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الملخص:
سوف نركز يف هذا البحث على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م وذلك من خالل
دراسة وحتليل االلتزامات املفروضة على الدول ملكافحة الفساد .فالباحث يف هذه الورقة يتساءل ما إذا كانت
نصوص االتفاقية املتعلقة بالتزامات التجرمي واملنع والتعاون قادرة على حتقيق اهداف االتفاقية املنصوص عليها
يف املادة األوىل ،أم أن هذه االلتزامات قد افُرغت من حمتواها بسبب اللغة الغامضة واملرنة اليت مت استخدامها يف
صياغة أحكام االتفاقية ،وهو األمر الذي فتح اجملال للدول األطراف إىل امهال نصوص تلك االتفاقية ،أو
التطبيق الشكلي لنصوصها .الباحث يف هذه الورقة مييل إىل االجتاه الثاين وخيلص إىل أن اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد لسنة  2003م يف ظل الصياغة املرنة اللتزاماهتا األساسية (التجرمي واملنع والتعاون) من جهة،
وغياب آلية رقابة فعالة للتأكد من تنفيذ أحكامها من جهة اخرى جيعلها غري قادرة على حتقيق اهدافها.
الكلمات المفتاحية :الفساد ،التجرمي – املنع – التعاون  -استرداد املوجودات  -الرقابة
Abstract :
This research will focus on the United Nations Convention against Corruption,
and this will be through the study and analysis of the obligations of States to combat
corruption. The researcher in this paper wonders whether the provisions of the
Convention relating to obligations of criminalization, prevention and cooperation were
capable of achieving the objectives of the Convention provided for in article 1, or those
obligations had been weakened because of the ambiguous and flexible language used in
the drafting of the Convention. The researcher in this paper tends to the second trend and
concludes that the 2003 UN Convention against Corruption, in the light of the flexible
formulation of its basic obligations (criminalization, prevention and cooperation) on the
one hand, and the absence of an effective monitoring mechanism to ascertain the
implementation of its provisions, make the convention unable to achieve its objectives.
Keywords: Corruption, Criminalization – Prevention – Cooperation - Asset
recovery - Monitoring
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مقدمة:
يعترب الفساد اآلن من أهم األسباب املؤدية إىل ختلف الدول وفقرها ،فهو يضر بالفقراء
عن طريق حتويل واالحنراف باألموال املخصصة للتنمية مما يقوض قدرة احلكومة على تقدمي
اخلدمات األساسية .يغذي الفساد أيضا ظواهر سلبية أخرى داخل الدولة مثل انعدام املساواة
والظلم ،وتثبيط االستثمار األجنيب وتقدمي املعونة .فالعديد من البلدان النامية تعتمد على
االستثمار األجنيب املباشر كأحد موارد اإلنعاش االقتصادي غري أن الفساد قد يثقل كاهل
املستثمر األجنيب يف شكل فرض تكاليف إضافية وضرائب ومهية تذهب إىل جيوب مسؤولني
حكوميني .أن اجلانب اآلخر للفساد والذي يعد األكثر خطورة هو أنه أصبح يغذي أيضا اجلرائم
املنظمة عرب الوطنية مثل اإلرهاب و هتريب املهاجرين واإلجتار يف األشخاص وهذا ما أكده
تقرير حتت عنوان "خالصة وافية لآلليات القانونية الدولية بشأن مكافحة الفساد" الصادر عن
مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية 1.من هذا املنطلق  ،أنه من املمكن القول اآلن أن
احلرب على الفساد ال ميكن ان يكون على الصعيد الوطين فقط  ،فهو أصبح موضع اهتمام دويل،
إذ أنه ميس كيان الدول املتطورة والنامية على حد سواء.

2

هلذه األس باب وغريها  ،قد حظي موضوع مكافحة الفساد اهتمام غري مسبوق من قبل
اجلماعة الدولية يف السنوات األخرية؛ حيث قد مت تبين اتفاقيات دولية يف وقت قصري
ملكافحة هذه الظاهرة ،وهي اتفاقية التعاون االقتصادي والتنمية ملكافحة رشوة األجانب
املسؤولون يف املعامالت التجارية واملدنية ،اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد ،اتفاقية
االحتاد األفريقي ملنع ومكافحة الفساد ،اتفاقية جملس أوروبا للقانون اجلنائي بشأن مكافحة
الفساد ،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية لسنة 2000م واتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م.
وتعترب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م أول اتفاقية تتناول هذه
الظاهرة يف إطار ختصصي متكامل 3،إذ أن تبين هذه االتفاقية قد جاء نتيجة لبعض النداءات
الدولية اليت بدأت اثناء املفاوضات اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
1

