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     خالصة وافية  -ثانياً  
     مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية    

  مهورية الوس الدميقراطية الشعبية جل سيواملؤس القانوين اإلطار عن عامة حملة: مقّدمة  - ١  
    الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ سياق يف
ــورعــت مجهوقَّ ــساد يف       ي ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــى اتفاقي ــشعبية عل ــة ال   ة الوس الدميقراطي
ــسمرب / كــانون األول١٠ ــا يف  ٢٠٠٣دي ــول٢٥ وصــّدقت عليه ودخلــت . ٢٠٠٩ســبتمرب / أيل

 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٥يف الدميقراطية الشعبية الوس مجهورية االتفاقية حيز النفاذ يف 

. بنظام القانون املـدين مـع عناصـر مـن القـانون العـريف        ميقراطية الشعبية   الدوتأخذ مجهورية الوس    
الــشعبية، فمــن الدميقراطيــة الوس مجهوريــة ومــع أن املعاهــدات الدوليــة ليــست ذاتيــة التنفيــذ يف  

 .املمكن تطبيقها مباشرة إذا مل تتعارض مع القانون الداخلي أو مل تكن املسألة املعنية متناولة فيه

لتشريعات العالقة، من املزمع إدخال تعديالت على قانون مكافحـة الفـساد ليـشمل              وفيما خيص ا  
الرشـو يف القطـاع اخلـاص ضـمن أمـور أخـرى، وأُِعـدَّت مـشاريع قـوانني بـشأن مكافحـة غـسل             

 ٢٠١٢يوليـه  /واعتمـدت اجلمعيـة الوطنيـة يف متـوز       . األموال واإلفـراج املـشروط عـن األشـخاص        
ــز النفــاذ وقــت إجــراء    مــشروع قــانون بــشأن تــسليم اجملــ   رمني، ومل يكــن القــانون قــد دخــل حّي

وباإلضافة إىل ذلك، سوف ُيسّن مشروع قـانون بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       . االستعراض
وقـد صـدرت اسـتراتيجية ملكافحـة الفـساد يف           . بعد مخس سنوات من تاريخ إجـراء االسـتعراض        

 .، مل يتم تفعيلها بعد ولكّن هذه، بدورها٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

وتــشمل اهليئــات الرئيــسية املعنّيــة مبكافحــة الفــساد اهليئــة احلكوميــة للتفتــيش ومكافحــة الفــساد،  
، واهليئة احلكومية ملراجعـة احلـسابات، ومكتـب النائـب العـام       )شرطة الوس (ووزارة األمن العام    

السـتخبارات املعنيـة مبكافحـة      الشعيب األعلى، واحملكمة الشعبية العليـا، ووزارة العـدل، ووحـدة ا           
  .غسل األموال التابعة ملصرف مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية الوطين

    
      التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٢  
   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ املواد(الرشو واملتاجرة بالنفوذ     

أي شـخص يرشـو أو يوافـق علـى رشـو موظـف              "من القانون اجلنـائي     ) ٢( ١٥٧تشمل املادة   
 ١٧٤و) ١( ١٥٧ مــن قــانون مكافحــة الفــساد واملادتــان ١٣ و٢وتــشمل املادتــان . "عمــومي
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املطالبـة هبـا أو طلبـها أو قبوهلـا أو املوافقـة علـى               "من القانون اجلنـائي تـسلُّم الرشـوة وأخـذها و          
ــا  مــن القــانون اجلنــائي   ١٧٤حــة الفــساد واملــادة    مــن قــانون مكاف ٢وتــشمل املــادة  . "قبوهل

وعمــال باملــادة . "الــذين يــشغلون منــصبا تــشريعيا أو تنفيــذيا أو إداريــا أو قــضائيا  "األشــخاص 
ــائي، ميكــن أن يكــون    ) ١ (١٥٧ ــانون اجلن ــن الق ــام أو   "الطــرف الراشــي "م ــن القطــاع الع  م

 وباإلضـافة إىل ذلـك اعُتـرب    .اخلاص، كما ميكن أن يكون منظمة مـن املنظمـات الدوليـة العامـة             
 مــن قــانون مكافحــة الفــساد تــشمل، ضــمن أشــياء  ١٣ املــذكورة يف املــادة "البنــود املاديــة"أن 

 .أخرى، املالَ والذهَب وغريمها من املواد

 .ومل جتّرم مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية ال املتاجرة بالنفوذ وال الرشو يف القطاع اخلاص
    

    )٢٤و ٢٣ تانداملا (خفاءاإل ؛األموال غسل    
ُيعترب أّي شخص يضطلع بأنشطة هبدف حتويل أمـوال         " من القانون اجلنائي بأن      ٦٤تقضي املادة   

بإيداعها يف املصارف أو بشراء أراض أو شـراء منـازل أو إقـراض              ... أو أشياء متأتية من الفساد    
ويعاقـب   ... معاقبتـه  أشخاص آخرين، أو بغري ذلك من الوسائل، ضالعا يف غـسل أمـوال وجيـب              

 ٢وتـنص املـادة     . "أيضا كل من ُيِعد الرتكاب جرمية من هذا القبيل أو يشرع يف ارتكاب مثلها             
غــسل "مــن مرســوم رئــيس الــوزراء بــشأن مكافحــة غــسل األمــوال، فــضال عــن ذلــك، علــى أنّ  
هلــذا  ١األمــوال ُيقــصد بــه اكتــساب أمــوال أو موجــودات متأتيــة مــن اجلــرائم احملــددة يف املرفــق  

 ."وقد جرى حتويلها أو استخدامها أو متلّكها] الذي يشمل الفساد[املرسوم 

وتعتــرب . واعُتــربت كــل اجلــرائم املتــصلة باتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد جــرائم أصــلية
اجلــرائم اخلارجيــة كــذلك جــرائم أصــلية مــا دامــت تــشكل جــرائم أصــلية يف مجهوريــة الوس    

ــة  ــة الــشخص جبرميــة غــسل األمــوال وباجلرميــة األصــلية يف آن    . ةالــشعبيالدميقراطي وميكــن إدان
 .ولكن مل تسجل أي حاالت غسل أموال حىت اآلن. واحد

 . من القانون اجلنائي اإلخفاء والتجارة غري املشروعة١٢٤ و١١٦وتشمل املادتان 
    

   )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     
ــان   ــشمل املادت ــان   ١١٠ و١٠٩ت ــائي واملادت ــانون اجلن ــانون مكافحــة   ١٢ و١١ مــن الق  مــن ق

 مــن ١١٦وتــشمل املــادة . الفــساد االحتيــال واخــتالس أمــالك الدولــة أو املمتلكــات اجلماعيــة 
 ١٢٤ و ١٢١ و ١٢٠وبصورة أعـم، تركـز املـواد        . القانون اجلنائي أيضا التجارة غري املشروعة     

دت الـسلطات أن    وأكّـ . اجلنائي على االحتيال واالختالس والتجارة غري املـشروعة       من القانون   
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أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصـة أو         " الوارد يف هذا القانون يشمل       "موجودات"مصطلح  
 ."أوراق مالية أو أي شيء آخر ذي قيمة

