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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١٤ هيوني/ حزيران٦- ٢فيينا، 
  *تقَّ من جدول األعمال املؤ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  ) التجرمي وإنفاذ القانون( الثالث لفصلاتنفيذ     

 ملكافحة من اتفاقية األمم املتحدة) الدويل التعاون( الرابعالفصل و
       على الصعيد اإلقليميالفساد

      تقرير من إعداد األمانة    
  ملخَّص  

ــضمَّن   ــر معلومــات  يت ــة حــسب  ، إضــافية هــذا التقري ــاطق،مرتَّب ــل املعلومــات   املن تكمِّ
والرابــع ) التجــرمي وإنفــاذ القــانون(تنفيــذ الفــصلني الثالــث عــن تقريــر املواضــيعي الــواردة يف ال

  .تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمن ا) التعاون الدويل(
    

                                                         
  *  CAC/COSP/IRG/2014/1. 
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    دِّمة، ونطاق التقرير وهيكلهمق  -أوالً  
الـوارد يف مرفـق ذلـك       ( اإلطاَر املرجعي آلليـة االسـتعراض        ٣/١اعتمد املؤمتر يف قراره       -١

، وكـــذلك مـــشروع املبـــادئ التوجيهيـــة للخـــرباء احلكـــوميني واألمانـــة بـــشأن إجـــراء )القـــرار
الـواردين يف   (طرية ومشروع املخطط النموذجي لتقارير االستعراض القُطرية        االستعراضات القُ 

، واللـذين وضـعهما فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف صـيغتيهما النـهائيتني                )٣/١تذييل مرفق القـرار     
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢٨خالل دورته األوىل اليت ُعقدت يف فيينا من 

ــرتني    -٢ ــاً للفق ــارير     ٤٤ و٣٥ووفق ــة االســتعراض، أُعــدَّت تق ــي آللي ــن اإلطــار املرجع  م
مواضيعية عن التنفيذ من أجـل مجـع أعـمِّ وأنـسب مـا يـرد يف تقـارير االسـتعراض القُطريـة مـن                       

يات املطروحـة ومـن املالحظـات       دة والتحـدِّ  معلومات عن التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّـ      
حبــسب املواضــيع، لعرضــها علــى فريــق اســتعراض  واالحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة مــصنَّفةً
  .التنفيذ لكي يستند إليها يف عمله التحليلي

تكمِّل املعلومات الـواردة     املناطق،مرتَّبة حسب   ،  إضافية هذا التقرير معلومات     ويتضمَّن  -٣
التعــاون (والرابــع ) التجــرمي وإنفــاذ القــانون ( تنفيــذ الفــصلني الثالــث  عــن املواضــيعية يف التقــارير
ــدويل ــة    ) الـــ ــيت وردت يف الوثيقـــ ــة، والـــ ــن االتفاقيـــ ــة CAC/COSP/IRG/2014/6مـــ ، والوثيقـــ

CAC/COSP/IRG/2014/7 والوثيقــة ،CAC/COSP/IRG/2014/8 . ويــستند هــذا التقريــر اإلقليمــي
إىل املعلومات الواردة يف تقارير االستعراض اخلاصـة بـست ومخـسني دولـة مـن الـدول األطـراف            

ــسنتني ــة االســتعراض، والــيت كانــت قــد    املــستعَرضة يف ال ــدورة األوىل آللي ــة مــن ال  األوىل والثاني
  )١(.اكتملت أو شارفت على االكتمال وقت صياغة هذا التقرير

    
  ) التجرمي وإنفاذ القانون(تنفيذ أحكام خمتارة من الفصلني الثالث   -ثانياً  

    من االتفاقية حسب اجملموعات اإلقليمية) التعاون الدويل(والرابع 
علـى  موضوعان من تقارير التنفيذ املواضيعية للتعمُّق يف حتليلـهما          اُختري  يف بادئ األمر      -٤

إنفـاذ القـانون    جمـال   والتعـاون يف    )  من االتفاقية  ٣٦ املادة(صة  السلطات املتخصِّ : أساس قُطري 
  فيهمــا الفــوارق اإلقليميــة واملمارســاتتتجلــىوهــذان املوضــوعان ).  مــن االتفاقيــة٤٨ املــادة(

طرية بغيـة حتليـل     ات كافية من تقارير االستعراض القُ     يات التنفيذ وتتوافر فيهما بيان    دة وحتدِّ اجليِّ

                                                         
 .٢٠١٤فرباير / شباط١٤حىت اليت أُجريت طرية إىل االستعراضات القُالبيانات هذه تستند   )1(  
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مــا أُجنــز املزيــد مــن  وســُتدرج مواضــيع أخــرى يف التقــارير اإلقليميــة كلَّ . االجتاهــات اإلقليميــة
  .ما توافرت بيانات إضافيةضات وكلَّاالستعرا

    
    )صةالسلطات املتخصِّ(قية  من االتفا٣٦تنفيذ املادة   - ألف  

مسني املشمولة يف هذا التقريـر اإلقليمـي، أنـشأت    اخلمن بني الدول األطراف الست و     -٥
ن صة واحدة أو أكثر ملكافحة الفساد مـ       مجيع الدول باستثناء دولة واحدة هيئة أو إدارة متخصِّ        

أة وتواجـه حتـديات     كثًريا ما تكون هـذه اهليئـات حديثـة النـش          ومع ذلك،   . خالل إنفاذ القانون  
. ة املوارد الالزمة للتنفيذ وكـذلك تـضارب األولويـات         شائعة فيما خيص حمدودية القدرات وقلَّ     

صة وبالتنـسيق   تعلـق باسـتقاللية اهليئـات املتخصِّـ       جدليـة ت   يف مجيع املناطق مـسائل       توقد لوحظ 
  حـني أُسـندت    ويف. بني هذه اهليئات وبني غريها مـن الـوزارات والوكـاالت واإلدارات املعنيـة             

صة يف معظم البلدان إمَّا إىل وكالة قائمة بذاهتا أو إىل وحـدات مكرَّسـة ألداء    الوظائف املتخصِّ 
ــشفت       ــد كـ ــانون، فقـ ــاذ القـ ــاالت إنفـ ــة أو وكـ ــة العامـ ــزة النيابـ ــمن أجهـ ــائف ضـ ــذه الوظـ هـ

ية عـن    أنَّ املمارسـة النمطيـة يف البلـدان املـستعَرضة هـي إسـناد املـسؤولية الرئيـس                  اتاالستعراض
ومل تكـن البيانـات الـشاملة بـشأن     . مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون إىل وكالـة واحـدة      

صة ووظائفهـا وميزانياهتـا والعـاملني فيهـا متاحـة يف مجيـع              الواليات املسندة إىل اهليئات املتخصِّـ     
  .لوماتطرية من مع ما ورد يف تقارير االستعراض القُ التحليل إىلولذا يستند هذااألحوال، 

    
    الدول األفريقية    

من بني البلدان االثين عـشر املنتميـة إىل جمموعـة الـدول األفريقيـة والـيت مشلتـها تقـارير                       -٦
التنفيذ املواضيعية، أنشأت األغلبية جلنـة أو وكالـة مـا تـضطلع باملـسؤولية العامـة عـن مكافحـة                     

 املعامل املـشتركة فيمـا      بيَّن أنَّ وقد ت . الفساد، بدرجات متفاوتة من حرية التصرف واالستقاللية      
م ظُة تتوقـف يف كـثري مـن األحيـان علـى الـنُّ             ستعَرضبني النُُّهج واألسـاليب املتَّبعـة يف البلـدان املـ          

: القانونية املعمول هبا يف هذه البلـدان، ويف هـذا الـصدد ميكـن التمييـز بـني جممـوعتني رئيـستني                     
هـة، والبلـدان الـيت متيـل إىل اإلطـار القـانوين لنظـام              ج مـن البلدان اليت تتَّبـع نظـام القـانون العـام           

وعلى سـبيل املثـال، فجميـع البلـدان الثمانيـة الـيت تتَّبـع نظـام          .  اجلهة األخرى  منالقانون املدين   
أنــشأت وكــاالت ملكافحــة ) ومجيعهــا عــدا بلــًدا واحــًدا أعــضاء يف الكومنولــث(القــانون العــام 

