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     وافيةخالصة   -ثانيا  
   جورجيا    

   القانوينالنظام   - ١  
 تـشرين   ٤يف  ") االتفاقيـة ("صّدق برملان جورجيا على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد               

،  االنـضمام إىل املعاهـدات      من دسـتور جورجيـا سـلطة       ٦٥ املادة   وحتدد. ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين
 .الربملان  عليهايصّدقلدولة على االتفاقيات وأن ع رئيس ا أن يوقّتقتضيوهي 

 الربملـان   أقـرّ ،  ٢٠١٠ويف عـام    .  القانونية العليـا يف جورجيـا      املرجعية ١٩٩٥وميثل دستور عام    
أدت قــد  و. تعزيــز االتــساق مــع القواعــد واملعــايري القانونيــة الدوليــة      إىل التعــديالت الراميــة  

لحكومة، وتعزيـز محايـة امللكيـة اخلاصـة،         لتنظيمية ل ابنية  الالتعديالت إىل إحداث تغيري كبري يف       
 . وتوسيع دور األحزاب السياسية،وتوطيد استقالل القضاء واحلكومات احمللية

 ، واحملكمـة العليـا     وحمكمـة االسـتئناف    )حمـاكم املـدن    (ويشمل النظام القضائي احملاكم اإلقليمية    
مــة بــصورة تلقائيــة، وهــي أقــوى  زِوجيــري تنفيــذ املعاهــدات الدوليــة املل . واحملكمــة الدســتورية

 . باستثناء الدستورمفعوال من القوانني الداخلية
    

   حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد    
 )اهليئات (جملس تنسيق مكافحة الفساد املشترك بني الوكاالت

 الفـروع كـلّ   برئاسـة وزيـر العـدل، وهـو يـّضم ممـثلني مـن             ٢٠٠٨تأسس هـذا اجمللـس يف عـام         
الواليـة املـسَندة    وتـشمل   . الدوليـة املنظمـات   احلكوميـة و  غـري   احلكومية، وممثلني مـن املنظمـات       

 إدارة التحلـيالت لـدى      وتؤدي. وطنية ملكافحة الفساد ومراقبة تنفيذها    عامة   وضع سياسة    إليه
 . أمانة اجمللس الدائمةمهمةوزارة العدل 

  اإلدعاء العاملدائرةاجمللس العمومي 

 دوائـر يف  املـوظفني    هذا اجمللس من أجل زيادة الشفافية واإلشراف العمـومي علـى تعـيني               نشئأُ
ويـشارك اجمللـس العمـومي يف اختيـار         . وتسرحيهماإلدعاء العام واالحتفاظ باملوظفني وترقيتهم      

ــذ االســتراتيجية وخطــة العمــل إلصــالح       ــهم، كمــا يــشرف علــى تنفي ــراملــوظفني وتدريب  دوائ
 .اإلدعاء العام
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  اإلدعاء العام يف جورجيالدائرةإدارة مكافحة الفساد التابعة 

 التحقيــق يف قــضايا الفــساد وتــشمل الواليــة الرئيــسية املــسَندة إليهــا، ٢٠١٠تأســست يف عــام 
 .اهلامة ومالحقتها قضائيا، مبا يف ذلك القضايا املرفوعة ضّد كبار املسؤولني

 )املاملظأمني مكتب (العمومي الدفاع مكتب حمامي 

ــضائية     ــستقل ذو ســلطة ق ــاز م ــادة النظــر هــو جه ــق إلع ــة  يف والتحقي ــشكاوى العمومي  عــن ال
 .انتهاكات حقوق اإلنسان يف جورجيا، وميكن أن يشمل ذلك جرائم الفساد

 االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتان بشأن مكافحة الفساد

ــام   اعُت ــرة يف ع ــدتا ألول م ــادئ الرئ، ومهــا حتــدّ ٢٠٠٥م ــسية دان املب ــشأن مي ــساد ب  ،كافحــة الف
 واضــحة  عامــةن ذلــك وضــع سياســاتويتــضّم.  مــن الفــساد العمــوميزان علــى الــتخلصوتركّــ

 .احلوكمة الرشيدة واتباع هنوج جديدة لتحقيق ،صارمةالقضائية الالحقة امل الفساد، وملكافحة

ات مة مــن أجــل تعزيــز اإلجنــاز مــدت اســتراتيجية جديــدة، وهــي مــصمّ  ، اعُت٢٠١٠ويف عــام 
وتال ذلك وضع خطة عمل جديـدة ملكافحـة الفـساد بـالتركيز     . وحتديد اجملاالت ذات األولوية  

إجيـاد  ) ب(؛  العموميةحتديث اخلدمة   ) أ(:  واقتراح عدة أهداف، مبا يف ذلك      ،على منع الفساد  
 زيـادة التنـسيق بـني       )د (حتـسني إقامـة العـدل؛     ) ج(قطاع خـاص تنافـسي وخـال مـن الفـساد؛            

 . منع الفساد السياسي)ه(؛ )هليئاتا(الوكاالت 

 العموميـة يف مـدن جورجيـا        دوائـر اخلـدمات    إنـشاء    اهلامـة يف اآلونـة األخـرية      ومن االبتكارات   
قـدم مجيـع اخلـدمات العامـة للمـواطنني حتـت سـقف واحـد للحـصول                  ت وهي مراكـز  الرئيسية،  

وإضـافة إىل   . ة بـسبل أخـرى    تـسجيل امللكيـة أو التفاعـل مـع احلكومـ           وأعلى جوازات السفر،    
 .جورجيا مراكز التنمية القروية خلدمة املناطق الريفيةذلك، سوف تنشئ 

    
   تنفيذ الفصلني الثالث والرابع  - ٢  

   )الفصل الثالث(التجرمي وإنفاذ القانون     
   االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  -١- ١- ٢ 

   )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (جرائم الرشو؛ املتاجرة بالنفوذ     
فتجعـل يف   رشـو املـوظفني العمـوميني الـوطنيني،         مـسألة    مـن القـانون اجلنـائي        ٣٣٩تعاجل املادة   

 مببـالغ نقديـة أو أوراق ماليـة أو غـري ذلـك               موظف أو طرف ثالـث مـستفيد       وعَداجلرائم  عداد  
، أو عـرض    ة املمتلكـات، أو املنـافع املاديـة أو أي شـكل آخـر مـن االمتيـازات غـري القانونيـ                     من
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مــسألة  ٣٣٨وتتنــاول املــادة . ذلــك عليهمــا أو إعطاءمهــا ذلــك، بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر
 أو املنافع األخرى مقابـل أداء أو عـدم أداء   النقود كال من طلب وقبول   تشملاالرتشاء، وهي   

