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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السابعة

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤- ٢٠ ،فيينا
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  تنفيذ الفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والفصل الرابع     

  دة ملكافحة الفساد، (التعاون الدويل) من اتفاقية األمم املتح
      على الصعيد اإلقليمي

      تقرير من إعداد األمانة    
  ملخَّص 

ن هذا التقرير معلومات تكميلية، مرتبة حسب املنـاطق، للتقريـر املواضـيعي عـن     يتضمَّ  
تنفيذ الفصـلني الثالـث (التجـرمي وإنفـاذ القـانون) والرابـع (التعـاون الـدويل) مـن اتفاقيـة األمـم            

  فحة الفساد.املتحدة ملكا
    

    مة التقرير ونطاقه وهيكلهمقدِّ  - أوالً  
من اإلطار املرجعي آللية االستعراض، مت إعـداد تقـارير تنفيـذ     ٤٤و ٣٥بالفقرتني  عمالً  -١

مواضيعية من أجل مجع أشيع وأنسـب مـا ورد يف تقـارير االستعراضـات القطريـة مـن معلومـات        
بـة حسـب   ات املطروحـة واملالحظـات، مرتَّ  التحـدِّي و اجليِّـدة عن التجارب الناجحة واملمارسـات  

  املواضيع، لعرضها على فريق استعراض التنفيذ لكي يستند إليها يف عمله التحليلي.
───────────────── 

  * CAC/COSP/IRG/2016/1. 
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بـة حسـب املنـاطق، للتقـارير املواضـيعية      ن هذا التقريـر معلومـات تكميليـة، مرتَّ   ويتضمَّ  -٢
بع (التعاون الدويل) مـن اتفاقيـة األمـم    عن تنفيذ الفصلني الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والرا

ــارير يف الوثــائق       ــذه التق ــد وردت ه ــاد. وق  CAC/COSP/IRG/2016/6املتحــدة ملكافحــة الفس
. ويســتند هــذا التقريــر إىل املعلومــات CAC/COSP/IRG/2016/8و CAC/COSP/IRG/2016/7و

عراض يف الـدورة  كانـت قيـد االسـت    طرفـاً دولـة   ١٢٣الواردة يف تقارير االستعراض اليت ختـص  
ل األوىل آللية االسـتعراض وكانـت تقـارير استعراضـها قـد اكتملـت أو شـارفت علـى االكتمـا         

  )١(يف وقت صياغة هذا التقرير.
    

  تنفيذ أحكام خمتارة من الفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون)   - ثانياً  
    والفصل الرابع (التعاون الدويل) من االتفاقية حسب املنطقة

تري موضوعان من تقارير التنفيـذ املواضـيعية ملواصـلة حتليلـهما علـى أسـاس إقليمـي،        اخ  -٣
اخلاصـة   التحـرِّي مـن االتفاقيـة) وأسـاليب     ٣٢ومها: محاية الشـهود واخلـرباء والضـحايا (املـادة     

من االتفاقية). وهذان موضوعان كانت تسود فيهما الفوارق الدقيقـة واملمارسـات    ٥٠(املادة 
ديات التنفيذ اإلقليمية وتتوافر فيهما بيانات شـاملة مـن تقـارير االسـتعراض القطريـة      وحت اجليِّدة

  ت اإلقليمية.من أجل حتليل االجتاها
    

    محاية الشهود واخلرباء والضحايا)من االتفاقية ( ٣٢تنفيذ املادة   - ألف  
طـراف  صودفت املسائل املتصلة حبماية الشهود واخلرباء والضحايا يف أغلب الـدول األ   -٤

دولة). وكـان تنفيـذ األحكـام ذات     ٧٦دولة املشمولة هبذا التقرير (أي يف  ١٢٣البالغ عددها 
الصلة وإنفاذها الفعال خيتلف حسب املنطقـة. ومل تكـن لـدى غالبيـة دول أفريقيـا ودول آسـيا       
واحمليط اهلادئ املشمولة أطـر شـاملة حلمايـة الشـهود أو تغـيري مكـان إقامتـهم، وكانـت تواجـه          

وائق قانونية أو عملية فيما يتعلق حبماية الشهود واخلرباء والضحايا. وكان غياب هذه الـنظم  ع
يشــكل حتــديات كــبرية أمــام فعاليــة املالحقــة القضــائية يف قضــايا الفســاد. ويف املقابــل، كانــت  
غالبية دول أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية والدول األخرى املشـمولة هبـذا التقريـر قـد أنشـأت      
أطر محاية، مثل تشـريعات محايـة الشـهود واملؤسسـات املخصصـة املكلفـة بإنفـاذ بـرامج محايـة          
الشهود، تنطبق يف العادة علـى الضـحايا يف مراحـل خمتلفـة مـن الـدعاوى اجلنائيـة. ولـوحظ يف         
مجيع املناطق وجود حاجة إىل تعزيز تدابري احلماية املتاحة، وإىل اعتمـاد أو تعزيـز بـرامج محايـة     

───────────────── 

 نيسان/ ١٥اد هذا التقرير إىل االستعراضات القطرية اليت أجريت حىت تستند البيانات املستخدمة يف إعد )١(  
 .٢٠١٦أبريل 
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هود وتــدابري اإلثبــات ذات الصــلة يف حــدود املــوارد املوجــودة، وإىل التركيــز علــى اإلنفــاذ الشــ
  ال وكذلك على رفع مستوى الوعي.الفعَّ
    

    الدول األفريقية    
ــالغ عــددها      -٥ ــة الب ــدول األفريقي ــة ال ــذ    ٢٦كانــت أغلبي ــارير التنفي ــها تق ــيت مشلت ــة ال دول

ــة   ــة أو عملي ــة الشــهود واخلــرباء والضــحايا.    املواضــيعية تواجــه عوائــق قانوني فيمــا يتعلــق حبماي
حتديات علـى سـت بلـدان فقـط. واتُّخـذت يف      أيِّ واقتصر عدد البلدان اليت مل تبلغ عن وجود 

تــدابري، لضــمان محايـة فعالــة للشــهود   ذ أيُّخَـ تَّأغلبيـة الــدول األطـراف تــدابري حمــدودة، أو مل تُ  
ــدابري عم     ــدة دول ســوى ت ــق ع ــد     واخلــرباء. ومل تطب ــل عق ــية أو يف احلــد األدىن، مث ــة أساس لي

جلسات حماكمة مغلقة أو سرية، أو منح محاية الشرطة يف احلـاالت الصـعبة بصـفة خاصـة، أو     
وضع أحكام قانونية معتادة إىل حد بعيد جترم إعاقة سري العدالـة أو تتعلـق بعـدم كشـف هويـة      

ود أو نقلــهم إىل أمــاكن الشــهود واخلــرباء. وكانــت أســباب غيــاب نظــم شــاملة حلمايــة الشــه  
أخرى، الذي أشري إىل أنه موطن ضعف رئيسي يف مكافحة الفساد يف عـدد مـن البلـدان، هـي     
التكلفــة الكــبرية هلــذه الــنظم وقصــور التــدابري املعياريــة القائمــة وحمدوديــة القــدرات. ومل يكــن   

بشـهادهتم   الشهود حيصلون على الضـمانات الالزمـة لسـالمتهم وأمنـهم لتمكينـهم مـن اإلدالء      
  أمام احملاكم، وكان ذلك حيول دون مباشرة القضايا يف الواقع العملي.  

يف عـدة بلـدان، باختـاذ تـدابري مناسـبة       بصفتها مسألة ذات أولويـة ، توصيات وصدرت  -٦
يف عـدد   أيضـاً لتوفري محاية فعالة من احتمال االنتقام من الشـهود واخلـرباء أو ترهيبـهم. وأشـري     

مهيـة ضـمان تطبيـق هـذه التـدابري علـى أقـارب الشـهود واخلـرباء وغريهـم مـن            مـن البلـدان إىل أ  
األشــخاص املــرتبطني هبــم عنــد االقتضــاء. واشــتملت اإلجــراءات املوصــى هبــا علــى اعتمــاد أو   
تعزيز نظم التشريع واحلمايـة ذات الصـلة وإنفـاذ هـذه التـدابري علـى أرض الواقـع، مبـا يف ذلـك          

نفيذها. وذهبت التوصيات يف عدة حـاالت إىل أبعـد مـن ذلـك،     عرب ختصيص املوارد الكافية لت
بــالنظر يف اعتمــاد أو إنفــاذ بــرامج محايــة الشــهود أو احلمايــة املاديــة أو إخفــاء اهلويــة، وتعزيــز   
تــدابري اإلثبــات ذات الصــلة، مثــل اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة يف عمليــة االســتجواب، يف  

توصـيات بتوعيـة املسـؤولني بتـدابري احلمايـة املتاحـة        يضـاً أحدود املوارد املتاحة. وكانت هناك 
  وإذكاء الوعي بالتدابري ذات الصلة.  

