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      خالصة وافية  -ثانياً  
      سويسرا    

      مةقدِّم  - ١  
    النظام القانوين لـسويسرا  - ١- ١  

ومتـــارس . ولكـــل مقاطعـــة دســـتورها وتـــشريعاهتا.  مقاطعـــة٢٦سويـــسرا دولـــة احتاديـــة تـــضم 
  .املقاطعات مجيع احلقوق والسلطات اليت ال ختتص هبا الدولة االحتادية، أي االحتاد السويسري

أ مــن القــانون الــداخلي ق عليهــا اجمللــس االحتــادي جــزءا ال يتجــّزوتكــون املعاهــدات الــيت يــصّد
إدراجهــا يف النظــام حاجــة إىل دومنــا ز النفــاذ السويــسري وهــي تنطبــق منــذ وقــت دخوهلــا حيـّـ  
ويقضي الدستور االحتـادي بـأن يلتـزم االحتـاد          . القانوين الداخلي عن طريق اعتماد قانون خاص      

القانون الدويل لـه األسـبقية يف       أنَّ   ذلك ال يعين     املقاطعات بالقانون الدويل، ولكنَّ   السويسري و 
فاحملكمة العليا االحتادية يف سويسرا واملـصنفات القانونيـة         . مجيع الظروف على القانون الداخلي    

  .ُتقر مببدأ أسبقية القانون الدويل على القانون الداخلي، وإن كانت تقبل ببعض االستثناءات
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يف     ديــسمرب / كــانون األول١٠وقــد وقّعــت سويــسرا اتفاقي

ــد٢٠٠٣َّ ــا يف  وصـ ــول٢٤قت عليهـ ــبتمرب / أيلـ ــة حّيـــ  . ٢٠٠٩سـ ــت االتفاقيـ ــاذ ودخلـ   ز النفـ
  . ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٤يف 

نـة مـن سـبعة      وُتماَرس السلطة التنفيذية من جانب اجمللس االحتادي، وهو حكومة مجاعيـة مكوَّ           
وُتمـاَرس الـسلطة التـشريعية مـن        . مستشارين منتخبني من الربملان االحتادي ملـدة أربـع سـنوات          

واحملكمة العليـا االحتاديـة     . جانب برملان من جملسني مكوَّن من جملس الواليات واجمللس الوطين         
ى حنــو هـي أعلــى سـلطة قــضائية يف البلــد، وهـي تــضمن تفـسري القــانون االحتــادي وتطبيقـه علــ     

  . موحَّد ودعم الدستور االحتادي
فقـد وحَّـد قـانون      .  كـبرية يف جمـال القـانون اجلنـائي         وقد أخـذت سويـسرا مـؤخرا بإصـالحات        
، األحكـام  ٢٠١١ينـاير  / كانون الثـاين ١ز النفاذ يف   اإلجراءات اجلنائية اجلديد، الذي دخل حيّ     

ل إحــدى مســات وتتمثّـ . ادياإلجرائيـة القائمــة علـى مــستوى املقاطعــات وعلـى املــستوى االحتــ   
ــق    ــد يف إلغــاء ســلطات قاضــي التحقي عي العــام هــو اآلن وحــده  ومكتــب املــدّ . القــانون اجلدي

  .املختص بإجراء التحقيقات واإلجراءات األولية قبل احملاكمة
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    حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد يف سويسرا  - ٢- ١  
 ة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعـامالت التجاريـة  اتفاقية مكافحسويسرا طرف يف 

اتفاقيـة القـانون اجلنـائي      و ،الدولية اليت وضعتها منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي            
  . اليت وضعها جملس أوروبا والربوتوكول اإلضايف امللحق باالتفاقية األخريةبشأن الفساد

ــسرا الفريــق   ــا، أنــشأت سوي ــوزارات ( العامــل املــشترك بــني اإلدارات  وداخلي ) املــشترك بــني ال
وُيمـارس الفريـق العامـل نـشاطه أساسـا يف جمـال منـع الفـساد، وليـست لديـه                     . ملكافحة الفساد 

  .صالحيات إلجراء التحقيقات اإلدارية أو اجلنائية
ــة يف االحتــاد     ــام مبــسؤولية املالحقــات اجلنائي ــدعي الع ــضطلع مكتــب امل ــ. وي ــه يف ل والوتتمثّ يت

وهــو مــسؤول . التحقيــق يف اجلــرائم الــيت ُترتكــب ضــد احلكومــة االحتاديــة ومقاضــاة مرتكبيهــا
  .أيضا عن التعامل مع مسائل املساعدة القانونية املتبادلة

ويضطلع مكتب اإلبالغ عن غسل األموال بدور رئيسي يف اجلهـود الـيت يبـذهلا البلـد ملكافحـة           
، فيقوم جبمـع وحتليـل الوقـائع املريبـة الـيت ُيبلغهـا               مالية وحدة استخبارات وهو يعمل ك  . الفساد

