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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثالثة املستأنفة

  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٦- ١٤فيينا، 
  من جدول األعمال ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  من اتفاقية األمم املتحدة ) التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع     

       ملكافحة الفساد
        اضيعي من إعداد األمانةقرير موت    

 ملخص 
مـن  ) التعـاون الـدويل  (تنفيذ الفصل الرابع  عنحيتوي هذا التقرير املواضيعي على معلومات   

واالحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة مـن قبـل الـدول األطـراف          اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ــدورة األ   ــن الــ ــاين مــ ــامني األول والثــ ــة يف العــ ــذ املستعرضــ ــتعراض تنفيــ ــة اســ ــة  وىل آلليــ   االتفاقيــ

 .٣/١ يف قراره رقم اليت أنشأها مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، )آلية االستعراض(
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    مقدمة، ونطاق التقرير وهيكله  - أوالً  
اإلطـار املرجعـي آلليـة االسـتعراض الـوارد يف مرفـق        ٣/١رقـم  اعتمد املـؤمتر يف قـراره     -١

بشــأن إجــراء  مشــروع املبــادئ التوجيهيـة للخــرباء احلكــوميني واألمانــة  ذلـك القــرار، وكــذلك 
ــراف و  ــتعراض   استعراضـــات الـــدول األطـ ــارير اسـ ــوذجي لتقـ ــروع املخطـــط النمـ ــدول مشـ الـ

الواردين يف تذييل مرفق ذلك القرار، واللذين وضـعهما فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف     األطراف، 
ــيت    ــه األوىل ال ــهائيتني خــالل دورت ــن   صــيغتيهما الن ــا م ــران ٢٨ عقــدت يف فيين ــه إىل /حزي يوني

 .٢٠١٠يوليه /متوز ٢

أُعد هذا التقرير بغيـة   ستعراض،االلية اإلطار املرجعي آلمن  ٤٤و ٣٥للفقرتني  اًووفق  -٢
مجع أعم وأنسب ما يرد يف تقارير االستعراض القُطرية مـن معلومـات عـن التجـارب الناجحـة      

ــدة والتحــديات امل   ــن املســاعدة      واملمارســات اجلي طروحــة ومــن املالحظــات واالحتياجــات م
التقنية، مصنفة حبسـب املواضـيع، لعرضـها علـى فريـق اسـتعراض التنفيـذ لكـي يسـتند إليهـا يف           

 .عمله التحليلي

مـن االتفاقيـة   ) التعاون الدويل(ن هذا التقرير معلومات عن تنفيذ الفصل الرابع ويتضم  -٣
يف الســنتني األوىل والثانيــة مــن الــدورة األوىل آلليــة    مــن جانــب الــدول األطــراف املستعرضــة  

ويستند هذا التقريـر إىل املعلومـات    .واالحتياجات ذات الصلة من املساعدة التقنية االستعراض
، واليت كانت قـد اكتملـت أو   اًالواردة يف تقارير االستعراض اخلاصة بأربع وعشرين دولة طرف

 )1١(.رشارفت على االكتمال وقت صياغة التقري
    

    مالحظات عامة حول املساعدات التقنية  - ثانياً  
هـو مسـاعدة    نَّ أحد أهداف آليـة االسـتعراض  فإ من اإلطار املرجعي، ١١وفقاً للفقرة   -٤

الدول األطراف على حتديـد وتسـويغ االحتياجـات اخلاصـة مـن املسـاعدة التقنيـة وعلـى تعزيـز          
مــن اإلطــار املرجعــي بــأن ينظــر فريــق   ٤٤ة وتقضــي الفقــر .املســاعدة التقنيــة وتيســري تقــدميها 

 .االًذاً فعــاســتعراض التنفيــذ يف االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة ضــماناً لتنفيــذ االتفاقيــة تنفيــ
علـى حملـة مواضـيعية عـن االحتياجـات       حيتـوي هـذا التقريـر    ، فإنَّالفريقوكما سبق وأن طلب 

 .اًك ممكنمن املساعدة التقنية، وبتفصيل إقليمي حيثما كان ذل

───────────────── 
 .٢٠١٢أغسطس /آب ٢٢جريت حىت املعروضة هنا إىل االستعراضات القُطرية اليت أُتستند البيانات  )١(  
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عشــرين الــيت يتضــمنها هــذا المــن أصــل األربــع و اًوقــد طلبــت أربــع عشــرة دولــة طرفــ  -٥
التقرير مساعدةً تقنية بشـأن الفصـل الرابـع مـن االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك سـت دول أطـراف مـن           

 مـن ودولتـان  ، جمموعـة الـدول األفريقيـة   مـن  دول ، ومخـس  جمموعة دول آسـيا واحملـيط اهلـادئ   
 .ي والكــاريبجمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة واحــدة مــن ودولــة ، روبــا الشــرقيةجمموعــة دول أو

التقريـــر يســـتند إىل عـــدد حمـــدود مـــن اإلجابـــات الـــواردة مـــن الـــدول األطـــراف   وحيـــث أنَّ
فيما يتعلق باالحتياجات اإلمجالية من املساعدة التقنيةيدعي الشمول ال  فإنه ،ضةاملستعر.  

  

  
      )التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع   - ثالثاً  
      تسليم املطلوبني  -ألف  

  يف نظُمهــا القانونيــة الوطنيــة،تســليم املطلــوبنيعمليــة مجيــع الــدول األطــراف  نظَّمــت  -٦
الـدول   إال أنَّ .التعـاون الـدويل  ب خمتصـة قانون اإلجراءات اجلنائية أو يف قوانني على األغلب يف 

ففـي إحـدى احلـاالت،     .اوتت يف مستوى التفصيل الذي نظمـت بـه تلـك العمليـة    تف األطراف
 ويف حالـة أخـرى   .حمـدودة يف الدسـتور  ن تسليم املطلـوبني باسـتثناء مـواد    توجد أحكام بشأ مل

لكنـها تقتصـر علـى جـرائم غسـل       املطلـوبني  كان لدى الدولة املعنية تشـريعات خاصـة بتسـليم   
ومـن املـرجح أن يتأكـد هـذا      .املطلـوبني  تسـليم  إزاء "جمـزأ "ج ـ اعتماد يدل على األموال، مما 

متعلقـة   اًيتضـمن أحكامـ  سفحـة الفسـاد   قـانون ملكا شـروع  مل ذااالنهج باعتماد الدولة الطرف 
علـى املعاهـدات،   اعتمـاداً كـبرياً   وفيما تعتمد بعـض الـدول    .بالتسليم تقتصر على جمال الفساد
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لترتيبــات غــري امللزمــة يف ممارســتها لتســليم املطلــوبني،      ا دوالً أخــرى أشــارت إىل أمهيــة  فــإن 
إزاء  اًوالترتيبات اليت تتم على املسـتوى دون اإلقليمـي، والـيت تـوفر يف كـثري مـن األحيـان جـ        

 .من ذاك الذي توفره املعاهدات الكاملةذا طابع رمسي أقل املتبادل للهاربني  التسليم

انتمائهـا إىل نظـم   لـدول األطـراف مـا ينشـأ عـن      بـني ا الرئيسـية  ومن بـني االختالفـات     -٧
ففي حني جييـز دسـتور بعـض هـذه الـدول التطبيـق املباشـر للمعاهـدات الدوليـة           .قانونية خمتلفة
، فإنه ال ميكن لبعضها اآلخر إنفـاذ املعاهـدات إالَّ بسـن تشـريعات تنفيـذ خاصـة       املصدق عليها

إىل اعتمـاد تشـريعات   ال حتتـاج   إىل الفئـة األوىل وعليه فإنَّ معظم الدول األطـراف املنتميـة    .هبا
ــةتنفيذ ــلة ألنَّ أحكــام االتفاقيــة املتصــلة بالتســليم أصــبحت جــزءا متأصــال مــن      ي ظُمهــا مفصن

وأكَّدت إحدى الدول األطراف امتثاهلا ملعظم أحكام االتفاقيـة باإلشـارة إىل    .القانونية الوطنية
 .اتفاقية إقليمية بشأن الفساد هي طرف فيهاأحكام مماثلة أو مكافئة جداً واردة يف 

الـيت يعاقـب   هـي  اجلرائم الـيت جيـوز تسـليم مرتكبيهـا     فإنَّ  ،الدول األطراف غالبية يفو  -٨
ونتيجـة لـذلك يتعـذر     .أو بعقوبة أشـد  حلرية لفترة ال تقل عن سنة واحدةعليها باحلرمان من ا

قـد  و .فعل اـرم يف االتفاقيـة أقـل مـن ذلـك     التسليم يف احلاالت اليت تكون فيها العقوبة على ال
إمكانية تسـليم  ضمان العقوبات املطبقة لتشديد لوحظ أنه ميكن معاجلة هذا الوضع من خالل 

ويف إحـدى املعاهـدات الثنائيـة، كـان احلـد       .مرتكيب مجيع أنواع السلوك ارمة وفقا لالتفاقيـة 
احلرمـان مـن احلريـة لفتـرة     عليهـا ب  تكـون العقوبـة  إلجازة تسليم مرتكيب اجلـرائم هـو أن   األدىن 

علـى   اجلـرائم الـيت جيـوز تسـليم مرتكبيهـا     معظم املعاهدات حتـدد   أنَّويبدو  .تقل عن سنتني ال
البلـدان الضـوء   أحد وقد سلط  .أدىن للعقوبة بدال من حتديد قائمة باجلرائم أساس اشتراط حد

أدىن للعقوبــة يف التفــاوض علــى معاهــدات   حــد ادهــا املتزايــد علــى ــج اشــتراط اعتم علــى أنَّ
 .فى عنصر مرونة هاماً على ممارسة تسليم املطلوبنيضقد أدولية جديدة 

إذا كانـت  " اجلـرائم الفرعيـة  "وقد أجازت معظم الدول األطراف تسليم املطلـوبني يف    -٩
فة فيما خيـص هـذه   وقد اكتشفت تباينات طفي .اجلرمية األصلية تفي بشرط احلد األدىن للعقوبة

ففــي احلالــة األوىل، كــان علــى األشــخاص املطلــوب تســليمهم أن يعطــوا   .القاعــدة يف حــالتني
ــة     ــتم تســليمهم يف جــرائم فرعي ــة األخــرى،   .موافقــة صــرحية حــىت ي ــرب تســليم   الويف احلال يعت

 إال إذا كــان احلــد األقصــى للعقوبــة الناشــئة عــن كــل هــذه   اًاملطلــوبني يف جــرائم فرعيــة جــائز 
 فد غري ثالث مـن الـدول األطـراف بـأنَّ    ومل ي .يصل إىل السجن لسنتني على األقل اًاجلرائم مع

  .على اإلطالق اًتسليم املطلوبني يف اجلرائم الفرعية ليس ممكن
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 فدولـة طـرف   .لقبـول التسـليم ازدواجيـة التجـرمي    النمطيـة  من بـني الشـروط    ويبدو أنَّ  -١٠
، لــرفض إلزاميــاً، ال ســبباً اختياريــاًيعــدُّ ازدواجيــة التجــرمي انعــدام  نَّفقــط ذهبــت إىل أواحــدة 

دت تلك الدولة على أـا قـد جتيـز التسـليم يف حالـة السـلوكيات غـري        كَّوقد أ .لتسليما اتطلب
ذكـرت دول أعضـاء يف االحتـاد    و .ارمة يف تشريعاا اجلنائية على أساس مبـدأ املعاملـة باملثـل   

 .ازدواجيـة التجـرمي  ال خيضع الشـتراط   اربني مبوجب أمر توقيف أورويبتسليم اهلاألورويب أنَّ 
صـراحةً يف تشـريعاا الوطنيـة،     ازدواجية التجـرمي وقد نصت غالبية الدول األطراف على مبدأ 

مبــدأ يعتــرب وعــادةً مــا  .باسـتثناء دولــتني أكَّــدتا علــى تطبيقهمــا هلــذا املبـدأ يف املمارســة العمليــة  
 .ات املستخدمة يف تسـمية اجلرميـة املعنيـة   بصرف النظر عن املصطلح مستوىفً ازدواجية التجرمي

ازدواجيـة   اشـتراط طرف واحدة فقط عن اهتمامها بتعديل تشـريعاا إلزالـة   وقد أعربت دولة 
مبينـة بـذلك    التجرمي فيما خيـص بعـض أو مجيـع اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف قوانينـها اجلنائيـة،        

