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280917    280917    V.17-06221 (A)

*1706221*  

  الدورة السابعة
  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠-٦فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      لتعويضهماملمارسات اجليِّدة يف استبانة ضحايا الفساد واملعايري املعتمدة   
      مذكِّرة من األمانة  

  صــملخَّ 
، املعنون ٦/٢ قراره يفأوعز مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،   

، إىل الفريق العامل "تيسري التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات وإعادة عائدات اجلرمية"
ية حتديد املمارسات املعين باسترداد املوجودات بأن يستهل عمل احلكومي الدويل املفتوح العضوية

  الفضلى يف استبانة ضحايا الفساد واملعايري املعتمدة لتعويضهم.
التركيز على  وترمي هذه املذكِّرة إىل حبث شىت أبعاد مسألة تعويض ضحايا الفساد، مع  

السبل القانونية املتاحة واستبانتهم، و النهج املختلفة اليت تتبعها الدول إزاء تعريف ضحايا الفساد
يفية حتديد للضحايا الذين يلتمسون التعويض، وكيفية تقييم مدى الضرر الذي حلق هبم، وك

خمتلفة، وتشري إىل عدة  دة القائمة يف دولللممارسات اجليِّ رة عرضًام هذه املذكِّالتعويض. وتقدِّ 
  الفساد أو نيابة عنهم. حاالت جرى فيها التماس التعويض من جانب ضحايا 

  

                                                                    
  *  2017/1CAC/COSP/.  
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  مقدِّمة  -أوال  
 
سري املعنون "تي ،٦/٢أوعز مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد، يف قراره   -١

الفريق العامل احلكومي  التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات وإعادة عائدات اجلرمية"، إىل
يد املمارسات الفضلى املوجودات بأن يستهل عملية حتدالدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد 

 القرار نفسه أنَّ نسبة يف استبانة ضحايا الفساد واملعايري املعتمدة لتعويضهم. والحظ املؤمتر يف
رة للحدود الوطنية وغريها كبرية من عائدات الفساد، مبا يف ذلك العائدات املتأتية من الرشوة العاب

طراف الطالبة ومالكيها تضى االتفاقية، مل يتم بعد إرجاعها إىل الدول األمن األفعال املجرمة مبق
  الشرعيني السابقني وضحايا اجلرمية.

وقد أعدت األمانة هذه املذكِّرة هبدف حبث شىت أبعاد مسألة تعويض ضحايا الفساد،   -٢
ساد واستبانتهم، مع التركيز على النهج املختلفة اليت تتبعها الدول إزاء كيفية تعريف ضحايا الف

والسبل القانونية املتاحة للضحايا الذين يلتمسون التعويض، وكيفية تقييم مدى الضرر الذي حلق 
هبم، وكيفية حتديد التعويض. وتقدم املذكرة عرضا للممارسات اجليدة القائمة يف دول خمتلفة، 

و نيابة عنهم. وتشري إىل عدة حاالت جرى فيها التماس التعويض من جانب ضحايا الفساد أ
وتعتمد املذكرة يف املقام األول على املعلومات املجمعة خالل الدورة األوىل آللية استعراض تنفيذ 

واالستنتاجات اليت توصلت إليها األدوات واملنشورات  )١(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
حدة املعين باملخدِّرات واجلرمية املختلفة ذات الصلة، مبا يف ذلك تلك اليت وضعها مكتب األمم املت

(املكتب) واملبادرة املشتركة بني املكتب والبنك الدويل بشأن استرداد املوجودات املسروقة 
  (مبادرة "ستار"). 

وُتربز العديد من املواد يف اتفاقية مكافحة الفساد أمهية إتاحة سبل االنتصاف ملن أصاهبم   -٣
زم الدول األطراف باختاذ تدابري لضمان حق الكيانات أو تل ٣٥الضرر نتيجة للفساد. فاملادة 

األشخاص الذين أصاهبم ضرر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائية ضد املسؤولني عن إحداث 
وثيقة األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية ذلك الضرر، بغية احلصول على تعويض. وحتتوي 

تنص  ٣٥على ملحوظة تفسريية بشأن املادة  )٢(لفسادإىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
لدول، وكذلك الشخصيات االعتبارية اتعبري "الكيانات أو األشخاص" يعترب شامال أنَّ على 

تدعو الدول  ٢٦عدة مواد أخرى من االتفاقية، فاملادة  أيضًاوتتصل هبذا األمر  )٣(والطبيعية.
بارية عن املشاركة يف جرائم الفساد، األمر الذي األطراف إىل تقرير مسؤولية الشخصيات االعت

الدول األطراف  ٣٢قد تكون له أمهية خاصة عند التماس ضحايا الفساد للتعويض. وتدعو املادة 
إىل محاية الضحايا وإتاحة إمكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار أثناء 

عواقب الفساد وتشجع الدول األطراف  ٣٤تتناول املادة اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة. و
عقد أو فسخه. وتشجع أيِّ ذا أمهية يف اختاذ إجراءات قانونية إللغاء  على اعتبار الفساد عامالً 

الدول صراحة على اعتماد تدابري لكي ُتخضع جرائم الفساد، مثل تلك املرتكبة ضد  ٤٢املادة 
                                                                    

  .٢٠١٦استنادا إىل تقارير االستعراضات القطرية الكاملة اليت وضعت يف صيغتها النهائية حىت حزيران/يونيه   )١(  
  والتصويبات. A.10.V.13 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٢(  
  .٣٢٥-ص  )٣(  
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لواليتها القضائية، مما يزيل العقبات املحتملة اليت تعترض إحدى الدول األطراف أو مواطنيها، 
استهالل اإلجراءات القانونية ضد املجرمني املزعومني. ويتضمن الفصل اخلامس (استرداد 

عدة أحكام ذات صلة. فعلى سبيل املثال، تدعو الفقرة الفرعية  أيضًااملوجودات) من االتفاقية 
 اختاذ تدابري تأذن ملحاكمها بأن تأمر من ارتكب جرائم الدول األطراف إىل ٥٣(ب) من املادة 

فساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم. وعالوة على ذلك، تشدد 
، بشأن إرجاع املوجودات والتصرف فيها، على أمهية إرجاع ٥٧  (ج) من املادة ٣الفقرة الفرعية 

  )٤(السابقني أو تعويض ضحايا اجلرمية.املمتلكات املصادرة إىل أصحاهبا الشرعيني 
ناوال مباشرا توعلى الصعيد اإلقليمي، تتناول بعض االتفاقيات مسألة تعويض الضحايا   -٤

لس أوروبا تقضي يف جمأو غري مباشر. فاتفاقية القانون املدين بشأن معاجلة الفساد الصادرة عن 
الذين أصاهبم  ى أن يكون لألشخاصمنها بأن تنص تشريعات الدول األطراف عل ٣و ١املادتني 

ضرار. ضرر من جراء الفساد احلق يف رفع دعوى للحصول على تعويض كامل عن تلك األ
أيِّ ميع األطراف يف من تلك االتفاقية بأن تتيح الدول األطراف جل ٨من املادة  ٢وتقضي الفقرة 

الن العقد، على عالن بطعقد اليت تكون موافقتها قد تأثرت بالفساد أن تلجأ إىل املحكمة إل
التفاقية العربية االرغم من حقها يف املطالبة بالتعويض عن األضرار. وعالوة على ذلك، تقضي 

اء الفساد احلق يف رفع منها بأن متنح الدول األطراف للمتضرر من جر ٨ملكافحة الفساد يف املادة 
قية إرجاع تلك االتفا من ٣٠دعوى للحصول على تعويض عن تلك األضرار. وتتناول املادة 

  املوجودات إىل مالكيها الشرعيني وتعويض الضحايا.
ة تعويض ضحايا ا لفهم مسألهامًّ  ومتثل الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ مصدرًا  -٥

الدول األطراف خالل  مة منعلى املعلومات املقدَّ كبريًا الفساد. وتعتمد هذه املذكرة اعتمادًا
قانونية والقضايا املقدمة. لع هبا أثناء الدورة األوىل، وبصفة أساسية األحكام الاالستعراضات املضط