تشمل هـذه املـادة املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة         كما . فعل معّين 
 .جنبية العموميةاأل

مقتــضيات تتوافــق مــع ، وهــي  والــسليبلفاعــلاا بــشكليه املتــاجرة بــالنفوذ ٣٣٩وجتــّرم املــادة 
 القـانوين الفعـل واالمتنـاع عـن الفعـل كليهمـا، وهـو ال يـشترط                  الـنص ويـشمل هـذا     . االتفاقية

 .فرض النفوذ الفعلي وال حتقيق النتائج املنشودة

مقتـضيات  نطـاق  وال يقتصر االرتشاء على   . شاء يف القطاع اخلاص    الرشو واالرت  ٢٢١وجتّرم املادة   
 . على حد سواء على موظفي القطاع اخلاص طلب املنافع وتلقيهافُيخطراالتفاقية الدنيا، 

    
   )٢٤ و٢٣املادتان (غسل العائدات اإلجرامية؛ اإلخفاء     

 ١٩٤املـــواد غـــسل األمـــوال يف مـــسألة اعتمـــدت جورجيـــا أحكامـــا جنائيـــة شـــاملة ملعاجلـــة  
ــق يف  ٢٠١٠وبــصفة خاصــة، حــددت احلكومــة يف عــام   . ١٨٦ و١٩٤/١و  أولويــات التحقي

ونتيجـة لـذلك،    . جوانب غـسل األمـوال واجلوانـب املاليـة مـن النـشاط اإلجرامـي يف جورجيـا                 
ــع عــدد الــدعاوى القــضائية     ــشأن  ارتف  ٢٠٠٩قــضايا غــسل األمــوال بــني عــامي     املالحقــة ب

 . إدانة١٢٣ إىل ١ ارتفع عدد اإلدانات من ، يف حني١٤٣ إىل ٦ من ٢٠١١و

إضــفاء صــفة شــرعية علــى "شمل يــيــث حب األمــوال تعريفــا واســعا  غــسل١٩٤َ وتعــّرف املــادةُ
أو /ألغـراض إخفـاء أصـلها غـري املـشروع و          [...] أو غـري املوثّقـة      /املمتلكات غـري املـشروعة و     

 املــسؤولية ليــشمل املمتلكــات الــيت ع نطــاقيتوّســ" امللكيــة غــري املوثّقــة"وبــإدراج ". غــري املوثّــق
 أيــضا ١٩٤/١ و١٨٦كمــا جتــّرم املادتــان   . يــشتبه يف كوهنــا مــستمدة مــن نــشاط إجرامــي     

 أو تـصريفها عـن علـم مباهيتـها،        أو حيازهتـا    أو اكتـساهبا    استخدام عائـدات النـشاط اإلجرامـي        
 العائـدات  ةإبـدال أو إحالـ  شمل يـ  لكـي  ١٩٤وُعّدل نطاق املادة . دون غرض إضايف إلخفائها  

 مـن العواقـب القانونيـة للنـشاط اإلجرامـي           اإلفـالت اإلجرامية بغية مساعدة شخص آخر علـى        
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة         ١٢٤/١باإلضافة إىل ذلك، جتيز املـادة       . مصدر تلك العائدات  

وهة مراقبة أجهزة إنفاذ القـانون للحـسابات املـصرفية مـن أجـل اسـتبانة املعـامالت املاليـة املـشب                    
 .وتيسري تتبع األصول

تعـّدد األفعـال اجلُرميـة      ل إىل أقـصى حـّد، مل        اوبغية توسيع نطاق األحكام اخلاصة بغسل األمـو       
ويــشمل تعريــف املمتلكــات كــالّ مــن املمتلكــات املاديــة وغــري املاديــة، مبــا يف ذلــك    . األصــلية

 .وحقوق الترخيصحقوق امللكية الفكرية 
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تقبل القريـب، وبـصفة رمسيـة، نـسخا مـن تـشريعاهتا اخلاصـة               وتعتزم جورجيـا أن تقـدم يف املـس        
 .بغسل األموال إىل األمني العام لألمم املتحدة

    
   )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     

 علــى ممتلكــات شــخصدومنــا إذن قــانوين جتعــل االســتيالء ، كمــا  االخــتالس١٨٢جتــّرم املــادة 
 .آخر أو اختالسها، مبا يف ذلك يف القطاع اخلاص، فعال غري قانوين

 إساءة استغالل املوظف العمومي للسلطة الرمسية من خالل فعل يلحـق ضـررا              ٣٣٢وجتّرم املادة   
املتعمَّـد،  وميتد نطاق املـسؤولية اجلنائيـة إىل الـسلوك          . غرض حتقيق ربح أو مزية    لباملصلحة العامة   

 .املتهور واملهمل، ومن مثّ فهو ال يقتصر على املقتضيات الدنيا لالتفاقية السلوك وكذلك إىل

 تعتـرب هـذه القـضايا مـشمولة         فإهناشروع،  املجورجيا ال جتّرم بصفة خاصة اإلثراء غري         مع أنَّ و
 املوجـودات املاليـة    آلليـة اإلعـالن عـن        راًكما أنّ التنفيذ الذي بدأ مؤخّ     . بأحكام غسل األموال  

 املباشــر مـن قبـل كبــار املـوظفني العمـوميني يــساعد علـى القيـام بالرصــد       كتـروين اإللباالتـصال  
 . يف هذا الصددوالتحقيق

    
   )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

املتـرمجني   وأاخلـرباء   وأالـضحايا   وأ السلوك الذي يرمي للتأثري علـى الـشهود   ٣٧٢حتظر املادة   
ــشفويني  ــزوّ  ال ــشهادات م ــة اإلدالء ب ــ. رةبغي ــسؤولية    وجي ــة م ــل الشخــصيات االعتباري وز حتمي
 .عقوبات تشمل سحب الرُّخص أو فرض الغرامات أو التصفيةفرض جنائية، مع 

ل يف  خُّأو التهديد أو التخويف بقـصد التـد        استخدام القوة البدنية     ٣٦٥ و ٣٦٤وحتظر املادتان   
تـدابري  ومتتـد   . يـة نفـاذ القـانون مهامـه الرمس      إ املـسؤول عـن   ممارسة املوظف القضائي أو املوظف      