ويف إحدى الدول األطراف، ينص قانون محاية الشـهود علـى محايـة الشـهود واخلـرباء        -٧
واألشخاص املرتبطني هبم يف الدعاوى اجلنائية وغـري اجلنائيـة. وأنشـئت يف هـذه الدولـة وكالـة       

الشــهود لتتــوىل إدارة برنــامج محايــة الشــهود وحتديــد تــدابري احلمايــة املنطبقــة مــن أجــل حلمايــة 
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ضــمان ســالمة الشــهود، ومــن بينــها تــدابري احلمايــة املاديــة وتغــيري مكــان اإلقامــة وتغــيري اهلويــة 
أن تطلـب إىل احملـاكم تنفيـذ تـدابري إثباتيـة،       أيضاًوتقدمي اخلدمات االستشارية. وميكن للوكالة 

عقد جلسات احملاكمة املغلقة وحجب املعلومات اليت تنم عن اهلويـة واسـتخدام وصـالت     مثل
الفيديو أو األمساء املستعارة أو غري ذلك من التدابري الرامية إىل إخفـاء هويـة الشـهود. وباملثـل،     

ة تـوفر تعـاريف   معيَّنـ لقـوانني   وفقـاً وضعت دولة طرف أخـرى تـدابري مفصـلة حلمايـة للشـهود      
  لألشخاص الذين جيوز اعتبارهم شهودا ولألعمال اليت تشكل "ضررا مهنيا". إمجالية

الوضعية اخلاصة لضحايا الفساد تشكل مصـدر قلـق يف املنطقـة. ومل تكـن     أنَّ وأشري إىل   -٨
لــدى عــدد مــن البلــدان أحكــام حلمايــة ضــحايا الفســاد أو لتيســري عــرض وجهــات نظــرهم            

املســتوى الشخصــي أو املهــين والنظــر فيهــا خــالل   وشــواغلهم بشــأن تــأثري القضــية علــيهم علــى 
اإلجراءات سوى استدعائهم كشهود. ولذلك أوصي يف غالبية البلـدان بضـمان احلمايـة الفعالـة     

مــن  ٣٢لضــحايا الفســاد، مبــا يف ذلــك عــرب توســيع نطــاق تــدابري احلمايــة املتاحــة مبوجــب املــادة 
ركة الضحايا يف الدعاوى اجلنائيـة مـن أجـل    االتفاقية لتشمل الضحايا، واعتماد تدابري تيسر مشا

يف إحــدى احلــاالت بــالنظر يف  حتديــداًضــمان إمكانيــة إثــارة شــواغلهم أثنــاء احملاكمــة. وأوصــي  
  إىل املمارسات الدولية الفضلى. استناداًإجراء تقييمات رمسية منتظمة ألوجه ضعف الشهود، 

ة تغــيري حمــل إقامــة الشــهود  وتنــاول عــدد مــن االستعراضــات يف املنطقــة مــدى إمكانيــ   -٩
واخلرباء والضحايا، فلوحظ عدم وجود آليات متاحـة لتحقيـق هـذا الغـرض. وأوصـي يف عـدة       
حاالت بأن تنظر الدول يف إبرام اتفاقات وترتيبات مع البلدان األخرى بشأن تغـيري حمـل إقامـة    

  الشهود أو اخلرباء يف اخلارج.
ايـة الشـهود أو بـدأ العمـل هبـا، وأوصـى       وصيغت يف عـدد مـن البلـدان تشـريعات حلم      -١٠

ــذها. ومشلــت التوصــيات      يف  أيضــاًالقــائمون باالســتعراض بســرعة اعتمــاد هــذه التــدابري وتنفي
 ٤العديد من بلدان املنطقة محاية اجلناة املتعـاونني مـع سـلطات إنفـاذ القـانون، مبوجـب الفقـرة        

  من االتفاقية. ٣٧من املادة 
    

    دول آسيا واحمليط اهلادئ    
دولـة يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ املشـمولة       ٣٧مل تكن لدى أغلبية الدول البـالغ عـددها     -١١

يف هذا التقريـر نظـم شـاملة حلمايـة الشـهود. واقتصـر عـدد بلـدان املنطقـة الـيت مل تكـن تواجـه             
يف غالبيـة   واسـُتبينت مسائل تتعلق حبماية الشهود واخلـرباء والضـحايا علـى سـت بلـدان فقـط.       

ديات قانونيـة وعمليــة، مـن بينـها حمدوديـة املــوارد املخصصـة لتنفيـذ محايـة الشــهود،        الـدول حتـ  
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الدول، وحمدودية القـدرات.   هدة من النظم القانونية هلذوقصور التدابري املعيارية، وجوانب حمدَّ
ومل يكن عدد من البلدان قد اعتمد تشريعات ختص محاية الشهود وغريهـم مـن املشـاركني يف    

  .نائيةالدعاوى اجل
يف بعــض احلـاالت، باعتمــاد  أولويـة   بصـفتها مســألة ذات ولـذلك صـدرت توصــيات،     -١٢

التشـــريعات ذات الصـــلة واعتمـــاد وتنفيـــذ التـــدابري اإلداريـــة املناســـبة مـــن أجـــل تنفيـــذ هـــذه   
التشريعات يف املمارسة العمليـة. ويف بعـض البلـدان مل يكـن باإلمكـان أن يتخـذ سـوى تـدابري         

خدام قاعات منفصلة يف احملاكم أو توفري محايـة الشـرطة، علـى أسـاس كـل      عملية من قبيل است
قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة يف    إالَّ أنَّ ة مـن األشـخاص.   معيَّنـ حالة على حدة، فيما خيص فئات 

ر جمموعة من القواعد بشأن تقدمي األدلـة  إحدى الدول األطراف ذهب إىل أبعد من ذلك، فوفَّ
شــهود واملخــربين، وأدرج إمكــان اســتعمال الوســائط الســمعية    هــدفت إىل ضــمان ســالمة ال 

والبصرية العصرية لضمان محايتهم. وأوصـي يف عـدة حـاالت بـالنظر يف اعتمـاد وإنفـاذ تـدابري        
محاية خاصة، مثل بـرامج محايـة الشـهود أو احلمايـة املاديـة أو إخفـاء اهلويـة، والنظـر يف تعزيـز          

ســطة الفيــديو، يف حــدود املــوارد  اثــل اســتخدام التــداول بوتــدابري إجرائيــة أو تــدابري إثباتيــة، م 
ــى        ــارب وعل ــة علــى األق ــدابري احلماي ــق ت ــدة تتصــل بتطبي املتاحــة. كمــا كانــت توصــيات عدي

  قتضاء.شخاص اآلخرين ذوي الصلة، حسب االاأل
مـن البلـدان مل    نَّ عدداًواعتربت محاية ضحايا الفساد مسألة مثرية للقلق يف املنطقة، أل  -١٣
ظم مسألة محايتهم أو مشاركتهم يف الدعاوى اجلنائية. فعلى سبيل املثـال، أفـادت السـلطات    ين

القــانون ال يعطــي الضــحايا يف قضــايا الفســاد فرصــة لــإلدالء  أنَّ يف إحــدى الــدول األطــراف بــ
بشهادهتم، ألنه عـادة مـا يكـون مـن املتعـذر حتديـد الضـحايا يف هـذه احلـاالت. وباإلضـافة إىل           

 السلطات يف عدد من الواليات القضائية إىل أنه ال يوجد يف القوانني احملليـة أيُّ  ذلك، أشارت
ل بالبـت  القاضي الذي يرأس اجللسة هـو املخـوَّ  أنَّ شيء مينع مشاركة الضحايا يف الدعاوى، و

يف إمكان أن يدلوا بآرائهم وشواغلهم. وقد صدرت توصيات، حسـب االقتضـاء، باعتمـاد أو    
الة للضـحايا وباختـاذ خطـوات لتعزيـز دور الضـحايا خـالل الـدعاوى        ماية الفعَّتعزيز تدابري للح

اجلنائية. وكانت لدى إحدى الدول األطراف خطة رئيسية شاملة تتناول مجيع جوانـب محايـة   
النظر يف تقدمي بيانات الضرر الواقـع علـى الضـحية     أيضاًضحايا اجلرمية ودعمهم. وكان جيري 

املشـاركة يف احلكـم علـى اجلنـاة بـأن يشـرحوا للمحكمـة واجلنـاة         من أجل السماح للضـحايا ب 
  كيف تضرروا من اجلرمية.

