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      وافية خالصة  -اًثاني  
     التفيا    

  ١ -  القانوين اإلطار عن عامة حملة: مةمقد اتفاقية تنفيذ سياق يف كندال سيواملؤس   
    الفساد ملكافحة املتحدة األمم
قت وصـد  ٢٠٠٥أيار/مـايو   ١٩األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف      اتفاقيـة  علـى  عت التفياوقَّ

تصــديقها عليهــا لــدى األمــني العــام  وأودعــت صــك .٢٠٠٦ثاين/ينــاير كــانون ال ٤ عليهــا يف
  .٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٥املتحدة يف   لألمم
ن إطار التفيا القـانوين ملكافحـة الفسـاد أحكامـاً مـن الدسـتور والقـانون اجلنـائي وقـانون          ويتضم

مــوال ومتويــل دة مثــل: قــانون منــع غســل األويشــمل أيضــاً تشــريعات حمــد .اإلجــراءات اجلنائيــة
ت العقوبـة، والقـانون   ق بسـجالَّ ة لألشـخاص، والقـانون املتعلِّـ   اإلرهاب، وقـانون احلمايـة اخلاصـ   

ق بتعويض األضرار، وقانون اخلدمة املدنية على صعيد سات االئتمان، والقانون املتعلِّق مبؤساملتعلِّ
  .ق بعمليات التحقيقلقانون املتعلِّالدولة، وقانون املسؤولية التأديبية ملوظفي اخلدمة املدنية، وا

ا حمكـم التنظـيم للتصـدي للفسـاد مـع التركيـز علـى الوظيفـة         سـي مؤس وقد وضعت التفيا إطاراً
  .ة ملكتب منع الفساد ومكافحتهاملستقلَّ

    
    القانون وإنفاذ التجرمي: الثالث الفصل  - ٢  

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

يمــن  ٣٢٠و ٣٢٣م رشــو املــوظفني العمــوميني الــوطنيني وارتشــاؤهم مــن خــالل املــادتني  جــر
٢٠١٣نيسان/أبريل  ١لتني يف القانون اجلنائي، على التوايل، بصيغتيهما املعد.    

ذفَوحبارة "إذا قُبل العرض"، الواردة من القانون اجلنائي ع ٣٢٣املادة  ت من خالل تعديل نص
مكتملةً ن من جترمي الوعد برشوة أو عرضها باعتبارمها جرميةًا ميكِّيف صيغتها السابقة، مم.  

لـ ٣١٦ املادة وتنص لي سـلطة  "املوظف العمومي" يشمل "ممثِّ من القانون اجلنائي على تعريف
م يف أجهــزة ون بصــفة مؤقَّالدولــة، وكــذلك مجيــع األشــخاص الــذين يــؤدتــة أو دائمــة واجبــا

الدولة أو احلكومة احمللية وحيق هلم ات      هلـم أداء   خـاذ قـرارات ملزمـة ألشـخاص آخـرين، أو حيـق
أي ق باإلشراف أو املراقبة أو التحقيـق أو العقـاب أو إدارة األمـالك أو املـوارد املاليـة      تتعلَّ مهام
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لــو ســلطة الدولــة" إىل وتشــري عبــارة "ممثِّ .مــوظفي دولـة" للدولـة أو احلكومــة احملليــة باعتبــارهم  
مــن أشــكال الســلطة العموميــة، ســواء كانــت تشــريعية أو   األشــخاص الــذين ميارســون شــكالً

  .تنفيذية أو قضائية
 من القانون اجلنـائي علـى السـواء إىل أداء موظـف عمـومي أفعـاالً       ٣٢٣و ٣٢٠تان املادوتشري 

تغالله منصــبه الرمســي"، مبــا يتماشــى وعبــارة "لــدى أدائــه أو عــدم قيامــه بفعــل "مــن خــالل اســ
  .مكافحة الفساد اتفاقيةمن  ١٥مة يف املادة ستخدواجباته" املُ

  ف بأنيـة أو ممتلكـات أو منـافع    هـا "قـيم ماد  وتشري هذه األحكام أيضاً إىل "الرشاوى" الـيت تعـر
    .املنافع غري املادية وتشمل عبارة "منافع ذات طبيعة أخرى" أيضاً .ذات طبيعة أخرى"

ب رتكَـ إىل احلـاالت الـيت ت   من القانون اجلنائي على السواء صـراحةً  ٣٢٣و ٣٢٠تان املادوتشري 
م وجتــر .٢-٣٢٦أو مــن خــالل وســيط، وكــذلك احلــال بالنســبة للمــادة    فيهــا اجلرميــة مباشــرةً 

 .بني الراشـي واملرتشـي  ة، من القانون اجلنائي االضطالع بدور الوسيط، عن سوء ني ٣٢٢ املادة
  .من القانون اجلنائي على السواء األطراف الثالثة املستفيدة ٣٢٠و ٣٢٣تان املادوتشمل 
ــنص ــرة  وت ــن  ٣الفق ــادةم ــى أنــ    ٣١٦ امل ــائي عل ــانون اجلن ــن الق ــون   م ــرب كــذلك املوظف ه "يعت

 دوليــة، عــات العموميــة األجنبيــة، وموظفــو املنظمــات ال العموميــون األجانــب، وأعضــاء التجم
 " وبنـاءً .ة الدوليـة، وقضـاة احملـاكم الدوليـة وموظفوهـا، مـوظفي دولـة       وأعضاء اـالس الربملانيـ  

لة يف نطـاق رشـو املـوظفني العمـوميني     عناصر اجلرمية واجلزاءات املنطبقة املفص على ذلك، فإنَّ
  .على رشو املوظفني العموميني األجانب الوطنيني تنطبق أيضاً

من القانون اجلنائي بشأن "الرشـو التجـاري" الرشـو يف القطـاع اخلـاص، يف       ١٩٩ املادةوجترم 
ص ـا" االرتشـاء يف   ي منـافع غـري مـرخ   مـن نفـس القـانون بشـأن "تلقِّـ      ١٩٨ املـادة حني جتـرم  

  .القطاع اخلاص
وال يشــترط هــذا  .مــن القــانون اجلنــائي املتــاجرة بــالنفوذ ســلباً وإجيابــاً   ١-٣٢٦ املــادةم وجتــر

      وأشـار فريـق االسـتعراض إىل أنَّ    .ةاحلكم االسـتخدام الفعلـي للنفـوذ أو حتقيـق النتـائج املرجـو 
يشــري فقــط إىل  ه المكافحــة الفســاد ألنــ اتفاقيــةمــن  ١٨ املــادةمــن  ذلــك احلكــم أوســع نطاقــاً

ي أو املهـــين أو مـــا أيضـــاً إىل اســـتغالل املنصـــب الرمســـاالســـتغالل غـــري املشـــروع للنفـــوذ، وإن
  .دةًجي واعترب ذلك األمر ممارسةً .ر بالنفوذججتماعي للمتاال
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    )٢٤و ٢٣ تانداملا( اإلخفاء ؛األموال غسل    
 مـن قــانون منـع غســل األمــوال ومتويـل اإلرهــاب غسـل العائــدات اإلجراميــة     ٥ املــادةف تعـر. 