عويض الضحايا، ت، وهي احلكم األساسي لالتفاقية بشأن ٣٥وللمعلومات املجمعة بشأن املادة 
أحكام الفصلني الثالث املعلومات املجمعة حىت اآلن تتعلق بأنَّ أمهية خاصة يف هذا الصدد. بيد 

لدورة األوىل. من االتفاقية فقط، حيث مت استعراض هذين الفصلني وحدمها أثناء ا والرابع
شأن استرداد بوسيجري استعراض األحكام املتعلقة بالتعويضات الواردة يف الفصل اخلامس، 

  املوجودات، خالل الدورة الثانية لآللية.
إىل  أيضًا "ستار" ويتطرق عدد من األدوات واملنشورات اليت وضعها املكتب ومبادرة  -٦

  مسألة تعويض ضحايا الفساد، ومنها ما يلي: 
ملعين باملخدِّرات (املكتب ا الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  (أ)  

  ))؛٢٠٠٩واجلرمية (نيويورك، 

                                                                    
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  ١٤من املادة  ٢باإلضافة إىل ذلك، تلزم الفقرة   )٤(  

املصادرة أو املمتلكات املصادرة إىل الدول الدول األطراف بأن تنظر على سبيل األولوية يف رد عائدات اجلرائم 
األطراف الطالبة، لكي يتسىن هلا تقدمي تعويضات إىل ضحايا اجلرمية أو رد عائدات اجلرائم أو املمتلكات هذه إىل 

الدول األطراف إىل وضع قواعد إجرائية مالئمة توفر لضحايا  ٢٥من املادة  ٢أصحاهبا الشرعيني. وتدعو الفقرة 
  ملشمولة بتلك االتفاقية سبل احلصول على التعويض وجرب األضرار.اجلرائم ا
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املكتب املعين ( الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  (ب)  
  ))؛٢٠١٢ ،باملخدِّرات واجلرمية، الطبعة الثانية (فيينا

حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعاون   (ج)  
من الدول املستعَرضة أثناء  ٦٨)، ويتضمن حتليال لردود ٢٠١٥(نيويورك، األمم املتحدة،  الدويل

  )٥(آللية استعراض التنفيذ؛ الدورة األوىل
رمية (نيويورك، (املكتب املعين باملخدِّرات واجل خالصة قضايا استرداد املوجودات  (د)  
  ))؛ ٢٠١٥

آخرون، وبيري برون -(جان دليل السترداد األصول املنهوبة: مرشد للممارسني  (ه)  
  ))؛٢٠١١ترمجة: الشحات منصور (واشنطن العاصمة، البنك الدويل، 

كيفني إم. ( وائق استرداد األموال: حتليل للعوائق الرئيسية وتوصيات للعملع  (و)  
اصمة، البنك استيفينسون وآخرون، ترمجة الشحات منصور، مراجعة كمال السيد (واشنطن الع

   ))؛٢٠١١الدويل، 
 Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery (Organization  (ز)  

for Economic Cooperation and Development and World Bank, revised ed. (Paris, OECD 

Publishing, 2012))؛  
 Left out of the Bargain: Settlements in Foreign Bribery Cases and  (ح)  

Implications for Asset Recovery (Jacinta Anyango Oduor and others (Washington, D.C., 

World Bank, 2014))؛  
 Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets  (ط)  

(Jean-Pierre Brun and others (Washington, D.C., World Bank, 2015)).   
  
املفتوح كما ناقشت اهليئات الفرعية التابعة للمؤمتر، ومنها الفريق العامل احلكومي الدويل   -٧

على سبيل املثال، كان من فدات، مسألة تعويض ضحايا الفساد. العضوية املعين باسترداد املوجو
إجراءات تعويض النتائج اليت خلص إليها الفريق العامل يف اجتماعه الثامن أنه ينبغي مواصلة دراسة 
من االتفاقية،  ٥٧الضحايا باعتبار هذا التعويض سبيًال حمتمًال السترداد املوجودات، وفقًا للمادة 

كما تناول مسألة التعويض دليل املناقشة بشأن  )٦(بغية استبانة الفرص واملتطلبات املتعلقة بذلك.
عقده الفريق العامل  الذي أعدته األمانة لالجتماع نفسه الذي ٥٣  واملادة ٥٢  املادة

)CAC/COSP/WG.2/2014/2 املعد لالجتماع التاسع  ٥٧)، وكذلك دليل املناقشة بشأن املادة
)CAC/COSP/WG.2/2015/2زامات الرئيسية للدول األطراف يف هذا )، وسلطا الضوء على االلت

الشأن. وعالوة على ذلك، ُعقدت خالل اإلحاطة املقدمة للمنظمات غري احلكومية أثناء الدورة 
حلقة نقاش بشأن إمساع صوت الضحايا  ٢٠١٦السابعة لفريق استعراض التنفيذ يف حزيران/يونيه 

ى املدنية املتعلقة باألضرار. وأبدت يف التسويات وعمليات إعادة املوجودات ومن خالل الدعاو
                                                                    

 دولة طرفًا ١٥٦لالستعراضات القطرية لـ تتضمن حتليًال ٢٠١٧ر نشر طبعة ثانية حمدَّثة يف أواخر عام من املقرَّ  )٥(  
  ضطلع هبا أثناء الدورة األوىل آللية االستعراض وكانت مكتملة يف وقت صياغة التقرير.االيت 

  .CAC/COSP/WG.2/2014/4 من الوثيقة ٦٤الفقرة   )٦(  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/WG.2/2014/4
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حلقة النقاش عدة نقاط، من بينها ما يلي: (أ) ميثل تعويض الضحايا جوهر العدالة، وينبغي متكني 
 تقدم االتفاقية تعريفًا  الضحايا من عرض آرائهم والتماس سبل االنتصاف؛ (ب) يف حني ال

مكانية اعتبار األفراد والكيانات والدول لضحية الفساد، من املهم اعتماد هنج واسع وشامل يقر بإ
ضحايا للفساد؛ (ج) يضطلع املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية بدور مهم يف ضمان متثيل 
ضحايا الفساد يف إجراءات الدعاوى املتعلقة بالفساد، ومن مث ينبغي أن يكون بوسعها اإلبالغ 

عاوى تتعلق باملصلحة العامة؛ (د) ال ينبغي أن عن اجلرائم وتقدمي األدلة ومتثيل الضحايا ورفع د
بل إىل حتليل كامل للضرر األوسع نطاقا الناجم عن فعل  ،يستند التعويض إىل تفسري ضيق للضرر

  الفساد، وينبغي أن يشمل ذلك التحليل االعتراف بالضرر اجلماعي أو االجتماعي.
  

  تعريف ضحايا الفساد واستبانتهم  -ثانيا  
 
االتفاقية الدول على استبانة ضحايا الفساد ووضع آليات تسمح للضحايا بالتماس تشجع   -٨

 ٣٥  لضحايا الفساد، وإن كانت امللحوظة التفسريية بشأن املادة التعويض. وال تقدم االتفاقية تعريفًا
ل، إمكانية التماس التعويض ينبغي أن تكون متاحة للدوأنَّ توضح  )٧(األعمال التحضرييةالواردة يف 

الدول األطراف  ٥٣املادة   من  فضال عن الشخصيات االعتبارية والطبيعية. وتلزم الفقرة الفرعية (ب)
بأن تأذن ملحاكمها بأن تأمر مرتكيب جرائم الفساد بدفع تعويض للدول األجنبية اليت  أيضًا

  تضررت من جرائم الفساد. 
دم معظم الدول يف خمتلفة لوضع معايري لتحديد ضحايا الفساد. وال تق وتتبع الدول هنجًا  -٩

األحكام العامة  تشريعاهتا الوطنية تعريفا صرحيا لضحية الفساد. وبدال من ذلك، تعتمد على
دنية، بشأن ضحايا اجلرمية الواردة يف قوانينها الوطنية، اليت عادة ما تكون القوانني اجلنائية وامل

