة طرف
�أخرى معلومات �أو �أدلة تعتقد ب�أهميتها ملكافحة اجلرائم امل�شمولة باتفاقية مكافحة الف�ساد ،دون �أن تكون
الدولة الطرف الأخرى قد قدّمت طلبا للم�ساعدة .ويحتمل �أن ال يكون لديها �أي علم بوجود تلك املعلومات
( )73يف الدول التي لديها نظام ين�ص على �أن يكون لكل من املناطق والأقاليم اخلا�صة نظام منف�صل للم�ساعدة
القانونية املتبادلة ،ت�ؤدي ال�سلطة املركزية فيها هذه املهام الوظيفية نف�سها.
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�أو الأدل ��ة .بي ��د �أنه لي�س ثمة �إلزام بالقيام بذل ��ك يف �أي حالة معينة .وفيما يتعل ��ق بالدول الأطراف التي
جتي ��ز نظمها القانونية التطبي ��ق املبا�شر للمعاهدات ،مت ّكنها هاتان الفقرتان من �إحالة املعلومات تلقائيا
حيثما ال تكون الإحالة ممكنة على �أي نحو �آخر مبقت�ضى القانون الداخلي وال يحتاج الأمر �إىل �أي ت�شريع
جديد يف هذا اخل�صو�ص.
 -625و�إمكاني ��ة �إجراء ات�صاالت مبا�شرة بني ال�سلطات لي�ست و�سيل ��ة لاللتفاف على الإجراء الر�سمي
لتب ��ادل امل�ساعدة القانونية ،ولكنها ت�ش ّكل �أي�ضا طريقة لال�ستف�س ��ار عن ال�شروط الر�سمية التي تفر�ضها
الدول ��ة املتلقي ��ة الطل ��ب .وهي كثريا ما ت�ساع ��د على توفري الوق ��ت واجتناب �سوء التفاه ��م .واالت�صاالت
املبا�ش ��رة تكون حا�سمة �أي�ضا يف منا�سبات �أخرى ،عندما يتعل ��ق الأمر مبعلومات �أو ا�ستخبارات عملياتية
(مثال بني وحدات املعلومات اال�ستخبارية املالية؛ انظر املادتني  56و.)58
 -626و�إذا مل يك ��ن لدى دولة ط ��رف �أ�سا�س قانوين داخلي لهذه الإح ��االت التلقائية ،وال ميكن يف �إطار
ت�شجع بق ��وة على اتخاذ ما قد يلزم من
نظامه ��ا القانوين تطبيق �أح ��كام هاتني الفقرتني مبا�شرة ،ف�إنها َّ
تدابري لإر�ساء ذلك الأ�سا�س القانوين ،دون �أن تكون ملزمة بذلك.

(ب) �شرط وقائي بعدم امل�سا�س مبعاهدات امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 -627تن� ��ص الفق ��رة  6م ��ن املادة  46عل ��ى �أنَّ هذه املادة ال حت ��ول دون �أي التزام ��ات م�ستقلة قد تن�ش�أ
مبقت�ضى معاهدات �أخرى حتكم امل�ساعدة القانونية املتبادلة وال مت�س بتلك االلتزامات .ويف الوقت ذاته،
ف�إن جمرد �أن ت�صبح �أي دولة طرفا يف اتفاقية مكافحة الف�ساد ين�شئ التزامات منف�صلة يجب على الدول
الأطراف االمتثال لها فيما بينها.

(ج) الإدالء بال�شهادة يف جل�سات ا�ستماع بوا�سطة الفيديو
 -628لي� ��س الإدالء بال�شه ��ادة من خالل جل�س ��ة ا�ستماع بوا�سط ��ة الفيديو �أمرا �إلزامي ��ا .وينبغي �أي�ضا
مالحظ ��ة الفق ��رة  28من امل ��ادة  46التي تق�ضي ب�إجراء م�ش ��اورات ب�ش�أن كيفية حت ّم ��ل ح�ص�ص تكاليف
امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إذا كانت �ضخمة �أو غري عادية.
 -629وتق�ضي الفقرة  18من املادة  46ب�أن توفر الدول الأطراف ما يلزم ،كلما كان ذلك ممكنا ومتفقا
م ��ع املب ��ادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،ال�ستخ ��دام جل�سات اال�ستماع بوا�سطة الفيدي ��و كو�سيلة �إثباتية
للإدالء بال�شهادة مبلء ال�صوت يف احلاالت التي يتعذر� ،أو ال ي�ست�صوب ،فيها �سفر ال�شاهد .وقد يقت�ضي
ذلك �إجراء التغيريات الت�شريعية التالية:
(�أ) اعتم ��اد �صالحي ��ات ت�شريعية جتيز لل�سلط ��ات حمل ال�شاهد على احل�ض ��ور و�أداء اليمني،
و�إخ�ضاع ال�شهود مل�س�ؤولية جنائية عن عدم االمتثال (وذلك مثال ،با�ستخدام جرم انتهاك حرمة املحكمة
�أو جرائم مماثلة)؛
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(ب) �إدخال تعديالت على قواعد �أدلة الإثبات لإجازة قبول �شهادات الإثبات املدىل بها عن طريق
جل�سات اال�ستماع بوا�سطة الفيديو ،وحتديد املعايري التقنية للموثوقية والتحقق (مثل حتديد هوية ال�شاهد)؛
(ج) تو�سيع نطاق جرائم �شهادة الزور باعتماد ت�شريع ل�ضمان:
( )1حتمي ��ل ال�شاه ��د الذي يوج ��د ب�شخ�صه يف البلد وي ��ديل ب�شه ��ادة زور يف �إجراءات
قانونية �أجنبية م�س�ؤولية جنائية؛
ال�شاهد الذي يوجد يف بلد �أجنبي ويديل ب�شهادة زور يف حمكمة �أو �إجراءات
( )2حتميل
ِ
ق�ضائية داخلية عن طريق جل�سات اال�ستماع بوا�سطة الفيديو م�س�ؤولية جنائية؛
(� )3إمكانية ت�سليم الأ�شخا�ص املدعى ب�إدالئهم ب�شهادة زور عن طريق جل�سات اال�ستماع
بوا�سطة الفيديو �إىل الوالية الق�ضائية املعنية وت�س ّلمهم منها ،ح�سبما يكون احلال؛
(� )4إمكاني ��ة ت�سليم �أي �شاهد غري �أم�ي�ن لإدالئه ب�شهادة زور يف نطاق الوالية الق�ضائية
ملحكمة �أجنبية.

(د) �إبرام اتفاقات وترتيبات جديدة
 -630تدع ��و الفق ��رة  30من املادة  46ال ��دول الأطراف �إىل النظر ،بح�سب ال�ض ��رورة ،يف �إمكانية عقد
اتفاق ��ات �أو ترتيب ��ات ثنائية �أو متع ��ددة الأطراف تخدم الأغرا� ��ض املتوخاة من �أحكام امل ��ادة �أو ت�ضعها
مو�ضع التطبيق العملي �أو تعززها.

دال�  -أ�شكال التعاون الدويل الأخرى
"املادة 45
"نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
"يج ��وز لل ��دول الأطراف �أن تنظر يف �إب ��رام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائي ��ة �أو متعددة الأطراف
ب�ش� ��أن نق ��ل الأ�شخا� ��ص الذين يحك ��م عليهم بعقوب ��ة احلب�س �أو ب�أ�ش ��كال �أخرى م ��ن احلرمان من
احلري ��ة ،الرتكابهم �أفع ��اال جم ّرمة وفقا لهذه االتفاقي ��ة� ،إىل �إقليمها لكي يكم ��ل �أولئك الأ�شخا�ص
مدة عقوبتهم هناك".

"املادة 47
"نقل الإجراءات اجلنائية
"تنظ ��ر ال ��دول الأط ��راف يف �إمكاني ��ة نق ��ل �إج ��راءات املالحق ��ة املتعلقة بفعل جم� � ّرم وفقا
له ��ذه االتفاقي ��ة �إىل بع�ضه ��ا البع� ��ض ،به ��دف تركي ��ز تل ��ك املالحق ��ة ،يف احل ��االت الت ��ي يعت�ب�ر
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فيه ��ا ذل ��ك النق ��ل يف �صال ��ح ح�سن �س�ي�ر العدال ��ة ،وخ�صو�ص ��ا عندما يتعل ��ق الأمر بع ��دة واليات
ق�ضائية".

"املادة 48
"التعاون يف جمال �إنفاذ القانون
" -1تتع ��اون الدول الأط ��راف فيما بينها تعاونا وثيق ��ا ،مبا يتوافق مع نظمه ��ا القانونية والإدارية
الداخلية ،كي تعزز فاعلية تدابري �إنفاذ القانون من �أجل مكافحة اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.
وتتخذ الدول الأطراف ،على وجه اخل�صو�ص ،تدابري فعالة لأجل:
"(�أ) تعزي ��ز قن ��وات االت�ص ��ال بني �سلطاته ��ا و�أجهزته ��ا ودوائرها املعني ��ة ،و�إن�شاء تلك
القن ��وات عن ��د ال�ض ��رورة ،من �أجل تي�سري تب ��ادل املعلوم ��ات بطريقة �آمنة و�سريعة ع ��ن كل جوانب
اجلرائ ��م امل�شمول ��ة بهذه االتفاقية ،مبا فيها �صالتها بالأن�شط ��ة الإجرامية الأخرى� ،إذا ر�أت الدول
الأطراف املعنية ذلك منا�سبا؛
"(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى ،فيما يتعلق باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية،
على �إجراء حتريات ب�ش�أن:
"'(  )1هوي ��ة الأ�شخا�ص امل�شتبه يف �ضلوعهم يف تل ��ك اجلرائم و�أماكن تواجدهم
و�أن�شطتهم� ،أو �أماكن الأ�شخا�ص املعنيني الآخرين؛
"(  )2حركة العائدات الإجرامية �أو املمتلكات املت�أ ِّتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛
"(  )3حرك ��ة املمتل ��كات �أو املع ��دات �أو الأدوات الأخ ��رى امل�ستخدم ��ة �أو امل ��راد
ا�ستخدامها يف ارتكاب تلك اجلرائم؛
"(ج) القي ��ام ،عن ��د االقت�ضاء ،بتوفري الأ�صناف �أو الكمي ��ات الالزمة من املواد لأغرا�ض
التحليل �أو التحقيق؛
"(د) تبادل املعلومات ،عند االقت�ضاء ،مع الدول الأطراف الأخرى ب�ش�أن و�سائل وطرائق
معينة تُ�ستخدم يف ارتكاب اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ،مبا يف ذلك ا�ستخدام هو ّيات زائفة �أو
وثائق مزّورة �أو حم ّورة �أو زائفة �أو غريها من و�سائل �إخفاء الأن�شطة؛
"(ه� �ـ) ت�سهي ��ل التن�سيق الفعال بني �سلطاتها و�أجهزتها ودوائره ��ا املعنية ،وت�شجيع تبادل
العامل�ي�ن وغريهم من اخلرباء ،مبا يف ذلك تعيني �ضباط ات�صال ،رهنا بوجود اتفاقات �أو ترتيبات
ثنائية بني الدول الأطراف املعنية؛
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"(و) تب ��ادل املعلوم ��ات وتن�سي ��ق م ��ا ُيتخ ��ذ من تداب�ي�ر �إداري ��ة وتدابري �أخ ��رى ،ح�سب
االقت�ضاء ،لغر�ض الك�شف املب ّكر عن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.
" -2بغي ��ة و�ض ��ع ه ��ذه االتفاقي ��ة مو�ضع النف ��اذ ،تنظ ��ر ال ��دول الأطراف يف �إب ��رام اتفاق ��ات �أو
ترتيب ��ات ثنائي ��ة �أو متعددة الأط ��راف ب�ش�أن التع ��اون املبا�شر بني �أجهزتها املعني ��ة ب�إنفاذ القانون،
ويف تعدي ��ل تل ��ك االتفاق ��ات �أو الرتتيب ��ات يف ح ��ال وجوده ��ا .و�إذا مل تك ��ن هن ��اك ب�ي�ن ال ��دول
الأط ��راف املعني ��ة اتفاق ��ات �أو ترتيب ��ات م ��ن ه ��ذا القبي ��ل ،ج ��از لل ��دول الأط ��راف �أن تعترب هذه
االتفاقي ��ة مبثابة الأ�سا� ��س للتعاون املتبادل يف جم ��ال �إنفاذ القانون ب�ش�أن اجلرائ ��م امل�شمولة بهذه
االتفاقي ��ة .وت�ستفي ��د ال ��دول الأط ��راف ،كلما اقت�ض ��ت ال�ضرورة ،ا�ستف ��ادة تامة م ��ن االتفاقات �أو
الرتتيب ��ات ،مب ��ا فيها املنظمات الدولي ��ة �أو الإقليمية ،لتعزي ��ز التعاون بني �أجهزته ��ا املعنية ب�إنفاذ
القانون.
" -3ت�سعى الدول الأطراف �إىل التعاون� ،ضمن حدود �إمكانياتها ،على الت�صدي للجرائم امل�شمولة
بهذه االتفاقية ،التي تُرتكب با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة".

"املادة 49
"التحقيقات امل�شرتكة
"تنظ ��ر ال ��دول الأطراف يف �إب ��رام اتفاق ��ات �أو ترتيبات ثنائي ��ة �أو متع ��ددة الأطراف جتيز
لل�سلط ��ات املعني ��ة �أن تن�شئ هيئات حتقي ��ق م�شرتكة ،فيما يتعلق بالأمور الت ��ي هي مو�ضع حتقيقات
�أو مالحق ��ات �أو �إج ��راءات ق�ضائي ��ة يف دول ��ة واح ��دة �أو �أك�ث�ر .ويف ح ��ال ع ��دم وج ��ود اتفاقات �أو
ترتيب ��ات من ه ��ذا القبيل ،يجوز القيام بتحقيق ��ات م�شرتكة باالتفاق ح�سب احلال ��ة .وتكفل الدول
الأط ��راف املعنية مراعاة االحرتام التام ل�سيادة الدول ��ة الطرف التي �سيجري ذلك التحقيق داخل
�إقليمها".

"املادة 50
"�أ�ساليب التحري اخلا�صة
" -1م ��ن �أج ��ل مكافحة الف�س ��اد مكافحة ف ّعالة ،تق ��وم كل دولة طرف ،بقدر م ��ا ت�سمح به املبادئ
الأ�سا�سي ��ة لنظامها القانوين الداخلي ،و�ضمن حدود �إمكانياتها ووفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف
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قانونه ��ا الداخلي ،باتخاذ م ��ا قد يلزم من تدابري لتمكني �سلطاتها املخت�ص ��ة من ا�ستخدام �أ�سلوب
الت�سليم املراقب على النحو املنا�سب وكذلك ،حيثما تراه منا�سبا ،اتباع �أ�ساليب حتر خا�صة كالرت�صد
الإلكرتوين وغريه من �أ�شكال الرت�صد والعمليات ال�سرية ،ا�ستخداما منا�سبا داخل �إقليمها ،وكذلك
لقبول املحاكم ما ي�ستمد من تلك الأ�ساليب من �أدلة.
ُ�شجع الدول الأطراف على �أن تربم،
" -2لغر� ��ض التحري عن اجلرائ ��م امل�شمولة بهذه االتفاقية ،ت َّ
عن ��د ال�ضرورة ،اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف منا�سبة ال�ستخدام �أ�ساليب التحري
اخلا�ص ��ة تل ��ك يف �سياق التعاون عل ��ى ال�صعيد الدويل .و ُت�ب�رم تلك االتفاق ��ات �أو الرتتيبات وتُنفذ
باالمتث ��ال الت ��ام ملبد�أ ت�ساوي الدول يف ال�سي ��ادة ،و ُيراعى يف تنفيذها التقي ��د ال�صارم ب�أحكام تلك
االتفاقات �أو الرتتيبات.
" -3يف ح ��ال ع ��دم وجود اتف ��اق �أو ترتيب عل ��ى النحو املبينّ يف الفق ��رة  2من هذه امل ��ادة ،تُتخذ
القرارات املتعلقة با�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة هذه على ال�صعيد الدويل تبعا للحالة ،ويجوز
�أن تُراعى فيها ،عند ال�ضرورة ،الرتتيبات املالية والتفاهمات املتعلقة مبمار�سة الوالية الق�ضائية من
ِقبل الدول الأطراف املعنية.
" -4يجوز ،مبوافقة الدول الأطراف املعنية� ،أن ت�شمل القرارات املتعلقة با�ستخدام �أ�سلوب الت�سليم
املراقب على ال�صعيد الدويل طرائق مثل اعرتا�ض �سبيل الب�ضائع �أو الأموال وال�سماح لها مبوا�صلة
ال�سري �ساملة �أو �إزالتها �أو �إبدالها كليا �أو جزئيا".

 -631تن� ��ص االتفاقية على عدد من �آليات العمل الأخرى الإلزامي ��ة وغري الإلزامية ب�ش�أن زيادة تعزيز
التعاون الدويل فيما يتع ّلق بالتحري و�إنفاذ القانون يف ق�ضايا الف�ساد.
 -632وت ��رد يف ه ��ذا الق�سم مناق�شة ح ��ول م�سائل نقل الأ�شخا� ��ص املحكوم عليهم (امل ��ادة  ،)45ونقل
الإج ��راءات اجلنائية (املادة  ،)47والتعاون يف جمال �إنف ��اذ القانون (املادة  ،)48والتحقيقات امل�شرتكة
(املادة  )49و�أ�ساليب التحري اخلا�صة (املادة .)50
 -633وتق ّر املادة  50من اتفاقية مكافحة الف�ساد على وجه التحديد �أ�ساليب التحري املتبعة يف الت�سليم
املراق ��ب واملراقب ��ة الإلكرتونية والعمليات امل�سترتة .وه ��ذه الأ�ساليب مفيدة ب�شكل خا� ��ص يف التعامل مع
جماعات �إجرامية منظمة حم ّنكة نظرا للأخطار وال�صعوبات املالزمة للو�صول �إىل داخل عملياتها وجمع
املعلوم ��ات والأدل ��ة ال�ستخدامها يف املالحقات الق�ضائية املحلية ،وكذل ��ك تزويد الدول الأطراف الأخرى
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مب�ساع ��دة قانوني ��ة متبادلة .ففي حاالت كثرية ،ال جتدي الأ�ساليب غ�ي�ر االقتحامية� ،أو ال ميكن تنفيذها
دون تعري�ض القائمني بها لأخطار غري مقبولة.
�  -634أم ��ا الت�سلي ��م املراقب فهو مفيد خ�صو�صا يف احلاالت التي ُيك�شف فيه ��ا عن امله ّربات �أو ُيعترَ �ض
�سبيلها �أثناء العبور ،ثم تُ�س َّلم حتت املراقبة من �أجل ك�شف هوية املتلقني املق�صودين �أو ر�صد توزيعها بعد
ذلك عن طريق منظمة �إجرامية .ولكن ،كثريا ما يلزم وجود �أحكام ت�شريعية ت�سمح بهذا الت�صرف ،حيث
�إن ت�سلي ��م امله ّربات من قبل �أحد العامل�ي�ن يف جهاز من �أجهزة �إنفاذ القانون �أو �شخ�ص �آخر قد يكون يف
حد ذاته جرمية مبقت�ضى القانون الداخلي .و�أما العمليات امل�سترتة فمن اجلائز ا�ستخدامها عندما يكون
مبق ��دور موظف عامل يف �أحد �أجه ��زة �إنفاذ القانون �أو �شخ�ص �آخر �أن يت�سلل �إىل داخل منظمة �إجرامية
تن�صت �أو اعرتا�ض االت�صاالت وظيفة
من �أجل جمع الأدلة .كما ت�ؤدي املراقبة الإلكرتونية يف �شكل �أجهزة ّ
مماثل ��ة ،وكثريا ما تكون ّ
مف�ضلة عندما ال ميكن ل�شخ� ��ص خارجي �أن يخرتق جمموعة حمكمة االنغالق،
�أو حيث ي�ش ّكل الت�س ّلل �أو املراقبة ج�سديا خطرا غري مقبول على التحريات �أو على القائمني بها .وعادة ما
تكون املراقبة الإلكرتونية ،بحكم طبيعتها االقتحامية خا�ضعة ل�سيطرة ق�ضائية �صارمة ول�ضوابط قانونية
عديدة ملنع �إ�ساءة ا�ستخدامها.
 -635وتتعل ��ق الفق ��رة  1من امل ��ادة  50ب�أ�سالي ��ب التحري التي تُطب ��ق على ال�صعي ��د الداخلي .وتن�ص
الفقرات � 2إىل  4من املادة  50على تدابري تُتخذ على ال�صعيد الدويل.

ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -636وفق ��ا للم ��ادة  ،47يتعينّ على ال ��دول الأطراف �أن تنظر يف �إمكانية �أن تنق ��ل �إحداها �إىل الأخرى
�إجراءات املالحقة عندما يكون ذلك يف �صالح ح�سن �سري العدالة �إزاء جرائم الف�ساد ،وخ�صو�صا عندما
يتعلق الأمر بعدة واليات ق�ضائية.
 -637ومبوجب املادة  ،48يجب على الدول الأطراف �أن:
(�أ) تعتمد ،مبا يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية اخلا�صة بكل منها ،تدابري فعالة من
�أجل القيام بتحقيقات فعالة يف الأفعال املق ّرر جترميها وفقا لهذه االتفاقية ،مبا يف ذلك:
(  )1تعزيز قنوات االت�صال ب�ي�ن �أجهزتها املعنية ب�إنفاذ القانون ،و�إن�شاء تلك القنوات
عند ال�ضرورة؛
(  )2التعاون مع الدول الأطراف الأخرى يف حترياتها ب�ش�أن:
�أ -هوية �أ�شخا�ص معينني و�أماكنهم و�أن�شطتهم؛
ب  -حرك ��ة العائ ��دات �أو املمتل ��كات املت�أ ِّتي ��ة م ��ن ارت ��كاب اجلرائ ��م ،وكذلك
املمتل ��كات واملعدات وغريها من الأدوات امل�ستخدم ��ة �أو املراد ا�ستخدامها
يف ارتكاب اجلرائم؛
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(  )2القيام ،عند االقت�ضاء ،بتوفري �أ�صناف �أو كميات املواد الالزمة لأغرا�ض التحليل
�أو التحقيق؛
(ب) النظ ��ر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف لتنفيذ �أحكام املادة � 48أو
تعزيزها؛
(ج) ال�سعي �إىل التعاون من �أجل الت�صدي للجرائم ذات ال�صلة بالف�ساد التي تُرتكب با�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة.
 -638مبقت�ض ��ى امل ��ادة  ،49يتعني عل ��ى كل دولة طرف �أن تنظر يف �إبرام اتفاق ��ات �أو ترتيبات ثنائية �أو
متعددة الأطراف ب�ش�أن �إن�شاء هيئات حتقيق م�شرتكة ،مع �ضمان االحرتام الكامل ل�سيادة الدولة الطرف
التي جتري فيها هذه التحقيقات.
 -639مبقت�ضى املادة  ،50يتعني على كل دولة طرف �أن:
(�أ) تق� � ّر ا�ستخ ��دام الت�سليم املراق ��ب ك�أ�سلوب للتحري يكون متاحا عل ��ى ال�صعيدين الداخلي
والدويل� ،إذا �سمحت به املبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين الداخلي؛
(ب) تكون لديها القدرة القانونية على تقدمي التعاون الدويل على �أ�سا�س كل حالة على حدة فيما
يتعلق بعمليات الت�سليم املراقب ،حيثما ال يتعار�ض ذلك مع املبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين الداخلي؛
(ج) تق� � ّر ،ح�سب االقت�ضاء ،ا�ستخدام عمليات املراقبة الإلكرتونية والعمليات امل�سترتة كو�سيلة
حتر متاحة على ال�صعيدين الداخلي والدويل.
ٍ

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
(�أ) نقل الإجراءات اجلنائية
 -640تعالج املادة  47م�س�ألة يتك ّرر ظهورها يف ق�ضايا اجلرمية العابرة احلدود الوطنية ،مبا يف ذلك
اجلرائ ��م الت ��ي تنطوي على ممار�سات ف�س ��اد :ن�شاط اجلناة يف عدّة والي ��ات ق�ضائية �أو عربها .ويف مثل
هذه احلاالت ،يكون دمج جوانب الق�ضية ك ّلها يف مكان واحد �أ�سلوبا عمليا �أكرث ويتّ�سم مبزيد من الكفاءة
والإن�صاف جلميع الأطراف املعنية (مبن فيهم اجلناة وال�ضحايا).
 -641ومن ثم ،ومبراعاة �أغرا�ض اتفاقية مكافحة الف�ساد (املادة  ،)1يتعينّ على الدول الأطراف �أن
تنظر يف �إمكانية نقل �إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جم ّرم مبقت�ضى االتفاقية بع�ضها �إىل بع�ض ،بهدف
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تركي ��ز تلك املالحقة ،يف احل ��االت التي يعترب فيها ذلك النقل يف �صالح ح�س ��ن �سري العدالة ،وخ�صو�صا
()74
عندما يتعلق الأمر بعدة واليات ق�ضائية (انظر املادة .)47

(ب) نطاق التعاون على �إنفاذ القانون
 -642حتدّد الفقرة  1من املادة  48نطاق االلتزام بالتعاون .فالدول الأطراف ملزمة ب�أن تعمل كل منها
مع الأخرى عن كثب من �أجل التعاون على �إنفاذ القانون (فيما بني �أجهزة ال�شرطة) يف عدد من املجاالت
التي تن�ص عليها الفقرات الفرعية من (�أ) �إىل (و) من الفقرة .1
 -643وه ��ذا الإل ��زام العام بالتعاون لي�س مطلقا؛ بل ينبغي �أن يتم مب ��ا يتفق والنظم القانونية والإدارية
الداخلي ��ة لكل دولة طرف .وهذا ال�شرط يتيح للدول الأطراف �إمكانية فر�ض �شروط للتعاون �أو رف�ضه يف
حاالت معينة وفقا ملقت�ضيات كل منها.
 -644ورهن ��ا به ��ذا التقيي ��د العام ،على ال ��دول الأط ��راف �أن تقوم بتعزي ��ز قنوات االت�ص ��ال فيما بني
�سلطاته ��ا املعنية ب�إنفاذ القانون (انظر الفق ��رة �( 1أ))؛ و�أن ت�ضطلع ب�أ�شكال معينة من التعاون من �أجل
احل�ص ��ول على معلومات عن الأ�شخا�ص وعن حركة عائ ��دات اجلرمية و�أدواتها (انظر الفقرة ( 1ب))؛
و�أن ت ��ز ّود بع�ضها بع�ضا ب�أ�صن ��اف �أو كميات املواد الأخرى الالزمة لأغرا� ��ض التحليل �أو التحقيق (انظر
الفق ��رة ( 1ج))؛ و�أن تتب ��ادل املعلومات ب�ش�أن خمتلف الو�سائل والأ�سالي ��ب امل�ستخدمة يف اجلرائم ذات
ال�صلة (الفقرة ( 1د))؛ و�أن ت�شجع تبادل العاملني ،مبا يف ذلك تعيني �ضباط ات�صال (الفقرة ( 1هـ))؛
و�أن تبا�شر �أ�شكاال �أخرى من التعاون لأغرا�ض تي�سري الك�شف املب ّكر عن اجلرائم (الفقرة ( 1و)).
 -645والدول الأطراف ملزمة ،على نحو �أكرث حتديدا ،مبا يلي:
(�أ)	 تعزي ��ز قنوات االت�صال بني �سلطاته ��ا املخت�صة و�أجهزتها ودوائره ��ا املعنية ،و�إن�شاء تلك
القن ��وات عن ��د ال�ضرورة ،من �أجل تي�سري تبادل املعلومات بطريق ��ة �آمنة و�سريعة عن كل جوانب اجلرائم
امل�شمولة باالتفاقية ،مبا فيها �صالتها بالأن�شطة الإجرامية الأخرى� ،إذا ر�أت الدول الأطراف املعنية ذلك
منا�سبا؛
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى ،فيما يتعلق باجلرائم امل�شمولة باالتفاقية ،على �إجراء
حتريات ب�ش�أن:
( )74الأحكام املماثلة التي ترد بهذا ال�ش�أن يف اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ب�ش�أن مكافحة
الر�شوة (انظر الفقرة  3من املادة  )4هي �أحكام �إلزامية.
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(  )1هوي ��ة( )75الأ�شخا� ��ص امل�شتب ��ه يف �ضلوعه ��م يف تل ��ك اجلرائم و�أماك ��ن وجودهم
و�أن�شطتهم� ،أو �أماكن الأ�شخا�ص املعنيني الآخرين؛
( )2حركة عائدات اجلرائم �أو املمتلكات املت�أ ِّتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛
(  )3حركة املمتل ��كات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى امل�ستخدم ��ة �أو املراد ا�ستخدامها
يف ارتكاب تلك اجلرائم؛
(ج) القي ��ام ،عند االقت�ضاء ،بتوفري الأ�صناف �أو الكمي ��ات الالزمة من املواد لأغرا�ض التحليل
�أو التحقيق؛
(د) تب ��ادل املعلومات ،عند االقت�ضاء ،مع ال ��دول الأطراف الأخرى ب�ش�أن و�سائل وطرائق معينة
تُ�ستخ ��دم يف ارتكاب اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية ،مبا يف ذلك ا�ستخدام هو ّيات زائفة �أو وثائق مزورة �أو
()76
حم ّورة �أو زائفة �أو غريها من و�سائل �إخفاء الأن�شطة؛
(هـ) ت�سهي ��ل التن�سيق الف ّعال بني �سلطاته ��ا و�أجهزتها ودوائرها املعنية ،وت�شجيع تبادل العاملني
وغريه ��م م ��ن اخلرباء ،مبا يف ذل ��ك تعيني �ضباط ات�صال ،رهن ��ا بوجود اتفاق ��ات �أو ترتيبات ثنائية بني
الدول الأطراف املعنية؛
(و) تب ��ادل املعلوم ��ات وتن�سيق ما ُيتخ ��ذ من تدابري �إداري ��ة وتدابري �أخرى ،ح�س ��ب االقت�ضاء،
لغر�ض الك�شف املب ّكر عن اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية.

(ج)  �أ�ساليب التحري اخلا�صة
 -646تق�ضي الفقرة  1من املادة  50ب�أن تق ّر الدول الأطراف ا�ستخدام �أ�سلوب التحري اخلا�ص املعروف
با�سم الت�سليم املراقب� ،شريطة �أال يكون ذلك خمالفا للمبادئ الأ�سا�سية لنظمها القانونية الداخلية.
 -647ووفقا للفقرة الفرعية (ط) من املادة  ،2يق�صد بتعبري "الت�سليم املراقب" ال�سماح ل�شحنات غري
م�شروع ��ة �أو م�شبوه ��ة باخلروج من �إقليم دولة �أو �أكرث �أو املرور عربه �أو دخولــه بعلــم من �سلطاتها املعنية
وحتت مراقبتها ،بغية التحري عن جرم ما وك�شف هوية الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف ارتكابه.
( )75تبينّ امللحوظات التف�سريية ب�ش�أن اتفاقية مكافحة الف�ساد ب�أنّ تعبري "هوية" ينبغي �أن ُيفهم مبعناه الوا�سع
بحيث ي�شمل ما قد يلزم لتحديد هوية ال�شخ�ص من �سمات �أو معلومات �أخرى ذات �صلة (انظر الفقرة  45من الوثيقة
.)A/58/422/Add.1
( )76تفيد �إحدى امللحوظات التف�سريية ب�ش�أن اتفاقية مكافحة الف�ساد ب�أنّ هذه الفقرة الفرعية ال تعني �ضمنا �أن نوع
التعاون املبينّ فيها لن يكون متاحا يف �إطار اتفاقيــة الأمم املتحــدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية (انظر الفقرة 46
من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
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 -648وه ��ذه الآلي ��ة متاحة من قبل يف كثري من الدول الأطراف ،عل ��ى الأقل فيما يتعلق ببع�ض اجلرائم
عرب الوطنية كاالجتار باملخدِّ رات �أو اجلرمية َّ
املنظمة ،وفق ما ن�صت عليه اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
االجت ��ار غري امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ل�سنة  1988واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة .و ُيرتك قرار
ا�ستخ ��دام هذا الأ�سل ��وب يف ظروف معينة لقانون الدولة املعنية وتقديره ��ا ومواردها ،وهو ما يتج�سد يف
عبارة "�ضمن حدود �إمكانياتها" وعبارة "وفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف قانونها الداخلي".
 -649وم ��ن �أجل تنفيذ هذا احلكم ،يجب عل ��ى الدول الأطراف �أن تكفل قبول �أدلة الإثبات التي ُجمعت
بوا�سطة هذه الأ�ساليب .وقد يحتاج ذلك �إىل �سنّ ت�شريعات.
 -650وتن�ص الفقرة  3من املادة  50على �أنه يف حال عدم وجود اتفاق �أو ترتيب ،تُتخذ القرارات ب�ش�أن
ا�ستخ ��دام �أ�ساليب التحري اخلا�صة ه ��ذه على ال�صعيد الدويل بخ�صو�ص كل حال ��ة على حدة .وتقت�ضي
ه ��ذه ال�صياغ ��ة من الدولة الطرف �أن تكون لديها قدرة على التع ��اون على �أ�سا�س كل حالة على حدة على
الأق ��ل فيم ��ا يتعل ��ق بالت�سليم املراقب الذي يع� � ّد �إقراره �إلزامي ��ا وفقا للفقرة  ،1م ��ا مل يكن ذلك خمالفا
للمب ��ادئ الأ�سا�سية للنظام القانوين اخلا�ص بالدولة املعنية .و�سوف يكفي هذا احلكم وحده بالن�سبة �إىل
عدد من الدول كم�صدر لل�سلطة القانونية الالزمة للتعاون على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
 -651وتو�ض ��ح الفق ��رة � 4أنَّ طرائق الت�سليم املراق ��ب التي يجوز تطبيقها عل ��ى ال�صعيد الدويل ت�شمل
اعرتا�ض �سبيل الب�ضائع �أو ال�سماح لها مبوا�صلة ال�سري �ساملة� ،أو اعرتا�ض �سبيل الب�ضائع و�إبدالها كليا �أو
جزئيا .فهي ترتك اختيار الطريقة للدولة الطرف املعنية .ويجوز �أن تتوقف الطريقة املطبقة على ظروف
احلالة املعنية.

املقت�ضيات االختيارية والتدابري االختيارية
(�أ) نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
 -652وفقا للمادة  ،45رمبا تو ّد الدول الأطراف �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة
الأط ��راف ب�ش� ��أن نق ��ل الأ�شخا�ص الذي ��ن يحكم عليه ��م بعقوبة احلب� ��س �أو ب�أ�شكال �أخ ��رى من احلرمان
م ��ن احلرية ،الرتكابهم �أفعاال جم ّرم ��ة مبقت�ضى اتفاقية مكافحة الف�س ��اد� ،إىل �إقليمها لكي يكمل �أولئك
الأ�شخا�ص مدة عقوبتهم هناك.

(ب) التحقيقات امل�شرتكة
 -653ت�شج ��ع امل ��ادة  49الدول ،م ��ن دون �أن تلزمها ،على �إبرام اتفاق ��ات �أو ترتيبات ملبا�شرة حتقيقات
ومالحق ��ات و�إج ��راءات م�شرتكة يف �أكرث من دولة ،حيثما يكون لأكرث م ��ن دولة واحدة والية ق�ضائية على
اجلرائم املعنية.
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 -654وتو ّف ��ر اجلمل ��ة الثاني ��ة من امل ��ادة �صالحية قانوني ��ة لإجراء حتقيق ��ات ومالحق ��ات و�إجراءات
م�شرتك ��ة عل ��ى �أ�سا�س كل حالة عل ��ى حدة ،حتى من دون وج ��ود اتفاق �أو ترتيب حم ��دد .وجتيز القوانني
الداخلي ��ة ملعظم الدول من قب � ُ�ل مثل هذه الأن�شطة امل�شرتكة ،و�أما فيما يتعل ��ق بتلك الدول القليلة التي ال
جتي ��ز قوانينه ��ا ذلك ،ف�سيكون هذا احلك ��م م�صدرا كافيا لل�صالحية القانونية ب�ش� ��أن ذلك التعاون على
�أ�سا� ��س كل حال ��ة على حدة .ونظرا للأحكام املماثلة ال ��واردة يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،التي اعتمدها
ع ��دد كبري م ��ن الدول ،ف�إن ق ّل ��ة من الدول �سوف حتت ��اج �إىل ت�شريع جدي ��د للم�شاركة يف ه ��ذه الأن�شطة
(غري الإلزامية).

(ج) �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
ب�ش�أن التعاون يف جمال �إنفاذ القانون
 -655تهي ��ب اجلمل ��ة الأوىل من الفقرة  2من امل ��ادة  48من اتفاقية مكافحة الف�س ��اد بالدول الأطراف
�أن تنظ ��ر يف �إب ��رام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائي ��ة �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن التع ��اون املبا�شر بني �أجهزتها
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن �إنف ��اذ القانون من �أجل و�ض ��ع االتفاقية مو�ضع النف ��اذ .وميكن للدول الأط ��راف �أن ترجع
�إىل الأمثل ��ة عل ��ى االتفاق ��ات املبينة يف الق�س ��م رابعا-هاء (م�ص ��ادر املعلومات) �أدناه عندم ��ا تعمد �إىل
�إب ��رام تل ��ك االتفاقات .وتوف ��ر اجلملة الثانية �صالحي ��ة قانونية لذلك التعاون يف ح ��ال عدم وجود اتفاق
�أو ترتي ��ب به ��ذا ال�ش�أن .وجتيز القوان�ي�ن الداخلية ملعظم الدول من قب ُل ذلك التع ��اون (فالواقع �أنَّ جميع
ال ��دول تقريب ��ا �أع�ض ��اء يف الإنرتبول ،التي متثـّل ترتيب ��ا متعدد الأطراف ميكن عموم ��ا اال�ضطالع بذلك
التعاون من خالله)� .أما فيما يخ�ص الدول الأطراف التي ال جتيز قوانينها ذلك ،ف�إن هذا احلكم �سيكون
م�ص ��درا كافي ��ا لل�صالحية القانونية فيما يتعل ��ق بهذا النوع من التعاون على �أ�سا� ��س كل حالة على حدة.
وم� � ّرة �أخ ��رى ميكن القول ب�أن ��ه �ستكون �أطراف كث�ي�رة يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ق ��د التزمت من قبل
بهذا احلكم.

(د) التعاون من �أجل ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة
 -656تدعو الفقرة  3من املادة  48الدول الأطراف �إىل ال�سعي �إىل التعاون يف جمال �إنفاذ القانون بغية
مواجه ��ة جرائم الف�ساد التي ترتكب با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة .فقد ي�ستخدم املجرمون تكنولوجيا
احلا�س ��وب الرتكاب جرائم مث ��ل ال�سرقة واالبتزاز واالحتيال ولالت�صال بع�ضه ��م ببع�ض �أو للحفاظ على
موا�صلة عملياتهم الإجرامية با�ستخدام النظم احلا�سوبية.
 -657وتفي ��د �إح ��دى امللحوظات التف�سريية عل ��ى اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد ب�أ ّنه ل ��دى النظر يف مقرتح
قدمته �شيلي تدعو فيه �إىل �إدراج حكم ب�ش�أن الوالية الق�ضائية والتعاون فيما يتعلق باجلرائم التي ترتكب
با�ستخدام تكنولوجيا احلا�سوب ،كان هناك فهم عام مفاده �أنَّ الفقرة �( 1أ) من املادة  42ت�شمل بالفعل
ممار�س ��ة الوالية الق�ضائية على اجلرائم املحددة وفقا لالتفاقية والتي ارتُكبت با�ستخدام احلا�سوب �إذا
ا�ستوفت كل العنا�صر الأخرى للجرم ،حتى و�إن كانت �آثار اجلرم قد جت�سدت خارج �إقليم الدولة الطرف.
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African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003)


http://www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20
Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf



http://www.arableagueonline.org/wps/wcm/connect/0554388049c3aa2b9da69d526698d4
2c/legalnet-5-6.pdf?MOD=AJPERES






http://www.arableagueonline.org/wps/wcm/connect/1742b80049c3a9139d759d526698d4
2c/legalnet-5-3.pdf?MOD=AJPERES


Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, 2004



http://assetrecovery.org/kc/node/eb706c7d-a340-11dc-bf1b-335d0754ba85.0;jsessionid=
3AB2BA2B4BDA5A03B989565E6CF602FA
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خام�ساً -ا�سرتداد املوجودات
"املادة 51
"حكم عام
"ا�س�ت�رداد املوجودات مبقت�ضى هذا الف�صل هو مب ��د�أ �أ�سا�سي يف هذه االتفاقية ،وعلى الدول
()77
الأطراف �أن مت ّد بع�ضها البع�ض ب�أكرب قدر من العون وامل�ساعدة يف هذا املجال".

�ألف -مقدّمة
 -660يرت ّت ��ب عل ��ى ت�صدير املوجودات املت�أ ِّتية م ��ن الف�ساد �أو من م�صادر �أخ ��رى غري م�شروعة عواقب
خط�ي�رة �أو حتى مد ّمرة لدولة املن�ش�أ .فهو يق ّو�ض املعونة اخلارجية ،وي�ستنفد احتياطيات العملة ،ويق ّل�ص
الوع ��اء ال�ضريـبي ،ويزيد من م�ستوي ��ات الفقر ،وي�ض ّر بالتناف�س ويق ّو�ض �أ�س� ��س التجارة احلرة .ولذلك،
ف� ��إن جميع ال�سيا�سات العامة ،مبا فيها ال�سيا�سات املرتبطة بال�سلم والأمن ،والنمو االقت�صادي ،والتعليم،
اخلزان ��ات الوطنية والف�ساد
والرعاي ��ة ال�صحي ��ة ،والبيئ ��ة ،قد تُق ّو�ض من ج� � ّراء ذلك .وما ال�سرق ��ة من ِ
والر�ش ��ى واالبت ��زاز والنه ��ب ّ
املنظم والبيع غري القان ��وين للموارد الطبيعي ��ة �أو الكن ��وز الثقافية وت�سريب
الأم ��وال املقرت�ضة من امل�ؤ�س�سات الدولية �إ ّال ع ّينة �صغ�ي�رة مما ي�س ّمى ممار�سات "حكم الل�صو�ص" .ففي
مث ��ل هذه احلاالت ،باتت م�صادرة املوجودات امل�سروقة (من طرف �أ�شخا�ص عموميني ذوي منا�صب عليا
ملحا لدى العديد من الدول .ونتيجة لذلك ،ف� ��إن � َّأي رد ف ّعال ورادع يجب �أن
يف بع� ��ض احل ��االت) هاج�سا ًّ
يكون عامليا ويتناول م�س�ألة �إرجاع املوجودات �إىل الدول ال�ضحية �أو غريها من الأطراف.
 -661وق ��د �أخ ��ذ املجتمع الدويل وم�ؤ�س�س ��ات الأمم املتحدة يوجهان االنتباه �إىل ه ��ذه امل�شكلة منذ فرتة
غ�ي�ر ق�صرية من الزمن .فتقري ��ر الأمني الع ��ام ( A/57/158و Add.1و )Add.2ا�ستعر�ض التدابري التي
تتخذه ��ا الدول الأع�ضاء ،ومنظوم ��ة الأمم املتحدة واملنظمات الأخرى ذات ال�صل ��ة ،و�أ ّكد الأولية العالية
مت�س
( )77تبينّ ملحوظة تف�سريية على اتفاقية مكافحة الف�ساد �أنَّ عبارة "مبد�أ �أ�سا�سي" لن تكون لها تبعات قانونية ّ
�أحكاما �أخرى يف الف�صل اخلام�س من االتفاقية (الفقرة  48من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
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الت ��ي يوليه ��ا املجتمع الدويل ملكافحة الف�س ��اد عامة ومل�شكلة نقل الأموال املكت�سب ��ة بطريقة غري م�شروعة
عرب احلدود الوطنية و�إعادة هذه الأموال .وت�شدّد عدة قرارات �صادرة عن اجلمعية العامة على م�س�ؤولية
احلكوم ��ات وت�شجعها على اعتم ��اد �سيا�سات حملية ودولية ترمي �إىل منع الف�س ��اد ومكافحته و�إىل �إعادة
()78
هذه املوجودات �إىل دول املن�ش�أ التي �أتت منها بناء على الطلب ومن خالل اتخاذ الإجراءات الالزمة.
 -662كم ��ا �أ�صدر الأمني العام تقريرا �أعدّه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية ب�ش�أن منع
املمار�سات الفا�سدة وحتويل الأموال بطريقة غري قانونية ُقدّمت فيه معلومات عن التدابري التي اتخذتها
ال ��دول الأع�ض ��اء وكيانات الأمم املتح ��دة لتنفيذ القرار  188/55امل�ؤ َّرخ  20كان ��ون الأول/دي�سمرب 2000
وال ��ذي يتن ��اول م�س�ألة حتوي ��ل الأموال املت�أ ِّتية من م�ص ��در غري م�شروع ،و�إعادة تل ��ك الأموال ،ف�ضال عن
التو�صي ��ات اخلا�صة به ��ذه امل�س�ألة (الوثيق ��ة  A/56/403و .)Add.1ثم قدّمت اجلمعي ��ة العامة بعد ذلك
تقري ��را �آخر ا�ستجابة للق ��رار  186/56امل�ؤ َّرخ  21كانون الأول/دي�سمرب  ،2001ب�ش� ��أن املزيد من التقدّم
املحرز ب�ش�أن تنفيذ القرار  188/55واملعلومات الإ�ضافية من الدول الأع�ضاء فيما يتعلق بربامج مكافحة
الف�ساد (الوثيقة  A/57/158و Add.1و.)Add.2
 -663وطل ��ب املجل� ��س االقت�صادي واالجتماعي يف ق ��راره  13/2001امل� ��ؤ َّرخ  24متوز/يوليه � 2001إىل
الأم�ي�ن العام �إعداد درا�س ��ة عاملية ،لأجل اللجنة املخ�ص�صة للتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية ملكافحة الف�ساد ،عن
حتوي ��ل الأموال املت�أ ِّتية من م�صدر غري م�ش ��روع ،وبخا�صة الأموال املت�أ ِّتية من �أفعال الف�ساد )79(.وتناولت
الدرا�س ��ة م�شاكل مرتبطة بعدّة �أمور ومنها حتويل املوج ��ودات املت�أ ِّتية من م�صدر غري م�شروع ،خ�صو�صا
يف ح ��االت الف�س ��اد الوا�سعة النطاق الت ��ي ت�سبب امل�شقة لل ��دول ال�ضحية ،التي مل ت�ستط ��ع ا�سرتجاع تلك
املوج ��ودات .ومن بني احلواج ��ز الإجرائية والإثباتية وال�سيا�سية التي تعيق جه ��ود اال�سرتداد املذكورة يف
التقرير ما يلي:

(�أ)