ــاملواد     ــشريعيا ب ــسُّ (١٥٣وإســاءة اســتغالل الوظــائف مــشمولة ت ــسلطةف يف اســتعمالتع ، )ال ال
) اإلمهـال يف أداء الواجـب   (١٥٦، و)التخلـي عـن الواجـب     (١٥٥، و )استغالل السلطة  (١٥٤و

الـفساد هو فعل يرتكبـه     " من قانون مكافحة الفساد على أنّ        ٢وتنص املادة   . من القانون اجلنائي  
 ٢٥ و ١٦ و ١٤وتتنـاول املـواد     . "منصبه ونفوذه وواجباته استخداما انتـهازيا     باستخدام  مسؤول  

إســاءة اســتغالل املنــصب والنفــوذ والواجــب واإلفــراط يف اســتغالل املنــصب والنفــوذ والواجــب  
 .عليه تلك الواجباتاملنصب والنفوذ والذي له ذلك  على الشخص اتظورواحمل

. ومل تعتمد مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية قانونا عاما يتناول ظاهرة اإلثـراء غـري املـشروع           
عنـدما  " من قانون مكافحـة الفـساد، فـتح بـاب التحقيـق              ٢٧، مبوجب املادة    ولكن من املمكن  

؛ مـع أخـذ مبـدأ افتـراض الـرباءة        "تبدو على أّي من مـوظفي احلكومـة مظـاهر ثـراء غـري عـادي               
وال ُيــشترط تقــدمي إقــرارات .  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيـة بعــني االعتبــار ٧الـوارد يف املــادة  

 .رية الوس الدميقراطية الشعبيةبالدخل واملوجودات يف مجهو

 .ومل جتّرم مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص حتديدا
    

   )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
ــد أو         ــة أو التهدي ــوة البدني ــتخدام الق ــدا اس ــشعبية حتدي ــة ال ــة الوس الدميقراطي ــّرم مجهوري ال جت

 مــن القــانون ١٥٨م املــادة وجتــّر. شهود أو التــدخل يف تقــدمي األدلّــة الترهيــب للتــأثري علــى الــ 
. "التهديد أو استخدام القوة إلعاقة مـوظفني عـن أداء واجبـاهتم العامـة أو االجتماعيـة       "اجلنائي  
ــادة وجتــّر ــدورها ١٥٩م امل ــة املوجهــة إىل    " ب األفعــال والكلمــات غــري الالئقــة واملــزاعم الكاذب

وأُكِّــد بــأنّ . "ل مــن مسعتــهم وشــرفهم أو مــن ثقــة الــسكان فــيهم  مــوظفي الدولــة هبــدف النيــ 
 ."موظفي العدالة أو إنفاذ القانون"  يشمالن"موظف الدولة" و"موظف"املصطلحني 

    
   )٢٦املادة ( االعتبارية الشخصياتمسؤولية     

ــسؤولية األشـــخاص     ــدابري تـــنص علـــى مـ ــشعبية أي تـ ــة الـ ــة الوس الدميقراطيـ ــذ مجهوريـ مل تتخـ
 .ريني عن مشاركتهم يف جرائم مشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداالعتبا
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   )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
ــشمل البــاب   ــشاركة عمــدا يف جرميــة مــن قبــل شخــصني أو      " مــن القــانون اجلنــائي   ١٧ي امل

واطئني مرتكبيهـا ومنفـذيها واحملرضـني عليهـا واملتـ     "ويعترب مشاركا يف اجلرمية كل مـن      ."أكثر
 فــضال عــن ذلــك علــى العقوبــات الــيت تطــال املتــواطئني يف اجلرميــة  ٤٣وتــنص املــادة . "فيهــا

.  علــى اإلعــداد للجرميــة والــشروع يف ارتكاهبــا١٤ و١٣وتركّــز املادتــان . واحملرضــني عليهــا
، أعلى مـن الـالزم   "إذا اعترب أنّ يف هذه املشاركة خطرا على اجملتمع   "ومع ذلك، فإن العتبة،     

 .تيفاء هذا التجرميالس
    

   )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
ي لفـساد أي     مـن تـدابري للتـصدِّ      يتخـذ يتوقف مـا    " من قانون مكافحة الفساد،    ٣١وفقا للمادة   

لّـق  فـإذا تع . على مـدى خطـورة هـذه اجلرميـة      ] تتصل بالفساد [موظف حكومي يرتكب جرمية     
تأديبيـة؛ وإذا تعلّـق األمـر جبرميـة         ] تـدابري [األمر مبخالفة بسيطة، تتخـذ تـدابري توعويـة وتفـرض            

 ."خطرية، تتخذ إجراءات قانونية وفق ما ينص عليه القانون

ال جيـوز مالحقـة أعـضاء      " من قانون اجلمعية الوطنية،      ٥١ من الدستور و   ٦٤ومبوجب املادتني   
ــضائيا أو اح   ــة قـ ــة الوطنيـ ــة  اجلمعيـ ــة الوطنيـ ــة اجلمعيـ ــازهم دون موافقـ ــانون  . "تجـ ــاول قـ ويتنـ

اإلجراءات اجلنائية املساواة بـني املـواطنني أمـام القـانون والقـضاء، وافتـراض الـرباءة، واإلفـراج                   
وتدابري اإلفراج املبكّر عـن الـسجناء متناَولـة فـضال           . قبل النطق باحلكم، واإلفراج عن السجناء     

 . القانون اجلنائي من٥٢ و٤٧عن ذلك يف املادتني 

ويقــضي قــانون .  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة تعليــق املنــصب أو مهامــه ٦٨وتتنــاول املــادة 
يوقف عن العمل كل موظف مدين يشتبه يف خرقه قواعد اخلدمـة املدنيـة              "مجهورية الوس بأن    

ريثمـا   أشـهر،    ٦خرقا جسيما أو يف ارتكابه أي جرمية يعاقب عليها بالـسَّجن ملـدة تزيـد علـى                  
فـإذا ُبرِّئـت سـاحة هـذا املوظـف املـدين أُعيـد             . تبّت يف القضية إما اللجنة التأديبية وإما احملكمـة        

 .وال توجد مدونة أخالقية عامة للموظفني احلكوميني بل قوانني حمددة ملهن معّينة. "إىل عمله

ابري تكـون   وتفرض مجهورية الوس الدميقراطيـة الـشعبية، حبـسب خطـورة اجلرميـة املرتكبـة، تـد                
 .توعوية أو تأديبية، وفقا ملا ينص عليه قانون مكافحة الفساد واملرسوم املتعلِّق باخلدمة املدنية

.  من القانون اجلنائي على ختفيف املسؤولية اجلنائية مىت اعتربت الظروف مواتية           ٤٠وتنص املادة   
تـوفَّر لكـل مـن يتعـاون        " من قانون مكافحة الفساد على أن        ٤٤ومبزيد من التحديد، تنّص املادة      

 ."ويقّدم معلومات بشأن قضايا فساد محاية أمنية ومكافآت وغري ذلك من التدابري املناسبة
  