 عاقب هذه اجلرائم بعقوبـات أشـدّ      وُت.  احمللّفني وحمامي الدفاع   احلماية بنص صريحٍ لتشمل   هذه  
 .صرامة لدى ارتكاهبا من قبل موظف عمومي

    
   )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

 التجاريـة،    نطاق هذه املسؤولية، والـذي يـشمل غـسل األمـوال، والرشـوة             ١٠٧/٢د املادة   حتّد
وتتـــضمن العقوبـــات تـــصفية األعمـــال التجاريـــة، أو . والرشـــو واالرتـــشاء واملتـــاجرة بـــالنفوذ

وال ينـدرج تبديـد أو      . أو مصادرة املمتلكـات   /احلرمان من رخصة العمل التجاري، أو تغرمي و       
 . للشخصيات االعتباريةاجلنائيةاختالس املمتلكات يف نطاق املسؤولية 
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 كأسـاس  الشخصية الطبيعية اليت ترتكـب الفعـل مـن املـسؤولية اجلنائيـة               براءبإع  وال جيوز التذرّ  
 املـسؤولية اجلنائيـة     وإضـافةً إىل ذلـك فـإن      . عفاء الشخـصية االعتباريـة مـن املـسؤولية اجلنائيـة          إل

 .للشخصيات االعتبارية ال متس املسؤولية اجلنائية للشخصية الطبيعية اليت ارتكبت اجلرم
    

   )٢٧املادة (ع املشاركة والشرو    
 واإلعـداد  والتحـريض عليـه، والـشروع فيـه          اجلُـرم جيّرم القانون اجلنائي املساعدة على ارتكاب       

 ٢٥ إىل ٢٣ املــواد وتـشمل .  املـرتكبني واملـشاركني يف االرتكـاب علـى الـسواء     فيمـا خيـص  لـه  
ــات       ــشاركني يف فئ ــوزع امل ــا ي ــة، مم ــر يف ارتكــاب اجلرمي ــنظِّ"اشــتراك شخــصني أو أكث " نيمامل

 ".املرتكبني"و" ضنياحملرِّ"و

وباإلضـافة إىل   .  يف ارتكاب اجلرمية، مبا يف ذلك جـرائم الفـساد           الشروعَ ١٩ املادة   كما تشمل 
 .١٨ مبوجب أحكام املادة ، وذلكجرميةاإلعداد الرتكاب ذلك، جتّرم جورجيا 

    
   )٣٧ و٣٠دتان املا(املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     

يف حيـاة   خطـورة اجلـرم املرتكـب والتـاريخ اإلجرامـي       جيب على احملـاكم أن تـضع يف احلـسبان         
ن تقييــد احلريــة، واحلــبس، وميكــن لألحكــام الــصادرة أن تتــضّم. احلكــم عليــهلــشخص لــدى ا

اإلجبـاري  العمـل   وواحلرمان من احلق يف شغل وظيفة، واحلرمان من رخصة العمل التجـاري،             
 بــشأنوال متــس اجلــزاءات املفروضــة مبمارســة ســلطة تأديبيــة  . ي، واخلدمــة اجملتمعيــةاإلصــالح

 .موظفي اخلدمة املدنية

وباسـتثناء رئـيس الدولـة أو       .  من القانون اجلنائي نطاق احلـصانة مـن التوقيـف          ١٧٣وحتدد املادة   
 إلقـاء ت  ق يف حـاال   طبَّـ الشخص الـذي يتمتـع بـصفة دبلوماسـية، فـإن احلـصانة مـن التوقيـف ال تُ                  

وجييز قانون اإلجراءات اجلنائية احلصانة مـن املالحقـة       . جرميةالقبض على الشخص أثناء ارتكابه      
 .كما ميكن للربملان رفع احلصانة. جييز احلصانة من التحقيق اجلنائيال القضائية، ولكنه 

ديريــة  التقعلــى جعـل إســناد الـصالحية   مــن قـانون اإلجــراءات اجلنائيـة   ١٦٦ و١٦ املادتـان  وتـنص 
 .على مكتب املدعي العام الذي يعمل يف سياق الصاحل العاممقصوراً للشروع يف املالحقة اجلنائية 

 أمـام القـضاء، وهـي تتـرك         املـّدعى علـيهم    التدابري الوقائية اليت تضمن مثـول        ١٩٨د املادة   وحتّد
 بكفالـة   إلفـراج اومن بني تلك التدابري     . رئيس احملكمة دى   التقديرية ل  مسألة تقريرها للصالحية  
 . وغري ذلكواالحتجاز قبل احملاكمة
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اإلدانـة،  ب بعـد احلكـم    املبكر أو املـشروط      اإلفراج من القانون اجلنائي شروط      ٧٢وحتكم املادة   
صــالح  مــدة احلكــم ضــروريا إلإكمــال الــسراح املــشروط عنــدما ال يكــون إطــالقوهــي جتيــز 

 يف اجملتمـع مهـا مـن املبـادئ          اإلدمـاج وإعـادة   إعـادة التأهيـل     كمـا إن    و. الشخص احملكـوم عليـه    
 . املبكّراإلفراج والقرارات املتخذة بشأن األحكاماألساسية اليت حتكم كالّ من إصدار 

إيقافـه  فصل املوظـف العمـومي أو   بشأن ويوّضح قانون جورجيا اإلجراءات اخلاصة بقضايا الفساد       
املوظفون املدانون جبرائم الفـساد مـن   وحيرم .  أو إعادة توظيفه، مع ضمان افتراض الرباءة  عن العمل 
 القطاع العام، مبـا يف ذلـك   مباشرة عدد من األنشطة املتنوعة يف جمال وظيفة رمسية أو    تولّياحلق يف   

 .د مبوجب القانون اجلنائيحّد وظيفة يف منشأة تابعة للدولة، لفترة زمنية معّينة ُتتولّي

تقـدمي   على تقدمي معلومات مفيدة وعلـى         يف نشاط إجرامي   األشخاص الذين يشاركون  وُيشّجع  
وجتيـز جورجيـا    . واحلصول على األدلّة اإلثباتية    التحقيق   ألغراضجهزة إنفاذ القانون    ألساعدة  امل

اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية عند اإلبالغ عن قضايا رشو املوظفني العموميني واملتـاجرة بـالنفوذ                
 .، ولكنه ال ينطبق على املرتشيشيالراوينطبق ذلك على . أو الرشوة التجارية