مـن   ٢٣ دةاملـا نطـاق التعريـف الـداخلي لغسـل األمـوال يتماشـى مـع         وارتأى املستعرضـون أنَّ 
  .مكافحة الفساد اتفاقية
 ١٩٥ علـى ذلـك، يجـرم غسـلُ العائـدات اإلجراميـة مـن خـالل مـاديت القـانون اجلنـائي            وعالوةً

تعديلــها يف  ل عليهــا مــن خــالل أنشــطة إجراميــة) الــيت متَّ(حيــازة وبيــع ممتلكــات متحصــ ٣١٤و
جـرائم غسـل األمـوال مـن      شـكل مـن أشـكال    م املشاركة يف أيكما جتر .٢٠١٣أبريل /نيسان

 .)٢٠و ١٩خالل األحكام العامة املنصوص عليها يف القانون اجلنائي بشـأن املشـاركة (املادتـان    
يشمل "مجيع اجلرائم" يف تعريفهـا للجـرائم األصـلية ألغـراض غسـل       هجاًوقد اعتمدت التفيا ن

 .دواجيــة التجــرمياألمــوال، مبــا ذلــك اجلــرائم املرتكبــة خــارج أراضــي التفيــا مبقتضــى شــرط از 
  .الغسل الذايت لألموال م أيضاًها جترأن  كما

تصــدوي   ــة األصــلي ــن القــانون اجلنــائي    ٣١٣ املــادةة يف ى لإلخفــاء دون املشــاركة يف اجلرمي م
  .مكافحة الفساد اتفاقيةمن  ٢٤(اإلخفاء دون وعد مسبق)، واليت تتماشى مع أحكام املادة 

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ املواد( املشروع غري اإلثراء ؛الوظائف استغالل إساءة االختالس؛    

ق بتبديـد املمتلكـات   يجرم االختالس يف القطاع العام من خالل التطبيق املشترك للحكم املتعلِّـ 
مـن القـانون    ٣١٨مـن املـادة    ٢من القـانون اجلنـائي) والفقـرة     ١٧٩يف القطاع اخلاص (املادة 
ــيغتها املعد ــائي، بصـ ــة يفاجلنـ ــان/أبريل لـ ــن    ٢٠١٣ نيسـ ــتغالل منصـــب رمســـي عـ ــأن "اسـ بشـ

وميكـن   .مـن القـانون اجلنـائي بشـأن "عـدم قيـام موظـف دولـة بفعـل"          ٣١٩ املادةة"، وني سوء
  .من القانون اجلنائي إذا كان نطاق التبديد حمدوداً ١٨٠ املادةتطبيق  أيضاً
صـة تغطـي أفعـال اخـتال    وحبس املمتلكـات أو تبديـدها   ذ املستعرضون وضع أحكام جترمي خمص

مشــابه  ويرجــع ذلــك أيضــاً إىل أنَّ التطبيــق علــى حنــوٍ  .أو تســريبها مــن قبــل موظــف عمــومي 
قــة بإســاءة اســتغالل الوظــائف قــد ال يفضــي إىل إثبــات املســؤولية اجلنائيــة عــن   لألحكــام املتعلِّ

ــومي إالَّ     ــل املوظــف العم بــن ق ــب تســريب املمتلكــات م ــال ضــ إذا س ــر  بت األفع ــاً (انظ رراً بالغ
ودعــا اخلــرباء املستعرضــون   .ى اشــتراط ذلــكتتــوخ ال تفاقيــةالفقــرات أدنــاه)، يف حــني أنَّ اال 

      السلطات الالتفيـة، ألغـراض الـيقني القـانوين، إىل اسـتحداث أحكـام خمص  جـرم اخـتالس  صـة ت
    .املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي
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موجتر     ٣١٨يت القـانون اجلنـائي   إساءة استغالل الوظـائف مـن خـالل مـاد لـة يف  ، بصـيغتها املعد
ــان/أبريل  ــري  .٣١٩، و٢٠١٣نيسـ ــان املادوتشـ ــب ٣١٩و ٣١٨تـ ــالغ  إىل التسـ ــرر بـ ب يف "ضـ

ة مبوجب القانون" كشرط للتجرميلسلطة الدولة أو النظام اإلداري أو مصاحل شخص حممي.  
مكافحـة   اتفاقيـة مـن   ١٩، آخذاً يف االعتبار الصيغة التخيريية للمـادة  والحظ فريق االستعراض

 .١٩ املـادة ح يف مفهوم "الضرر" ليس من العناصر املكونة للجرمية، كما هو موضـ  الفساد، أنَّ
ي إىل عـدم جتـرمي   يـؤد  ومن شأن هذا القيد اإلضايف املنصوص عليه يف التشـريعات الداخليـة أنْ  

ولـذا، أوصـى فريـق االسـتعراض      .ضـرر  ب عليها أييترت الل الوظيفة اليت الأفعال إساءة استغ
ــاءة          ــة تســمح بتجــرمي إس ــة تفســري التشــريعات بطريق ــة باستكشــاف إمكاني الســلطات الوطني
استغالل الوظـائف بصـرف النظـر عـن الضـرر احلاصـل ومبـا يتماشـى مـع املتطلبـات املنصـوص            

    .الفساد مكافحة اتفاقيةمن  ١٩عليها يف املادة 
ق بـإدراج  ن عناصر هلا بعـض األمهيـة فيمـا يتعلَّـ    وأفادت السلطات الالتفية بشأن أحكام حملية تتضم

ــةمــن  ٢٠ أحكــام املــادة ــة (رغــم أنــ   اتفاقي يوجــد حكــم  ه المكافحــة الفســاد يف القــوانني الداخلي
خمص(عـدم   ٢١٩ املـادة  وتشـمل هـذه األحكـام    .ذاتـه)  ص بشأن جترمي اإلثراء غري املشروع يف حد

تقــدمي بيــان بالــدخل أو املمتلكــات أو املعــامالت أو غــري ذلــك مــن البيانــات ذات الطــابع املــايل)؛    
(املشاركة غري املشروعة يف معامالت املمتلكـات)؛ و(بالنسـبة إىل املـوظفني العمـوميني      ٣٢٦ املادة
علـى مـوظفي الدولـة)، بصـيغتها      من القانون اجلنائي (انتـهاك القيـود املفروضـة    ٣٢٥) املادة حتديداً
لـدى مصـلحة الضـرائب التابعـة      وأُفيد خالل الزيـارة القُطريـة بـأنَّ    .٢٠١٣لة يف نيسان/أبريل املعد

ن يف هــذا تبــاي ن تربيــر أيويتعــي .ن بــني الــدخل والنفقــاتل أوجــه التبــاييحلِّــ اًمؤمتتــ اًللدولــة نظامــ
الشأن من قعليه إثبات مشروعية مصدر دخلهل الشخص املعين الذي جيب ب.  