 

6 V.13-83906 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.15  

    )٣٣و ٣٢ املادتان (واملبلّغني الشهود محاية    
ــادة   ــة، يكــون للــشهود حــق احلــصول علــى     ) ٥( ٣٢عمــال بامل ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق

ــة مــن   ــة القانوني ــاهتم أو صــحتهم أو ممتلكــاهتم ُيعــزى إىل إدالئهــم    أي خطــر ع"احلماي ــى حي ل
 من قانون مكافحة الفـساد حتديـدا علـى تـوفري احلمايـة للمراسـلني                ٧وتنص املادة   . "بشهاداهتم

واملخربين واألشخاص املصابني والشهود واخلرباء، فضال عن املوظفني الـذين يتولـون عمليـات             
، )أي تغــيري االســم ("ســرية" املتاحــة بدنيــة ووكانــت أنــواع محايــة الــشهود. مكافحــة الفــساد

 .ومشلت أيضا أفراد األسرة

 .وتفتقر مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية إىل أنظمة محاية شاملة للشهود واملبلِّغني
    

    )٤٠و ٣١ املادتان (املصرفية السرية واملصادرة؛ واحلجز التجميد    
 تصادر يف احلاالت اخلطـرية كـل ممتلكـات اجلـاين             من القانون اجلنائي للدولة أن     ٣٤جتيز املادة   

ومل يتضح ما إذا كانت املـصادرة القائمـة علـى القيمـة ممكنـة          . أو جزءا منها بدون أي تعويض     
وباإلضافة إىل ذلك، ُتصادر األدوات املستعملة ما مل ُتكتسب حبسن نّيـة أو إذا اعتـربت           . أم ال 

 .ضرورية لألمن الوطين

خبارات املعنيـة مبكافحـة غـسل األمـوال الـصالحيات اإلداريـة الالزمـة               وال متتلك وحـدة االسـت     
وميكــن لــشرطة مجهوريــة الوس، عنــد التحقيــق، أن تــأمر مــصرفا بتجميــد حــساب   . للتجميــد

ويـتغري مـدير املمتلكـات اجملمـدة أو         . بصفة مؤقّتة، ولكّن املصادرة تستوجب أمرا مـن احملكمـة         
وإذا كانت املمتلكات غري منقولـة أو إذا تعـذّرت       . الدعوىاحملجوزة أو املصادرة بتغيُّر مراحل      

 .على الوكاالت إدارهتا، جاز أن ُيعهد هبا إىل شخص أو سلطة حملية

أن " من قانون مكافحـة الفـساد للهيئـة احلكوميـة للتفتـيش ومكافحـة الفـساد                  ٢٨وختول املادة   
أن تفحــص علــى وجــه تفـــحص مجيــع وثــائق وموجــودات املعنــيني مــن األفــراد أو املنظمــات و 

 ".اخلصوص وضعهم املايل وحساباهتم
    

    )٤١و ٢٩ املادتان (اجلنائي السجل التقادم؛    
املالحقات القضائية ال تعترب سارية املفعـول مـا مل   " من القانون اجلنائي على أنّ   ٢٦تنّص املادة   

نح؛ ســنة واحــدة، يف املخالفــات البــسيطة؛ وســبع ســنوات، يف اجلــ : ترفــع الــدعوى يف غــضون
وتبـدأ الفتـرة الـيت يتعـّين أن ُترفـع الـدعوى يف غـضوهنا لتكـون                 . ومخس عشرة سنة، يف اجلرائم    

وعـالوة علـى ذلـك،      . "املالحقة القضائية سارية املفعول مـن اليـوم الـذي ارتكبـت فيـه اجلرميـة               
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متتنـع احملكمـة عـن فـرض عقوبـات مـا مل تنفّـذ هـذه                 " من القانون اجلنائي بأن      ٥١تقضي املادة   
سنة واحدة، يف املخالفات البسيطة؛ وسبع سـنوات، يف         : لعقوبات خالل فترات التقادم التالية    ا

وتبـدأ فتـرة التقـادم يف اليـوم الـذي يـصبح فيـه حكـم                 . اجلنح؛ ومخـس عـشرة سـنة، يف اجلـرائم         
ومل يتـضح مـا إذا كانـت مجيـع املخالفـات املتعلقـة بالفـساد تنـدرج ضـمن                    . "... احملكمة هنائيا 

 .جلرائم أم الاجلنح وا

وال يوجد أي قانون داخلـي خيـّول جلمهوريـة الوس الدميقراطيـة الـشعبية بـأن تأخـذ سـجالت                    
 .جنائية أجنبية بعني االعتبار

    
   )٤٢املادة (الوالية القضائية     

ــواد   ــة     ٦٤ و٤ و٣ترســي امل ــة الوس الدميقراطي ــة القــضائية جلمهوري ــائي الوالي ــانون اجلن  مــن الق
ئم املرتكبة على أراضيها، ومبدأ الشخصية السلبية، وجرائم غسل األموال اليت           الشعبية على اجلرا  

 من قـانون  ٢وتنص املادة . يكون مواطنون الويون أو أشخاص مقيمون يف الوس متورِّطني فيها         
أضــرارا مبــصاحل " مــا مل ُتلحــق أيــضا إالّمكافحــة الفــساد علــى أن اجلرميــة ال تعتــرب جرميــة فــساد  

 من قانون اجلنسية متتنع مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية عـن تـسليم             ٦باملادة  وعمال  . "الدولة
 .وال ينص القانون بوضوح على مبدأ إما التسليم وإما احملاكمة. مواطنيها إىل دولة أجنبية

    
    )٣٥و ٣٤ املادتان (الضرر عن التعويض الفساد؛ أفعال عواقب    

 .اطية الشعبية عواقب أفعال الفسادال تتناول قوانني مجهورية الوس الدميقر

فـرد تـضرَّرت    "ه  نـ ءات اجلنائيـة الـشخص املـصاب علـى أ          مـن قـانون اإلجـرا      ٢٩وتعرِّف املـادة    
 وله احلق يف احلصول علـى       "صحته أو حياته أو أمالكه أو روحه جراء جرائم ارتكبها آخرون          

 للمـّدعني بـاحلق املـدين       ٣٠وعالوة على ذلك، جتيز املادة      . "تعويض عن اخلسائر اليت تكبدها    "
 .أن يطالبوا بتعويض ما حلقهم من أضرار بنفس حقوق املصابني والتزاماهتم

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦ املواد (اهليئات بني فيما والتنسيق املتخّصصة السلطات    

أُنــشئت اهليئــة احلكوميــة للتفتــيش ومكافحــة الفــساد عمــال بقــانون الدولــة للتفتــيش الــذي بــدأ  
ــاذه يف عــام    مــن هــذا القــانون واليــة اهليئــة احلكوميــة      ٢٩ و٢٨وحتــدد املادتــان  . ٢٠٠٧نف

 مـن قـانون مكافحـة الفـساد         ٣٧وتنص املادة   . للتفتيش ومكافحة الفساد، وحقوقها وواجباهتا    
 منـه   ٥وتنص املـادة    . "منظمة استقصائية تؤدي واجباهتا بشكل مستقل     "على أنّ هذه اهليئة هي    