    
   )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     

  برنـامج ٢٠١١وضـعت يف عـام   مث . ٢٠٠٦مايـة الـشهود منـذ عـام     حلاختذت جورجيا تـدابري   
 عـن   لتكـتُّم ان التـدابري احلمائيـة      وتتـضمّ .  الشهود والضحايا وأسرهم   يشمل، وهو    جديداً محايٍة

، والــسماح بــاإلدالء بالــشهادة مــن وراء حجــاب غلقــة، وخــتم الوثــائق، اهلويــة، واملرافعــات امل
لـضحايا حقـوق معّينـة      ول. ونقل الـشهود إىل أمـاكن أخـرى مؤقتـاً          ،وتطبيق تدابري أمنية خاصة   

أمــام بإفــادة  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، مبــا يف ذلــك احلــق يف اإلدالء   ٥٧توردهــا املــادة 
 .املتكّبدةألضرار واالصادر  بشأن احلكم احملكمة

 اعتمدت جورجيا تعديالت على القـانون اخلـاص بتـضارب املـصاحل والفـساد               ٢٠٠٩يف عام   و
غني أو ختـويفهم     املـبلِّ  اجلـائر جتـاه   اخلدمة العمومية، الذي حيظر، يف مجلة أمور، التمييز         سلك  يف  

؛ أو حبقهـم  ةأديبيـ  أو ت ة أو إداري  ة أو مدني  ة جنائي ات إجراء  مباشرة وأأو ممارسة الضغط عليهم؛     
 . منها بصفة مؤقتةتسرحيهمفصلهم من وظيفتهم الرمسية أو 

    
   )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     

 املمتلكــات الــيت والتجريــد مــن مــن القــانون اجلنــائي مــصادرة عائــدات اجلرميــة ٥٢جتيــز املــادة 
يـشمل  ، كمـا    تـدابري إىل األشـياء ووسـائل اجلرميـة        وميتد نطـاق هـذه ال     .  إجرامية اكتسبت بسبل 
وختــضع عائــدات اجلرميــة الــيت اختلطــت مــع املمتلكــات املــشروعة للمــصادرة    . مجيــع اجلــرائم
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القـانون املـدين حقـوق الغـري مـن ذوي           أحكـام   مـي   حتو.  تقدير قيمة العائدات املختلطـة     حبسب
 .النية احلسنة

 حييـل ، ومبوجبـها  ١٥٤اآلليـة األوىل هـي املـادة    . وهناك آليتان لتطبيق أمر بتجميـد املوجـودات    
، وتتخـذ احملكمـة قـرارا بـشأنه، يف          معّينـة  استدعاًء لتجميد موجـودات      احملكمةاملدعي العام إىل    

واآلليـة  . ، وذلـك سـواء بعقـد جلـسة اسـتماع أو مـن دون ذلـك                 ساعة من تقدميـه    ٤٨غضون  
 دومنـا  إجراء للتجميد الطـارئ املؤقـت        اختاذ متكّن املدعي العام من      اليت،  ١٥٥الثانية هي املادة    

 . إلخفاء املمتلكات أو تدمريها حمتمالًاًأمر من احملكمة إذا ما وجد سبب

من قانون اإلجراءات املدنيـة، جيـوز للـسلطات أن           ٤٤/١باإلضافة إىل ذلك، ومبوجب الفصل      
الــيت ال تــرتبط ارتباطــا قــة ثّمتلكــات غــري املــشروعة أو غــري املو التجريــد املــدين مــن املتنفّــذ أمــر

 .مباشرا بنشاط إجرامي أساسي

 هيئـة كمـا تـضطلع     . دة واملصادرة جهاز التحقيق الذي نفذّ األمر       إدارة املمتلكات اجملمَّ   ويتولّى
تنظــيم شــؤون املوجـودات املــصادرة، والــيت ختـضع ملــزاد علــين   باخلـدمات التابعــة لــوزارة املاليـة   

 .اإللكتروينعن طريق نظام املزاد  املباشر اإللكتروينجيري باالتصال 

 واسـتبانة املوجـودات، مبـا يف        القيـام بتعقّـب    املهنيـة عقبـة أمـام        والوال تشكّل السرية التجاريـة      
 .وحجزهاذلك التفتيش عنها 

    
   )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     

  أقـل خطـورة    ميـة الـيت هـي       أي اجلر :  مـدد التقـادم باالسـتناد إىل خطـورة اجلرميـة           ٧١ املادة   تبّين
د مــدة التقــادم مــدَّوُت).  ســنة٢٥(شديدة اخلطــورة الــو)  ســنوات١٠(طــرية اخلو، ) ســنوات٦(

 ١٥إىل )  بــالنفوذواملتــاجرة ،الرشــوو، الــسلطة اســتعمالإســاءة (املعّينــة لــبعض جــرائم الفــساد 
رتكـاب  ويبـدأ حـساب الوقـت منـذ ا     .  سنة إذا كانت اجلرمية شديدة اخلطـورة       ٢٥إىل  سنة، مث   
كمـا  . القبض عليه  يف حالة فرار اجلاين املشبوه من العدالة، مث يستأنف يف حلظة             وُيعلَّقاجلرمية،  

 . اجلاين املشبوه باحلصانةخالل فترة محايةالتقادم مدة علّق ُت

ــضى ــادة  ومبقت ــضاء  ٥٣ أحكــام امل ــائي الق ــانون اجلن ــن الق ــضع يف    م ــى احملــاكم أن ت ، جيــب عل
 بـشأن احلكـم املناسـب       البـتّ والتاريخ اإلجرامي للـشخص املعـين لـدى         خطورة اجلرم   اعتبارها  

 .بناء على اإلدانة
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   )٤٢املادة (الوالية القضائية     
 من القانون اجلنائي الوالية القضائية اليت ختضع هلا مجيع األفعـال اجلنائيـة املرتكبـة               ٤ املادة   تقّرر

، اسـتمّرت ، أو بـدأت ليم جورجيـا إذا مـا    وتعترب اجلرمية مرتكبة داخل إق    . داخل إقليم جورجيا  
 . يف اإلقليمأُهنيتأو 

 الواليـة القـضائية الـيت ختـضع هلـا األفعـال اجلنائيـة الـيت حتـدث خـارج إقلـيم            ٥ املـادة    كما تقّرر 
 خــارج وجيــوز مــّد نطــاق الواليــة القــضائية . جورجيــا إذا مــا ارتكبــت ضــّد مــصاحل جورجيــا  