وكــان عــدد مــن بلــدان املنطقــة يواجــه مشــاكل تتعلــق بتغــيري أمــاكن إقامــة الشــهود        -١٤
يف  العديـد مـن الـدول كانـت أطرافـاً     أنَّ  ومـع واخلرباء والضحايا، وال سيما إىل بلدان أخـرى.  
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راف بشأن محاية الشهود، وهو اتفاق مينسـك اخلـاص حبمايـة املشـاركني يف     األط متعدِّداتفاق 
ا عامـ  منولـث الـدول املسـتقلة، الـذي يـوفر إطـاراً      والدعاوى اجلنائيـة يف الـدول األطـراف يف ك   

لتغيري أماكن إقامـة األشـخاص املشـمولني باحلمايـة، كانـت بعـض البلـدان حباجـة إىل النظـر يف          
  مكان اإلقامة ذات الصلة. الدخول يف اتفاقات تغيري

حاالت مل تنفذ فيها بعد القوانني القائمة اليت تـوفر بعـض أشـكال     أيضاًوكانت هناك   -١٥
ــة، أو مل تكــن تنطبــق علــى مجيــع اجلــرائم املتصــلة بالفســاد. وكانــت       ــة واملادي ــة القانوني احلماي

نون مـع سـلطات إنفـاذ    يف العادة محاية اجلنـاة الـذين يتعـاو    أيضاًالتوصيات اليت صدرت تتناول 
  من االتفاقية. ٣٧من املادة  ٤للفقرة  وفقاًالقانون، 

    
    دول أوروبا الشرقية    

بشــأن محايــة الشــهود واخلــرباء والضــحايا يف دول  اجليِّــدةعــدد مــن املمارســات  اســُتبني  - ١٦
هـذا   أوروبا الشرقية العشرين املشمولة هبذا التقرير. وكانت مخسة بلدان فقط تواجه مشاكل يف

الصدد. وقد أنشأت أغلبية الدول األطـراف بـرامج خاصـة حلمايـة الشـهود، وتشـريعات حلمايـة        
الشهود، وقوانني مشاهبة حتدد أنواع احلماية اليت ميكن إتاحتها، واألشخاص الذين يتمتعون هبذه 

لى . وكانت هذه احلماية تشمل عختصَّةاحلماية، ونطاق احلماية ومدهتا، وواجبات السلطات امل
السواء الشـهود واخلـرباء الـذين يـدلون بشـهاداهتم يف الـدعاوى اجلنائيـة، مـع بعـض االسـتثناءات           
امللحوظــة. وصــدرت يف إحــدى الــدول توصــية بتعزيــز قواعــد اإلثبــات الوقائيــة الــيت هتــدف إىل   
ضمان سالمة اخلرباء؛ ويف دولة أخرى، مل يكن اخلرباء داخلني ضمن نطاق األشخاص املـؤهلني  

ل علــى احلمايــة مبوجــب التشــريعات الوطنيــة؛ ويف دولــة ثالثــة لــوحظ وجــود حاجــة إىل للحصــو
  نه على الدعاوى املتصلة بالفساد.توسيع نطاق قانون محاية الشهود من أجل ضمان سريا

وعلى الرغم من هذه احلاالت القليلة، كانت نظم محاية شـاملة قـد اعتمـدت يف معظـم       -١٧
ثال، ينص قانون محاية الشهود يف إحدى الدول علـى أنـه ميكـن    الدول األطراف. وعلى سبيل امل

يف القضــايا ذات الصــلة أن حيصــل الشــهود وأقــارهبم املباشــرون علــى محايــة شخصــية ومســاعدة  
علــى تغــيري مكــان إقامتــهم أو عملــهم. وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن يف احلــاالت املــربرة الســماح  

خدام هوية بديلة رمسيـة واإلذن مبغـادرة البلـد للحصـول     باختاذ تدابري للحماية املادية من قبيل است
على احلمايـة يف اخلـارج. واعتمـدت دولـة طـرف أخـرى إطـارا قانونيـا شـامال وأنشـأت وحـدة            

يف وزارة الداخلية حلماية الشهود. وكان جيـوز تـوفري جمموعـة واسـعة مـن تـدابري احلمايـة         خمتصَّة
قامـة وتغـيري اهلويـة. وعـالوة علـى ذلـك، كـان حيـق         للشهود وعائالهتم، من بينها تغيري مكـان اإل 

هلـؤالء األشــخاص احلصـول علــى تعـويض مــن امليزانيـة الوطنيــة عـن األضــرار الـيت تلحــق هبــم أو       
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بأســرهم نتيجــة إلدالئهــم بشــهادهتم أو مثــوهلم أمــام احملكمــة. وكــان قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  
 ضــمان ســالمة الشــهود، مــن بينــها حيتــوي كــذلك علــى جمموعــة مــن قواعــد اإلثبــات ترمــي إىل

  إمكان القيام باالستجوابات القضائية باالستعانة بوسائل تقنية من قبيل متويه الوجه والصوت.
ويف معظم الدول األطراف يف املنطقة يتمتع ضـحايا جـرائم الفسـاد مبجموعـة متنوعـة        -١٨

ق علـى اإلدالء بالشـهادة   من احلقوق يف مجيع مراحل الدعاوى اجلنائية. وال تقتصر هذه احلقـو 
رفـع الـدعاوى اخلصوصـية     أيضـاً عندما يطلب منهم االضـطالع بـدورهم كشـهود بـل تشـمل      

أمــام احملــاكم املدنيــة، أو تقــدمي آرائهــم كمــدعني يف القضــايا املدنيــة، أو االنضــمام إىل أطــراف 
لقــانون يف املالحقــة القضــائية اخلصوصــية يف احملاكمــات اجلنائيــة. وعلــى ســبيل املثــال، يــنص ا   

إحدى الدول األطراف على أنه جيوز للضـحية أن يشـارك يف اإلجـراءات القضـائية بتـويل دور      
مدع عام إضايف، أو تقدمي لوائح اهتـام بصـفه مـدع خصوصـي، أو دعـم لـوائح االهتـام املتعلقـة         

  باجلرائم اليت حياكم عليها يف حماكمات خصوصية.
ة األطـراف بشـأن محايـة الشـهود تتنـاول      عـدِّد مت قـات ااتفيف  أطرافـاً وكانت عدة دول   -١٩

تغيري أماكن إقامة األشخاص املشـمولني باحلمايـة إىل أمـاكن داخـل أراضـي الـدول األطـراف،        
مثل اتفاق محاية الشهود الـذي وقعـت عليـه الـدول األطـراف يف منتـدى سـالزبورغ، واتفاقيـة         

لقـان بشـأن محايـة الشـهود.     التعاون بـني أجهـزة الشـرطة يف جنـوب شـرق أوروبـا، واتفـاق الب       
وكانت إحـدى الـدول األطـرف، وهـي الدولـة الوديعـة التفـاقٍ بشـأن التعـاون يف جمـال محايـة            
الشهود مربم بني تسع دول يف املنطقة، قد اعتمدت قانونا حلمايـة الشـهود يـنص علـى التبـادل      

هنـاك حاجـة يف    أنَّأنـه لـوحظ   إالَّ الدويل للبيانات الشخصية وتغيري أماكن إقامـة األشـخاص.   
  دولة طرف أخرى إىل النظر يف االنضمام إىل اتفاقات تغيري مكان اإلقامة ذات الصلة.