الوسطاء املاليون، وحيوِّل هذه املعلومات، إذا أثارت شكوكا معقولـة، إىل الـسلطات االحتاديـة               
  . املعنية باملقاضاة اجلنائية

    
    تنفيذ الفصلني الثالث والرابع  - ٢  

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

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (جرائم الرشو؛ املتاجرة بالنفوذ     
 مـن االتفاقيـة بعبـارات       ١٦ و ١٥ُيجرِّم القانون اجلنائي السويسري اجلـرائم املـشمولة باملـادتني           

ىل حتـريض    األحكـام اخلاصـة بالرشـو الـذي يهـدف إ           وُيالَحظ أنَّ . تتماشى عموما مع االتفاقية   
ــع        ــة ال تــشمل مجي ــه الرمسي ــام بفعــل ال يتعــارض مــع واجبات موظــف عمــومي وطــين علــى القي

  .األشكال املمكنة للمزايا غري املستحقة من طرف ثالث
 تفسري القـوانني الداخليـة    الرشو غري املباشر ليس جمرَّماً صراحة، يالَحظ أنَّ   وعلى الرغم من أنَّ   

ــسمحان مبقا  ــا ي ــصلة وتطبيقه ــق الوســطاء    ذات ال ــورطني بالرشــو املُرتكــب عــن طري . ضــاة املت
ــرغم مــن أنَّ    ــك، علــى ال ــا غــري    وعــالوة علــى ذل ــسري ال ُيجــرِّم صــراحة املزاي ــانون السوي  الق

املــستحقة املمنوحــة للمــوظفني العمــوميني األجانــب لقيــامهم بفعــل ال يتعــارض مــع واجبــاهتم، 
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ة من حيث إنه يستويف شـروط املـذكرات         سقا مع متطلبات االتفاقي   فمن املمكن اعتبار ذلك متّ    
  .  من االتفاقية١٦ من املادة ١التفسريية املتعلقة بنطاق الفقرة 

لــة مــن التنــافس غــري وُيجــرَّم الرشــو يف القطــاع اخلــاص طبقــا للقــانون السويــسري باعتبــاره حا
ف  بنـاء علـى شـكوى مـن طـر         كن إقامة دعوى ضد املتهم بارتكاب اجلرمية إالّ       وال مي . املنصف

ــه اختــاذ   ــة، مبــ اإلجــراءات حيــق ل ــة ااملدني ــا  .  يف ذلــك املنافــسون والدول ــسرا حالي وتــدرس سوي
  .استصواب إلغاء شرط الشكوى املسبقة

وقــد نظــرت سويــسرا يف جتــرمي املتــاجرة بــالنفوذ، ولكنــها قــررت يف هنايــة األمــر اســتبعاد هــذا   
إطار األحكام اخلاصة بالرشـو واالرتـشاء،       اخليار، ُمفَضِّلةً معاقبة األفعال املشمولة باالتفاقية يف        

وقـد أعربـت   . وإن كانت هذه األحكام ال تشمل على ما يبدو مجيع حـاالت املتـاجرة بـالنفوذ        
سويسرا عن اعتزامها إعادة النظر يف إمكانية جتـرمي املتـاجرة بـالنفوذ مباشـرة وينبغـي تـشجيعها            

  .على أن تفعل ذلك
    

    )٢٤ و٢٣املادتان (ء غسل العائدات اإلجرامية؛ اإلخفا    
الـيت تـستهدف عرقلـة اسـتبانة منـشأ األصـول الـيت يعـرف              "ُيجرِّم القـانون السويـسري األفعـال        

قُّـب هـذه األصـول أو    َعأهنا مستمدة من جرمية أو كان ينبغي له أن يفترض ذلك، أو تَ         ] املتهم[
وعلــى . نوات، أي أهنــا ُتــشكل جرميــة ُيعاقَــب عليهــا بــاحلبس ملــدة تتجــاوز ثــالث ســ "ضــبطها

ل رمسيا جزءاً من القـانون السويـسري،   شكّدة يف االتفاقية ال ت   اجلرائم األربع احملدّ   الرغم من أنَّ  
 مجيع حاالت غسل األموال املُدرجة يف االتفاقية جيـري التـصدي هلـا علـى النحـو املناسـب                    فإنَّ

سري، جيـوز أيـضا   ووفقا للقـانون السويـ  . وفقا للقانون السويسري ولتطبيقه من جانب احملاكم      
 غـسل األمـوال ُيعاقـب عليـه إذا          نَّإإدانة مرتكب اجلرمية األصلية بغسل عائدات جرميتـه، كمـا           

ما ارُتكبت اجلرمية يف اخلارج، شريطة أن يكون فعال يعاقب عليه القانون أيضا يف الدولـة الـيت                  
  .حدث فيها