ــان أو وزارة   ــام الربمل ــرئيس، أو ختــضع إلشــراف    الفــساد مــسؤولة أم ــة أو ال  العــدل أو احلكوم
 مـن نوعهـا    فريدةًسةًالدول مؤسَّوأنشأت إحدى هذه    .  بدرجات متفاوتة  إحدى هذه اجلهات  

ة ا جتمع بني مسؤوليات أمني املظامل التقليدي واملسؤوليات اليت تضطلع هبـا وكالـة مـستقلَّ               نسبي
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ى مكافحـة الفـساد     دة تتولَّ ن وكاالت متعدِّ  وأنشأت دولة أخرى فرقة عمل م     . ملكافحة الفساد 
من خالل إنفاذ القانون، مكونةً من وحدة حتقيقات مركزية أُنشئت مبرسـوم رئاسـي، ووحـدة         

أمَّــا البلــدان الــيت تأخــذ بنظــام  . حتقيقــات خاصــة مــن الــشرطة، وســلطة النيابــة العامــة الوطنيــة  
 علــى شــكلصة نــشأت هيئــات متخصِّــ، فجميعهــا عــدا بلــًدا واحــًدا أ يف املنطقــةالقــانون العــام

صة، ختـــضع عموًمـــا للمـــساءلة أمـــام متخصِّـــشـــرطة وكـــاالت ملكافحـــة الفـــساد أو وحـــدات 
 مــسائل تتعلــق باســتقاللية توقــد أُثــري. احلكومــة، مبــا فيهــا الــشرطة، أو تعمــل حتــت إشــرافها 

، وال سـيما  صة، والتنـسيق فيمـا بينـها وبـني اجلهـات احلكوميـة املعنيـة األخـرى          اهليئات املتخصِّـ  
  .أجهزة النيابة العامة والشرطة، يف ما ُيقارب نصف البلدان املستعَرضة يف املنطقة

صة يف البلدان املستعَرضة بتأسـيس فـروعٍ هلـا خـارج العاصـمة           ومل تقم اهليئات املتخصِّ     -٧
ت يف بلدين اثنني، وأشارت التقارير إىل عدم كفاية القـدرات الـيت تتمتـع هبـا هـذه الوكـاال                    إالَّ

ــضالً ــا للمــوارد يف   ف ــدان  ٧٥ عــن افتقاره ــن البل ــة م ــداد   .  يف املائ ــشأن أع ــات ب ــت البيان وكان
العاملني هبذه اهليئات وخرباهتا التقنية وميزانياهتا متاحةً فيمـا ُيقـارب نـصف البلـدان املـستعَرضة             

 يقـوم علـى     اثيـ  ثال بـع مجيعهـا هنجـاً     تتَّوتبيَّن أنَّ وكاالت مكافحة الفساد يف املنطقـة         . يف املنطقة 
صة مـن  التحقيق يف الفساد وَمنعه والتوعية بـه، باسـتثناء البلـدان الـيت شـكَّلت وحـدات متخصِّـ             

 عوًضــا عــن قــني أو فرقــة عمـل ملكافحــة الفــساد مــن خـالل إنفــاذ القــانون  الـشرطة أو مــن احملقِّ 
  .وكاالت مكافحة الفساد

ــة، كـــ     -٨ ــضائية يف املنطقـ ــة القـ ــالحيات املالحقـ ــا خيـــص صـ ــات تشفوفيمـ  االستعراضـ
 صـالحية املالحقـة القـضائية يف الـدول الـيت تأخـذ              ليست لدى أيٍّ منـها    صة  اهليئات املتخصِّ  أنَّ

ا إىل لقـضائية قـد أُسـندت كليـا أو جزئيـ      أنَّ صالحيات املالحقة ايف حنيبنظام القانون املدين،  
عامـة، مل ُتنــشأ إدارات  وبــصفة . الوكـاالت يف نـصف البلــدان الـيت تأخــذ بنظـام القــانون العـام     

يف البلدان الـيت أُسـندت فيهـا إىل     صة يف الفساد ضمن أجهزة النيابة العامة يف املنطقة إالَّ     متخصِّ
 مــن بلــدان املنطقــة  أيٌّومل ُينــشئ . ملالحقــة القــضائيةالت مكافحــة الفــساد صــالحيات ا وكــا

إحـدى  د التنفيـذ يف  صة يف مكافحـة الفـساد، بيـد أنَّـه كانـت هنـاك خطـوات قيـ            حماكم متخصِّـ  
وأُنـشئت وحـدات اسـتخبارات      .  يف إطـار الكومنولـث     جهـة قـضائية متخصِّـصة      إلنشاء   الدول

صة يف مجيــع البلــدان املــستعَرضة يف املنطقــة عــدا اثــنني ماليــة الســتكمال عمــل اهليئــات املتخصِّــ
ــل مــن خــ        ــشاء وكــاالت مــن هــذا القبي ــد اتَّخــذ خطــوات حنــو إن ــها، وكالمهــا ق  الل ســنِّمن

  .تشريعات ذات الصلةال
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    دول آسيا واحمليط اهلادئ    
من بني جمموعة البلدان اخلمسة عشر املنتمية إىل منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ، أنـشأت                  -٩

صة تـضطلع مبكافحـة الفـساد ومـسؤولة أمـام الربملـان أو              عشرة منها جلاًنـا أو وكـاالت متخصِّـ        
ــة التــ    ــة مــن حري ــة وحتظــى بــدرجات متفاوت وكانــت هنــاك . صرف واالســتقالليةرئــيس الدول

وكاالت قائمة ملكافحة الفساد يف مجيع البلدان اليت تأخذ بنظـام القـانون العـام فيمـا عـدا بلـًدا                     
واحًدا أُنشئت فيه مديريـة ملكافحـة الفـساد يف شـعبة اجلـرائم يف جهـاز الـشرطة، ومثَّ خطـوات              

ا أنـشأت غالبيـة البلـدان الـيت تأخـذ           وبينمـ . ة ملكافحـة الفـساد    قيد التنفيذ لتـشكيل جلنـة مـستقلَّ       
بنظــام القــانون املــدين وكــاالت ملكافحــة الفــساد، فــإنَّ قــضايا الفــساد يف إحــدى هــذه الــدول   

ة ى هـذه املهمَّـ  يتـولَّ وزارة العدل، ويف دولة أخـرى  ل تابعةتتوالها وحدةُ مالحقة قضائية خاصة  
ــابع    ــة احلــسابات ت ــٌب ملراجع ــة مكت ــة الوطني ــتنيللجمعي ــولَّ أخــريني ، ويف دول ة ى هــذه املهمَّــ تت

أو أمـام الربملـان     وحـده   وزارتان هلمـا صـالحية املالحقـة القـضائية مـسؤولتان إمَّـا أمـام الربملـان                  
وعلـى  .  تعدُّد خطوط املـسؤولية يزيـد مـن اسـتقاللية الوكـاالت            وُرئي أنَّ .  معاً ورئيس الوزراء 

ة الفـساد إلشـراف رئـيس الدولـة         سبيل املثال، يف إحدى الدول األطراف ختضع وكالة مكافح        
 ويف دولـة أخـرى، كانـت هيئـة مكافحـة الفـساد خاضـعةً              . والربملان وُمراجع حـسابات الدولـة     

ى اسـتعراض القـضايا املتــأخرة   عـة، منــها فريـق السـتعراض العمليـات يتــولَّ    آلليـات إشـرافية متنوِّ  
وجيــوز للفريــق . ة اهتامــاتومل ُتــسفر عــن توجيــه أيَّــالقــضايا الــيت أُحيلــت إىل النيابــة العامــة  أو
ا يتمتـع بـصالحيات التـدخل يف الـسلطة التقديريـة للوكالـة فيمـ               ه ال ُيقدِّم توصـيات، بيـد أنَّـ       أنْ

صة،  تتعلـــق باســـتقاللية اهليئـــات املتخصِّـــوأُثـــريت مـــسائلُ جدليـــة. خيـــص املالحقـــة القـــضائية
ــيما        ــة املعنيــة األخــرى، وال س ــات احلكومي ــها وبــني اجله ــسيق بين ــة العامــة   والتن أجهــزة النياب