احلق يف التماس  ضرار. وتعرف بعض الدول ضحية اجلرمية وحقوقه (مبا يف ذلكوالتعويض عن األ
لضحايا، تقرر يف التعويض) يف قوانينها اجلنائية. ويف حني ال تشري بعض الدول صراحة إىل ا

بعض  لتماس التعويض. ويفقوانينها اجلنائية حق األشخاص املتأذين أو املتضررين أو املظلومني يف ا
قة بالتعويض أو من على إمكانية التماس التعويض من خالل األحكام املدنية املتعلالدول، ينص 

  خالل قانون املسؤولية التقصريية. 
إالَّ ناوال صرحيا توال تتناول القوانني احلق يف التماس التعويض يف سياق جرائم الفساد   -١٠

التعويض املتاحة  يم آلياتيف بعض الدول، سواء أكان ذلك بتوفري تعريف لضحية الفساد أو بتنظ
الفساد، تستند إىل  يف قضايا الفساد. وعادة ما ترد هذه النهج يف قوانني مستقلة بشأن مكافحة

شخص يتضرر   طفيفة "أي األحكام اجلنائية واملدنية القائمة وتتضمن العبارة التالية مع اختالفات
  نتيجة لفعل من أفعال الفساد" لإلشارة إىل ضحايا الفساد.

ومن املعلومات املجمعة من خالل عملية استعراض تنفيذ الفصلني الثالث والرابع من   -١١
معظم الدول ال تتناول صراحة يف أحكامها العامة املتعلقة أنَّ اتفاقية مكافحة الفساد، يبدو 

بالتعويض حق الدول األجنبية، املنصوص عليه يف االتفاقية، يف املثول أمام املحاكم واحلصول على 

                                                                    
  .٣٢٥-ص  )٧(  
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أنَّ هناك دولة واحدة يرد يف قانوهنا املتعلق مبكافحة الفساد نص صريح على أنَّ تعويض. بيد 
لكل دولة موقعة على االتفاقية احلق يف رفع دعاوى يف حماكمها للمطالبة حبقها يف استرداد ملكية 

ض عن العائدات املتأتية من األفعال املجرَّمة مبوجب االتفاقية، ويف طلب احلصول على تعوي
األضرار اليت تكبدهتا نتيجة هلذه اجلرائم وفقا للقوانني السائدة، ما دامت الدولة األجنبية تطبق 

الدول األجنبية تندرج أنَّ نفس اللوائح. وفضال عن ذلك، أفادت عدة دول أثناء االستعراضات ب
على األقل، ضمن التعريف العام للشخصيات االعتبارية، من مث فبوسعها، من الناحية النظرية 

قوانينها ال متنح الدول األجنبية أنَّ التماس التعويض. وأوضحت إحدى الدول أنه على الرغم من 
  سوابقها القضائية تؤكد وجود هذا احلق.  فإنَّ  ،صراحة احلق يف املطالبة بالتعويض

ى وقد يكون للفساد أثر سليب مباشر أو غري مباشر على الناس، وميكن أن يؤثر سلبا عل  -١٢
فقد ال يسهل اعتبار بعض الفئات من األشخاص ضحايا، وقد ُيرفض  ،املجتمع ككل. ومن مث

منحهم هذه الوضعية القانونية عندما ال تكون هلم مصلحة مباشرة وحمددة يف األمر. ويف هذا السياق، 
يح ينبغي اإلشارة إىل مفهوم الضرر االجتماعي، الذي هو موجود يف بعض الواليات القضائية ويت

املصلحة العامة. وميكن أن يشمل ذلك املفهوم الضرر الذي يلحق  صيبتاألضرار اليت التعويض عن 
بالبيئة، أو مبصداقية املؤسسات، أو باحلقوق اجلماعية، من قبيل الصحة واألمن والسالم والتعليم 

فعلى سبيل املثال، تتيح إحدى الدول للمدعي العام فيها رفع دعوى مدنية  )٨(واحلكم الرشيد.
  أدناه). ١ للحصول على تعويض إذا تسبب اجلرم يف إحلاق ضرر باملجتمع (انظر اإلطار

وخالل الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ، اعُتربت الغالبية العظمى من الدول ممتثلة   -١٣
كون العديد من األحكام املتعلقة بالتعويض املستعرضة كانت أنَّ ستعرضون . ومل يعترب امل٣٥للمادة 

من  ٣٥ذات طابع عام وال تتناول صراحة تعويض الضحايا يف قضايا الفساد مسألة مهمة. فاملادة 
االتفاقية ال تلزم الدول األطراف باتباع هنج معني يف تعريف ضحايا الفساد وحقهم يف التماس 

صراحة على وجوب اختاذ تدابري وفقا ملبادئ الدول األطراف وقوانينها الداخلية.  التعويض؛ وهي تنص
وما دامت الشخصيات الطبيعية واالعتبارية والدول األجنبية تعترب مندرجة ضمن التعريف الوطين 

تغيريات تشريعية أيِّ تشترط إجراء  االتفاقية ال فإنَّ ،لألشخاص الذين حيق هلم املطالبة بالتعويض
ا ال مينح تقييديًّ ًاتستخدم هنجومل يعترب غري ممتثل سوى عدد قليل من الدول األطراف،  )٩(ضافية.إ

  تدابري ذات صلة.  للشخصيات الطبيعية، أو ال توجد لديها أيُّإالَّ صفة الضحية 
 ،ضيات االتفاقيةمعظم الدول لديها آليات تعويض تبدو ممتثلة ملقتأنَّ وعلى الرغم من   -١٤

تعويضهم يف املمارسة وفال يعرف الكثري على الصعيد الدويل عن كيفية استبانة الضحايا وتعريفهم 
لتعويض أثناء عملية العملية. وقد أشار عدد منخفض نسبيا من الدول إىل دعاوى معينة متعلقة با

 لدعاوى ذاتااالستعراض، وتوصلت األمانة عن طريق البحث املكتيب إىل عدد قليل فقط من 
الفساد واستبانتهم،  العديد من الدعاوى اليت حددت يتعلق مبسألة تعريف ضحاياأنَّ الصلة. غري 

  أدناه.  ١وهي ملخصة يف اإلطار 
    

                                                                    
  )٨(  Brun and others, Public Wrongs, Private Actions: Civil Lawsuits to Recover Stolen Assets, pp. 96-98. 

  .CAC/COSP/WG.2/2014/2من الوثيقة  ٣٩الفقرة   )٩(  

http://www.undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/2
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  فئات الضحايا: أمثلة على التنفيذ

  شركة كضحية
ة على رشوة من شرك Fyffesيف إحدى الدعاوى حصل موظف يف جمموعة شركات 

ركة شحن مقابل التفاوض على عقود بني املجموعة وشركة الشحن مواتية لش
ملون املوظف وشركة الشحن ووكالءها يتحأنَّ الشحن. وخلصت املحكمة إىل 

  )أ(املسؤولية جمتمعني، وأمرهتم بدفع تعويضات للمجموعة.
  حامل أسهم كضحية

مة االستئناف قرار القطاع اخلاص، رفع إىل حمكيف إحدى القضايا املتعلقة بالرشوة يف
ال األسهم حتكيم ينظم عقدا بني شخصيتني اعتباريتني، "سني" و"صاد"، مها حام
حد الطرفني الرئيسيان يف إحدى الشركات. ونقضت املحكمة قرار التحكيم لصاحل أ
 عوى مدنيةالذي تضرر سابقا من قرار التحكيم. وبعد عدة سنوات، رفعت "سني" د

ي حمكمة "صاد" قدمت رشوة إىل قاضأنَّ يف إطار إجراءات جنائية زعمت فيها 
افية، االستئناف للحصول على حكم لصاحلها. وبعد أن وجدت املحكمة أدلة ك

سبب حكم بأمرت اهليئة "صاد" بدفع تعويض نقدي إىل "سني" اليت فقدت أرباحا 
 غري عادل.