 اضـطالعها مبـسؤولياهتا مبوجـب القـانون وللتفتـيش مـن قبـل               ختـضع للمـساءلة بـشأن     "على أهنا   
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وإذا اقتنعــت شــعبة التحقيقــات التابعــة للهيئــة بوجــود أدلّــة كافيــة، أحالــت  . "اجلمعيــة الوطنيــة
 . وتُرفع القضايا املتعلقة بالفساد أمام احملكمة االبتدائية. القضية إىل مكتب النائب العام

، عمــال ٢٠٠٧مــايو /يــة مبكافحــة غــسل األمــوال يف أيــار وأُنــِشئت وحــدة االســتخبارات املعن 
مبرسوم مكافحة غسل األموال، وهي إدارة تعمل يف إطار املصرف املركـزي جلمهوريـة الوس               

 .الدميقراطية الشعبية

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، بتـوفري احلمايـة             ٢٣ووزارة األمن العام مكلّفة، مبوجب املـادة        
وتقـوم أجهـزة الـشرطة بإنفـاذ القـانون      . هلـا  لفساد عامة ومنعها والتصدِّي   من اجلرائم املتعلقة با   

واجلـرائم  ) ١٦٤ و١٥٧ و٦٤املـواد  (اجلنائي املنقّح الذي يشمل جرائم الرشو وغسل األموال     
وتنـسِّق وحـدة التحقيقـات التابعـة لـشرطة      . اإلحدى عشرة احملـددة يف قـانون مكافحـة الفـساد          

تفتيش ومكافحة الفساد وهـي مـسؤولة عـن تلقِّـي القـضايا املتعلّقـة               الوس مع اهليئة احلكومية لل    
وُتحال القضايا إىل مكتب النائب العـام إن ُوجـدت أدلّـة كافيـة              . جبرائم الفساد والتحقيق فيها   

 .بعد االنتهاء من التحقيق

 من قانون مكافحة الفساد على أنّ على السلطات واملواطنني واجـب املـشاركة   ٦وتنّص املادة   
وعـالوة علـى ذلـك،      .  منع الفساد ومكافحته بتقدمي املـساعدة التعاونيـة يف الوقـت املناسـب             يف

تنسِّق مع القطاعات املعنية ملنع الفساد ومكافحته والتصدِّي لـه           " السلطات بـأن  ٢٤ُتلزم املادة   
 ."يف نطاق مسؤولياهتا

وار بني احلكومـة والقطـاع      وتضطلع غرفة التجارة والصناعة الوطنية الالوية مبسؤولية تيسري احل        
 .اخلاص

    
    يِّدةاجل واملمارسات الناجحة التجارب  - ٢- ٢  

 التاليـة يف تنفيـذ الفـصل الثالـث          اجليِّـدة ُسلِّط الضوء، إمجاال، على التجربة الناجحـة واملمارسـة          
 :من االتفاقية

عّززت وحدات التفتيش يف كـل وزارٍة وعلـى املـستويات اإلقليميـة التعـاونَ بـني                   •  
 .السلطات الوطنية

    
    ذلك انطبق حيثما التنفيذ، تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢  

 :ميكن أن تؤدي اخلطوات التالية إىل زيادة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد
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تبــسيط تــدابري جتــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني الــوطنيني، نظــرا لالفتقــار إىل           •  
 .تشريعات واضحة

 من قـانون مكافحـة الفـساد        ٢ احلد األدىن احلايل املشترط يف املادة        النظر يف إزالة    •  
 مـن القـانون اجلنـائي، الـذي قـد حيـول دون تعريـف جـرائم متــصلة         ١٧٤واملـادة  

 ."فساد"بالفساد على أهنا 

 يف القــانون ليــشمل  "املوظــف املــدين"النظــر يف توســيع نطــاق تعريــف مــصطلح     •  
 . املنظمات الدولية العموميةاملوظفني العموميني األجانب وموظفي

 مــن القــانون اجلنــائي ١٠٩أي املــادة (معاجلــة أوجــه التــضارب احلاليــة يف القــانون   •  
 ١١ من القانون اجلنائي واملادة      ١١٠ من قانون مكافحة الفساد واملادة       ١٢واملادة  

املمتلكــات أو : علــى سـبيل املثــال (ويف املـصطلحات  ) مـن قــانون مكافحـة الفــساد  
ات أو البنود، لتتسىن مصادرة األدوات املستخدمة أو املزمع استخدامها يف      املوجود

 ).ارتكاب أعمال إجرامية، وتتسىن أيضا مصادرة ممتلكات مماثلة يف القيمة

ــالنفوذ، والرشــو يف القطــاع اخلــاص،       •   ــاجرة ب ــدابري لتجــرمي املت النظــر يف اعتمــاد ت
 .واختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص

األخذ بنظام يقضي بـأن يقـّدم مجيـع املـوظفني العمـوميني إقـرارات               ) أ: (يفالنظر    •  
ــة حتقــق، و     ــإجراء عملي ــاملوجودات كمــا يقــضي ب ــدخل وب ــة  ) ب(بال اعتمــاد آلي

جتميد ملنع التصّرف يف املوجـودات أو نقلـها أو الـتخلّص منـها مؤقّتـا مـن خـالل                    
ــال، إضــافة إىل إ     ــى ســبيل املث ــصرفية، عل ــل احلــسابات امل ــة   حتوي ــة مالئم ــة آلي قام

 .لالتصال والتنسيق فيما بني الوكاالت املعنية

ة الـشعبية أن تـزوِّد األمـني العـام لألمـم املتحـدة              ية الوس الدميقراط  يينبغي جلمهور   •  
 .بنسخ من قوانينها اخلاصة بغسل األموال

 .اعتماد تدابري شاملة جتّرم إعاقة سري العدالة  •  

ث ال ُيعترب الفساد جرما بسيطا، والنص علـى فتـرة تقـادم             النظر يف تعديل القانون حبي      •  
 .الة ومتناسبة مع الفعل ورادعةطويلة بقدر كاف، وضمان أن تكون العقوبات فعَّ

 مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية توّد اختاذ تدابري تقضي بـأن ترفـع اللجنـة               لعلّّ  •  
قتضي األمر ذلـك، ملقاضـاة   الدائمة للجمعية الوطنية احلصانة دون إبطاء، عندما ي   

 .مرتكيب اجلرائم املتعلّقة بالفساد
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السعي إىل ضمان ممارسة أي صالحيات تقديرية متعلّقـة باملالحقـة القـضائية مـن                 •  
 .أجل تعظيم فعالية تدابري إنفاذ القانون والردع عن ارتكاب مثل هذه اجلرائم

خاص املــدانون بارتكــاب اعتمــاد إجــراءات ُيــستبعد مبوجبــها األشــ ) ١: (النظــر يف  •  
جرائم متصلة بالفساد من تولّي مناصب يف منشآت مملوكة جزئيا أو كليا للدولـة،   