- Compendium of International Legal Instruments on Corruption. See:
< https://www.unodc.org/documents/corruption/publications_compendium_e.pdf> Accessed 15
February 2019.
2
- Ophelie Brunelle-Quraish, “Assessing the Relevancy and Efficacy of the United Nations
Convention against Corruption: A Comparative Analysis” (2011) Notre Dame Journal of
International & Comparative Law 102, 105.
3
- Jan Wouters & others, ‘The International Legal Framework against Corruption: Achievements
and Challenges’ (2013) 14 Melb. J. Int'l L 205, 216.
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عرب الوطنية لسنة 2000م .فعلى الرغم أن األخرية قد تضمنت بعض النصوص اليت هتدف
إىل مكافحة الفساد 1،إال أن بعض ممثلي الدول قد صرحوا أن ظاهرة الفساد هي ظاهرة معقدة
حتتاج إىل إطار قانوين دويل مستقل يستوعبها بشكل متكامل يف حني أن اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تعجز عن حتقيق ذلك 2.فاألخرية هي مبثابة إطار
قانوين دويل يغلب عليه الطابع اإلجرائي قد مت تبنيه لغرض مكافحة اجلرائم املنظمة عرب
الوطنية بصفة عامة.

3

لذلك قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من خالل قرارها  61/55الصادر يف  22يناير
2001م بأن وجود وثيقة دولية فعالة ختتص بشكل مستقل يف مكافحة الفساد هو أمر
ضروري 4.يف نفس القرار املشار اليه ،قامت اجلمعية العامة بإنشاء جلنة حكومية مفتوحة
العضوية ومنحت هلا اختصاص إعداد اتفاقية دولية ملكافحة الفساد 5.عقب سلسلة من األعمال
التمهيدية واملفاوضات اليت بدأت من  21يناير 2002م إىل األول من أكتوبر 2003م وعلى مدى
 7جلسات؛ مت التوقيع على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف مرييدا ،املكسيك يف ديسمرب
2003م 6.ودخلت هذه االتفاقية إىل حيز التنفيذ يف 14ديسمرب 2005م وقد بلغ عدد الدول
األطراف يف تلك االتفاقية حىت كتابة هذا البحث  183دولة.

7

اجلدير بالذكر أن هذه االتفاقية كانت مفتوحة للتوقيع لكافة منظمات التكامل
االقتصادي اإلقليمية ،شريطة أن تكون دولة واحدة على األقل من أعضاء أي منظمة قد وقعت

1

 -اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق

واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  25الدورة اخلامسة واخلمسون املؤرخ يف  15تشرين
الثاين/نوفمرب 2000م) املواد .9 ،8

 - 2االعمال التحضريية عن املفاوضات بشأن وضع اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

والربتوكوالت امللحقة هبا (مكتب االمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 2006م).vii
3

- UN General Assembly Economic and Social Council (UNGA ESC), ‘Report of the Ad Hoc
Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational Organised Crime’ UN Doc
A/AC 254/13(12 April 1999).
4
- G.A. Res. 55/61, para. 7, U.N. Doc. A/RES/55/61 (Jan. 22, 2001).

 - 5االعمال التحضريية للمفاوضات الرامي ة اىل وضع اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد (مكتب االمم املتحدة
املعين باملخدرات واجلرمية .88 )2011
6

 املرجع نفسه.7

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII14&chapter=18&clang=_en Accessed 19 February 2019.
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على االتفاقية 1.فقد قام االحتاد األوريب بالتوقيع على االتفاقية بتاريخ  15سبتمرب 2005م
والتصديق عليها بتاريخ  12نوفمرب 2008م.