 نطـاق   ٥وتوّسع أحكام املـادة     . ة يف حالة اجلرائم اخلطرية     ليشمل مواطين الدول األجنبي    اإلقليم
الواليــة القــضائية بــشمول املــواطنني األجانــب الــذين يتــصّرفون خــارج جورجيــا ممــن ميارســون 

 مـن جـرائم الفـساد املـذكورة، والـيت تتـضمن       اًسلطة عمومية بالنيابة عن جورجيا ويرتكبون أيّ    
 .الرشو واالرتشاء والرشوة التجارية واملتاجرة بالنفوذ

    
   )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

باطلة إذا ما انتـهكت أحكـام القـانون    املالية عترب املعاملة  من القانون املدين، تُ  ٥٤مبوجب املادة   
عتـرب الفـساد    وُي.  أو للمبـادئ األخالقيـة      العـام  يفرضه، أو إذا كانت خمالفة للنظام     واحلظر الذي   

وجييـز القـانون املـدين أيـضا رفـع الـدعاوى القانونيـة              . عامال ذا أمهيـة يف إلغـاء العقـد أو فـسخه           
 . بسوء النيةُتجرىاخلصوصية يف معامالت املمتلكات اليت 

ــادة   ــإن   ٩٩٢ومبوجــب امل ــدين، ف ــانون امل ــن الق ــسبب يف    م ــذي يت ــشخص ال ــضرر إحلــاق ال  ال
، مـسؤول مبقتـضى القـانون عـن         إمهـايل  أو   متعّمـد بشخص آخر من خالل فعل غـري قـانوين أو           

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اختـاذ           ٣٠٩/١٦وجتيـز املـادة     .  الطـرف املتـضرر     علـى  تعويضال
 .إجراءات قانونية ضد الطرف اجلاين املسؤول عن إحلاق الضرر

    
   )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (صة والتنسيق بني الوكاالت ات املتخّصالسلط    

وباإلضافة إىل البنية املؤسـسية الـيت       .  إزاء الفساد  )اهليئات (د الوكاالت تتبع جورجيا هنجا متعدّ   
ــاك عــدّ ٢-١القــسم ورد شــرحها يف  ــساد    ، هن ــضايا الف ــق يف ق ة شــعب مــسؤولة عــن التحقي

  االدعـاء مكتـب  مكتـب رئـيس   ضـمن لـك العمليـات   وتنسيق عمليـات إنفـاذ القـانون، مبـا يف ذ       
ن والياهتـــا تلقـــي وتتـــضّم. ، ووزارة الـــشؤون الداخليـــة ووزارة املاليـــة)النيابـــة العامـــة(العـــام 

للمالحقــة  وإحالــة القــضايا ،املعلومــات عــن حــاالت الفــساد املزعومــة، والتحقيــق يف اجلــرائم  
الدعــاء العــام علــى التحقيقــات يف  كتــب امل التابعــةوتــشرف إدارة مكافحــة الفــساد . القــضائية

 . جبميع الوزاراتفيما يتصلقضايا الفساد 
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لـدى وزارة   و عامـة لـدى وزارة العـدل         هيئتـا تفتـيش    أنـشئت  بـالتحقيق الـداخلي،      يتعلقوفيما  
ــة احلــسابات    ــة ملراجع ــة، وإدارات داخلي ــدىالداخلي ــوزارات األخــرى، وذلــك مــن أجــل    ل  ال

 .شف عن الغش والتحري بشأن السلوك غري األخالقيالتحقق من االمتثال للقانون، والك

، مبـا يف ذلـك تبادهلـا عـن طريـق            بانتظـام وتتعاون أجهزة التحقيق مـن خـالل تبـادل املعلومـات            
 القـسم  يف وصـفه ، الـذي ورد  )اهليئـات  (جملس تنسيق مكافحة الفساد املشترك بـني الوكـاالت     

باإلضــافة إىل ذلــك، . شتركصة للتحقيــق املــتــشكيل أفرقــة متخّصــكـذلك مــن خــالل   و،٢-١
وشـهد التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون       . رات للتعـاون فيمـا بينـها      ة وكاالت مـذكّ   اعتمدت عدّ 

، وهـو   ٢٠١١ يف عـام     ، من خـالل إطـالق النظـام املتكامـل إلدارة القـضايا اجلنائيـة               هاماً حتسناً
نون مـع هيئـات االدعـاء        واالستفادة منـها أجهـزة إنفـاذ القـا         صوهنا تتشارك يف    إلكترونيةمنّصة  
 .العام

    
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢- ١- ٢ 

التاليـة يف تنفيـذ الفـصل الثالـث          اجليِّـدة التجارب الناجحة واملمارسات    إىل   إمجاال   ُيوجَّه االنتباه 
 :من االتفاقية

ــدأ مــؤخّ    •   ــذ الــذي ب ــة إعــالن  راًالتنفي ــة  آللي ــار املوجــودات املالي   الــيت ميتلكهــا كب
ــوميني  ــطةاملـــوظفني العمـ ــروين االتـــصال وذلـــك بواسـ ــر، وُياإللكتـ ــاح  املباشـ تـ

ــور   ، وتتــيح هــذه اآلليــة مجــع املعلومــات    ؛الع عليهــا جمانــا طّــاالالعــام للجمه
 .وتساعد على القيام بالرصد والتحقيق

 السلطة  استعمالفعال إساءة   أ إدراج السلوك املتعّمد واملتهّور واإلمهال ضمن نطاق        •  
 .ة من قبل املوظفني العموميني الذين يرتكبون أفعاال ضّد الصاحل العامالرمسي

 ارتكبـت  املسؤولية اجلنائية للشخصية الطبيعية الـيت        اإلبراء من  اعتبارعدم جواز     •  
 .الشخصية االعتبارية من املسؤولية اجلنائية أساساً إلعفاء فعال إجراميا

ممارسـة النفـوذ    ة اجلنائية عن جرميـة      جواز حتميل الشخصيات االعتبارية املسؤولي      •  
قـرض  يف القـضايا اجلنائيـة، مـع        علـى شـيٍء مـا       لتأثري على الشهود أو إكراههم      ل

 .جزاءات تشمل إلغاء الرُّخص املمنوحة هلم والتغرمي أو التصفية

 للمـواطنني تقـدمي العطـاءات وشـراء         اإللكتـروين  املـشتريات العموميـة   يتيح نظام     •  
 ممارســات االشــتراء    يفشفافيةالــ ، ويــساعد علــى زيــادة    املمتلكــات املــصادرة  

 .والكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها



 