  مقدم عطاء مل يرس عليه العقد كضحية
لك، رفع إحدى الدعاوى ُمنح العقد لشخص غري شريف قدم عطاء. وردا على ذيف 

نحت املحكمة مقدم العطاء املنافس دعوى على وزارة املالية ملتمسا التعويض. وم
 )ب(مقدم العطاء الذي مل يرس عليه العقد تعويضا.

  دولة أجنبية كضحية
 ٢٩،٥ال (كبري من امليف إحدى الدعاوى أمرت املحكمة إحدى الدول بسداد مبلغ 

دى إىل مليون جنيه إسترليين) إىل دولة أخرى كتعويض نتيجة ملخطط رشاوى أ
    )ج(تضخيم كبري لتكلفة عقد مربم مع ذلك البلد بشأن رادار.

  اجملتمع كضحية
لضرر االجتماعي االتمس املدعي العام يف إحدى الدول اليت تدرج يف قوانينها مفهوم 

سبب شركة قدمت االجتماعي وفقدان املكانة اللذين حلقا باألمة بتعويضا عن الضرر 
ملدعي ارشوة إىل مسؤولني حكوميني للحصول على شبكة اتصاالت خلوية. وقبل 

يني دوالر) مال ١٠من املال ( كبريًا العام اتفاق تسوية، ودفعت الشركة مبلغًا
  كتعويض عن الضرر االجتماعي الناجم عن الرشوة.

  .Brun and others, Public Wrongs, Private Actions, p. 91  (أ)  
  .Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery, pp. 58 and 59  (ب)  
  .٢٢٨، الفقرةخالصة قضايا استرداد املوجودات (ج)  

    



CAC/COSP/2017/11

 

8/17 V.17-06221 
 

    لتعويضلاإلجراءات القانونية   -ثالثا  
    القانونية؟من ميكنه استهالل اإلجراءات   

ية القانونية الالزمة، تتبع الدول هنجا خمتلفة إزاء منح حق املثول أمام املحكمة، أو الوضع  -١٥
حدة، مبا يشمل  لغرض املطالبة بالتعويض. والنهج األكثر شيوعا هو منح كل من الضحايا على
بغرض احلصول ات الشخصيات الطبيعية واالعتبارية والدول األجنبية، احلق يف استهالل إجراء

سرهم األقربني أعلى تعويض. وباإلضافة إىل ذلك، تسمح بعض الدول لورثة الضحايا أو أفراد 
نيابة عنه، باستهالل إجراءات للحصول على تعويض، سواء بصفة مستقلة عن الضحية أو بال

  مل يكن الضحية قادرا على رفع الدعوى.   إذا
وا الضحايا الوحيدين وضعية القانونية حىت ملن ليسبال أيضًاويف حاالت معيَّنة، قد يعترف   -١٦

فع الدعاوى اجلماعية أو املباشرين. وتسمح بعض الدول للمنظمات، أو للمدعي العام فيما بعد، بر
ماعية هي، بصفة عامة، أو الدعاوى املتعلقة باملصلحة اجلماعية. والدعاوى املتعلقة باملصلحة اجل

وعة أكرب من حد أو أكثر إجراء قانونيا نيابة عن جممإجراءات مدنية يباشر فيها شخص وا
عم فيها وقوع ضرر األشخاص. وهلذه الدعاوى مزية احلد من عدد املمثِّلني يف الدعوى اليت يز

اءات جنائية يف سياق إجر أيضًاعلى عدد كبري من الضحايا. وميكن أن تنشأ هذه الدعاوي 
االدعاء العام.  ة أو ينضمون إىل دعوى رفعهاتستهل فيها جمموعة من األشخاص إجراءات جنائي

نظمة تنظيما رمسيا وتعترف إحدى الدول مبفهوم "املصاحل املتفرقة"، اليت ختص جمموعات ليست م
ينة. ويف هذا بل توحدها ضرورة اجتماعية حمددة أو خصائص جسدية أو أصل إثين أو ميول مع

ود يف بعض الواليات جتماعي، وهو مفهوم موجاإلشارة إىل مفهوم الضرر اال أيضًاالسياق، ينبغي 
  أعاله). ١٢الفقرة  ًاأيضالقضائية ويتيح التعويض عن األضرار اليت تلحق باملصلحة العامة (انظر 

املدعي العام أو  ويف احلاالت اليت تكون فيها أفعال الفساد قد أثرت على الدولة، يرفع  -١٧
  لة اليت تطالب بالتعويض.النائب العام الدعوى عادة بالنيابة عن الدو

ويف عدة دول، ميكن للمحاكم أن تصدر أمر تعويض. وأمر التعويض هو شكل من   -١٨
أشكال العقوبة الصادرة على اجلاين وفقًا لتقدير املحكمة، إمَّا مببادرة منها أو عقب تقدمي طلب 

بالتعويض أو استهالل أنه ال مينح الضحايا بالضرورة احلق يف املطالبة إالَّ من املدعي العام. 
 )١٠(اإلجراءات. وخالل عملية االستعراض، اعترب هذا النهج غري كاف لغرض االمتثال لالتفاقية.

   

                                                                    
  .١٤١و ١٤٠ -ص، الفسادحالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   )١٠(  
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  مثال على التنفيذ
عندما ُسمح هلا  يف أحد البلدان، أرست املنظمات غري احلكومية سابقة قانونية هامة

جنبية وأقارهبم بتقدمي شكوى يف دعوى فساد تتعلق بقيام ثالثة من رؤساء الدول األ
وى رمسية باستخدام عائدات الفساد لشراء موجودات فاخرة. ورفعت املنظمات شك

املدعي العام  اسا للتحقيق. وعندما رفض مكتبلدى املدعني العامني الوطنيني التم
القانون.  فتح القضية، رفعت املنظمات دعوى قضائية، على النحو الذي يسمح به

ة خمتصة مبكافحة الدعوى اجلماعية املقدمة من رابطأنَّ وخلصت املحكمة العليا إىل 
  ية الالزمة.قانونللرابطة الوضعية الأنَّالفساد ميكن قبوهلا أمام حمكمة جنائية و

    
    طبيعة اإلجراءات القانونية  

اإلجراءات   هناك ثالثة سبل رئيسية يستخدمها الضحايا للحصول على التعويض، وهي: (أ)  -١٩
  اءات اإلدارية. املدنية يف إطار اإلجراءات اجلنائية؛ (ب) اإلجراءات املدنية؛ (ج) اإلجر

    
    اجلنائيةاإلجراءات املدنية يف إطار اإلجراءات   

ينص يف قوانني العديد من الدول على إمكانية مشاركة الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية   -٢٠
. وتتيح هذه النظم لألشخاص الذين تعرضوا للضرر نتيجة لفعل إجرامي طرف مدينبصفة 

إمكانية االستفادة من اإلجراءات اجلنائية للمطالبة بالتعويض. وبانضمام هؤالء الضحايا إىل 
شخصية أيِّ لدولة، أو  أيضًا. وميكن طرف مديناإلجراءات، يصبحون عندئذ مشاركني بصفة 

ة طرف مدين. واملزايا الرئيسية لذلك هي أنه يوفر آلية أسرع، اعتبارية أخرى، االنضمام بصف
الضحية تكون له حقوق أكرب أثناء أنَّ وأقل تكلفة يف كثري من األحيان، اللتماس التعويض؛ و

املشاركة يف اإلجراءات اجلنائية؛ وأنه يسمح للطرف املدين أن يكون على صلة أوثق بقاضي 
  )١١(عن القضية. التحقيق أو املدعي العام املسؤول

خمتلفة، منها اإلدالء  ، حقوقمدنيًّا طرفًاوتبعا للوالية القضائية، يكون للضحية، باعتباره   -٢١
دمي الطلبات، بالشهادة بشأن الدعوى، وتقدمي األدلة، واملشاركة يف جلسات املحكمة، وتق

الدعوى وعمل  فوطلب تنحي قاض أو مدع عام أو حمقق، واالطالع على الوثائق الواردة يف مل
رين أو أفعاهلم، واالتفاق نسخ منها، والتظلم من أوامر املحكمة أو املدعي العام أو املسؤولني اآلخ
للخطر، وتوكيل ممثل  على الوساطة مع املتهم أو املدعى عليه إذا كان اجلرم مل يعرِّض املجتمع

  قانوين، وسحب الدعوى، واحلصول على تعويض عن اخلسائر.
عديد من الدول أحكام تلزم الطرف املدين باستيفاء متطلبات إجرائية معينة، ولدى ال  -٢٢

تشمل حتديد مهل زمنية جيوز خالهلا االنضمام إىل اإلجراءات اجلنائية، أو قصر رفع دعاوى 
التعويض على املحاكم االبتدائية. وترفض املحاكم يف إحدى الدول طلب االنضمام إىل 

                                                                    
  )١١(  Anyango Oduor and others, Left out of the Bargain, pp. 87 and 88.  
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ح أنه ال مربر له أو إذا قدم بعد فوات األوان. وتنص قوانني إحدى اإلجراءات إذا كان من الواض
  الدول على حد أدىن ملدى جسامة اجلرمية لغرض املطالبة بالتعويض. 