 قد ُحصل عليها نتيجة جرميـة       إذا كانت السلع املخفاة   ويعاقب القانون السويسري على اإلخفاء      
  . ارُتكبت ضد املمتلكات وأيضا، يف بعض احلاالت، مبوجب األحكام املتعلقة بغسل األموال

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

ــائ   ُيـــنّص ــاءة اســـتغالل الوظـ ــام وإسـ ف واخـــتالس علـــى االخـــتالس والتبديـــد يف القطـــاع العـ
ونطـاق  . سق مـع أحكـام االتفاقيـة      املمتلكات يف القطاع اخلاص باعتبارهـا جـرائم علـى حنـو يتَّـ             
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 مـن   ٢٢تطبيق احلكم الذي ُيجرِّم االختالس يف القطاع اخلاص أوسع مـن نطـاق تطبيـق املـادة                  
صادية االتفاقية، من حيث إنه ال يقتصر فقط على األفعال املرتكبة خالل مزاولة األنشطة االقتـ               

  .أو املالية أو التجارية
ــشكِّل الزيــادة يف الثــروة      ــراء غــري املــشروع، وال ُت ــاملفهوم القــانوين لإلث وال تعتــرف سويــسرا ب

 . ه تربيرهاميكن املوظف العمومي املعين ال جرمية استناداً فقط إىل أنَّ
    

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
دة بـشأن مكافحـة الفـساد، فإنـه         يتـضمن أحكامـا حمـدَّ       القـانون السويـسري ال     على الرغم من أنَّ   

مـن  ) أ( ٢٥ينص على مقاضاة مرتكيب مجيع األفعال اليت يعاقب عليها القانون املُدرجة يف املـادة               
القـوة البدنيـة أو التهديـد أو        وتـستويف إمكانيـة مقاضـاة األشـخاص الـذين يـستخدمون             . االتفاقية

.  زور أو لغــري ذلــك مــن اجلــرائم اشــتراطات االتفاقيــة الترهيــب للتحــريض علــى اإلدالء بــشهادة
  ).ب (٢٥ويتضمن القانون اجلنائي السويسري أحكاما تشمل بالفعل األفعال املدرجة يف املادة 

    
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

أيـضا  ينص القانون السويسري على املسؤولية اجلنائيـة للشخـصيات االعتباريـة، بيـد أنـه يطبـق                  
وتتحمـل الـشركة مـسؤولية جنائيـة فرعيـة عـن مجيـع              . التدابري املدنيـة واإلداريـة وفقـا لالتفاقيـة        

.  فيها إرجاع اجلرمية إىل شخص ُمحدَّد بسبب قصور تنظيمي يف الـشركة            ميكناجلرائم اليت ال    
نـها  وعالوة على ذلك، تتحمل الشركة املسؤولية اجلنائية األساسية عن جرائم خطرية معّينة، م            

رشو املوظفني العمـوميني احمللـيني أو األجانـب وغـسل األمـوال، بـصرف النظـر عـن املـسؤولية                     
 التـدابري التنظيميـة     كـل اجلنائية لألشـخاص الطبيعـيني، إذا كانـت الـشركة قـد فـشلت يف اختـاذ                  

  .املعقولة والضرورية ملنع اجلرمية
    

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
ائم املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة أو الــشروع يف ارتكــاب مثــل هــذه   ختــضع املــشاركة يف اجلــر

ال التحضريية هلـذه اجلـرائم فـال        ا األفع أمَّ. اجلرائم للعقاب وفقا لألحكام العامة للقانون اجلنائي      
  . وفقا للقانون السويسري عليهاعاقَبُي
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    )٣٧ و٣٠ملادتان ا(املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
ــدو أنَّ ــرّ يب ــات املق ــا يف      العقوب ــصوص عليه ــسبة للجــرائم املن ــسري بالن ــانون السوي ــا للق رة وفق

  . االتفاقية تأخذ يف احلسبان خطورة هذه اجلرائم
ــ املنتخبــون مــن الربملــان حبــصانة نــسبية  والقــضاة ع الربملــانيون وأعــضاء اجمللــس االحتــادي  ويتمّت

.  للربملــان رفــع هــذه احلــصانةميكــن بوظــائفهم أو أنــشطتهم، بيــد أنــه بالنــسبة لألفعــال املتعلقــة
وحيتاج األمر إىل تصريح من وزارة العدل والشرطة االحتادية ملقاضـاة املـوظفني االحتـاديني عـن                 

  . جرائم متعلقة بنشاطهم أو منصبهم الرمسي
 أيــضا ميكــنو. قاضــاةوختــضع ممارســة املقاضــاة اجلنائيــة يف سويــسرا ملبــدأ الطبيعــة اإللزاميــة للم 

ذلك يعتمد فقط علـى اعتبـارات       أنَّ  تطبيق مبدأ املقاضاة التقديرية على حنو حمدود ومقيَّد، بيد          
  . القانون اجلنائي