    
    ي دول أمريكا الالتينية والكاريب    

ــة والكــارييب العشــرين املشــمولة هبــذا      ١٤كانــت   -٢٠ ــة مــن بــني دول أمريكــا الالتيني دول
تفاقية. ويف عـدة دول، كانـت تـدابري محايـة     من اال ٣٢التقرير تواجه عوائق تتعلق بتنفيذ املادة 

الشهود اليت مت إقرارها جمزأة وغري شاملة، وكانت هناك حاجة إىل اعتماد أو تعزيز أطـر محايـة   
ات التحـدِّي الشهود واخلرباء والضـحايا وأقـارهبم واألشـخاص املـرتبطني هبـم. ويف حـني كانـت        

بشأن تطبيق تدابري وبـرامج احلمايـة علـى    ذات الطابع التشريعي سائدة يف عدة بلدان، ال سيما 
مجيع اجلرائم املشمولة باالتفاقية أو األشخاص املشمولني هبا، كانت هنـاك حاجـة إىل تكـريس    
االهتمام واملوارد إلنفاذ التدابري املؤسسـية والتنفيذيـة وتعزيزهـا. فعلـى سـبيل املثـال، أوصـي يف        

ــة ا    ــيم الفعالي ــالنظر يف تقي ــدول األطــراف ب ــة الشــهود واخلــرباء   إحــدى ال ــة آلليــات محاي لتنفيذي
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والضحايا. وأعرب عن القلق يف دولـة طـرف أخـرى إزاء حمدوديـة السـبل الـيت ميكـن للشـهود         
واخلرباء أن يقدموا من خالهلا طلبات احلماية، اليت كـان يـتعني أن يقـدمها االدعـاء العـام. ويف      

  لشهود.باعتماد برنامجٍ حلماية ا حتديداًدولة طرف ثالثة أوصي 
ويف عدد من البلدان يف املنطقة كانت هناك حاجة إىل وضـع أو تعزيـز التـدابري الراميـة إىل       - ٢١

تغيري أماكن إقامة الشهود واخلـرباء والضـحايا، مبـا يف ذلـك عـرب النظـر يف اعتمـاد اتفاقـات يف هـذا          
يكـا الوسـطى   يف اتفاقيـة أمر  أطرافـاً الصدد مع دول أخـرى. ويف هـذا السـياق، كانـت عـدة بلـدان       

حلماية الضحايا والشهود واخلرباء وغريهم مـن األشـخاص املشـاركني يف التحقيقـات واملالحقـات      
واجلرميـة املنظمـة (غـري نافـذة بعـد). وعـالوة علـى         املخـدِّرات اجلنائية، وال سـيما املتعلقـة باالجتـار ب   

وفري احلمايـة للشـهود   من شأن وجود برنامج إقليمـي للحمايـة القضـائية يرمـي إىل تـ     أنَّ ذلك، رئي 
  واخلرباء والضحايا على الصعيد اإلقليمي أن ييسر التعاون الدويل يف جمال محاية الشهود.

ضعت يف بعض دول املنطقة تشريعات بشأن ضـحايا الفسـاد بغيـة تـوفري تـدابري      وقد ُو  -٢٢
ة وقائيــة وتنظــيم دور الضــحايا يف الــدعاوى اجلنائيــة. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك حاجــة يف عــد 

ــاركتهم يف الــدعاوى          ــاد وتيســري مش ــدابري محايــة ضــحايا الفس ــز ت ــاد أو تعزي ــدان إىل اعتم بل
اجلنائية. وحـق الضـحايا والشـهود يف احلصـول علـى احلمايـة الكافيـة خـالل الـدعاوى اجلنائيـة           
ــة      ــوفر احلماي ــة طــرف أخــرى ت ــدول األطــراف. وكانــت دول  مقــرر يف الدســتور يف إحــدى ال

  دائهم ملهامهم.أخطر بسبب للصحافيني املعرضني لل
ويف عدد قليل من البلدان، صيغت تشريعات بشـأن محايـة الشـهود واخلـرباء والضـحايا يف        - ٢٣

  جرائم الفساد، أو بدأ العمل هبا، وقد أوصى املستعرضون بسرعة اعتماد هذه التدابري وتنفيذها.
    

    دول أوروبا الغربية ودول أخرى    
ملشــمولة يف هــذا التقريــر مــن بــني جمموعــة دول أوروبــا اعتمــد جــل الــدول العشــرين ا  -٢٤

ــ ــة   الغربي ــرامج خمصصــة حلماي ــة الشــهود   ة ودول أخــرى ب الشــهود وتشــريعات خمصصــة حلماي
د نطاق تدابري احلماية املتاحة واألشـخاص املـؤهلني للحصـول عليهـا ودور     وقوانني مشاهبة حتدِّ

. ياًود لــوحظ يف دولــتني باعتبــاره حتــدِّ غيــاب بــرامج محايــة الشــه أنَّ . بيــد ختصَّــةالســلطات امل
وكانــت ســت دول أطــراف تواجــه مشــاكل متعلقــة حبمايــة الشــهود، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل  
ــة واألشــخاص         ــع اجلــرائم املشــمولة باالتفاقي ــى مجي ــة عل ــرامج احلماي ــدابري وب ــق ت ضــمان تطبي

تـدابري. وعـالوة علـى    املشمولني هبا واحلاجة، يف حالتني، إىل رفع مستوى الوعي بشـأن هـذه ال  
ذلــك، كانــت هنــاك حاجــة إىل تعزيــز تــدابري محايــة هويــة الشــهود. وبــالنظر إىل وجــود أطــر     
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مؤسسية وقانونية خمصصة حلماية الشهود يف معظم دول املنطقة، ركـزت االستعراضـات علـى    
بـالنظر  اإلنفاذ الفعال للتدابري القائمة. فعلى سبيل املثال، أوصي يف إحـدى الواليـات القضـائية    

  يف تطوير أدوات املعلومات اإلحصائية واستخدامها لرصد سياسات محاية الشهود.
ووضعت الدول األطراف يف هذه اجملموعة اإلقليميـة جمموعـة متنوعـة مـن التشـريعات        -٢٥

مـن االتفاقيـة. فعلـى سـبيل املثـال، كانـت لـدى         ٣٢والتدابري اإلجرائية واملؤسسية لتنفيذ املادة 
ت القضائية أحكـام واسـعة النطـاق حلمايـة الشـهود وأقـارهبم واجلنـاة املتعـاونني.         إحدى الواليا

وكان االدعاء العام هو الذي يطلب تدابري احلماية، وتبـت فيهـا جلنـة مركزيـة، وتنفـذها دائـرة       
مركزية للحماية. وميكن أن تشمل هـذه التـدابري تـوفري األمـن، وتغـيري مكـان اإلقامـة، والتغـيري         

النهائي للهوية، واإلدالء بالشهادة عـرب وسـائل التـداول بالفيـديو. وباملثـل، يف دولـة       ت أو املؤقَّ
ــة الشــهود، الــذي كانــت تــديره الشــرطة، يــوفر       طــرف أخــرى، كــان الربنــامج الــوطين حلماي

 التحـرِّي املساعدة لألشخاص الذين يقدمون أدلة أو معلومات أو يشاركون بطريقة أخـرى يف  
القضـائية. وكـان ميكـن أن تشـمل تـدابري احلمايـة تغـيري مكـان اإلقامـة           أو التحقيق أو املالحقـة 

داخل البلد أو خارجه، وتوفري السكن، وتغـيري اهلويـة، وتقـدمي املشـورة، وتـوفري الـدعم املـايل،        
لضمان أمن الشهود أو متكينهم من حتقيق االكتفاء الذايت. ويف دولة طـرف ثالثـة مشـل برنـامج     

مــن والــدعم داخــل البلــد وخارجــه، إذا لــزم األمــر. وكانــت ســلطات  محايــة الشــهود تــوفري األ
محاية الشهود ترافق الشهود وأفراد أسـرهم طـوال عمليـة احملاكمـة اجلنائيـة بكاملـها لتمكينـهم        

، كانـت نظـم محايـة    عمومـاً من أن يعيشوا معيشة طبيعية مع أكرب قدر ممكن من االستقاللية. و
واسعة من التدابري توفر محاية فعالة لألشخاص املعنـيني.  الشهود شاملة، وكانت هناك جمموعة 

عن ذلك، كانت احملاكم يف إحدى الدول األطراف، ضمن إطـار احلمايـة اخلـاص هبـا،      فضالًو
  ال حتتفظ بأمساء الشهود، األمر الذي كان يكفل إخفاء هويتهم يف مجيع مراحل الدعاوى.