ل يف سب أيضًاونتيجة هذه األنواع من اإلجراءات هي صدور حكم جنائي يبت   -٢٣
ة للتعويض وطريقة ط املسبقاالنتصاف املدنية. وعادة ما تنظم قواعد اإلجراءات املدنية الشرو

وجة لإلجراءات، تكون حسابه، بينما ينظم القانون اجلنائي اإلدانة. وبالنظر إىل الطبيعة املزد
جدت يف حوزة وللمحاكم يف بعض الدول صالحية منح التعويض من غرامة أو من األموال اليت 

ل على أنه على الرغم عض الدواجلاين. ويف حالة احلكم على املتهم بالرباءة، تنص التشريعات يف ب
  .من ذلك جيوز للمدعي باحلق املدين التماس سبل االنتصاف يف إجراءات مدنية

    
  ٣اإلطار 

  مثال على التنفيذ
يف الوقت نفسه  تتيح بعض الدول لكل من الدولة واألفراد رفع دعاوى جنائية ومدنية

لكات اليت منحت املمت ،على املشتبه يف ارتكاهبم جرائم فساد. ويف إحدى الدول
كم لصاحلهم يف حصادرهتا الدولة يف إطار مالحقة جنائية جارية إىل املدعني الذين 

اد أسبقية على دعوى مدنية مرفوعة ضد املدعى عليه، مع إعطاء ضحايا الفساد األفر
 الدولة.

    
ة، تتيح بعض وإىل جانب السماح للضحية باملشاركة كطرف مدين يف اإلجراءات اجلنائي  -٢٤

لضحية، تقدمي طلب إىل االدول للضحية أو ممثله القانوين أو املدعي العام، بناء على تعليمات من 
ثبت الضرر كم، إذا املحكمة اجلنائية للحصول على تعويض، بعد اإلدانة اجلنائية وقبل صدور احل

يو أقل من درجة درجة مشاركة الضحايا يف هذا السينارأنَّ اء املحاكمة. وعلى الرغم من أثن
ن األذى أو الضرر عاملحاكم خمولة، مع ذلك، بأن متنح تعويضا  فإنَّ  ،مشاركة الطرف يف الدعوى

حايا أن يطلبوا إىل أو اخلسارة، وأن تصدر أمرا برد املمتلكات املعنية. وتتيح إحدى الدول للض
املدنية املقامة ضد  الدعوى يف أيضًااملحكمة اليت أدانت أحد األفراد مبوجب حكم هنائي أن تنظر 

التعويض بكاملها أو  توافق املحاكم على مطالبات ،اجلاين. ويف الدعاوى اجلنائية يف بعض الدول
  توجه املتضررين إىل تقدمي بقية املطالبات يف دعوى مدنية مستقلة.

ت اجلنائية يف اإلجراءا أيضًالك، تستخدم أشكال خمتلفة من التسويات وعالوة على ذ  -٢٥
جراءات اجلنائية، لتعويض الضحايا. فتسمح بعض الدول بإجراءات مماثلة للتسويات يف سياق اإل

ملدنية األخرى اباستخدام اتفاقات لتخفيف العقوبة ميكن تتضمن تعويض الضحايا. ومن السبل 
ويات خارج ن تعويض الضحايا، وال سيما الدولة كضحية، التساليت تستخدمها الدول لضما

دعى عليه مبحاولة جيوز للمحكمة أن تأمر الطرف املتضرر وامل ،نطاق املحاكم. ويف إحدى الدول
  زاع عن طريق الوساطة. ـتسوية الن
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    اإلجراءات املدنية  
لتعويض. اتتيح معظم الدول للضحايا استهالل إجراءات مدنية منفصلة للحصول على   -٢٦

لعطاءات، أو إىل نظريات اوقد تستند هذه اإلجراءات إىل القوانني، مثل قوانني االشتراء أو قوانني 
ن ية، أو إىل العقود، وميكالقانون العام، مثل نظريات املسؤولية التقصريية واإلمهال واحلقوق املدن

  استهالهلا على حنو مستقل. 
بل اجلنائية، وتتيح تشريعات معظم الدول للضحايا االختيار بني السبل املدنية والس  -٢٧

صاف املدنية عن سبيل من سبل االنتأيِّ وتذهب إىل حد النص صراحة على أنه ال جيوز تعليق 
لواليات القضائية، هذه افعل أو تقصري بسبب كون هذا الفعل أو التقصري يشكل جرمية. ويف أيِّ 

  حرز يف الدعوى اجلنائية.وقت، بصرف النظر عن التقدم املأيِّ ميكن استهالل اإلجراءات املدنية يف 
اءات اجلنائية. وتكون شروط اإلثبات بالنسبة للفعل األساسي أعلى بصفة عامة يف اإلجر  -٢٨

فعال، ولكن ال رر نتيجة لألففي الدعاوى املدنية، يكون على املدعي أن يثبت أنه أصيب بالض
ملحكمة الطرف احتيل  ،ففي بعض الدول ،يكون عليه أن يثبت بالضرورة ارتكاب جرمية. ومن مث

ة كافية ملنح التعويض أو املتضرر إىل اإلجراءات املدنية إذا مل تكن األدلة يف اإلجراءات اجلنائي
لدى بعض  إنَّ ف ،وفضال عن ذلككان من شأن حتصيل التعويض أن يتسبب يف تأخري ال مربر له. 

راءات اجلنائية من على إمكانية استخدام ما تسفر عنه اإلج تشريعات تنص حتديدًا أيضًاالدول 
  نتائج كدليل يف اإلجراءات املدنية الالحقة، بغية التعجيل بالعملية. 

املقاضاة  ول بنجاحواحلق يف املطالبة بالتعويض يف اإلجراءات املدنية مرهون يف بعض الد  -٢٩
نص قوانينها كسي، فتالضرر نتج عن جرم جنائي. وتتبع دول أخرى النهج العأنَّ أو إثبات 

حق  وز أن متس أيَّ جيأوامر التعويض املمنوحة يف سياق اإلجراءات اجلنائية ال  صراحة على أنَّ 
تراعي  ملدنية أنيف االنتصاف املدين املتعلق باحلصول على تعويض، ولكن جيب على املحاكم ا

  مبلغ التعويض الذي ُأمر به بالفعل يف إطار اإلجراءات اجلنائية. 
احلصول على  وتتيح بعض الواليات القضائية لألطراف يف نزاع مدين اختاذ قرار بشأن  -٣٠

هذه اإلجراءات  التعويض خارج إطار املحكمة ميكن أن تؤكده بعد ذلك حمكمة مدنية. وتتفاوت
ماعية استنادا حدى الدول على االنتصاف اجلماعي عن األضرار اجلمن حيث طابعها، وتنص يف إ

ن األشخاص الذين مإىل اتفاق تسوية يربم بني رابطة واحدة أو أكثر متثل جمموعة (أو "فئة") 
ية عليها تسبب يف وقوع وقوع املسؤول ُيزَعمأو أكثر من األطراف اليت  واحدًا أنَّ طرفًايزعمون 

أنَّ مة أن تعلن الضرر عليهم. وبعد إبرام اتفاق التسوية، ميكن لألطراف أن تطلب من املحك
  التسوية اجلماعية ملزمة. 