 .إنشاء برامج إلعادة تأهيل األشخاص املدانني بارتكاب جرائم فساد) ٢(و

النظر يف توسيع تعريف امللكية تشريعيا ليـشمل عائـدات اجلرميـة الـيت ُحوِّلـت إىل                   •  
لت هبـا أو تـداخلت معهـا واإليـرادات أو املنـافع األخـرى               دِّرى أو بـ   ممتلكات أخـ  

 .املتأتية من عائدات اجلرمية هذه

 .النظر على سبيل األولوية يف اعتماد نظم شاملة حلماية الشهود واملبلّغني  •  

 .اختاذ تدابري للتصدِّي لعواقب الفساد  •  

صة يف مجهوريـة الوس الدميقراطيـة   النظر يف توفري ما يلزم موظفي اهليئات املتخص   •  
 .الالشعبية من التدريب واملوارد لكي يؤدوا مهامهم على حنو فعَّ

النظر يف اختاذ التدابري املناسبة لتشجيع األشخاص على إمداد الـسلطات املختـصة               •  
ولعـــلّ مجهوريـــة الوس . مبعلومـــات مفيـــدة وتـــوفري احلمايـــة هلـــؤالء األشـــخاص 

أن تعمل على تنظيم محلة لتوعيـة املـواطنني         ) ١: (ّد كذلك الدميقراطية الشعبية تو  
حبقوقهم الـيت يكفلـها هلـم القـانون وتـشجيعهم علـى التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ                     

ــيت يكــون هــؤالء األشــخاص     ) ٢(القــانون، و ــدول األخــرى ال أن تتعــاون مــع ال
 .موجودين فيها ويكون باستطاعتهم تقدمي عون كبري

إىل اإلجراءات غري الرمسية حيـث تكـون كيانـات القطـاع      النظر يف تناول اللجوء       •  
اخلاص أكثر استعدادا اللتماس املساعدة مـن الرابطـات التجاريـة حلـل املنازعـات               

 . املتصلة بالفساد وديا عوضا عن اللجوء إىل اإلجراءات الرمسية

 .يةالنظر يف أخذ السجالت اجلنائية األجنبية بعني االعتبار يف اإلجراءات اجلنائ  •  

الــسفن الــيت ترفــع العلــم  ) ١: (النظــر يف توســيع نطــاق الواليــة القــضائية ليــشمل   •  
مبـدأ  ) ٢(الوطين والطـائرات املـسجلة يف مجهوريـة الوس الدميقراطيـة الـشعبية، و            

 .مبدأ إما التسليم وإما احملاكمة) ٣(الشخصية الفاعلة، و
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    من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت   - ٤- ٢  
قد تساعد األشكال التاليـة مـن املـساعدة التقنيـة مجهوريـة الوس الدميقراطيـة الـشعبية يف تنفيـذ           

 :االتفاقية على حنو أوىف

الدروس املستفادة؛ معلومـات عـن القـانون    /اجليِّدةموجز للممارسات  : ١٥املادة    •  
ساعدة املوقعيـــة مـــن قبـــل خـــبري يف واملنــاهج التدريبيـــة يف البلـــدان األخـــرى؛ املــ  

؛ الـذهاب يف    )ي ولتـدريب املـدربني      يبوذلك إلعداد منهاج تدر   (مكافحة الفساد   
 .زيارات ميدانية إىل بلدان أخرى

الدروس /اجليِّدةموجز للممارسات   : ٣٤ و ٣١ و ٢٦ و ٢٢ و ٢١ و ١٨ و ١٧املواد    •  
 .شورة القانونيةالتشريع النموذجي؛ صياغة التشريعات؛ تقدمي امل؛ املستفادة

 .الدروس املستفادة/اجليِّدةموجز للممارسات : ٢٧ و٢٠املادتان   •  

صياغة التشريعات؛ وضع خطة عمل للتنفيذ؛ تعزيـز نظـم تكنولوجيـا            : ٢٣املادة    •  
ــادل املعلومــات والتــصرف      ــة تب املعلومــات وقــدرة الوكــاالت علــى تــسريع عملي

 .لقة بغسل األموالخبصوص املعامالت املشبوهة واملعلومات املتع

الدروس املـستفادة؛ وتقـدمي املـشورة    /اجليِّدةموجز للممارسات : ٤٢ و ٣٠املادتان    •  
 .القانونية

الـــدروس املـــستفادة؛ التـــشريع    /اجليِّـــدة مـــوجز للممارســـات   : ٣٣ و٣٢املادتـــان    •  
، تنظيم برامج لبناء قـدرات      ٣٢النموذجي؛ تقدمي املشورة القانونية، وخبصوص املادة       

 .لطات املسؤولة عن إنشاء برامج محاية الشهود واخلرباء والضحايا وإدارهتاالس

الـدروس املـستفادة؛ التـشريع النمـوذجي؛        /اجليِّـدة موجز للممارسـات    : ٣٦املادة    •  
صياغة التشريعات؛ تقدمي املشورة القانونيـة؛ املـساعدة املوقعيـة مـن قبـل خـبري يف                 

نظيم برامج لبناء القـدرات ودورات      مكافحة الفساد؛ وضع خطة عمل للتنفيذ؛ ت      
 .تدريبية ووضع نظام إلدارة القضايا

الـدروس املـستفادة؛ صـياغة التـشريعات؛        /اجليِّـدة مـوجز للممارسـات     : ٣٧املادة    •  
تقدمي املشورة القانونية؛ تنظيم برامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عـن إنـشاء             

 .برامج احلماية وإدارهتا؛ تنظيم محلة توعية

 .الدروس املستفادة؛ وتنظيم محلة توعية/اجليِّدةموجز للممارسات : ٣٩املادة   •  
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      الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  
      االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  

   اجلنائية اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل اجملرمني؛ تسليم    
    )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد(

ورية الوس الدميقراطية الشعبية وقت إجراء االستعراض معتمـدة يف التعـاون الـدويل     كانت مجه 
ــة      ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــة ومتعــددة األطــراف وعلــى ق ــواد (علــى معاهــدات ثنائي -١١٧امل

وقـد أبرمــت مجهوريــة الوس  . ،كمـا كــان بإمكاهنـا التعــاون علــى أسـاس املعاملــة باملثــل   )١٢٠
ات تــشمل مــسائل تــسليم اجملــرمني مــع فييــت نــام والــصني وتايلنــد الدميقراطيــة الــشعبية معاهــد

 .وكمبوديا ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 صـك التـصديق أهنـا جتعـل تـسليم           إيـداعها وأعلنت مجهوريـة الوس الدميقراطيـة الـشعبية وقـت           
عليــه يف اجملــرمني مــشروطاً بوجــود معاهــدة وأنّ االتفاقــات الثنائيــة هــي األســاس الــذي ُيرتكــز 

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد       ــها ال تعتــرب اتفاقي ــسليم اجملــرمني يف أّي مــن اجلــرائم ولكن ت
 .اَألَساَس القانوين للتسليم