V.12-53860 11 
 

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

 املـواطنني األجانـب العـاملني خـارج         حبيث يشمل توسيع نطاق الوالية القضائية       •  
إقليم جورجيا الذين ميارسـون سـلطة عموميـة بالنيابـة عـن جورجيـا ويرتكبـون                 

ــ ــذكورة  اًأّي ــساد امل ــن جــرائم الف ــشاء والرشــوة     م ــشمل الرشــو واالرت ــيت ت ، وال
 .التجارية أو املتاجرة بالنفوذ

    
   يات والتوصياتالتحّد  -٣- ١- ٢ 

 :واصلة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساداإلمكانية ملمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح 

 مواصــلة تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفــساد وخطــة العمــل الوطنيــة   •  
 .ملكافحة الفساد

مواصــلة مــنح األولويــة للتحقيــق يف جوانــب غــسل األمــوال واجلوانــب املاليــة    •  
 . يف سياق قضايا الفسادوخصوصاًللنشاط اإلجرامي ومالحقتها قضائيا، 

مــن القــانون اجلنــائي )  االعتباريــةالكيانــاتمــسؤولية  (١٠٧/٢تعــديل املــادة   •  
 ).تبديد املمتلكات أو االختالس (١٨٢ املادة حبيث تشمل يف نطاق تطبيقها

ــة         •   ــوفري احلماي ــداخلي لت ــانوين ال ــام الق ــبة يف النظ ــدابري مناس ــر يف إدراج ت النظ
لألشــخاص العــاملني يف القطــاع اخلــاص ممــن يبلغــون الــسلطات الوطنيــة عــن  

 .جرائم الفساد

ع مواصلة دعم اآلليات القائمة والنظر يف اختـاذ تـدابري إضـافية لتيـسري وتـشجي                 •  
ــاع         ــات القط ــة وكيان ــام الوطني ــاء الع ــق واالدع ــني ســلطات التحقي ــاون ب التع

 .اخلاص يف سياق مسائل الفساد
    

   )الفصل الرابع(التعاون الدويل   - ٢- ٢  
   االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  -١- ٢- ٢ 

  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (

خيضع التعاون الدويل، مبا يف ذلك تسليم اجملرمني، ألحكام القانون اخلاص بالتعاون الـدويل يف               
 .٢٠١٠املسائل اجلنائية لعام 
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ن أحكامـا بـشأن   اإلقلـيم معاهـدات ثنائيـة تتـضمّ    منطقـة   بلـدان يف  ٧وقد أبرمت جورجيـا مـع      
وهــذه املعاهــدات ذات . تــسليم اجملــرمني، وهــي طــرف يف عــدة معاهــدات متعــددة األطــراف  

 مجيع أنواع اجلرائم اخلاضعة للعقوبة مبوجب أحكام القـانون اجلنـائي، مبـا         وتشملطبيعة عامة،   
 .يف ذلك جرائم الفساد

.  لتسليم اجملـرمني باالسـتناد إىل مبـدأ املعاملـة باملثـل     أساساً قانونياًاالتفاقية هذه  وتعترب جورجيا   
 جتيـز لـوزارة العـدل أن تـربم مـع الـسلطات              ٢ املـادة    فإنَّ،  مطّبقةويف حال عدم وجود معاهدة      

 . لقضية حمددةصاً خمّصاألجنبية املعنية اتفاقاً

تسليم اجملـرمني    طلبا من طلبات     ١٢، طلبا واحدا ووجهت     ٢٠٠٩وتلقت جورجيا، منذ عام     
ات إىل   وإمنا اسـتندت تلـك الطلبـ       ،التفاقيةإىل هذه ا   منها   ومل يستند أيٌّ  . املتعلقة جبرائم الفساد  

 .معاهدات ثنائيةإىل االتفاقية األوروبية بشأن تسليم اجملرمني أو 

وجيـب أن تكـون   .  لغـرض التـسليم   شرطاً أساسياًالتجرمي املزدوج على اعتبار    ١٨ املادة   وتنّص
 التسليم خاضـعة لعقوبـة احلرمـان مـن احلريـة ملـدة سـنة واحـدة علـى                    ُيلتمس بشأهنا اجلرمية اليت   

ــة األجنبيــة األقــل مبقتــضى قــانو  ــا والدول ــة إصــدار احلكــم، جيــب  . ين جورجي تقــل أالَّ ويف حال
وجتـري دراسـة واسـعة لـشرط التجـرمي املـزدوج، وذلـك              . العقوبة عن احلبس ملدة أربعـة أشـهر       

 . والسلوك األساسيالوقائعيةباالستناد إىل الظروف 

وجـب معاهـدة أو     وميكن إحالة طلبـات تـسليم اجملـرمني عـن طريـق قنـوات االتـصال القائمـة مب                  
نتربـول   يف حالة عدم وجود نظـام قـائم، عـن طريـق القنـوات املباشـرة أو اإل                  ،ص أو اتفاق خمصّ 

ومــع أنّ جورجيــا ال تقــّر اإلجــراءات . وال يــستلزم الطلــب الــدعم بــدليل ظــاهري). ٣املــادة (
 وخباصـة ،  جـداً  اختاذ القرار النهائي جيري يف غـضون فتـرة قـصرية        طة لتسليم اجملرمني، فإنَّ   املبّس

 .قيد االعتقال مؤقتاًعندما يكون اهلارب 

 اجلرميــة ال تعتــرب سياســية إذا وجيــوز رفــض تــسليم اجملــرمني يف حالــة اجلــرائم الــسياسية، ولكــنَّ 
وال ميكـن رفـض     . كانت جورجيا ملزمة بتسليم اجملرم مبقتضى معاهدة دولية أو اتفاق خمصص          

 . أو ضريبيةمالية بأن اجلرمية تنطوي على مسائل عاًالطلبات تذّر

 ويف حـال عـدم وجـود معاهـدة مـن هـذا القبيـل، فـإنَّ                . ا تسليم مواطين جورجيـا فهـو مقّيـد        أمَّ
ويف الفتــرة بــني ). ٤٢ و٢١املادتــان (قــانون جورجيــا يــنّص علــى املالحقــة القانونيــة الداخليــة 

  قضية من هذا القبيـل إىل الـسلطات املعنيـة؛ ومـا            ٤٦، أحيلت   ٢٠١٠أغسطس  / وآب ٢٠٠٧
وتعتـرب  . ت فيهـا انتظـار أن ُيبـ  يف قـة  ، معل٢٠٠٧ّ قضايا مـن عـام   ٣ قضية، من بينها  ٢٣لت  زا