ود قـد اعتمـدت للوفـاء بااللتزامـات     ويف بعض البلدان، كانـت تشـريعات محايـة الشـه      -٢٦
تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٣خ املنبثقة من صكوك إقليمية مثل قرار جملـس االحتـاد األورويب املـؤرَّ   

 R (97) 13بشـأن محايـة الشـهود يف مكافحـة اجلرميـة املنظمـة الدوليـة، والتوصـية رقـم           ١٩٩٥
ن ترهيــب الشــهود وحقــوق الصــادرة عــن جلنــة وزراء جملــس أوروبــا إىل الــدول األعضــاء بشــأ

الصـادر عـن جملـس االحتـاد األورويب بشـأن وضـعية        JHA/2001/220الدفاع، واملقرر اإلطـاري  
الضحايا يف الدعاوى اجلنائية. وقـد أوصـي يف إحـدى احلـاالت بضـمان تطبيـق ترتيبـات محايـة         

  الشهود املعقودة مع البلدان اجملاورة على القضايا املتصلة بالفساد.
وكان ضحايا جرائم الفساد يتمتعون مبجموعـة متنوعـة مـن احلقـوق يف مجيـع مراحـل         -٢٧

الدعاوى اجلنائيـة يف الـدول األطـراف يف هـذه اجملموعـة اإلقليميـة. فعلـى سـبيل املثـال، كانـت           
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البيانات عن الضرر الذي أصاب الضحايا مقبولـة يف عـدة بلـدان. ويف إحـدى الـدول، كانـت       
محايــة كاملــة للضــحايا مــن غــري الشــهود، عــرب توســيع نطــاق تــدابري   هنــاك حاجــة إىل ضــمان 

احلماية القائمة. وسنت إحدى الدول األطراف قانونا منفصـال بشـأن حقـوق ضـحايا اجلرميـة،      
جراءات إاالهتــام ويف أن يكونــوا علــى علــم بــ يتضــمن حــق الضــحايا يف االطــالع علــى الئحــة  
احــل هــذه اإلجــراءات. ووضــعت دولــة طــرف احملاكمــة ويف التعــبري عــن آرائهــم يف خمتلــف مر

  أخرى ميثاقا بشأن ضحايا اجلرمية وأنشأت إدارة متخصصة لشؤون ضحايا اجلرمية.
    

    اخلاصة) التحرِّيالتفاقية (أساليب من ا ٥٠تنفيذ املادة   - باء  
 التحـرِّي املعنيـة بأسـاليب    ٥٠ختالفات اإلقليمية عند مقارنة تنفيذ املادة تتضح بعض اال  -٢٨
دولـة املشـمولة هبـذا التقريـر. ومـن اجلـدير بالـذكر         ١٢٣خلاصة من جانب الدول البالغ عددها ا

جمموعة دول أوروبا الشرقية وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى كانـت  أنَّ بصفة خاصة 
لتنفيذ هذه املـادة، وخـربات عمليـة أكثـر يف اسـتخدام أسـاليب        لديهما نظم تشريعية أكثر مشوالً

  اخلاصة يف التحقيقات الدولية بشأن جرائم الفساد، مقارنة باملناطق األخرى. رِّيالتح
ــا          -٢٩ ــادئ ودول أمريك ــيا واحملــيط اهل ــة ودول آس ــدول األفريقي ــة ال ــدى غالبي ومل تكــن ل

كانـت  كمـا  اخلاصـة.   التحـرِّي صـة وشـاملة بشـأن أسـاليب     الالتينية والكـارييب تشـريعات خمصَّ  
خـربة حمـدودة أو مل تكـن لـديها      ، استناداً إىل املعلومـات املتاحـة،  اطقلدى غالبية دول هذه املن

  اخلاصة. التحرِّيخربة يف استخدام أساليب  أيُّ
وأفادت بعض دول جمموعة دول أوروبا الشرقية وجمموعة دول أوروبـا الغربيـة ودول     -٣٠

تتنــاول اســتخدام ة األطــراف متعــدِّدمــا تــربم وتنضــم إىل اتفاقــات ثنائيــة و   كــثرياًأخــرى بأهنــا 
إىل استخدام شبكات إقليميـة متنوعـة إلنفـاذ     أيضاًاخلاصة. وتواترت اإلشارة  التحرِّيأساليب 

  القانون يف دول هاتني اجملموعتني اإلقليميتني كلتيهما.
أقليــة مــن الــدول األفريقيــة ودول آســيا واحملــيط اهلــادئ إالَّ ومل تبلــغ عــن جتــارب مماثلــة   - ٣١

ينية والكارييب. ويف معظم احلـاالت، مل تكـن توجـد يف هـذه املنـاطق اتفاقـات       ودول أمريكا الالت
اخلاصة، وهذه مالحظة مثرية لالهتمام بالنظر إىل اإلبالغ  التحرِّيدولية بشأن استخدام أساليب 

يف تقارير إقليمية سابقة عن وجود عدد من املعاهـدات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة بشـأن التعـاون      
  اذ القانون وعدد كبري من شبكات التعاون اإلقليمية ودون اإلقليمية يف هذه املناطق.يف جمال إنف

ات القانونية والعملية متماثلة تقريبا يف مجيـع املنـاطق، باسـتثناء جمموعـة     التحدِّيوظلت   -٣٢
ات التحـدِّي دول أوروبا الشـرقية وجمموعـة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى. وكانـت غالبيـة        
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اخلاصة، وعدم القدرة على تطبيـق   التحرِّيتشريعات شاملة بشأن أساليب  فتقار إىلتتصل باال
اخلاصة على قضايا الفساد أو اقتصار استخدامها علـى القضـايا املتعلقـة بأشـد      التحرِّيأساليب 

ما ال تشمل مجيـع اجلـرائم الـيت تتناوهلـا االتفاقيـة) واجلرميـة املنظمـة         كثرياًاجلرائم خطورة (اليت 
اخلاصـة يف قضـايا    التحـرِّي ، وعـدم القـدرة علـى اسـتخدام بعـض أسـاليب       املخدِّراتالجتار بوا

املراقبــة اإللكترونيــة والتســليم املراقــب)، وعــدم ختويــل وكــاالت إنفــاذ القــانون    مــثالًالفســاد (
 اخلاصة، وحمدودية مقبولية األدلة املنبثقـة  التحرِّياملكلفة مبكافحة الفساد سلطة تطبيق أساليب 

 التحــرِّياخلاصــة، واالفتقــار إىل اخلــربة يف اســتخدام أســاليب   التحــرِّيمــن اســتخدام أســاليب 
ــان إىل االفتقــار إىل املــوارد والقــدرات      فضــالًاخلاصــة. و عــن ذلــك، أشــري يف كــثري مــن األحي

ــا       ــني الوكــاالت، باعتباره ــاون ب ــوعي، واملشــاكل املتصــلة بالتع ــار إىل ال ــة، واالفتق التكنولوجي
اخلاصة يف دول أفريقيا ودول آسيا واحمليط اهلـادئ   التحرِّيمام جناح استخدام أساليب عوائق أ

  ودول أمريكا الالتينية والكارييب.
ما مل تكن املعلومات الـيت قدمتـها الـدول دقيقـة مبـا يكفـي لفهـم مجيـع الفـوارق           كثرياًو  - ٣٣

كان احلال يف التقارير اإلقليميـة   على املستوى العملي. وكما ٥٠والتفاصيل املتعلقة بتنفيذ املادة 
  الســابقة، مل تكــن املعلومــات املقدمــة بــنفس املســتوى مــن التفصــيل يف مجيــع التقــارير القطريــة.    

  ومل يكن هذا الغياب للمعلومات يعين بالضرورة عدم وجود ممارسات تنفيذ ذات صلة.
    