2
3

حتتوي هذه االتفاقية على ديباجة و 71مادة مقسمة على  8فصول ،كان من ابرزها
الفصول املتعلقة بالتجرمي وتدابري املنع أوالتدابري الوقائية والتعاون ما بني الدول األطراف
واسترداد املوجودات .فهذه الفصول قد قدمت جمموعة شاملة من القواعد والتدابري اليت من
املفترض ان تقوي وتعزز النظم الداخلية للدول األطراف ملكافحة الفساد .غري أن رغم وجود
مثل هذه القواعد والتدابري اليت تعد مبثابة القانون الدويل ملكافحة الفساد ،إال أن ظاهرة
الفساد قد استشرت يف الكثري من البلدان .يرجح الباحث يف هذه املقالة أن سبب ذلك يعود اىل
ضعف قواعد القانون الدويل املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وهو
األمر الذي شجع العديد من الدول اىل امهاهلا أو تطبيقها بدون فعالية.
هذا البحث سوف يستعرض القواعد املتعلقة بالتجرمي واملنع والتعاون املنصوص عليها يف
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م ليوضح مدى فعاليتها إذا ما مت تطبيقها من
قبل الدول األطراف .عالوة على ذلك ،سوف يتم التطرق اىل آليات تنفيذ االتفاقية من خالل
التركيز على اجلانب الرقايب لتنفيذ قواعد االتفاقية.
أهمية املوضوع:
جاء هذا البحث من جهة ليوضح مدى فعالية القواعد الدولية املنصوص عليها يف
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م وعلى وجه اخلصوص االلتزامات الدولية
املفروضة على الدول األطراف .فهذا البحث يبني أوجه الضعف يف صياغة تلك االلتزامات
وكيفية استغالهلا من قبل الدول األطراف عند وضعها موضع التنفيذ .ومن مث فهو مبثابة دليل
حتذيري وتوعوي جلمعية الدول األطراف يف االتفاقية إذا ما أرادت تدارك أوجه الضعف يف
االتفاقية والعمل على زيادة فعاليتها عند تطبيقها على املستوى الوطين .من جهة أخرى ،هذا
البحث مهمٌّ للمحاكم الوطنية واملؤسسات التعليمية على املستوى الداخلي من حيث التفسري
والتطبيق القانوين لاللتزامات الدولية ملكافحة الفساد خاصة وأنه ركز على حتليل ما نصت
 - 1اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة  2003م ،املادة .)2( 67
2

- Council Decision of 25 September 2008 on the Conclusion, on Behalf of the European
Community, of the United Nations Convention against Corruption [2008] OJ L 287/1.

 - 3كان حمتوى هذه الفصول على النحو االيت :الفصل األول :األحكام العامة ،والفصل الثاين :التدابري الوقائية،

والصل الثالث :التجرمي وإنفاذ القانون ،والفصل الرابع :التعاون الدويل ،والفصل اخلامس :استرداد املوجودات،
والفصل السادس :املساعدة التقنية وتبادل املعلومات ،والفصل السابع :آليات التنفيذ ،والفصل الثامن واألخري:
أحكام ختامية .انظر اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م.
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عليه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م اليت تعد الوثيقة األكثر حداثة
ومشوال حملاربة هذه الظاهرة.
مشكلة البحث:
من ضمن املسلمات املتعارف عليها يف إطار النظرية العامة للقانون أن أي وثيقة قانونية
رمسية جيب أن يكون هلا هدف تسعى إىل حتقيقه 1وهذا بالطبع ينطبق على االتفاقيات او
املعاهدات الدولية اليت هي مبثابة وثيقة قانونية  ،والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذه الدراسة:
هل االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة  2003م
واملفروضة على الدول األطراف متلك الفعالية على تنفيذ األهداف املنصوص عليها يف املادة
األوىل من االتفاقية وعلى وجه اخلصوص هدف تدعيم التدابري الرامية إىل منع ومكافحة
الفساد بصورة أكفأ واجنع 2.هذه الدراسة سوف حتاول اإلجابة على هذا السؤال من خالل
حتليل بعض االلتزامات املفروضة على الدول وهي االلتزام بالتجرمي (املبحث االول ) وااللتزام
باملنع (املبحث الثاين) وااللتزام بالتعاون (املبحث الثالث)  ،أما رقابة الدول األطراف من حيث
مدى االمتثال لتنفيذ هذه االلتزامات سوف يكون موضوع (املبحث الرابع).
منهجية البحث:
من أجل اإلجابة عن التساؤل املشار إليه أعاله فقد اعتمد هذا البحث املنهج الوصفي
التحليلي لفحص وشرح النصوص القانونية الدولية املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد لسنة 2003م .فالباحث يف إطار املنهج التحليلي قد استخدم وسائل تفسري
املعاهدات الدولية املنصوص عليها يف املادة  31و 32من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة
1969م .كما كان لألعمال التمهيدية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م
ومقاالت فقهاء القانون الدويل يف هذا اجملال دوراً مهما يف تأكيد وترسيخ التحليل القانوين
لنصوص املعاهدة ذات العالقة.
خطة البحث:
سوف يتم تناول موضوع البحث ومعاجلة املشكلة املطروحة من خالل التقسيم اآليت:
املبحث األول :االلتزام بالتجرمي
املبحث الثاين :االلتزام باملنع
املبحث الثالث :االلتزام بالتعاون
املبحث الرابع :الرقابة على تنفيذ أحكام االتفاقية
- Charles Chatterjee, Methods of Research in Law (2 edn, Old Bailey Press, 2000) 39.
2