ويف حالـة واحـدة أُوصـي بـالتجرمي      .مـن االتفاقيـة   ٤٤مـن املـادة    ٢ة الفقـر  تطبيـق عزمها على 
ــار ذلــك ســبيال إىل  يف الكامــل جلميــع األفعــال ارمــة   أال ميثــل شــرط  ضــماناالتفاقيــة، باعتب

وقـد أدلـت دولتـان طرفـان بتعليقـات       .أمام تسليم ارمني املشـتبه هبـم   اًازدواجية التجرمي عائق
فـذكرت الدولـة    .زدواجية التجرمي فيما خيص اجلرائم املتعلقة بالفسادحمددة حول تطبيق مبدأ ا

بســبب التعــاون مــع غريهــا مــن الــدول، أخــذاً أو عطــاًء،  األوىل أــا مل تواجــه أيــة عقبــات يف  
لمــوظفني ل"عــدم وجــود تعريــف  نَّوســلطت الدولــة الثانيــة الضــوء علــى أ  .إعمــال هــذا املبــدأ

 اًيف تشـريعاا الوطنيـة، مقرونـ   " سسـات الدوليـة العموميـة   مـوظفي املؤ "و "العموميني األجانـب 
مكانية تسليم املطلوبني يف اجلـرائم املنصـوص   إبقراءة صارمة ملبدأ ازدواج التجرمي، يعين انعدام 

  .من االتفاقية ١٦عليها يف املادة 

ميكن لغالبية الدول األطراف أن ترفض طلبات تسليم املطلوبني علـى أسـاس األمنـاط    و  -١١
وقد اختلفت إحدى الدول األطراف عن غريهـا يف أنَّ بإمكاـا أن تـرفض     .ذاا من األسباب

حماكمــة الشــخص املطلــوب أو تنفيــذ العقوبــة  مــن شــأن  نَّالتســليم إذا وجــدت دالئــل علــى أ 
ولــدى مجيــع الــدول  .التأهيــل االجتمــاعي للشــخص املطلــوب تســهيل  اًاجلنائيــة األجنبيــة حمليــ

 باســـتثناء دولـــة واحـــدة ،بأســـباب رفـــض التســـليم يف تشـــريعاا تفيضـــةمس األطـــراف قائمـــة
 .مل توجد معاهدة قابلـة للتطبيـق  إذا تستخلص هذه األسباب من املبادئ العامة للقانون الدويل 

  .دولة طرف واحدة قائمة بأسباب الرفض يف دستورها مباشرةكما أدرجت 

ليم جمـرم ـرد أنَّ اجلرميـة تتعلـق     وال ميكن ملعظم الدول األطراف أن ترفض طلـب تسـ    -١٢
 عــدم الــيقنيوجــود تشـريعات أو ممارســات درجــةً مـن    عــدم خلَّـف ويف حــالتني  .بـأمور ماليــة 

ويف تشــريعات إحــدى الــدول  .بهــذا الســبإىل  اًبشــأن إمكانيــة رفــض طلــب التســليم اســتناد 
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 .اليـة هلـذه اجلـرائم   تسليم املطلوبني يف بعض فئات اجلـرائم بسـبب الطبيعـة امل   ال جيوز األطراف 
أركان جرمية معينة تشكل عمـالً مـن   أكدت أنه إذا كانت الطرف سلطات هذه الدولة أنَّ  إال

 .قية، فإن طلب التسليم ال يرفضلالتفا اًوفقأعمال الفساد 

التسـليم يف حـال وجـود أسـباب      توافق علـى بإمكان أغلبية الدول األطراف أن وليس   -١٣
بسـبب جنسـه أو عرقـه أو     املطلـوب  شـخص اللطلب قُدم لغـرض مالحقـة   تدعو لالعتقاد بأنَّ ا

ويف ست حاالت، مل يؤخـذ خطـر التمييـز     .ديانته أو جنسيته أو أصله اإلثين أو آرائه السياسية
هـذا النـوع مـن التمييـز     أنَّ  على أساس اجلنس يف االعتبار، وإن أعلنت إحدى الدول األطراف

ــد ــا    اًحتدي ــنعكس يف قانو ــوبني   ســوف ي ــق بتســليم املطل ــد املتعل ــدين  .اجلدي ــرد يف ويف بل مل ت
 .التشريعات أيُّ إشارة إىل شرط عدم التمييز

السياســي للجرميــة ضــمن   الطــابع دون اســتثناء الــدول األطــراف أدرجــت مجيــعقــد و  -١٤
هـذا السـبب هـو أشـيع      كـان  إحـدى الـدول األطـراف    ويف جتربة .لتسليمطلب لأسباب رفض 

إضـافة إىل احلـاالت الـيت تتعـذر فيهـا مالحقـة مرتكـب        (ت التسـليم املتلقـاة   أسباب رفض طلبـا 
بـنفس النـهج املتمثـل    علـى األخـذ   الدول األطـراف   كل وأمجعت أيضاً .)اجلرمية بسبب التقادم

ونتيجة لذلك تتخذ قـرارات رفـض    .يف نص تشريعي" اجلرم السياسي"يف عدم تعريف مفهوم 
 اً، غالبــكــل حالــة علــى حــدة علــى أســاس ياســي للجرميــة بســبب الطــابع السطلبــات التســليم 

، املثـال علـى سـبيل   ففي إحدى احلـاالت،   .باالستناد إىل املعايري املبينة يف االجتهادات القضائية
 األسـاليب املسـتخدمة القتـراف اجلرميـة    وبعد تقدير دوافـع اجلـاين    تبينتعترب اجلرمية سياسيةً إذا 

 .مكوناتـه اجلنائيـة  أرجـح مـن   البعد السياسي للفعل كفَّة أنَّ  وما عداها من الظروف األخرى،
وهـو تعـبري   ، "ألسـباب سياسـية  "أنه ال جيوز التسليم إىل دستور إحدى الدول األطراف ويشري 
وقــد أكَّــدت غالبيــة الــدول   .غــامض مــن حيــث نطــاق تطبيقــه الفعلــي  أنــه املستعرضــون رأى 

 .تفاقيــة لــن تعامــل حتــت أي ظــرف كجــرائم سياســيةاألطــراف علــى أنَّ اجلــرائم ارمــة يف اال
واستبعدت دولتان طرفـان إمكانيـة التـذرع بالطبيعـة السياسـية ألي جرميـة حيثمـا وجـد التـزام          

 .دويل بتسليم أو مالحقة املطلوبني

تسـليم رعاياهـا إال إذا أُدرجـت يف املعاهـدات املطبقـة      عدة دول أطـراف  وليس بوسع   -١٥
إمكانيــة تســليم فقــط واســتبعد بلــد واحــد  .ى إمكانيــة القيــام بــذلكأحكــام تــنص صــراحة علــ

يف املكـان  " أفضـل حماكمـةً  "الشـخص املعـين   يحـاكم  رعاياه إال يف احلـاالت الـيت مـن شـأا أن     
مــا عــدا واحــدة منــها أنَّ رفــض   األطــراف وذكــرت كــل الــدول .الــذي ارتكبــت فيــه اجلرميــة 

قضـائية داخليـة للشـخص املطلـوب تسـليمه، وفقـا        سيفضي إىل مالحقة التسليم هلذه األسباب
 اًويف أحد البلدان، تتوقف إمكانية إقامة الـدعاوى حمليـ   .من االتفاقية ٤٤من املادة  ١١للفقرة 
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كبديلٍ للتسليم على احلصول علـى الشـكوى املقدمـة مـن الضـحية أو اإلدانـة الرمسيـة مـن قبـل          
  .البلد الذي ارتكبت فيه اجلرمية سلطات

  
  )١( طاراإل

  ٤٤من املادة  ١١مثال على تنفيذ الفقرة 
إذا فـ  ،اًيحـاكموا حمليـ  أو  وامسـلَّ أن ي بـني  ختيـار مـا  االف رعاياهـا  اطـر األ الـدول  إحدى تعطي
 ةاألخـري  يختلالتشاور مع الدولة الطالبة بشرط بعد  اًتجرى احملاكمة حملياخليار الثاين،  وااختار

   .ألدلة املتاحةميع اونقلها جلعن واليتها القضائية 
    

هناك معلومـات متـوفرة أو كانـت تلـك     كن تمل ويف كل الدول األطراف عدا واحدة   -١٦
جتيز التسليم املؤقَّت لرعاياها بشـرط إعـادم إىل أراضـيها بعـد احملاكمـة لقضـاء فتـرة        الدول ال 

كمـا   .تفاقيـة مـن اال  ٤٤مـن املـادة    ١٢العقوبة اليت تفرضها عليهم الدولة الطالبة، وفقا للفقرة 
األحكـام القضـائية األجنبيـة    إنفـاذ   علـى وجـه العمـوم   األطـراف   بإمكـان الـدول  يبدو أنه لـيس  

خص ألســباب تتعلــق بكــون الشــ ) املقــدم لغــرض إنفــاذ عقوبــة (عنــدما تــرفض طلــب التســليم  
وقـد ذكـرت    .مـن االتفاقيـة   ٤٤مـن املـادة    ١٣وفقا للفقـرة   ،املطلوب تسليمه هو من رعاياها

مــن تنفيــذ أمــر  أــا ليســت يف وضــع ميكّنــهالــدول األطــراف، علــى وجــه اخلصــوص، إحــدى ا
 اًقضائي أجنيب، حيث أنه إذا كان الشخص احملكوم عليه، بصرف النظر عن جنسـيته، موجـود  

على أراضيها، فليس بإمكان السـلطات املختصـة يف هـذه الدولـة إال أن تبـدأ إجـراءات جنائيـة        
  .جديدة بشأن الوقائع ذاا

وفيمــا خيــص األســاس القــانوين الســتقبال أو إرســال طلبــات تســليم املطلــوبني، ففــي      -١٧
الدول األطراف الـيت  وهو ما يصح أيضاً على بعض  ؛يشترط وجود معاهدةال أغلب احلاالت 

 .، والـذي عـادةً مـا يشـترط وجـود معاهـدة      "القانون العام"بـالقانوين املسمى العرف تنتمي إىل 
ول أطــراف، علــى وجــه التحديــد، ســلطاا املختصــة مــن إصــدار إعــالن وقــد مكّنــت ثــالث د

يف حالـة  " بلـدان جماملـة قضـائية   "أو " بلـدان تسـليم  "خمصص بغرض اعتبار البلدان األخرى إما 
ويف معظم احلاالت اليت يسمح فيهـا بالتسـليم بصـرف النظـر عـن وجـود        .عدم وجود معاهدة

ــل، باســتثنا تشــترط معاهــدة  ــة باملث ــة طــرف واحــدة أخضــعت التســليم ملصــلحتها    املعامل ء دول
ولتسليط الضوء بشكلٍ غري مباشـر علـى أمهيـة وجـود      .الدولة الطالبةوجلودة عالقاا باخلاصة 

تلـك الدولـة أبلغـت عـن مشـكالت كـربى فيمـا خيـص          معاهدات سارية كأسسٍ للتسليم، فإنَّ
  .املطلوبنيسليم تعقد معه معاهدة لتمنطقتها مل هروب ارمني إىل بلد يف 
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  )٢(طار اإل
  ٤٤من املادة  ٧مثال على تنفيذ الفقرة 

، والـذي وضـع أصـال فيمـا     "التفضـيلية املعاملـة  مبـدأ  "بـ ما يسمىف اطراأل الدول إحدىتطبق 
هذه الدولـة الطـرف وسـع    يف االجتهاد القضائي أنَّ  يتعلق بقوانني العمل وحقوق اإلنسان، إال

مـثالً،  االتفاقية ك ،لذلك، تفسر أحكام املعاهدات الدولية اًووفق .ويلنطاقه ليشمل التعاون الد
  .لتحقيق التعاون الدويلمالءمة بالطريقة األكثر 

    
ــة الــدول األطــراف  أنَّ بــالرغم مــن   -١٨ تشــترط وجــود معاهــدة كأســاسٍ لتســليم   ال غالبي

 .)املتعـددة األطـراف  ية أو الثنائ(املعاهدات  علىبدرجات متفاوتة  تعتمد اًاملطلوبني، فإا مجيع
دولــة أو منظمــة متعــددة  ١٣٣أنــه عقــد معاهــدات تســليم ثنائيــة مــع بوقــد أفــاد أحــد البلــدان 

منــذ بــدء معاهــدة جديــدة قــد دخلــت حيــز النفــاذ   ٣٠ ألطــراف مثــل االحتــاد األورويب، وأنَّا
للتطبيـق  لـة  صـاحلة وقاب معاهـدات ثنائيـة   عـدة   تويف إحـدى احلـاالت، اعتبِـر    .سريان االتفاقية
ــن أنَّ  ــالرغم م ــدا     ب ــد عق ــدات ق ــذه املعاه ــوة اله ــتعمارية االق ــابقةالس ــا تتخــذ    .س ــادةً م وع

، أو معاهـــدات للمســـاعدة األركـــان معاهـــدات تســـليم مكتملـــةشـــكل املعاهـــدات اإلقليميـــة 
لـوحظ بوجـه   قـد  و .تسليم املطلـوبني تتضمن أحكاماً بشأن القانونية املتبادلة على وجه العموم 

منتمية إىل نفس املنطقـة أو ناطقـة بـنفس    بلدان برمت يف الغالب مع نَّ املعاهدات الثنائية أُعام أ
ع يف اســتخدام االتفاقيــة كأســاس قــانوين للتســليم، أُوصــي بالتوســ احلــاالت إحــدىويف  .اللغــة

عدد املعاهدات الثنائية املربمةحمدودية ض لكي تعو.  