  . البلدان املستعَرضة يف املنطقةوالشرطة، يف ما ُيقارب نصف
 أنَّ نـصف بلـدان      االستعراضـات  توفيما خيص صـالحيات املالحقـة القـضائية، كـشف           -١٠

ا إىل وكـاالت مكافحـة   املالحقـة القـضائية كليـا أو جزئيـ    قد أسندت صـالحيات   تقريباً  املنطقة  
 بني البلدان اليت تأخذ بنظام القانون العام وتلـك الـيت تأخـذ     ملموسارق  فوجود  الفساد، دون   

صة ضمن أجهـزة النيابـة العامـة أو         مل ُتنشأ وحدات متخصِّ   وبصفة عامة،   . ام القانون املدين  بنظ
توالهـا وكـاالت    تعـادةً مـا     الشرطة، حيث أنَّ الوظائف اليت تـضطلع هبـا مثـل هـذه الوحـدات                

  .مكافحة الفساد
الـيت تـدعم    صة إىل القـدرات واملـساعدة التقنيـة         دت التقارير بافتقار اهليئـات املتخصِّـ      وأفا  -١١
وكانـت البيانـات   .  الوظائف والعمليات اليت تـضطلع هبـا يف أكثـر مـن نـصف بلـدان املنطقـة                أداء

أعداد العـاملني يف هـذه اهليئـات وخرباهتـا التقنيـة وميزانياهتـا متاحـةً فيمـا ُيقـارب نـصف                      ب املتعلقة
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 اً هنجـ بـع تتَّوتبـيَّن أنَّ أغلبيـة وكـاالت مكافحـة الفـساد يف املنطقـة              . بلدان املستعَرضة يف املنطقـة    ال
ولوحظ يف إحدى الدول أنَّ عمـل اهليئـة         .  يقوم على التحقيق يف الفساد وَمنعه والتوعية به        اثالثي

الفساد ومحاية  مكافحة  ة   مهمَّ - أخرى    ضمن مهامٍّ  - تتولَّىة   مستقلَّ ةٌ وكال تستكملهصة  املتخصِّ
  .ويف ثالثٍة من بلدان اجملموعة، أنشأت الوكاالت فروًعا هلا خارج العاصمة. املبلِّغني
ــاك حمــاكم متخصِّــ      -١٢ ــة، كانــت هن ــدان يف املنطق ــة بل ــساد،  ويف ثالث صة يف مكافحــة الف

. هـا ولوحظ أنَّ هذه احملاكم قد سـامهت كـثًريا يف احلـد مـن تـراكم القـضايا وسـرعة الفـصل في           
الفـساد  مكافحـة   صة يف   وعلى سبيل املثال، أنشأت إحدى الـدول أربـع عـشرة حمكمـة متخصِّـ              

، وتقضي التعليمات املوجَّهـة للقـضاة بـأن ينظـروا يف القـضايا يف غـضون عـام              ٢٠١١منذ عام   
ومجيــع بلــدان املنطقــة  . واحــد، وميكــن أن يتعرضــوا للمــساءلة يف حالــة عــدم التــزامهم بــذلك   

صة ولوحظ كذلك أنَّ الوكالـة املتخصِّـ      . حد أنشأت وحدات استخبارات مالية    باستثناء بلد وا  
لـى   تـوفري املـساعدة التقنيـة لنظرياهتـا يف بلـدان أخـرى ع            تعمـل علـى   يف بلدين من بلدان املنطقة      
  .الصعيد اإلقليمي أو الدويل

    
    دول أوروبا الشرقية    

ل أوروبا الـشرقية، أنـشأ بلـد واحـد          من بني البلدان االثين عشر املنتمية إىل جمموعة دو          -١٣
صة يف مكافحـة الفـساد، وهـي مـسؤولة أمـام الـرئيس والربملـان                 متخصِّ قائمة بذاهتا فقط وكالةً   
صة وأنشأت ستة بلدان إداراٍت أو ُشَعًبا متخصِّـ       .  لديها صالحية املالحقة القضائية    لكن ليست 

عـام متـارس وظـائف إنفـاذ القـانون          يف مكافحة الفساد داخل مكتب املـدَّعي العـام أو النائـب ال            
ة جبــرائم الفــساد واجلــرائم االقتــصادية أو  صة، بالتنــسيق مــع وحــدات الــشرطة املختــصَّ املتخصِّــ

صة وكانـــت وحـــدات املالحقـــة القـــضائية املتخصِّـــ . اجلرميـــة املنظمـــة يف كـــثري مـــن األحيـــان 
نــشئا ُت ويف دولــتني مل .ملحقــة بالــسلطة التنفيذيــة أو مــسؤولة أمــام رئــيس الدولــة والقــضاء إمَّــا

عي العــام وحــدات مكرَّســة ملكافحــة الفــساد داخــل جهــاز النيابــة العامــة، كُلِّــف مكتــب املــدَّ   
ــدان أخــرى، أُســندت مــسؤولية مكافحــة    . بالتــصدي للمــسائل املتعلقــة بالفــساد   ــة بل ويف ثالث

مجيـع هـذه    أنـشأت صة داخل الشرطة اجلنائية أو وزارة الداخلية، كمـا  الفساد إلدارات متخصِّ 
ــدان  ــة   خــربات متخصِّــ مراكــز البل ــة العام ــساد داخــل أجهــزة النياب ــار . صة يف مكافحــة الف وأث

  .صة يف بلدين استقاللية اهليئات أو اإلدارات املتخصِّلاملستعرضون مسائل حو
صة متاحـةً يف    العاملني ومستوى التدريب يف اهليئات املتخصِّـ      ب املتعلقةوكانت البيانات     -١٤

معلومــات بــشأن املــوارد املتاحــة يف أربعــة  ستعراضــات املكتملــة، فيمــا تــوفرت  حنــو نــصف اال
يف بلـد    صة مل ُتثَـر إالَّ    وعلى الرغم من أنَّ الشواغل بشأن قدرات اهليئات املتخصِّ        . استعراضات
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واحد يف املنطقـة، فقـد لـوحظ وجـود مـسائل متعلقـة بالتنـسيق فيمـا بـني الوكـاالت يف مخـسة               
صة وأنــشطتها يف مخــسة بلــدان يف  اليــات املــسندة إىل اهليئــات املتخصِّــ وقــد مشلــت الو. بلــدان

صة لــهيئات املتخصِّــل عــن وظــائف إنفــاذ القــانون، ولــوحظ أنَّ  املنطقــة وظــائف وقائيــة فــضالً 
  . يف أربع حاالتا إقليمياًحضور
صة أو ُشــَعًبا يف احملــاكم لنظــر جــرائم   يف املنطقــة حمــاكم متخصِّــدولوأنــشأت ثــالث   -١٥
ســتخبارات ماليــة الســتكمال أعمــال التحقيــق اوأُنــشئت وحــدات . لفــساد واجلــرائم اخلطــريةا

   .واملالحقة القضائية لقضايا الفساد وغسل األموال يف مجيع البلدان يف املنطقة
    

    ي دول أمريكا الالتينية والكاريب    
ا بلـًدا واحـًدا      أوروبا الشرقية، أنشأت مجيع بلدان املنطقـة عـد         جمموعة دول غرار  على    -١٦
وأنـشأ بلـد واحـد مـن جمموعـة          . ًصا يف مكافحة الفساد، عادةً ضـمن جهـاز النيابـة العامـة            ختصَّ

 ملكافحة الفساد تابعة لـوزارة العـدل        قائمة بذاهتا ي الثماين وكالة      دول أمريكا الالتينية والكاريب   
ــس ــضائية   تولي ــة الق ــا صــالحية املالحق ــشأت مخــس  .  هل ــَعدولوأن مراكــز ًبا أو  إدارات أو ُش

وهـذه اجلهـات ملحقـةٌ بالربملـان     . خربات مكرَّسة ملكافحة الفساد داخـل مكتـب املـدعي العـام        
ــانون املتخصِّــ       أو ــاذ الق ــام أحــدمها، ومتــارس مهــام إنف ــوزارة العــدل أو مــسؤولة أم صة، غــري ب
أداء ى مكتـب املـدعي العـام     صة كانت غري عاملـة يف إحـدى احلـاالت وتـولَّ           الوحدة املتخصِّ  أنَّ