 -اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م ،املادة ( 1ا).
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املبحث األول :االلتزام بالتجريم
لقد تبنت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف إطار التجرمي منهجا موسعا على
عكس اتفاقيات أخرى سابقة قد حصرت جرمية الفساد يف صورة " الرشوة" 1.باإلضافة إىل
الرشوة ،جرمت االتفاقية أفعال االختالس مبوجب املواد  17و  22واملتاجرة بالنفوذ مبوجب
املادة  18وإساءة استعمال الوظيفة مبوجب املادة  19واإلثراء غري املشروع مبوجب املادة 20
وغسيل العائدات االجرامية مبوجب املادة  ، 23وإعاقة سري العدالة مبوجب املادة  . 25هذا
التوسع يف التجرمي يعكس ما ذكر سابقاً خبصوص رغبة واضعي االتفاقية يف تأسيس غطاء
قانوين دويل شامل ملكافحة الفساد.
يف إطار جرائم الرشوة وغسل العائدات اإلجرامية واختالس املمتلكات العامة ،وإعاقة
سري العدالة ،أستخدم املشرع الدويل صياغة إلزامية من خالل مصطلح " تعتمد الدول" وهو ما
يطلق عليه "التجرمي اإللزامي" ،بينما أستخدم صياغة غري إلزامية ،أو مبعىن آخر قد منح
الدول األطراف سلطة تقديرية من خالل مصطلح "تنظر الدول" عند جترمي كل من تصرفات
املتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال الوظيفة واإلثراء غري املشروع والرشوة يف القطاع اخلاص
وهو " التجرمي غري اإللزامي" .هذا التباين يف استخدام املصطلحات اإللزامية وغري اإللزامية ال
يوجد له ترب ير باستثناء ما ذكر يف الدليل التشريعي لتطبيق أحكام اتفاقية األمم املتحدة
الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية الذي ذكر أن التجرمي اإللزامي
لبعض االفعال دون غريها يرجع إىل أن تلك " األفعال اليت تنطوي عليها هذه اجلرائم هي
االدوات املساعدة يف اقتراف اعمال الفساد ويف قدرة اجلناة على محاية أنفسهم ومكاسبهم غري
املشروعة من سلطات إنفاذ القانون .ومن مث فإن جترميها يشكل اجلزء العاجل واألساسي من أي
جهد عاملي ومنسق يبذل ملكافحة ممارسة الفساد" 2.يف احلقيقة أن مثل هذا التربير قد جيد
مبتغاه أيضا يف جرا ئم إساءة استعمال السلطة واملتاجرة بالنفوذ ،حيث كالمها قد يستعمال
لغرض ارتكاب جرائم غسل العائدات االجرامية واختالس املمتلكات العامة ومن مث قد كان من
املتوجب على املشرع الدويل ان يدرجهما أيضا ضمن التجرمي اإللزامي.
من اجلدير بالذكر أنه حىت يف إطار التجرمي اإللزامي قد استخدم املشرع الدويل
مصطلحات مرنة متنح الدول األطراف درجة من السلطة التقديرية عند التطبيق ،ومن مث فهي
 - 1اتفاقية البلدان االمريكية ملكافحة الفساد لسنة 1996م وكذلك اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي بشأن مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية لسنة 1997م.
2

 -الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد (مكتب االمم املتحدة املعين باملخدرات

واجلرمية ،فيينا 2012م) .59
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قد تضعف اإللزام التجرميي املفروض على الدول إن مل متحوه هنائياً .على سبيل املثال  ،قد
وُردت عبارة "تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية" يف بداية مجيع املواد
املتعلقة بالتجرمي اإللزامي  ،وبالتايل فأن تفسري مصطلح "ما قد يلزم" وفقا للتفسري النصي او
احلريف كأحد وسائل التفسري املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 1969م

1

مينح الدول األطراف سلطة تقدير تبين اجلرائم موضوع التجرمي اإللزامي من عدمه .فالدول
األطراف يف ضوء مصطلح " ما قد يلزم" هي صاحبة القرار يف تقرير ما إذا كانت جرائم االموال
– على سبيل املثال  -املنصوص عليها يف قوانينها اجلنائية تكون قادرة على استيعاب جرائم
الفس اد الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة أم ان األمر حيتاج إىل جرائم جديدة .على الرغم من
أن استخدام مصطلح "ما قد يلزم" قد يكون مربر إىل حد ما كونه يقلل من ظاهرة اإلسهاب
التشريعي داخل الدول والسيما إذا كان لدى الدول األطراف بالفعل حزمة من القوانني
التجرميية الق ادرة على حتقيق اهم اهداف االتفاقية وهو مكافحة الفساد ،إال أنه يف هناية
األمر ال ميكن ان نقول إن هناك التزام جترميي صارم مفروض على الدول األطراف .فهو التزام
خاضع لسلطة الدول األطراف من حيث التفسري والتطبيق ،وأن كان تفسري نصوص االتفاقيات
الدولية وتطبيقها ب شكل عام جيب ان يكون وفق ملبدأ حسن النية من قبل الدول األطراف،