  )٣(طار اإل
  ٤٤املادة  من ٦مثال على تنفيذ الفقرة 

 .إحدى الدول األطراف لوائح خمتصـة بتنفيـذ األحكـام املتعلقـة بالتسـليم يف االتفاقيـة      اعتمدت 
أي يف االتفاقيـة يف   اًوتقضي هذه األحكام، من بني أمور أخرى، بأنْ يعترب أي بلد يكون طرفـ 

ماـا الدوليـة   االتز، وهو ما يكفل هلذه الدولة القدرة على الوفاء ب"بلد تسليم"وقت معني مبثابة 
 .انضمت لالتفاقية دولة جديدة كلمامبوجب االتفاقية دون احلاجة لتعديل اللوائح 

    
بإمكــان معظــم الــدول األطــراف مــن حيــث املبــدأ أن تســتخدم االتفاقيــة  وصــحيح أنَّ  -١٩

يف  هلـذا الغـرض   اًتبـين أن االتفاقيـة تكـاد ال تسـتخدم مطلقـ     إال أنـه  كأساس لتسليم املطلـوبني،  
ويف إحــدى احلــاالت، وبــالرغم مــن عــدم إمكانيــة اعتبــار االتفاقيــة وحــدها   .املمارســة العمليــة

، فقد أمكن استخدامها لتوسيع نطاق معاهدة ثنائية من حيث اجلرائم الـيت جيـوز   اًقانوني اًأساس
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مـن   يف كـثري دفعت إحدى الدول األطراف بأنَّ املعاهدات الثنائيـة تـوفِّر   قد و .تسليم مرتكبيها
وقدمت دولـة طـرف أخـرى     .أكثر مشوال وتفصيال ملسائل التسليم من االتفاقية قواعد األحيان
اســتخدام االتفاقيــة  املعرفــة بإمكانيــةإىل  اً، وهــو أنَّ املمارســني يفتقــرون عمومــ اًخمتلفــ اًتفســري

 .للتعاون الدويل ملموسةكأداة قانونية 

ــرام  دها الستكشـــاف إمكانيـــاتأعربـــت غالبيـــة الـــدول األطـــراف عـــن اســـتعدا و  -٢٠ إبـ
الـيت جتـري معهـا    أمسـاء البلـدان    هاوعرضـت حفنـة منـ    .معاهدات جديدة لتعزيز فعالية التسـليم 

وســلَّطت إحــدى الــدول األطــراف الضــوء علــى سياســتها  .مفاوضــات بشــأن عقــد معاهــدات
لـيت يوجـد فيهـا    الراهنة املتمثلة يف إيالء األولوية للمفاوضات اليت جتريها مع الـدول األطـراف ا  

 .عدد كبري من رعاياها

 فيما يتعلق مبتوسط الفترة اليت تستغرقها إجراءات التسـليم، وقد تبدت فروق جوهرية   -٢١
وقـد   .اًوحت مـا بـني شـهرين إىل ثالثـة شـهور وبـني اثـين عشـر إىل مثانيـة عشـر شـهر           اواليت تر
ما تتوقـف علـى الظـروف     اًثريأن االختالفات يف اإلطار الزمين للتسليم كبفرادى بلدان أفادت 

االحتاد األورويب، علـى سـبيل املثـال، إىل احتياجـه إىل     أحد بلدان وأشار  .اليت قُدم فيها الطلب
بلـدان  م اهلاربني من العدالـة إىل  سلِّيحىت ) سنة واحدة على وجه التقريب( اًوقت أطول عموم

يســتغرق يف العــادة جــراء الــذي وقيــل يف حالــة أخــرى إن اإل .االحتــاد األورويبأعضــاء يف غــري 
علـى النحـو   لطلب التسـليم  قدمت الوثائق الداعمة قد ينجز يف أربعة أشهر إذا  اًعشر شهر اثين

اليت عـادةً   جراءاتتبسيط اإلما يقرب من نصف الدول األطراف املستعرضة ويتوخى  .املالئم
هــذه ال تتــاح  التويف إحــدى احلــا .مــا تســتند إىل موافقــة الشــخص املطلــوب علــى تســليمه   

لدولــة طــرف أخــرى، فــإن إجــراءات التســليم املبســطة    اًووفقــ .اإلجــراءات إال لغــري املــواطنني
يف مــا يقــرب مــن نصــف احلــاالت ومــن املمكــن أن تــؤدي إىل الســماح بالتســليم يف  تســتخدم 

  .غضون بضعة أيامٍ إن مل يكن بضع ساعات

  ى تعــاون الــدول األخــرى،   وقــد واجــه أحــد البلــدان معوقــات بشــأن احلصــول علــ         -٢٢
مبا يتضمن التأخر يف تلقي املسـاعدة بسـبب مـا تنطـوي عليـه مـن تكـاليف مرتفعـة وإجـراءات          

منـها  أي ق علـى  وقد قدم بلد آخر عـدة طلبـات للتسـليم تتعلـق جبـرائم فسـاد، ومل يوافَـ        .شاقّة
و يرســل طلبــات مل يتلــق أفقــط إىل أنــه بلــد واحــد وأشــار  .نتيجــة الخــتالف الــنظم القانونيــة

 .م بشأن جرائم متعلقة بالفسادللتسلي

ــدنيا الــيت اإلثبــات متطلبــات ســجل انعــدام االتســاق مــن حيــث   كمــا   -٢٣ يــنص عليهــا ال
بشــأن تشــترط بعــض الــدول األطــراف أيــة أدلــة فبينمــا مل  .القــانون الــوطين للســماح بالتســليم
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تمثــل يف بيــان األســباب   الــيت تمــن املعــايري اًارتكــاب اجلرميــة، فــإن الــبعض اآلخــر حيــدد عــدد  
يف مثل هـذه احلـاالت   توصيات ت قُدمقد و .املرجحة للجرمية أو تقدمي دعوى ظاهرة الوجاهة

الطالبـة صـياغة طلـب تسـليم     علـى الـدول   مبـا ييسـر   التسـليم   إجراءاتل عبء اإلثبات يف يقللت
  .ذي فرص جناح أكرب

  
  )٤(طار اإل

 ٤٤ادة من امل ٩مثال على تنفيذ الفقرة 

يف منظمة دون إقليمية، بشأن ترتيبات التسـليم   اًأفادت إحدى الدول األطراف، بصفتها عضو
إلثبـات، وإمنـا مت   اختـص  متطلبـات  عـدم وجـود أي   مع البلدان املنتمية لنفس املنظمة، وأكّـدت  

املستعرضـني  تنفيذ التسـليم مـن خـالل نظـام لالعتـراف املتبـادل بـأوامر التوقيـف، حظـي بثنـاء           
  .يث أنه ييسر بدرجة كبرية التسليم السريع والفعال للهاربني من العدالةح
    

رأت معظــم الــدول األطــراف أنَّ الضــمانات الرئيســية ملراعــاة األصــول القانونيــة  قــد و  -٢٤
ــاتريها  ــة واحــدة    .مرســخة يف دس ــطوذكــرت دول ــة يف ظــل     فق ــة مكفول أن الضــمانات املعني

ــادئ القــانون العــام  " ــر عــدد ق  ."مب ــن الــدول األطــراف صــراحةً إ    وذك مكانيــة تطبيــق  ليــل م
حقــوق اإلنســان ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة     معاهــدات
ــية ــة حلقــوق اإلنســان    والسياس ــدم .واالتفاقيــة األوروبي ــدان  توق احلقوق بــقائمــة  بعــض البل

االســتعانة احلــق يف : ن مــا يلــيوهــي تتضــم .والضــمانات املطبقــة يف نظمهــا القانونيــة الوطنيــة 
مبترجم شـفوي، واحلـق يف اسـتئناف حكـم احملكمـة الـذي يفـرض        احلق يف االستعانة باحملامني و
يف إحـدى  يطبـق قـانون تسـليم اـرمني     و .ويف أمر احملكمة الذي يـأذن بالتسـليم   أولياًاحتجازاً 

، ومـن  ليـة التسـليم  مـن ضـمانات حقـوق اإلنسـان علـى عم      متكاملـة  جمموعـة الدول األطـراف  
يبـدو أن هـذه احلقـوق    وصحيح أنه  .حلني تسليمهبينها حق الفرد فيما خيص ظروف االعتقال 

إال أـا اعتـربت قابلـة ألن تنسـحب     لـى تسـيري اإلجـراءات اجلنائيـة،     يف معظم البلـدان ع تنطبق 
 .على اإلجراءات القضائية األخرى، مبا فيها التسليمعادةً 

ــدول   -٢٥ ــع ال ــدى مجي ــدابري   ول ــوب إجــراءات   تكفــل األطــراف ت حضــور الشــخص املطل
ويف إحـدى   .طلـب ال عنـد األمـر باحتجـاز الشـخص املعـين      األحـوال وميكـن يف مجيـع    .التسليم
لمحــاكم احملليــة النظــر يف مشــروعية االحتجــاز خــالل إجــراءات التســليم علــى  حيــق ل احلــاالت

ــة أخــرى، وفيمــا يظــلُّ   ويف .شــاكلة نظرهــا يف مشــروعية االحتجــاز الســابق للمحاكمــة     حال
االعتقال أثناء إجراءات التسـليم هـو القاعـدة، فـإن مـن املمكـن األمـر بـاإلفراج عـن الشـخص           
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حمـدودة، أو  بتسـليمه  املطلوب بكفالة يف ظروف استثنائية، أمههـا حـني تكـون فـرص السـماح      
اخلــاص ويف بعــض احلــاالت، ســلِّط الضــوء علــى دور نظــام اإلشــعار األمحــر  .ألســباب صــحية

لتنفيـــذ القـــبض علـــى اهلـــاربني هامـــة كقنـــاة ) اإلنتربـــول(باملنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة اجلنائيـــة 
 .العدالة من

مـع الدولـة    اتورالـدخول يف مشـا  شرط يف تفسري وتطبيق  اتساقوجد يويبدو أنه ال   -٢٦
 تنفيـذ لورأت بعـض الـدول األطـراف أنـه ال حاجـة إىل تشـريعات        .الطالبة قبل رفـض التسـليم  

الدوليـة أو  أو املمارسـة  ، إما ألـا اعتـربت أنَّ واجـب التشـاور هـو أحـد أشـكال ااملـة         لكذ
التطبيـق مباشـرة    ةواجبـ  امـن االتفاقيـة علـى أـ     ٤٤مـن املـادة    ١٧الفقـرة  أحكام ألا فسرت 

وقـد دفعــت إحـدى الــدول األطـراف بــأن ممثلـي االدعــاء،      .يف نظامهـا القــانوين  اًتلقائيــ ةونافـذ 
ضـمنيا بـإطالع الدولـة الطالبـة      ونلزمـ م، مهم ممثلني للدولـة الطالبـة أمـام سـلطات التسـلي     بصفت

وذكـرت دولـة طـرف أخـرى أنـه لـيس للقاضـي أنْ يتصـل          .اوعلى مجيـع التـدابري الـيت يتخـذ    
، غـري أنَّ املشـاورات قـد جتـري عـرب القنـوات الدبلوماسـية وتقــدم        بالسـلطات األجنبيـة  مباشـرة  