 مــن ، الــيت جيــوز طبقــا للقــانون السويــسري فرضــها بــدالً  للحريــةةسالبالــ غــري التــدابريسق وتّتــ
، يراعــى يف اإلفــراج املــشروط، يف مجلــة وباملثــل. االحتجــاز علــى ذمــة احملاكمــة، مــع االتفاقيــة 

  .اعتبارات أخرى، مدى خطورة اجلرمية
وطبقا لقانون املـوظفني االحتـادي، جيـوز وقـف موظـف عمـومي متـهم جبـرائم متعلقـة بالفـساد             

غ لـه، ُيعـاد املوظـف إىل وظيفتـه جبميـع            اإلجـراء ال مـسوّ    أنَّ  وإذا ثبـت    . بب أو مبرتّـ   دون مرتّ 
 املـوظفني العمـوميني يف حالـة التقــصري اخلطـري يف واجبـاهتم املهنيــة      وجيـوز أيـضا فــصل  . حقوقـه 

كما جيوز، إذا ما أُدينـوا بالفـساد يف ممارسـة واجبـاهتم، حرمـاهنم مـن ممارسـة أنـشطتهم املهنيـة                    
  .لفترة تتراوح بني ستة أشهر ومخس سنوات

ف يف مرحلـة    وال يؤخذ تعاون املتـهم مـع الـسلطات يف احلـسبان يف سويـسرا إالّ كظـرف خمفِّـ                   
وال ميـنح القـانون السويـسري حـصانة مـن املقاضـاة             . حتديد احلُكـم مـن جانـب حمكمـة جنائيـة          

  . يسمح بتوفري ضمانات مسبقة مبعاملة أكثر تفضيال وال
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
ــة شــخص مــش    تتــضّم مول ن التــشريعات السويــسرية تــدابري مــن قبيــل عــدم الكــشف عــن هوي

 للمحكمـة   ميكـن و. باحلماية يشارك يف إجـراءات جنائيـة أو تغـيري صـوته لـدى إدالئـه بـشهادته                 
وعــالوة علــى ذلــك، يــنص القــانون اجلديــد  . ملكتــب املــدعي العــام األمــر مبثــل هــذه التــدابري  أو

ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ز النفاذ يف اخلاص حبماية الشهود خارج قاعة احملكمة، الذي سيدخل حيّ    
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، على تدابري محايـة تتجـاوز نطـاق احملكمـة، مثـل احلمايـة الشخـصية واإلعاشـة يف بيـت                 ٢٠١٣
  .مأمون أو تغيري اهلوية

وقد أشـارت سويـسرا إىل      . وتدابري محاية املُبلغني املستخدمة يف القطاع العام تبعث على الرضا         
تعرض هلـا موظفـو القطـاع       أهنا تنظر يف اعتماد تدابري لتدعيم احلماية من املعاملة التعسفية اليت ي           

  . اخلاص الذين يبلغون عن معلومات ُتدين أرباب عملهم
    

    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     
يــسمح القــانون اجلنــائي السويــسري حبجــز املمتلكــات واألصــول، بنــاء علــى أمــر مــن مكتــب   

وجيـوز  .  مـن االتفاقيـة    ٣١، وفقـا ألحكـام املـادة        احملكمةاملدعي العام، أو مبصادرهتا، بقرار من       
للقاضي أن يأمر بأن ُتستبدل باملمتلكات املقرر مصادرهتا دعوى تعويض مببلـغ مكـافئ ترفعهـا                

ويـسمح النظـام املُنـشأ      . الدولة وتشمل، حسب االقتـضاء، عائـدات األصـول املقـرر مـصادرهتا            
ر هـذه املمتلكـات، حـسبما يكـون مناسـبا،      إلدارة املمتلكات احملجوزة، يف مجلة أمور، باستثما 

  .مبوافقة مكتب املدعي العام
أنَّ علــى أنــه ُيفتــرض  )  ثالثــا٢٦٠ و٧٢املادتــان (وتــنص أحكــام حمــددة مــن القــانون اجلنــائي   

املمتلكــات واألصــول اململوكــة لــشخص شــارك يف منظمــة إجراميــة أو دعمهــا توَجــد، إىل أن  
وعــالوة علــى ذلــك، . وبالتــايل خاضــعة للمــصادرةيثبــت غــري ذلــك، يف حيــازة تلــك املنظمــة  

 شخـصيات سياسـية بـارزة     يسمح القانون االحتادي بشأن إعـادة األصـول الـيت حـصلت عليهـا               
، الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف ")قــانون إعــادة األصــول غــري املــشروعة("بــصورة غــري مــشروعة 