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

مكافحـة الفسـاد علـى     اتفاقيـة (أ) مـن   ٢٥من القانون اجلنائي أحكام املادة  ٣٠١ املادةتشمل 
شـكل غـري    ر بـأي وجيرم هذا احلكم سلوك شخص يرتكـب جرميـة رشـوة أو "يـؤثِّ     .كاف حنوٍ

جـراءات اجلنائيـة، جلملـة أغـراض، منـها إرغامـه علـى تقـدمي         مشروع آخر" على مشارك يف اإل
شـكل   ر بـأي عبـارة "يـؤثِّ   ويبـدو أنَّ  .شهادة زور أو االمتناع عن اإلدالء بشهادته أمام حمكمـة 

 اتفاقيـة أ) مـن  ( ٢٥غري مشـروع آخـر" تشـمل كـذلك وسـائل اإلكـراه املشـار إليهـا يف املـادة          
 ٢ دة منصوصـاً عليهـا يف الفقـرتني   مشـد  حال، ظروفاً ل، على أيمكافحة الفساد، واليت تشكِّ

  .من القانون اجلنائي ٣٠١من املادة  ٣و



 

6 V.14-01270 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.10   

٢٩٥ كامـل مـن خـالل املـادتني     مكافحـة الفسـاد علـى حنـوٍ     اتفاقيـة (ب) من  ٢٥نفَّذ املادة وت 
ــائي بصــيغتيها املعــد   ٢٩٤و ــانون اجلن قــتني، علــى  ، واملتعل٢٠١٣َّلتني يف نيســان/أبريل مــن الق
  .ل غري املشروع يف حماكمة واإلجراءات القضائية السابقة للمحاكمةلتوايل، بالتدخا

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

تشريعات التفيـا علـى املسـؤولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة عـرب الـتمكني مـن تطبيـق            تنص
إىل  ١-٧٠ديالت املدخلـة علـى املـواد    واستحدثت التفيا، من خالل التعـ  .تدابري قسرية ضدهم

أكثـر   ، أحكامـاً ٢٠١٣نيسـان/أبريل   ١ز النفـاذ يف  من القانون اجلنائي الـيت دخلـت حيـ    ٨-٧٠
بشأن املسؤولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة، مبـا يف ذلـك الشـركات أو الشـراكات         تفصيالً

ض فرالتدابري القسرية اليت ميكن أن توتشمل  .الرأمسالية على مستوى الدولة أو احلكومات احمللية
   .على الشخصيات االعتبارية التصفية، وتقييد احلقوق، ومصادرة املمتلكات، والضرائب املالية

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

قــة بالفســاد والشــروع يف ارتكاــا لألحكــام العامــة  ختضــع املشــاركة يف ارتكــاب جــرائم متعلِّ 
) واألفعـال اإلجراميـة املكتملـة    ٢٠و ١٩ن اجلنـائي بشـأن املشـاركة (املادتـان     الواردة يف القانو
  .)١٥ املادةوغري املكتملة (

    
    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     

ة، يبدو أنَّبصفة عام العقوبات املقرأنَّ بيـد  .بالقـدر الكـايف  صلة بالفساد رادعـةٌ  رة للجرائم املت 
ــائي يف نيســان/أبريل    التعــديالت املُ املستعرضــني الحظــوا أنَّ  ــانون اجلن ــى الق ــة عل  ٢٠١٣دخل

ى ا أدق بفـرض العقوبـات علـى بعـض تلـك اجلـرائم، ممـ       أسفرت عن بعض التغيريات فيما يتعلَّـ 
    عالقـة الـيت تـربط بـني     تـه ويف ال على ما يبدو إىل نشوء بعـض التناقضـات يف النظـام اجلزائـي برم

أشكال اجلرائم املتصلة بالفساد األساسيودعا فريق االستعراض السلطات الالتفيـة   .دةة واملشد
 تإىل ضمان عدم تأثري مـا ي       ـ  خـذ مـن إجـراءات تشـريعية ملكافحـة الفسـاد علـى اتك سـاق ومتاس

  .ل مكافحة الفسادالنظام اجلزائي القائم ألحكام القانون اجلنائي املنطبقة يف جما
ــنصطــاق احلصــانة مــن املالحقــة القضــائي  ق مبــدى ونوفيمــا يتعلَّــ  ــادة  ة، ت ــانون   ١٢٠امل مــن ق

عـون باحلصـانة مـن اإلجـراءات     رئيس الدولـة وأعضـاء الربملـان يتمت    اإلجراءات اجلنائية على أنَّ
   نائيـة إذا وافــق  خيضــع للمسـؤولية اجل  وميكـن للـرئيس أنْ   .د يف الدسـتور اجلنائيـة، كمـا هـو حمــد

جيــوز اعتقــال  وال .مــن الدســتور) ٥٤ املــادةعــن الثلــثني ( تقــلُّ ة الالربملــان علــى ذلــك بأغلبيــ 
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شــكل مــن  تــهم الشخصــية بــأيجيــوز تقييــد حري أعضــاء الربملــان أو تفتــيش مبــانيهم، كمــا ال 
ثنـاء ارتكـام   ولكـن، جيـوز اعتقـاهلم إذا أُلقـي القـبض علـيهم أ       .األشكال دون موافقـة الربملـان  

وفـرض غرامـات    االشـروع يف مالحقـة أعضـائه قضـائي     وال جيوز، دون موافقة الربملان، .جرمية
  .من الدستور) ٣٠إدارية عليهم (املادة 

مويتمتـ    .ع القضاة باحلصانة خالل الفترة اليت يضطلعون فيها بواجبال للنيابـة العامة فقـط  وخيـو
القضاة الشروع يف إجراءات جنائية ضد. تذُ قرار بشـأن احتجـاز قـاضٍ   ويـ   خا أو أو نقلـه إجباري

اعتقاله أو إخضاعه إىل التفتيش من قهلذا الغرض ل حمكمة عليا مأذون هلا خصيصاًب.   
ــان احلاســم يف رفــع احلصــانة عــن أعضــائه      ــاً وجتن .وأشــار اخلــرباء املستعرضــون إىل دور الربمل ب

ة رفـع  ة أو العبث ا خالل الوقـت الـذي تسـتغرقه عمليـ    اختفاء األدلَّ ل يفللخطر احملتمل املتمثِّ
ة خاذ تـدابري تشـريعية تضـمن القيـام بـإجراءات حتقيقيـة ـدف تـأمني األدلَّـ         وصي باتاحلصانة، أُ