    
    اإلجراءات اإلدارية  

تنص قوانني بعض الدول على سبل إدارية للضحايا الذين انتهكت حقوقهم من جراء   -٣١
املشروعة اليت تقوم هبا سلطة عامة. وتتباين املمارسات اليت تتبعها الدول يف هذا األنشطة غري 

الصدد. وُتلزم السلطة العامة اليت تسببت أنشطتها يف الضرر بتعويض املتضرر عما حلق به من 
ضرر، وُتلزم، إذا ختلفت عن إصدار قرار إداري أو اختاذ تدابري مناسبة، بالتعويض عن الضرر 
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ذلك التخلف عن التصرف. وباإلضافة إىل التعويض املايل، جيوز للطرف املتضرر يف  الناجم عن
إحدى الواليات القضائية أن يطلب إىل السلطة العامة إزالة العواقب غري املشروعة املترتبة على 

  القرار اإلداري املبَطل أو القرار أو التدبري اإلداري املعدَّل جزئيا. 
    

    التعويضمعايري   -رابعا  
ال حتدد االتفاقية أنواع الضرر اليت ينبغي التعويض عنها. وُيترك للدول األطراف أن تقرر   -٣٤

قبول  أيضًاما إذا كانت األضرار املادية وحدها هي اليت ميكن التماس التعويض عنها أم أنه ميكن 
املطالبات املتعلقة باألرباح الضائعة واخلسائر غري املالية (املتعلقة مثال بفقدان الثقة والسمعة). 
وباملثل، يتعني على الدول أن تقرر ما إذا كان من املمكن احلصول على تعويض عن األضرار غري 

احلاالت، إذا حدث ميكن للضحايا يف الكثري من  ،وعالوة على ذلك )١٢(مدى.أيِّ املباشرة وإىل 
  الفساد يف سياق تنفيذ عقد، أن يطالبوا بتعويضات عن عدم الوفاء بااللتزامات التعاقدية. 

عن األضرار املادية الفعلية واألرباح الضائعة. وفضال  معظم الدول متنح تعويضًاأنَّ ويبدو   -٣٣
خرى، مثل األضرار عن ذلك، تتيح بعض الدول احلصول على تعويض عن األضرار غري املادية األ

منح تعويضات تبعية إذا حدث الفساد أثناء تنفيذ عقد.  أيضًااملعنوية واملعاناة اجلسدية. وميكن 
منح تعويض عن األضرار التعاقدية النامجة عن عدم  أيضًاويف هذه احلاالت، ميكن أن تقرر الدول 

  )١٣(الوفاء بالتزام تعاقدي.
    

    عند منح التعويض  العوامل اليت ُتؤخذ يف االعتبار  
الضحية جيب أنَّ القاعدة األساسية املطبقة عند حتديد التعويضات، يف معظم الدول، هي   -٣٤

يكون أقرب ما ميكن من الوضع الذي كان من شأنه أن يكون فيه لو مل يقع فعل الفساد الذي 
وعند منح التعويض وحتديد مقداره، تراعي الدول عوامل شىت. وتتضمن  )١٤(تسبب يف الضرر.

هذه العوامل يف العادة طبيعة اجلرم املرتكب وخطورته ودرجة األذى الناجم أو الضرر الواقع 
على املمتلكات وطبيعته. وعالوة على ذلك، تظهر العوامل التالية يف أحكام التعويض يف بعض 

وث الضرر والعقبات املوضوعية اليت حتول دون منع الضرر؛ توقع حد مكانإمدى الدول: 
الظروف الشخصية للشخص املتضرر؛ قدرة الشخص املسؤول على الدفع؛ النفقات اليت تكبدها 
الضحية؛ األعراف القائمة املتعلقة بالتعويض. ويف بعض الدول، جيوز ختفيض حق الضحية يف 

  )١٥(ل من جانبه.التعويض أو حىت حرمانه منه يف حاالت اإلمها
ويستند حساب التعويض عادة إىل قوانني اإلجراءات املدنية. ويعود حتديد املبلغ الفعلي   -٣٥

للتعويض غالبا إىل تقدير املحاكم. ويف بعض الدول، يقرر القانون احلدود القصوى للتعويضات 
ض حجم يتجاوز مبلغ التعوي فعلى سبيل املثال، تنص تشريعات إحدى الدول على أالَّ -

املوجودات املتحصل عليها عن طريق الفساد. ويف دولة أخرى، ينص القانون صراحة على حتديد 
                                                                    

  .CAC/COSP/WG.2/2014/2 من الوثيقة ٤٠الفقرة   )١٢(  
  )١٣(  Brun and others, Public Wrongs, Private Actions, p. 90.  
  املرجع نفسه.  )١٤(  
  )١٥(  Brun and others, Asset Recovery Handbook, p. 163  .  

http://www.undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.2/2014/2
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التعويض وفقا لقيمة الضرر أو املعاناة املتكبدة يف تاريخ ارتكاب اجلرمية أو يف تاريخ صدور 
ثل احلكم بشأن التعويض، أيهما أكرب. وينص العديد من قوانني الدول على تعويضات عينية، م

إصدار اعتذار علين أو إعالن للمساعدة على استعادة مسعة الضحية، أو نشر حكم اإلدانة كوسيلة 
  إلصالح األضرار غري املادية، أو نشر القضية يف صحيفة. 

حتديد مبلغ التعويض يشكل حتديا يف سياق الفساد، نظرا آلثار الفساد البعيدة أنَّ ويبدو   -٣٦
 حتديد مدى الضرر الذي نتج عنه. وفضال عن ذلك، قد يكون املدى والصعوبات املحتملة يف

حتديد القيمة النقدية للعائدات املتأتية من الفساد حمفوفا باملشاكل. وتوضح الدراسة املعنونة 
Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery  حساب أنَّ ) ٢١(الصفحة

حتديا بصفة خاصة فيما يتعلق باألرباح اليت تسبب الفساد يف  األضرار الناجتة عن الفساد يشكل
عدم حتقيقها. وينطبق الشيء نفسه على األضرار غري املباشرة أو غري املادية اليت ال ميكن حساهبا 
مباشرة. فعلى سبيل املثال، قد يتعني على املحاكم يف قضايا الرشوة تقدير الفارق بني سعر ونوعية 

يت يقدمها الراشي، من ناحية، والسعر والنوعية اللذين كان حيق للعميل السلع واخلدمات ال
  )١٦(احلصول عليهما لو مل يأخذ وكيله الرشوة.

أنَّ اخلسارة املتكبدة تعادل قيمة الرشوة. بيد أنَّ ويف قضايا الرشوة، تعترب بعض الدول   -٣٧
فرت عن تقاضي سعر للسلع الرشوة ميكن أن تكون قد أسنَّ هذا املبلغ قد ال يكون كافيا، أل

واخلدمات أعلى من قيمتها السوقية، أو ميكن أن تكون قد أتاحت استخدام ممتلكات حكومية 
أو بيعها بأقل من قيمتها السوقية. ويف املثال املتعلق بالرشوة يف عقود املشاريع احلكومية، ميكن 

اخلسارة املتكبدة قد تكون أكرب. فإذا  نَّ إأن تكون أرباح املتعاقد مقياسا غري كاٍف للتعويض، إذ 
فينبغي أن تكون التعويضات  ،أثرت الرشوة على نوع املشروع أو حجمه أو الطريقة اليت نفذ هبا

  )١٧(عن األضرار أقرب إىل التكلفة الكاملة للمشروع.
وينبغي مراعاة ما تكبده الضحية من أضرار اجتماعية وبيئية ومتعلقة بالسمعة نتيجة   -٣٨
وقد تستلزم مطالبات التعويض حساب إيرادات الفوائد اليت حتصل عليها الراشي أو  )١٨(اد.للفس

خسرها املدعي على املبالغ املمنوحة كتعويضات. وعند النظر يف فترات زمنية طويلة، يكون من 
  )١٩(املهم أمهية حامسة حتديد أسعار الفائدة املنطبقة والفترات اليت حتتسب الفوائد خالهلا.