عدم �إف�شاء م�صدر ال�صفقات مما يعيق جهود اقتفاء �أثر الأموال ومنع حتويالت �أخرى؛

(ب) النق�ص يف اخلربات التقنية واملوارد؛
( )78انظر قرار اجلمعية العامة  244/57امل�ؤرخ  20كانون الأول/دي�سمرب  ،2002املعنون "منع ومكافحة املمار�سات
الفا�سدة وحتويل الأموال ذات امل�صدر غري امل�شروع و�إعادة تلك املوجودات �إىل بلدانها الأ�صلية" ،والقرار  61/55امل�ؤرخ 4
كانون الأول/دي�سمرب  2000املعنون "�صك قانوين دويل ملكافحة الف�ساد" ،والقرار  188/55امل�ؤرخ  20كانون الأول/دي�سمرب
 ،2000املعنون "منع ومكافحة ممار�سات الف�ساد وحتويل الأموال ب�شكل غري م�شروع و�إعادة الأموال �إىل بلدانها الأ�صلية"،
والقرار  186/56امل�ؤرخ  21كانون الأول/دي�سمرب  ،2001املعنون "منع ومكافحة املمار�سات الفا�سدة وحتويل الأموال املت�أتِّية
من م�صدر غري م�شروع و�إعادة تلك الأموال �إىل بلدانها الأ�صلية".
( )79قدمت "الدرا�سة العاملية ب�ش�أن حتويل الأموال املت�أتِّية من م�صدر غري م�شروع ،وخ�صو�صا الأموال املت�أتِّية
من ت�صرفات فا�سدة" )� (A/AC.261/12إىل اللجنة املخ�ص�صة يف دورتها الرابعة وفقا لقرار املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي  .13/2001والدرا�سة متاحة على موقع املكتب على العنوان التايل:
. http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/session_4/12e.pdf
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(ج) النق�ص يف التن�سيق والتعاون؛
(د) م�شاكل يف مالحقة اجلناة و�إدانتهم كخطوة �أوىل نحو اال�سرتداد.
 -664وثمة عوائق �أخرى ،من بينها:
(�أ) غي ��اب ال�سبل امل�ؤ�س�سية والقانونية التي ميكن من خالله ��ا متابعة املطالبات بنجاح ،وكون
بع�ض �أنواع ال�سلوك غري جم ّرمة ،ووجود ح�صانات وحقوق لأطراف ثالثة؛
(ب) م�سائ ��ل مقبولي ��ة الأدل ��ة ،ونوع الأدل ��ة املطلوبة وقوته ��ا ،واالختالفات اخلا�ص ��ة بالتجريد
العين ��ي ،ومعاهدات تبادل امل�ساعدة الق�ضائي ��ة ذات الإجراءات املرهقة وغري الف ّعالة والتي ت�ستغرق وقتا
طويال ،بينما يجب القيام بك�شف املوجودات وجتميدها بطريقة �سريعة وف ّعالة؛
(ج) اخل�ب�رة املحدودة يف الإعداد ويف اتخ ��اذ �إجراءات يف الوقت املنا�سب ،والنق�ص يف املوارد
والتدريب ،وغريها من �أوجه النق�ص يف القدرات؛
(د) االفتق ��ار �إىل الإرادة ال�سيا�سي ��ة الالزمة التخاذ الإج ��راءات �أو التعاون بطريقة ف ّعالة ،مبا
يف ذلك انعدام االهتمام من جانب الدول ال�ضحية يف بناء �أطر عمل م�ؤ�س�سية وقانونية ملكافحة الف�ساد؛
(ه� �ـ) كثريا ما يتمتع مرتكبو جرائم الف�س ��اد بالعالقات الوا�سعة ومبهارات خمتلفة والرباعة يف
الت�ص� � ّرف .كم ��ا �أنَّ با�ستطاعته ��م حت ّمل نفقات اتخاذ تداب�ي�ر حماية م�شددة و�إيج ��اد ملج�أ لهم يف عدة
والي ��ات قانوني ��ة .وقد مت ّكنوا من نقل موجوداته ��م وعائداتهم الإجرامية ب�صورة �سري ��ة ومن ا�ستثمارها
بطرق جتعل ك�شفها وا�سرتدادها م�ستحيلني تقريبا.
 -665وحت ��ى يف احلاالت التي �أمكن فيها حتديد مو�ضع املوجودات وجتميدها و�ضبطها وم�صادرتها يف
الدولة التي وجدت فيها ،كثريا ما تربز م�شاكل تتعلق ب�إرجاع هذه املوجودات والت�صرف فيها ،كال�شواغل
اخلا�صة بالدوافع من وراء جهود اال�سرتداد والتناف�س بني املطالبات.
 -666وت�شمل امل�سائل التي يتعينّ النظر فيها ال�شفافية وتدابري مكافحة غ�سل الأموال ،وطرق احل�صول
على موارد كافية للدول التي ت�سعى �إىل اال�سرتداد ،واملواءمة القانونية ،والتعاون الدويل ،وو�ضوح وات�ساق
القواعد اخلا�صة بتخ�صي�ص املبالغ امل�سرتدّة ،وطرق معاجلة م�س�ألة املطالبات املت�ضاربة ،وبناء القدرات
()80
الوطنية وتعزيز دور الأمم املتحدة.
�  -667أم ��ا ا�س�ت�رداد املوج ��ودات فيف ��ي ب�أربع وظائ ��ف �أ�سا�سي ��ة عندما يت ��م تنفيذه بفعالي ��ة�( :أ) فهو
تدب�ي�ر رادع بق ��وة لأن ��ه يق�ض ��ي عل ��ى احلافز الذي يدف ��ع النا� ��س �إىل ال�ضل ��وع يف املمار�س ��ات الفا�سدة،
( )80انظر تقرير الأمني العام املعنون "منع ومكافحة املمار�سات الفا�سدة و�إحالة الأموال ذات امل�صدر غري امل�شروع
و�إرجاع تلك املوجودات �إىل بلدانها الأ�صلية" (الوثيقة .)A/58/125
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يف املق ��ام الأول؛ (ب) وه ��و يعيد �إقرار العدالة يف امليادين املحلية والدولية من خالل فر�ض العقاب على
�أي �سل ��وك فا�س ��د �أو غري الئق� ،أو يت�س ��م ب�سوء النية؛ (ج) وي�ؤدي دورا م�ض ّعف ��ا للف�ساد من خالل حرمان
مرتكب ��ي اجلرائم اخلطرية وال�شبكات القوية من املوجودات التي حازوها والأدوات التي ي�ستخدمونها يف
�سوء �أعمالهم؛ (د) ويعزز الهدف املن�شود يف �إقامة العدالة ،ويف الوقت نف�سه ي�صلح ال�ضرر الذي ي�صيب
ال�ضحاي ��ا وال�سكان (وهم يف الغالب م ��ن املحتاجني) وي�سهم يف التنمية والنم ��و االقت�صاديني يف مناطق
ُينظ ��ر �إليها عندئذ على �أنه ميكن التنب�ؤ ب�أو�ضاعها ب�شكل �أف�ض ��ل ،وتت�سم بال�شفافية وتتمتع ب�إدارة جيدة
وبالإن�صاف والقدرة على املناف�سة ،وبالتايل فهي جديرة باال�ستثمار فيها.
 -668وت�ؤدي هذه العوامل جمتمعة �إىل تكوين بيئات �أح�سن حاال و�أكرث انفتاحا وتت�سم بالفعالية وح�سن
الإدارة والرخاء ،وتتمتّع بجو �أكرث �أمنا يف �سياق القلق واملخاوف التي يو ّلدها التطرف والإرهاب.
 -669ورغ ��م العدي ��د من ح ��االت الف�ساد الظاه ��رة للعيان والتي تث�ي�ر الف�ضائح يف �أنح ��اء خمتلفة من
العامل ،ف�إن التاريخ يبينّ �أنَّ املالحقات الق�ضائية الناجحة والعقوبات الكافية ور ّد املوجودات املنهوبة �إىل
�أ�صحابها ال�شرعيني ال تزال دون امل�ستوى املن�شود.
 -670وت�سل ��م اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد بامل�ش ��اكل املذكورة �أع�ل�اه ،وتبينّ �أنَّ املجتمع ال ��دويل بات الآن
م�ستع ��دا للقي ��ام بخطوات عملية ملعاجل ��ة مواطن ال�ضعف الت ��ي مت الك�شف عنها .ف�ل�ا تقت�صر االتفاقية
عل ��ى تخ�صي� ��ص ف�صل م�ستقل ملو�ضوع ا�س�ت�رداد املوجودات فح�سب ،بل تتن ��اول العوائق التي تقف بوجه
الإجراءات الوقائية واالنت�صافية و�إجراءات التحقيق على امل�ستوى العاملي.
 -671وتن� ��ص امل ��ادة  51على �أنَّ ا�سرتداد املوجودات هو "مبد�أ �أ�سا�سي" م ��ن االتفاقية ،و�أن على الدول
الأط ��راف �أن مت� � ّد بع�ضها البع�ض "ب�أكرب قدر من العون وامل�ساعدة يف هذا املجال" .وقد تبينّ �أنه ال ميكن
مكافحة ما ي�سمى الف�ساد "على نطاق كبري" �إال من خالل جهود دولية ومن�سقة ت�ستند �إىل التزام حقيقي
م ��ن جان ��ب احلكومات .وبالتايل ،ف� ��إن على الدول الأط ��راف �أن تتخذ التدابري الالزم ��ة وتعدّل قوانينها
الداخلي ��ة ح�س ��ب ال�ضرورة من �أجل حتقيق الأه ��داف املب ّينة يف الف�صل اخلام�س م ��ن االتفاقية .وينبغي
قراءة جميع �أحكام الف�صل اخلام�س من االتفاقية على �ضوء املادة  1عن �أغرا�ض االتفاقية:

(�أ)

ترويج وتدعيم التدابري الرامية �إىل منع الف�ساد ومكافحته على نحو �أكف�أ و�أجنع؛

(ب) ترويج وتي�سري ودعــم التعاون الــدويل وامل�ساعدة التقنية يف منـع ومكافحة الف�ساد ،مبا يف
ذلك يف ا�سرتداد املوجودات؛
(ج) تعزيز النـزاهة وامل�ساءلة والإدارة ال�سليمة لل�ش�ؤون العمومية واملمتلكات العمومية.
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 -672وكم ��ا �أُ�شري �آنفا ،ف�إن طبيع ��ة الف�ساد و�إمكانية وجود عاملني فا�سدين يف �أجهزة �إنفاذ القانون يف
دول ��ة م ��ا يجعل التدابري الوقائية وال�ضواب ��ط الرقابية الدولية ،مبا يف ذلك احل�ص ��ول على امل�ساعدة من
القط ��اع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات املالية �أك�ث�ر �أهمية .وقد مت تناول هذه امل�سائل يف الف�صول الثاين �إىل الرابع
م ��ن االتفاقية .وي�ستند الف�صل اخلام�س �إىل هذه الأحكام (انظر ،على �سبيل املثال ،املادة  14عن تدابري
من ��ع غ�سل الأموال ،واملادة  39عن التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص ،واملادتني  43و 46عن
التع ��اون الدويل وامل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة) ،وي�ضيف املزيد من التدابري الوقائية املحددة فيما يتعلق
بالدول ��ة الت ��ي ميكن �أن تخرج منه ��ا املوجودات والدولة التي مت ��ر بها املوجودات القائم ��ة على العائدات
الإجرامية �أو تُ�ستثمر فيها (انظر الفقرة  1من املادة .)52
 -673وتن� ّ��ص عدّة �أح ��كام واردة يف الف�صل اخلام� ��س من االتفاقية على �إج ��راءات و�شروط ال�سرتداد
املوج ��ودات مبا يف ذلك تي�سري الدعاوى املدنية والإدارية (املادة  ،)53وا�ستالم �أوامر امل�صادرة الأجنبية
واالع�ت�راف به ��ا واتخاذ التدابري الالزمة على �أ�سا�سها (املادت ��ان  54و ،)55و�إعادة املمتلكات �إىل الدول
الط ��رف الطالب ��ة يف حاالت اختال�س �أم ��وال عمومية �أو غري ذل ��ك من جرائم الف�س ��اد ال�ضارة الأخرى،
و�إرج ��اع املمتلكات �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني ال�سابقني� ،أو تعوي�ض �ضحايا اجلرمية (املادة  .)57وتت�ض ّمن
املادة � 57أحكاما هامة عن الت�صرف باملوجودات بح�سب اجلرم ،وقوة الأدلة املقدّمة عن امللكية ال�سابقة،
ومطالبات الأ�صحاب ال�شرعيني من غري الدول ووجود �ضحايا �آخرين للف�ساد يجوز تعوي�ضهم (الفقرة ،)3
وع ��ن االتفاقات بني الدول الأطراف املعنية (الفق ��رة  .)5وتنبثق هذه املادة من معاهدات �سابقة ،ومنها
()81
اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،التي يحق مبوجبها للدولة امل�صا ِدرة احل�صول على العائدات.
 -674وي�سه ��م ا�سرتداد املوجودات بطريقة فعلية وف ّعالة ،ا�ستن ��ادا �إىل هذه الأحكام� ،إ�سهاما كبريا يف
ج�ب�ر ما حلق بالدول ال�ضحية من �ض ��رر ويف جهود �إعادة الإعمار فيها ،ويف �إقامة العدل ويف منع الف�ساد
عل ��ى نط ��اق كبري من خالل بثّ ر�سالة مفاده ��ا �أنَّ امل�س�ؤولني غري ال�شرفاء ل ��ن ي�ستطيعوا بعد الآن �إخفاء
مكا�سبهم غري امل�شروعة.
 -675لكن م�صادرة عائدات اجلرمية حديثة العهد ن�سبيا ،ومع ذلك فهي ما برحت تتّ�سع على امل�ستوى
الدويل منذ اعتماد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية—
وكذلك م� ّؤخرا ولتغطية طائفة �أكرث ات�ساعا من اجلرائم —اعتماد اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.
 -676بي ��د �أنَّ الف�ص ��ل اخلام�س من اتفاقية مكافحة الف�ساد ذه ��ب �إىل مدى �أبعد من نطاق االتفاقيات
ال�سابق ��ة ،فتط ّرق �إىل جم ��االت جديدة و�شمل �أحكاما تقت�ضي ت�شريعات جدي ��دة .وبالن�سبة �إىل كثري من
الدول ي�ستوجب ذلك تغيريات كبرية يف القانون الداخلي والرتتيبات امل�ؤ�س�سية.

( )81ترتك الفقرة  1من املادة  14من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة لتقدير الدولة امل�صا ِدرة م�س�ألة �إرجاع املوجودات
امل�صادَرة �أو الت�ص ّرف فيها على � ّأي نحو �آخر.
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 -677ولذل ��ك ف�إن امل�ساعدة التقنية �ضروري ��ة لتطوير القدرات الوطنية و�إن�ش ��اء �أجهزة مراقبة عليمة
وماهرة وتتمتع باخلربة من خالل العاملني فيها .وب�إمكان الدول احل�صول على هذه امل�ساعدة التقنية من
()82
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية.

باء -املن ــع
"املادة 52
"منع وك�شف �إحالة العائدات املت�أ ِّتية من اجلرمية
" -1تتخ ��ذ كل دولة طرف ،دون �إخالل باملادة  14من هذه االتفاقية ،ما قد يلزم من تدابري ،وفقا
لقانونه ��ا الداخل ��ي ،لإلزام امل�ؤ�س�س ��ات املالية الواقعة �ضمن واليتها الق�ضائي ��ة ب�أن تتحقق من هوية
الزبائ ��ن وب�أن تتخذ خطوات معقول ��ة لتحديد هوية املالكني املنتفعني للأم ��وال املودعة يف ح�سابات
عالي ��ة القيم ��ة ،وب�أن جتري فح�صا دقيق ��ا للح�سابات التي يطلب فتحها �أو يحتف ��ظ بها من قبل� ،أو
نياب ��ة عن� ،أفراد مك ّلفني �أو �سبق �أن ك ّلفوا ب�أداء وظائف عمومية هامة �أو �أفراد �أ�سرهم �أو �أ�شخا�ص
وثيق ��ي ال�صلة بهم .وي�ص ّمم ذلك الفح�ص الدقيق ب�ص ��ورة معقولة تتيح ك�شف املعامالت امل�شبوهة
بغر�ض �إبالغ ال�سلطات املخت�صة عنها ،وال ينبغي �أن ي�ؤول على �أنه يثني امل�ؤ�س�سات املالية عن التعامل
مع �أي زبون �شرعي �أو يحظر عليها ذلك.
" -2تي�س�ي�را لتنفي ��ذ التدابري املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من ه ��ذه املادة ،تقوم كل دولة طرف،
وفقا لقانونها الداخلي وم�ستلهمة املبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها املنظمات الإقليمية والأقاليمية
واملتعددة الأطراف ملكافحة غ�سل الأموال ،مبا يلي:
"(�أ)  �إ�ص ��دار �إر�شادات ب�ش�أن �أن ��واع ال�شخ�صيات الطبيعي ��ة �أو االعتبارية التي يتوقع من
امل�ؤ�س�س ��ات املالية القائمة �ضمن واليتها الق�ضائية �أن تط ّبق الفح�ص الدقيق على ح�ساباتها ،و�أنواع
احل�ساب ��ات واملعام�ل�ات التي يتوقع �أن توليها عناية خا�صة ،وتداب�ي�ر فتح احل�سابات واالحتفاظ بها
وم�سك دفاترها التي يتوقع �أن تتخذها ب�ش�أن تلك احل�سابات؛

( )82انظر �أي�ضا جمموعة �أدوات مكافحة الف�ساد ،التي ن�شرها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
واملتاحة على موقع املكتب على العنوان التايل. http://www.unodc.org/unodc/corruption_toolkit.html :
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"(ب) �إب�ل�اغ امل�ؤ�س�سات املالية القائمة �ضم ��ن واليتها الق�ضائية ،عند االقت�ضاء وبناء على
طل ��ب دولة طرف �أخرى �أو بناء على مبادرة منها ه ��ي ،بهوية �شخ�صيات طبيعية �أو اعتبارية معينة
يتوق ��ع م ��ن تلك امل�ؤ�س�س ��ات �أن تط ّبق الفح�ص الدقي ��ق على ح�ساباتها� ،إ�ضاف ��ة �إىل تلك التي ميكن
للم�ؤ�س�سات املالية �أن حتدد هويتها ب�شكل �آخر.
" -3يف �سي ��اق الفقرة الفرعية �( 2أ) م ��ن هذه املادة ،تن ّفذ كل دولة طرف تدابري ت�ضمن احتفاظ
م�ؤ�س�ساته ��ا املالي ��ة ،لف�ت�رة زمني ��ة منا�سب ��ة ،ب�سجالت وافي ��ة للح�ساب ��ات واملعامالت الت ��ي تتعلق
بالأ�شخا�ص املذكورين يف الفقرة  1من هذه املادة ،على �أن تت�ض ّمن ،كحد �أدنى ،معلومات عن هوية
الزبون ،كما تت�ض ّمن ،قدر الإمكان ،معلومات عن هوية املالك املنتفع.
" -4به ��دف منع وك�شف عملي ��ات �إحالة العائدات املت�أ ِّتية من �أفعال جم ّرم ��ة وفقا لهذه االتفاقية،
تنف ��ذ كل دولة طرف تداب�ي�ر منا�سبة وف ّعالة لكي متن ��ع ،مب�ساعدة �أجهزتها الرقابي ��ة والإ�شرافية،
�إن�ش ��اء م�صارف لي� ��س لها ح�ضور مادي وال تنت�سب �إىل جمموعة مالية خا�ضعة للرقابة .وف�ضال عن
ذل ��ك ،يجوز لل ��دول الأطراف �أن تنظر يف �إلزام م�ؤ�س�ساتها املالي ��ة برف�ض الدخول �أو اال�ستمرار يف
عالق ��ة م�صرف مرا�سل مع تلك امل�ؤ�س�سات ،وبتجن ��ب �إقامة �أي عالقات مع م�ؤ�س�سات مالية �أجنبية
ت�سمح مل�ص ��ارف لي�س لها ح�ضور مادي ،وال تنت�سب �إىل جمموعة مالية خا�ضعة للرقابة ،با�ستخدام
ح�ساباتها.
" -5تنظ ��ر كل دول ��ة ط ��رف يف �إن�شاء نظم ف ّعال ��ة لإقرار الذم ��ة املالية ،وفقا لقانونه ��ا الداخلي،
ب�ش� ��أن املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن املعنيني ،وتن� ��ص على عقوب ��ات مالئمة عل ��ى عدم االمتث ��ال .وتنظر
كل دول ��ة ط ��رف �أي�ض ��ا يف اتخ ��اذ ما ق ��د يلزم م ��ن تدابري لل�سم ��اح ل�سلطاته ��ا املخت�ص ��ة بتقا�سم
تل ��ك املعلوم ��ات م ��ع ال�سلط ��ات املخت�ص ��ة يف ال ��دول الأط ��راف الأخ ��رى ،عندم ��ا يك ��ون ذل ��ك
�ضروري ��ا للتحقي ��ق يف العائ ��دات املت�أ ِّتي ��ة م ��ن �أفع ��ال جم ّرمة وفق ��ا له ��ذه االتفاقي ��ة واملطالبة بها
وا�سرتدادها.
" -6تنظر كل دولة طرف يف اتخاذ ما قد يلزم من تدابري ،وفقا لقانونها الداخلي ،لإلزام املوظفني
العموميني املعنيني الذين لهم م�صلحة يف ح�ساب مايل يف بلد �أجنبي �أو �سلطة توقيع �أو �سلطة �أخرى
عل ��ى ذلك احل�س ��اب ب�أن يبلغوا ال�سلط ��ات املعنية عن تلك العالقة و�أن يحتفظ ��وا ب�سجالت مالئمة
فيم ��ا يتعلق بتل ��ك احل�سابات .ويتعينّ �أن تن�ص تلك التدابري �أي�ضا عل ��ى جزاءات منا�سبة على عدم
االمتثال".
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ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -678وفقا للمادة  ،52يجب على الدول الأطراف:
(�أ) �أن تلزم امل�ؤ�س�سات املالية مبا يلي:
()1
()2
()3
()4

التح ّقق من هوية الزبائن؛
  القي ��ام بخطوات معقول ��ة لتحديد هوية املالك�ي�ن املنتفعني من الأم ��وال املودعة يف
ح�سابات عالية القيمة؛
�إج ��راء فح� ��ص دقي ��ق للح�سابات التي ُيطلب فتحه ��ا �أو ُيحتفظ بها م ��ن ِقبل �أفراد
مك ّلف�ي�ن ب�أداء وظائف عمومية هامة� ،أو من ِقبل �أف ��راد �أ�سرهم �أو �أ�شخا�ص وثيقي
ال�صلة بهم� ،أو بالنيابة عن �أولئك الأفراد �أو الأ�شخا�ص؛
�إبالغ ال�سلطات املخت�صة باملعامالت امل�شبوهة املكت�شفة من خالل الفح�ص الدقيق
املذكور �أعاله (الفقرة  1من املادة )52؛