أدى عـدم وجـود    ويف حـالتني،  .القاضـي أثنـاء جلسـة االسـتماع اخلاصـة بالتسـليم       نتائجها إىل
  .هذا الشرط تشريعات وممارسات فيما يتعلق بالتسليم إىل عدم تنفيذ

  )٥(طار اإل
  ٤٤من املادة  ١٧مثال على تنفيذ الفقرة 

ليم أفادت إحـدى الـدول األطـراف بـأن سـلطتها املركزيـة املختصـة بالتعامـل مـع طلبـات التسـ           
       اًى أنَّ طلبـ الواردة والصادرة تبذل قصارى جهودهـا للتشـاور مـع الطـرف الطالـب إذا مـا تبـد 

ــ اًمقــدم ــة يشــوبه نقصــان  اًوفق ــة  إفســاح الفرصــة أمــام  ويتضــمن ذلــك   .لالتفاقي ــة الطالب الدول
وتقوم السلطة املركزية بشكل روتـيين باالتصـال    .الستكمال الطلب بأدلة أو تفسريات إضافية

هلـم علـى تـوفري معلومـات إضـافية       اًلوجهات نظرهم وتشـجيع التماساً ئها يف املعاهدات بشركا
  .التسليممن املرجح رفض طلب بدا أن إذا 
   

بشـأن عــدد طلبـات التســليم    اًقـدمت بعــض الـدول األطــراف إحصـاءات وأرقامــ   قـد  و  -٢٧
 .بة الطلبـات املوافـق عليهـا   املقدمة واملتلقاة على مدى السنوات القليلة املاضية، مبا يف ذلك نسـ 

طلبــات التســليم املقدمــة لحصــراً وافيــاً ر تــوفّ بيـد أنَّ البيانــات املقدمــة كانــت عامــة الطــابع ومل 
  .بشأن اجلرائم املتعلقة بالفساد واملتلقاة
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    ٤٤االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     
اليت طلبت مساعدة تقنية لدعم تنفيـذ املـادة   فيما خيص اإلحدى عشرة دولة األطراف   -٢٨
مشـورة قانونيـة   صـياغة تشـريعية و  : كما يليأنواع املساعدة املطلوبة كانت من االتفاقية،  ٤٤

ارســـات اجليـــدة والـــدروس مللم اً، وملخصـــمنوذجيـــة تشـــريعات ومعاهـــداتو ؛)ســـبع دول(
أربـع  (خطة عمـل للتنفيـذ   ووضع  ؛)مخس دول(وبرامج لبناء القدرات  ؛)مثاين دول(املستفادة 

ومسـاعدات أخــرى يف صــورة بنــاء للقــدرات عــرب الشــبكات والتفــاعالت غــري الرمسيــة   ؛)دول
ــوميني        ــوظفني العم ــدريب امل ــوانني وت ــن الق ــى أنشــطة س ــالوة عل ــات   (ع ــى اخلــربات واللغ عل

افحـة  واملساعدة يف مواقع التنفيذ مـن قبـل خـبري يف مك    ؛وباألخص قوات األمن العام) األجنبية
وقد طلب أحد بلـدان جمموعـة دول أوروبـا الشـرقية مسـاعدات أخـرى        .)ثالث دول(الفساد 

  .شبكات والتفاعالت غري الرمسيةيف صورة بناء للقدرات عرب ال
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 جمموعة الدول األفريقية

 برامج لبناء القدرات 
 )دول ٣(

 وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولتان(

 /تشريعات
/ منوذجية معاهدات

ملخص للممارسات 
  الدروس املستفادة/دةاجلي

 )دول ٤(

 مساعدات أخرى
 )دولة واحدة(

 /صياغة تشريعية
  مشورة قانونية 

 )دول ٣(

  مساعدات موقعية 
 من جانب خبري خمتص

 )دولة واحدة(
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(2 States)

     
    نقل األشخاص احملكوم عليهم  - باء  

احملكـوم  األشـخاص  نقـل  لدول األطـراف لـديها اإلطـار القـانوين الـالزم لتنفيـذ       معظم ا  -٢٩
ومل يتـأت   .من االتفاقية، ال سـيما مـن خـالل اتفاقـات ثنائيـة وإقليميـة       ٤٥عليهم وفقا للمادة 

احملبوسـني الـذين اسـتقبلتهم أو نقلتـهم إىل اخلـارج كـل دولـة مـن         أرقام دقيقة بشأن عـدد  مجع 
أشـارت إحـدى الـدول األطـراف إىل آالف احملبوسـني الـذين مت نقلـهم         وقـد  .الدول األطـراف 

  .للمعاهدات ذات الصلة اً، وفق١٩٧٧إليها ومنها منذ عام 

املعاهــدات الــيت أبرمتــها الــدول األطــراف بشــأن هــذه  عــددوهنــاك تفــاوت شــديد يف   -٣٠
شــمل نقــل ي اًيــثنائ اًاتفاقــ مثانيــة وعشــرينففــي حــني أبرمــت إحــدى الــدول األطـراف   .املسـألة 

وأســوةً مبــا  .اتفــاقني يف هــذا الصــددإىل دولــة أخــرى إال تشــر األشــخاص احملكــوم علــيهم، مل 
اجتـاه إىل إبـرام االتفاقـات ذات الصـلة مـع الـدول        ىتبـد لوحظ فيما يتعلـق بتسـليم املطلـوبني،    
ة تسـتخدم بشـكل   قليميـ أن االتفاقات اإل اًوقد بدا أيض .ااورة أو الدول الناطقة باللغة نفسها

ما اال واسع إىل حدبشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم      ١٩٨٣األوروبيـة لعـام   تفاقيـة  كبري، ال سي
  .بني الدول األعضاء يف جملس أوروبافيما  عليهم

 جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ

 وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولتان(

 مساعدات أخرى
 )دولة واحدة(

 /تشريعات
ملخص /منوذجية معاهدات

  / للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة

 )ولد ٤(

 برامج لبناء القدرات
 )دولتان(

  مساعدات موقعية 
 من جانب خبري خمتص

 )دولتان(

  /تشريعيةصياغة 
  مشورة قانونية 

 )دول ٤(
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ذكـرت إحـدى    وقـد  .مل يكن هنـاك أيُّ اتفـاق مـربم يف هـذا الشـأن      أربع حاالتويف   -٣١
يف أيـة قضـية   يعاا الوطنيـة ال جتيـز نقـل شـخص مـدان      الدول األطراف يف هذا الصدد أنَّ تشر

الدولـة نفسـها    غـري أن  .يف أراضـيها إال بعـد انتـهاء فتـرة عقوبتـه      كانـت  اًأيـ  ميضي فترة عقوبته
وقد أفاد بلـد آخـر    .االمتثال لالتفاقيةضمان هذه التشريعات هبدف  تعديلأعربت عن عزمها 
 .ار قانوينللنقل بسبب عدم وجود إط اًأنه قد رفض طلب

ويف  .إىل قوانينـها الوطنيـة   اًنقـل احملكـوم علـيهم اسـتناد     معظم الدول األطرافوبوسع   -٣٢
جـرائم غسـل    يفكانت هذه اإلمكانية تقتصر على األشخاص احملكـوم علـيهم    إحدى احلاالت

بيد أنَّ الدولة نفسها ذكرت أنَّ مجيـع عمليـات النقـل قـد      .أموال أو جرائم متصلة باملخدرات
علـى وجـه التحديـد    وذكرت دولة طـرف أخـرى    .ت يف املمارسة العملية مبوجب معاهداتمت

دولـة طـرف    وذكرت .املعاملة باملثل وازدواجية التجرمي باعتبارمها شرطني لنقل احملكوم عليهم
 اًوأخـري  .جلأت إىل القنوات الدبلوماسية مرتني لنقل احملكـوم علـيهم  كانت قد أا فقط واحدة 

ع إحصــاءات حـول عــدد مـرات النقــل الـيت نفِّــذت فيمـا خيــص اجلـرائم املنصــوص      مل ميكـن مجـ  
  .عليها يف االتفاقية

  
     ٤٥االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     

مـن   ٤٥الـيت طلبـت مسـاعدة تقنيـة لتنفيـذ املـادة       اخلمـس  فيما خيص الدول األطـراف    -٣٣
 ؛)ثـــالث دول(املشـــورة القانونيـــة : كمـــا يلـــيلوبـــة االتفاقيـــة، كانـــت أنـــواع املســـاعدة املط 

ثــالث (اجليــدة والــدروس املســتفادة للممارســات  اً، وملخصــمنوذجيــة تشــريعات ومعاهــداتو
وبـرامج   ؛)ثـالث دول (واملساعدة يف مواقع التنفيذ مـن قبـل خـبري يف مكافحـة الفسـاد       ؛)دول

ــاء للقـــد  ؛)دولتـــان(لبنـــاء القـــدرات  رات عـــرب الشـــبكات ومســـاعدات أخـــرى يف صـــورة بنـ
  .)دولة واحدة( والتفاعالت غري الرمسية
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Group of African States

Legal advice 
(1 State)

Capacity-building programmes 
(2 States)

On-site assistance by a relevant 
expert (1 State)

    
Group of Asian and Pacific States 

Other assistance 
(1 State)

Legal advice 
(2 States) 

On-site assistance by a 
relevant expert (2 States) 

Model legislation/treaties/
summary of good 

practices/lessons learned (3 
States) 

  
 

   املساعدة القانونية املتبادلة  -جيم  
اعتمـدت  فقـد   .مدى ونطاق أنظمة املساعدة القانونية املتبادلـة هناك تفاوت شديد يف   -٣٤

قانونيــة خمصصــة، ســواًء كقــوانني منفصــلة أو كجــزء مــن   اًأحكامــ اًإحــدى عشــرة دولــة طرفــ 

 ادئجمموعة دول آسيا واحمليط اهل

  مساعدات أخرى
 /تشريعات )دولة واحدة(

/ منوذجية معاهدات
ملخص للممارسات 

 الدروس املستفادة/ اجليدة
 )دول ٣(

 مساعدات موقعية
  من جانب خبري خمتص 

 )دولتان(

 مشورة قانونية 
 )دولتان(

 جمموعة الدول األفريقية

 مساعدات موقعية
  من جانب خبري خمتص 

 )دولة واحدة(

 مشورة قانونية
 )دولة واحدة(

 برامج لبناء القدرات
 )دولتان(
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وقــد أبرمــت معظــم هــذه  .تشــريع أوســع مثــل قــانون العقوبــات أو قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة 
دول  سـت أفـادت  قـد  و .معاهدات دولية تنظم التعاون الـدويل يف األمـور اجلنائيـة    أيضاًالدول 

علـى أسـاس مـا أبرمتـه مـن معاهـدات ثنائيـة ومتعـددة          أطراف بأـا تتبـادل املسـاعدة القانونيـة    
ويف سـت حـاالت    .األطراف بالنظر إىل أنه ليس لديها تشريعات وطنية شـاملة يف هـذا الشـأن   

علـــى أســـاس مبـــدأ أمكـــن تـــوفري املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة مـــع عـــدم وجـــود معاهـــدات،  
  .باملثل املعاملة

  
  )٦(طار اإل

  ٤٦املادة  من ١مثال على تنفيذ الفقرة 
لــوائح تكملــه ة شــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــب تشــريعهاأفــادت إحــدى الــدول األطــراف أن 

لــدول إىل اتنظيميــة متخصصــة تيســر مــن تقــدمي واســتقبال طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة 
 .لالتفاقية اًومنها، واليت تتعلق باجلرائم املعرفة وفقاالتفاقية األطراف يف 

   
وكما كان األمر يف حالة تسليم املطلوبني فإن أُطُر املساعدة القانونيـة املتبادلـة تـأثرت      -٣٥

ففـي الـدول األطـراف الـيت جيـوز فيهـا        .فلـدول األطـرا  كل دولة مـن ا بطبيعة النظام القانوين ل
 ، تســري أحكــام االتفاقيــة التلقائيــة التنفيــذ دون احلاجــة إىل  اًمباشــر اًتطبيــق املعاهــدات تطبيقــ 
ــذ حمــددة  ــذ      .تشــريعات تنفي ــا تشــريعات تنفي ــزم فيه ــدول الــيت يل ــا يف ال ــقأم املعاهــدات  لتطبي