قبل رفع احلصـانة وقصـر احلصـانة اإلجرائيـة فقـط علـى املالحقـة اجلنائيـة وعـدم تطبيقهـا علـى            
  .للمحاكمة مرحلة التحقيق السابق

الكشــف عــن  مــا متَّوعلــى ســلطات التحقيــق واالدعــاء العــام الشــروع يف حتقيقــات جنائيــة كلَّ 
ة حـال، ميـنح قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة أعضـاء النيابـة العامـ         وعلـى أي  .مالمح فعـل إجرامـي  

 ســلطات تقديريــة مــن خــالل متكينــهم مــن إبــرام اتفاقــات التفــاوض علــى فاقــات (نــوع مــن ات
ــاءً  ــراف)، بن ــت    االعت ــن م ــهم أو م ــادرة من ــى مب ــن احملــامني املكلَّ عل ــه،   همٍ أو م ــدفاع عن فــني بال

ــواد   ــانون  ٣٨مـــن الفصـــل  ٤٣٨-٤٣٣خبصـــوص االعتـــراف بالـــذنب والعقـــاب (املـ مـــن قـ
  .اإلجراءات اجلنائية)

ــ ــة بالنســبة إىل        ويتمت ــرض اجلــزاءات اإلداري ــه بصــالحيات ف ــع الفســاد ومكافحت ــب من ع مكت
 .ب املصــاحل ومتويــل األحــزاب السياســية قــة بتضــارفيهــا األحكــام املتعلِّ هــكتنالت الــيت تاحلــا
مـن قـانون اخلدمـة املدنيـة علـى صـعيد الدولـة علــى         ٣٩املـادة   ، تـنص سـياق أكثـر حتديـداً    ويف

إيقاف املوظف العمومي عن العمـل يف حـال احتجـازه كـإجراء أمـين أو الشـروع يف مالحقتـه        
و .اجنائيقانون املسؤولية التأديبية ملـوظفي اخلدمـة املدنيـة علـى اإلجـراء اخلـاص مبمارسـة         ينص

  .الصالحيات التأديبية
    

    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    
شــامالً حلمايــة الشــهود، وذلــك باالســتناد إىل قــانون اإلجــراءات    اوضــعت التفيــا إطــاراً قانونيــ 

ومن بني األشـخاص املشـمولني بتلـك     .ة لألشخاصد بشأن احلماية اخلاصداجلنائية والقانون احمل
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احلماية الضحايا أو الشهود أو غريهم من األشخاص الذين يدلون بشهادام أو أدلوا بشهادام 
   .من القانون) ٤، املادة ١خاص (الفقرة  بشأن جرائم خطرية أو جرائم خطرية على حنوٍ

وفَّر احلماية اإلجروتديـد حقيقـي حليـاة شـخص أو صـحته أو        ائية اخلاص ة اسـتناداً إىل وجـود
ممتلكاته، أو ديدات حقيقية صـرحية، أو معلومـات تـوفِّر لشـخص يوجـه اإلجـراءات بأسـاس        

  ديــد حقيقــي فيمــا يت العتقــاده بوجــود ــا هــذا الشــخص    كــاف صــل بالشــهادة الــيت يــديل
مـن   ٣٠٩و ٣٠٨املادتـان  وتتنـاول   .اإلجراءات اجلنائيـة) من قانون  ٣٠٠ املادةمن  ١ (الفقرة

ل للشـــهود واخلـــرباء اإلدالء ة الـــيت ختـــوة باألدلَّـــقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة القواعـــد اخلاصـــ 
  .بشهادام أمام احملاكم على حنو يضمن سالمتهم

غـون عـن   يبلِّبشـأن محايـة املـوظفني الـذين      ن أحكامـاً قـانون العمـل يتضـم    وعلى الـرغم مـن أنَّ  
 لُفُـ كْص يى اآلن يف التفيـا تشـريع خمصـ   يوجـد حتـ   شكوك بشأن ارتكـاب أفعـال إجراميـة، ال   

مكافحــة الفســاد اتفاقيــةمــن  ٣٣عليــه املــادة  محايتــهم وفقــاً ملــا تــنص. ع املستعرضــون، وشــج
مكانيـة  ، السـلطات الالتفيـة علـى استكشـاف إ    تفاقيـة آخذين يف االعتبـار الطـابع غـري امللـزم لال    

د التركيز بشأن محاية املبلِّغنيوضع إطار قانوين شامل وجي.  
    

    ) ٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
ن النظام القانوين الالتفي أحكاماًيتضم ت بـها  صـلة باألنشـطة اإلجراميـة أو تعقُّ   تيح حتديد املمتلكـات املت

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٣٦١غرض مصادرا يف اية املطاف (املادة أو جتميدها أو حجزها ب
وباإلمكــان جتميــد مجيــع املمتلكــات الــيت ميكــن   .ظــي علــى املمتلكــات")بشــأن "فــرض احلجــز التحفُّ

ــهاالتحقُّــ ــة إىل أطــراف أخــرى   ،ق من كــن حــاالت الطــوارئ، مي  ويف .مبــا يف ذلــك املمتلكــات املنقول
  .وأن يعلم النائب العام باإلجراء الذي اختذه على املمتلكاتجزاً حتفُّظيا للمحقِّق أن يفرض ح

 مــن القـانون اجلنـائي علــى مصـادرة املمتلكـات، املنقولــة وغـري املنقولـة علــى        ٤٢املـادة   وتـنص
الســواء، كعقوبــة تفــرض عنــد اإلدانــة وتطبــق علــى املمتلكــات اململوكــة لألشــخاص احملكــوم    

مـن قـانون    ٢٤٠وتتنـاول املـادة    .ت إىل شخصية طبيعيـة أو اعتباريـة أخـرى   عليهم أو اليت نقل
  .اإلجراءات اجلنائية مسألة مصادرة أدوات اجلرمية

ض عليهــا فــرمــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، ميكــن للممتلكــات الــيت ي  ٣٦٥ املــادةومبوجــب 
ويف حـال   .شـخص آخـر  ن لدى مالكها أو مسـتعملها أو أفـراد أسـرته أو    ختز ظي أنْحجز حتفُّ

م بغـرض التخـزين إىل   سـلَّ هـا ت ، فإنر ختـزين املمتلكـات لـدى األشـخاص املشـار إلـيهم آنفـاً       تعذَّ
املؤسدها جملس الوزراءسات اليت حيد.  
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ة عــبء اإلثبــات يف ل النيابــة العامــمــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، تتحمــ ٣٥٥للمــادة  ووفقــاً
، خالل الزيارة القُطرية، على إدخال تعـديالت علـى   تفيا عاكفةًوكانت ال .إجراءات املصادرة