(ب) �أن ت�ستم ّد من املبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعدّدة
الأطراف ملكافحة غ�سل الأموال ،يف القيام مبا يلي:
(� )1إ�ص ��دار �إر�شادات ب�ش�أن �أنواع ال�شخ�صيات التي يتو ّقع �أن ُيط ّبق الفح�ص الدقيق على
ح�ساباتها ،و�أنواع احل�سابات واملعامالت التي ينبغي �أن توليها انتباها خا�صا ،وتدابري
فتح تلك احل�سابات واالحتفاظ بها وم�سك دفاترها (الفقرة �( 2أ) من املادة )52؛
(� )2إب�ل�اغ امل�ؤ�س�سات املالية بهوية �شخ�صيات مع ّينة يتو ّقع تطبيق الفح�ص الدقيق على
ح�ساباتها (الفقرة ( 2ب) من املادة )52؛
(ج) �أن ت�ضم ��ن احتف ��اظ امل�ؤ�س�سات املالي ��ة ب�سجالت وافية للح�ساب ��ات واملعامالت التي تتعلق
بالأ�شخا�ص املذكورين يف الفقرة  1من املادة  ،52مبا يف ذلك معلومات عن هوية الزبون وعن هوية املالك
املنتفع (الفقرة  3من املادة )52؛
(د) �أن متن ��ع �إن�ش ��اء م�صارف لي�س له ��ا ح�ضور مادي وال تنت�س ��ب �إىل جمموعة مالية خا�ضعة
للرقابة (الفقرة  4من املادة .)52
 -679وقد يقت�ضي تنفيذ هذه الأحكام �سنّ ت�شريع بهذا ال�صدد.
 -680والدول الأطراف ملزَ مة ب�أن تنظر يف ما يلي:
(�أ) �إن�ش ��اء نظ ��م للك�شف ع ��ن الو�ضع امل ��ايل للموظفني العمومي�ي�ن املعنيني ،م ��ع الن�ص على
جزاءات منا�سبة على عدم االمتثال (الفقرة  5من املادة )52؛
(ب) ال�سم ��اح ل�سلطاتها املخت�صة بالت�شارك يف تلك املعلومات مع ال�سلطات يف الدول الأطراف
الأخ ��رى ،عندم ��ا يك ��ون ذلك �ضروري ��ا للتحقيق يف العائ ��دات املت�أ ِّتية م ��ن جرائم الف�س ��اد واملطالبة بها
وا�سرتدادها (الفقرة  5من املادة )52؛
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(ج) �إل ��زام املوظف�ي�ن العموميني املعنيني الذين لهم م�صلحة يف ح�ساب م ��ايل يف بلد �أجنبي �أو
�سلطة التوقيع عليه:
( )1ب�أن يب ّلغوا ال�سلطات املعنية عن تلك العالقة؛
( )2ب�أن يحتفظوا ب�سجالت منا�سبة فيما يتعلق بتلك احل�سابات؛
( )3ب�أن يخ�ضعوا جلزاءات منا�سبة على عدم االمتثال (الفقرة  6من املادة .)52
�  -681أخريا ،لع ّل الدول الأطراف تو ّد �أن تنظر يف �إلزام م�ؤ�س�ساتها املالية:
(�أ) ب� ��أن ترف� ��ض دخ ��ول عالقة مع م�ص ��ارف مرا�سلة لي�س له ��ا ح�ضور م ��ادي وال تنت�سب �إىل
جمموعة مالية خا�ضعة للرقابة �أو اال�ستمرار يف تلك العالقة؛
(ب) ب� ��أن تتج ّنب �إقامة �أيِّ عالقات مع م�ؤ�س�سات مالية �أجنبية ت�سمح مل�صارف لي�س لها ح�ضور
مادي ،وال تنت�سب �إىل جمموعة مالية خا�ضعة للرقابة ،با�ستخدام ح�ساباتها (الفقرة  4من املادة .)52
 -682وق ��د يقت�ضي تنفي ��ذ هذه التدابري وجود ت�شريع به ��ذا ال�صدد .فالأحكام يف ه ��ذه املادة ابتكارية
وتقود العديد من الدول الأطراف �إىل جمال جديد لي�ست لـه �سوابق كثرية لال�ستمداد منها.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -683ت�ستن ��د امل ��ادة � 52إىل تدابري املنع الواردة يف الف�صل الث ��اين ،وبخا�صة التدابري الواردة يف املادة
 14اخلا�ص ��ة بغ�سل الأموال ،وحتدّد �سل�سلة من التداب�ي�ر يجب على الدول الأطراف اتخاذها التّباع طرق
�أف�ض ��ل يف منع وك�شف عمليات �إحالة العائدات الإجرامي ��ة .وتتناول الفقرتان  1و 2التعاون بني ال�سلطات
الوطنية وامل�ؤ�س�سات املالية والتفاعل فيما بينها.
 -684تلزم الفقرة  1من املادة  ،52دون امل�سا�س باملادة  ،14الدول الأطراف باتخاذ ما يلزم من تدابري،
وفقا لقانونها الداخلي ،لإلزام امل�ؤ�س�سات املالية الواقعة �ضمن واليتها الق�ضائية مبا يلي:
(�أ) التح ّقق من هوية الزبائن؛
(ب) القي ��ام بخطوات معقول ��ة لتحديد هوية املالكني املنتفعني من الأم ��وال املودعة يف ح�سابات
عالية القيمة؛
(ج) �إجراء فح�ص دقيق للح�سابات التي ُيطلب فتحها �أو ُيحتفظ بها من ِقبل� ،أو نيابة عن� ،أفراد
()83
مك َّلفني �أو �سبق �أن ك ِّلفوا ب�أداء وظائف عمومية هامة �أو �أفراد �أ�سرهم �أو �أ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم.
( )83تبينّ ملحوظة تف�سريية على اتفاقية مكافحة الف�ساد �أن تعبري "الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة" ي�ؤخذ على �أنه ي�شمل
الأ�شخا�ص �أو ال�شركات التي لها �صلة وا�ضحة بالأفراد املك ّلفني بوظائف عمومية هامة (الفقرة  50من الوثيقة A/58/422/
.)Add.1
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 -685يج ��ب النظر �إىل ه ��ذه الأحكام يف �سياق النظام الأعم للرقاب ��ة والإ�شراف التي يجب مبقت�ضاها
عل ��ى الدول الأط ��راف �إن�شا�ؤه ملكافحة غ�سل الأموال ،والذي حتتل في ��ه املقت�ضيات اخلا�صة بتحديد هوية
الزبائن وحفظ ال�سجالت والإبالغ مكانا بارزا (انظر �أي�ضا الفقرة �( 1أ) من املادة .)14
 -686واج ��ب امل�ؤ�س�سات املالي ��ة يف معرفة زبائنها لي�س جديدا ،بل �إنه جزء م ��ن املعايري الواجبة ب�ش�أن
اليقظ ��ة واحل ��ذر يف الإدارة الر�شي ��دة ،املقبولة دولي ��ا والقائمة منذ زم ��ن طويل فيما يتعل ��ق بامل�ؤ�س�سات
()84
املالية.
 -687وغالب ��ا م ��ا يخفي املجرم ��ون معامالتهم وعائداته ��م الإجرامية من خالل و�ضعه ��ا حتت �أ�سماء
م�ستع ��ارة �أو �أ�سماء �أط ��راف ثالثة—والواجب املطلوب هو بذل جهود معقول ��ة لتحديد املالك املنتفع من
الأم ��وال املودعة يف ح�سابات عالية القيمة .وال ب ّد من تن ��اول م�صطلح "القيمة العالية" يف �سياق كل دولة
طرف على نحو منفرد.
 -688ويج ��ب �أن ُي�ص ّم ��م ذلك الفح�ص الدقيق املعزّز ت�صميما معقوال يتي ��ح ك�شف املعامالت امل�شبوهة
لغر� ��ض �إب�ل�اغ ال�سلطات املخت�صة عنها ،وال ينبغي �أن ُي�ؤ َّول على �أنه يثني امل�ؤ�س�سات املالية عن التعامل مع
�أيِّ زب ��ون �شرع ��ي �أو يحظر عليها ذلك .وتبينّ ملحوظ ��ة تف�سريية �أنَّ عبارة "يثن ��ي امل�ؤ�س�سات املالية على
التعام ��ل م ��ع �أيِّ زبون �شرعي �أو يحظر عليها ذلك" تُفهم على �أنها ت�شم ��ل عدم امل�سا�س بقدرة امل�ؤ�س�سات
املالية على التعامل مع الزبائن ال�شرعيني (الفقرة  51من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -689وتي�سريا لتنفيذ هذه التدابري ،تلزم الدول الأطراف ،وفقا لقانونها الداخلي ،ومن خالل ا�ستلهام
املب ��ادرات ذات ال�صل ��ة التي اتخذتها املنظم ��ات الإقليمية والأقاليمية واملتع� �دّدة الأطراف ملكافحة غ�سل
الأموال ،مبا يلي:
(�أ) �إ�صدار �إر�شادات ب�ش�أن �أنواع ال�شخ�صيات الطبيعية �أو االعتبارية التي يتو ّقع من امل�ؤ�س�سات
املالي ��ة القائم ��ة �ضمن واليته ��ا الق�ضائية �أن تط ّب ��ق الفح�ص الدقيق عل ��ى ح�ساباتها؛ و�أن ��واع احل�سابات
واملعام�ل�ات التي يتو ّقع �أن توليها عناية خا�صة؛ وتداب�ي�ر فتح احل�سابات واالحتفاظ بها وم�سك دفاترها،
التي يتو ّقع �أن تتخذها ب�ش�أن تلك احل�سابات؛
(ب) �إب�ل�اغ امل�ؤ�س�سات املالي ��ة القائمة �ضمن واليتها الق�ضائية ،عن ��د االقت�ضاء وبناء على طلب
دول ��ة طرف �أخرى �أو بناء عل ��ى مبادرة منها هي ،بهوية �شخ�صيات طبيعي ��ة �أو اعتبارية مع ّينة يتو ّقع من
تل ��ك امل�ؤ�س�سات �أن تط ّبق الفح�ص الدقيق على ح�ساباته ��ا� ،إ�ضافة �إىل تلك التي ميكن للم�ؤ�س�سات املالية
�أن حتدد هويتها ب�شكل �آخر.
( )84انظر ،على �سبيل املثال ،وثيقة التو�صيات الأربعني لفرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية ،ووثيقة جلنة بازل
املعنية بالإ�شراف امل�صريف "منع اال�ستخدام الإجرامي للنظام امل�صريف لغر�ض غ�سل الأموال" و"اليقظة الواجبة للعمالء
يف الأعمال امل�صرفية".
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 -690وم ��ن املحتم ��ل �أن تعزّز هذه املمار�سات فعالي ��ة واتّ�ساق ما تقوم به امل�ؤ�س�س ��ات املالية من �أن�شطة
ب�ش� ��أن اليقظ ��ة الواجبة وحتدي ��د هوية الزبائن .ع�ل�اوة على ذلك ،ف� ��إن هذا النوع م ��ن التوجيهات التي
تقدّمه ��ا ال�سلط ��ات الوطني ��ة ذو فائ ��دة كبرية للم�ؤ�س�س ��ات املالي ��ة يف جهودها لالمتث ��ال �إىل املقت�ضيات
الرقابية التنظيمية .وكما ت�شري ملحوظة تف�سريية ،ف�إن االلتزام ب�إ�صدار �إر�شادات من اجلائز �أن تفي به
الدولة الطرف �أو هيئاتها املعنية بالرقابة املالية (الفقرة  52من الوثيقة .)A/58/Add.1
 -691وتبينّ ملحوظة تف�سريية �أخرى �أنه ينبغي قراءة الفقرتني  1و 2من املادة  52معا ،و�أنَّ االلتزامات
املفرو�ض ��ة على امل�ؤ�س�س ��ات املالية ميكن �أن تط َّبق وتنفَّذ مع �إيالء االعتب ��ار الواجب للمخاطر املحتملة يف
غ�س ��ل الأم ��وال .وميكن لل ��دول الأطراف يف هذا ال�صدد �أن تق� �دّم �إىل امل�ؤ�س�سات املالي ��ة �إر�شادات ب�ش�أن
ماهي ��ة الإج ��راءات املنا�سبة التي تط ّبقها ،وما �إذا كانت املخاط ��ر ذات ال�صلة تتطلب تطبيق وتنفيذ تلك
الأح ��كام عل ��ى احل�ساب ��ات التي لها قيمة مع ّين ��ة �أو طابع مع�ّي،نّ  ،وعلى مواطنيها وكذل ��ك مواطني الدول
الأخ ��رى ،وعلى املوظف�ي�ن الذين لهم وظيفة مع ّينة �أو مقام معينّ  .ويتع�ّي نّ �أن تكون املبادرات ذات ال�صلة
الت ��ي تتخذها املنظم ��ات الإقليمية والأقاليمية واملتع� �دّدة الأطراف ملكافحة غ�سل الأم ��وال هي املبادرات
()85
امل�شار �إليها يف امللحوظة التف�سريية على املادة ( 14الفقرة  49من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -692ويج ��در الت�شدي ��د على �أنَّ التدابري املذكورة �أعاله تنطبق عل ��ى املوظفني العموميني بالدولة حيث
يج ��ري التدقيق وعلى املوظفني العموميني يف والي ��ات ق�ضائية �أخرى على ال�سواء .وهذا �أمر �أ�سا�سي لي�س
م ��ن �أجل الوقاي ��ة وال�شفافية فقط ،بل بهدف ما قد يح�صل يف امل�ستقبل م ��ن ت�سهيل للتحقيقات ،وتعرف
()86
على املوجودات و�إرجاعها �أي�ضا.
 -693ووفق� � ًا للفق ��رة  3من املادة  ،52تُلزم الدول الأطراف ب�أن تن ّفذ تدابري ت�ضمن احتفاظ م�ؤ�س�ساتها
املالي ��ة ،لفرتة زمنية منا�سب ��ة ،ب�سجالت وافية بالغر� ��ض للح�سابات واملعامالت الت ��ي تتعلق بالأ�شخا�ص
( )85تبينّ امللحوظة التف�سريية على املادة  14من اتفاقية مكافحة الف�ساد �أنَّ عبارة "املبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها
امل�ؤ�س�سات الإقليمية والأقاليمية واملتعدّدة الأطراف" ُفهمت على �أنها ت�شري ب�صفة خا�صة �إىل التو�صيات الأربعني والتو�صيات
اخلا�صة الثماين ال�صادرة عن فرقة العمل للإجراءات املالية ب�ش�أن غ�سل الأموال ،ب�صيغتها املعدّلة يف عامي  2001و2003
على التوايل ،وعالوة على ذلك� ،إىل مبادرات قائمة �أخرى اتخذتها م�ؤ�س�سات �إقليمية و�أقاليمية ومتعدّدة الأطراف ملكافحة
غ�سل الأموال ،مثل فرقة العمل الكاريبية املعنية بالإجراءات املالية ،والكومنولث ،وجمل�س �أوروبا ،وجمموعة مكافحة غ�سل
الأموال يف �أفريقيا ال�شرقية واجلنوبية ،واالحتاد الأوروبي ،وفرقة العمل للإجراءات املالية ب�ش�أن غ�سل الأموال يف �أمريكا
اجلنوبية ،ومنظمة الدول الأمريكية (الفقرة  21من الوثيقة  .)A/58/422/Add.1وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،2004اعتمدت فرقة العمل للإجراءات املالية تو�صية خا�صة تا�سعة بخ�صو�ص متويل الإرهاب.
( )86انظر تو�صية فرقة العمل للإجراءات املالية رقم  6ب�ش�أن الأ�شخا�ص الذين عرفوا بالف�ساد ال�سيا�سي ،وهو
م�صطلح مع ّرف يف م�سرد تو�صيات فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية .ومت ّيز تلك التو�صية بني الأفراد الأجانب
واملحليني املعروفني بالف�ساد ال�سيا�سي .وال جند هذا التمييز يف اتفاقية مكافحة الف�ساد .وقد �أعرب الفريق العامل املعني
مب�س�ألة �إعادة الأ�صول �إىل بلدانها الأ�صلية التابع ملجموعة الكومنولث عن قلقه �إزاء التمييز الذي تقيمه فرقة العمل املعنية
بالإجراءات املالية و�إزاء تف�ضيل احلكم الوارد يف اتفاقية مكافحة الف�ساد ب�ش�أن التطبيق العام لزيادة التمحي�ص الدقيق.
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املذكوري ��ن يف الفقرة  1م ��ن هذه املادة؛ على �أن تت�ض ّمن هذه ال�سجالت ،كح� � ّد �أدنى ،معلومات عن هوية
()87
الزبون ،كما تت�ض ّمن ،بقدر الإمكان ،معلومات عن هوية املالك املنتفع.
�  -694أ ّما حتديد الفرتة الزمنية التي ينبغي االحتفاظ خاللها بال�سجالت فهو مرتوك للدول الأطراف.
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ،من املهم �أن يظ� � ّل يف االعتب ��ار �أنَّ املمار�سات الفا�سدة حدثت عل ��ى مدى فرتة زمنية
طويلة جدا يف العديد من احلاالت اخلطرية ال�ش�أن .ومن َّثم ف�إنَّ توافر ال�سجالت املالية مهم للتحقيقات
الالحقة ،وكذلك من �أجل التع ّرف على املوجودات و�إرجاعها.
 -695وقد يقت�ضي تنفيذ هذه الأحكام وجود ت�شريع يتعلق بال�سرية امل�صرفية ،وال�س ّرية عموما ،وم�سائل
�ص ��ون البيان ��ات واحلرم ��ة ال�شخ�صية .وال ينبغ ��ي �أن تكون امل�ؤ�س�س ��ات املالية يف و�ضع يث�ي�ر فيه االمتثال
للقواعد واملقت�ضيات يف والية ق�ضائية ما ت�ضاربا يف الواجبات التي ترتتّب عليها يف دولة �أخرى.
 -696ووفق ��ا للفقرة  4م ��ن املادة  ،52وللهدف ّ
املتوخى يف منع وك�شف عملي ��ات �إحالة العائدات املت�أ ِّتية
م ��ن �أفعال جم َّرمة وفق ��ا لهذه االتفاقية ،تُلزم الدول الأطراف ب�أن تن ّفذ تدابري منا�سبة وف ّعالة لكي متنع،
مب�ساع ��دة �أجهزتها الرقابية والإ�شرافية� ،إن�شاء م�صارف لي�س لها ح�ضور مادي وال تنت�سب �إىل جمموعة
مالية خا�ضعة للرقابة.
ّ
وتو�ض ��ح ملحوظت ��ان تف�سرييت ��ان مقت�ضى هذه الفقرة عل ��ى نحو �إ�ضايف .فالأوىل تب�ّيَنّ �أنَّ تعبري
-697
"ح�ض ��ور م ��ادي" ُيفهم على �أنه يعن ��ي :كيانا ذا �سيطرة عقلي ��ة و�إدارة ،داخل الوالي ��ة الق�ضائية .فمجرد
وج ��ود وكي ��ل حملي �أو موظفني ذوي رتب منخف�ض ��ة ال مي ّثل ح�ضورا ماديا .و�أ ّم ��ا الإدارة فتُفهم على �أنها
ت�شمل ال�ش�ؤون الإدارية� ،أي الدفاتر وال�سجالت (الفقرة  54من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -698وتبينّ امللحوظة التف�سريية الثانية �أنَّ امل�صارف التي لي�س لها ح�ضور مادي وال تنت�سب �إىل جماعة
مالي ��ة خا�ضعة للرقابة تعرف عادة مبا ُي�س ّمى "امل�صارف ال�صورية" (الفقرة  55من الوثيقة A/58/422/
.)Add.1
 -699وقد يقت�ضي تنفيذ هذا احلكم وجود ت�شريع بخ�صو�ص ال�شروط الالزمة لعمل امل�ؤ�س�سة املالية.
وحتتوي �أي�ضا هذه الفقرة على بع�ض الأحكام االختيارية التي تتناولها املناق�شة �أدناه.

()88

( )87تبينّ ملحوظة تف�سريية �أنَّ الفقرة  3من املادة  52ال يق�صد منها تو�سيع نطاق الفقرتني  1و 2من هذه املادة
(الفقرة  53من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
( )88انظر التو�صية رقم  18من تو�صيات فرقة العمل املعنية بالإجراءات املالية.
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املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل مع ّينة
 -700تق�ض ��ي الفقرتان  5و 6من املادة  52ب�أن تنظر الدول الأطراف يف التزامات �إ�ضافية ب�ش�أن ك�شف
الو�ض ��ع املايل من جانب "املوظف�ي�ن العموميني املعنيني" ،وفقا لقانونها الداخل ��ي .فالفقرة  5تق�ضي ب�أن
تنظ ��ر ال ��دول يف �إن�شاء نظم ف ّعالة للك�شف عن الو�ضع امل ��ايل ،وتن�ص على جزاءات منا�سبة يف حالة عدم
االمتثال لذلك� .أ ّما حتديد املوظفني العموميني الذين ت�شملهم هذه النظم وكيفية جعل الك�شف عن الو�ضع
يتم ا�ستحداث هذه النظم ،ال ب ّد من
املايل �أكرث فعالية ،فهو �أمر مرتوك للدول الأطراف .غري �أنه عندما ّ
و�ضع جزاءات منا�سبة على الإخالل بواجبات املوظفني العموميني اخلا�صة بالإبالغ ل�ضمان االمتثال.
 -701وتق�ضي الفقرة  5عالوة على ذلك �أن تنظر الدول الأطراف �أي�ضا يف اتخاذ ما قد يلزم من تدابري
لل�سم ��اح ل�سلطاته ��ا املخت�صة بالت�ش ��ارك يف تلك املعلومات ع ��ن الك�شف عن الو�ضع امل ��ايل مع ال�سلطات
املخت�ص ��ة يف الدول الأطراف الأخرى ،عندما يكون ذلك �ضروريا للتحقيق يف العائدات املت�أ ِّتية من �أفعال
جم َّرم ��ة وفق ��ا له ��ذه االتفاقية واملطالبة به ��ا وا�سرتدادها (انظ ��ر �أي�ضا الفق ��رات  43و 46و 48و 56و57
الوثيق ��ة ال�صلة بذلك) .وقد يقت�ض ��ي تنفيذ هذه الأحكام وجود ت�شريع يتعل ��ق مب�سائل ال�س ّرية امل�صرفية
واحلرمة ال�شخ�صية.
 -702ومن املنطلق نف�سه القائم على الت�شجيع على الك�شف عن الو�ضع املايل وعلى ال�شفافية ،يجب على
ال ��دول الأطراف �أن تنظر يف اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لإلزام املوظفني العموميني املعنيني الذين لهم
م�صلحة يف ح�ساب مايل يف بلد �أجنبي �أو �سلطة التوقيع �أو �أيِّ �سلطة �أخرى على ذلك احل�ساب ب�أن يب ّلغوا
ال�سلطات املعنية عن تلك العالقة و�أن يحتفظوا ب�سجالت منا�سبة فيما يتعلق بتلك احل�سابات (الفقرة 6
م ��ن امل ��ادة  .)52وكما هو احلال بالن�سبة للأحكام ال�سابقة ،ف�إنه يتع�ّيلنّ على الدول الأطراف� ،إذا ق ّررت
الأخذ بتلك التدابري� ،أن تن�ص على جزاءات منا�سبة على عدم االمتثال لذلك.

التدابري االختيارية :التدابري التي قد تو ّد الدول الأطراف �أن تنظر فيها
 -703كم ��ا ُذك ��ر �أعاله ،تق�ضي الفقرة  4من املادة  52باعتماد تداب�ي�ر بخ�صو�ص �إن�شاء م�صارف لي�س
له ��ا ح�ض ��ور مادي وال تنت�سب �إىل جمموعة مالي ��ة خا�ضعة للرقابةْ � ،أي كيان ��ات معروفة با�سم "م�صارف
�صوري ��ة" .ويه ��دف هذا احلكم �إىل تعزيز منع وك�شف عمليات �إحال ��ة العائدات املت�أ ِّتية من �أفعال جم ّرمة
وفقا التفاقية مكافحة الف�ساد.
 -704ومبقت�ض ��ى الفقرة نف�سه ��ا ،لع ّل الدول الأطراف ترغ ��ب يف �أن تنظر يف �إل ��زام م�ؤ�س�ساتها املالية
مبا يلي:
مرا�سل مع "م�صارف �صورية"؛
(�أ) رف�ض الدخول� ،أو اال�ستمرار ،يف عالقة م�صرف ِ
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(ب) جت ّنب �إقامة �أيِّ عالقات مع م�ؤ�س�سات مالية �أجنبية ت�سمح "مل�صارف �صورية" با�ستخدام
ح�ساباتها.
 -705وق ��د يقت�ض ��ي تنفيذ هذه الأحكام ت�شريعات جديدة �أو تعدي�ل�ات يف القوانني القائمة (على �سبيل
املث ��ال ،القواعد التي حتدّد مل�ؤ�س�ساتها املالية ال�شروط �أو املعايري التي يتعينّ عليها ا�ستخدامها لتحديد ما
�إذا كان با�ستطاعتها الدخول يف عالقات مع "م�صارف �صورية" �أو احلفاظ على تلك العالقات).