التعويضات نَّ وقد حتفز التعويضات اجلزائية املدعني األفراد على اللجوء إىل املحكمة أل  -٣٩
أنَّ بعض الدول تعارض هذا النهج وتشدد على أنَّ عن األضرار ستكون أكرب بكثري. بيد 

مضاعفات التعويضات أنَّ التعويضات ال ينبغي أن تكون أكرب من اخلسارة اليت تكبدها الضحية، و
  )٢٠(بيعة اجلزائية تتعارض مع املبادئ العامة للتعويض.ذات الط

                                                                    
  )١٦(  Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery, p. 33.  
  )١٧(  Brun and others, Public Wrongs, Private Actions, p. 90و ؛ Brun and others, Asset Recovery Handbook, 

 pp. 163 and 164  .  
  )١٨(  Brun and others, Asset Recovery Handbook, p. 164  .  
  )١٩(  Brun and others, Public Wrongs, Private Actions, p. 95.  
  من النسخة اإلنكليزية. ٩٦و ٩٥ -، صاملرجع نفسه  )٢٠(  
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  ٤اإلطار 

  مثال على التنفيذ
شركة الشحن أنَّأعاله)، تقرر  ١اإلطارأيضًا(انظرFyffesيف قضية جمموعة شركات

قابل مالذي حصل على الرشوة من شركة الشحن  Fyffesواملوظف العامل يف شركة 
فضت املحكمة التفاوض على العقود يتحمالن كالمها املسؤولية عن دفع التعويض. ور

كان  Fyffesة شركنَّ باح اليت حققتها شركة الشحن، ألمنح جرب الضرر عن مجيع األر
غري أمني. غري ف يكن املوظ  من املحتمل جدا أن تربم اتفاقا مع تلك الشركة حىت لو مل

وكيلها واملحكمة قضت بأنه، فضال عن قيمة الرشاوى، تتحمل شركة الشحن أنَّ 
برام عقود إبسبب  Fyffesمسؤولية دفع تعويض إضايف عن اخلسائر اليت تكبدهتا شركة 

لغ اليت دفعتها شركة بشروط غري مواتية. وأخذت املحكمة بعني االعتبار الفارق بني املبا
Fyffes ب(واملبالغ اليت كانت ستدفع لو مل حتدث الرشوة.بالفعل(  

 ويف دعوى أخرى، قدمت شركة رشوة للحصول على تصريح بقطع األشجار يف
ة التعويض. منطقة حمظورة. وأثناء اإلجراءات القضائية ضد الشركة، أثريت مسأل

 وأنه كبريًا الضرر البيئي كانأنَّ وعند حساب مبلغ التعويض، سيقت حجة مفادها 
ثل ازدياد خطر يتعني على املحكمة أن تراعي األثر املضاعف الناجم عن األضرار، م

قانون تلك الفيضانات وتآكل التربة. ورفضت املحكمة احلجة، وذكرت أنه وفقا ل
فوعة باإلضافة إىل الدولة ال جيوز للقاضي أن يأمر بتعويض يتجاوز مبلغ الرشاوى املد

  )ج(العائدات املباشرة لفعل الفساد.
  .Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery, pp. 56 and 57  (أ)  
  .Brun and others, Public Wrongs, Private Actions, p. 91  (ب)  
  .64and  63, pp. Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery (ج)  

  
    املسؤولية عن دفع التعويض؟على من تقع   

منح  ا على املجرمني، إذايف الغالبية العظمى من الدول، تقع املسؤولية عن دفع التعويض إمَّ   -٤٠
التعويض يف إطار القوانني اجلنائية، أو على األشخاص املسؤولني يف هناية املطاف عن إحلاق 

املسؤولية الرئيسية عادة على عاتق الضرر، إذا منح التعويض يف إطار القوانني املدنية. وتقع 
حتمِّل   املحاكم قدإالَّ أنَّ الكيانات واألفراد الذين يشاركون مباشرة وعن علم يف فعل الفساد؛ 

ملن سهَّل فعل الفساد أو ختلف عن اختاذ اخلطوات املناسبة ملنع الفساد. وقد يكون  أيضًااملسؤولية 
بالنسبة   ء الذين ساعدوا على أفعال الفساد، أوذلك هو احلال بالنسبة للمحامني أو الوسطا

  )٢١(للشركات األم وأرباب العمل الذين ختلفوا عن مباشرة الرقابة املناسبة على الفروع أو املوظفني.
وفيما يتعلق مبسؤولية الشخصيات االعتبارية، تسمح عدة دول باملطالبة بالتعويض من   -٤١

قدموا الرشوة، وذلك كشكل من أشكال املسؤولية  أرباب العمل الذين يتبعهم األفراد الذين
الثانوية. ففي إحدى الدول، ميكن مطالبة رب العمل الذي يتبعه الشخص املسؤول بدفع تعويض 
إذا كان فعل الفساد قد وقع يف إطار تنفيذ عمل أو مهام ختص رب العمل، ما مل ُيثبت رب 

املسؤولية ليست معقولة، بعد إجراء أنَّ ساد والعمل أنه اختذ مجيع االحتياطات املعقولة ملنع الف
                                                                    

  )٢١(  Brun and others, Asset Recovery Handbook, p. 162  .  
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تقييم شامل لظروف القضية. وتقرر دول أخرى مسؤولية مشتركة للجناة األفراد واملديرين أو 
الشخصيات االعتبارية اليت كان اجلناة يضطلعون مبهام أو يؤدون واجبات بالنيابة عنها يف وقت 

أن يرفع دعوى  ،يف بعض الواليات القضائية ،ارتكاب اجلرمية. وباملثل، جيوز للشخص املتضرر
ضد الدولة اليت وقع فيها الضرر بسبب فعل قام به موظف عمومي أثناء ممارسة وظيفته اإلدارية 

  العامة، كشكل من أشكال املسؤولية الثانوية.
املختلفة. ففي "القصد" يف جرائم الفساد، تتباين النهج املتبعة يف الواليات القضائية بـوفيما يتعلق   -٤٢

ميكن أن يؤدي القصد واإلمهال كالمها إىل املسؤولية عن أفعال الفساد.  ،من الدول العديد
جيب أن يستخدم غياب التفاعل الشخصي بني اجلاين والضحية، أو عدم إدراك اجلاين للضرر   وال

ن يسعون إىل املحدَّد الذي حلق مبصاحل الضحية، كدفاع أو كعقبة قانونية أمام املتضررين الذي
تقع على األشخاص الذين ارتكبوا فعل الفساد  ،الدول يف إحدىو )٢٢(احلصول على التعويض.

أو أذنوا به، واألشخاص الذين ختلفوا عن اختاذ خطوات معقولة ملنع الفساد، املسؤولية عن 
  األضرار كل منهم على حدة.

هو الذي يتعني عليه أن يثبت، وفيما يتعلق مبسألة عبء اإلثبات، عادة ما يكون الضحية   -٤٣
على أساس ترجيح االحتماالت، وقوع اإلخالل بالواجب ووقوع الضرر، عالوة على العالقة 

  )٢٣(السببية بني جرمية الفساد واألضرار.
  

    إنفاذ األحكام الصادرة بشأن التعويض  
خمططات  يسدد التعويض عادة عن طريق موجودات اجلناة، وإن كانت لدى بعض الدول  -٤٤

  تعويض قائمة متوهلا الدولة. 
    