 .الدولية، فإنَّ أحكام االتفاقية ال تسري دون اعتماد قوانني إلنفاذها

املساعدة فيما يتعلق باجلرائم اليت جيوز فيها  أغلبية الدول األطراف أن متنحوكان بوسع   -٣٦
ضئيلة من هذه الدول فقط هـي الـيت   مئوية ، إال أن نسبة شخصيات االعتباريةحتميل املسؤولية لل

ــدمت أمثلــة حلــاالت حقيقيــة    مل يكــن مبــدأ   ويف التشــريعات الوطنيــة خلمــس دول أطــراف    .ق
إىل  املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتباريـة معمـوالً بـه، لكـن أمكـن تبـادل املسـاعدة القانونيـة        

وأفـاد بلـد واحـد عـن      .ازدواجية التجرمي وعلى أساس مبـدأ املعاملـة باملثـل    يشترطاحلد الذي ال 
الـيت جيـوز فيهـا    يـنظم صـراحةً املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا خيـص اجلـرائم         تشريعٍ  عزمه تبني

  .الصدد ومل تقدم مخس دول أية معلومات يف هذا .حتميل املسؤولية للشخصيات االعتبارية

التشــريعات الوطنيــة إىل حــد كــبري األغــراض الــيت ميكــن  مشلــتطــراف أيف تســع دول   -٣٧
وأشـارت   .مـن االتفاقيـة   ٤٦من املـادة   ٣ألجلها طلب املساعدة القانونية املتبادلة وفقا للفقرة 

املعاهدات الثنائيـة أو املتعـددة األطـراف املنطبقـة     يف  منصوص عليهاسبع منها إىل أنَّ األغراض 
ويف معظـم الـدول األطـراف،     .أو مرفقـة هبـذه املعاهـدات    قانونية املتبادلةفيما خيص املساعدة ال
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بيـد   .صـراحة  مـذكورة  للفصـل اخلـامس مـن االتفاقيـة     اًوفق سألة استرداد املوجودات تكن ممل
أن تشريعات بعض الدول األطراف احتوت على أحكـام تيسـر املسـاعدة فيمـا يتعلـق بكشـف       

ويف إحـدى   .ا، بغـرض الـتمكني مـن اسـترداد املوجـودات     عائدات اجلرمية وجتميدها ومصادر
املســاعدة القانونيــة علــى  احلصــولميكــن ألجلــه أي غــرض الــوطين احلــاالت مل يــذكر القــانون 

اإلجرائيـة يمكـن تنفيـذه، عنـد الطلــب،     التصـرفات  ونتيجـة لـذلك فـإن أي نـوع مــن      .املتبادلـة 
ومل تفـد أي مـن الـدول     .به يف القضايا احمللية املشـاهبة  اًمسموحالتصرف بشرط أن يكون هذا 

األطراف بأا قد تلقت طلبات تنطوي على ارتكاب مزعـوم جلرميـة متعلقـة بالفسـاد مـن قبـل       
 .اعتبارية شخصية

اإلرسال التلقـائي للمعلومـات إىل   ليس هناك ما ينظم تنظيماً حمدداً وعلى وجه العموم   -٣٨
وهنــاك  .مــن االتفاقيــة ٤٦مــن املــادة  ٥و ٤صــوص عليــه يف الفقــرتني الســلطات األجنبيــة، املن

التبــادل التلقــائي للمعلومــات بــني الســلطات  فقــط تــنظِّم تنظيمــاً صــرحياً  دولــة طــرف واحــدة  
إرسـال  سـندت إليهـا مهمـة    طةً حمـددة أ سـل أخـرى   فطـر  ةعينـت دولـ  القضائية صراحة، فيمـا  

 ،للمعلومـات  ائيالتلقـ اإلرسـال  أنَّ بـ  أطـراف  وأفـادت عـدة دول   .املعلومات دون طلب مسبق
وذكـرت أن مثـل هـذا التبـادل     مـا دام غـري حمظـور صـراحة؛     ممكـن   ،أحكـام بشـأنه   وإن مل ترد

 .القانون من قنوات اتصال غري رمسية لسلطات إنفاذ ري بصورة متواترة عرب ما هو متاحجي

السـرية املصـرفية،   بـداعي  رفـض طلبـات املسـاعدة القانونيـة     ال جيوز ويف معظم الدول   -٣٩
يف بعض احلاالت احلصـول علـى إذن وفـق    يستلزم وإن كان االطالع على السجالت املصرفية 

  .األصول املرعية من النيابة العامة أو من السلطات القضائية
  
  )٧(طار اإل

  ٤٦من املادة  ٨أمثلة على تنفيذ الفقرة 
ال تشـكل  قـوانني السـرية املصـرفية     نَّأضة املستعرأكَّدت األغلبية العظمى من الدول األطراف 

أـا  بلالتفاقية، وأفادت عدة دول أطراف  اًوفق تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف طريقعقبة 
 .علومات واردة من املؤسسات املاليةتزود الدول الطالبة، على حنو منتظم، مب

   
ويف  .مي لتبـادل املسـاعدة القانونيـة   وال تشترط أغلبيةُ الدول األطراف ازدواجيـة التجـر    -٤٠

بسـبب انطوائهـا علـى    حاالت ثالث، يف ظل عدم وجود ازدواجية التجرمي، مل تعط املسـاعدة  
لـرفض   اًاختياريـ  اًعـدم وجـود ازدواجيـة سـبب    يف  بعـض الـدول األطـراف   وتـرى   .تدابري قسـرية 

 .أن هـذه املسـألة  يف ثالث حـاالت علـى إجابـة واضـحة بشـ     املستعرضون حيصل ومل  .املساعدة
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مـا   احتـدد  إىل أنَّ ازدواجية التجرمي أمر الزم لتقدمي املسـاعدة، دون أنْ  انطرف دولتانأشارت و
  .تدابري غري قسريةعلى  نطويعندما تا تقدمي املساعدة مإذا كان بوسعه

  
  )٨(طار اإل

  ٤٦من املادة  ٩أمثلة على تنفيذ الفقرة 
تنفيذ الطلبات املتعلقة بتـدابري قسـرية، بشـرط    ملبدأ، من حيث ا، يف دولة طرف واحدة، يمكن

حـىت يف ظـل عـدم وجـود ازدواجيـة التجـرمي، مـنح         ،ميكـن اسـتثنائياً   بيد أنه .ازدواجية التجرمي
إعفـاء  ) أ: (علـى تـدابري قسـرية إذا كـان الطلـب يهـدف إىل      املنطوية املساعدة القانونية املتبادلة 

جرائم تتعلـق بأفعـال جنسـية    ملرتكيب املالحقة القانونية  )ب(أو  ؛شخص من املسؤولية اجلنائية
 .رصالقُ مع
    

مـن املـادة    ١٢و ١١و ١٠أحكـام الفقـرات   تطبيقـاً مباشـراً   تسع دول أطـراف  وتطبق   -٤١
إذا مل تكـن  اإلدالء بشـهادة  أو التعـرُّف  فيما يتعلـق بنقـل احملتجـزين ألغـراض     من االتفاقية  ٤٦

ــة أو متعــددة األطــراف  هــذه املســألةُ منظَّمــةً مبع  أكّــدت تســع دول  وقــد  .اهــدات حمــددة ثنائي
فيمـا خيـص عـدم     اًهـذه املسـألة مبـا يتفـق ومتطلبـات االتفاقيـة، وحتديـد       تـنظم  أطراف على أـا  

أــا طــرف يف بوأفــادت دولــة طــرف واحــدة  .التعــرض للمحتجــز وموافقتــه علــى تنفيــذ النقــل
  .كام يف هذا الصددصك إقليمي للتعاون القضائي يشتمل على أح

ــات          -٤٢ ــة الســتقبال طلب ــدول األطــراف إال واحــدة ســلطات مركزي ــت كــل ال ــد عين وق
ويف معظـم البلـدان    .وأُغفل إخطار األمـني العـام يف حـاالت ثـالث     .املساعدة القانونية املتبادلة

لتـان  فيمـا عينـت دولـة واحـدة وزارة الداخليـة، ودو      ؛كانت السلطة املركزية هي وزارة العدل
وقـد حـدد عـدد مـن البلـدان إدارة بعينـها،        .وزارة اخلارجية، وثالث دول مكتب احملامي العام

  .بعينه، يف الوزارة املعينةمسؤوالً بل 

واشـــترطت ســـبع دول أن تقـــدم طلبـــات املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة عـــرب القنـــوات   -٤٣
ــوات     .الدبلوماســية ــدول اســتخدام القن ــات    وقصــرت إحــدى هــذه ال ــى الطلب الدبلوماســية عل

مربمـة  معها معاهدات سارية أو يف احلـاالت الـيت نصـت فيهـا معاهـدة      مل تربم املقدمة من دول 
ه طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة مباشـرة   يتوجميكن ويف حالتني  .على هذا االستخداممعها 

دول األطـراف بأـا تقبـل يف    وأفادت معظـم الـ   .إىل السلطة املختصة اليت تطلب منها املساعدة
، وإن )اإلنتربـول (احلاالت العاجلة الطلبات املقدمة من خالل املنظمة الدولية للشـرطة اجلنائيـة   
  .كان يلزم يف بعض احلاالت إعادة تقدميها الحقا من خالل القنوات الرمسية
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  )٩(طار اإل
  ٤٦من املادة  ١٣أمثلة على تنفيذ الفقرة 

 ،ركزيــة املســلطة  البصــفتها  ، نفــس اإلدارة احلكوميــة  إىل طــراف  إحــدى الــدول األ  أســندت  
وأُسسـت وحـدة    .مجيع املعاهـدات الدوليـة بشـأن التعـاون يف املسـائل اجلنائيـة      مسؤولية متابعة 

وقـد أتـاح    .خاصة داخل هذه السلطة املركزية ملعاجلة كل طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    
  .قاط ضعف النظام يف الوقت املناسبذلك تبسيط العملية والوقوف على ن

حـول   مفصـلة ويف دولة طرف أخـرى، وفَّـر املوقـع اإللكتـروين للسـلطة املركزيـة معلومـات        
إمكانية قيام السلطة املركزية مبساعدة البلدان األجنبية يف توفري املساعدة القانونيـة املتبادلـة،   

 .تعددة األطرافاملطبقة الثنائية ووروابط للتشريعات الوطنية، ومعلومات حول االتفاقات امل
   

 .عـن اللغـات املقبولـة للطلبـات الـواردة     معلومـات   اًوقد قدمت سبع عشرة دولـة طرفـ    -٤٤
دول مخـس  أبلغـت  و .كانت اللغة الرمسية للدولة هي اللغـة الوحيـدة املقبولـة    ويف ست حاالت
لة تقبل إذا ما قُدمت باللغـة الرمسيـة أو   بأنَّ طلبات املساعدة القانونية املتباد مأطراف األمني العا

وأشارت دولة طـرف واحـدة إىل أـا تقبـل الطلبـات املترمجـة إىل أي مـن اللغـات          .باإلنكليزية
دول أطراف إىل أا تقبـل الطلبـات الشـفوية، وأكَّـدت      مخسوأشارت  .الرمسية لألمم املتحدة

ا تقبل سبعمـة بالربيـد ا    اًأيض أمعظـم احلـاالت  إللكتـروين؛ ويف  الطلبـات املقد رط إعـادة  ، اشـت
وأكَّـدت معظـم الـدول األطـراف أنَّ      .بشكل رمسي يف وقـت الحـق   تقدمي هذه الطلبات كتابةً

  .الطلب األصليتشريعاا ال تعيق طلب احلصول على معلومات إضافية عقب تلقي 
  
  )١٠(طار اإل

  ٤٦من املادة  ١٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 
الدول األطـراف، فحـني تقـدم سـلطات أجنبيـة إنابـات قضـائية عـرب الفـاكس أو           إلحدى اًوفق

الربيد اإللكتروين أو غريها من وسائل االتصـال السـريع، فـإن وزارة العـدل حتيـل الطلبـات إىل       
عالوة على ذلك، فحـني تقـوم حمـاكم     .السلطات احمللية للتنفيذ قبل تلقي النسخة األصلية منها

بدراسـة إمكانيـة تنفيـذ تـدابري قسـرية فإـا ال تتطلـب يف أي مـن األحـوال          هذه الدولة الطرف 
 .احلصول على املواد األصلية كشرط مسبق إلصدار قرار

   
وتســعى األغلبيــة العظمــى مــن الــدول إىل الوفــاء بالشــروط أو اتبــاع اإلجــراءات الــيت     -٤٥