جيم -اال�سرتداد املبا�شر
"املادة 53
"تدابري اال�سرتداد املبا�شر للممتلكات
"على كل دولة طرف ،وفقا لقانونها الداخلي:
"(�أ)  �أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح لدولة طرف �أخرى برفع دعوى مدنية �أمام
حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جم َّرم وفقا لهذه االتفاقية �أو لتثبيت ملكية
تلك املمتلكات؛
"(ب) �أن تتخ ��ذ ما قد يلزم من تدابري ت� ��أذن ملحاكمها ب�أن ت�أمر من ارتكب �أفعا ًال جم َّرمة
وفقا لهذه االتفاقية بدفع تعوي�ض لدولة طرف �أخرى ت�ض ّررت من تلك اجلرائم؛
"(ج) �أن تتخ ��ذ م ��ا ق ��د يلزم من تداب�ي�ر ت�أذن ملحاكمه ��ا �أو ل�سلطاته ��ا املخت�صة ،عندما
يتعينّ عليها اتخاذ قرار ب�ش�أن امل�صادرة ،ب�أن تعرتف مبطالبة دولة طرف �أخرى مبمتلكات اكت�سبت
بارتكاب فعل جم َّرم وفقا لهذه االتفاقية ،باعتبارها مالكة �شرعية لها".

ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -706تقت�ضي املادة  53من الدول الأطراف:
(�أ) �أن ت�سم ��ح لدول ��ة طرف �أخرى برفع دعوى مدنية �أم ��ام حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكات
اكتُ�سبت من خالل جرائم ف�ساد (الفقرة الفرعية (�أ))؛
(ب) �أن ت� ��أذن ملحاكمها ب� ��أن ت�أمر من ارتكب �أفعاال جم َّرمة وفقا له ��ذه االتفاقية بدفع تعوي�ض
عن خ�سارة �أو �أ�ضرار لدولة طرف �أخرى حلقها �أذى من ج ّراء تلك اجلرائم (الفقرة الفرعية (ب))؛
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(ج) �أن ت�أذن ملحاكمها �أو ل�سلطاتها املخت�صة ،عندما يتعينّ عليها اتخاذ قرار ب�ش�أن امل�صادرة،
ب�أن تعرتف مبطالبة دولة طرف �أخرى مبمتلكات اكتُ�سبت بارتكاب جرائم ف�ساد ،باعتبارها مالكة �شرعية
لتلك املمتلكات (الفقرة الفرعية (ج)).
 -707وق ��د يقت�ضي تنفيذ هذه الأحكام وجود ت�شريع �أو تعديالت على الإجراءات املدنية� ،أو الإجراءات
الإدارية �أو القواعد اخلا�صة بالوالية الق�ضائية.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -708كما ورد �أعاله (انظر الق�سم الرابع-جيم) ،مل تتم ّكن الدول �أحيانا من تقدمي امل�ساعدة القانونية
يف الق�ضايا املدنية ،حتى و�إن كانت لهذا النهج بع�ض املزايا ،وخ�صو�صا عندما ال تكون املالحقة اجلنائية
ممكن ��ة ب�سبب وفاة �أو غي ��اب اجلناة املزعومني .وت�شمل املزايا الأخرى للمالحق ��ة املدنية �إمكانية �إر�ساء
امل�س�ؤولي ��ة عل ��ى �أ�سا�س املعايري املدنية من دون ا�شرتاط الإدانة اجلنائية لل�شخ�ص الذي ميلك املوجودات
�أو يحوز عليها ،وتع ّقب املوجودات يف حاالت التربئة من تهم جنائية حيثما تبينّ �أدلة كافية ت�ستويف املعايري
املدني ��ة �أنَّ املوج ��ودات َّمت احل�صول عليها بطريقة غري قانونية .وم ��ن الهام ،بطبيعة احلال ،عدم اخللط
ب�ي�ن دع ��وى املقا�ضاة املدنية التي ي�سعى طرف من خاللها �إىل ا�س�ت�رداد موجودات با�ستخدام نظام غري
قائم على الإدانة مل�صادرة املوجودات .فال ب ّد من التمييز بني الأمرين ،لكن اتفاقية مكافحة الف�ساد ت�س ّلم
باحلاجة �إىل طائفة من التدابري املرنة املتو ّفرة لإعادة املوجودات �إىل بلدانها الأ�صلية.
 -709وق ��د ر�أين ��ا يف الف�صل الرابع من هذا الدليل� ،أنَّ الفقرة  1م ��ن املادة  43تق�ضي ب�أن تنظر الدول
الأط ��راف �أي�ض ��ا يف التعاون مع ��ا يف التحقيقات والإج ��راءات اخلا�ص ��ة بامل�سائل املدني ��ة والإدارية ذات
ال�صلة بالف�ساد.
 -710وتر ّك ��ز املادة  53على الدول الأطراف التي يتواف ��ر لديها نظام قانوين ي�سمح لدولة طرف �أخرى
برف ��ع دعوى مدنية �أم ��ام حماكمها ال�س�ت�رداد موجودات �أو للتدخ ��ل �أو للمثول يف الإج ��راءات الق�ضائية
الداخلي ��ة لتنفيذ املطالبة بالتعوي�ض .وبينما قد ال تكون هذه التدابري ممكنة عمليا لأ�سباب اقت�صادية �أو
غري ذلك من الأ�سباب ،تهدف االتفاقية �إىل �ضمان وجود خيارات خمتلفة مفتوحة �أمام الدول الأطراف
يف كل حالة.
 -711وتت�ض ّم ��ن املادة  53ثالث ��ة مقت�ضيات حمدّدة تتعل ��ق با�سرتداد املمتلكات املبا�ش ��ر ،وفقا للقانون
الداخلي للدول الأطراف.
 -712فبموج ��ب الفقرة الفرعي ��ة (�أ) يجب على كل دولة طرف �أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح
لدول ��ة ط ��رف �أخرى برفع دعوى مدني ��ة �أمام حماكمها لتثبي ��ت حق يف ممتلكات اكت�سب ��ت بارتكاب فعل
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جم� � ّرم وفق ��ا لهذه االتفاقي ��ة �أو لتثبيت ملكية تل ��ك املمتلكات .ويف ه ��ذه احلالة ،تكون الدول ��ة مدّعيا يف
�إجراءات ق�ضائية مدنية؛ وبالتايل ،يكون ذلك ا�سرتدادا مبا�شرا .ولع ّل الدول ترغب يف مراجعة قوانينها
احلالية ل�ضمان عدم وجود عوائق �أمام الدول الأخرى لإقامة هذه الدعاوى املدنية.
 -713ومبوج ��ب الفقرة الفرعية (ب) يجب عل ��ى الدول الأطراف �أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري ت�أذن
ملحاكمها ب�أن ت�أمر من ارتكب �أفعا ًال جم َّرمة وفقا لهذه االتفاقية بدفع تعوي�ض عن خ�سارة �أو �أ�ضرار لدولة
ط ��رف �أخرى حلقها �أذى من ج ّراء تل ��ك اجلرائم .ولع ّل �صائغي الت�شريعات الوطنية بحاجة �إىل مراجعة
القوان�ي�ن القائم ��ة ب�ش�أن تعوي� ��ض ال�ضحايا �أو فر�ض �أوامر ب�ش�أن جرب ال�ضرر ل�ي�روا �إن كانت ثمة �ضرورة
لإجراء تعديالت منا�سبة ال�ستيعاب هذه احلالة.
 -714وال يح� �دّد هذا احلكم م ��ا �إذا كان يتعينّ اتباع �إجراءات جنائية �أو مدني ��ة .ولع ّل الدول الأطراف
املعني ��ة قادرة على االتف ��اق على املعيار الذي ينبغي تطبيقه .وقد تكون الدول ��ة املعنية م�س�ؤولة عن الوفاء
باملعي ��ار اال�ست ��داليل .وبغي ��ة تنفيذ هذا احلكم ،يج ��ب على الدول الأط ��راف �أن ت�سمح لل ��دول الأطراف
الأخ ��رى برفع دعاوى �أمام حماكمها للمطالبة بتعوي�ضات؛ �أ ّم ��ا طريقة الوفاء بهذا االلتزام فهي مرتوكة
()89
للدول الأطراف.
 -715وجوه ��ر امل�س�أل ��ة ،مبوجب الفقرة الفرعية (�أ) �أنَّ الدول ��ة ال�ضحية طرف يف الدعوى املدنية التي
تقيمه ��ا .ومبوج ��ب الفقرة الفرعي ��ة (ب) ،ثمة �إجراء ق�ضائ ��ي م�ستقل يجب يف نهايت ��ه �أن ُي�سمح للدولة
ال�ضحية ب�أن حت�صل على تعوي�ضات.
 -716ومبوج ��ب الفق ��رة الفرعية (ج) ،يجب على الدول الأطراف �أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري ت�أذن
ملحاكمه ��ا �أو ل�سلطاتها املخت�ص ��ة ،عندما يتعينّ عليها اتخاذ قرار ب�ش� ��أن امل�صادرة ،ب�أن تعرتف مبطالبة
دول ��ة طرف �أخرى مبمتلكات اكتُ�سب ��ت بارتكاب فعل جم َّرم وفقا لهذه االتفاقية ،باعتبارها مالكة �شرعية
له ��ا .وم ��رة �أخرى ال ب ّد من القول ب�أن ��ه لع ّل �صائغي الت�شريعات الوطنية بحاج ��ة �إىل مراجعة الت�شريعات
الداخلي ��ة القائمة واملتعلقة بالعائ ��دات الإجرامية لرتى ما �إذا كانت ه ��ذه الت�شريعات تت�سق مع مثل هذه
املطالبة من جانب دولة �أخرى.
 -717وتبينّ ملحوظة تف�سريية �أنه� ،أثناء النظر يف هذه الفقرة ،ا�سرتعى مم ّثل مكتب ال�ش�ؤون القانونية
املخ�ص�ص ��ة �إىل االقرتاح الذي قدّمه مكتب ��ه وكذلك مكتب خدمات
التاب ��ع للأمانة العام ��ة انتباه اللجنة ّ
الرقابة الداخلية مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية( ،انظر الوثيقة )A/AC.261/L.212
ب� ��أن ُت ��درج يف هذه الفقرة �إ�شارة على االعرتاف مبطالبة منظم ��ة دولية عمومية بالإ�ضافة �إىل االعرتاف
( )89قد تكون املادة  35من اتفاقية مكافحة الف�ساد ذات �صلة يف هذا اخل�صو�ص يف بع�ض الدول ،رغم �أنَّ هدف
املادة  53خمتلف.
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مبطالب ��ة دولة طرف �أخرى .وعقب مناق�شة االقرتاح ،قررت اللجنة املخ�ص�صة عدم �إدراج تلك الإ�شارة،
ا�ستن ��ادا �إىل التفاهم عل ��ى �أنَّ الدول الأطراف ميكنها عمليا �أن تع�ت�رف مبطالبة منظمة دولية عمومية،
تك ��ون �أع�ضاء فيه ��ا ،باعتبارها املالكة ال�شرعي ��ة للممتلكات التي اكتُ�سبت عن طري ��ق �سلوك جم َّرم وفقا
لالتفاقية (الفقرة  56من الوثيقة .)A/58/422/Add.1

دال� -آليات اال�سرتداد والتعاون الدويل
"املادة 54
"�آليات ا�سرتداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال امل�صادرة
" -1عل ��ى كل دول ��ة طرف ،من �أجل تقدمي امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة عم�ل�ا باملادة  55من هذه
االتفاقي ��ة فيما يتعل ��ق مبمتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جم َّرم وفقا له ��ذه االتفاقية �أو ارتبطت به �أن
تقوم ،وفقا لقانونها الداخلي ،مبا يلي:
"(�أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة ب�إنفاذ �أمر م�صادرة �صادر
عن حمكمة يف دولة طرف �أخرى؛
"(ب) اتخ ��اذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة ،عندما تكون لديها والية
ق�ضائي ��ة ،ب�أن ت�أمر مب�صادرة تلك املمتلكات ذات املن�ش�أ الأجنبي من خالل قرار ق�ضائي ب�ش�أن جرم
غ�س ��ل �أم ��وال �أو �أيِّ جرم �آخر يندرج �ضمن واليتها الق�ضائي ��ة �أو من خالل �إجراءات �أخرى ي�أذن بها
قانونها الداخلي؛
"(ج) النظ ��ر يف اتخ ��اذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح مب�صادرة تلك املمتلكات دون �إدانة
جنائية يف احلاالت التي ال ميكن فيها مالحقة اجلاين ب�سبب الوفاة �أو الفرار �أو الغياب �أو يف حاالت
�أخرى منا�سبة.
" -2عل ��ى كل دول ��ة ط ��رف ،لكي تتم ّكن م ��ن تقدمي امل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة بن ��اء على طلب
مق� �دّم عم�ل�ا بالفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  55م ��ن ه ��ذه االتفاقي ��ة� ،أن تق ��وم ،وفق ��ا لقانونه ��ا الداخلي
مبا يلي:
"(�أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتجميد �أو حجز املمتلكات،
بن ��اء على �أمر جتميد �أو حجز �صادر ع ��ن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة يف الدولة الطرف الطالبة يوفر
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�أ�سا�سا معقوال العتقاد الدولة الطرف متل ّقية الطلب ب�أنَّ هناك �أ�سبابا كافية التخاذ تدابري من هذا
القبي ��ل وب� ��أنَّ تلك املمتلكات �ستخ�ضع يف نهاي ��ة املطاف لأمر م�صادرة لأغرا� ��ض الفقرة �( 1أ) من
هذه املادة؛
"(ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتجميد �أو حجز املمتلكات،
بن ��اء على طل ��ب يو ّفر �أ�سا�سا معقوال العتقاد الدولة الطرف متل ّقية الطل ��ب ب�أنَّ هناك �أ�سبابا كافية
التخاذ تدابري من هذا القبيل وب�أنَّ تلك املمتلكات �ستخ�ضع يف نهاية املطاف لأمر م�صادرة لأغرا�ض
الفقرة �( 1أ) من هذه املادة؛
"(ج) النظ ��ر يف اتخ ��اذ تداب�ي�ر �إ�ضافية لل�سم ��اح ل�سلطاته ��ا املخت�صة ب� ��أن حتافظ على
املمتل ��كات م ��ن �أج ��ل م�صادرته ��ا ،مثال بن ��اء على توقي ��ف �أو اتهام جنائ ��ي ذي �صل ��ة باحتياز تلك
املمتلكات".

"املادة 55
"التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة
" -1على الدولة الطرف التي تتل ّقى طلبا من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية على فعل جم َّرم
وفق ��ا لهذه االتفاقية م ��ن �أجل م�صادرة ما يوج ��د يف �إقليمها من عائدات �إجرامي ��ة �أو ممتلكات �أو
مع ��دات �أو �أدوات �أخ ��رى م�ش ��ار �إليها يف الفقرة  1من امل ��ادة  31من هذه االتفاقي ��ة� ،أن تقوم� ،إىل
�أق�صى مدى ممكن يف �إطار نظامها القانوين الداخلي ،مبا يلي:
"(�أ) �أن حتي ��ل الطل ��ب �إىل �سلطاته ��ا املخت�صة لت�ست�صدر منها �أم ��ر م�صادرة ،و�أن ت�ضع
ذلك الأمر مو�ضع النفاذ يف حال �صدروه؛
"(ب) �أو �أن حتي ��ل �إىل �سلطاته ��ا املخت�صة �أم ��ر امل�صادرة ال�صادر ع ��ن حمكمة يف �إقليم
الدول ��ة الط ��رف الطالب ��ة وفق ��ا للفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة  31والفق ��رة �( 1أ) م ��ن امل ��ادة  54من هذه
االتفاقي ��ة ،به ��دف �إنف ��اذه بالقدر املطل ��وب ،طامل ��ا كان متعلقا بعائ ��دات �إجرامي ��ة �أو ممتلكات �أو
مع ��دات �أو �أدوات �أخ ��رى م�ش ��ار �إليها يف الفقرة  1من امل ��ادة  31موجودة يف �إقلي ��م الدولة الطرف
متلقية الطلب؛

خام�س ًا -ا�سرتداد املوجودات

211

"�  -2إث ��ر تل ّقي طلب من دول ��ة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية على فعل جم َّرم وفقا لهذه االتفاقية،
تتخ ��ذ الدولة الطرف متل ّقي ��ة الطلب تدابري لك�شف العائدات الإجرامي ��ة �أو املمتلكات �أو املعدات �أو
الأدوات الأخ ��رى امل�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة  31من هذه االتفاقية واقتفاء �أثرها وجتميدها
�أو حجزها ،بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف ب�أمر �صادر �إ ّما عن الدول الطرف الطالبة و�إ ّما عن
الدولة الطرف متل ّقية الطلب عمال بطلب مق َّدم مبقت�ضى الفقرة  1من هذه املادة.
" -3تنطب ��ق �أح ��كام املادة  46من هذه االتفاقية على هذه املادة ،م ��ع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف
احل ��ال .وبالإ�ضاف ��ة �إىل املعلومات املحدّدة يف الفقرة  15من امل ��ادة  ،46يتعينّ �أن تت�ض ّمن الطلبات
املقدّمة عمال بهذه املادة:
"(�أ) يف حال ��ة طل ��ب ذي �صلة بالفق ��رة �( 1أ) من هذه امل ��ادة ،و�صف ��ا للممتلكات املراد
م�صادرتها مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقدّرة ،حيثما تكون ذات �صلة ،وبيانا بالوقائع التي
ا�ستن ��دت �إليها الدولة الطرف الطالب ��ة يكفي لتمكني الدولة الطرف متل ّقي ��ة الطلب من ا�ست�صدار
الأمر يف �إطار قانونها الداخلي؛
"(ب) يف حالة طلب ذي �صلة بالفقرة ( 1ب) من هذه املادة ،ن�سخة مقبولة قانونا من �أمر
امل�ص ��ادرة الذي ي�ستند �إليه الطلب وال�صادر عن الدولة الطرف الطالبة ،وبيانا بالوقائع ومعلومات
عن املدى املطلوب لتنفيذ الأمر ،وبيانا يحدّد التدابري التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه
�إ�شع ��ار منا�سب للأطراف الثالثة احل�سنة الن ّية ول�ضمان مراع ��اة الأ�صول القانونية ،وبيانا ب�أنَّ �أمر
امل�صادرة نهائي؛
"(ج) يف حال ��ة طلب ذي �صلة بالفقرة  2من هذه املادة ،بيانا بالوقائع التي ا�ستندت �إليها
الدول ��ة الطرف الطالبة وو�صفا للإجراءات املطلوبة ،ون�سخ ��ة مقبولة قانونا من الأمر الذي ا�ستند
�إليه الطلب ،حيثما كان متاحا.
" -4تق ��وم الدول ��ة الط ��رف متلقية الطلب باتخ ��اذ الق ��رارات �أو الإج ��راءات املن�صو�ص عليها يف
الفقرت�ي�ن  1و 2من ه ��ذه املادة وفقا لأحكام قانونه ��ا الداخلي وقواعدها الإجرائي ��ة �أو �أيِّ اتفاق �أو
ترتي ��ب ثنائ ��ي �أو متع� �دّد الأطراف قد تك ��ون ملتزمة به جتاه الدول ��ة الطرف الطالب ��ة ورهنا بتلك
الأحكام والقواعد �أو ذلك االتفاق �أو الرتتيب.
" -5تق ��وم كل دول ��ة طرف بتزويد الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة بن�سخ م ��ن قوانينها ولوائحها التي
ت�ض ��ع هذه املادة مو�ضع النف ��اذ ،وبن�سخ من �أيِّ تغيريات تدخل الحقا على تلك القوانني واللوائح� ،أو
بو�صف لها.