  ٥اإلطار 
  مثال على التنفيذ

كون مسؤوًال أنشأت إحدى الدول يف إطار وزارة العدل صندوقا خاصا للتعويضات لي
ويض عن الضرر. ويتخذ املدنية والتععن إنفاذ قرارات املحاكم اجلنائية بشأن املسؤولية 

مللَزمني بالدفع االصندوق التدابري الالزمة لتحصيل املبالغ املستحقة على األشخاص 
ىل الضحايا. كما (بطرائق منها حجز املرتبات واألجور واإليرادات األخرى) ونقلها إ
من خالل  لياهتم،يضمن الصندوق التعويض يف احلاالت اليت ال يفي فيها اجلناة مبسؤو

تلقاها سحب األموال من مصادر أخرى، من قبيل التخفيضات يف األجور اليت ي
ن سنة واحدة السجناء عن عملهم، واألموال املحجوزة اليت مل يطاَلب هبا يف غضو
يضات الناجتة من من صدور احلكم النهائي، وقيمة املوجودات املصادرة، ومبالغ التعو

رسوم اإلضافية املفروضة ب هبا خالل املدة القانونية، والالقضايا السابقة واليت مل يطاَل
  )أ(يف حاالت املدفوعات املتأخرة.

  .١٩١، الصفحة حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  (أ)  
    

                                                                    
  .١٩٠، الصفحة حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  )٢٢(  
  )٢٣(  Identification and Quantification of the Proceeds of Bribery, p. 21.  
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ا بعد ووضعت بعض الدول تدابري مؤقتة لضمان أن تظل التعويضات متاحة للضحاي  -٤٥
ا للتعويض قبل ففي إحدى الدول، ميكن للمحكمة أن متنح مقدارا مؤقتصدور احلكم النهائي. 

 مؤقتة لضمان صدور احلكم النهائي. وباملثل، جيوز للمحكمة يف دولة أخرى أن تتخذ تدابري
ص املتضرر املطالبة بالتعويض. وتسّلم املوجودات اليت ال يوجد شك يف أهنا ختص الشخ

  ت. شخص املتضرر، حىت قبل إهناء اإلجراءاتساعد على حتديد الوقائع إىل ال  وال
 أيضًاائدة جيب على األشخاص املسؤولني عن دفع التعويض سداد الف ،ويف بعض الدول  -٤٦

جيوز  ،في إحدى الدولفباملعدل املحدد. وكثريا ما حتدد املحاكم إطارا زمنيا لسداد التعويضات. 
ن احلكم القضائي، هر واحد من بدء سرياللمدعي العام، إذا مل يسدد اجلاين التعويضات خالل ش

ون للتعويضات تك ،مصادرة موجوداته وبيعها باملزاد لتغطية مبلغ التعويضات. ويف عدة دول
  األولوية على غريها من الغرامات اليت يؤمر هبا أثناء إجراءات املحكمة. 

ل، تضع ووضع تدابري لضمان دفع التعويضات. ويف إحدى الد أيضًاوجيوز للمحاكم   -٤٧
 ،يقته. وجيوز للمحاكماملحاكم يف اعتبارها املقدرة املالية للجاين لغرض حتديد وقت السداد وطر

جلاين املبلغ يف املوعد أن تأمر بدفع التعويضات على دفعات حمددة. وإذا مل يسدد ا ،يف دولة أخرى
  املحدد، ميكن للضحايا رفع دعوى مدنية السترداد املبلغ الكامل.

    
دة املستبانة التوصيات الصادرة واملساعدة التقنية واملمارسات اجليِّ  -خامسا  

    عملية آلية استعراض التنفيذ خالل
ف يف وجهت توصيات إىل عدد قليل من الدول هبدف التصدي للتحديات اليت تصاد  -٤٨

املوارد وعدم ا هي ندرة أكثر التحديات شيوعأنَّ من االتفاقية. ويبدو  ٣٥التنفيذ الفعال للمادة 
ضرار املتكبدة نتيجة مالئمة التدابري املعيارية، اليت ال تتيح أو تضمن سداد التعويضات عن األ

فيما يتعلق  للفساد. وباإلضافة إىل ذلك، حددت عدة دول احتياجات من املساعدة التقنية
لدول األطراف يام اقبالتعويض عن األضرار. وتضمنت أنواع املساعدة التقنية امللتمسة ما يلي: 

 املساعدة امليدانية من والدروس املستفادة؛ وتوفري يِّدةيف االتفاقية بإعداد ملخص للممارسات اجل
 املشورة القانونية؛ جانب خبري يف مكافحة الفساد؛ وتقدمي الدعم لوضع خطة عمل للتنفيذ؛ وتوفري

ني العامني؛ وتقدمي واملدع وتقدمي الدعم بغرض التوعية من خالل توفري التدريب املتخصص للقضاة
  املساعدة يف جمال بناء القدرات. 

تتعلق بالتعويض عن  جيِّدةوُحددت يف عدة دول خالل عملية االستعراض ممارسات   -٤٩
أساسا بالسبل القانونية اللتماس التعويض أو حتديد مقدار  يِّدةالضرر. وتتعلق تلك املمارسات اجل

الطائفة الواسعة من اخليارات اللتماس التعويض مبوجب  التعويض. ففي إحدى الدول، اعتربت
، ألهنا تتيح للدولة واألفراد والكيانات اخلاصة التماس جرب الضرر جيِّدةالتشريعات الوطنية ممارسة 

جيوز للمنظمات غري احلكومية  ،الذي يلحق هبم من جراء فعل من أفعال الفساد. ويف دولة أخرى
رفع دعوى مدنية يف إطار الدعاوى اجلنائية نيابة عن الضحايا.  العاملة يف جمال منع الفساد

وُشجعت تلك اآللية املعيَّنة ألهنا تزيد دور املجتمع املدين ومشاركته يف اإلجراءات القانونية 
اعتربت إمكانية احلجز على املوجودات قبل املحاكمة كوسيلة  ،الداخلية. ويف دولة أخرى

  . جيِّدةالضحايا ممارسة  للحفاظ على املوجودات لتعويض
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املزيد من املمارسات  أنَّ وإىل جانب النتائج اليت توصلت إليها آلية استعراض التنفيذ، يبدو   -٥٠
يضات يف بعض الدول تشكل أمثلة فعالة على التنفيذ. فعلى سبيل املثال، تشمل أوامر دفع التعو

أنَّ  أيضًاوسع. ويبدو ضرر على نطاق أ، وهذا يتيح محاية الضحايا وجرب الأيضًاالفوائد الضائعة 
ضمان حصول ل جيِّدةاإلجراءات اليت تتيح دفع التعويض من الغرامات املفروضة هي طريقة 

جلنائية كأدلة يف استخدام نتائج اإلجراءات ا فإنَّ  ،الضحايا على التعويض. وعالوة على ذلك
عترب وضع خمططات أن ي أيضًاالدعاوى املدنية ميكن أن يزيد من تيسري تعويض الضحايا. وميكن 

  .جيِّدةأو إنشاء صناديق لتعويض الضحايا ممارسة 
    

    االستنتاجات واملسائل اليت تتطلب املزيد من النظر   -سادسا  
 التشريعية وغريها اردة يف هذه املذكرة الطائفة الواسعة من التدابريتوضح املعلومات الو  -٥١

ويضهم وفقا لالتفاقية. من التدابري اليت تتخذها الدول األطراف لضمان استبانة ضحايا الفساد وتع
الردود  فإنَّ  ،امسويف حني ستقدم الدول املزيد من املعلومات خالل استعراض تنفيذ الفصل اخل

اليت تبذهلا الدول لتعويض  دورة األوىل آللية استعراض التنفيذ تبني اجلهود الكبريةاملقدمة خالل ال
  ضحايا الفساد.

هنًا بتوافر املوارد، ولعل املؤمتر يود أن ينظر يف أن يطلب إىل األمانة مواصلة جهودها، ر  -٥٢
ويضهم، مبا يف يا وتعمن أجل مجع املعلومات بشأن املمارسات اجليِّدة املتعلقة باستبانة الضحا

مات اليت وفرهتا حلقة وباالستناد إىل املعلو ،ذلك من خالل التماس املعلومات من الدول األطراف
  نقاش اخلرباء اليت عقدت أثناء االجتماع احلادي عشر للفريق العامل. 

ترداد ىل تعويض الضحايا واسأن ينظر يف العالقة بني التدابري الرامية إ أيضًاولعل املؤمتر يود   -٥٣
  املوجودات وإعادهتا إىل الدول يف إطار الفصل اخلامس من االتفاقية.

 