مكافحة الفساد وكانـت    قضايا  ص يف    ختصِّ ويف بلد واحد فحسب، مل يكن هناك أيُّ       . هامهامِّ
بـع  ْت الـذي يَ   ،عي العـام  مسؤولية مكافحة الفساد وغريها من املسائل تقع على عاتق مكتب املـدَّ           

فـساد إىل   صة يف ال  الوالية املتخصِّ أُسندت فيه   ويف بلد آخر يف املنطقة،      . جملس الوزراء والربملان  
صة ملنـع الفـساد واجلرميـة املنظمـة يف          وحدة مكافحة الفساد يف الشرطة، أُنشئت وحدة متخصِّـ        

ة مهمتـها   جهاز النيابة العامة، وُعرضت علـى الربملـان التـشريعات الالزمـة إلنـشاء هيئـة مـستقلَّ                 
ة اهليئـات   بـشأن اسـتقاللي   جدلية   مسائل   توأُثري. التحقيق واملالحقة القضائية يف جرائم الفساد     

  .صة يف ثالثة بلداندارات املتخصِّأو اإل
أعداد العاملني يف اهليئات أو اإلدارات وميزانياهتا ومـستوى         ب املتعلقةمل تكن البيانات    و  -١٧

التدريب فيها متاحةً يف معظم احلاالت، غري أنَّ االفتقار إىل القدرات الكافيـة مل يكـن مـن بـني       
وباسـتثناء البلـد الـذي أنـشأ جلنـة قائمـة           .  استعراضـات املنطقـة     مـن  الشواغل اليت أُثـريت يف أيٍّ     

صة تركِّـز علـى إنفـاذ       بذاهتا ملكافحة الفساد، فإنَّ الواليات املسندة إىل معظم األجهـزة املتخصِّـ           
  . يف بلدينا إقليمياًصة حضورلهيئات املتخصِّولوحظ أنَّ ل.  تتضمن مهام املنعالقانون وال
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مكرَّسة ملكافحة الفساد على الصعيد الـوطين أو احمللـي يف ثـالث            وكانت هناك حماكم      -١٨
 علــى ذلــك، فقــد أنــشأت مجيــع البلــدان يف املنطقــة عــدا بلــًدا واحــًدا وحــدات   ةًوعــالو. دول

  .صة يف مكافحة الفساد اهليئات املتخصِّلَها عمم مهاُماستخبارات مالية تدع
    

    دول أوروبا الغربية ودول أخرى    
بـا الغربيـة ودول      املنتمية إىل جمموعـة دول أورو      التسع  يف الدول األطراف   الوضعكان    -١٩

ــا  ــة واحــدة أجهــزةُ شــرطٍة متخصِّــ     ف. أخــرى متفاوًت ــدول عــدا دول ــع ال صة قــد أُنــشئت يف مجي
ــساد     ــة مكافحــة الف ــا والي ــانون   (أُســندت إليه ــاذ الق أو وكــاالت أو إدارات أو وحــدات إلنف
يف بعــض األحيــان الفــساد واجلــرائم اخلطــرية أو اجلرميــة  مكرَّســة ملكافحــة الفــساد، مبــا يــشمل  

ًصا يف أجهــزة النيابــة وباإلضــافة إىل ذلــك، أنــشأت مجيــع البلــدان عــدا بلــدين ختصَّــ  ). املنظمــة
. ي ملـسائل الفـساد وغـريه مـن اجلـرائم اخلطـرية      العامة يـضطلع باملـسؤولية الرئيـسية عـن التـصدِّ       

  .صة يف حالتنييئات أو اإلدارات املتخصِّبشأن استقاللية اهلجدلية  مسائل توأُثري
ــات    -٢٠ ــةوكانـــت البيانـ ــ املتعلقـ ــات   بـ ــدى اهليئـ ــدريب لـ ــستوى التـ ــاملني ومـ املوارد والعـ

صة متاحةً يف معظم بلدان املنطقة، بيد أنَّه لوحظت بعض الشواغل بشأن التنـسيق فيمـا     املتخصِّ
ــوارد يف حــالتني     ــة  صــحيحو. بــني الوكــاالت واحلاجــة ملواصــلة تكــريس امل  أنَّ احملــاكم اجلنائي

 أنَّهـا بـصفة عامـة مل تقتـصر يف واليتـها القـضائية علـى           ة بلـدان، إالَّ   صة موجودة يف عـدَّ    املتخصِّ
وقــد أنــشأت مجيــع بلــدان املنطقــة وحــدات اســتخبارات ماليــة،        . املــسائل املتعلقــة بالفــساد  

  . املساعدة التقنية لبلدان أخرىقدَّم العديد منها خدمات كما
صة فـروع خـارج العاصـمة        للـهيئات املتخصِّـ    تويف نصف بلدان املنطقـة تقريًبـا، كانـ          -٢١

وعلــى ســبيل املثــال، أنــشأت إحــدى الواليــات القــضائية . كمــا كانــت متــارس وظــائف وقائيــة
صة يف الكشف عن الفـساد ُتقـدِّم أيـًضا خـدمات فيمـا خيـص املعلومـات                  وكالة مركزية متخصِّ  

وباالسـتعانة بـأموال   . اسـبية واخلـربات للـسلطات اإلداريـة والقـضائية         االستخبارية واملراجعة احمل  
يف إحدى الـدول    صة  صة ألهداف التنمية األجنبية، الحقت الوكاالت والوحدات املتخصِّ       خمصَّ

 ناميـة يف    اًقضايا فساد فيما وراء البحار، مثل التدفقات غري املشروعة والرشوة، ودعمت بلـدان            
ــساد   ــرائم الفـ ــاوالتحقيـــق يف جـ ــة مرتكبيهـ ــرائم  ، والمالحقـ ــيما يف اجلـ ــد سـ الـــشديدة التعقيـ

وعلى وجه اخلصوص، لـوحظ أنَّ      . ، مبا يف ذلك اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية        واخلطورة
ــاجلرائم املعقــدة والفــساد فيمــا وراء البحــار      ــوارد واالهتمــام ب ــااً هنجــالنميــثِّختــصيص امل  الً فعَّ

  .القانونفساد من خالل إنفاذ ملكافحة ال
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    )إنفاذ القانونجمال التعاون يف ( من االتفاقية ٤٨تنفيذ املادة   - باء  
 بـشأن التعـاون يف      ٤٨ للمـادة    تنفيـذها ضة مـن حيـث      عند املقارنة بـني الـدول املـستعرَ         -٢٢

علــى  إنفــاذ القــانون، كــادت االجتاهــات تتطــابق يف مجيــع املنــاطق ومل ميكــن الوقــوف إالَّجمــال 
صة للتعــاون ففــي مجيــع اجملموعــات، مل ُتــسن تــشريعات خمصَّــ . فــات املميِّــزةقليــل مــن االختال

 تعتمـد يف املقـام األول       الـدول  وتبـيَّن أنَّ  .  مـن الـدول    حفنة يف   إنفاذ القانون إالَّ  جمال  الدويل يف   
وكانـت اخلـربة يف     .  غري الرمسيـة   املخصَّصةاملعاهدات أو الترتيبات     وأسية  على االتفاقات املؤسَّ  

بيـد أنَّ اخلـربة     .  يف كل املنـاطق    إنفاذ القانون فيما خيص جرائم الفساد حمدودةً      جمال  اون يف   التع
، مبا يف ذلك معلومات عـن حـاالت        إنفاذ القانون بصفة عامة كانت متاحةً     جمال  يف التعاون يف    

  . يف املائة٥٠ و٣٠ بني املناطقعملية أو إحصاءات يف نسبة من البلدان تفاوتت حسب 
 باإلضافة إىل اتفاقـات     اإلنتربولإنفاذ القانون هي    جمال  ات التعاون يف     آليَّ ت أهمُّ وكان  -٢٣