ــد   ــة، حتدي ــة الطالب ــات اإل   اًتشــترطها الدول ــال ملتطلب ــا خيــص االمتث ــات، فيم ــا دامــت  ثب ــذه م ه
 .املتطلبات ال تتعارض مع التشريعات الوطنية أو املبادئ الدستورية
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للقــانون الــوطين لعشــر  اًوفقــ االتصــاالت املرئيــةويســمح باالســتماع إىل الشــهود عــرب   -٤٦
ويف حالة واحدة اعتربت هذه القناة ألخذ الشـهادات مقبولـة مـن حيـث كوـا       .دول أطراف

وقــد عاجلــت ســت دول أطــراف  .ةً ومســتندة إىل تطبيــق مباشــر لالتفاقيــةغــري حمظــورة صــراح
 .طلبات للمساعدة القانونيـة املتبادلـة تشـمل االسـتماع للشـهود باسـتخدام االتصـاالت املرئيـة        

لتلـك البلـدان   املسـاعدة  ولتـوفري  البلدان األجنبية من مساعدة بانتظام لتلقي وقد سعت إحداها 
أبرمــت اتفاقيــة بأــا وأفــادت دولــة طــرف أخــرى  .لة مرئيــةأخــذ شــهادة عــرب وصــعلــى هيئــة 

 .إقليمية تنظم كل جوانب استخدام االتصاالت املرئية يف التعاون الـدويل يف املسـائل القضـائية   
  .الفتقار للبنية التحتية الالزمةإىل الوائح وطنية ويف حالة واحدة أُعزي عدم وجود 

  
  )١١(طار اإل

  ٤٦ن املادة م ١٨مثال على تنفيذ الفقرة 
ألخـذ الشـهادات، وهـو     االتصاالت املرئيةتوسعت يف استخدام دول أطراف عدة بأا  تأفاد

  .ما أتاح هلا تاليف اإلجراءات املطولة والتكاليف املرتفعة املرتبطة بنقل الشهود
   

ــة،   يف معظــم احلــاالت وقــد متَّ   -٤٧ احتــرام قاعــدة خصوصــية التزويــد باملعلومــات أو األدل
ــرة  املنصــو ــا يف الفق ــادة   ١٩ص عليه ــن امل ــة  ٤٦م ــن االتفاقي ــا  .م ــدول   كم ــة ال أشــارت أغلبي

 .الدولة الطالبة ذلك اشترطتاألطراف إىل أا تكفل سرية وقائع وحمتوى الطلب إذا ما 

لدى أغلبية الدول األطراف تشريعات سارية تـنص علـى نفـس أسـباب الـرفض      وتتوافر   -٤٨
على أسـباب خمتلفـة للـرفض،    القانون احمللي فقط نص احلاالت  بعضففي  .يف االتفاقيةاملسرودة 

مثل املساس بتحقيـق جـارٍ يف البلـد متلقـي الطلـب، وفـرض عـبء مفـرط علـى املـوارد الوطنيـة،            
املسـاس  واحتمـال  أو كون اجلرم على درجة غري كافيـة مـن اجلسـامة،    للجرم والطبيعة السياسية 

 .اًا عامليحبقوق وحريات الفرد األساسية املعترف هب

للمسـاعدة   اًتـرفض طلبـ  ال وقد أشارت الغالبية العظمى مـن الـدول األطـراف إىل أـا       -٤٩
  .كما أا تبين أسباب الرفض .على أمور ماليةأيضاً رد أنَّ اجلرمية تنطوي القانونية املتبادلة 

بيـد أن دوال   .وتراوح متوسط الفترة املطلوبة للرد على الطلبات بني شـهر وسـتة أشـهر     -٥٠
في بعض احلـاالت قـد تسـتغرق    ف .املسألةمدى تعقُّد عدة أكَّدت أن الفترة املطلوبة تتوقف على 

أن بـ بعـض الـدول األطـراف    أفادت ومن ناحية أخرى  .كاملمعاجلة الطلب مدة أطول من عام 
اجلـة األمـر علـى    الطلب يرد عليه يف غضون أيامٍ قليلة إذا ما أشارت الدولة الطالبة إىل احلاجة ملع

يف غضـون أسـبوعني،    اًوأكَّدت إحدى الدول أا ترد على مجيـع الطلبـات عمومـ    .وجه السرعة
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ا على تنفيذ تدابري معينة،  .اًرب أداًء منوذجيوهو ما اعتوأكَّدت إحدى الدول األطراف على قدر
يف ساعة واحدة  يف غضونبل ، يف غضون فترات متناهية القصر، املصرفيةمثل جتميد احلسابات 

وكان من املسـلَّم بـه عمومـاً أنَّ الطلبـات الـواردة مـن الـدول الـيت تشـترك يف           .كثري من األحيان
  .حتظى برد أسرع مع الدولة متلقية الطلب خلفيتها القانونية أو السياسية أو الثقافية

  
  )١٢(طار اإل

  ٤٦من املادة  ٢٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 
اتصـاالت مسـتمرة،   جيـرون  سـلطتها املركزيـة   يف أن العـاملني  بـ راف أفادت إحدى الدول األطـ 

مـن طلبـات املسـاعدة القانونيـة      اًكبري اًاليت قدمت عددالبلدان نظرائهم يف بيومية، تكاد تكون 
مع أكرب شـركائها  منتظمة هذه السلطة املركزية إلجراء مشاورات سنوية كما تسعى  .املتبادلة

  .املساعدة القانونية املتبادلةيف جمايل تسليم املطلوبني و

ملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة باسـتخدام قاعـدة      ا اتوتتابع دولة طرف أخرى جمريـات تنفيـذ طلبـ   
للدعاوى القضائية، حتتـوي علـى خصـائص متكِّـن املـوظفني مـن تتبـع         اًبيانات مصممة خصيص

 .لطلبمت اختاذه يف املسألة ومن مث الوقوف على ما يؤخر تنفيذ اإجراء كل 
   

مشاورات مع الدولة الطرف الطالبة قبـل رفـض الطلـب    إجراء وال حتظر غالبية الدول   -٥١
بيــد أنــه  .وأشــارت بعــض الــدول إىل معاهــدات ثنائيــة تــنظم صــراحةً هــذه املســألة  أو تأجيلــه،

وبـالرغم مـن أنـه مل يبلَّـغ عـن       .املشـاورات يقدم إال عدد حمدود من األمثلـة علـى مثـل هـذه      مل
ت ملموسة لتأجيل تنفيذ الطلبات بسبب التـدخل يف حتقيقـات جاريـة، فقـد دفعـت دول      حاال

  .لتشريعات الوطنية أو عرب التطبيق املباشر لالتفاقيةحيدث وفقاً لكهذا قد  عدة بأن تأجيالً
  
 )١٣(طار اإل

  ٤٦من املادة  ٢٥أمثلة على تنفيذ الفقرة 
ال حيتـوي علـى العناصـر املقـررة، فـإن املمارسـة        عند استالم طلبٍ للمساعدة القانونيـة املتبادلـة  

املتبعة لدى السلطة املركزية يف إحـدى الـدول األطـراف هـي االتصـال بسـفارة الدولـة الطالبـة         
  .الشروط الواجبة حىت ميكن تنفيذ الطلبمن أجل توضيح 

 
  

عــدم التعــرض للشــهود،   الــدول األطــراف مســألة الغالبيــة العظمــى مــن  وقــد عاجلــت   -٥٢
مــن االتفاقيــة، ســواء يف معاهــدات متعــددة      ٤٦مــن املــادة   ٢٧وص عليهــا يف الفقــرة  املنصــ

  .األطراف أو ثنائية أو يف تشريعاا الوطنية
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القاعــدة تتمثــل وفيمــا يتعلــق بالتكــاليف املتصــلة بطلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة،   -٥٣
د أبلغت ثالث دول أطـراف عـن   وق .أن تتحمل الدولة متلقية الطلب تلك التكاليفيف العامة 

 .لترتيـب خمصـص   اًمن التكـاليف غـري االعتياديـة وفقـ     اًحاالت حتملت فيها الدولة الطالبة جزء
وعالوة على ذلك نصت تشـريعات بعـض الـدول األطـراف علـى أنَّ الدولـة الطالبـة ينبغـي أن         

تبة على شـهادة خـبري   تتكفل ببعض التكاليف املرتبطة بتنفيذ طلبات بعينها، مثل التكاليف املتر
القــانون املطبـق علــى أن التكــاليف  يــنص ويف إحــدى الــدول األطـراف   .أو نقـل شــاهد حمتجـز  

دولـة طـرف أخـرى    وحتـتفظ   .اشترطت الدول املعنية غري ذلـك إذا تتحملها الدولة الطالبة، إال 
 .منـها  اًتقرير ما إذا كانـت سـوف حتمـل الدولـة الطالبـة كامـل التكـاليف أو جـزء        حبق لنفسها 

بـالنص علـى وجـوب إجـراء مشـاورات      وقد أوصى االستعراض بـأن يـتم تغـيري هـذه املمارسـة      
 .مع الدولة الطالبة حول مسألة التكاليفمسبقة 

أشـارت معظـم الـدول األطـراف إىل أنَّ الوثـائق املتاحـة لالطـالع العـام ميكـن أن          وقد   -٥٤
، فقـد أكَّـدت   غري املتاحة لالطالع العـام  السجالت احلكومية أما يف شأن .الطالبةتتاح للدولة 

مـا تـوفِّر مثـل هـذه السـجالت، مبـا يتضـمن تقـارير الشـرطة           اًإحدى الدول األطراف أنها كثري
عتـــرب مجيـــع الوثـــائق املوجـــودة لـــدى  تويف حالـــة أخـــرى،  .وإنفـــاذ القـــانون، للـــدول الطالبـــة

، اًوأخـري  .ةالطالبـ  للبلـدان إتاحتـها   السلطات، وفقا للقانون، وثائق عمومية وبالتايل فإنـه ميكـن  
: غـري املتاحـة لالطـالع العـام    ميزت إحدى الدول األطراف ما بني أنواع خمتلفة من املعلومـات  

معلومـات  "، و"معلومـات سـرية  "، و، وهذه ميكن أن تعطـى للدولـة الطالبـة   "مصنفَةمعلومات "
ــة تقامسهــا ميكــن  ،"طــي الكتمــان  ــة مع"و ،علــى حــدة  حســب كــل حال ، "لومــات ســرية للغاي

  .ميكن إعطاؤها على اإلطالق ال
    

    ٤٦االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     
فيما خيـص الـدول األطـراف اإلحـدى عشـرة الـيت طلبـت مسـاعدة تقنيـة لـدعم تنفيـذ              -٥٥

اقـات أو  أو اتف معاهـدات : كمـا يلـي  من االتفاقية، كانـت أنـواع املسـاعدة املطلوبـة      ٤٦املادة 
بــرامج و ؛)دول عشــر(مارســات اجليــدة والــدروس املســتفادة ملل اًوملخصــ، منوذجيــة ترتيبــات

واملسـاعدة يف مواقـع التنفيـذ مـن      ؛)سـبع دول (املشورة القانونيـة  و ؛)دول تسع(لبناء القدرات 
ومسـاعدات أخـرى يف صـورة بنـاء للقـدرات عـرب        ؛)دول مخس(قبل خبري يف مكافحة الفساد 

 ؛)ثــالث دول( تــدريب املــوظفني العمــوميني عــالوة علــى التفــاعالت غــري الرمسيــةالشــبكات و
  .)تاندول(وضع خطة عمل للتنفيذ و
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Group of African States 

Legal advice 
(2 States) 

On-site assistance by a 
relevant expert (2 States) 

Capacity-building 
programmes 

(5 States) 

Development of an action 
plan for implementation 

(1 State)

Model treaties/
agreements/

arrangements/
summary of good 

practices/lessons learned (4 
States) 

Other assistance 
(1 State) 

  
 

Group of Asian and Pacific States 

Other assistance 
(2 States) 

Development of an action plan for 
implementation 

(1 State)

Capacity-building programmes 
(3 States)

On-site assistance by a relevant 
expert (3 States) 

Legal advice 
(4 States) 

Model treaties/
agreements/

arrangements/
summary of good 

practices/lessons learned (5 
States) 

 
 