اإلثباتيـة   األدلـة  لقـوة  قانونيـة مكافئـة   قوةمة الطلب ذات    مها الدولة مقدِّ  اليت تقدّ اإلثباتية  األدلة  
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  الـسارية  والقواعـد اليت ُيحصل عليها داخل جورجيا، شريطة أن يـتم مجعهـا وفقـا لإلجـراءات                
 .يف الدولة األجنبية

ــذّر ــسليم اجملــرمني بغــرض إنفــاذ حكــم صــادر،      ويف حــال الت ــرفض طلــب ت ــسية ل ــدأ اجلن   ع مبب
ال ميكن اإلنفاذ مبوجب أحكام القانون الـداخلي إالّ يف نطـاق مـا جتيـزه املعاهـدة الدوليـة ذات                     

القـرار يـتم حبـسب     ويف سياق التطبيق املباشر لالتفاقية، فإن اختـاذ          .صالصلة أو االتفاق املخصّ   
 .القضايا كلّ على حدة

ــ ــة    كــلذ وُتنفّ ــا لألصــول القانوني ــسليم اجملــرمني وفق ــع  ، مراحــل إجــراءات ت  مــع ضــمان التمت
 ).٣٤املادة (باحلقوق مبقتضى قانون اإلجراءات اجلنائية 

وقــد انــضمت جورجيــا طرفــا يف عــدد مــن االتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف بــشأن نقــل  
وعند عدم وجود معاهدة، ميكن التعـاون بنـاء علـى اتفـاق خمـصص            . كوم عليهم األشخاص احمل 

 .أو على أساس مبدأ املعاملة باملثل

الواليـات القـضائية    وال يوجد يف جورجيا حكم حمدد لتنظيم نقل الدعاوى اجلنائية يف حاالت             
 واللجــوء إىل ص خمــّصاتفــاق، إبــرام فيمــا بينــها التنــازع بيــد أّنــه ميكــن، يف حــاالت املــشتركة؛

 .إجراء تسليم اجملرمني أو املساعدة القانونية املتبادلة
    

   )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
 وهـي طـرف يف   ، بلـدان يف املنطقـة  ٦أبرمت جورجيا اتفاقات للمساعدة القانونية املتبادلة مـع         

 علــى ســبيل ٢٩-٩قــرات الف( مــن االتفاقيــة ٤٦وميكــن تطبيــق املــادة . ة معاهــدات دوليــةعــّد
ويف حالــة عــدم . صــفة التطبيــق الــذايت للمعاهــدات الدوليــة إىل  بــالنظر  مباشــراًتطبيقــاً) املثــال

وجود نّص تعاهـدي بـشأن إمكانيـة تقـدمي املـساعدة، فـإن وزارة العـدل خمولّـة بـإبرام اتفاقـات                  
 .التعاون على أساس مبدأ املعاملة باملثلبصة، أو خمّص

 التـــدابريحيـــدد أنواعـــا معينـــة مـــن  لتعـــاون الـــدويل يف املـــسائل اجلنائيـــة الوالقـــانون اخلـــاص با
ــا كانــت ســلطات         ــة، إذا م ــدول األجنبي ــواع املــساعدة لل ــع أن ــا يعــين إتاحــة مجي ــة، مم اإلجرائي

 . لة باختاذ إجراءات من هذا القبيل يف حالة القضايا الداخليةالتحقيق اجلورجية خمّو

. ركزيـة املـسؤولة عـن توجيـه وتلقـي طلبـات املـساعدة القانونيـة               وزارة العدل هـي الـسلطة امل      و
  مطلقـا أيَّ   هومل تتلـق جورجيـا أو توجِّـ       . اإلنكليزيـة وجيب تقدمي الطلبـات باللغـة اجلورجيـة أو          

ة طلبــات تتعلــق هــت عــّدطلــب للمــساعدة القانونيــة بنــاء علــى االتفاقيــة، ولكنــها تلقــت ووجّ 
 متوســط الفتــرة ويتــراوح. نائيــة أو متعــددة األطــرافجبــرائم الفــساد باالســتناد إىل معاهــدات ث
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ــذ الطلبــات بــني    ــة   .  أشــهر٣ وشــهرينالالزمــة لتنفي ــه طلبــات املــساعدة القانوني وميكــن توجي
 .املتبادلة باستخدام أي من طرائق االتصال

وجيوز رفض املساعدة القانونيـة املتبادلـة إذا كـان منحهـا سـيخلّ بالـسيادة أو األمـن أو النظـام                      
 أو إذا كانـت     ،م أو بأي مـصاحل أساسـية، أو إذا كـان تنفيـذها سـيكون خمالفـا للتـشريعات                  العا

وُيـرفض الطلـب إذا ترتـب       . طلب املساعدة من أجلها جرمية سياسـية أو عـسكرية         اجلرمية اليت تُ  
ع وال جيــوز التــذّر.  املعتــرف هبــا عامليــاً احلريــات األساســية لألفــراد وعليــه إجحــاف بــاحلقوق  

 هـو أن    الـالزم يف هـذا اخلـصوص      والـشرط الوحيـد     .  لـرفض الطلـب     كأسـاس  رفيةبالسرية املص 
 املعلومات املطلوبة مبوجب إذن تصدره حمكمة أو أي جهـاز خمـتص لـدى الدولـة     اإلفصاح عن 

 .ويتعّين تبليغ الدولة املقدمة للطلب بأسباب رفض املساعدة. مة الطلبمقدِّ

 تـدابري قـسرية     تنفيـذ ذا طلبـت الـسلطة األجنبيـة         إ شـرطاً أساسـياً    شرط التجـرمي املـزدوج       ويعترب
وال جيوز منح املساعدة إالّ بعد أن تأذن هبـا أيـضا الـسلطة املختـصة             ). كالتفتيش واحلجز مثال  (

 .مة الطلبلدى الدولة مقدِّ

 جتيـز   ٥٢ املـادة    مطلقا أي طلـب باملـصادرة بنـاء علـى حكـم أجـنيب، فـإنَّ               مل تتلّق    جورجيا   ومع أنَّ 
ويف حاالت كهذه، تصبح جورجيا املالك القانوين للممتلكات املـصادرة،       . لطلبتنفيذ مثل ذلك ا   