2

وهذا يتطلب وجود آلية دولية مستلقة يكون واجبها التحقق من ذلك.
املبحث الثاني :االلتزام باملنع
أن تدابري منع الفساد املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة هتدف إىل احلد من
انتشار ظاهرة الفساد ووقف جتذرها 3.لذلك جاءت هذه التدابري املنصوص عليها يف الفصل
الثاين من االتفاقية قابلة للتطبيق سواء يف القطاع العام او القطاع اخلاص ومن مث فهي تعترب
خصيصة متيز اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عن غريها مثل اتفاقيات االحتاد االفريقي
والبلدان االمريكية ملكافحة الفساد 4.غري أن هذه التدابري قد مت صياغتها عن طريق مصطلحات
وعبارات غري الزامية؛ ومن مث فالدول األطراف متلك السلطة التقديرية يف تنفيذ هذه التدابري
من عدمه أو يف اختيار الوسائل الالزمة لتنفيذها.
1

5

 -اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات (عُرضت للتوقيع يف  23مايو 1969م ودخلت حيز النفاذ يف  27يناير

1980م) املادة .)1( 31
 - 2املرجع السابق ،املواد  26و.)1( 31
- Brunelle-Quraish (n2) p107.

 - 4املرجع السابق.
- Jan Wouters & others (n3) 218.
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من ضمن تدابري منع الفساد املفروضة على الدول األطراف هو ما نصت عليه املادة
السادسة من االتفاقية املتمثل يف وجود هيئة داخل الدولة تضطلع مبهمة منع الفساد عن
طريق تنفيذ سياسات وبرامج املنع املنصوص عليها يف املادة  5من االتفاقية وكذلك زيادة
املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها على مواطين الدولة ومؤسساهتا 1.بدأ املشرع الدويل تلك
املادة بصياغة صارمة إىل حد ما من خالل مصطلح "تكفل" غري أنه قد قيد ذلك االلتزام بأنه
جيب ان يكون من قبل كل دولة طرف "وفقا للمبادئ االساسية لنظامها القانوين" وكذلك "حسب
االقتضاء" .ف مثل هذه الصياغة متنح للدول األعضاء جمال للتملص من تأسيس مثل هذه اهليئة
وكذلك قد تؤدي إىل تفاوت يف تطبيق النص بشكل عام 2.من جهة أخرى ،نصت الفقرة الثانية
من املادة السادسة على ضرورة قيام الدول األطراف منح تلك اهليئة املنشئة درجة من
االستقاللية ،غري أهنا مل توضح للدول األطراف الركائز أو املعايري اليت جيب اتباعها لتحقيق
تلك االستقاللية 3.قد سبق وأن وضحت دراسة صادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
أن االستقالل التشغيلي واهليكلي مثل اجراءات التعيني واإلهناء يف هيئات مكافحة الفساد
املنشئة من قبل الدول تكون مجيعها عناصر مهمة قد حتقق االستقاللية ملثل هذه اهليئات 4،يف
الوقت الذي مل تشري فيه املادة السادسة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ألي من هذه
العناصر.
أيضا من قبيل تدابري املنع هو ما ورد يف املادة الثامنة (تبين مدونات قواعد سلوك
للموظفني العموميني) واملادة التاسعة (اليت تتعلق بإنشاء نظم إلدارة األموال واملشتريات
العمومية) واملادة العاشرة (إبالغ الناس) ،وكذلك التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي وأجهزة
النيابة العامة اليت وردت يف املادة .11
كل هذه التدابري اليت تقع يف إطار االلتزام مبنع الفساد تشترك مجيعها يف اهنا جيب ان
تقوم هبا كل دولة طرف “وفق للمبادئ االساسية لنظامها القانوين"؛
وبالتايل فهذه التدابري يسري عليها ما يسري على املادة السادسة من حيث منح الدول
األطراف سلطة تقديرية عند التنفيذ .عالوة على املصطلحات السابقة ،استخدم أيضا املشرع
الدويل مصطلحات مرنة اخرى مثل :املصطلحات التالية" :تنظر" ،5وكذا استعماله مصطلح
 - 1اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م ،املادة .)1( 6
- Brunelle-Quraish (n2) 108.
- Jan Wouters & others (n3) 221.
4

2
3

 -جمموعة مكافحة الفساد ألوربا الشرقية وآسيا الوسطى – تقييم املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد (تقرير

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 2008م).
 - 5انظر املواد  )2( 14 ،)4( 8 ،)3( ،)2( 7و ( )3من االتفاقية.
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"تسعى" 1و"حيثما انطبق احلال" ،2وهي مجيعها مصطلحات تقوض من طبيعة االلتزام املفروض
على الدول األطراف بتبين تدابري يف جماالت متنوعة ملنع الفساد ومكافحته.
املبحث الثالث :االلتزام بالتعاون
لقد مت النص يف الفصل الرابع من االتفاقية على التدابري اليت توضح التزام الدول
األطراف بالتعاون ،وذلك بالنص يف بداية الفصل على التزام عام يدعو الدول األطراف على
التعاون يف املسائل اجلنائية املنصوص عليها من املادة  44إىل  ، 50على أن املادة املذكورة قد
منحت الدول األطراف سلطة تقديرية عند التعاون يف املسائل املتعلقة بالتحقيق وكذلك
اإلجراءات اخلاصة باملسائل املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد.