    الدول األفريقية    
دولة املشمولة هبذا التقرير، كانت لدى أربـع   ٢٦من بني الدول األفريقية البالغ عددها   - ٣٤

اخلاصـة ومقبوليتـها. وأفـادت     التحـرِّي دول فقط أحكام تشريعية شاملة بشأن استخدام أساليب 
تتناول بعض جوانب استخدام هذه األساليب يف املمارسة العمليـة.   لديها أحكاماًأنَّ تسع دول ب

واع حمددة من اجلرائم يسمح فيها باستخدام ومل تكن لدى ثالثة بلدان سوى تشريعات بشأن أن
ــل اســتخدامها يف   التحــرِّيأســاليب  ــوال أو االجتــار    التحــرِّياخلاصــة، مث يف جــرائم غســل األم

اخلاصـة يف سـياق    التحـرِّي . وكانت لدى دولتني تشريعات تأذن باستخدام أسـاليب  املخدِّراتب
  باملساعدة القانونية املتبادلة. لقةالتعاون على املستوى الدويل واردة يف قوانينهما املتع

عليهـا عـرب اسـتخدام     تحصَّـل وأبلغت مخسـة بلـدان عـن مشـكلة مقبوليـة املعلومـات امل        -٣٥
وكـان القضـاة يف أحـد البلـدان يسـتعملون      اخلاصـة بصـفة أدلـة أمـام احملـاكم.       التحرِّيأساليب 

  دلة.لرفض هذه األ بطريقة منتظمةسلطاهتم التقديرية 
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مبكافحــة الفســاد إىل  ختصَّــةافتقــار الســلطات الوطنيــة املأنَّ حــدى الــدول بــوأفــادت إ  -٣٦
  اخلاصة ميثل حتديا. التحرِّيصالحية استخدام أساليب 

ة األطـراف أو ثنائيـة بشـأن اسـتخدام     متعـدِّد اتفاقات  ومل تكن لدى معظم البلدان أيُّ  -٣٧
ما صـدرت توصـيات    كثرياًفساد. وات عرب الوطنية بشأن الالتحرِّياخلاصة يف  التحرِّيأساليب 

  لسد هذه الفجوة.
اخلاصــة علــى املســتوى  التحــرِّيوأفــادت أربــع دول بأهنــا تســتطيع اســتخدام أســاليب   -٣٨

ذه الــوطين، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة. ويف بعــض احلــاالت يســتوجب اســتخدام هــ     
  األساليب صدور إذن من القاضي.

ــة يف     -٣٩ ــع دول خــربة عملي اخلاصــة علــى  التحــرِّياســتخدام أســاليب وكانــت لــدى أرب
  ترتيبات، وعلى أساس كل حالة على حدة.أيِّ املستوى الدويل، دون 

ــاليب        -٤٠ ــتخدام أس ــا تســتطيعان اس ــط بأهنم ــان فق ــادت دولت ــى   التحــرِّيوأف اخلاصــة عل
ــن عضــويتهما يف املن    ــدويل كجــزء م ــة (اإل   املســتوى ال ــة للشــرطة اجلنائي ــة الدولي ــول)، ظم نترب

التعاون اإلقليمي بني رؤساء الشـرطة يف اجلنـوب األفريقـي، وفريـق الشـرق واجلنـوب       ومنظمة 
األفريقـي املعـين مبكافحــة غسـل األمـوال، وشــبكة اجلنـوب األفريقـي املشــتركة بـني الوكــاالت        

  السترداد املوجودات/شبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات.
ــة بلــدان املنط   -٤١ ــوأفــادت غالبي ــة واملــوارد ميثــل  أنَّ قــة ب االفتقــار إىل األدوات التكنولوجي

  اخلاصة على الصعيدين الوطين والدويل. التحرِّيعائقا أمام جناح استخدام أساليب 
    

    دول آسيا واحمليط اهلادئ    
دولــة املشــمولة هبــذا التقريــر،   ٣٧مــن بــني دول آســيا واحملــيط اهلــادئ البــالغ عــددها     -٤٢

اخلاصـة.   التحـرِّي ا بشـأن اسـتخدام أسـاليب    فقط تشريعات شاملة نسبي دولة ١١كانت لدى 
  على جرائم الفساد. حتديداًويف إحدى الدول كانت هذه التشريعات تنطبق 

متجزئة ال تتنـاول   لديها أحكاماًأنَّ وأفادت عشر دول من دول آسيا واحمليط اهلادئ ب  -٤٣
رســة العمليــة. ومل تكــن لــدى بعــض  ســوى بعــض جوانــب اســتخدام هــذه األســاليب يف املما  

ة مــن اجلــرائم، يتعلــق معظمهــا بغســل معيَّنــبشــأن أنــواع إالَّ الــدول تشــريعات يف هــذا الصــدد 
. وأفـادت دولتـان بأنـه علـى الـرغم مـن وجـود        املخـدِّرات األموال وعائدات اجلرميـة واالجتـار ب  

ة على استخدام هـذه األسـاليب   قيود عملي حتديداً جرائم معيَّنة فإنه ال توجد أيُّأحكام تتناول 
  بشأن جرائم الفساد. التحرِّييف 
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اخلاصـة أن   التحـرِّي وكان بوسع بعض الدول اليت ليست لـديها تشـريعات بشـأن أسـاليب       - ٤٤
بصفة خاصة  تستخدم هذه األساليب برغم ذلك على أساس كل حالة على حدة. وكان هذا شائعاً

ــة د   ــ أيضــاًول أوقيانوســيا بــني دول أوقيانوســيا. وقــد أفــادت غالبي ــة املــوارد والقــدرات  أنَّ ب حمدودي
  اخلاصة. التحرِّيواالفتقار إىل األدوات التكنولوجية يعوقان االستخدام السليم ألساليب 

اخلاصة وبأهنـا   التحرِّيلديها تشريعات شاملة بشأن أساليب أنَّ وأفادت إحدى الدول ب  - ٤٥
أنـه  إالَّ بعـة هلـا، مكلفـة بتنفيـذ هـذه األسـاليب.       أنشأت إدارة خاصـة، داخـل قـوات الشـرطة التا    

  كانت هناك مشكلة بشأن مقبولية األدلة املنبثقة من استخدام هذه األساليب لدى احملاكم.
بعدد من املشاكل القانونية، مثل عدم وضوح  ، كان االفتقار إىل التشريعات مرتبطاًعموماًو  - ٤٦

  اخلاصة. التحرِّيعليها من خالل استخدام أساليب  لتحصَّالقواعد املتعلقة مبقبولية األدلة امل
أجهزة إنفاذ القـانون ال متتلـك صـالحية اسـتخدام بعـض أسـاليب       أنَّ وأفادت دولتان ب  -٤٧

  اخلاصة (مثل التنصت على املكاملات اهلاتفية والتسليم املراقب) يف قضايا الفساد. التحرِّي
اخلاصة عنـدما تـأذن هبـا الشـرطة      التحرِّي وأفادت دولتان بأنه ميكن استخدام أساليب  -٤٨

ة فيمــا معيَّنــعقبــات  أو االدعــاء العــام، دون حاجــة إىل تشــريعات خاصــة، وبأنــه ال توجــد أيُّ 
  عليها عرب استخدام هذه األساليب.   تحصَّليتعلق مبقبولية األدلة امل

يا الفسـاد  اخلاصـة يف قضـا   التحـرِّي وأفادت إحدى الدول بأنه ميكن استخدام أساليب   -٤٩
  بعد احلصول على إذن من رئيس الدولة.

 التحــرِّيوأشــارت مخــس دول فقــط إىل امتالكهــا خــربة عمليــة يف اســتخدام أســاليب   -٥٠
  اخلاصة يف قضايا الفساد.

 التحـرِّي وأشارت ثالث دول فقط إىل وجود ترتيبات ثنائية بشـأن اسـتخدام أسـاليب      -٥١
ة األطـراف، مثـل االتفاقيـة املتعلقـة     تعـدِّد قليمية املذكر بعض الصكوك اإل أيضاًاخلاصة. وجرى 

ــة لعــام      ــة واألســرية واجلنائي ــة يف املســائل املدني ــة والعالقــات القانوني  ٢٠٠٢باملســاعدة القانوني
(اتفاقية كيشيناو) اليت يطبقها أعضاء كومنولث الـدول املسـتقلة. وأفـادت إحـدى الـدول عـن       

اخلاصــة عنــد التعــاون مــع قــوات الشــرطة  التحــرِّيرات تســمح باســتخدام أســاليب إبــرام مــذكِّ
  التابعة للبلدان اجملاورة املنتمية إىل رابطة أمم جنوب شرق آسيا.