212

الدليل الت�شريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

"�  -6إذا اخت ��ارت الدولة الطرف �أن جتعل اتخاذ التداب�ي�ر امل�شار �إليها يف الفقرتني  1و 2من هذه
امل ��ادة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ش�أن ،على تلك الدولة الطرف �أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة
الأ�سا�س التعاهدي الالزم والكايف.
" -7يج ��وز �أي�ضا رف� ��ض التعاون مبقت�ضى هذه امل ��ادة �أو �إلغاء التدابري امل�ؤ ّقت ��ة �إذا مل تتلقَّ الدولة
الطرف متل ّقية الطلب �أدلة كافية �أو يف حينها �أو �إذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال يعت ّد بها.
" -8قبل وقف �أيِّ تدبري م�ؤ ّقت اتخذ عمال بهذه املادة ،على الدولة الطرف متل ّقية الطلب �أن تتيح
للدول ��ة الطرف الطالبة ،حيثم ��ا �أمكن ذلك ،فر�صة لعر�ض ما لديها م ��ن �أ�سباب ت�ستدعي موا�صلة
ذلك التدابري.
مي�س بحقوق �أطراف ثالثة ح�سنة الن ّية".
"  -9ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه املادة مبا ّ

 -718حت� �دّد املادت ��ان  54و 55الإجراءات التي ُتتّبع من �أجل التعاون الدويل يف م�سائل امل�صادرة .وهذه
�صالحيات مهمة ،حيث �إنَّ املجرمني كثريا ما ي�سعون �إىل �إخفاء عائدات اجلرائم و�أدواتها ،وكذلك الأدلة
املتعلق ��ة بها يف �أك�ث�ر من والية ق�ضائية واحدة ،من �أجل �إحباط جهود �إنف ��اذ القانون الرامية �إىل حتديد
مو�ضعها وال�سيطرة عليها.
 -719وحتتوي املادة  55على التزامات تعزز التعاون الدويل "�إىل �أق�صى مدى ممكن" يف �إطار نظامها
القانوين الداخلي� ،إ ّما من خالل الإقرار با�ستالم طلب امل�صادرة و�إنفاذه و�إ ّما من خالل رفع دعوى �أمام
ال�سلط ��ات املخت�صة ال�ست�صدار �أمر م�صادرة ا�ستنادا �إىل معلوم ��ات قدّمتها دولة طرف �أخرى .ويف كلتا
احلالت�ي�ن ،يج ��ب على الدولة الطرف متل ّقية الطلب ،حاملا ي�صدر الأم ��ر �أو ي�صدّق عليه� ،أن تتخذ تدابري
"لك�ش ��ف" العائدات الإجرامي ��ة �أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخ ��رى "واقتفاء �أثرها وجتميدها �أو
حجزه ��ا" ،لغر�ض م�صادرتها (امل ��ادة  .)55وت�شمل �أحكام �أخرى املقت�ضيات اخلا�صة مبحتويات خمتلف
يتم مبوجبها رف�ض الطلبات �أو رفع الإجراءات امل�ؤقتة ،وحقوق �أطراف ثالثة
الطلبات ،وال�شروط التي قد ّ
ح�سنة النية.
 -720ثمة تناظر بني هذه املواد والأحكام الواردة يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع
يف املخدِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية ،واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،لكن اتفاقية مكافحة الف�ساد تقدّم مقت�ضيات
جديدة.
 -721وت�س ّلم املادة  54بالتحديات التي تواجهها الدول يف ق�ضايا امل�صادرة الدولية ،وتفتح �آفاقا جديدة
م ��ن خ�ل�ال الت�شجيع عل ��ى ا�ستخدام تداب�ي�ر ابتكارية للتغ ّلب على بع� ��ض هذه العوائ ��ق .ويتم ّثل �أحد هذه
التدابري يف امل�صادرة على �أ�سا�س جرمية غ�سل الأموال بخالف الإدانات املتعلقة باجلرم الأ�صلي.
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 -722وتلتزم الدول الأطراف �أي�ضا بالنظر يف اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح مب�صادرة املمتلكات
ذات املن�ش� ��أ الأجنبي من خالل �إ�صدار قرارات ق�ضائي ��ة ب�ش�أن جرائم غ�سل الأموال �أو �أيِّ جرم �آخر مما
ين ��درج �ضم ��ن واليتها الق�ضائية� ،أو من خالل �إجراءات �أخرى ي� ��أذن بها قانونها الداخلي ،من دون �إدانة
جنائية ،يف احلاالت التي ال ميكن فيها مالحقة اجلاين (الفقرة ( 1ج) من املادة .)54
مف�صل ��ة عن التدابري املو�ضوع ��ة بق�صد تعزيز
�  -723أخ�ي�را ،تق� �دّم الفقرة  2من امل ��ادة � 54إر�شادات ّ
امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�ش�أن امل�صادرة ح�سبما تقت�ضيه املادة .55
 -724وكم ��ا ُذكر �أعاله ،تق�ضي اتفاقية مكافحة الف�ساد بو�ضع نظام قانوين �أ�سا�سي لتجميد املوجودات
املالي ��ة و�ضبطها وم�صادرتها (املادة  ،)31وهو �شرط م�سب ��ق للتعاون الدويل وا�سرتداد املوجودات .ذلك
�أنَّ البني ��ة التحتية املحلية مت ّهد الطريق للتعاون يف امل�سائل املتعلقة بامل�صادرة ،لكنها ال ت�شمل بح ّد ذاتها
املر�سلة من دولة طرف �أخرى.
معاجلة امل�سائل املرتتّبة عن طلبات امل�صادرة َ
 -725وتن� ��ص املادة  54على و�ضع نظام قواع ��د مي ّكن من�( :أ) �إنفاذ �أمر �أجنبي بالتجميد وامل�صادرة،
و(ب) �إ�ص ��دار �أم ��ر بتجميد وحجز املمتلكات اخلا�ضعة للم�صادرة يف نهاي ��ة املطاف ،بناء على طلب من
دولة طرف �أخرى .وبالتايل ،ف�إنَّ الفقرتني  1و 2من املادة  54تن�صان على الآليات ال�ضرورية حتى ي�صبح
تطبي ��ق اخلي ��ارات املتاحة يف الفق ��رة �( 1أ) و(ب) من املادة  55ب�ش�أن هذه الطلب ��ات ممكنا .ومن حيث
امل�ضمون اجلوهري ،مت ّكن املادة  54من تنفيذ املادة .55

ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -726على الدول الأطراف:
(�أ) �أن ت�سم ��ح ل�سلطاته ��ا ب�إنف ��اذ �أم ��ر م�ص ��ادرة �ص ��ادر عن حمكم ��ة يف دولة ط ��رف �أخرى
(الفقرة �( 1أ) من املادة )54؛
(ب) �أن ت�سمح ل�سلطاتها ب�أن ت�أمر مب�صادرة تلك املمتلكات ذات املن�ش�أ الأجنبي من خالل قرار
ق�ضائ ��ي ب�ش� ��أن جرم غ�سل �أم ��وال �أو �أيِّ جرم �آخر يندرج �ضمن واليتها الق�ضائي ��ة �أو من خالل �إجراءات
�أخرى ي�أذن بها قانونها الداخلي (الفقرة ( 1ب) من املادة )54؛
(ج) �أن ت�سم ��ح ل�سلطاته ��ا املخت�صة بتجميد �أو حجز املمتل ��كات ،بناء على �أمر جتميد �أو حجز
�صادر عن �سلطة خمت�صة يف الدولة الطرف الطالبة ب�ش�أن املمتلكات التي �ستخ�ضع يف نهاية املطاف لأمر
م�صادرة (الفقرة �( 2أ) من املادة )54؛
(د) �أن ت�سم ��ح ل�سلطاته ��ا املخت�صة بتجميد �أو حجز املمتلكات ،بناء على طلب ،حيث �إنَّ هناك
�أ�سبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل ب�ش�أن املمتلكات التي �ستخ�ضع يف نهاية املطاف لأمر م�صادرة
(الفقرة ( 2ب) من املادة .)54
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 -727عل ��ى ال ��دول الأطراف التي تتل ّقى طلبا م ��ن دولة طرف �أخرى من �أجل م�ص ��ادرة عائدات تتعلق
بجرائم ف�ساد� ،أن حتر�ص� ،إىل �أق�صى مدى ممكن ،على �أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة� ،إما:

(�أ)
املادة )55؛ �أو

طل ��ب ا�ست�صدار �أمر م�صادرة ،ثم و�ضع ذلك الأمر مو�ضع النفاذ (الفقرة �( 1أ) من

(ب) �أم ��ر م�ص ��ادرة �صادر عن حمكمة يف �إقليم الدولة الط ��رف الطالبة وفقا للفقرة  1من
امل ��ادة  31والفق ��رة �( 1أ) م ��ن املادة  54من االتفاقي ��ة ،بهدف �إنفاذه بالقدر املطل ��وب ،طاملا كان متعلقا
بعائدات �إجرامية موجودة يف �إقليمها (الفقرة ( 1ب) من املادة .)55
 -728على كل دولة طرف� ،إثر تل ّقي طلب من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية على جرمية ف�ساد� ،أن
تتخذ تدابري لك�شف العائدات الإجرامية �أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى (الفقرة  1من املادة )31
واقتف ��اء �أثرها وجتميدها �أو حجزه ��ا لغر�ض م�صادرتها ب�أمر �صادر �إ ّما ع ��ن الدولة الطرف الطالبة �أو
منها هي (الفقرة  2من املادة .)55
 -729على الدول الأطراف �أن تط ّبق �أحكام املادة  46من االتفاقية (امل�ساعدة القانونية املتبادلة) على
املادة  ،55مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال .وعلى الدول الأطراف ،يف حالة طلب ي�ستند �إىل الفقرة 1
�أو 2م ��ن املادة � ،55أن تن�ص على الطرائ ��ق املب ّينة يف الفقرة �( 3أ)(-ج) من املادة بغية تي�سري امل�ساعدة
القانونية املتبادلة.
 -730على الدول الأطراف �أن تنظر �أي�ضا يف:
(�أ) ال�سم ��اح مب�صادرة املمتلكات ذات املن�ش� ��أ الأجنبي ب�إ�صدار قرار ق�ضائي ب�ش�أن جرم غ�سل
�أم ��وال �أو �أيِّ ج ��رم �آخر يندرج �ضمن واليته ��ا الق�ضائية� ،أو من خالل �إجراءات �أخ ��رى ي�أذن بها قانونها
الداخلي ،من دون �إدانة جنائية ،يف احلاالت التي ال ميكن فيها مالحقة اجلاين ب�سبب الوفاة �أو الفرار �أو
الغياب� ،أو يف حاالت �أخرى منا�سبة (الفقرة ( 1ج) من املادة )54؛
(ب) اتخ ��اذ تداب�ي�ر �إ�ضافي ��ة لل�سماح ل�سلطاتها املخت�ص ��ة ب�أن حتافظ عل ��ى املمتلكات من �أجل
م�صادرته ��ا ،مث�ل�ا بناء على �أمر توقيف �أجنبي �أو اتهام جنائ ��ي ذي �صلة باحتياز تلك املمتلكات (الفقرة
( 2ج) من املادة .)54
 -731ولذلك ،قد يلزم اعتماد ت�شريع لتنفيذ الأحكام املذكورة �أعاله.

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -732تتن ��اول اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد م�س�ألة كيفية تي�سري تنفيذ الطلب ��ات الدولية لل�ضبط وامل�صادرة
دون �إبط ��اء ال داعي ل ��ه .وقد ب ّينت التجربة نهجني ممكنني عموما .ف�إ ّما �أن تقدّم الدولة الطرف الطالبة

خام�س ًا -ا�سرتداد املوجودات

215

الأدلة التي تدعم الطلب املقدّم �أو الأمر الداخلي ال�صادر ،و�إ ّما �أن ُي�سمح بالتنفيذ املبا�شر للأمر ال�صادر
عن الدولة الطرف الطالبة باعتباره �أمرا حمليا ،ما دامت بع�ض ال�شروط قد متت تلبيتها.
 -733وتن� ��ص االتفاقي ��ة على الإنفاذ املبا�شر لأمر حج ��ز �أجنبي ،والتما�س دولة ط ��رف ا�ست�صدار �أمر
م ��ن هذا النحو يف الدولة الطرف متل ّقية الطلب )90(.وهي ت�شبه يف هذا ال�صدد اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
(انظر الفقرة  2من املادة  .)12غري �أنَّ اتفاقية مكافحة الف�ساد تقدّم املزيد من التفا�صيل ب�ش�أن الكيفية
يتم فيها التما�س التجميد �أو احلجز واحل�ص ��ول على املوافقة على ذلك لغر�ض امل�صادرة
الت ��ي ينبغ ��ي �أن ّ
()91
(الفقرة  2من املادة .)54

(�أ) نظام القواعد الداخلي
 -734لأنَّ عل ��ى كل دولة طرف ،مبقت�ضى الفق ��رة  1من املادة � ،54أن تقدّم م�ساعدة قانونية فيما يتعلق
مبمتل ��كات اكتُ�سبت بارتكاب فعل جم َّرم وفق ��ا التفاقية مكافحة الف�ساد (انظر �أي�ضا املادة � ،)55أو كانت
داخل ��ة يف ارتكابه ،فهي مطالبة ب�أن تتخذ ،وفقا لقانونها الداخلي ،التدابري ال�ضرورية لل�سماح ل�سلطاتها
املخت�صة ب�إنفاذ �أمر م�صادرة �صادر عن حمكمة تابعة لدولة طرف �أخرى (الفقرة �( 1أ) من املادة ،)54
وب�أن ت�أمر مب�صادرة تلك املمتلكات ذات املن�ش�أ الأجنبي من خالل �إ�صدار قرار ق�ضائي ب�ش�أن جرائم غ�سل
الأم ��وال �أو �أيِّ ج ��رم �آخر يندرج �ضمن واليتها الق�ضائية� ،أو من خ�ل�ال �إجراءات �أخرى ي�أذن بها قانونها
الداخلي (الفقرة ( 1ب) من املادة .)54
 -735لذل ��ك ،ف�إنَّ االلتزام الأول هو يف متكني ال�سلطات املحلية من االعرتاف ب�أمر امل�صادرة من حمكمة
دول ��ة طرف �أخ ��رى والعمل ب�ش�أنه .وتبينّ ملحوظ ��ة تف�سريية �أنَّ الإ�شارة �إىل �أمر امل�ص ��ادرة يف هذه الفقرة
بتو�سع ،بحيث ي�شمل �أحكام امل�صادرة النقدية ،ولكن ال ينبغي �أن ُيقر�أ على �أنه يقت�ضي �إنفاذ
ف�سر ّ
يجوز �أن ُي ّ
�أمر �صادر عن حمكمة ال توجد لديها والية ق�ضائية جنائية (الفقرة  57من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
( )90توازي هذه الأحكام اخلا�صة ب�أوامر جتميد الأحكام اخلا�صة بامل�صادرة ،والتي تتيح �أي�ضا نهجني بديلني
للإنفاذ املبا�شر لأمر من دولة �أخرى �أو التطبيق غري املبا�شر لأمر حملي (انظر �أي�ضا (ب) (التعاون الدويل) يف هذا
الق�سم من الدليل).
( )91كما تن�ص اتفاقية مكافحة الف�ساد واتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة على ال�سواء على م�صادرة املمتلكات املتعلقة
بجرائم �أخرى .وتتحدّث اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة عن "عائدات اجلرائم املت�أتِّية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية"
و"املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستخدمت �أو يراد ا�ستخدامها يف ارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية"
(الفقرة �( 1أ) و(ب) من املادة  .)12وتختلف اتفاقية مكافحة الف�ساد اختالفا ب�سيطا� ،إذ تتحدّث �أي�ضا عن "ممتلكات
اكت�سبت بارتكاب فعل جم ّرم وفقا لهذه االتفاقية �أو ارتبطت به" .ويكمن ال�سبب الرئي�سي لالختالف يف �أن نطاق الأفعال
الإجرامية يف ال�ص ّكني خمتلف� ،إذ �إنَّ جترمي بع�ض الأفعال اختياري يف اتفاقية مكافحة الف�ساد .فاتفاقية مكافحة الف�ساد
تلزم الدول فقط يف الن�ص يف ت�شريعاتها على م�صادرة املمتلكات املحتازة نتيجة �أعمال �إجرامية ومب�ساعدة الدول الأطراف
الأخرى ال�ساعية �إىل م�صادرة ممتلكات حمتازة نتيجة �أعمال �إجرامية حملية ،فيما يتعلق بتلك الأفعال التي يكون جترميها
اختياريا وفقا ملا تعتمده يف قوانينها الداخلية (انظر �أي�ضا الف�صل الثامن من جمموعة �أدوات مكافحة الف�ساد ،واملتاحة على
موقع املكتب على العنوان التايل.)http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/toolkit/AC_Toolkit_chap8.pdf :
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 -736وااللت ��زام الثاين هو يف متك�ي�ن ال�سلطات املحلية من الأمر مب�صادرة ممتلكات ذات من�ش�أ �أجنبي
�إ ّم ��ا بن ��ا ًء على جرم غ�سل �أموال �أو �أيِّ جرم �آخر يندرج �ضمن واليتها الق�ضائية ،و�إ ّما من خالل �إجراءات
�أخ ��رى ين� ّ��ص عليه ��ا قانونها الداخلي .وتب�ّي نّ ملحوظة تف�سريي ��ة �أنَّ الفقرة ( 1ب) م ��ن املادة  54يجب
تف�سريه ��ا عل ��ى �أنها تعن ��ي �أنَّ االلتزام الوارد يف هذا احلكم �سيتم الوفاء به ع ��ن طريق �إجراءات جنائية
()92
ميكن �أن ت�ؤدّي �إىل �أوامر م�صادرة (الفقرة  58من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -737مبقت�ضى الفقرة  2من املادة  ،54تُلزم كل دولة طرف ،لكي تتم ّكن من تقدمي امل�ساعدة القانونية
املتبادل ��ة بن ��اء على طلب مقدّم عمال بالفقرة  2من املادة  55من ه ��ذه االتفاقية ،ب�أن تقوم مبا يلي ،وفقا
لقانونها الداخلي:
(�أ) اتخ ��اذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتجميد �أو حجز املمتلكات ،بناء
عل ��ى �أمر جتمي ��د �أو حجز �صادر عن حمكم ��ة �أو �سلطة خمت�صة يف الدولة الطرف الطالب ��ة يو ّفر �أ�سا�سا
معقوال العتقاد الدولة الطرف متل ّقية الطلب ب�أنَّ هناك �أ�سبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل وب�أنَّ
تلك املمتلكات �ستخ�ضع يف نهاية املطاف لأمر م�صادرة لأغرا�ض الفقرة �( 1أ) من املادة 54؛
(ب) اتخ ��اذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتجميد �أو حجز املمتلكات ،بناء
على طلب يو ّفر �أ�سا�سا معقوال العتقاد الدولة الطرف متل ّقية الطلب ب�أنَّ هناك �أ�سبابا كافية التخاذ تدابري
م ��ن ه ��ذا القبيل وب�أنَّ تلك املمتل ��كات �ستخ�ضع يف نهاية املط ��اف لأمر م�صادرة لأغرا� ��ض الفقرة �( 1أ)
من املادة .54
 -738تب�ّي�نّ ملحوظ ��ة تف�سريية �أنَّ التعب�ي�ر "�أ�سبابا كافية" امل�ستخدم يف الفق ��رة �( 2أ) من املادة  54ال
ينبغ ��ي ت�أويل ��ه ك�إ�ش ��ارة �إىل ق�ضية دعوى ظاهرة الوجاه ��ة يف الدول التي ت�ستخدم نظمه ��ا القانونية هذا
التعبري (الفقرة  60من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -739وفيم ��ا يتعل ��ق �أي�ضا بالفق ��رة �( 2أ) من امل ��ادة  ،54ت�شري ملحوظة تف�سريية �أخ ��رى �إىل �أنه يجوز
للدول ��ة الطرف �أن تختار �إقرار �إجراءات �إما لالعرتاف ب�أم ��ر التجميد �أو احلجز الأجنبي و�إنفاذه ،و�إما
ال�ستخ ��دام �أمر التجميد �أو احلجز الأجنبي �أ�سا�سا ال�ست�صدار �أمر التجميد �أو احلجز اخلا�ص بها .علما
ب� ��أن الإ�ش ��ارة �إىل �أمر التجميد �أو احلجز الواردة يف الفقرة �( 2أ) من املادة  54ال ينبغي ت�أويلها على �أنها
تقت�ض ��ي �إنف ��اذ �أمر جتميد �أو حجز �صادر عن �سلطة لي�س لديها والي ��ة ق�ضائية جنائية �أو االعرتاف بهذا
الأمر (الفقرة  61من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
(ُ )92يط ّبق حكم غري �إلزامي على احلاالت التي يجب فيها النظر يف امل�صادرة من دون �إدانة� ،إذا كانت املالحقة
غري ممكنة ب�سبب الوفاة �أو الفرار �أو الغياب �أو يف حاالت �أخرى منا�سبة (انظر مناق�شة الفقرة ( 1ج) و(ب) (التعاون
الدويل) يف هذا الق�سم من الدليل).
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(ب) التعاون الدويل
 -740تلزم الفقرة  1من املادة  55كل دولة طرف بتقدمي امل�ساعدة�" ،إىل �أق�صى مدى ممكن" يف �إطار
نظامه ��ا القانوين الداخل ��ي ،عندما تتلقى طلبا من دولة طرف �أخرى لها والي ��ة ق�ضائية على فعل جم َّرم
وفقا لهذه االتفاقية من �أجل م�صادرة ما يوجد يف �إقليمها من عائدات �إجرامية �أو ممتلكات �أو معدات �أو
�أدوات �أخرى )93(،م�شار �إليها يف الفقرة  1من املادة  31من هذه االتفاقية ،ويف هذه احلاالت ،على الدول
الأطراف القيام مبا يلي:
(�أ) �أن حتي ��ل الطل ��ب �إىل �سلطاتها املخت�صة لت�ست�ص ��در منها �أمر م�ص ��ادرة ،و�أن ت�ضع ذلك
الأمر مو�ضع النفاذ يف حال �صدوره؛
(ب) �أو �أن حتي ��ل �إىل �سلطاته ��ا املخت�صة �أم ��ر امل�صادرة ال�صادر عن حمكم ��ة يف �إقليم الدولة
الط ��رف الطالب ��ة ،وفق ��ا للفقرة  1من املادة  31والفق ��رة �( 1أ) من املادة  54من ه ��ذه االتفاقية ،بهدف
�إنفاذه بالقدر املطلوب ،حيثما كان متعلقا بعائدات �إجرامية �أو ممتلكات �أو معدات �أو �أدوات �أخرى م�شار
�إليها يف الفقرة  1من املادة  31موجودة يف �إقليم الدولة الطرف متل ّقية الطلب.
 -741تب�ّي�نّ ملحوظة تف�سريي ��ة �أنَّ الإ�شارات الواردة يف املادة � 55إىل الفق ��رة  1من املادة  31ينبغي �أن
تُفهم على �أنها ت�شمل الإ�شارة �إىل الفقرات من � 5إىل  7من املادة ( 31الفقرة  62من الوثيقة A/58/422/
.)Add.1
 -742وفقا للفقرة  2من املادة  ،55تُلزَ م كل دولة طرف� ،إثر تل ّقي طلب من دولة طرف �أخرى لها والية
ق�ضائي ��ة على فعل جم َّرم وفقا لهذه االتفاقية ،ب� ��أن تتخذ تدابري لك�شف العائدات الإجرامية �أو املمتلكات
�أو املع ��دات �أو الأدوات الأخ ��رى امل�شار �إليه ��ا يف الفقرة  1من املادة  31من ه ��ذه االتفاقية واقتفاء �أثرها
وجتميده ��ا �أو حجزها ،لغر�ض م�صادرتها يف نهاية املط ��اف ب�أمر �صادر �إ ّما عن الدولة الطرف الطالبة،
و�إما عن الدولة الطرف متل ّقية الطلب ،عمال بطلب مق َّدم مبقت�ضى الفقرة  1من املادة .55
 -743ومبوج ��ب الفقرة  3م ��ن املادة  ،55تنطبق �أحكام املادة  46من ه ��ذه االتفاقية على املادة  ،55مع
()94
مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال.
( )93تبينّ ملحوظة تف�سريية �أنَّ التعبري "�أدوات" ينبغي �أال يف�سر ب�صيغة ف�ضفا�ضة (الفقرة  63من الوثيقة
.)A/58/422/Add.1
( )94انظر الق�سم الرابع :جيم (امل�ساعدة القانونية املتبادلة) من هذا الدليل .واجلدير بالذكر على نحو خا�ص �أنَّ
الفقرة  8من املادة  46من اتفاقية مكافحة الف�ساد ،التي حتظر على الدول الأطراف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية
بحجة ال�سرية امل�صرفية ،لها �صلة خا�صة بتقدمي امل�ساعدة مبوجب املادة .55
املتبادلة ّ
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 -744وكذل ��ك ،مبوجب الفق ��رة  3من املادة  ،55يج ��ب �أن تت�ض ّمن الطلبات املق َّدم ��ة عم ًال باملادة ،55
بالإ�ضافة �إىل املعلومات املحدّدة يف الفقرة  15من املادة  ،46ما يلي:
(�أ) يف حالة طلب ذي �صلة بالفقرة �( 1أ) من هذه املادة ،و�صفا للممتلكات املراد م�صادرتها،
مب ��ا يف ذلك بالقدر املمكن مكان املمتلكات وقيمتها املق� �دّرة ،حيثما تكون ذات �صلة ،وبيانا بالوقائع التي
ا�ستندت �إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من ا�ست�صدار الأمر يف
()95
�إطار قانونها الداخلي؛
(ب) يف حال ��ة طل ��ب ذي �صل ��ة بالفق ��رة ( 1ب) من امل ��ادة  ،55ن�سخ ��ة مقبولة قانون ��ا من �أمر
امل�ص ��ادرة الذي ي�ستند �إليه الطلب وال�صادر عن الدولة الط ��رف الطالبة ،وبيانا بالوقائع ومعلومات عن
امل ��دى املطلوب لتنفيذ الأمر ،وبيان ��ا يحدّد التدابري التي اتخذتها الدولة الط ��رف الطالبة لتوجيه �إ�شعار
منا�س ��ب للأطراف الثالث ��ة احل�سنة النية ول�ضمان مراع ��اة الأ�صول القانونية ،وبيانا ب� ��أنَّ �أمر امل�صادرة
نهائي؛
(ج) يف حال ��ة طلب ذي �صلة بالفقرة  2من امل ��ادة  ،55بيانا بالوقائع التي ا�ستندت �إليها الدول
الط ��رف الطالب ��ة ،وو�صفا للإجراءات املطلوبة ،ون�سخة مقبولة قانونا من الأمر الذي ا�ستند �إليه الطلب،
حيثما كان متاحا.
�  -745إ�ضاف ��ة �إىل ذلك ،تق ��وم الدولة الطرف متل ّقية الطلب باتخاذ القرارات �أو الإجراءات املن�صو�ص
عليه ��ا يف الفقرت�ي�ن  1و 2من املادة  ،55وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية �أو �أيِّ اتفاق �أو
ترتي ��ب ثنائ ��ي �أو متعدّد الأطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدول ��ة الطرف الطالبة ،ورهنا بتلك الأحكام
()96
والقواعد �أو ذلك االتفاق �أو الرتتيب (الفقرة  4من املادة .)55
 -746ووفق ��ا للفقرة  6م ��ن املادة  ،55ف�إنه �إذا اختارت الدولة الط ��رف �أن جتعل اتخاذ التدابري امل�شار
�إليه ��ا يف الفقرت�ي�ن  1و 2من هذه املادة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ش�أن ،على تلك الدولة الطرف �أنَّ
تعترب اتفاقية مكافحة الف�ساد الأ�سا�س التعاهدي الالزم والكافي.
 -747ووفق ��ا للفق ��رة  8من املادة  ،55وقبل وق ��ف �أيِّ تدبري م�ؤقت اتُّخذ عمال به ��ذه املادة ،على الدولة
الط ��رف متل ّقي ��ة الطلب �أن تتيح للدول ��ة الطرف الطالبة ،حيثما �أمكن ذل ��ك ،فر�صة لعر�ض ما لديها من
�أ�سباب ت�ستدعي موا�صلة ذلك التدبري.
( )95تبينّ ملحوظة تف�سريية �أنَّ بيان الوقائع يجوز �أن يت�ضمن و�صفا للن�شاط غري امل�شروع وعالقته باملوجودات املراد
م�صادرتها (الفقرة  64من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
( )96تق�ضي الفقرة  5من املادة � 55أي�ضا �أن تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمني العام للأمم املتحدة بن�سخ من
قوانينها ولوائحها التنظيمية التي ت�ضع هذه املادة مو�ضع النفاذ ،وبن�سخ من �أيِّ تغيريات تدخل الحقا على تلك القوانني
واللوائح التنظيمية� ،أو بو�صف لها.
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 -748ووفق ��ا للفق ��رة  9من املادة  ،55ال يجوز ت�أوي ��ل �أحكام هذه املادة مبا مي� � ّ�س بحقوق �أطراف ثالثة
ح�سنة الن ّية.
�  -749أخ�ي�را ،من اجلدير بالذكر �أنَّ نهج الإنفاذ املبا�شر �أقل تكلفة و�أ�سرع و�أكف�أ و�أجنع من النهج غري
املبا�شر .وكما بينَّ التقرير ال�صادر عن اجتماع فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني ب�أف�ضل ممار�سة
يف �أن�شط ��ة امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة ،والذي عقده مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية،
ف� ��إنَّ "التجربة يف هذا املجال تبينّ بو�ضوح �أنَّ نه ��ج الإنفاذ املبا�شر �أقل ا�ستهالكا للموارد بكثري ،ويجتنب
ويتم يف الوقت املنا�س ��ب" .واتّ�ساقا مع نتائج اجتماع الفريق
االزدواجي ��ة ،وه ��و �أكرث فعالية ب�صورة كبرية ّ
العامل للخرباء املعني بالتجريد من املوجودات� ،أو�صى الفريق العامل للخرباء املعني بامل�ساعدة القانونية
املتبادلة ب�شدّة �أن تتب ّنى الدول التي مل تفعل بعد ت�شريعات ت�سمح بالإنفاذ املبا�شر لأوامر التجميد واحلجز
)97
وامل�صادرة ال�صادرة عن دول �أخرى(.
 -750عندم ��ا ت�سع ��ى دولة ط ��رف �إىل احل�صول عل ��ى امل�ساعدة من خ�ل�ال طلب جتمي ��د املوجودات �أو
حجزه ��ا �أو م�صادرته ��ا ،يتعينّ �إجراء م�شاورات م�سبق ��ة لتحديد النظام الذي ت�ستخدم ��ه الدولة متلقية
الطلب ،حتى تتم �صياغة الطلب على النحو ال�سليم.

املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل مع ّينة
 -751مبوج ��ب الفق ��رة ( 1ج) م ��ن املادة  54على كل دول ��ة طرف ،من �أجل تق ��دمي امل�ساعدة القانونية
املتبادل ��ة عم�ل�ا بامل ��ادة  55من هذه االتفاقي ��ة فيما يتعلق مبمتل ��كات اكتُ�سبت بارتكاب فع ��ل جم ّرم وفقا
له ��ذه االتفاقية �أو ارتبطت به �أن تنظر يف اتخ ��اذ ما قد يلزم من تدابري ،وفقا لقانونها الداخلي ،لل�سماح
مب�ص ��ادرة تل ��ك املمتل ��كات من دون �إدانة جنائي ��ة يف احلاالت التي ال ميكن فيه ��ا مالحقة اجلاين ب�سبب
الوفاة �أو الفرار �أو الغياب �أو يف حاالت �أخرى منا�سبة.
 -752وتبينّ ملحوظة تف�سريية ،يف هذا ال�سياق� ،أنَّ التعبري "اجلاين" قد ُيفهم يف احلاالت املنا�سبة على
�أن ��ه ي�شم ��ل الأ�شخا�ص الذين قد يكونون حامل�ي�ن ل�سندات ملكية لغر�ض �إخف ��اء هوية املالكني احلقيقيني
للممتلكات املعنية (الفقرة  59من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -753ومبوج ��ب الفق ��رة ( 2ج) من امل ��ادة  ،54على كل دولة ط ��رف ،لكي تتم ّكن من تق ��دمي امل�ساعدة
القانونية املتبادلة بناء على طلب مق َّدم عمال بالفقرة  2من املادة  55من هذه االتفاقية� ،أن تقوم بالنظر
يف اتخاذ تدابري �إ�ضافية ،وفقا لقانونها الداخلي ،لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة ب�أن حتافظ على املمتلكات
( )97انظر تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني ب�أف�ضل املمار�سات املتعلقة مب�سائل امل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،والذي قدّم "تو�صيات ب�أف�ضل املمار�سات املتعلقة بتي�سري امل�ساعدة القانونية املتبادلة" ،الق�سم ( 8-7مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية ،فيينا ،)2001 ،املتاح على موقع املكتب على العنوان التايل:
. http://www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf
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م ��ن �أج ��ل م�صادرتها ،مثال بناء عل ��ى مذ ّكرة توقي ��ف �أو اتهام جنائ ��ي �أجنبية فيما يتعل ��ق باحتياز تلك
املمتلكات.
 -754مما هو جدير باملالحظة �أنَّ الفقرة ( 2ج) من املادة � 54أدخلت مفهوم "احلفاظ على املمتلكات"

لأول مرة.

التدابري االختيارية :تدابري قد تو ّد الدول الأطراف �أن تنظر فيها
 -755مبوج ��ب الفق ��رة  7من املادة  ،55يجوز رف�ض التعاون �أو �إلغ ��اء التدابري امل�ؤ ّقتة �إذا مل تتلق الدولة
وجت�سد ملحوظة
الط ��رف متل ّقي ��ة الطلب �أدلة كافية ويف حينها �أو �إذا كانت املمتلكات �ضئيلة القيمة جداّ .
تف�سريي ��ة الفهم القائل ب�أنَّ الدولة الطرف املتلقية الطلب �س ��وف تت�شاور مع الدولة الطرف الطالبة فيما
�إذا كان ��ت املمتل ��كات �ضئيل ��ة القيمة جدا� ،أو ب�ش�أن الطرائ ��ق والو�سائل الكفيلة بالتق ّيد ب� ��أيِّ موعد نهائي
لتقدمي دليل �إ�ضافي (الفقرة  65من الوثيقة .)A/58/422/Add.1

هاء -التعاون اخلا�ص ووحدات اال�ستخبارات املالية
"املادة 56
"التعاون اخلا�ص
"ت�سع ��ى كل دولة طرف ،دون �إخالل بقانونها الداخلي� ،إىل اتخاذ تدابري جتيز لها �أن حتيل،
دون م�سا� ��س بتحقيقاتها �أو مالحقاته ��ا �أو �إجراءاتها الق�ضائية ،معلومات عن العائدات املت�أ ِّتية من
الأفع ��ال املج َّرمة وفقا لهذه االتفاقية �إىل دولة طرف �أخرى دون طلب م�سبق ،عندما ترى �أنَّ �إف�شاء
تل ��ك املعلومات ق ��د ي�ساعد الدولة الط ��رف املتل ّقية على ا�ستهالل �أو �إج ��راء حتقيقات �أو مالحقات
�أو �إج ��راءات ق�ضائي ��ة �أو ق ��د ي�ؤدّي �إىل تقدمي تل ��ك الدولة الطرف طلبا مبقت�ض ��ى هذا الف�صل من
االتفاقية".

"املادة 58
"وحدة املعلومات اال�ستخبارية املالية
"عل ��ى ال ��دول الأطراف �أن تتع ��اون معا على منع ومكافح ��ة �إحالة عائ ��دات الأفعال املج َّرمة
وفق ��ا لهذه االتفاقية وعلى تعزيز �سبل وو�سائل ا�س�ت�رداد تلك العائدات ،و�أن تنظر ،لتلك الغاية ،يف
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�إن�ش ��اء وحدة معلومات ا�ستخبارية مالية تك ��ون م�س�ؤولة عن تل ّقي التقارير املتعلقة باملعامالت املالية
امل�شبوهة وحتليلها وتعميمها على ال�سلطات املخت�صة".

ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -756يج ��ب على الدول الأطراف �أن ت�سعى �إىل اتخاذ تدابري جتيز لها �أن حتيل معلومات عن العائدات
املت�أ ِّتي ��ة م ��ن جرائ ��م الف�ساد �إىل �أيِّ دولة طرف �أخ ��رى من دون طلب م�سبق ،عندما ت ��رى �أنَّ �إف�شاء تلك
املعلوم ��ات ق ��د ي�ساعد الدولة الطرف املتل ّقية يف حتقيقات �أو مالحق ��ات �أو �إجراءات ق�ضائية �أو قد ي�ؤدّي
�إىل تقدمي تلك الدولة الطرف طلبا مبقت�ضى الف�صل اخلام�س من االتفاقية (املادة .)56
 -757على الدول الأطراف �أن تتعاون معا على منع ومكافحة �إحالة عائدات جرائم الف�ساد ،وعلى تعزيز
�سبل وو�سائل ا�سرتداد تلك العائدات.
 -758وحتقيق ��ا لتلك الغاية ،على الدول الأطراف �أن تنظ ��ر يف �إن�شاء وحدة معلومات ا�ستخبارية مالية
تك ��ون م�س�ؤول ��ة عن تل ّق ��ي التقارير ع ��ن املعامالت املالي ��ة امل�شبوهة وكذل ��ك عن حتليله ��ا وتعميمها على
ال�سلطات املخت�صة (املادة .)58

املقت�ضيات االختيارية :االلتزام بالنظر يف م�سائل مع ّينة
 -759ت�ش� � ّكل �أحكام املادة � 56إ�ضاف ��ة �إىل الأحكام ال�سابقة الواردة يف اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
االجت ��ار غري امل�شروع يف املخ ��دِّ رات وامل�ؤ ِّثرات العقلية واتفاقية اجلرمية َّ
املنظم ��ة .ومبقت�ضى هذه املادة،
عل ��ى كل دولة طرف �أن ت�سعى ،دون �إخالل بقانونه ��ا الداخلي� ،إىل اتخاذ تدابري جتيز لها �أن حتيل ،دون
م�سا� ��س بتحقيقاته ��ا �أو مالحقاتها �أو �إجراءاته ��ا الق�ضائية ،معلومات عن العائ ��دات املت�أ ِّتية من الأفعال
املج َّرمة وفقا التفاقية مكافحة الف�ساد �إىل دولة طرف �أخرى دون طلب م�سبق ،عندما ترى �أنَّ �إف�شاء تلك
املعلوم ��ات �أو مالحق ��ات �أو �إجراءات ق�ضائية� ،أو قد ي�ؤدّي �إىل تقدمي تل ��ك الدولة الطرف طلبا مبقت�ضى
الف�صل اخلام�س من االتفاقية.
 -760وتق�ض ��ي امل ��ادة � 56أن ت�سع ��ى كل دول ��ة طرف �إىل اتخاذ تداب�ي�ر جتيز لها �إف�ش ��اء املعلومات عن
تل ��ك العائ ��دات تلقائي ��ا �أو ا�ستباقي ��ا� ،إذا ر�أت �أنَّ تلك املعلوم ��ات قد تكون مفيدة لدول ��ة طرف �أخرى يف
�أي حتقيق ��ات �أو مالحق ��ات �أو �إج ��راءات ق�ضائية� ،أو يف �إع ��داد طلب يتعلق با�س�ت�رداد املوجودات .ويرد
مب ��د�أ الت�شارك التلقائ ��ي يف املعلومات يف �أحكام امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
(الفقرتني  4و 5من املادة  ،)18وقد اتّ�سع الآن لي�شمل ا�سرتداد املوجودات على التحديد.
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 -761وفقا للمادة  58من اتفاقية مكافحة الف�ساد ،على الدول الأطراف �أن تتعاون معا على منع ومكافحة
�إحال ��ة عائدات الأفعال املج َّرمة وفقا لهذه االتفاقية ،وعلى تعزي ��ز �سبل وو�سائل ا�سرتداد تلك العائدات.
وحتقيق ��ا لتلك الغاي ��ة ،تق�ضي املادة � 58أن تنظر ال ��دول الأطراف يف �إن�شاء وح ��دة معلومات ا�ستخبارية
مالي ��ة لتكون مركزا وطنيا جلمع التقاري ��ر اخلا�صة باملعامالت املالية امل�شبوه ��ة وحتليلها وتعميمها على
ال�سلط ��ات املخت�صة .وقد �أن�ش�أت دول عدي ��دة منذ الت�سعينات تلك الوحدات كجزء من �أجهزتها الرقابية
�أو من ال�شرطة �أو ال�سلطات الأخرى .وهناك تن ّوع كبري يف بنية تلك الوحدات وم�س�ؤولياتها والوظائف التي
تقوم بها وانت�سابها �أو ا�ستقاللها الإداري.
 -762تب�ّي�نّ ملحوظة تف�سريية �أنه يجوز لكل دولة طرف �أن تنظ ��ر يف �إن�شاء وحدة معلومات ا�ستخبارية
متخ�ص�ص تاب ��ع لوحدة معلومات ا�ستخبارية مالية قائمة� ،أو االقت�صاد على
مالي ��ة جديدة� ،أو �إن�شاء فرع
ّ
ا�ستخ ��دام وحدة املعلومات اال�ستخبارية املالية القائمة التابعة له ��ا .وعالوة على ذلك� ،سوف تبينّ وثيقة
"الأعمال التح�ضريية" ،املزمع �إعدادها ب�ش�أن التفاو�ض على اتفاقية مكافحة الف�ساد� ،أنَّ املادة  58ينبغي
ُف�س ��ر مب ��ا يتّ�سق مع الفق ��رة ( 1ب) من املادة  14من االتفاقية (الفق ��رة  71من الوثيقة A/58/422/
�أن ت َّ
.)Add.1
 -763وق ��د ع ّرفت جمموعة "�إيغمون ��ت" (وهي رابطة غري ر�سمية لوح ��دات اال�ستخبارات املالية) تلك
الوحدات ب�أنها جهاز وطني مركزي م�س�ؤول عن تلقي املعلومات املالية املف�شاة (وطلب تلك املعلومات� ،إذا
كان م�سموحا للجهاز بذلك)�( :أ) املتعلقة بالعائدات التي ُي�شتبه يف �أنها عائدات جرائم� ،أو (ب) الالزم
تقدميها مبوجب ت�شريع وطني �أو الئحة تنظيمية وطنية ،وحتليلها وتعميمها على ال�سلطات املخت�صة ،من
()98
�أجل مكافحة غ�سل الأموال.
 -764وال ت�ش�ت�رط اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد �أن تن�ش� ��أ وحدة اال�ستخبارات املالي ��ة مبوجب قانون ،ولكن
م ��ع ذلك فق ��د يلزم �سنّ ت�شريع لإن�ش ��اء االلتزام ب�إبالغ تل ��ك الوحدة عن املعام�ل�ات امل�شبوهة ،وحلماية
امل�ؤ�س�سات املالية التي تف�شي تلك املعلومات بن ّية ح�سنة .ويف املمار�سة العملية ،تُن�ش�أ الغالبية العظمى من
وح ��دات اال�ستخبارات املالية مبوجب قانون .و�إذا تق ��رر �صوغ ت�شريع لذلك الغر�ض ،فقد ترغب الدول يف
النظر يف �إدراج العنا�صر التالية فيه:
(�أ) حتديد امل�ؤ�س�سات اخلا�ضعة لاللتزام بالإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة ،وحتديد املعلومات
التي ينبغي �إبالغ الوحدة بها؛
(ب) و�ض ��ع ت�شريع يحدد ال�صالحي ��ات التي ميكن للوحدة مبوجبه ��ا �أن تفر�ض على امل�ؤ�س�سات
املب ِّلغة تقدمي امل�ساعدة من �أجل متابعة تقارير الإبالغ غري املكتملة �أو غري الكافية؛
( )98انظر موقع جمموعة �إيغمونت على �شبكة الإنرتنت. http://www.egmontgroup.org :
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(ج) الإذن للوح ��دة بتعميم املعلومات على �أجهزة �إنفاذ القان ��ون عندما تكون لدى الوحدة �أدلة
ت�س� � ّوغ املالحق ��ة الق�ضائية ،وتخويل الوحدة �صالحي ��ة �إحالة املعلومات اال�ستخباري ��ة املالية �إىل الأجهزة
الأجنبية ،يف ظروف مع ّينة؛
(د) حماي ��ة �سري ��ة املعلومات الت ��ي تتل ّقاها الوحدة ،وو�ضع حدود تق ّي ��د املجاالت التي ميكن �أن
تُ�ستخدم فيها ،وحماية الوحدة من الإف�شاء فيما عدا ذلك؛
(ه� �ـ) حتديد الرتتيبات اخلا�ص ��ة بالإبالغ للوحدة ،وعالقة الوحدة بالأجهزة احلكومية الأخرى،
مبا فيها �أجهزة �إنفاذ القانون و�أجهزة الرقابة املالية.

واو� -إرجاع املوجودات :االتفاقات والرتتيبات
"املادة 57
"�إرجاع املوجودات والت�ص ّرف فيها
" -1ما ت�صادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة � 31أو املادة  55من هذه االتفاقية يت�ص ّرف
في ��ه بطرائ ��ق منها �إرجاع تلك الدولة الطرف تلك املمتلكات ،عم�ل�ا بالفقرة  3من هذه املادة� ،إىل
مالكيها ال�شرعيني ال�سابقني ،وفقا لأحكام هذه االتفاقية وقانونها الداخلي.
" -2تعتم ��د كل دولة ط ��رف ،وفقا للمب ��ادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،ما ق ��د يلزم من تدابري
ت�شريعي ��ة وتداب�ي�ر �أخرى لتمكني �سلطاتها املخت�ص ��ة ،عندما تتخذ �إجراء ما بن ��اء على طلب دولة
ط ��رف �أخرى ،م ��ن �إرجاع املمتل ��كات امل�صادرة ،وفقا لأح ��كام هذه االتفاقية ،وم ��ع مراعاة حقوق
الأطراف الثالثة احل�سنة الن ّية.
" -3وفقا للمادتني  46و 55من هذه االتفاقية والفقرتني  1و 2من هذه املادة ،على الدولة الطرف
متل ّقية الطلب:
"(�أ) يف حالة اختال�س �أموال عمومية �أو غ�سل �أموال عمومية خمتل�سة على النحو امل�شار
�إلي ��ه يف املادت�ي�ن  17و 23من هذه االتفاقي ��ة ،عندما تن ّفذ امل�صادرة وفقا للم ��ادة  55وا�ستنادا �إىل
حكم نهائي �صادر يف الدولة الطرف الطالبة ،وهو ا�شرتاط ميكن للدولة الطرف متل ّقية الطلب �أن
ت�ستبعده� ،أن تُرجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة؛
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"(ب) يف حال ��ة عائ ��دات �أيِّ جرم �آخر م�شمول بهذه االتفاقي ��ة ،عندما تكون امل�صادرة قد
نفذت وفقا للمادة  55من هذه االتفاقية ،وا�ستنادا �إىل حكم نهائي �صادر يف الدولة الطرف الطالبة،
وه ��و ا�ش�ت�راط ميكن للدولة الطرف متل ّقي ��ة الطلب �أن ت�ستبعده� ،أن ترج ��ع املمتلكات امل�صادرة �إىل
الدول ��ة الط ��رف الطالبة ،عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدول ��ة الطرف متل ّقية الطلب ب�شكل
معق ��ول ملكيتها ال�سابق ��ة لتلك املمتلكات امل�صادرة �أو عندما تع�ت�رف الدولة الطرف متل ّقية الطلب
بال�ضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة ك�أ�سا�س لإرجاع املمتلكات امل�صادرة؛
"(ج) يف جميع احلاالت الأخرى� ،أن تنظر على وجه الأولوية يف �إرجاع املمتلكات امل�صادرة
�إىل الدول ��ة الطرف الطالبة� ،أو �إرجاع تلك املمتلكات �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني ال�سابقني� ،أو تعوي�ض
�ضحايا اجلرمية.
" -4يجوز للدولة الطرف متل ّقية الطلب ،عند االقت�ضاء ،ما مل تق ّرر الدول الأطراف خالف ذلك،
�أن تقتط ��ع نفقات معقولة تك ّبدتها يف عمليات التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراءات الق�ضائية املف�ضية
�إىل �إرجاع املمتلكات امل�صادرة �أو �أن تت�ص ّرف فيها مبقت�ضى هذه املادة.
" -5يج ��وز لل ��دول الأط ��راف �أي�ضا ،عند االقت�ض ��اء� ،أن تنظر بوج ��ه خا�ص يف �إب ��رام اتفاقات �أو
ترتيبات متفق عليها ،تبعا للحالة ،من �أجل الت�ص ّرف نهائيا يف املمتلكات امل�صادرة".