وباإلضافة إىل ذلك، تبيَّن أنَّ بلدان جمموعة آسـيا واحملـيط           .  غري الرمسية  التعاون الشرطية الثنائية  
سية بــني ســلطات إنفــاذ القــانون وبــني   اهلــادئ تعتمــد يف معظــم األمــر علــى االتفاقــات املؤسَّــ   

نظرياهتــا األجنبيــة، فيمــا تــستخدم مجيــع بلــدان جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى          
وهناك اتفاقيات إقليميـة ودون إقليميـة       . إنفاذ القانون جمال  ن التعاون يف    أاملعاهدات الدولية بش  

وُوجـد أكـرب عـدد مـن        . يف هذا الصدد يف مجيع اجملموعات عدا جمموعـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ              
ــبكات ا ــي    شـ ــة للجنـــوب األفريقـ ــة دون اإلقليميـ ــة يف املنطقـ ــة ودون اإلقليميـ ــاون اإلقليميـ لتعـ
ويف جمموعـة دول أوروبـا الـشرقية وجمموعـة دول           . ي   أمريكـا الالتينيـة والكـاريب      دولوجمموعة  

مـع  بالـضرورة    تكن العضوية يف مثل هـذه الـشبكات متماشـيةً          أوروبا الغربية ودول أخرى، مل    
ف علـى العـضوية يف بعـض        مـا كانـت تتوقَّـ     ، وإنَّ تقسيم جمموعات الدول املتَّبـع يف هـذا التقريـر         

  .املنظمات اإلقليمية
كما أمكن الوقوف على اختالفات يف مسألة تبادل العاملني يف األجهزة املعنيـة بإنفـاذ        -٢٤

ل أوروبــا الغربيــة ودول  دول أوروبــا الــشرقية ودوْي فبينمــا عــيَّن ثلثــا بلــدان جممــوعت : القــانون
أخرى ضـباط اتـصال يف بلـدان أو منظمـات أخـرى، فـإنَّ نـسبة البلـدان الـيت قامـت بـذلك يف                          

يقـم   جمموعة الدول األفريقية وجمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ تنخفض إىل النصف، فيمـا مل             
  .ي  من بلدان جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريببذلك أيٌّ

طريـة معلومـات بـشأن التعـاون فيمـا بـني وحـدات         تضمَّن بعض التقـارير القُ    تومل تكن     -٢٥
املنظمـة  سلطات اجلمارك من خـالل  االستخبارات املالية من خالل جمموعة إيغمونت املالية أو       

ــة     ــة غــري الرمسي ــاون الثنائي ــات التع ــة للجمــارك أو اتفاق ــضة ومل تكــن املعلومــات املست . العاملي في



 

10 V.14-01895 

 

CAC/COSP/IRG/2014/9  

 هلـا يف    املنـاظرة  مـع التفاصـيل       متماشـيةً  اجلوانـب طريـة حـول هـذه       ير القُ الواردة يف بعض التقـار    
عــدم وجــود  يعــين بالــضرورة طريــة األخــرى، بيــد أنَّ هــذا الــنقص يف املعلومــات الالتقــارير القُ

. ئ الفرصة إلجـراء حتليـل مقـارن موثـوق        ومن مثَّ فالبيانات املتاحة مل هتيِّ     . يف هذا الصدد  تعاون  
إنفـاذ  جمـال  لتعـاون يف  يـستند إليـه ا   ا قانونيـ أساسـاً  علـى اسـتخدام االتفاقيـة    وينطبـق األمـر ذاتـه   

بني ربع الدول األطراف ونـصفها      تتراوح  لنسبة  أمكن  ويف مجيع اجملموعات، تبيَّن أنَّه      . القانون
عـدد قليـل للغايـة        إالَّ ، ومل يـستبعد هـذه اإلمكانيـة صـراحةً         ا قانوني أساساًتستخدم االتفاقية    أنْ
هـذه املـسألة،   معلومـات واضـحة حـول    قُطرية عديدة َخلَت مـن أيِّ  أنَّ تقارير   بيد. ن الدول م

تــستخدم   الــيت ميكنــها أنتاركــةً بــذلك البــاَب مفتوحــاً أمــام احتمــال أن يكــون عــدد الــدول   
  .أكَرب من عددها املعلن صراحةً أساساً قانونيااالتفاقية 

    
    الدول األفريقية    

ــني دول ا   -٢٦ ــن مــن ب ــة االث ــة األفريقي ــة   ة عــشريتجملموع ــشريعات حملي ــالث دول ت ، ســنَّت ث
ويف ثــالث دول أيــًضا، كانــت هنــاك    ). أحــدها للتعــاون يف قــضايا غــسل األمــوال فحــسب     (

 كـان عـدد هـذه     ،ويف إحـدى احلـاالت    (رات تفاهم بني الشرطة واهليئات الشرطية األخرى        مذكِّ
رات تفـاهم ثنائيـة يف     االستخبارات املالية مذكِّ   لدى وحدات    توكان). ٣٠ رات يربو على  املذكِّ
إنفاذ القانون، فيما تبـيَّن أنَّـه       جمال  وأبرمت مخس دول معاهدات ثنائية بشأن التعاون يف         . دولتني

إنفـــاذ القـــانون، جمـــال  للتعـــاون يف أساســـاً قانونيـــاتـــستخدم االتفاقيـــة  بإمكـــان ثـــالث دول أنْ
وقــد اشــتملت بعــض الــصكوك  .  عمليــة يف هــذا الــصددلــوحظ أنَّــه مل تكــن هنــاك ممارســة  وإنْ

اإلقليميــة علــى أحكــام ذات صــلة، ومــن بــني هــذه الــصكوك اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي ملكافحــة   
الفساد وبروتوكول اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن مكافحـة الفـساد وبروتوكـول              

 منطقــة الــبحريات العظمــى والقــرن نــريويب بــشأن منــع األســلحة الــصغرية واألســلحة اخلفيفــة يف 
 للتعـاون بـني أجهـزة الـشرطة اجلنائيـة يف            خمـصَّص الغـرض   األفريقي ومراقبتها واحلد منها واتفاق      

  .وقد قدَّم ثلث الدول معلومات بشأن حاالت فعلية. أربع من دول غرب أفريقيا
إنفـاذ القـانون،    جمـال    توجد يف املنطقة األفريقية آليـة إقليميـة للتعـاون العمليـايت يف             وال  -٢٧
 اجلنـوب األفريقـي وشـرق أفريقيـا     ْي  كان هنـاك العديـد مـن اآلليـات والـصكوك يف منطقـت          وإنْ

ــتني ــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات      : دون اإلقليمي ــشتركة ب ــي امل ــوب األفريق شــبكة اجلن
لـشرطة يف   للجنوب األفريقي ومنظمـة التعـاون اإلقليمـي بـني رؤسـاء ا            اإلمنائيةوشرطة اجلماعة   

اجلنوب األفريقي ومنظمة التعاون بني أجهـزة الـشرطة يف اجلنـوب األفريقـي والنظـام اإلقليمـي                  
ــة      ــة املنظم ــشأن مكافحــة اجلرمي ــادل االســتخبارات ب ــي (لتب ــوب األفريق باإلضــافة إىل ) يف اجلن
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. توجـد يف غـرب أفريقيـا شـبكة مـشاهبة      وال. منظمـة تعـاون رؤسـاء الـشرطة يف شـرق أفريقيـا      
معلومــات بــشأن عــضوية وحــدات االســتخبارات مــن أيِّ طريــة  التقــارير القَُخلَــت بعــضوقــد 

 وحــدة االســتخبارات املاليــة يف أحــد البلــدان كانــت   علمــاً بــأنَّاملاليــة يف جمموعــة إيغمونــت،  
  .ينما تقدَّمت أخرى بطلب للعضويةعضًوا باجملموعة ب

طريـة الـضوء    انون، تـسلِّط التقـارير القُ     إنفـاذ القـ   جمـال   وبعيًدا عن التعـاون العمليـايت يف          -٢٨
على أمهية حمافل التعاون اإلقليمي والدويل العامة لتبادل املعلومات، األمر الـذي ميكـن أن يـبين                  