وجيــوز، تبعــا لقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، أن ُيــسلَّم اجملرمــون وفقــا لالتفاقــات أو االتفاقيــات    
 الـشعبية، أو علـى أسـاس املعاملـة باملثـل يف             الدولية الـيت ختـضع هلـا مجهوريـة الوس الدميقراطيـة           

وعـادة مـا تطّبـق    . حال عـدم وجـود معاهـدات، وال بـد مـن اسـتيفاء شـرط ازدواجيـة التجـرمي           
ومبا أنّ بعـض جـرائم الفـساد ُيعاقـب عليهـا مبقتـضى القـانون                . ازدواجية التجرمي تطبيقا صارما   

 .عترب جرائم تستوجب التسليمالالوي بعقوبة سجن دنيا تقل مدهتا عن السنة، فإهنا ال ُت

وَتتخذ قراراِت التسليم خمتلُف األجهزة احلكومية املسؤولة عن تسليم اجملرمني، مبـا فيهـا وزارة                
ــام   ــام األعلـــى ووزارة األمـــن العـ ــة ومكتـــب النائـــب العـ وجلـــسات . العـــدل ووزارة اخلارجيـ

. ن تـسليم اجملـرمني    االستماع للنظر يف تـسليم اجملـرمني ليـست متناولـة سـوى يف مـشروع قـانو                 
 .وعادة ما تتم إجراءات تسليم اجملرمني من خالل االتصال املباشر بني األجهزة املعنية

وبــالرغم مــن عــدم تــوافر  . ومل تــسجَّل أي حــاالت تــسليم جمــرمني علــى أســاس جــرائم فــساد 
إحــصاءات شــاملة، كــان هنــاك وقــت إجــراء االســتعراض مــا ال يقــل عــن أربــع قــضايا تــسليم  

ــا       جمــرمني م ــع ماليزي ــان م ــا واثنت ــة كوري ــصني ومجهوري ــع ال ــها م ــان من ــة، اثنت ومل توجــد . علّق
ــشعبية     ــة ال ــة الوس الدميقراطي ــلّموا إىل مجهوري ــذين ُس ومل . معلومــات عــن عــدد األشــخاص ال
 .ترفض مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية خالل العشر سنوات املاضية تسليم اجملرمني
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ية، متتنع مجهورية الوس الدميقراطية الـشعبية عـن تـسليم مواطنيهـا،             ووفقا لقانون اجلنسية الالو   
وال يـسمح القـانون الـالوي بتـسليم املـواطنني      . رغم أنّ هذا القانون ال يتنـاول شـرط احملاكمـة     

املشروط ليقضوا ما تبقى مـن مـدة عقوبتـهم فيهـا كمـا أنّ هـذا البلـد ال ينظـر يف إنفـاذ حكـم                           
 . مبواطن ُرفض تسليمهقضائي أجنيب إذا تعلّق األمر

وال ينّص القانون علـى واجـب التـشاور قبـل رفـض التـسليم، وإن يكـن هـذا التـشاور مطلوبـا                         
ويف الواقع العملي، ال ُتعقد املشاورات دائما، ولكّن املعلومات عـن           . مبوجب بعض املعاهدات  

 .حالة أي من الطلبات ُتقّدم عند الطلب

ــسجناء، تــ    ــانون لنقــل ال ــانونَ   وريثمــا ُيعتمــد ق ــشعبية ق ــة ال ــة الوس الدميقراطي ستخدم مجهوري
اإلجراءات اجلنائية واملعاهدات القائمة، وميكنها مبـدئيا، أن تطبِّـق أيـضا اتفاقيـة األمـم املتحـدة                  

وقــد أبرمــت مجهوريــة الوس الدميقراطيــة الــشعبية اتفــاقيتني   . ملكافحــة الفــساد تطبيقــا مباشــرا 
ومل توجـد إحـصاءات   . ة املتحـدة واألخـرى مـع تايلنـد    بشأن نقل السجناء، إحدامها مع اململك    

أّما السلطات املختصة يف هذا اجملال فهي وزارة األمـن العـام            . حول عدد حاالت نقل السجناء    
 .ووزارة العدل ووزارة اخلارجية

ــغ عــن أي        ــة، ومل ُيبلَّ ــشأن نقــل اإلجــراءات اجلنائي ــانون أو معاهــدة أو ممارســة ب وال يوجــد ق
 .لقبيلحاالت من هذا ا

    
    )٤٦ املادة(املتبادلة  القانونية املساعدة    

ريثما ُيعتمد قانون املساعدة القانونية املتبادلة، ُتقدَّم املساعدة حاليا تبعـا للحالـة مبوجـب املـادة                 
وقـــد وقّعـــت مجهوريـــة الوس  .  مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة واملعاهـــدات القائمـــة  ١١٨

ــشعبية علــى ثــالث مع   ــة ال ــشعبية     الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــام ومجهوري ــة مــع فييــت ن اهــدات ثنائي
الدميقراطية والصني، وهي أيضا طرف يف معاهدة رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا بـشأن تبـادل                 

ومــن املمكــن مبــدئيا أن تطبَّــق اتفاقيــة األمــم املتحــدة   . املــساعدة القانونيــة يف القــضايا اجلنائيــة 
ومل توجـد إحـصاءات   .  يف غيـاب اتفـاق ثنـائي   وغريها من الصكوك املتعددة األطراف مباشـرة     

حول عدد طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة الـصادرة أو الـواردة، وإن تكـن مجهوريـة الوس                   
 .الدميقراطية الشعبية أفادت بأهنا مل ترفض قط أي طلب مساعدة قانونية متبادلة

لـة يف مجهوريـة الوس الدميقراطيـة        وختتلف السلطات املركزيـة املعنيـة باملـساعدة القانونيـة املتباد          
وعمليا، َتتلقـى الطلبـات وتنفـذها مباشـرة الـسلطات املختـصة، مثـل               . الشعبية بني اتفاق وآخر   

ومبوجـب قـانون    . اإلنتربـول ووزارة اخلارجيـة ووحـدة االسـتخبارات املاليـة          /وزارة األمن العام  
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ة متمثلـة يف شـخص النائـب العـام     املساعدة القانونية املتبادلة املقتـرح، سـتكون الـسلطة املركزيـ        
 .الشعيب األعلى

ويـــشترط القـــانون الـــالوي ازدواجيـــة التجـــرمي لتقـــدمي املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة، وال يعتـــرف  
ومبدئيا، تكون مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية علـى  . باملسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية 

 . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٤٦ة وفقا للمادة استعداد لتقدمي املساعدة غري القسري

ــات         ــادل املعلوم ــاول تب ــها ال تتن ــيت أبرمت ــدات ال ــة الوس واملعاه ــوانني مجهوري ــت ق ــئن كان ول
ومل تـسجل أي جتربـة يف نقـل الـسجناء        . التلقائي، فال يوجد أي حظـر واضـح يف هـذا الـصدد            

 .لإلدالء بشهادة أو تقدمي أدلّة

 يوما من تلقيها، ولو أنّ القـوانني        ٣٠بات املساعدة القانونية املتبادلة، عادة، يف غضون        وتنفّذ طل 
واملعاهدات املربمـة ال تـنّص علـى أُطـر زمنيـة أو مبـادئ توجيهيـة يف هـذا الـصدد، كمـا أنّ هـذه             