 -765تعت�ب�ر امل ��ادة  57من �أكرث �أج ��زاء اتفاقية مكافحة الف�س ��اد ح�سم ًا وابتكارا .ف�ل�ا ميكن �أن يكون
هن ��اك منع للف�ساد �أو ثقة يف �سيادة القانون و�إج ��راءات العدالة اجلنائية� ،أو حكم �سليم وف ّعال� ،أو نزاهة
عن ��د املوظفني العموميني �أو �إح�سا�س وا�سع بالعدل �أو �إميان ب�أنَّ املمار�سات الفا�سدة لن تثمر �أبدا� ،إ ّال �إذا
انتُزع ��ت عائدات اجلرمية من �أيدي مرتكبيها و�أُعيدت �إىل �أ�صحابها احلقيقيني .فجميع جماالت احلياة
االجتماعية ،من العدالة واالقت�صاد �إىل ال�سيا�سة العامة وال�سلم املحلي �أو الدويل وكذلك الأمن مرتابطة
م ��ع الأغرا� ��ض الرئي�سي ��ة ّ
املتوخ ��اة يف االتفاقية ،وعل ��ى ر�أ�سها املب ��د�أ الأ�سا�سي يف ا�س�ت�رداد املوجودات
(املادتان  1و.)51
 -766وله ��ذا ال�سبب ،مل ُيرتك متّ�س ��ع لالجتهاد للدول الأطراف ب�ش�أن هذه املادة :فهي تقت�ضي �أن تن ّفذ
الدول الأطراف هذه الأحكام وت�ضع ت�شريعات �أو تعدّل قانونها ح�سبما تقت�ضيه ال�ضرورة.
 -767ت�ستن ��د معظم �أحكام اتفاقية مكافح ��ة الف�ساد اخلا�صة بتدابري التجميد واحلجز وامل�صادرة �إىل
مب ��ادرات �سابق ��ة ،ال �سيما اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخ ��دِّ رات وامل�ؤ ِّثرات
العقلي ��ة واتفاقي ��ة اجلرمية َّ
وتتو�سع ب�ش�أنها .غ�ي�ر �أنَّ ثمة �إ�ضافة مم ّيزة تظه ��ر يف املاد  57من
املنظم ��ةّ ،
اتفاقية مكافحة الف�ساد� ،إذ تذهب �إىل تناول م�س�ألة �إرجاع املوجودات والت�ص ّرف فيها.
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 -768وثمة م�س�ألة �أ�سا�سية �أي�ضا تتعلق بالت�ص ّرف يف عائدات الف�ساد امل�صادرة وهي ما �إذا كانت الدول
تكت�س ��ب حق امللكي ��ة الأ�سا�سية مبوجب امل�صادرة �أو ما �إذا كانت هذه املوجودات ملكا للدول ال�ضحية التي
ت�سع ��ى �إىل �إرج ��اع الأ�صول �إىل بلدانه ��ا .ويف بع�ض احلاالت ،يكون الإدّعاء مبلكي ��ة �سابقة قويا جدا ،كما
يح�ص ��ل يف ح ��االت اختال�س �أموال الدولة .ويف ح ��االت �أخرى ،رمبا تكون املطالبة تتعل ��ق بالتعوي�ض بد ًال
من امللكية.
 -769عموم ��اّ ،
تف�ضل اتفاقية مكافحة الف�ساد �إعادة العائدات امل�ص ��ادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة،
وفق ��ا للمب ��د�أ الأ�سا�س ��ي ال ��وارد يف املادة  .51وحت� �دّد الفقرة  3من امل ��ادة  57مبزيد م ��ن التف�صيل �سبل
الت�ص� � ّرف يف املوج ��ودات امل�ص ��ادرة املتعلقة بالف�س ��اد ،وتتيح املج ��ال لتعوي�ض الدول الأط ��راف الطالبة
وال�ضحاي ��ا الآخري ��ن جلرائ ��م الف�ساد عن الأ�ض ��رار ،وتعرتف مبطالب ��ات املالكني ال�شرعي�ي�ن ال�سابقني
الآخرين .وتن�ص الفقرتان  4و 5من املادة  57على اقتطاع النفقات التي تتكبدها الدولة الطرف القائمة
املخ�ص�صة ب�ش� ��أن الت�ص ّرف يف املوجودات املربمة ب�ي�ن الدول الأطراف
بامل�ص ��ادرة ،ونفق ��ات االتفاقات ّ
املعنية.

ّ
ملخ�ص املقت�ضيات الرئي�سية
 -770وفقا للمادة  ،57الدول الأطراف مطالبة بالقيام مبا يلي:
(�أ) الت�ص� � ّرف يف املمتلكات امل�صادرة مبوجب املادتني � 31أو  55ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف
الفقرة  3من هذه املادة ،مبا يف ذلك �إرجاعها �إىل مالكيها ال�شرعيني ال�سابقني (الفقرة )1؛
(ب) متك�ي�ن �سلطاتها ،بناء على طلب دولة طرف �أخ ��رى ،من �إرجاع املمتلكات امل�صادرة ،وفقا
ملبادئها القانونية الأ�سا�سية ،ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة احل�سنة الن ّية (الفقرة )2؛
(ج) ووفق ��ا للفقرت�ي�ن  1و 2من ه ��ذه املادة ووفقا للمادتني  46و 55م ��ن االتفاقية ،عليها القيام
مبا يلي:
(�  )1أن ترج ��ع املمتل ��كات امل�صادَرة �إىل دولة ط ��رف طالبة ،يف حال ��ة اختال�س �أموال
عمومي ��ة �أو غ�سل �أموال عمومية خمتل�سة (انظر املادت�ي�ن  17و ،)23عندما تُنفَّذ
امل�ص ��ادرة عل ��ى النح ��و ال�صحيح (انظ ��ر امل ��ادة  )55وا�ستن ��ادا �إىل حكم نهائي
�ص ��ادر يف الدولة الطالبة( ،وهذا احلكم ميكن للدول ��ة الطرف متلقية الطلب �أن
ت�ستبعده) (الفقرة �( 3أ))؛
(�  )2أن تُرجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة ،يف حاالت جرائم ف�ساد
�أخ ��رى م�شمولة باالتفاقية ،عندما تكون امل�صادرة قد ُن ّفذت على النحو ال�صحيح
(انظ ��ر املادة  ،)55وا�ستن ��ادا �إىل حكم نهائي �صادر يف الدول ��ة الطرف الطالبة
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(وه ��و ا�ش�ت�راط ميكن للدولة الط ��رف متل ّقية الطلب �أن ت�ستبع ��ده) ،وعند �إثبات
الدول ��ة الطرف الطالبة ب�شكل معقول ملكيتها ال�سابقة لتلك املمتلكات امل�صادرة،
�أو عند اعرتاف الدولة الطرف متل ّقية الطلب بال�ضرر الذي حلق بالدولة الطرف
الطالبة (الفقرة ( 3ب))؛
( )3يف جميع احلاالت الأخرى ،يجب �أن تنظر على وجه الأولوية يف:
�أ�  -إرجاع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطالبة؛
ب�  -إرجاع تلك املمتلكات �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني ال�سابقني؛
ج -التعوي�ض على ال�ضحايا (الفقرة ( 3ج)).
 -771يج ��وز للدول الأطراف �أي�ضا �أن تنظر يف �إبرام اتفاق ��ات �أو ترتيبات من �أجل الت�ص ّرف نهائيا يف
املمتلكات امل�صادرة ،تبعا لكل حالة على حدة (الفقرة  5من املادة .)57

املقت�ضيات الإلزامية :االلتزام باتخاذ تدابري ت�شريعية
�أو تدابري �أخرى
 -772وفقا للفقرة  1من املادة  ،57ف�إن ما ت�صادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة ( 31التجميد
واحلج ��ز وامل�ص ��ادرة) �أو امل ��ادة ( 55التعاون الدويل لأغرا� ��ض امل�صادرة) من اتفاقي ��ة مكافحة الف�ساد
تت�ص� � ّرف في ��ه تلك الدولة الطرف وفقا لأحكام هذه االتفاقية وقانونه ��ا الداخلي .وي�شمل ذلك الت�ص ّرف
�إرج ��اع تلك املمتل ��كات ،عمال بالفقرة  3م ��ن املادة � ،57إىل مالكيه ��ا ال�شرعيني ال�سابق�ي�ن (انظر �أي�ضا
املناق�شة �أدناه).
 -773تبينّ ملحوظة تف�سريية �أنَّ امللكية ال�شرعية ال�سابقة تعني امللكية يف وقت ارتكاب اجلرم (الفقرة 66
من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -774وتق�ض ��ي الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة � 57أن تتخ ��ذ كل دولة طرف التداب�ي�ر ال�ضرورية ل�ضم ��ان �إرجاع
املمتلكات امل�صادرة �إىل دولة طرف �أخرى �إثر تل ّقي طلب من تلك الدولة وفقا لالتفاقية.
 -775وتق�ضي الفقرة  2من املادة  ،57على وجه التحديد� ،أن تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من التدابري
الت�شريعي ��ة و� َّأي تداب�ي�ر �أخرى لأجل متك�ي�ن �سلطاتها املخت�صة م ��ن �إرجاع املمتل ��كات امل�صادرة ،عندما
تت�ص ّرف بناء على طلب دولة طرف �أخرى ،وفقا لالتفاقية.
 -776وتب�ّي�نّ ملحوظة تف�سريي ��ة �أنَّ �إرجاع املمتلكات امل�صادرة يجوز �أن يعن ��ي يف بع�ض احلاالت �إرجاع
احلق يف ملكيتها �أو قيمتها (الفقرة  67من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -777وعل ��ى الدول الأط ��راف �أن تراعي حق ��وق الأطراف الثالث ��ة احل�سنة الن ّية عن ��د اعتمادها ،وفقا
للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ،تلك التدابري الت�شريعية وغريها من التدابري الالزمة.

خام�س ًا -ا�سرتداد املوجودات
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 -778تبينّ ملحوظة تف�سريية �أنَّ القانون الداخلي امل�شار �إليه يف الفقرة  1والتدابري الت�شريعية والتدابري
الأخرى امل�شار �إليها يف الفقرة  2تعني الت�شريعات �أو اللوائح التنظيمية الوطنية التي مت ّكن من تنفيذ هذه
املادة من جانب الدول الأطراف (الفقرة  68من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -779وتت�ض ّم ��ن الفقرة  3م ��ن املادة  57املبادئ الرئي�سية التي حتكم الت�ص ّرف يف املمتلكات امل�صادرة.
وكم ��ا ُذكر �أعاله ،تر ّكز النقا�ش على ما �إذا كان من حق الدول ال�ضحية �أن تطالب مبلكية تلك املمتلكات،
وعلى وقت تقدمي تلك املطالبة واملدى امل�سموح يف هذا اخل�صو�ص .وتك ّرر هذه الفقرة تف�ضيل الإرجاع �إىل
الدول ��ة الطرف الطالبة ،وفقا للمبد�أ الأ�سا�سي التفاقية مكافحة الف�ساد فيما يتعلق با�سرتداد املوجودات
(امل ��ادة  .)51ويف الوقت نف�سه ،ت�س ّلم ب� ��أن مطالبات الدول الأطراف الطالبة �أقوى يف بع�ض احلاالت من
مطالبات �أخرى.
 -780وعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال� ،إذا �سرق كب ��ار امل�س�ؤولني �أمواال من م�ص ��رف الدولة �أو �س ّرب ��وا �أرباح ًا من
م�ؤ�س�سات مملوكة للدولة �أو عائدات �ضريبية �إىل ح�ساب يف م�صرف خا�ص ي�سيطرون عليه ،ميكن عندئذ
تخ�ص الدولة.
االحتجاج ب�أنهم �أتوا ُجرما يف مت ِّلك �أموال ّ
 -781م ��ن ناحي ��ة �أخرى ،قد ال تكون الدولة الطرف الطالبة قادرة عل ��ى �إثبات ملكية �سابقة �أو االدعاء
ب�أنها الطرف الوحيد املت�ض ّرر من جرائم ف�ساد مع َّينة .وت�شمل عائدات بع�ض اجلرائم ،كالر�شوة واالبتزاز،
ال�ض ��رر اجلنائي الذي يلحق بالدول ��ة ،لكن هذه العائدات لي�ست مبالغ من ح ��ق الدولة بال�ضرورة .وبناء
عليه� ،ستكون املطالبات اخلا�صة بهذه العائدات ذات طبيعة تعوي�ضية بدل �أن ت�ستند �إىل ملكية ممتلكات
موجودة من قبل .ولذلك ،ال ب ّد من النظر يف مطالبات املالكني ال�شرعيني ال�سابقني وغريهم من �ضحايا
جرائم الف�ساد �إىل جانب مطالبات الدول الأطراف.
 -782وت�س ّل ��م الفقرة  3من امل ��ادة  57بهذه االحتماالت وت�ضع قواعد للت�ص� � ّرف يف العائدات وفقا لنوع
جرمي ��ة الف�ساد املعنية ،ولقوة الأدلة واملطالبات املقدّمة وحق ��وق �أ�صحاب املمتلكات ال�شرعيني ال�سابقني
وال�ضحايا من غري الدول الأطراف.
 -783وعل ��ى وجه اخل�صو� ��ص ،تُلزم الدولة الط ��رف متل ّقية الطلب وفقا للمادت�ي�ن  46و 55من اتفاقية
مكافحة الف�ساد والفقرتني  1و 2من املادة  57من االتفاقية ،القيام مبا يلي:
(�أ) �أن تُرج ��ع املمتلكات امل�ص ��ادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة ،وذلك يف حالة اختال�س �أموال
عمومية �أو غ�سل �أموال عمومية خمتل�سة ،على النحو امل�شار �إليه يف املادتني  17و 23من االتفاقية ،عندما
تُن ّفذ امل�صادرة وفقا للمادة  55وا�ستنادا �إىل حكم نهائي �صادر يف الدولة الطرف الطالبة—وهو ا�شرتاط
ميكن للدولة الطرف متل ّقية الطلب �أن ت�ستبعده( ،الفقرة �( 3أ) من املادة )57؛
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(ب) �أن تُرجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة ،وذلك يف حالة عائدات �أي جرم
�آخ ��ر م�شم ��ول بهذه االتفاقية ،عندما تكون امل�ص ��ادرة قد ُن ِّفذت وفقا للمادة  55م ��ن االتفاقية ،وا�ستنادا
�إىل حك ��م نهائي �صادر يف الدولة الطرف الطالبة  -عندما تثب ��ت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف
متلقي ��ة الطلب ب�ش ��كل معقول ملكيتها ال�سابقة لتلك املمتلكات امل�صادرة� ،أو عندما تعرتف الدولة الطرف
متل ّقية الطلب بال�ضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة ك�أ�سا�س لإرجاع املمتلكات امل�صادرة وكذلك هو
ا�شرتاط ميكن للدولة الطرف متل ّقية الطلب �أن ت�ستبعده (الفقرة ( 3ب) من املادة )57؛
(ج) يف جمي ��ع احلاالت الأخ ��رى ،يجب على الدولة الطرف متل ّقي ��ة الطلب �أن تنظر على وجه
الأولوي ��ة يف �إرج ��اع املمتلكات امل�ص ��ادرة ال �إىل الدولة الطرف الطالبة فقط ،ب ��ل �إىل مالكيها ال�شرعيني
ال�سابقني �أي�ضا� ،أو تعوي�ض �ضحايا اجلرمية (الفقرة ( 3ج) من املادة .)57
 -784وتب�ّي�نّ ملحوظة تف�سريية �أنَّ الفقرتني الفرعيتني (�أ) و(ب) من الفقرة  3من املادة  57تنطبقان
على �إجراءات �إرجاع املوجودات فقط ،ال على �إجراءات امل�صادرة ،التي تتناولها مواد �أخرى يف االتفاقية،
وينبغ ��ي للدول ��ة الطرف املتل ّقي ��ة الطلب �أن تنظر يف م�س�أل ��ة التنازل عن ا�شرتاط �ص ��دور حكم نهائي يف
احلاالت التي يتع ّذر فيها احل�صول على حكم نهائي لتع ّذر مالحقة اجلاين ق�ضائيا ب�سبب الوفاة �أو الفرار
�أو الغياب� ،أو يف حاالت منا�سبة �أخرى (الفقرة  69من الوثيقة .)A/58/422/Add.1
 -785وتختلف هذه املجموعة من القواعد اختالفا ب ِّينا عن االتفاقيات ال�سابقة ،التي يغلب فيها املفهوم
()99
القائم على �أنَّ الدولة الطرف امل�صادرة تتمتّع بامللكية احل�صرية للعائدات.
 -786وبغي ��ة جت ّن ��ب ال�صعوبات الناجمة ع ��ن القيود الإدارية املالي ��ة احلكومية الداخلي ��ة ،على الدول
الأط ��راف �أن تراج ��ع قوانينه ��ا القائمة مبا يف ذل ��ك قوان�ي�ن الإدارة املالية العامة ولوائحه ��ا التنظيمية،
ل�ضمان عدم وجود قيود على �إرجاع الأموال كما تن�ص املادة .57

التدابري االختيارية :تدابري قد تود الدول الأطراف �أن تنظر فيها
 -787نتيج ��ة له ��ذا التغيري يف قواعد الت�ص ّرف ونظ ��را جلهود اال�سرتداد املكلفة �أحيان ��ا التي تقوم بها
ال ��دول امل�ص ��ادرة ،تتيح اتفاقية مكافحة الف�ساد �أن تُقتطع من العائ ��دات �أو غريها من املوجودات نفقات
معقولة متك ّبدة قبل �إعادتها.
( )99انظر الفقرة  1من املادة  14من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،التي تن�ص على �أنَّ �إرجاع املمتلكات �أو الأ�شكال
الأخرى من الت�ص ّرف باملمتلكات امل�صادرة يعود لتقدير الدولة الطرف.

  



   
   
 
  
 " "    
    
A/58/422/Add.1 
   

  
  

 
      



   
    

 
   

      
 

 

 


 

African Union Convention on Preventing and Combating Corruption (2003)


www.africa-union.org/official_documents/Treaties_%20Conventions_%20Protohttp://www.africaunion.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20
cols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf
Protocols/Convention%20on%20Combating%20Corruption.pdf






Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the
Proceeds from Crime (1990)

 
Council of Europe, European Treaty Series, No. 141
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2000/46/EC
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0110:EN:NOT
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26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of
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Council Directive on prevention of the use of the financial system for the purpose of
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املرفق الأول
مقت�ضيات التزام الدول الأطراف ب�إبالغ الأمني العام
للأمم املتحدة
فيما يلي قائمة بالإبالغات امللزَ مة الدول الأطراف بتقدميها �إىل الأمني العام للأمم املتحدة:
املادة 6
هيئة �أو هيئات مكافحة الف�ساد الوقائية
 -3تقوم كل دولة طرف ب�إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة با�سم وعنوان ال�سلطة �أو ال�سلطات التي ميكن
�أن ت�ساعد الدول الأطراف الأخرى على و�ضع وتنفيذ تدابري حمدّدة ملنع الف�ساد.
املادة 23
غ�سل العائدات الإجرامية
-2
...
(د) ت ��ز ّود كل دول ��ة طرف الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة بن�س ��خ من قوانينها املُنف ��ذة لهذه املادة
وبن�سخ من �أيِّ تغيريات تُدخل على تلك القوانني الحقا �أو بو�صف لها؛
املادة 44
ت�سليم املجرمني
 -6على الدولة الطرف التي جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة:
(�أ) �أن تب ّل ��غ الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة ،وق ��ت �إيداعها �صك الت�صديق على ه ��ذه االتفاقية �أو
قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها ،مبا �إذا كانت �ستعترب هذه االتفاقية الأ�سا�س القانوين للتعاون ب�ش�أن
الت�سليم مع �سائر الدول الأطراف يف هذه االتفاقية؛
233
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املادة 46
امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 -13تُ�س ّم ��ي كل دول ��ة طرف �سلط ��ة مركزية ت�ستن ��د �إليها م�س�ؤولي ��ة و�صالحية تل ّقي طلب ��ات امل�ساعدة
القانوني ��ة املتبادلة وتنفيذ تل ��ك الطلبات �أو �إحالتها �إىل ال�سلطات املعني ��ة لتنفيذها .ويتعينّ �إبالغ الأمني
الع ��ام ل�ل��أمم املتحدة با�سم ال�سلطة املركزية امل�س ّماة لهذا الغر�ض وقت قيام الدولة الطرف ب�إيداع �صك
ت�صديقها على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها. ...
 ... -14يخط ��ر الأمني العام للأمم املتحدة باللغة �أو اللغ ��ات املقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل
طرف ب�إيداع �صك ت�صديقها على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها. ...

املادة 55
التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة
 -5تق ��وم كل دول ��ة ط ��رف بتزوي ��د الأمني الع ��ام ل�ل��أمم املتحدة بن�س ��خ م ��ن قوانينها ولوائحه ��ا التي
ت�ض ��ع ه ��ذه امل ��ادة مو�ضع النف ��اذ ،وبن�سخ من �أيِّ تغي�ي�رات تدخل الحقا عل ��ى تلك القوان�ي�ن واللوائح� ،أو
بو�صف لها.

املادة 66
ت�سوية النـزاعات
 -3يج ��وز ل ��كل دولة ط ��رف �أن تعلن ،وق ��ت التوقيع على هذه االتفاقي ��ة �أو الت�صديق عليه ��ا �أو قبولها �أو
�إقرارها �أو االن�ضمام �إليها� ،أنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة  2من هذه املادة .وال تكون الدول الأطراف
الأخرى ملزمة بالفقرة  2من هذه املادة جتاه �أيِّ دولة طرف �أبدت حت ّفظا من هذا القبيل.
 -4يجوز لأيِّ دولة طرف �أبدت حت ّفظا وفقا للفقرة  3من هذه املادة �أن ت�سحب ذلك التح ّفظ يف �أيِّ وقت
يوجه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة.
ب�إ�شعار ّ
املادة 67
التوقيع والت�صديق والقبول والإقرار واالن�ضمام
 -3تخ�ض ��ع ه ��ذه االتفاقية للت�صديق �أو القبول �أو الإقرار .وتودع �صك ��وك الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار
لدى الأمني العام للأمم املتحدة .ويجوز لأيِّ منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي �أن تودع �صك ت�صديقها
�أو قبولها �أو �إقرارها �إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�ضاء فيها .وتعلن تلك
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املنظم ��ة يف �صك ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها عن نطاق اخت�صا�صها فيما يتعلق بامل�سائل التي حتكمها
هذه االتفاقية .وتقوم تلك املنظمة �أي�ضا ب�إبالغ الوديع ب�أيِّ تغيري ذي �صلة يف نطاق اخت�صا�صها.
ُ -4يفتح باب االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية �أمام �أيِّ دولة �أو �أيِّ منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي تكون
دول ��ة واح ��دة على الأقل من الدول الأع�ض ��اء فيها طرفا يف هذه االتفاقية .وت ��ودع �صكوك االن�ضمام لدى
الأم�ي�ن العام للأمم املتحدة .وتعل ��ن املنظمة الإقليمية للتكامل االقت�صادي ،وق ��ت ان�ضمامها ،عن نطاق
اخت�صا�صها فيما يتعلق بامل�سائل التي حتكمها هذه االتفاقية .وتقوم تلك املنظمة ب�إبالغ الوديع ب�أيِّ تغيري
ذي �صلة يف نطاق اخت�صا�صها.
املادة 69
التعديل
 -1بع ��د انق�ض ��اء خم�س �سنوات عل ��ى بدء نفاذ هذه االتفاقي ��ة ،يجوز للدولة الط ��رف �أن تقرتح تعديال
له ��ا وحتيل ��ه �إىل الأمني الع ��ام للأمم املتحدة ،الذي يق ��وم عندئذ ب�إبالغ الدول الأط ��راف وم�ؤمتر الدول
الأط ��راف يف االتفاقي ��ة بالتعديل املقرتح ،بغر� ��ض النظر يف االقرتاح واتخاذ ق ��رار ب�ش�أنه .ويبذل م�ؤمتر
الدول الأطراف ق�صارى جهده للتو�صل �إىل توافق يف الآراء ب�ش�أن كل تعديل .و�إذا ما ا�ستنفدت كل اجلهود
الرامي ��ة �إىل حتقيق توافق الآراء دون �أن يت�سن ��ى التو�صل �إىل اتفاق ،يلزم العتماد التعديل ،كملج�أ �أخري،
توافر �أغلبية ثلثي �أ�صوات الدول احلا�ضرة وامل�ص ّوتة يف اجتماع م�ؤمتر الدول الأطراف.
 -4يبد�أ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة  1من هذه املادة ،بالن�سبة لأيِّ دولة طرف ،بعد ت�سعني
يوما من تاريخ �إيداع تلك الدولة الطرف �صك ت�صديقها على ذلك التعديل �أو قبولـه �أو �إقراره لدى الأمني
العام للأمم املتحدة.
املادة 70
االن�سحاب
 -1يج ��وز لأي دول ��ة طرف �أن تن�سحب من ه ��ذه االتفاقية بتوجيه �إ�شعار كتاب ��ي �إىل الأمني العام للأمم
املتحدة .وي�صبح هذا االن�سحاب نافذا بعد �سنة واحدة من تاريخ ا�ستالم الأمني العام ذلك الإ�شعار.
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