 بعض البلدان بعقد حلقـات دراسـية        توأفاد. عالقات تفيد يف العمل التنفيذي يف وقت الحق       
ات واملمارســات العمليــة مثــل الرابطــة آليــات إقليميــة لتبــادل اخلــربإنــشاء تدريبيــة مــشتركة أو 

األفريقية لسلطات مكافحة الفساد ورابطة سـلطات مكافحـة الفـساد يف شـرق أفريقيـا وفريـق                  
العمل احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا وفريق شرق أفريقيـا واجلنـوب               

ــر       ــى غ ــتني عل ــتني إقليمي ــوال وهيئ ــة   األفريقــي املعــين مبكافحــة غــسل األم ــرق العمــل املعني ار ف
 أحـد   وأشـار ). سافاك(جراءات املالية باإلضافة إىل حمفل اجلنوب األفريقي ملكافحة الفساد          باإل

  .طة الدولية لرؤساء الشرطةجلنة احمليط اهلندي والرابإىل البلدان 
إنفـاذ القـانون   جمـال  أمَّا عن التعاون خارج حدود املنطقـة، فمعظـم جهـود التعـاون يف         -٢٩
ولـدى أجهـزة النيابـة العامـة يف     .  تشارك فيها الدول األفريقية جتري عـرب قنـوات اإلنتربـول        اليت

أحــد البلــدان اتفاقيــة تعــاون دائمــة مــع أجهــزة النيابــة العامــة يف بلــد آخــر خــارج املنطقــة ومــع 
 أحـد   وأشـار . ويبـدو أنَّ العديـد مـن البلـدان تفـضل االتفاقـات غـري الرمسيـة                . منظمتني دوليـتني  

جلان تعـاون ثنائيـة مـع البلـدان اجملـاورة علـى كـل أصـعدة التعـاون مـن قبيـل                   إىل وجود   ان  البلد
ويف . إنفــاذ القــانونجمــال  فيمــا خيــص التعــاون يف  وأيــضاًاألمــن واملــسائل املتعلقــة بالــضرائب  

إنفـاذ القـانون مـن خـالل     جمـال  املقابل، تبيَّن أنَّ أحد البلدان يشترط تقـدمي طلبـات التعـاون يف          
  .لالتفاقية ممتثلوات الدبلوماسية، وهذا االشتراط يعترب غري القن
. ويقــوم حنــو نــصف بلــدان املنطقــة بتبــادل العــاملني يف األجهــزة املعنيــة بإنفــاذ القــانون  -٣٠

وبصفة عامة، جيري تعيني ضباط االتـصال يف أجهـزة الـشرطة أو يف الـسفارات داخـل املنطقـة                    
ــا ــنظَّم ع  . وخارجه ــدان، ُت ــوب     ويف أحــد البل ــة للجن ــة اإلمنائي ــن خــالل اجلماع ــادل م ــة التب ملي
  أنَّـه مل يكـن قـد    لدى أحد البلـدان األخـرى لـوائح ذات صـلة يف قوانينـه إالَّ       توكان. األفريقي

  .عيَّن ضباطًا يف اخلارج بعد
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    دول آسيا واحمليط اهلادئ    
دئ، اعتمـدت سـتة     من بني البلدان اخلمسة عشر املنتمية إىل جمموعة آسيا واحملـيط اهلـا              -٣١

ويف أغلبيــة البلــدان، ُوجــدت . إنفــاذ القــانونجمــال بلــدان تــشريعات بــشأن التعــاون الــدويل يف 
ويف مجيـع الـدول    . أحكام ذات صـلة يف قـوانني التعـاون الـدويل أو املـساعدة القانونيـة املتبادلـة                 

 األجنبيـة، مبـا يف   رات تفـاهم مـع نظرياهتـا   دولة واحدة، أبرمت وكاالت إنفاذ القانون مـذكِّ    إالَّ
، وبـني وكـاالت     )اتفاقًـا  ٢٠ يـصل عـددها إىل    (ذلك اتفاقـات بـني وكـاالت مكافحـة الفـساد            

 يـصل عـددها إىل    (، وبـني وحـدات االسـتخبارات املاليـة          )اتفاقًا ١٨ يصل عددها إىل  (الشرطة  
ــاا ٢٠ يــصل عــددها إىل(عني العــامني وبــني مكاتــب املــدَّ ) اتفاقًــا ٣٦ ان ومــن بــني بلــد ). تفاقً

ُيربم معاهدات ثنائية أو إقليمية بشان التعاون يف إنفاذ القـانون أو يـستخدم األحكـام         املنطقة مل 
وأحـد البلـدان    .  ثالثـة بلـدان فحـسب      ذات الصلة يف معاهدات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة إالَّ          

ن إعالنـني   لديه عدد من املعاهدات اليت مل تكن قد دخلت بعد حيِّز النفـاذ، وذكـر أحـد البلـدا                  
 وإعـالن بيكيتـاوا    ١٩٩٢إعالن هونيارا الصادر عـام      (صادرين عن حمفل جنوب احمليط اهلادئ       

 للتعـاون يف    أساساً قانونيـا  وتبيَّن أنَّ ستة بلدان ميكنها استخدام االتفاقية        ). ٢٠٠٠الصادر عام   
 ســائر التقــارير، ويف. بلــد واحــد  إالَّإنفــاذ القــانون، ومل يــستبعد تلــك اإلمكانيــة صــراحةًجمــال 

  .وقدَّمت سبعة بلدان أمثلة عملية أو إحصاءات. ُتقدَّم معلومات يف هذا الصدد مل
 القليل من آليـات التعـاون اإلقليميـة ذات الـصالحيات العملياتيـة، مبـا يف                 وال يوجد إالَّ    -٣٢

نـات  والـيت لـديها قاعـدة بيا   (ذلك رابطة رؤساء الشرطة التابعة لرابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا      
 رصــد ومكتبــا، اهلــادئ، ومركــز التنــسيق املعــين باجلرميــة عــرب الوطنيــة يف منطقــة احملــيط  )مؤمَّنــة

وكـان  . اإلقليمـي ن لرابطة جنوب آسـيا للتعـاون   اجرائم املخدِّرات ورصد جرائم االتِّجار التابع 
 هنــاك بلــد واحــد ناشــط يف املــساعي الراميــة إلنــشاء شــبكة مــشتركة بــني الوكــاالت الســترداد 

ــا خــارج  ). ARIN-AP(املوجــودات يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ    ــات،  نطــاقأمَّ  هــذه اآللي
ووحـدات االسـتخبارات املاليـة يف       .  اإلنتربـول  إنفاذ القانون جيري مـن خـالل      جمال  فالتعاون يف   

  . منها بصدد االنضمام للمجموعةواثنتانعدد من بلدان املنطقة أعضاء يف جمموعة إيغمونت، 
 هنـاك مبـادرة مكافحـة الفـساد         ، اخلربات تبادلبني اهليئات اليت تعمل على تعزيز       ومن    -٣٣

املشتركة بني مصرف التنمية اآلسيوي ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي وفريـق         
آسيا واحمليط اهلادئ املعين بغسل األموال والرابطة الدوليـة ألجهـزة مكافحـة الفـساد وجمموعـة                 

 األعمال املـصرفية يف املنـاطق احلـرة وآليـة أحـزاب جنـوب شـرق آسـيا ملكافحـة                     املشرفني على 
  .الفساد ومنتدى قادة منطقة جنوب احمليط اهلادئ
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 يف  ت ضـباط اتـصال أو اخنرطـ       ت أو استقبل  توما يقرب من نصف دول املنطقة أرسل        -٣٤
كافحـة  وجيـري تعـيني ضـباط شـرطة ومـوظفني يف وكـاالت م             .  أخرى لتبادل العـاملني    أشكال

وكـان لـدى   . سات املنـاظرة يف بلـدان أخـرى      الفساد وقضاة وأعضاء يف النيابة العامـة يف املؤسَّـ         
  . أجنبيةًسةًمؤسَّ ٣٢ضابط اتصال يف  ٦٠أحد البلدان 