 .القوانني واملعاهدات ال تتطّرق إىل واجب التشاور قبل رفض تقدمي املساعدة أو تأجيلها
    

   اخلاصة التحّري أساليب املشتركة؛ التحقيقات القانون؛ إنفاذ جمال يف لتعاونا    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨ املواد(

يتم التعاون يف جمال إنفاذ القانون، يف الغالـب، عـن طريـق اإلنتربـول، ومـؤمتر رؤسـاء الـشرطة                     
. بادلــة، وآليــات املــساعدة القانونيــة املت)آســيانابول(التــابعني لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا  

وتتعاون اهليئة احلكومية للتفتيش ومكافحة الفساد مع غريها مـن املؤسـسات أيـضا مـن خـالل                  
 ).باك-سي(آلية شبكة األطراف ملكافحة الفساد يف جنوب شرق آسيا 

وأبرمت شرطة مجهوريـة الوس الدميقراطيـة الـشعبية معاهـدات ثنائيـة مـع البلـدان اجملـاورة، مبـا              
وحيثما مل توجد معاهدات إلنفاذ القانون، طّبقـت الـشرطة          . مبوديافيها فييت نام والصني وك    

الالوية أيضا املعاهدات القائمة بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة لكـي تتعـاون مـع غريهـا مـن              
ومل توجد معلومـات حـول إمكانيـة تطبيـق االتفاقيـة كأسـاس قـانوين للتعـاون                  . أجهزة الشرطة 

 .املباشر على إنفاذ القانون

 ١٨٥قد مت، عن طريـق اإلنتربـول، إرسـال سـبعة طلبـات للمـساعدة إىل بلـدان أخـرى وتلقـي                       و
طلبــا مــن هــذه الطلبــات مــن بلــدان أخــرى، ومل تتــصل أي مــن هــذه الطلبــات مبــسائل متعلقــة     

 .وكانت اخلربات والقدرات املتعلّقة بالتعاون املباشر على إنفاذ القانون حمدودة إمجاال. بالفساد
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ك أي جتربة يف استخدام التحقيقات املشتركة على الصعيد الـدويل، ولـو أنّ باسـتطاعة    ومل تكن هنا  
ــادة       ــا للم ــات وفق ــذه التحقيق ــل ه ــسري يف مث ــشرطة ال ــة أو    ١١٨ال ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق  م

 ).مبا يف ذلك اإلنتربول أو اآلسيانابول(ملعاهدات وترتيبات التعاون املباشر على إنفاذ القانون 

وميكـن قبـول    . د مبـادئ توجيهيـة واضـحة بـشأن اسـتخدام أسـاليب التحـّري اخلاصـة                وال توج 
  . األدلّة اإللكترونيـة وغريهـا مـن األدلّـة املـستمدة منـها، شـريطة أن تفحـصها احملكمـة وتوثِّقهـا                   

 .وال ُتقبل هذه األدلّة مباشرة ولكن ميكن استخدامها يف بناء أدلّة مباشرة
    

    يِّدةاجل مارساتوامل التجارب الناجحة  - ٢- ٣  
اعُتربت النقطتان التاليتان، إمجاال، مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة يف إطـار تنفيـذ                   

 :الفصل الرابع من االتفاقية

رغم أنّ إطار املساعدة القانونية املتبادلة مير مبرحلة انتقالية ورغم قلة اخلـربة يف معاجلـة                  •  
ة، أبدى املـسؤولون اسـتعدادا للـتعلُّم مـن املمارسـات           حاالت املساعدة القانونية املتبادل   

 .الدولية الفضلى ولتحسني إطار عملهم يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة

وحيــثُّ املــستعرضون علــى اإلســراع يف اعتمــاد مــشروع قــانون املــساعدة القانونيــة    •  
 .ة وتلقّيها تنظيما أوضحاملتبادلة لكي ُتنظَّم عملية تقدمي املساعدة القانونية املتبادل

    
    نطبق ذلكايات اليت تواجه التنفيذ، حيثما التحّد  - ٣- ٣  

ب املستعرضون مبا أحملت إليـه مجهوريـة الوس الدميقراطيـة الـشعبية مـن إمكانيـة نظرهـا يف                  يرّح
إلغــاء حتفظهــا علــى اســتخدام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد كأســاس قــانوين لتــسليم  

 . املستقبلاجملرمني يف

م، ميكن أن تـشكل النقـاط التاليـة إطـاراً لتـدعيم وتعزيـز اإلجـراءات الـيت                   وباإلضافة إىل ما تقدّ   
 :تتخذها مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية من أجل مكافحة الفساد

إمتـام إجـراءات تـسليم      ) أ: (ضمان ما يلي يف ظل اإلطار اجلديد لتـسليم اجملـرمني            •  
ــة   ــرمني يف حمكمـ ــة؛ واجملـ ــسيط   ) ب(قانونيـ ــسليم وتبـ ــراءات التـ ــل يف إجـ التعجيـ

مجع إحصاءات إمجالية على الـصعيد الـوطين بـشأن          ) ج(املتطلبات االستداللية؛ و  
 .تسليم اجملرمني وحتديد مسؤوليات السلطات املختصة بوضوح

حتديد الثغرات التنفيذية يف اإلطار اجلديد لتسليم اجملرمني والعمـل علـى معاجلتـها                •  
 .ل فّعالبشك
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النظر يف مراجعة متطلبات العقوبة لضمان أن تكون كل اجلرائم املـشمولة باتفاقيـة                •  
 .األمم املتحدة ملكافحة الفساد مستوجبة للتسليم بالنظر إىل ُمدد سجن مرتكبيها

االسـتثناء اخلـاص بـاجلرائم الـسياسية        ) أ: (النظر، يف إطار القانون اجلديد، يف رصد        •  
تطــوير ممارســة تــسليم اجملــرمني، وعلــى  ) ب(وجيهيــة واضــحة؛ ووتنفيــذ مبــادئ ت

 .األخص ملعرفة ما إذا كانت هذه املمارسة ستظل مستندة إىل املعاهدات املربمة

ضمان خضوع املواطنني الذين ال يتم تـسليمهم، للمالحقـة القـضائية حمليـا علـى                  •  
ــد      ــى معاه ــديالت عل ــك بإدخــال تع ــة، وذل ــّين يف االتفاقي ــسليم النحــو املب ات الت
 .القائمة وإرساء إجراءات مناسبة يف املعاهدات واملمارسات املقبلة

استعراض قانون اإلجراءات اجلنائية واملعاهدات ومشروع قـانون تـسليم اجملـرمني              •  
للنظر يف إمكانية إتاحة ترتيبات أكثر مرونة بشأن تـسليم املـواطنني للـسماح هلـم                

 .هورية الوس الدميقراطية الشعبيةبقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم يف مج