 ةجمموعة الدول األفريقي

 مشورة قانونية
 )دولتان(

مساعدة موقعية من
 جانب خبري خمتص 

 )دولتان(

 لبناء القدراتبرامج
 )دول ٥(

  مساعدات أخرى 
 )دولة واحدة(

/ اتفاقات/تشريعات
 /ترتيبات منوذجية

ملخص للممارسات 
الدروس املستفادة /اجليدة

 )دول ٤(

ة عمل للتنفيذ وضع خط
 )دولة واحدة(

 حمليط اهلادئجمموعة دول آسيا وا

 مشورة قانونية
مساعدة موقعية من )دول ٤(

 جانب خبري خمتص 
 )دول ٣(

  لبناء القدراتبرامج 
 )دول ٣(

  مساعدات أخرى 
 )دولتان(

/اتفاقات/تشريعات
 /ترتيبات منوذجية

ملخص للممارسات 
الدروس املستفادة /اجليدة

 )دول ٥(

وضع خطة عمل للتنفيذ 
 )دولة واحدة(
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Group of Eastern European States 

Capacity-building programmes 
(1 State) 

Legal advice 
(1 State) 

Model treaties/
agreements/

arrangements/
summary of good 

practices/lessons learned (1 State) 

    
    نقل اإلجراءات اجلنائية  - دال  

ــنظم   أطــراف  ذكــرت تســع دول   -٥٦ نقــل الأنَّ نظامهــا القــانوين ال يتضــمن أي أحكــام ت
إال أن إحدى هذه الدول أبلغت عن حالة مت فيهـا مثـل هـذا النقـل      .إلجراءات اجلنائيةالدويل ل

ــة نقــل اإلجــراءات  عوجلــت عــالوة علــى ذلــك   .الغــرض علــى أســاس ترتيــب خمصــص  إمكاني
 .ى الدول األطـراف لكـن مل تصـدق عليـه بعـد     بصفة عامة يف صك إقليمي وقَّعته إحد اجلنائية

 يفبصــفة عامــة عليهــا  اًمنصوصــإمكانيــة نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة  كانــت ويف ســبع حــاالت 
ــة أو  ــريعات وطنيـ ــددة    تشـ ــة أو متعـ ــدات ثنائيـ ــرافاألمعاهـ ــل   طـ ــدث أيُّ نقـ ــن مل حيـ ، ولكـ

ذه اإلمكانيـة داخـل   وقد وفَّرت التشريعات الوطنية لدولة أخرى ه .لإلجراءات من هذا القبيل
وقــد وجــد أنَّ إحــدى الــدول  .إطــار منظمــة إقليميــة دوليــة فيمــا يتعلــق جبــرائم غســل األمــوال 

كـبري، خاصـة مـع     ون الدويل على نطاقٍ واسع إىل حداألطراف تستخدم هذا الشكل من التعا
 اًربعـني طلبـ  وسـبعة وأ  اًوارد اًااورة، حيث أا أبلغت عن إمجايل تسعة ومخسـني طلبـ  البلدان 
  .٢٠١١و ٢٠٠٩يف الفترة بني  اًصادر

قيل إنَّ نقل اإلجراءات اجلنائيـة هـو ممارسـة معتـادة، دون تقـدمي      ويف إحدى احلاالت،   -٥٧
ومل تقــدم معلومــات بشــأن مــا إذا كانــت الــدول األطــراف قــد    .أمثلــة ملموســة علــى التنفيــذ 

 جمموعة دول أوروبا الشرقية

/اتفاقات/ معاهدات
 /ترتيبات منوذجية

ملخص للممارسات 
الدروس املستفادة /اجليدة
 )دولة واحدة(

  لبناء القدراتبرامج
 )دولة واحدة(

 مشورة قانونية
 )دولة واحدة(
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 رائماجلــملــرتكيب  القانونيــةاملالحقــة نظــرت يف إمكانيــة نقــل اإلجــراءات فيمــا بينــها مــن أجــل   
   .املنصوص عليها يف االتفاقية

    
    ٤٧االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     

مـن   ٤٧فيما خيص الدول األطراف التسع اليت طلبت مساعدة تقنية لـدعم تنفيـذ املـادة      -٥٨
مشـــورة قانونيـــة تشـــريعية و صـــياغة: كمـــا يلـــياالتفاقيـــة، كانـــت أنـــواع املســـاعدة املطلوبـــة  

مارســـات اجليـــدة ملل اًوملخصـــ، منوذجيـــة أو اتفاقـــات أو ترتيبـــات معاهـــداتو ؛)دول ســـت(
ووضــع خطــة عمــل   ؛)أربــع دول(وبــرامج لبنــاء القــدرات   ؛)مخــس دول(والــدروس املســتفادة 

 ؛)دولتــان(واملســاعدة يف مواقــع التنفيــذ مــن قبــل خــبري يف مكافحــة الفســاد    ؛)دولتــان(للتنفيــذ 
ومساعدات أخرى يف صورة بناء للقدرات عرب الشبكات والتفـاعالت غـري الرمسيـة عـالوة علـى      

  .)دولتان( تدريب املوظفني العموميني
  

Group of African States 

Capacity-building programmes 
(3 States)

On-site assistance by a relevant 
expert (1 State)

Legislative drafting/legal advice (2 
States) 

Model legislation/
agreements/

arrangements/
summary of good 

practices/lessons learned (2 
States) 

Development of an action plan for 
implementation 

(1 State) 

  
  

 جمموعة الدول األفريقية

/صياغة تشريعية
  مشورة قانونية

 )دولتان(

مساعدة موقعية من 
 جانب خبري خمتص 

 )دولة واحدة(

  لبناء القدراتبرامج 
 )دول ٣(

/اتفاقات/تشريعات
 /يةترتيبات منوذج

ملخص للممارسات 
الدروس املستفادة /اجليدة

 )دولتان(

وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولة واحدة(
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Group of Asian and Pacific States 

Capacity-building programmes 
(1 State) Model legislation/

agreements/
arrangements/

summary of good 
practices/lessons learned (3 

States) 

On-site assistance by a relevant 
expert (1 State)

Legislative drafting/legal advice (4 
States) 

Other assistance 
(2 States) 

Development of an action plan for 
implementation 

(1 State) 

    
    التعاون يف إنفاذ القانون  -هاء  

أكثــر  الســلطات والــدوائر املختصــة مبكافحــة الفســاد  أُفيــد بــأنَّ قنــوات التواصــل بــني   -٥٩
ــائي     اًانتشــار ــى الصــعيد الثن ــى الصــعيد اإلقليمــي، ســواء عل أو مبوجــب اإلطــار التنظيمــي   ،عل

، أو داخــل )االحتــاد األورويب ومنظمــة الــدول األمريكيــة مبــا يف ذلــك( إقليميــةدوليــة ملنظمــات 
ويف  .) لرابطــة أمــم جنـوب شــرق آســيا مـؤمتر رؤســاء الشــرطة التـابعني  مثــل (شـبكات إقليميــة  

سياق التعاون اإلقليمـي، وضـعت أدوات مـن قبيـل قواعـد البيانـات املأمونـة لتبـادل املعلومـات          
 .بني سلطات إنفاذ القانون

 اًشـرط  اًعمومـ ) اإلنتربـول (املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة     وقد اعتربت العضـوية يف    -٦٠
منظومـة االتصـاالت الشـرطية    وأُشري إىل  .ن على املستوى الدويللتيسري التعاون يف إنفاذ القانو

التابعة لإلنتربول باعتبارها وسـيلة لتبـادل معلومـات جوهريـة حـول اـرمني واألنشـطة         العاملية
أنَّ اإلنتربـول ال ميكـن أن حتـل حمـل     يف نفـس الوقـت   لـوحظ  و .اإلجرامية يف مجيـع أحنـاء العـامل   

ه وقـد كانـت نـدرة هـذ     .إنفاذ القانون يف الـدول األخـرى  سلطات  معقنوات التواصل املباشر 
 .بني الدول األطراف املستعرضةمسة مشتركة  اإلقليمي السياقالقنوات خارج 

ــة،     ويبــدو   -٦١ ــادلَ املعلومــات ميثــل مســة مشــتركة بــني وحــدات االســتخبارات املالي   أنَّ تب
ــ مخــس عشــرة إذ أشــارت  ــاً  ةدول ــاون الف طرف ــات التع ــني وحــداا    إىل عالق ــامي ب ــي أو الن عل

 جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ

مساعدة موقعية من 
 جانب خبري خمتص 

 )دولة واحدة(

  لبناء القدراتبرامج
 )دولة واحدة(

 مساعدات أخرى
 )دولتان(

ترتيبات / اتفاقات
ملخص /منوذجية

/ للممارسات اجليدة
الدروس املستفادة 

 )دول ٣(

وضع خطة عمل للتنفيذ
 )دولة واحدة(

/صياغة تشريعية
  مشورة قانونية

 )دول ٤(
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ووحــدات االســتخبارات املاليــة األجنبيــة، ال ســيما مــن خــالل إبــرام مــذكرات تفــاهم أو مــن   
  .خالل العضوية يف جمموعة إيغمونت

  
  )١٤(طار اإل

  ٤٨من املادة  ١أمثلة على تنفيذ الفقرة 
ةٌ طـرف، بالتعـاون   فيما يتعلق بالتنسيق الفعال بـني السـلطات واهليئـات واألجهـزة أقامـت دولـ      

ضـباط الشـرطة يف أي مـن    تمكِّن االتصال  لضباطمن نفس املنطقة، شبكةً مشتركة  بلدانمع 
  .بالنيابة عن الشرطة يف أي من الدول األخرىمن التصرف تلك الدول 

وأفادت إحدى الدول األطراف بأن شرطتها قد اخنرطت يف العديد من األنشطة املشتركة 
يف مواجهـة اجلرميـة عـرب     طقة يف جماالت بناء القدرات والتنسيق والتعاونمع دول نفس املن

وقد نفِّذت هذه األنشطة عرب شـبكة إقليميـة    .الوطنية، مبا يف ذلك اجلرائم املتعلقة بالفساد
تعـددة  املت سلسـلة مـن الوحـدات    أللجرمية عرب الوطنية، متوهلـا هـذه الدولـة الطـرف، أنشـ     

ــانو (الوكــاالت  ــاذ الق ــارس    ) ن، اجلمــارك، اهلجــرة إنف ــة مت ــة عــرب الوطني يف مواجهــة اجلرمي
  .نشاطها عرب بلدان عدة يف املنطقة

   
 قـدمت  وفيما يتعلـق بتـدابري التعـاون يف التحريـات املتصـلة بـاجلرائم املشـمولة باالتفاقيـة          -٦٢

 .هذه التدابري معظم الدول األطراف حملة عامة عن اإلطار القانوين العام الذي ميكن فيه اختاذ مثل
التعـاون مـع   بالتحقيقات الـيت أجريـت علـى حنـو فعـال      وقدمت أربع دول أطراف معلومات عن 

معلومات عن التـدابري احملـددة املتعلقـة بتـوفري أشـياء أو       فقطوقدمت دولة واحدة  .دول األخرى
  .فاقية، أو عن وسائل أو طرائق ارتكاب اجلرائم املشمولة باالتحتليليةمواد ألغراض 

 تسـع دول أطـراف  وفيما يتعلق بالتنسيق من خالل تبادل املوظفني أو اخلرباء، أكَّدت   -٦٣
، وقامـت أربـع   إىل بلـدان أخـرى أو إىل منظمـات دوليـة     ضـباط اتصـال مـن الشـرطة    أا توفـد  

مسـؤولون   شـارك يف كثري من األحيـان  و .أو أكثر اًأجنبي اًبلد ٢٠بنشر ضباط اتصال يف دول 
 توأوضــح .ت إنفــاذ القــانون يف أنشــطة تدريبيــة مشــتركة مــع نظــرائهم الــدوليني  مــن وكــاال

بينمــا و .يف اخلــارج اســفارابعــض  يف ينيشــرط نيقــملح أــا عينــت إحــدى الــدول األطــراف
ــون   ــك امللحق ــع أولئ ــإن، ةدبلوماســيالبالصــفة  يتمت ــب    م جتــريأنشــطته ف حتــت إشــراف مكت

 .أربع سنوات التعينيفترة تكون وعادةً ما  .الشرطة

أنَّ إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف بشـأن التعـاون املباشـر       ويبدو   -٦٤
معظـم   ت، حيث أفـاد األطراف بني سلطات إنفاذ القانون هو جزء من ممارسات أغلبية الدول
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الـيت تنتمـي    البلـدان بأا أبرمت مثل هذه االتفاقـات أو تنظـر يف إبرامهـا، ال سـيما مـع       البلدان
تسـتخدم   أندول أطـراف   أمكـن خلمـس   وفيمـا  .إىل املنطقة ذاا أو إىل اموعة اللغويـة ذاـا  