ثالث دول أشارت إىل احلاجـة إىل وضـع ترتيبـات ثنائيـة لكـي      أنَّ ومن املثري لالهتمام   -٥٢
ــتمكن مــن اســتخدام أســاليب    ــدويل ومل تكــن    التحــرِّيت ــى املســتوى ال ــاخلاصــة عل  ديها أيُّل

  ترتيبات من هذا القبيل.
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    دول أوروبا الشرقية    
كانت لدى مجيع دول أوروبا الشرقية العشرين املشمولة هبذا التقرير أحكـام تشـريعية     -٥٣

دولـة أحكـام ذات صـلة يف     ١٢اخلاصة. وكانت لدى  التحرِّيشاملة بشأن استخدام أساليب 
ثـالث دول أحكـام ذات صـلة يف قوانينـها املعنيـة       قوانينها اخلاصة باإلجراءات اجلنائيـة، ولـدى  

بالشرطة، ولدى تسع دول أحكام ذات صلة يف قوانينـها املعنيـة باألسـاليب اخلاصـة للعمليـات      
اخلاصــة  التحــرِّيوباالســتخبارات اخلاصــة. وكانــت لــدى مخــس دول أحكــام ختــص أســاليب  

  املسائل اجلنائية. واردة يف قوانينها املتعلقة باملساعدة القانونية يف حتديداً
ــة و/أو      -٥٤ ة األطــراف بشــأن متعــدِّدوكانــت لــدى معظــم الــدول اتفاقــات وترتيبــات ثنائي

اخلاصة على املستوى الدويل، أو كانت مشـتركة يف اتفاقـات إقليميـة     التحرِّياستخدام أساليب 
جنـوب شـرق   ة األطراف، مثل اتفاقية كيشيناو، واتفاقيـة التعـاون بـني أجهـزة الشـرطة يف      متعدِّد

) وبروتوكوهلـا  ١٩٥٩أوروبا، واالتفاقية األوروبية بشأن املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة (    
إىل االتفاقيـــة املتعلقـــة  أيضـــاًاإلضـــايف الثـــاين. وأشـــارت الـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب  

األورويب واتفـاق شـينغني   باملساعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة بـني الـدول األعضـاء يف االحتـاد        
، وإىل التعاون عـرب قنـوات مكتـب الشـرطة األورويب (اليوروبـول) ووحـدة التعـاون        ١٩٨٥لعام 

القضــائي التابعــة لالحتــاد األورويب (يوروجســت) واإلنتربــول. وقــد صــدرت توصــية إىل إحــدى  
  أخرى خارج املنطقة. أطرافاً دوالًالدول بأن توسع نطاق هذه الترتيبات ليشمل 

اخلاصة على أسـاس كـل حالـة     التحرِّيوأفادت أربع دول بأهنا تستطيع استخدام أساليب   - ٥٥
  على حدة. وذكرت اثنتان من هذه الدول أهنما ستطبقان مبدأ املعاملة باملثل يف هذه القضايا.

عليهــا  تحصَّــلوأفــادت إحــدى الــدول بوجــود مشــاكل فيمــا يتعلــق مبقبوليــة األدلــة امل   -٥٦
اخلاصــة، وقــد أوصــي بــأن تعتمــد تغــيريات يف تشــريعاهتا    التحــرِّيام أســاليب نتيجــة الســتخد

  ملعاجلة هذه املشاكل.
 التحـرِّي لتشريعاهتا القائمة ال ميكن استخدام أساليب  وفقاًوأفادت إحدى الدول بأنه   -٥٧

ــة اخلــربة يف         ــدول إىل حمدودي ــا يف قضــايا الفســاد. وأشــارت إحــدى ال اخلاصــة املتاحــة مجيعه
اخلاصة يف قضايا الفسـاد. وأشـارت دولـة أخـرى إىل وجـود حاجـة        التحرِّيام أساليب استخد

  اخلاصة. التحرِّيإىل حتسني قدرات أجهزة إنفاذ القانون املسؤولة عن استخدام أساليب 
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    ي دول أمريكا الالتينية والكاريب    
التقريـر، أشـارت دولـة     من بني بلدان أمريكا الالتينية والكارييب العشرين املشـمولة هبـذا    - ٥٨

  اخلاصة منظمة تنظيما شامال يف قانون تشريعي قائم بذاته. التحرِّيأساليب أنَّ واحدة فقط إىل 
 التحـرِّي حمدودة مـن أسـاليب    وكانت التشريعات الوطنية يف ثالث دول تغطي أنواعاً  -٥٩

ة مـن اجلـرائم،   نـ معيَّبشـأن أنـواع   إالَّ اخلاصة. ومل تكن لدى بعض الدول تشريعات ذات صلة 
(ثالث دول) وغسل األموال (دولتان). وكان إمكـان اسـتخدام    املخدِّراتمثل قضايا االجتار ب

اخلاصة يف دولتني مقتصرا على اجلرائم اخلطرية (الـيت ال تشـمل مجيـع اجلـرائم      التحرِّيأساليب 
ميـة املنظمـة. ويف دولـة    يف أربع دول علـى اجلـرائم املتعلقـة باجلر    الواردة يف االتفاقية)، ومقتصراً

اخلاصـة منظمـة بقـانون مكافحـة غسـل األمـوال، الـذي كـان          التحـرِّي أخرى كانـت أسـاليب   
على جرائم الفساد. غري أنـه مل يكـن بالوسـع اسـتخدام عمليـات العمـالء السـريني         أيضاًينطبق 

  يف ما يتعلق باجلرمية املنظمة وجرائم غسل األموال.إالَّ 
اخلاصـة علـى أسـاس كـل      التحـرِّي بأنه ميكن استخدام أساليب  وأفادت إحدى الدول  -٦٠

د األسـاس التشـريعي هلـذا االسـتخدام. وأفـادت      حالة على حـدة دون عقبـات، ولكنـها مل حتـدِّ    
اخلاصـة علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،         التحـرِّي دولة أخرى بأنه ميكن استخدام أسـاليب  

  إىل مبادئ القانون األنغلوسكسوين.   استناداً
اخلاصـة يف قضـايا الفسـاد     التحـرِّي وأفادت إحدى الدول بأنه ميكن استخدام أساليب   -٦١

بعد احلصول على إذن من احملكمة، دون أن توفر معلومات إضافية. وأفادت دولة أخـرى بأنـه   
اخلاصة على أساس كـل حالـة علـى حـدة بعـد احلصـول علـى         التحرِّيميكن استخدام أساليب 

  .حتديداًختص هذا الشأن  إذن وزاري ودون تشريعات
وأفادت إحـدى الـدول بأنـه ال يشـترط احلصـول علـى إذن قضـائي مسـبق السـتخدام            -٦٢

 اسـتناداً هذه األساليب ميكن أن تستخدم على الصعيد الـدويل،  أنَّ اخلاصة، وب التحرِّيأساليب 
صـدد، ميكـن   تشريع وطين يف ها الأيِّ إىل االتفاقية. وأفادت دولة أخرى بأنه رغم عدم وجود 

اخلاصــة علــى الصــعيد الــدويل بشــرط عــدم اســتخدام نتــائج هــذه    التحــرِّياســتخدام أســاليب 
  احلاالت كأدلة على الصعيد الوطين.

ــدان أيَّ   -٦٣ ــة البل ــذكر أغلبي ــات بشــأن اســتخدام أســاليب    ومل ت  التحــرِّياتفاقــات أو ترتيب
ول ثنـائي بشـأن اسـتخدام    اخلاصة على الصعيد الدويل. وأفـادت إحـدى الـدول بوجـود بروتوكـ     

اخلاصـة   التحـرِّي اخلاصة. وأشارت دولة أخرى إىل إمكانيـة اسـتخدام أسـاليب     التحرِّيأساليب 
يف القضــايا عــرب الوطنيــة باالســتناد إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املشــروع يف   
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مريكيـة املتعلقـة باملسـاعدة املتبادلـة     واتفاقيـة البلـدان األ   ١٩٨٨العقلية لعـام   املؤثِّراتو املخدِّرات
. وأفادت دولة واحدة فقط بامتالكهـا خـربة كـبرية يف اسـتخدام     ١٩٩٢يف املسائل اجلنائية لعام 

  اخلاصة يف قضايا الفساد، باالستناد إىل ترتيبات ثنائية مع دول أخرى.   التحرِّيأساليب 
اخلاصـة.   التحـرِّي ام أسـاليب  وأشارت دولتان إىل حمدوديـة القـدرات يف جمـال اسـتخد      -٦٤

وأفادت دولـة واحـدة مبحدوديـة الـوعي وحمدوديـة التعـاون بـني الوكـاالت باعتبارمهـا عقبـات           
  اخلاصة. التحرِّيأمام جناح استخدام أساليب 

    
    دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

ذا كانت لدى مجيع دول جمموعـة أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى العشـرين املشـمولة هبـ         -٦٥
اخلاصة. وكانت لدى سـبع دول أحكـام    التحرِّيالتقرير أحكام تشريعية شاملة بشأن أساليب 