ويف املسـتقبل، سـيقع علـى عـاتق الشــخص      .ثبـات إلالتشـريعات القائمـة بشـأن عكـس عـبء ا     
 ــ  .ة أصــل املمتلكــات املكتســبة عــبء إثبــات مشــروعيز النفــاذ وســتدخل هــذه التعــديالت حي

  .تقريباً ٢٠١٤منتصف عام 
من قانون اإلجراءات اجلنائية، ميكن رصد احلسابات املصـرفية   ١٢١ادة من امل ٥للفقرة  ووفقاً

 اإلفصـاح وميكـن   .فصاح عن املعلومات الواردة فيها بقرار صـادر عـن قاضـي حتقيـق فقـط     إلوا
ة، إذا وافق علـى ذلـك   عن املستندات املصرفية لعدد من أجهزة الدولة، مبا يف ذلك النيابة العام

  .سات االئتمانق مبؤسمن القانون املتعلِّ ٦٣قاضي التحقيق مبوجب املادة 
    

    ٤١و ٢٩جل اجلنائي (املادتان التقادم؛ الس (    
من القانون اجلنائي، تتراوح فترة التقادم بالنسبة إىل جرائم الفساد بني مخـس   ٥٦باملادة  عمالً

وتبــدأ فتـرة التقــادم اعتبـاراً مــن يـوم ارتكــاب     .رة سـنة سـنوات وعشـر ســنوات إىل مخـس عشــ   
ف التقـادم مـع بـدء مرحلـة     ويتوقَّـ  .اجلرمية وتشـري فقـط إىل الوقـت الـذي تسـتغرقه التحقيقـات      

ن سـري العدالـة   سـ أكثر فعاليـة بكـثري يف ح   ر على حنوٍذلك يؤثِّ واعترب املستعرضون أنَّ .احملاكمة
    .نص عليه التشريعات الالتفيةت  من تعليق فترة التقادم، الذي ال

بإنشــاء  مكافحــة الفســاد، وخاصــةً اتفاقيــةمــن  ٤١وأفــادت التفيــا بامتثــال تشــريعاا للمــادة  
ل ، مـــن أجـــل حتقيـــق الكفـــاءة يف تبـــاد٢٠١٢، يف نيســـان/أبريل "ECRIS"النظـــام احملوســـب 
ري سـ وي .حتـاد األورويب قة باإلدانـات اجلنائيـة فيمـا بـني الـدول األعضـاء يف اال      املعلومات املتعلِّ
قــة ويــنظِّم عمليــة ختــزين املعلومــات املتعلِّ ٢٠٠٥العقوبــة منــذ عــام بســجالَّت ق القــانون املتعلِّــ

ةباألفعال اإلجرامية واالنتهاكات اإلدارية يف مركز املعلومات التابع لوزارة الداخلي.  
    

    ) ٤٢الوالية القضائية (املادة     
ــة القضــ    ــادئ الوالي ــة      حتــدد مب ــة والشخصــية اإلجيابي ــة اإلقليمي ــد الوالي ــك قواع ــا يف ذل ائية، مب

ة أيضــاً علــى اجلــرائم ري الواليــة القضــائيسـ وت .مــن القــانون اجلنــائي ٤-٢والسـلبية، يف املــواد  
ــة   ــة ضــد الدول ــال     وجتــدر اإلشــارة إىل أنَّ  .املرتكب ــة القضــائية بالنســبة إىل األفع ســريان الوالي

 ٤ مـن املـادة   ٤ الفقرة وتنص . اخلارج ال يشترط توافر ازدواجية التجرميبة يفاإلجرامية املرتكَ
ب رتكَـ من القانون اجلنائي على سريان الوالية القضائية خارج األراضي اإلقليمية على جرمية ت
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ـا التفيـا       خارج اإلقليم الوطين، يف احلاالت املنصوص عليها يف االت فاقـات الدوليـة الـيت تلتـزم
ا "بغضلنظر عن قوانني الدولة اليت ارتت فيها هذه اجلرمية"كب.  
ــ وال ترد   ــنص ــة أحكــام منفصــلة ت علــى ضــرورة الشــروع يف إجــراءات    يف التشــريعات الالتفي

التفيــا ملزمــة بالشــروع يف التحقيقــات إذا تــوافرت  غــري أنَّ .جنائيــة إذا رفــض تســليم اــرمني
 ٦ ة منصـوص عليهـا يف املـادتني   وهذه قاعدة عام .تكبارتما قد  جرميةً معلومات تشري إىل أنَّ

  .ن بالتايل تطبيقهامن قانون اإلجراءات اجلنائية يتعي ٣٧١و
    

    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
حيق    ملكتب رصـد االشـتراء (وهـو مؤس شـرف عليهـا وزارة املاليـة) تعليـق مواصـلة تنفيـذ      سـة ت 

    .عقد ما إذا كُشفت انتهاكات إلجراءات االشتراء
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة حقــوق الضــحية يف التعــويض عــن الضــرر     ٢٢ املــادة لُفُــكْوت

ة مـن قـانون اإلجـراءات املاليـ     ٣٥٠املـادة   وتـنص  .واخلسارة املالية النـامجني عـن فعـل إجرامـي    
مـد يف عـام    وعالوةً .ا احلقخاذه لتفعيل هذعلى اإلجراء الذي ينبغي ات٢٠٠٥على ذلك، اعت 

    .سات اإلدارة العموميةب فيها مؤسق بتعويض األضرار اليت تتسبالقانون املتعلِّ
    

    ٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  اهليئاتصة والتنسيق فيما بني السلطات املتخص(    
عمــل بكامــل ، وهــو ي٢٠٠٢أنشــئ مكتــب منــع الفســاد ومكافحتــه يف تشــرين األول/أكتــوبر  

ة الوحيـدة، تشـمل واليتـه    وباعتباره هيئة إنفاذ القانون املستقلَّ .٢٠٠٣طاقته منذ شباط/فرباير 
ه يقوم، ضمن صالحياته، بإجراء التحقيقات بشـأن مكافحـة   القضائية جمال منع الفساد كما أن

ــة  ــد أيضــاً  .الفســاد واالضــطالع باألعمــال امليداني صرــ وهــو ي ــاللمــدى التقي ــة د ب وائح التنظيمي
لـه إعـداد مشـاريع تعـديالت للتشـريعات       قة بتمويـل األحـزاب السياسـية ورابطاـا وحيـق     املتعلِّ

 مخـس  ةويعـين الربملـان مـدير املكتـب ملـد      .القائمة واقتراحها، وكذلك إعداد مشاريع القـوانني 
تضــطلع بــه مــن صــة ومبــا ب فريــق االســتعراض بوجــود هــذه اهليئــة املتخصوقــد رحــ .ســنوات

دة يف جمال مكافحة الفسادأعمال واعترب وظيفتها من املمارسات اجلي.    
ل املعلومــات جيــري بانتظــام علــى املســتويني الرمســي وغــري الرمســي، رغــم عــدم تبــاد وأُفيــد بــأنَّ