واحـدة  طرفـاً  ، فـإن دولـة   االتفاقية كأساس للتعـاون املتبـادل فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املشـمولة هبـا       
  .استبعدت هذه اإلمكانية صراحةً

املرتكبـة   دة عـن طرائـق التعـاون ملكافحـة اجلـرائم     معلومات حمدومل تقدم غالبية الدول   -٦٥
أـا عينـت جهـة اتصـال تعمـل       فقـط وذكرت دولة واحـدة   .باستخدام التكنولوجيات احلديثة

بصفة مستدمية يف إطار معاهدة إقليميـة تتنـاول مجيـع أشـكال اجلرميـة السـيربانية، باعتبـار ذلـك         
رى إىل اتفـاق متعـدد األطـراف ومعاهـدة     ، فيما أشارت دولة أخوسيلة للتعاون يف هذا الصدد

  .هذا املوضوعيعاجلان ثنائية 
  

    ٤٨االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     
ــادة           -٦٦ ــذ امل ــدعم تنفي ــة ل ــت مســاعدة تقني ــيت طلب ــدول العشــر ال ــا خيــص ال ــن  ٤٨فيم م

ــة،  ــة كانــت االتفاقي ــواع املســاعدة املطلوب ــة املســاعدة التكن: كمــا يلــي  أن  ؛)ســبع دول(ولوجي
ارســات مللم اًوملخصــ ،منوذجيــة اتفاقــات أو ترتيبــاتو ؛)ســبع دول(وبــرامج لبنــاء القــدرات 

ومســاعدات أخــرى يف صــورة بنــاء للقــدرات عــرب    ؛)ســبع دول(اجليــدة والــدروس املســتفادة  
خاصـة بتكنولوجيـا   تـدريبات  عالوة على تـدريبات عامـة و   ،الشبكات والتفاعالت غري الرمسية

واملسـاعدة يف مواقـع التنفيـذ مـن      ؛)دولتان(ووضع خطة عمل للتنفيذ  ؛)أربع دول(لومات املع
  .)دولتان(قبل خبري يف مكافحة الفساد 

Group of African States 

Other assistance 
(1 State) 

Capacity-building programmes 
(3 States) 

Technological assistance 
(3 States) 

Model agreements/
arrangements/

summary of good 
practices/lessons learned (2 

States) 

  

 جمموعة الدول األفريقية

 مساعدة تكنولوجية
 )دول ٣(

  لبناء القدراتبرامج
 )دول ٣(

  مساعدات أخرى 
 )دولة واحدة(

/ترتيبات منوذجية/اتفاقات
/ ملخص للممارسات اجليدة

  الدروس املستفادة 
 )دولتان(
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(2 States)
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(3 States) On-site assistance by a relevant 

expert (2 States) 

Technological assistance 
(3 States) 
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arrangements/

summary of good 
practices/lessons learned (4 

States) 

  
  

Group of Eastern European States 

Capacity-building programmes 
(1 State) 

Technological assistance 
(1 State) 

Model agreements/
arrangements/

summary of good 
practices/lessons learned (1 State) 

 

 جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ

مساعدة تكنولوجية
 مساعدة موقعية )دول ٣(

من جانب خبري خمتص 
 )دولتان(

  لبناء القدراتبرامج 
 )دول ٣(

  ات أخرى مساعد
/ترتيبات منوذجية/اتفاقات )دول ٣(

/ ملخص للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة 

وضع خطة عمل للتنفيذ  )دول ٤(
 )دولتان(

/ترتيبات منوذجية/اتفاقات
/ ملخص للممارسات اجليدة

  الدروس املستفادة 
 )دولة واحدة(

  برامج لبناء القدرات
 )دولة واحدة(

مساعدة تكنولوجية
 )دولة واحدة(

 جمموعة دول أوروبا الشرقية
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    التحقيقات املشتركة  -واو  
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطـراف جتيـز إنشـاء    مثاين دول ال غري مدت اعت  -٦٧

أخـرى أن نظمهـا وممارسـتها القانونيـة متكِّنـها مـن       دول وذكرت سـبع   .أجهزة حتقيق مشتركة
أـا قامـت بـذلك    دول ، وأكَّـدت سـت   كل حالة علـى حـدة   إجراء حتقيقات مشتركة حسب

تعــددة األطــراف بغيــة أو ماتفاقــات ثنائيــة مثــاين دول أطــراف  ومل تــربم .يف عــدد مــن احلــاالت
التحقيقــات علــى أســاس   هلــا أن نفَّــذت مثــل هــذه كمــا مل يســبق  ؛إجــراء حتقيقــات مشــتركة 

قـانون كـان قيـد     مشـروع لديها إىل أن أشارت ، ولكن واحدة من هذه الدول الغرض خمصص
مــع  مشــتركة اًفرقــطــراف إحــدى الــدول األ شــرطة وأنشــأت .يف وقــت االســتعراض الدراســة
ــة ســلطات ــر مــن  إل أجنبي ــة تتعلــق باجلرميــة املنظمــة واملخــدرات    ١٥نفــاذ القــانون يف أكث حال

بشـأن  تشـكيل فريـق   فقـط إىل  ة دولـة طـرف واحـد    وأشـارت  .واجلرائم القائمة على اإلنترنـت 
 .االتفاقيةمنصوص عليها يف جرمية 

  
    ٤٩املادة االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق ب    

مـن االتفاقيـة،    ٤٩فيما خيص الدول التسع اليت طلبت مساعدة تقنية لدعم تنفيـذ املـادة     -٦٨
ارسـات  مللم اً، وملخصـ منوذجيـة  اتفاقـات أو ترتيبـات  : كما يليأنواع املساعدة املطلوبة كانت 

يف مواقع واملساعدة  ؛)سبع دول(وبرامج لبناء القدرات  ؛)سبع دول(اجليدة والدروس املستفادة 
ومســاعدات أخــرى يف صــورة بنــاء   ؛)ثــالث دول(التنفيــذ مــن قبــل خــبري يف مكافحــة الفســاد   

ــوظفني العمــوميني       ــدريب امل ــى ت ــة عــالوة عل ــاعالت غــري الرمسي  للقــدرات عــرب الشــبكات والتف
ومت تلقي طلبات فردية  .)دولتان( وباألخص قوات األمن العام) اخلربات واللغات األجنبية على(

  .للتنفيذ وضع خطة عململشورة القانونية، واملساعدة التكنولوجية، وبشأن ا
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    أساليب التحري اخلاصة  - زاي  

ــنظم   -٦٩ ــراف املستع  تـ ــدول األطـ ــة الـ ــريعات غالبيـ ــة   رتشـ ــري اخلاصـ ــاليب التحـ ــة أسـ ضـ
إالَّ فيمـا  غـري مسـموح بـه    استخدام هذه األسـاليب يف حـالتني    إال أنَّ .اكمومقبوليتها لدى احمل

 جمموعة الدول األفريقية

 مساعدة موقعية
 من جانب خبري خمتص 

 )دولة واحدة(
  لبناء القدراتبرامج
 )دول ٤(

  مشورة قانونية 
/ترتيبات منوذجية/اتفاقات )دولة واحدة(

/ ملخص للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة 

 )دولتان(

 جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ

/ترتيبات منوذجية/اتفاقات
ملخص للممارسات 

 الدروس املستفادة /اجليدة
 )دول ٥(

 مساعدة موقعية
 من جانب خبري خمتص 

 )دولتان(

مساعدة تكنولوجية 
 )دولة واحدة(

  لبناء القدراتبرامج
 )دول ٣(

  مساعدات أخرى 
 )دولتان(

وضع خطة عمل للتنفيذ 
 )دولة واحدة(
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األكثـر  املسـتخدمة  ومـن بـني األسـاليب     .الفساداجلرائم املتعلقة بيتعلق جبرائم حمددة ال تشمل 
واعتراض املكاملـات اهلاتفيـة، والعمليـات السـرية، وعـادةً مـا ال يـؤذن        التسليم املراقب،  اًشيوع

إىل قيامها مـؤخراً باسـتخدام أسـلوب    إحدى الدول األعضاء وأشارت  .عرب أمر قضائيهبا إال 
بلـد  النشـاط علـى اإلنترنـت، ميكـن بـدء إجراءاتـه بنـاًء علـى طلـب مـن           رصـد  جديد، أال وهو 

منـها  اثنـتني  تستخدم سـت مـن الـدول األعضـاء أسـاليب التحـري اخلاصـة، إال أنَّ        وال  .أجنيب
مشـروع أحكـام تشـريعية كـان قيـد      قد يسـمح بـه مبوجـب    ساليب استخدام هذه األ أن اذكرت

 .املناقشة وقت إجراء االستعراض

مــن  ٢االتفاقــات أو الترتيبــات الدوليــة املــذكورة يف الفقــرة بلــدان  ةمثانيــوقــد أبرمــت   -٧٠
من االتفاقية، وتشـمل هـذه االتفاقـات والترتيبـات عـادة نظـراء مـن املنطقـة ذاـا أو           ٥٠املادة 
ومـن بـني الـدول الـيت مل تـربم هـذا النـوع مـن االتفاقـات،           .يف املنظمة اإلقليميـة نفسـها   أعضاء

أفادت دولة واحدة بأنه ميكن استخدام أساليب التحري اخلاصة إذا طلبـت ذلـك دول أُبرمـت    
  .اجلنائيةالشؤون معها معاهدة بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف 

اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة علــى   أنــه يمكــن مــةاملقدكمــا تــوحي املعلومــات   -٧١
الصعيد الدويل يف حـال عـدم وجـود اتفاقـات دوليـة ذات صـلة وعلـى أسـاس كـل حالـة علـى            

 .ال تستخدمان هذه األساليب إال بشرط املعاملة باملثلل، منها دولتان دو سبعحدة يف 
    

    ٥٠االحتياجات من املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة     
ــدول     -٧٢ ــا خيــص ال ــادة       التســعفيم ــذ امل ــدعم تنفي ــة ل ــت مســاعدة تقني ــيت طلب ــن  ٥٠ال م

ــة،  ــة  كانــت االتفاقي ــواع املســاعدة املطلوب ــاء القــدرات  : كمــا يلــي أن ــرامج لبن  ؛)ســبع دول(ب
ارسات اجليدة والـدروس املسـتفادة   مللم اًوملخص ،منوذجية اتفاقات أو ترتيباتأو  تشريعاتو
 ؛)أربــع دول(ة يف مواقــع التنفيــذ مــن قبــل خــبري يف مكافحــة الفســاد    واملســاعد ؛)ســبع دول(

 ؛)واحـدة  دولـة (وضـع خطـة عمـل للتنفيـذ     و ؛)ثـالث دول (وصياغة تشريعية ومشورة قانونية 
ومســاعدات أخــرى يف صــورة بنــاء للقــدرات عــرب الشــبكات والتفــاعالت غــري الرمسيــة عــالوة 

وبـاألخص قـوات األمـن    ) اللغـات األجنبيـة  علـى اخلـربات و  ( على تدريب املـوظفني العمـوميني  
  .)دولة واحدة(العام 
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 جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ

مشورة /صياغة تشريعية
 )دول ٣(قانونية 

 مساعدة موقعية
من جانب خبري خمتص 

  لبناء القدراتبرامج )دولتان(
 )دولتان(

  مساعدات أخرى 
 )دولة واحدة(

 /اتفاقات/تشريعات
 ملخص/ترتيبات منوذجية

  /للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة 

 )دول ٤(

وضع خطة عمل للتنفيذ 
 )دولة واحدة(

 جمموعة الدول األفريقية

 ة موقعيةمساعد
من جانب خبري خمتص 

 )دولة واحدة(

  برامج لبناء القدرات
 )دول ٤(

ترتيبات/اتفاقات/ تشريعات
ملخص للممارسات /منوذجية
  لدروس املستفادة ا/اجليدة

 )دولتان(
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 جمموعة دول أوروبا الشرقية

 مساعدة موقعية
  من جانب خبري خمتص 

 )دولة واحدة(

 برنامج لبناء القدرات
 )دولة واحدة(

ترتيبات/اقاتاتف/تشريعات
ملخص /منوذجية

/ للممارسات اجليدة
  الدروس املستفادة 

 )دولة واحدة(
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