 املعنـيني حـصلوا عليهـا    األشخاصأنَّ ، مبصادرة املمتلكات اليت ُيفترض ٢٠١١فرباير  /شباط ١
وإضـافة  . بطريقة غري مشروعة، وذلك يف ظـل ظـروف معّينـة وحـىت دون وجـود إدانـة جنائيـة                   

إىل ذلك، فطبقا للقانون السويسري، ُيسمح مبصادرة األصول اململوكة لـشخص حمـدد، أيـضا               
  . دون وجود إدانة جنائية، يف ظل ظروف معّينة

لسرية املصرفية موضع قدر كـبري مـن املناقـشة علـى            وكانت أحكام القانون السويسري بشأن ا     
وتقـع العالقـة الـسرية الـيت تـربط املـصرف بالعميـل يف نطـاق املـادة                  . املستويني الوطين والـدويل   

باإلمكــان رفــع أنَّ بيــد .  مــن الدســتور االحتــادي املعنيــة بــاحترام احليــاة اخلاصــة واألســرية  ١٣
، يف احلاالت اليت حيتاج األمر فيهـا إىل معلومـات   السرية املصرفية بناء على طلب سلطة قضائية    

  . أو أدلة يف قضية جنائية
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    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
لألحكام الـسالبة للحريـة الـيت       ( عاما   ١٥ُيعترب التقادم طبقا للتشريعات السويسرية والذي يبلغ        

للجـرائم األقـل خطـورة طـويال مبـا          ) ىأو العقوبـات األخـر    (وسبعة أعوام   ) تتجاوز ثالثة أعوام  
التشريعات السويـسرية ال تتـضمن أحكامـا بـشأن متديـد التقـادم أو تعليقـه                 أنَّ  بيد  . فيه الكفاية 

يف احلاالت اليت يكون اجلاين املزعوم قد هرب فيها مـن العدالـة؛ وقـد أُلغيـت القواعـد اخلاصـة                     
  . وبدال من ذلك، جرى متديد التقادم. نظامها اعُترب شديد التعقيدنَّ بالوقف أو التعليق أل

    
    )٤٢املادة (الوالية القضائية     

ــإنَّ   ــام، ف ــشكل ع ــة     ب ــا ألحكــام االتفاقي ــشأة وفق ــسرية من ــضائية للمحــاكم السوي ــة الق .  الوالي
  . ويعترف القانون السويسري مببدأ األهلية الشخصية الفاعلة واملنفعلة

    
    )٣٥ و٣٤املادتان  (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر    

ختضع عواقب أفعال الفساد والتعويض عن الـضرر لقواعـد القـانون املـدين العـام بـشأن بطـالن                    
  .العقود ولقواعد العقود على حنو يتسق مع متطلبات االتفاقية

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (السلطات املتخصصة والتنسيق بني الوكاالت     

ويتــوىل .  املــدعي العــام يف مكافحــة الفــساد يف سويــسرا، يتخــصص عــدد مــن أعــضاء مكتــب  
املكتب إدارة نفسه ويتمتع مبا يكفي من االستقالل الذي يدعمه تعيني املـدعي العـام االحتـادي                 

ويعمـل املكتـب بـشكل وثيـق مـع حماسـبني       .  مـوارده تبـدو كافيـة   نَّإمن جانـب الربملـان، كمـا      
  . وحمللني ماليني

الغ ســلطات املقاضــاة أو رؤســائهم أو مكتــب مراجعــة   ويتعــّين علــى املــوظفني االحتــاديني إبــ  
 جرمية ُعرَضة للمقاضاة تتنـاهى إىل علمهـم خـالل أدائهـم             احلسابات االحتادي السويسري بأيِّ   

وقـد لـوحظ أيـضا وجـود تعـاون وثيـق للغايـة بـني                . حاجة إىل شـكوى مـسبقة     دومنا  لواجباهتم  
  . ؤسسات املاليةسلطات إنفاذ القانون ووحدة االستخبارات املالية وامل

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ١- ٢ 

تجـرمي رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة                النطاق العريض ل    •
تــذهب التــشريعات السويــسرية إىل أبعــد مــن متطلبــات االتفاقيــة بتجــرمي هــذا   . العموميــة

احلصول على منفعـة جتاريـة      ها األشخاص املعنيون    الفعل، حىت يف احلاالت اليت ال يعتزم في       
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ة أخرى أو االحتفاظ هبا فيمـا يتعلـق بتـصريف األعمـال التجاريـة          مزية غري مستحقَّ   أو أيِّ 
 .الدولية

إىل ينبغــي التنويــه . القـصد اجلنــائي مــن جرميــة غــسل عائـدات اجلرميــة وفعاليــة التــشريعات    •
 غـسل عائـدات اجلرميـة ال ُيجـرَّم فقـط عنـدما يكـون اجلـاين                  املمارسة اجليدة املتمثلة يف أنَّ    