ــة إجــراء    ٣٩٥وتجيــز املــادة  .ت يف هــذا الشــأنوجــود ســجالَّ مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائي
ا، يشـترك مكتـب منـع الفسـاد ومكافحتـه مـع إدارة إنفـاذ قـوانني         وعمليـ  .ريق""حتقيق داخل ف

    .مة التابعة لشرطة الدولة يف عمليات التحقيق يف قضايا الفسادمكافحة اجلرمية املنظَّ
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وينص القانون املتعلق مبؤس    تكشـف عـن    سـات االئتمانيـة بـأنْ   سـات االئتمـان علـى إلـزام املؤس
ه ة، أنـ ه لـوحظ، يف املمارسـة العمليـ   أنـ  إالَّ .سـات الدولـة وموظفيهـا   ها ملؤساملعلومات الـيت لـدي  

ل شـرطة الدولـة إىل   ي تـدخ يـؤد  غالبا ما يلتزم احلذر لدى الكشـف عـن املعلومـات خشـية أنْ    
سات االئتمانيةمراجعة حسابات تلك املؤس.  

    
  ٢- ٢ -  دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجلي    

بشـأن تنفيـذ الفصـل الثالـث مـن       اجليـدة  واملمارسـات تتمثل أبرز مـواطن النجـاح    ،بصفة عامة
  :االتفاقية فيما يلي

مـن   ١٨ من املادة ق بتجرمي املتاجرة بالنفوذ أوسع نطاقاًكون احلكم الداخلي املتعلِّ  •  
يشري فقط إىل االستغالل غري املشـروع للنفـوذ، بـل     ه المكافحة الفساد ألن اتفاقية

  ر بالنفوذ؛جي أو املهين أو االجتماعي للمتإىل استغالل املنصب الرمس يضاًأ
  وجود إطار قانوين شامل حلماية الشهود؛    •  
ــلطة        •   ــاره هيئة/سـ ــه باعتبـ ــه ووظيفتـ ــاد ومكافحتـ ــع الفسـ ــب منـ ــالحيات مكتـ صـ

صة يف جمال مكافحة الفسادمتخص.    
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
مة النظام القانوين الوطين مـع أحكـام   ءحظ املستعرضون اجلهود اليت تبذهلا التفيا ملوايف حني ال

يات ق بـالتجرمي وإنفـاذ القـوانني، فقـد اسـتبانوا بعـض التحـد       مكافحة الفسـاد فيمـا يتعلَّـ    اتفاقية
لكـي  هة يف التنفيذ و/أو األسباب الداعية إىل زيـادة التحسـني وأبـدوا املالحظـات التاليـة      واجاملُ

خــاذ إجــراءات بشــأا أو النظــر فيهــا ة يف احلســبان لـدى ات تأخـذها الســلطات الوطنيــة املختصــ 
  ):  تفاقية(رهناً بالطبيعة اإللزامية أو االختيارية للمتطلبات ذات الصلة من اال

  •  م اخـتالس املمتلكـات       استحداث أحكام خمصصة، ألغـراض الـيقني القـانوين، جتـر
  يبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي؛أو تبديدها أو تسر

استكشــاف إمكانيــة تفســري التشــريعات بطريقــة تســمح بتجــرمي إســاءة اســتغالل     •  
الوظائف بصرف النظر عن الضرر احلاصل ومبا يتماشى مع املتطلبـات املنصـوص   

  ؛تفاقيةمن اال ١٩عليها يف املادة 
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  •  يـز بشـأن محايـة املـبلِّغني     د التركاستكشاف إمكانية وضع إطار قانوين شامل وجي
  يف االعتبار؛   تفاقيةمن اال ٣٣مع أخذ الطابع غري امللزم للمادة 

ك ساق ومتاسـ خذ من إجراءات تشريعية ملكافحة الفساد يف اتتر ما ييؤثِّ ضمان أالَّ  •  
  النظام اجلزائي القائم ألحكام القانون اجلنائي املنطبقة يف جمال مكافحة الفساد؛

  •  خــاذ تــدابري تشــريعية لضــمان الســماح بالقيــام بــإجراءات حتقيقيــة ضــد أعضــاء   ات
ة على ارتكاب فعل إجرامـي قبـل رفـع احلصـانة عنـهم،      الربملان دف تأمني األدلَّ

ــة وعــدم تطبيقهــا علــى     ــة علــى املالحقــة اجلنائي ــة  وقصــر احلصــانة اإلجرائي مرحل
  .التحقيق السابق للمحاكمة

    
    الدويل اونالتع: الرابع الفصل  - ٣  

    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  
    )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد( اجلنائية اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل ارمني؛ تسليم    

ق بسـائر الـدول األعضـاء    ففيمـا يتعلَّـ   .وضعت التفيا نظاماً من مستويني بشأن تسـليم اـرمني  
بـات القـرار اإلطـاري الصـادر عـن الـس       لَّم اهلاربون متاشـياً مـع متطلَّ  يف االحتاد األورويب، يس

بشـأن أمـر التوقيـف األورويب وإجـراءات التسـليم       ٢٠٠٢حزيران/يونيـه   ١٣األورويب بتاريخ 
    .بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

كانـت الصـكوك    ملكافحة الفساد كأسـاس قـانوين لتسـليم اـرمني إذا     اتفاقيةوميكن استخدام 
املوافقـة علـى تسـليم اـرمني علـى أسـاس املعاملـة         وميكن أيضاً .اإلقليمية األخرى غري منطبقة

  .من قانون اإلجراءات اجلنائية) ٦٧٥ املادةباملثل (انظر 
  ـجن  أدىن،  وتستوجب استبانة اجلرائم اليت جيوز تسليم مرتكبيهـا، كحـدملـدة سـنة واحـدة    الس

ألغراض املالحقة القضائية أو احملاكمة، وتنفيذ أربعة أشهر من حكم (أو مـا  إذا طُلب التسليم 
      ـنصتبقى منه) إذا طُلب التسليم مـن أجـل إنفـاذ حكـم، مـا مل ي    فـاق  علـى خـالف ذلـك يف ات

  .من قانون اإلجراءات اجلنائية) ٦٩٧دويل (انظر الفقرة 
إلجـراءات الداخليـة لتسـليم اـرمني     من قانون اإلجراءات اجلنائية ا ٦٦و ٦٥م الفصالن وينظِّ

ة مـن الـدائرة القضـائية املختصـ     وتنظر يف طلبات التسليم كـلٍّ  .وتنفيذ أوامر التوقيف األوروبية
على اقتراح من وزير العدل) ة (جملس الوزراء، بناًءيف احملكمة العليا والسلطة اإلدارية املعني.  
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اإلجراءات اجلنائية على ازدواجيـة التجـرمي كشـرط    من قانون  ٦٩٦ املادةمن  ١الفقرة  وتنص
ويؤخذ السلوك الذي تقوم عليه اجلرمية بعني االعتبار عند النظـر   .مسبق للموافقة على التسليم