3

على الرغم من أن موضوع "استرداد املوجودات " قد مت االشارة اليه يف فصل مستقل وهو
الفصل اخلامس من االتفاقية إال أن الباحث يف هذه الدراسة يرى أن النصوص املتعلقة
باسترداد املوجودات ال ميكن وضعها موضع التنفيذ إال من خالل التعاون بني الدول األطراف.
مبعىن آخر ،أن االلتزام بالتعاون حيوي ايضا التدابري املتعلقة باسترداد املوجودات  ،والدليل
على ذلك أن هناك حكم عام قد مت النص عليه يف بداية الفصل اخلامس املتعلق باسترداد
املوجودات يشري إىل أن على الدول األطراف أن متد العون واملساعدة بأكرب قدر يف جمال
استرداد املوجودات 4.ترتيبا على ذلك ،هذا املبحث املتعلق بااللتزام بالتعاون سوف يركز بشكل
خاص على تدابري استرداد املوجودات كوهنا من اآلليات اهلامة لتحقيق أهداف اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد .إذ أن استرداد العائدات غري املشروعة جلرمية الفساد تساهم إىل حد
كبري يف كبح نية اجملرم عن القيام بتصرفات الفساد احملتملة.

5

يف سياق تدابري استرداد املوجودات ،تنص املادة  )1(53املتعلقة باالسترداد املباشر
للممتلكات على أن تتخذ كل دولة طرف وفق قانوهنا الداخلي ما يلزم من تدابري اليت من شأهنا
ان تتيح لدولة طرف اخرى برفع دعوة مدنية امام حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكات مت اكتساهبا
عن طريق احدى افعال الفساد اجملرمة وفق التفاقية األمم املتحدة .يف الواقع  ،أن وضع هذه
الفقرة موضع التنفيذ قد يثري اشكالية اختالف األنظمة القانونية من دولة إىل دولة من حيث
 - 1انظر املواد  )2( 5و ( ،)3املادة  )1( 7و ( )5( 8 ،)4و )5( 14من االتفاقية.
 - 2انظر املادة  )3( 7من االتفاقية.

 - 3انظر املادة  )1( 43من االتفاقية.
 - 4انظر املادة  51من االتفاقية.

5

- Pei Zhaobin, “Overview of Recovery of Illegal Proceeds of Corruption Crime Stipulated in ‘The
United Nations Convention against Corruption’” (2014) 11 US-China L. Rev 696.
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تصنيفها لدعاوى استرداد املمتلكات ،فالدولة الطالبة قد تصنف الدعوى املشار اليها يف تلك
الفقرة باهنا مدنية بينما الدولة املطالبة (حيث حمل املمتلكات) قد تصنفها باهنا جنائية ومن
مث هذا قد يؤدي إىل االختالف يف طبيعة إجراءات الدعوة وكذلك احلكم فيها 1.أيضا ،أن
تنفيذ أمر املصادرة واإلرجاع الذي جيب ان يُتخذ من قبل دولة طرف (الدولة املطالبة) بناء
على حكم صادر يف دعوة من قبل حمكمة لدولة اخرى طرف ( الدولة الطالبة) وذلك طبقا
للمادة ( )1( 54أ) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يكون له عالقة مبفهوم املصادرة
وكيفية تطبيقه واملنصوص عليه يف املادة  31من نفس االتفاقية .مبعىن آخر ،أن تطبيق املادة
( )1( 54أ) يتوقف على فهم وتفسري مفهوم املصادرة املنصوص عليه يف املادة .31
فهذه املادة األخرية تقرر أن على كل دولة طرف يف االتفاقية تتخذ إىل اقصى مدى
ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة العائدات
اإلجرامية واملمتلكات واملعدات أو األدوات اليت استخدمت او كانت معدة لالستخدام الرتكاب
افعال جمرمة وفقا هلذه االتفاقية .بناء على هذه املادة ،أن الدول األطراف يف االتفاقية غري
مطالبة باختاذ تدابري شاملة فعالة الغرض منها احتواء ومصادرة مجيع العائدات اإلجرامية
اليت هي موضوع أحد جرائم الفساد ،وكذلك املمتلكات واملعدات أو األدوات املستخدمة يف جرائم
الفساد.
والسبب يف ذلك أن اختاذ تلك التدابري من قبل الدولة الطرف جيب ان يكون "اىل اقصى
مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي" ومن مث فأن هذه العبارة متنح سلطة تقديرية
واسعة للدول األطراف عند إجراء املصادرة واليت من شأهنا تقوض تطبيق املادة ( )1( 54أ) من
االتفاقية .على سبيل املثال ،قد يشمل موضوع احلكم يف دعوة املصادرة ممتلكات ترى الدولة
املطالبة باهنا ال تستطع مصادرهتا كوهنا خارج حدود امكانياهتا او تتناىف مع نظامها القانوين
وهو ما تراه الدولة الطالبة يف نفس الوقت أنه انتهاك للمادة ( )1( 54أ) بشكل خاص
ومتناقض مع أهداف االتفاقية بشكل عام.
من جهة أخرى ،أن تدابري التعاون بني السلطات التنفيذية للدول األطراف واملؤسسات
اخلاصة داخل الدولة مثل البنوك يف املسائل اجلنائية املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف
اتفاقية مكافحة الفساد جاءت يف صياغة ركيكة من خالل استعمال مصطلح "تشجيع" 2.فمثل
هذه الصياغة قد يتولد عنها نوع من املماطلة او عدم التعاون الفعلي من قبل تلك املؤسسات
 - 1املرجع السابق ،ص .698
2