 األصول اليت جيري غسلها هـي مـن عائـدات اجلرميـة وإمنـا أيـضا إذا                  املزعوم على علم بأنَّ   
 العــدد الكــبري مــن املالحقــات كــذلك، فــإنَّ. كــان ينبغــي لــه أن يكــون علــى علــم بــذلك 

ا  إدانة مـ   ١٠٠٠أكثر من   (ت اجلرمية   القضائية واإلدانات اليت أُبلغ عنها بشأن غسل عائدا       
وباملثـل،  . اليـة القـانون السويـسري يف هـذا الـصدد          ُيثبـت فع  ) ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣بني عـامي    

  . التنويه أيضا إىل جترمي الغسل الذايت كممارسة جيدةميكن
ُتثبت مقاضاة الـشركات الكـربى وعقاهبـا علـى          . املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني     •

  . املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني هي حقيقة واقعة يف سويسراأنَّ  أفعال الفساد
يعتـرف القـانون السويـسري مبـصادرة األصـول          . تدابري تيـسري مـصادرة األصـول وإعادهتـا          •

وعالوة على ذلك، أّدى النظـام الـذي أنـشأته          . إىل إدانة حاجة  دومنا   لشخص ما    ةاململوك
 إىل جناح كـبري فيمـا يتعلـق         شخصيات سياسية بارزة  ة من   سويسرا لتجميد األصول املهّرب   

  .وإعادهتا ها وحجز اجلرميةتجميد العائدات املتأتية منب
ده هـذا   ّد يتـضمن اإلطـار الـذي حيـ        .القانون اخلـاص حبمايـة الـشهود خـارج قاعـة احملكمـة              •

  .عنينيالقانون فئة واسعة من التدابري اليت يتوقع هلا أن توفر محاية فعالة لألشخاص امل
  .استقالل مكتب املدعي العام وتعاونه الوثيق مع املتخصصني يف مكافحة الفساد  •
  .مدى ونوعية التعاون والتنسيق بني السلطات العمومية والقطاع اخلاص  •
  . اآلليات الفعالة والناجعة اليت ُتيسِّر رفع السرية املصرفية  •
  

     والتوصياتالتحديات  - ٣- ١- ٢ 
ى جتـرمي مجيـع حـاالت مـنح أو طلـب أو قبـول مزايـا غـري مـستحقة لـصاحل                       ُتشجَّع سويسرا علـ   

أطراف ثالثة من أجـل حتـريض مـوظفني عمـوميني وطنـيني علـى القيـام بأفعـال ال تتعـارض مـع            
ا فيمــا يتعلـــق بتجـــرمي رشـــو املـــوظفني العمـــوميني  أمَّـــ. اجبــاهتم وال تتوقـــف علـــى تقـــديرهم و

 تتـسق دون شـك مـع متطلبـات االتفاقيـة، ُتـشجَّع              التشريعات السويـسرية  أنَّ  األجانب، ورغم   
سويسرا على النظر يف أن جتـرِّم صـراحة املزايـا املمنوحـة علـى أفعـال ال تتعـارض مـع واجبـات                      

  . املوظف العمومي األجنيب املعين
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ورمبـا يــؤدي اشــتراط الــشكوى املــسبقة ملقاضــاة مــرتكيب جرميــة الرشــو يف القطــاع اخلــاص إىل  
وُتـشجَّع سويـسرا علـى مواصـلة النظـر          .  بعض أشكال الفساد من العقـاب      إفالت املتورطني يف  

  . يف إلغاء هذا االشتراط
ويشمل جترمي غسل عائدات اجلرائم الـيت ُيعاقَـب عليهـا بالـسجن ملـدة تتجـاوز ثـالث سـنوات                     
مجيع األفعال اليت يتعّين على الدول طبقا لالتفاقيـة جترميهـا، باسـتثناء بعـض األشـكال البـسيطة                   

وُتشجَّع سويسرا على جترمي غـسل عائـدات مجيـع األفعـال         . شو املوظفني العموميني الوطنيني   لر
  . اجملرَّمة وفقا لالتفاقية مبختلف أشكاهلا

وُتــشجَّع سويــسرا أيــضا علــى النظــر يف اشــتراع أحكــام بــشأن متديــد التقــادم أو تعليقــه عنــدما  
ح حــصانة مــن املالحقــة القــضائية، يكــون اجلــاين املزعــوم قــد هــرب مــن العدالــة والنظــر يف مــن 

  .، لشخص ُمتهم يبدي تعاونا كبريا خالل التحقيق٣٧ من املادة ٣مبوجب الفقرة 
  

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

 ٤٤ املواد(تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
    )٤٧و  ٤٥و

تــرد األحكـــام األساســية اخلاصـــة بتــسليم اجملـــرمني واملــساعدة القانونيـــة املتبادلــة يف القـــانون      
 ١٩٨١مـارس  / آذار٢٠االحتادي اخلاص باملساعدة املتبادلة الدولية يف املسائل اجلنائيـة املـؤرخ      