ــة التجــرمي    ــتيفاء شــرط ازدواجي ــف األورويب، ال تشــترط     .يف اس ــر التوقي ــذ أم ــياق تنفي ويف س
ــة التجــرمي بالنســبة إىل اجلــرائم    بالرشــوة وغســل األمــوال الــيت يعاقَــب عليهــا    قــة املتعلِّازدواجي

  .باحلرمان من احلرية ملدة ثالث سنوات على األقل
ــادة  وعمــالً ــب  ســلَّي مــن الدســتور، "ال  ٩٨بامل يف احلــاالت  يــ إالَّ م مــواطن التفــي إىل بلــد أجن

املنصوص عليها يف االت  نتـهك ف  ق عليهـا الربملـان والـيت ال   فاقات الدولية الـيت صـديهـا، بسـبب   ت
دة يف الدستور"التسليم، حقوق اإلنسان األساسية احملد.  

وتمـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة أو      ٦٩٧أسباب أخرى لـرفض طلبـات التسـليم يف املـادة      رد
لرفض طلبات التسليم كما ال يعترب الطابع املايل للجرمية سبباً .فاقات الدولية الساريةيف االت.    

وتـدوم   .إجراءات التسليم العادية فترة تصـل إىل سـنة واحـدة حـىت تكتمـل      تستغرق وميكن أنْ
فتــرة االحتجــاز القصــوى الــيت ميكــن فرضــها ألغــراض التســليم ســنة واحــدة وهــي غــري قابلــة    

 ٧١٣املـادة   -طة وإذا وافق الشخص املطلوب على التسليم (إجراءات التسليم املبسـ  .للتمديد
وال تنطبـق إجـراءات    .ميكـن تسـليمه يف غضـون ثالثـة أسـابيع     من قانون اإلجراءات اجلنائيـة)،  

طة علـى املـواطنني الالتفـيني   التسليم املبس.      ـ  وبالنسـبة إىل أوامـر التوقيـف األوروبيـة، تـتمة عملي
 ١٤أيـام إىل   ١٠التسليم يف نفس اليوم إذا سلِّم الشخص إىل إستونيا أو ليتوانيـا، ويف غضـون   

احملكمــة العليــا يف األمــر يف  تبِــوت .ول أخــرى أعضــاء يف االحتــاد األورويبم إىل دإذا ســلِّ يومــاً
تتجـاوز الفتـرة القصـوى الـيت تسـتغرقها       وينبغـي أالَّ  .إذا مـا اسـتؤنف القـرار    يومـاً  ٢٠غضون 

  .يوماً ٩٠عملية التسليم 
نصاحلكـم   علـى التسـليم املشـروط ملـواطن التفـي إىل الدولـة الطالبـة بشـرط إعادتـه لقضـاء           وي

مـن قـانون اإلجــراءات اجلنائيـة، وفقــط     ٧١٥ املــادةمـن   ٣الصـادر بشـأنه يف التفيــا يف الفقـرة    
وإذا طُلب تسـليم مـواطن التفـي ألغـراض تنفيـذ       .ق بإجراءات أمر التوقيف األورويبفيما يتعلَّ

ن مـ  ٧١و ٧٠حكم ما، يتيح اإلطار القانوين الداخلي تنفيـذ احلكـم يف التفيـا (انظـر الفصـلني      
  .قانون اإلجراءات اجلنائية)

ـا اإلضـافية    األوروبيـة بشـأن تسـليم امل    تفاقيـة قت التفيـا علـى اال  وقد صدطلـوبني وبروتوكوال
الثالثة كما أبرمت معاهدات ثنائية بشأن تسليم ارمني مع االحتاد الروسـي وأسـتراليا وكنـدا    

    .والواليات املتحدة األمريكية
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قـة بقضـايا   بعدم وجود قاعدة بيانات جتمع البيانات اإلحصـائية املتعلِّ  ت السلطات الالتفيةوأقر
أة يف هـذا الشـأن بالنسـبة للسـنوات     ر إحصاءات جمـز منهجي رغم توافُ تسليم ارمني على حنوٍ

٢٠١٢-٢٠١٠. ه جيري التخطيط لوضع نظـام معلومـات لقاعـدة بيانـات     ومع ذلك، أُفيد بأن
ة علــى اخلــرباء املستعرضــون الســلطات الوطنيــ كمــا حــثَّ .لقانونيــةبطلبــات املســاعدة امتعلِّقــة 

    .مواصلة جهودها الرامية إىل وضع نظام املعلومات ذاك وتشغيله بكامل طاقته
م تنفيـذ األحكـام   ويستند نقل األشخاص احملكوم عليهم إىل اإلطار القانوين الداخلي الذي ينظِّ

األوروبيـة بشـأن    تفاقيـة والتفيـا دولـة طـرف يف اال    .نفـا) اجلنائية األجنبيـة يف التفيـا (املـذكور آ   
ــا اإلضـــايف، ويف اال   ــيهم وبروتوكوهلـ ــةنقـــل األشـــخاص احملكـــوم علـ ــة املتعلِّ تفاقيـ ــة األوروبيـ قـ

مـة بـني الـدول األعضـاء يف اجلماعـات      رباملُ تفاقيـة بالصالحية الدولية لألحكام اجلنائيـة، ويف اال 
  .ام اجلنائية األجنبيةقة بإنفاذ األحكاألوروبية املتعلِّ

 .قـة بنقـل اإلجـراءات اجلنائيـة    مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة املسـائل املتعلِّ      ٦٧م الفصـل  وينظِّ
    .قة بنقل الدعاوى اجلنائيةاألوروبية املتعلِّ تفاقيةوالتفيا دولة طرف يف اال

    
    ٤٦لة (املادة املساعدة القانونية املتباد (    

صـــلة لـــة بالنســـبة إىل جمموعـــة واســـعة مـــن التـــدابري املت نونيـــة املتبادميكـــن مـــنح املســـاعدة القا
ــات، وعمليــات املالحقــة القضــائية، واإلجــراءات القضــائية      ق باإلطــار وفيمــا يتعلَّــ  .بالتحقيق

"التعـاون   من قانون اإلجراءات اجلنائية املسائل الـيت ختـص   ٥٤م الفصل القانوين الداخلي، ينظِّ
علــى مســاعدة دولــة أجنبيــة علــى  ٨٢ز الفصــل ون اجلنــائي"، بينمــا يركِّــالــدويل يف جمــال القــان

مكافحــة الفســاد علــى اعتبــار عــدم  اتفاقيـة وبإمكــان التفيــا اســتخدام  ."تنفيـذ تــدابري إجرائيــة" 
انطباق أي صك ة ماإقليمي يف قضي.    