    
    دول أوروبا الشرقية    

 دولـة، اعتمـدت ثـالث دول تـشريعات وطنيـة بـشأن التعـاون الـدويل يف                   ١٢من بـني      -٣٥
سات إنفــاذ القــانون قــد أبرمــت  ويف نــصف دول املنطقــة، كانــت مؤسَّــ . إنفــاذ القــانونجمــال 
رات تفــاهم مــع نظرياهتــا، مبــا يف ذلــك وكــاالت الــشرطة ومكاتــب املــدَّعني العــامني          مــذكِّ

 اتفاقًـا   ٩٠ويف إحدى الدول كان لدى هيئات إنفاذ القانون ما يربو على            . ووزارات الداخلية 
رات ارة الداخليــة مــذكِّ لــدى وزتيف دولــة أخــرى كانــ و؛سات فيمــا بــني املؤسَّــوبروتوكــوالً

وأبرمت عـشر دول اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف بـشأن       .  دولة٤٠تفاهم مع نظرياهتا يف  
ومشلت املعاهدات اإلقليمية اتفاقية جملـس أوروبـا بـشأن          . إنفاذ القانون جمال  التعاون الدويل يف    

والربوتوكـولني اإلضـايف واإلضـايف الثـاين هلـذه االتفاقيـة،            املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة،       
ــها وضــبطها ومــصادرهتا،       ــدات اجلرميــة والبحــث عن ــشأن غــسل عائ ــا ب ــة جملــس أوروب واتفاقي
ــاد األورويب      ــضاء يف االحتـ ــدول األعـ ــة بـــني الـ ــسائل اجلنائيـ ــة يف املـ ــساعدة املتبادلـ ــة املـ واتفاقيـ

اتفـاق تعـاون الـدول    (ة   رابطـة الـدول املـستقلَّ      والربوتوكول اخلاص هبا، ومعاهدتني ضمن إطار     
، واتفـاق تعـاون وزارات     ١٩٩٨ة على مكافحـة اجلرميـة لعـام         األعضاء يف رابطة الدول املستقلَّ    

، واالتفـاق بـني حكومـات الـدول املـشاركة          )١٩٩٤الداخلية يف مكافحة اجلرمية املنظمة لعـام        
سـيما   تعاون يف جمال مكافحـة اجلرميـة وال       يف منظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود بشأن ال       

ــصادية        ــة االقت ــة والتنمي ــة الدميقراطي ــدان منظم ــني بل ــة ب ــصكوك املربم ــة، وال يف أشــكاهلا املنظم
وبإمكــان ثــالث دول أن تــستخدم   ). وجورجيــاومجهوريــة مولــدوفا  أذربيجــان وأوكرانيــا  (

يقـدِّم    أنَّ عـدًدا مـن الـدول مل       نييف ح  وجود اتفاق ثنائي،     م يف حالة عد   نيا قانو أساساًاملعاهدة  
وقــدَّمت أربعــة بلــدان أمثلــة عمليــة، يف حــني قــدَّم بلــد واحــد         . معلومــات يف هــذا الــصدد  
  .إحصاءات يف هذا الصدد

ــشتركة بــني الوكــاالت        -٣٦ ــِدن امل ــة مــشاركة يف شــبكة كام ــيَّن أنَّ بعــض دول املنطق وتب
حــة اجلرميــة العــابرة للحــدود التــابع ملبــادرة الســترداد املوجــودات، أو يف املركــز اإلقليمــي ملكاف

، أو يف نظـام شـينغني       )مركز إنفاذ القانون جلنوب شرق أوروبا     (جنوب شرق أوروبا التعاونية     
والـــدول األعـــضاء يف االحتـــاد األورويب تتعـــاون مـــن خـــالل املكتـــب األورويب   . للمعلومـــات
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طة األوروبيــة، ووحـدة التعــاون  ملكافحـة االحتيــال التـابع للمفوضــية األوروبيـة، ومنظمــة الـشر    
جمــال وفيمــا عــدا ذلــك، جيــري التعــاون العمليــايت يف . القــضائي، والــشبكة القــضائية األوروبيــة

 املعلومــات تبــادلرد يف التقــارير معلومــات حمــددة بــشأن  تــومل . اإلنتربــولإنفــاذ القــانون عــرب 
 وعــة إيغمونــت عــرب جممتبادهلــااالســتخبارية عــرب وحــدات االســتخبارات املاليــة، مبــا يف ذلــك   

  . فيما خيص أقلية من البلدان إالَّسلطات اجلمارك أو
ــادلوفــرص   -٣٧ ــشمل    تب ــة ت منظمــة شــركاء  " اخلــربات ومــشاريع مكافحــة الفــساد يف املنطق

 والشبكة األوروبية ملكافحة الفساد، وجمموعة الدول املناهـضة  "أوروبيون من أجل مكافحة الفساد    
ــا  تنفيــذ خطــ"للفــساد، ومــشروع  ــاكو إمباكــت" (ط مكافحــة الفــساد يف جنــوب شــرق أوروب ) ب

  .، ومبادرة مكافحة الفساد التابعة جمللس التعاون اإلقليمي)وكالمها تابع جمللس أوروبا(
وقد اخنرط ثلثا دول املنطقة يف تبادل العاملني مع البلـدان األخـرى، فيمـا زادت دولـة                    -٣٨

  .اإلنتربولليمي ومع  العاملني مع مركز إقلَواحدة على ذلك تباد
    

    ي دول أمريكا الالتينية والكاريب    
جمـال  ن بني الدول الثماين املـستعَرضة، مل تـسن تـشريعات بـشأن التعـاون الـدويل يف                   م  -٣٩

رات تفـاهم   سات إنفاذ القانون مذكِّ   ويف مخس دول، أبرمت مؤسَّ    .  يف دولتني  إنفاذ القانون إالَّ  
وكـاالت الـشرطة    : قـات بـني جمموعـة واسـعة مـن الـسلطات            اتفا مشلـت اهتـا األجنبيـة،     ريمع نظ 

، ووحـدات   )اتفاقًـا  ١٧أربعـة بلـدان، أحـدها لديـه         (عني العـامني    ، ومكاتـب املـدَّ    )بلدان اثنان (
، والبنـوك املركزيـة، وهيئـات الرقابـة         )اتفاقًا ٣٩بلدان اثنان، أحدها لديه     (االستخبارات املالية   

، وهيئـات الرقابـة علـى األوراق املاليـة والتـأمني            )تفاقـات بلد واحد، لديه مخـسة ا     (على البنوك   
ــه  ( ــا ٢٣بلـــد واحـــد، لديـ ــة،   ). اتفاقًـ وصـــدَّقت أربـــع دول علـــى معاهـــدات ثنائيـــة أو إقليميـ

ــة       وإن ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــشأن امل ــداهتما ب ــستخدمان معاه ــها ت ــان من ــشري . كانــت اثنت وت
 تبـــادللتعـــاون يف جمـــال اجلمـــارك أو يف معاهـــدات دولـــتني أخـــريني إىل جمـــاالت حمـــدَّدة، كا 

وتـــشمل املعاهـــدات اإلقليميـــة اتفاقيـــة البلـــدان األمريكيـــة اخلاصـــة  . املعلومـــات االســـتخبارية
باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وبروتوكول املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة             

) املتعـددة القوميـات   -دولـة (يكا اجلنوبية وبوليفيا     يف السوق املشتركة ألمر    األطرافبني الدول   
، فيمــا اســتبعدت ا قانونيــأساســاًوتبــيَّن أنَّ بإمكــان أربــع دول أن تــستخدم االتفاقيــة  . وشــيلي

بيد أنَّ إحدامها ميكنـها أن تتـصرف علـى أسـاس املعاملـة باملثـل              : دولتان هذه اإلمكانية صراحةً   
مت أربعــة بلــدان إحــصاءات أو أمثلــة عمليــة، كــان وقــدَّ. ي تعاهــدوال تــشترط وجــوَد أســاسٍ

  .أحدها متعلقًا على وجه التحديد جبرائم الفساد
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ة آليات عملياتية إلنفاذ القانون وتبـادل املعلومـات، منـها شـبكة      يف املنطقة عدَّ  توجد  و  -٤٠
 يف  لاسترداد املوجودات التابعة لفرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة ملكافحـة غـسل األمـوا                  