رجة معقولة وقد جـرى     وهذا القانون مفَصَّل بد   ). القانون االحتادي اخلاص باملساعدة املتبادلة    (
وُيطبَّــق مبــدأ ازدواجيــة التجــرمي علــى . تعديلــه عــّدة مــرات بغيــة اســتيفاء االحتياجــات الناشــئة 

  ).٣٥من املادة ) أ( ١الفقرة (تسليم اجملرمني 
وسويـسرا طـرف يف   . وجيوز لسويسرا تسليم اجملرمني حـىت يف غيـاب معاهـدة أو اتفاقيـة دوليـة          

 بــشأن األوروبيــة التفاقيــةف بــشأن تــسليم اجملــرمني، وال ســيما اعــّدة اتفاقيــات متعــددة األطــرا
 والربوتوكـوالن اإلضـافيان امللحقـان    ١٩٥٧ديسمرب / كانون األول١٣ املؤرخة اجملرمني تسليم
  .وهي أيضا طرف يف عدد من املعاهدات الثنائية اخلاصة بتسليم اجملرمني. هبا
ــواد ّدوحتــ ــانون االحتــادي ا ٣٨ إىل ٣٢د امل ــسليم     مــن الق ــة شــروط ت ــساعدة املتبادل خلــاص بامل

  . وتتماشى هذه الشروط مع أحكام االتفاقية. اجملرمني
ومــن هــذه . ويتــضمن القــانون السويــسري عــّدة أحكــام للتــسريع بــإجراءات تــسليم اجملــرمني   

 مـن القـانون االحتـادي اخلـاص باملـساعدة املتبادلـة الـيت ُتقيِّـد                 ١٢ مـن املـادة      ٢األحكام الفقـرة    
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أ التزامـا عامـا بالتعامـل مـع الطلبـات دون            ١٧وتفـرض املـادة     . ية تعليق إجراءات التسليم   مكانإ
  . وحيق ملكتب العدل االحتادي التدخل إذا حدث تأخري غري مربر. إبطاء
ا التـسليم  مّـ إ" مـن القـانون االحتـادي اخلـاص باملـساعدة املتبادلـة مبـدأ                ٨٧ إىل   ٨٥د املواد   ّدوحت
 مـن   مل ُيـسمح بالتـسليم جـاز لسويـسرا أن متـارس واليتـها القـضائية بـدالً                 ؛ وإذا   "ا احملاكمة وإّم

  . وتنطبق أحكام مماثلة على تسليم اجملرمني لغرض إنفاذ األحكام. الدولة الطالبة
وُينظِّم القانون االحتـادي اخلـاص باملـساعدة املتبادلـة أيـضا اإلجـراء املتبـع يف نقـل العقوبـة علـى                

أ من القانون على أنه جيـوز للمجلـس         ٨وتنص املادة   . جنائي أجنيب جرمية ويف نقل إنفاذ حكم      
وقــد عقــدت . االحتــادي عقــد اتفاقــات ثنائيــة مــع الــدول األجنبيــة فيمــا يتعلــق بنقــل املــدانني    

سويــسرا عـــددا مـــن االتفاقـــات الثنائيــة واملتعـــددة األطـــراف الـــيت تــنص علـــى إمكانيـــة نقـــل    
نقـل األشـخاص    ب اخلاصـة تفاقيـة   التفاقيـات اال  ومـن هـذه ا    . األشخاص احملكوم عليهم بالـسجن    

، واتفاقيــات ثنائيــة مــع )١٩٩٧(والربوتوكــول اإلضــايف امللحــق هبــا ) ١٩٨٣ (احملكــوم علــيهم
  .باراغواي وبربادوس وبريو وتايلند وكوبا واملغرب

وز  من القانون االحتادي اخلـاص باملـساعدة املتبادلـة، جيـ           ٨٥ باملبدأ العام الوارد يف املادة       وعمالً
 مـــن هـــذا القـــانون نقـــل ٩٣ إىل ٨٦وُتـــنظِّم املـــواد . نقـــل اإلجـــراءات اجلنائيـــة إىل سويـــسرا

 أملانيــا وإيطاليــا والنمــساوتــسمح معاهــدات ثنائيــة ُعقــدت مــع . اإلجــراءات اجلنائيــة بالتفــصيل
بنقل املقاضاة اجلنائية مباشرة، وهو ما أّدى، وفقا للـسلطات السويـسرية، إىل سـري اإلجـراءات          

  .ن تأخريدو
  

   )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
ــضّم ــضة مــن األحكــام اخلاصــة       يت ــة جمموعــة عري ــساعدة املتبادل ــانون االحتــادي اخلــاص بامل ن الق

وعالوة على ذلك، عقـدت سويـسرا عـددا كـبريا مـن االتفاقـات أو                . باملساعدة القانونية املتبادلة  
االتفاقيــة ف بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، مبــا يف ذلــك  الترتيبــات الثنائيــة واملتعــددة األطــرا 