وينبغـي إبـالغ   . ضمان إجـراء مـشاورات مـع الـدول الطالبـة قبـل رفـض التـسليم                  •  
 .املؤسسات ذات الصلة هبذا الشرط

 .رصد تطبيق مشروع قانون نقل السجناء  •  

مجع إحصاءات إمجالية حول عدد الطلبات املرسلة واملتلقاة على الـصعيد الـوطين               •  
ــز بــني حــاالت     يف ظــل اإلطــ  ــة، مــع التميي ــة املتبادل ــد للمــساعدة القانوني ار اجلدي

 .التعاون على إنفاذ القانون وحاالت املساعدة القانونية املتبادلة

ضمان إمكانية تنفيذ الطلبات املتعلقة بشخصيات اعتباريـة، وخـصوصا الطلبـات              •  
 .داملتعلّقة جبرائم مشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا

النظر يف تبادل املعلومات تلقائيـا مـع البلـدان األخـرى للمـساعدة يف التحقيقـات                   •  
 .أو اإلجراءات اجلارية

ضمان أن يتم، يف ظل اإلطار احلايل واملقبل للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة، إبـالغ                  •  
ا الوكاالت املنفّذة بـأنّ املـساعدة غـري القـسرية تقـّدم يف احلـاالت الـيت تنتفـي فيهـ              

 .ازدواجية التجرمي

ضمان تطبيق شرط املوافقة، املنصوص عليه يف املعاهدات القائمة، على احلـاالت              •  
وعـالوة  . املقبلة املتعلقة بنقل الـسجناء ألغـراض اإلدالء بـشهادات أو تقـدمي أدلّـة       

على ذلك، ينبغـي أن تتنـاول املعاهـدات الـيت تـربم مـستقبال ُحكـم عـدم التعـّرض            
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أحكام اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، وأن تطّبـق هـذه             وما يتصل به من     
 .األحكام عمليا، وخصوصا بإعالم الوكاالت املعنية

النظر يف تعيني سلطة مركزية واحدة لتكون مسؤولة عـن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة          •  
 .وإخطار األمم املتحدة بذلك وإخطارها أيضا باللغة املقبولة لتقدمي الطلبات

تعزيــز التنــسيق فيمــا بــني الوكــاالت والتعــاون بــني الــسلطات املختــصة يف جمــال      •  
 .املساعدة القانونية املتبادلة

مواصلة ضمان إملام البلـدان الطالبـة مبـضمون وشـكل طلبـات املـساعدة القانونيـة                   •  
 املتبادلة املقبولني لدى مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية، سواء يف معاهـداهتا أو           

 .يف قانوهنا املتعلّق باملساعدة القانونية املتبادلة وممارستها هلذه املساعدة

أن يتم االستماع إىل أقـوال الـشهود واحلـصول علـى األدلـة يف               ) أ: (ضمان ما يلي    •  
أن تكون األدلة أو املعلومات املتحّصل عليهـا تبعـا لطلبـات            ) ب(حمكمة قانونية؛ و  

مية من االستخدامات غـري املـذكورة يف الطلـب مـا مل        املساعدة القانونية املتبادلة حم   
أن تبلَّـغ البلـدان الطالبـة بـأي أسـباب           ) ج(تكن هـذه األدلـة واملعلومـات مبــرِّئة؛ و         

ــة بــسرعة ويف   ) د(لــرفض املــساعدة؛ و ــة املتبادل أن ُتَنفَّــذ طلبــات املــساعدة القانوني
 .لة أوال بأولالوقت املناسب وأن ُيوفَّر ما ُيستجد من معلومات عن احلا

ــات          •   ــض طلب ــباب رف ــستقبلية يف أس ــدات امل ــع املعاه ــدم توسُّ ــر يف ضــمان ع النظ
 .املساعدة القانونية املتبادلة

النظــر يف تعــديل مــشروع قــانون املــساعدة القانونيــة املتبادلــة ليــنص علــى إرجــاء     •  
 تقدمي املساعدة اليت تعيق سري حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات جاريـة، ولـيس            

 .على رفض تقدمي هذه املساعدة

ــساعدة         •   ــات امل ــل رفــض طلب ــة قب ــدان الطالب ــع البل ــشاورات م ــد م ضــمان أن تعق
. القانونية املتبادلة وأن ُيعاجل هذا األمـر يف مـشروع القـانون أو يف لـوائح تنظيميـة       

 .وينبغي إبالغ املؤسسات املعنية هبذا الشرط

املتبادلة املقبـل علـى حكـم بعـدم التعـرُّض           ضمان احتواء قانون املساعدة القانونية        •  
 .وتنفيذه عمليا

النظر يف إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية حيثما كان ذلك يف صـاحل إقامـة العـدل                  •  
 .على النحو الواجب
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تعزيز قنوات االتصال وتبـادل املـوظفني لـدعم التعـاون املباشـر علـى إنفـاذ القـانون                   •  
 .دولياً

ــود   •   ــراءاتضـــمان وجـ ــة واضـــحة مـــن أجـــل التحقيقـــات    إجـ ــادئ توجيهيـ ومبـ
املشتركة، مبا يف ذلك من خالل االتفاقـات أو الترتيبـات ذات الـصلة مـع أجهـزة           

 .إنفاذ القانون

النظر يف حتديد السلطة املخّولة باستخدام أساليب التحّري اخلاصة حتديـدا واضـحا               •  
 .ريها من األدلةواعتماد قواعد واضحة بشأن مقبولية األدلة اإللكترونية وغ

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  

قد تساعد األشكال التاليـة مـن املـساعدة التقنيـة مجهوريـة الوس الدميقراطيـة الـشعبية يف تنفيـذ           
 :االتفاقية على حنو أوىف

ملستفادة؛ بناء قـدرات الـسلطات      الدروس ا /اجليِّدةموجز للممارسات   : ٤٤املادة    •  
املسؤولة عن تسليم اجملرمني؛ تقدمي املشورة القانونية؛ املـساعدة املوقعيـة مـن قبـل               

 .خبري يف اجملال؛ وضع خطة عمل ملعاجلة الثغرات التنفيذية

تنظيم برامج لبناء قدرات السلطات املـسؤولة عـن املـساعدة القانونيـة             : ٤٦املادة    •  
الدروس املستفادة؛ بنـاء القـدرات؛ املـساعدة        /اجليِّدةلممارسات  املتبادلة؛ موجز ل  

املوقعية من قبل خبري يف اجملال هبدف تعزيز التنسيق فيما بـني الوكـاالت وتطـوير                
 . نظام لتعقّب القضايا؛ تقدمي املشورة القانونية

تعزيز قنوات االتـصال وتبـادل املـوظفني هبـدف دعـم التعـاون املباشـر                : ٤٨املادة    •  
 .على إنفاذ القانون؛ بناء القدرات

إعداد قوانني واتفاقات منوذجية؛ موجز للممارسـات       /إصالح القوانني : ٥٠املادة    •  
الدروس املستفادة؛ بناء قدرات املؤسسات املعنية علـى اسـتخدام أسـاليب            /اجليِّدة

  .التحّري اخلاصة؛ مقبولية األدلة
  