ــها       ــالث دول يف قوانين ــدى ث ــة، ول ــاإلجراءات اجلنائي ــها اخلاصــة ب ذات الصــلة واردة يف قوانين
اخلاصة بالشرطة، ولدى أربع دول يف قوانينها اجلنائية، ولـدى دولـة واحـدة يف قانوهنـا اخلـاص      

ابري القسرية، ولدى دولة واحدة يف قانوهنا اخلاص باخلدمات األمنية، ولدى دولـة واحـدة   بالتد
 حتديــداًأحكــام ختــص  أيضــاًيف قانوهنــا اخلــاص مبراقبــة العدالــة اجلنائيــة. وكانــت لــدى دولــتني  

اخلاصـة واردة يف قوانينـهما املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة يف الشـؤون اجلنائيـة.         التحرِّيأساليب 
وكان معظم البلدان يستخدم هـذه األسـاليب يف كـثري مـن األحيـان علـى الصـعيد الـوطين ويف         

  سياق التعاون الدويل.
بشأن أشد اجلـرائم  إالَّ اخلاصة  التحرِّيويف دولتني، مل يكن بالوسع استخدام أساليب   -٦٦

  .حتديداًلوائح بشأن التسليم املراقب  خطورة. ومل تكن لدى إحدى الدول أيُّ
ــدول بــ    -٦٧ ــادت إحــدى ال ــزاً أنَّ وأف ــاك متيي ــة بــني اســتخدام    هن مبوجــب تشــريعاهتا الوطني

ــراض مثــل تقنيــات التنصــت علــى اهلواتــف. وكانــت       ــة واســتخدام تقنيــات اعت تقنيــات املراقب
األدلـة  إالَّ أنَّ تقنيات االعتراض تستخدم يف هذه الدولة لغـرض مجـع املعلومـات االسـتخبارية.     

االعتراض كانت غري مقبولة يف القضايا اجلنائيـة. ومـع ذلـك، كانـت هـذه       الناجتة عن عمليات
عدم التمكن من استخدام هذه األدلة له تأثري علـى قـدرهتا علـى التعامـل مـع      أنَّ الدولة ال ترى 

األدلـة النامجـة عـن عمليـات االعتـراض األجنبيـة كانـت        أنَّ جرائم الفساد. ومن املثري لالهتمام 
  نون الوطين هلذه الدولة ما دامت هذه العمليات مل جتر بناء على طلبها.مقبولة مبوجب القا

ة األطــراف تســمح باســتخدام متعــدِّدلــديها ترتيبــات ثنائيــة وأنَّ وأفــادت عشــر دول بــ  -٦٨
اخلاصة على الصـعيد الـدويل. وأشـارت أغلـب بلـدان هـذه اجملموعـة إىل عـدد          التحرِّيأساليب 
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ــن صــكوك االحتــاد األورويب والصــك   ــيت ميكــن اســتخدامها     م ــة األخــرى ال ــة اإلقليمي وك الدولي
ــة يف املســائل       ــة بشــأن املســاعدة املتبادل ــة األوروبي ــها االتفاقي ــدويل، مــن بين كأســاس للتعــاون ال

)، ٢٠٠١)، وبروتوكوهلــا اإلضــايف الثــاين ( ١٩٧٨)، وبروتوكوهلــا اإلضــايف (١٩٥٩اجلنائيــة (
ــة    ــدات املتأتي ــة بغســل العائ ــة املتعلق ــها وضــبطها ومصــادرهتا     واالتفاقي ــة والبحــث عن مــن اجلرمي

ــدول األعضــاء يف     ١٩٩٠( ــة بــني ال ــة يف املســائل اجلنائي ــة املتعلقــة باملســاعدة املتبادل )، واالتفاقي
)، والقــــرار ١٩٨٥)، واتفــــاق شــــينغني (٢٠٠١)، وبروتوكوهلــــا (٢٠٠٠االحتــــاد األورويب (

ــ JHA/2003/577اإلطــاري جمللــس االحتــاد األورويب رقــم   بشــأن  ٢٠٠٣متوز/يوليــه  ٢٢خ ؤرَّامل
تنفيــذ األوامــر املتعلقــة بتجميــد املمتلكــات أو باألدلــة يف االحتــاد األورويب، والبــاب الثالــث مــن 
اتفاق التعاون بني اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعضـاء واالحتـاد السويسـري ملكافحـة االحتيـال         

)، واالتفــاق املتعلــق ٢٠٠٤الــدول (املاليــة هلــذه  باملصــاحلنشــاط غــري مشــروع آخــر يضــر أيِّ و
ــة (       ــات املتحــدة األمريكي ــاد األورويب والوالي ــني االحت ــة ب ــة املتبادل ). ٢٠٠٣باملســاعدة القانوني

إىل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  أيضــاًارة إىل الصــكوك اإلقليميــة، أشــري وعــالوة علــى اإلشــ
ــؤثِّراتو املخــدِّراتاالجتــار غــري املشــروع يف   ــ امل ــام العقلي ــم املتحــدة   ١٩٨٨ة لع ــة األم واتفاقي

عــن التعــاون باســتخدام قنــوات   أيضــاً). وأفيــد ٢٠٠٠ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة ( 
يف الفريــق العامــل  أيضــاًاإلنتربــول واليوروبــول واليوروجســت. وكانــت بعــض الــدول تشــارك 

  شامل لعمليات الشرطة.الدويل املعين بأنشطة الشرطة السرية ويف التخطيط االستراتيجي ال
ووضــعت إحــدى الــدول نظــام بروتوكــوالت موحــدة إلنشــاء فــرق حتقيــق مشــتركة      -٦٩

  اخلاصة، واعترب ذلك ممارسة حسنة. التحرِّيتتعلق بأمور من بينها استخدام أساليب 
ــذ أســاليب      -٧٠ ــه ميكــن تنفي ــان بأن ــة   التحــرِّيوأفــادت دولت اخلاصــة باالســتناد إىل االتفاقي

تبار تلك األساليب شكال مـن أشـكال املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وأشـارت دولـة        مباشرة باع
ــاليب       ــتخدام أسـ ــة السـ ــدات دوليـ ــتحتاج إىل معاهـ ــا سـ ــرى إىل أهنـ ــرِّيأخـ ــة يف  التحـ اخلاصـ

التحقيقــات عــرب الوطنيــة يف جــرائم الفســاد. وذكــرت إحــدى الــدول أهنــا ميكــن أن تســتخدم    
إىل  اسـتناداً د الـدويل، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة،        اخلاصة على الصعي التحرِّيأساليب 

اخلاصـة   التحـرِّي أسـاليب  أنَّ اتفاق رمسي يربم مع دولة أخـرى. وأشـارت دولتـان أخريـان إىل     
ميكن أن تستخدم على الصعيد الدويل دون إبرام اتفاقات رمسية، علـى أسـاس كـل حالـة علـى      

اخلاصـة علـى الصـعيد     التحـرِّي ليب حدة. وذكرت إحدى الـدول أهنـا ميكـن أن تسـتخدم أسـا     
أســاس تشــريعي إلزامــي أيِّ إىل مبــدأ املعاملــة باملثــل ودون  اســتناداًترتيبــات، أيِّ الــدويل دون 

  .حتديداًخيص قضايا الفساد 
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ترتيبــات رمسيــة، أن تســتخدم  أيِّ وأشــارت إحــدى الــدول إىل أهنــا ميكــن، يف غيــاب     -٧١
بلـد.  أيِّ التعـاون القـانوين املتبـادل فيمـا يتعلـق بـ       اخلاصة كشكل مـن أشـكال   التحرِّيأساليب 

اخلاصـة يف قضـايا الفسـاد     التحـرِّي وذكرت هذه الدولة خربهتـا الواسـعة يف اسـتخدام أسـاليب     
  قضية تتعلق جبرائم رشوة وفساد. ٧٠عرب الوطنية، مشرية إىل ما ال يقل عن 

داخل االحتاد األورويب إالَّ قب وأفادت إحدى الدول بأنه ال ميكن استخدام التسليم املرا  - ٧٢
وعدد من الدول األوروبية األخرى. وقد صدرت توصية مناظرة لضمان أن يتسـىن هلـذه الدولـة    

  إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقية.تقدمي هذا النوع من املساعدة التحقيقية اخلاصة 
 