اجلماعــة الكاريبيــة مــن خــالل جلنــة االســتخبارات التابعــة هلــا، ومركــز         و، أمريكــا اجلنوبيــة 
ــشبكة      االتــصاالت اإلقليمــي املــشترك، ومركــز إدمــاج املعلومــات االســتخبارية اإلقليمــي، وال
ــسليم املطلــوبني      ــة وت ــة يف املــسائل اجلنائي ــادل املعلومــات ألغــراض املــساعدة املتبادل ــة لتب القاري

 املؤمَّنــة لتبــادل املعلومــات،  "GROOVE"ة ابعــة ملنظمــة الــدول األمريكيــة، بــدعم مــن منــصَّ  الت
عني العامني ملكافحة اجلرميـة     األمريكية للتعاون القضائي الدويل، وشبكة املدَّ     -يبرييةوالشبكة اإل 

 وكالمهـا ( لالستخبارات اجلمركية وشبكة إنفـاذ اجلمـارك         اإلقليمياملنظَّمة، ومكتب االتصال    
 مــن قبيــل صة الغــرضاملخصَّــ عــن ترتيبــات التعــاون ، فــضالً)تــابع للمنظمــة العامليــة للجمــارك 

، اإلنتربـول وعالوة على ذلك، ُتستخدم قنـوات       ). بنما وكوستاريكا وكولومبيا  " (كوميفروم"
ــاون بـــني وحـــدات      ــزة الـــشرطة عـــرب القنـــوات غـــري الرمسيـــة والتعـ ــاون بـــني أجهـ وكـــذا التعـ

  .عرب جمموعة إيغمونتاالستخبارات املالية 
ــشرطة         -٤١ ــادل املعلومــات، مــن بــني حمافــل أخــرى، رابطــة مفوضــي ال ومشلــت حمافــل تب

 املشرفني على البنوك يف القـارة األمريكيـة، والفريـق العامـل املعـين بالرشـوة               ورابطةالكاريبيني،  
ــة للمؤسَّــ     ــصادي، واملنظمــة الدولي ــدان االقت ــة يف املي ــابع ملنظمــة التعــاون والتنمي ــا الت سات العلي

ملراجعة احلسابات، فضال عن فرقة العمل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة يف أمريكـا اجلنوبيـة وفرقـة                   
 املالية، ومها هيئتان إقليميتان علـى غـرار فـرق العمـل املعنيـة               باإلجراءاتالعمل الكاريبية املعنية    

  . املاليةباإلجراءات
ــة ضــابط     و  -٤٢ ــن دول املنطق ــة م ــوم،    مل ترســل أي دول ــصال إىل دول أخــرى حــىت الي ات
وكانـت هنـاك دولـة واحـدة اسـتقبلت          . يكن هناك ما حيـول دون ذلـك يف ثـالث دول            مل وإن
  .ط اتصال من دولة أخرىضاب

    
    دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

ويف مخـس   . ضة يف املنطقـة تـشريعات وطنيـة       اعتمدت دولتان من الـدول التـسع املـستعرَ          - ٤٣
 لـدى مجيـع دول    توكانـ . رات تفـاهم مـع نظرياهتـا األجنبيـة        ات الـشرطة مـذكِّ    منها، أبرمـت قـو    

وفيمـا يفـضِّل بلـد واحـد اسـتخدام املعاهـدات الثنائيـة،              . العينة معاهدات ثنائية أو إقليمية سـارية      
وتـشمل الـصكوك اإلقليميـة اتفاقيـة      . األطـر املتعـددة األطـراف     اسـتخدام    ُتفضِّل البلدان األخـرى   

ــاون   ــة التع ــة    منظم ــصادي املتعلق ــدان االقت ــة يف املي ــوميني   مبكافحــة والتنمي ــوظفني العم رشــوة امل
والربوتوكــولني األجانــب، واتفاقيــة جملــس أوروبــا بــشأن املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة    
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، واتفاقيــة جملــس أوروبــا بــشأن غــسل عائــدات اجلرميــة والبحــث عنــها وضــبطها    ني هبــااملختــصَّ
يــة املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة بــني الــدول األعــضاء يف االحتــاد         ومــصادرهتا، واتفاق

اتفاقية تعميـق التعـاون عـرب       واتفاقية املساعدة املتبادلة والتعاون بني إدارات اجلمارك،        واألورويب،  
ســــيما يف مكافحــــة اإلرهــــاب واجلرميــــة عــــرب الوطنيــــة واهلجــــرة غــــري القانونيــــة  احلــــدود، ال

وبإمكـان  . ١٩٨٥يونيـه   / حزيـران  ١٤خ  رَّ، واالتفاقية املنفِّـذة التفـاق شـينغني املـؤ         )بروم اتفاقية(
ولــيس يف . إنفــاذ القــانونجمــال  للتعــاون يف ا قانونيــأساســاًأغلبيــة الــدول أن تــستخدم االتفاقيــة  

وجــود ا ميكنــها التعــاون دون ا، وإنَّمــأساســاً قانونيــإمكــان إحــدى الــدول أن تــستخدم االتفاقيــة 
  .وقدَّم نصف بلدان املنطقة أمثلة عملية وإحصاءات.  استناًدا إىل القانون احملليدة، وذلكمعاه
وتتعاون الدول األعضاء يف االحتاد األورويب عرب املكتـب األورويب ملكافحـة االحتيـال                 -٤٤

التابع للمفوضية األوروبية، ومنظمـة الـشرطة األوروبيـة، ووحـدة التعـاون القـضائي، والـشبكة           
خـارج إطـار االحتـاد      الواقعـة   ويف إحـدى الـدول كـان التعـاون مـع الـدول              . ئية األوروبية القضا

ومــن بــني اآلليــات اإلقليميــة والثنائيــة اإلضــافية . ص الغــرضخمــصَّاألورويب جيــري علــى أســاس 
إنفـاذ القـانون رابطـة رؤسـاء الـشرطة التابعـة لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا                  جمال  للتعاون يف   

ــة باجلرميــة املنظمــة يف منطقــة حبــر البلطيــق وشــبكة كامــِدن املــشتركة بــني     وفرقــة العمــل امل عني
ــشبكة اإل    ــترداد املوجــودات وال ــةالوكــاالت الس ــدويل،    -يبريي ــضائي ال ــاون الق ــة للتع األمريكي

اتفاقــات التعــاون بــني ســلطات ووالـشبكة القــضائية جملموعــة البلــدان الناطقــة باللغـة الربتغاليــة،   
ال األورويب، ونظام شـينغني للمعلومـات وشـبكة منطقـة احملـيط اهلـادئ               الشرطة يف بلدان الشم   

ويف دولة واحدة، اخنرطـت إحـدى الوكـاالت مـع بلـد آخـر مـن                 . جلرمية عرب الوطنية  ملكافحة ا 
ي ميكِّنــها مــن الوصــول إىل شــبكات التعــاون الــدويل  منطقــة جغرافيــة خمتلفــة يف مــشروع جتــريب

نــاطق األخــرى، جيــري تبــادل املعلومــات املتعلقــة بإنفــاذ   وكمــا هــو احلــال يف امل . لــذلك البلــد
وتزيـد  .  وجمموعـة إيغمونـت  اإلنتربول كبري عرب دٍّالقانون واملعلومات االستخبارية املالية إىل ح     

بعض البلدان على ذلك باملشاركة يف فريق آسيا واحمليط اهلادئ املعين بغسل األمـوال، ورابطـة                 
  . مفوضي الشرطة يف أستراليا ونيوزيلنداوحمفلادئ، رؤساء الشرطة يف جزر احمليط اهل

وأرســـلت ســـتة بلـــدان ضـــباط اتـــصال إىل اخلـــارج، معظمهـــم ملحقـــون شـــرطيون،    -٤٥
 هنـاك سـبعة     تويف أحد البلدان كان   . اإلنتربولوبعضهم أُرسل إىل منظمة الشرطة األوروبية و      

 ضـابط   ٦٩ه األجهزة لديـه     أحد هذ (أجهزة خمتلفة إلنفاذ القانون واألمن ُترسل ضباط اتصال         
  . بلًدا٤٠وهناك بلدان عيَّنا ضباط اتصال يف أكثر من ). اتصال

  