ــاء علــى ذلــك   ــة وبن ــ أن جيــوز حملكمــة جورجي ــة مقدِّاملوجــوداتأمر بنقــل ت . مــة الطلــب إىل الدول
وميكـن جلورجيـا إقـرار      . صة أو إصـدار قـرارات هبـذا الـشأن         وكإجراء بديل، ميكن إبرام عقود خمصّ     

 . طبقا لإلجراءات احملددة مبوجب القانونغري اجلنائية باملصادرة وإنفاذ أوامر أجنبية

وال جيوز استخدام أي معلومات أو مواد أخـرى ُيحـصل عليهـا عـن طريـق املـساعدة القانونيـة               
 . ما مل تقّدم موافقة مسبقة هبذا الشأن،املتبادلة يف أي غرض عدا عن الغرض املبّين يف الطلب

 ).٤املادة (يف االعتيادية املترتبة على تنفيذ الطلبات وتتحمل جورجيا عموما التكال
    

  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحّر    
   )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (

ن مجيعهــا وتتــضّم.  الــشرطةأجهــزةة اتفاقــات دوليــة بــشأن التعــاون بــني أبرمــت جورجيــا عــّد
وتتطلـع جورجيـا إىل إبـرام املزيـد مـن هـذه             . ئم احملـددة يف املعاهـدة     تقريبا أحكاما تتعلق بـاجلرا    

 .اتفاق استراتيجي مع مكتب الشرطة األورويب، باإلضافة إىل املعاهدات الثنائية

الـسلطات املختـصة املـسؤولة عـن التعـاون، وتيـّسر تقـدمي املـساعدة                َمـن هـي     د االتفاقات   وحتّد
هـي إدارة الـشرطة اجلنائيـة التابعـة         فيف جورجيـا    لتنـسيقية   اجهة االتـصال    ا  أمَّ. الةالسريعة والفعّ 
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ويف احلــاالت الطارئــة، هنــاك بعــض االتفاقــات الــيت تــسمح بتقــدمي . لــوزارة الــشؤون الداخليــة
 . كتابيا يف وقت الحقاطلبات شفهية جيري تأكيده

ليـة، ومـع   وتتعاون وزارة الشؤون الداخلية تعاونـا نـشيطا مـع البلـدان اجملـاورة واملنظمـات الدو             
ــدوفا     ــا وأذربيجــان ومول ــا وأوكراني ــة جورجي ــا يف جمموع ــك يف جمــال  )GUAM (نظرياهت ، وذل

مكافحـة اإلرهــاب، واجلرميــة املنظمــة وســائر اجلــرائم اخلطــرية، كمــا تتعــاون مــع امللحقــني مــن  
 .لدول األعضاء يف االحتاد األورويبل  التابعة الشرطةأجهزة

ي اخلاصـة، الـيت      التحـرّ  أسـاليب  على طائفة واسـعة مـن        "تنفيذ عمليات التفتيش  "وينص قانون   
 وأُدرجـت .  وتنفيذ عمليات املراقبة والعمليـات الـسرية       األدلة اإلثباتية ميكن استخدامها يف مجع     

 مـن أجـل منـع       اإللكترونيـة  األدلـة اإلثباتيـة    ومجـع    اإلنترنـت  مراقبة النشاط عـرب      ٢٠١٠يف عام   
 .ومكافحة اجلرمية السيربانية

مـه الـسلطات األجنبيـة    ي اخلاصـة بنـاء علـى طلـب تقدّ      التحـرّ  أساليبشروع يف تنفيذ    وميكن ال 
ــسؤولة عــن   ــة   امل ــات دولي ــانون اســتنادا إىل اتفاق ــاذ الق ــاق، جيــوز    . إنف ــدم وجــود اتف ــد ع وعن

 أقصى نطاق ممكن مبوجب اتفـاق خمـصص         إىل إنفاذ القانون أن تتعاون      املسؤولة عن للسلطات  
 .ملة باملثليعقد على أساس مبدأ املعا

    
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢- ٢- ٢ 

التجارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة التاليـة يف تنفيـذ الفـصل الرابـع                إىل   إمجاال   ُيوجَّه االنتباه 
 :من االتفاقية

ال يف جمــال إنفــاذ القــانون، الــذي يتــيح القيــام باالتــصال املباشــر  التعــاون الفّعــ  •  
ــّسر تــوفري التعــ  ــاء علــى مبــدأ   ويي املكاملــة "اون يف الوقــت املناســب، وذلــك بن

،  يف إطــار جمموعــة جورجيــا وأوكرانيــا وأذربيجــان ومولــدوفا املتَّبــع" اهلاتفيــة
 .وغري ذلك

تـاح  مـة للـدول األجنبيـة، والـيت تُ        وجود عـدد وفـري مـن طرائـق املـساعدة املقدّ             •  
 .طوال فترة إجراء التحريات اجلنائية

    
   ات والتوصياتيالتحّد  -٣- ٢- ٢ 

 :من شأن اخلطوات التالية أن تتيح مواصلة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد
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تعزيز قدرات سلطات إنفاذ القانون والتعـاون   إىل  مواصلة بذل اجلهود الرامية       •  
ــرام املزيــد مــن       ــة مــن خــالل إب ــها علــى مكافحــة اجلرميــة عــرب الوطني فيمــا بين

 .ددة األطرافاالتفاقات الثنائية واملتع

مواصلة دراسـة مـسألة التجـرمي املـزدوج يف أوسـع نطـاق ممكـن، مبـا يف ذلـك                       •  
 طلــب تــسليم اجملــرمني فيهــا إىل    يــستندالتجــرمي املــزدوج يف احلــاالت الــيت    

أو املتعـددة األطـراف    /االتفاقية، والنظر يف إبرام املزيد من املعاهدات الثنائية و        
 .ّسطةبغية تنفيذ إجراءات التسليم املب

يف حالــة رفــض تــسليم مــواطين جورجيــا ونقــل اإلجــراءات إىل الــسلطات          •  
 يف غـضون فتـرة زمنيـة معقولـة          املعلّقـة الوطنية، اختاذ القرارات بشأن القـضايا       

 . من الدولة األجنبيةاألدلة اإلثباتيةبعد تلقي مجيع 

ــة للتعــاون الــدويل يف ســياق جــرائم الفــساد والنظــر      •    يف مواصــلة مــنح األولوي
إمكانية اختاذ االتفاقية كأساس لتسليم اجملـرمني وتبـادل املـساعدة القانونيـة يف              

 .القضايا ذات الصلة
    

   االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٣  
  . احتياجات للمساعدة التقنية يف الوقت الراهند جورجيا أيَّمل حتّد

  