ســرية إىل شــرط لــة الــيت تنطــوي علــى تــدابري قوخيضــع تنفيــذ طلبــات املســاعدة القانونيــة املتباد
  .من قانون اإلجراءات اجلنائية) ٨١٨ املادةازدواجية التجرمي (

ـا يف      وميكن خالل تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتباد لة تطبيـق اإلجـراءات اجلنائيـة املعمـول
ية مع املبـادئ األساسـ   الدولة الطالبة إذا برر ذلك يف طلب املساعدة وإذا مل يكن تطبيقه متناقضاً

    .من قانون اإلجراءات اجلنائية) ٦٧٤من املادة  ٢لإلجراءات اجلنائية الداخلية (الفقرة 
من قانون اإلجراءات اجلنائية علـى أسـباب رفـض تنفيـذ طلبـات املسـاعدة       ٨١٦ املادة وتنص. 
فالسرية ليست من أسباب الرفض؛ وكذلك الشأن بالنسـبة إىل الطـابع املـايل للجرميـة     ة املصرفي
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لــة يف األوروبيــة للمســاعدة املتباد تفاقيــةمــن الربوتوكــول اإلضــايف امللحــق باال  ١(انظــر املــادة 
    .املسائل اجلنائية)

ووزارة العدل هي السلطة املختص  إىل  لـة مسـتنداً  ة عندما يكون طلب املسـاعدة القانونيـة املتباد
مكتـب املـدعي    كمـا أنَّ  .حـدة بـذلك وقد أُبلغ األمني العام لألمــم املت .مكافحة الفساد اتفاقية

     وهـو وحـده    .مـة مبوجـب صـكوك جملـس أوروبـا     العام هـو اجلهـة املسـؤولة عـن الطلبـات املقد
    .املسؤول عن طلبات تسليم ارمني

هـج منـتظم   بـاع ن مماثل ملسألة تسليم ارمني، أشـار اخلـرباء املستعرضـون إىل عـدم ات     وعلى حنوٍ
مبـا أُبلـغ عنـه مـن جهـود       لة وأحـاطوا علمـاً  ال املساعدة القانونية املتبادجلمع اإلحصاءات يف جم

  .رامية لوضع نظام معلومات بشأن طلبات املساعدة القانونية
تفاقيةقت التفيا على االوقد صد لة يف املسـائل اجلنائيـة وبروتوكوليهـا    األوروبية للمساعدة املتباد

 .لة يف املسائل اجلنائيةبشأن املساعدة املتباد ٢٠٠٠ويب لعام االحتاد األور اتفاقيةاإلضافيني، وعلى 
 من االحتاد الروسي وأوزبكسـتان  لة مع كلٍّفاقات ثنائية للمساعدة القانونية املتبادت اتبرمكما أُ

  .وأوكرانيا وبيالروس ومجهورية مولدوفا وقريغيزستان والواليات املتحدة األمريكية
    

  ة ي اخلاصملشتركة؛ أساليب التحراذ القانون؛ التحقيقات االتعاون يف جمال إنف    
    ) ٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

    ر التعاون يف جمال إنفاذ القـانون، مبـا يف ذلـك تبـادل املعلومـات، مـن خـالل نظـام شـينغني      ييس
ة إمـداد نظرياـا األجنبيـة    وتعهد إىل وحـدة االسـتخبارات املاليـة مهمـ     .للمعلومات واإلنتربول

نة بشأن املعامالت املشبوهةباملعلومات املؤم.  
بشـأن إنشـاء الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب       JHA/2007/845ذت التفيا قـرار الـس   ونفَّ

ــدف تبــاد ل املعلومــات ذات الصــلة بــاملوجودات الــيت ميلكهــا مكاتــب الســترداد املوجــودات
كة كامــدن املشــتركة بــني الوكــاالت  هــا أيضــاً عضــو يف شــب كمــا أن .أشــخاص قيــد التحقيــق 
    .السترداد املوجودات

وأبرمت التفيا اتفاقات ثنائية (مع إستونيا وبولندا وليتوانيا) واتدة األطـراف بشـأن   فاقات متعد
ا مكافحـة الفسـاد أساسـاً قانونيـ     اتفاقيةوتعترب  .التعاون املباشر مع أجهزة أجنبية إلنفاذ القانون

  .تفاقيةق باجلرائم اليت تشملها االال إنفاذ القانون فيما يتعلَّللتعاون يف جم
من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة قواعـد إنشـاء أفرقـة حتقيـق مشـتركة بغـرض           ٨٤د الفصل وحيد

يات عمليةالقيام بتحر.  
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ــنص ــة (الفصــل    وي ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــانون املتعلِّــ ١١ق ــى   ) والق ــق عل ــات التحقي ق بعملي
إمكانية استخدام أساليب التحرةي اخلاص.  والتفيا طـرف يف ات    علـى   فـاق شـينغني الـذي يـنص

       يةأنشطة املراقبة عرب احلـدود واسـتخدام عمليـات التسـليم املراقـب والتحقيقـات السـر.  وتـنص 
ــة ــاد األورويب بشــأن املســاعدة املتباد   اتفاقي ــة أيضــاًً   االحت ــة يف املســائل اجلنائي ــتخدام  ل ــى اس  عل

يةعمليات التسليم املراقب والتحقيقات السر.    
    

    دةاجلي واملمارسات التجارب الناجحة  - ٢- ٣  
اعترب املستعرضون تنفيذ تشريعات داخلية شاملة ومتماسكة بشـأن التعـاون الـدويل يف املسـائل     

دةاجلنائية ممارسة جي.  
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
إىل النقـاط التاليـة الختـاذ تـدابري بشـأا أو للنظـر فيهـا (تبعـاً          الالتفيةلطات استرعي اهتمام الس

للطبيعــة اإللزاميــة أو االختياريــة ملتطلبــات اتفاقيــة مكافحــة الفســاد ذات الصــلة) ــدف تعزيــز  
  :مكافحة اجلرائم املشمولة باالتفاقيةعلى التعاون الدويل 

فاقــات ا يف معاهــدات أو اتفعليــمواصــلة استكشــاف الفــرص الســاحنة لالشــتراك     •  
ثنائية مع البلدان األجنبية (وخصوصاً البلدان غري األوروبية) ـدف تعزيـز فعاليـة    

  خمتلف أشكال التعاون الدويل؛
جلمـع   - وتشـغيله بكامـل طاقتـه    -مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع نظـام معلومـات     •  

لة بانتظام بغيـة تيسـري   ملساعدة القانونية املتبادقة بقضايا تسليم ارمني واالبيانات املتعلِّ
  .أكفأ رصد تلك القضايا وتقييم فعالية تنفيذ ترتيبات التعاون الدويل على حنوٍ
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