 -اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م ،املادة .)1( 39
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اخلاصة ،السيما وأن للبنوك التجارية دور مهم وحاسم يف عملية استرداد املوجودات املتعلقة
جبرائم الفساد وكذلك إشعار السلطات املختصة بعمليات التحويل املشبوهة.

1

املبحث الرابع :الرقابة على تنفيذ أحكام االتفاقية
أن ضمان تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من قبل الدول األطراف
حيتاج إىل وجود آلية رقابة تضطلع هبذه املهمة  2،باإلضافة إىل قيامها مبساعدة الدول
األطراف على وضع االتفاقية موضع التنفيذ من خالل تشريعاهتا الوطنية وكذلك تشجيع دول
أخرى لالنضمام لتلك االتفاقية 3.يف هذا السياق وأثناء مفاوضات إعداد االتفاقية رأت معظم
الوفود أن النظام الذي اسُتحدث لتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة عن طريق إنشاء مؤمتر للدول
األطراف وتقرير والية كافية لتلك اهليئة ميثل منوذجا جيدا لالقتداء به ،وقد جاء هذا الرأي
متفقا مع مقترحات تقدمت هبا كل من النمسا وهولندا وكولومبيا قد انتهت إىل صياغة املادة 63
على النحو املشار اليه يف االتفاقية 4.فاملادة  )1(63من الفصل السابع املعنون حتت مسمى
(آليات التنفيذ) تنص على تأسيس مؤمتر الدول األطراف الذي يضطلع مبهام "حتسني قدرة
الدول األطراف وتعاوهنا على حتقيق األهداف املبينة يف هذه االتفاقية ومن أجل تشجيع
تنفيذه واستعراضه" .ومن صالحيات مؤمتر الدول األطراف ايضا هو استعراض تنفيذ
االتفاقية من قبل الدول األطراف 5وكذلك تقدمي توصيات لتحسني االتفاقية وحتسني
تنفيذها.

6

أن التفسري السياقي للمادة  63جبميع فقراهتا يبني أن قوام تلك املادة مبين على التعاون
وتبادل املعلومات بني مؤمتر الدول األطراف والدول األطراف ،مبعىن ان ليس هناك اي أدوات أو
وسائل فعالة ضمن تلك املادة هتدف إىل التأثري املباشر على سلوك الدول األطراف عند تنفيــذ

- Jan Wouters & others (n3) 219.

1
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2

Policy
Position
Paper
No.
1/2008
(Jan.
17,
2008),
available
at
http://www.transparency.org/publications/publications/ policypositions/tipp_01 08 uncac Accessed
28 February 2019.
3
-Brunelle-Quraish (n2) p134.
4

 -األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية اىل وضع اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد ،مرجع سابق ،ص

.618- 611
5

 -املادة ( )4( 64ه).

 - 6املادة ( )4( 64و).

- 149 -

االلتزامات المفروضة على الدول لمكافحة الفساد في ضوء اتفاقية األمم المتحدة لسنة  2003ـــــــــــــــــ

أحكام االتفاقية 1.على أي حال ،هذا التفسري جيد ما يدعمه ويؤيده يف املفاوضات املتعلقة
باالتفاقية  .فالوفود املشاركة قد رفضت من األساس فكرة "إنشاء نظام متابعة مفصل ،حيتوي
على عدد من اآلليات اليت يعترب تطبيقها على الصعيد العاملي مشكوكا فيه ،ميكن أن جيعل
االمتثال لالتفاقية مرهقا ،فيثين عن التصديق عليها وتنفيذها ،حبيث يؤدي إىل اإلضرار
باالتفاقية".

2

هذا يوضح عدم رغبة الدول األطراف يف تأسيس آلية فعالة لضمان تنفيذ احكام
االتفاقية ،ومن املثري للجدل انه حىت يف حالة التفكري يف إنشاء مثل تلك اآللية طبقا للمادة 63
( )7فأن ذلك خيضع للسلطة التقديرية ملؤمتر الدول األطراف الذي يعترب احملفل الوحيد
املختص بالنظر يف إنشاء تلك اآللية من عدمه 3 .على هذا األساس قرر مؤمتر الدول األطراف
يف دورته الثالثة اليت مت عقدها يف الدوحة يف نوفمرب 2009م تأسيس آلية للرقابة مبوجب
القرار  1/3حتت مسمى "جمموعة مراقبة التنفيذ" 4.هذه اآللية تعمل بشكل دوري بناء على
تقرير تقييم ذايت تقدمه دولة طرف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة لفساد عن مدى تطبيق
احكام االتفاقية على أن تقوم دولتني طرفا يف االتفاقية مبراجعة ذلك التقرير 5.يف احلقيقة،
هذه الرقابة ماهي إال رقابة شكلية تقليدية 6السيما وأهنا خالية من الزيارات امليدانية اليت
متيز آليات أخرى ذات فعالية مثل "جمموعة الدول ضد الفساد" املنشئة من قبل جملس أوروبا.

7

من املمكن القول إنه ال شك أن صياغة نصوص اتفاقية األمم املتحدة والسيما التزامات
الدول األطراف بشكل مرن وفضفاض  -كما هو موضح أعاله – يضفي مزيد من األمهية
والضرورة على مسألة ضرورة وجود آلية فعالة ملساعدة تلك الدول يف جعل التزاماهتا متوافقة
مع احكام االتفاقية .غري أن اآللية املنصوص عليها يف املادة  63لن تستطيع ان تكبح الدول
األطراف عن التنفيذ املنقوص اللتزاماهتا املنصوص عليها يف االتفاقية.

8

- Brunelle-Quraish (n2) p135.
2
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دورهتا الثالثة املنعقدة يف الدوحة من  9إىل  13نوفمرب 2009م).
 - 5املرجع السابق.
- Jan Wouters & others (n3) 220.

6
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خامتة:
من املتفق عليه أن الفساد ظاهرة عاملية تشكل هتديد خطري لتطور أي دولة ومواطنيها،
ناهيك أنه أصبح أحد أهم أشكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بل وأيضا قناة ممولة جلرائم
منظمة أخرى مثل اإلر هاب وجتارة املخدرات ،وجتارة البشر .هذه الظاهرة تشكل حتدي قوي
ملكافحتها على الصعيد الوطين ،لذلك ارتأت اجلماعة الدولية من خالل منظمة األمم املتحدة
اىل تأسيس اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لسنة 2003م.
غري أن االلتزامات احملورية يف االتفاقية وهي االلتزام بالتجرمي وااللتزام باملنع،
وااللتزام بالتعاون جاءت يف صياغات مرنة وغامضة اليت من شأهنا ان متنح الدول األطراف
سلطة التقدير واالختيار يف تطبيق النصوص من عدمه ،ناهيك عن التباين يف التطبيق من قبل
الدول األطراف بسبب االختالف يف تفسري تلك النصوص الغامضة .من ناحية أخرى ،افتقرت
االتفاقية إىل آلية فعالة لضمات تنفيذا أحكام االتفاقية ،فكل ما تضمنته االتفاقية يف هذا
السياق سوى آليات غري ذات فعالية متمثلة يف مؤمتر الدول األطراف الذي ال ميلك سوى تشجيع
الدول األطراف على تنفيذ االتفاقية وتكريس املوارد يف هذا االجتاه ،باإلضافة إىل "جمموعة
مراقبة التنفيذ" املنشئة من قبل مؤمتر الدول األطراف واليت تضطلع بدور شكلي مكتيب.
يف اخلتام ،أن عدم معاجلة أوجه الضعف ( املشار اليها اعاله ) اليت تعتري اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،وذلك من خالل تعديل بعض األحكام أو من خالل تبين
بروتوكول إضايف على سبيل املثال قد جيعل من حتقيق األهداف اليت مت اإلشارة اليها يف املادة
األوىل من االتفاقية أمر صعب املنال ،السيما وأن االتفاقية مبوجب الصياغة احلالية قد خُلقت
بدون أسنان.

1
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