 والربوتوكـول   ١٩٥٩أبريـل   / نيـسان  ٢٠خة   املؤرّ األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية     
ينـاير  / الثـاين   كـانون  ٢٧خـة    املؤرّ اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفـساد     اإلضايف الثاين امللحق هبا و    

أستراليا وإكوادور والربازيل وبريو واجلزائر والفلبني وكندا ومـصر         ثنائية مع    واتفاقات   ١٩٩٩
وقـد ُسـمِّي مكتـب العـدل االحتـادي          . واملكسيك واهلند والواليات املتحدة األمريكيـة واليابـان       

وال تقتــضي سويــسرا . الــسلطةَ املركزيــة السويــسرية املــسؤولة عــن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة 
ــا  ــدمي الطلب ــية   تق ــوات الدبلوماس ــن خــالل القن ــديرات إىل أنَّ . ت م ــشري التق ــن  وت  متوســط زم

  . شهرا١٢االستجابة لطلب ما تتراوح بني ستة أشهر و
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 الدوليــة املتمثلــة يف عــدم املوافقــة علــى الطلبــات الــيت تتطلــب تــدابري   ةوتتبــع سويــسرا املمارســ
ز، حـىت يف غيـاب هـذا املبـدأ،          بيـد أنـه جيـو     . قسرية إالّ بـشرط انطبـاق مبـدأ ازدواجيـة التجـرمي           

والــيت تــشمل، طبقــا لسويــسرا، التفتــيش  (املوافقــة علــى طلــب مــساعدة يــشمل تــدابري قــسرية  
. ، إذا كــان ســيؤدي إىل تربئــة متــهم)والــضبط وأوامــر اإلفــصاح وتــسليم الــسجالت والوثــائق

 مــا وُيــستجاب لطلبــات املــساعدة الــيت ال تــشمل القــسر، حــىت يف غيــاب ازدواجيــة التجــرمي،   
 من القانون االحتـادي اخلـاص باملـساعدة املتبادلـة           ٣ و ٢دامت أسباب الرفض املبينة يف املادتني       

  . غري منطبقة
ــ وُتحــدِّد . سم مــسألة اجلــرائم الــضريبية بأمهيــة خاصــة يف ســياق التعــاون الــدويل السويــسري  وتّت

احلـدود األساسـية للتعـاون     من القانون االحتادي اخلاص باملـساعدة املتبادلـة   ٣ من املادة    ٣الفقرة  
ال يوافَق على طلب إذا كان موضوع اإلجراءات فعالً يستهدف على مـا يبـدو               : "يف هذا الصدد  

". الـسياسة االقتـصادية   ختفيض اإليرادات الضريبية أو ينتهك اللوائح اخلاصة بالنقد أو التجارة أو   
رية طبقـا لالتفاقيـة، جـاز       وإذا اعُتربت وقـائع احلالـة أفعـال فـساد مـن جانـب الـسلطات السويـس                 

مـع إجـراء مـا يلـزم        وينطبـق ذلـك،     . توفري املساعدة حىت إذا كانت احلالة تشمل مـسائل ضـريبية          
  .صاستخدام األدلة خيضع ملبدأ التخّصأنَّ بيد . ، على تسليم اجملرمنيمن تعديل

نــاء علــى وينطبــق التــزام املؤســسات املــصرفية السويــسرية بإتاحــة وثــائق ملكتــب املــدعي العــام ب
الطلــب عنــدما تكــون هنــاك حاجــة إىل األدلــة أو املعلومــات يف قــضية جنائيــة بــنفس القــدر يف  

  .جمال التعاون الدويل، رهنا بشرط ازدواجية التجرمي
أ مــن القــانون االحتــادي اخلــاص  ٨٠املــادة (وطبقــا للحكــم األساســي يف القــانون السويــسري  

بيـد  . نونية املتبادلة وفقـا لقـانون اإلجـراءات السويـسري    ، ُتنفذ املساعدة القا  )باملساعدة املتبادلة 
 مــن القــانون االحتــادي اخلــاص باملــساعدة املتبادلــة تــسمح بأخــذ الــشهادة طبقــا    ٦٥املــادة أنَّ 

لقانون الدولة الطالبة، إذا طلبت هـذه األخـرية ذلـك، شـريطة أن يكـون ذلـك القـانون متـسقا                      
  . ريا للمشاركني يف اإلجراءاتمع القانون السويسري وأالّ ُيسبب ضررا خط

    
 ٤٨املواد (التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     

    )٥٠ و٤٩و
ل القاعدة القانونية لتعاون السلطات السويسرية يف جمال إنفاذ القانون يف القانون االحتـادي              تتمثّ

وُيـــنظِّم القـــانون اجلنـــائي .  االحتـــاد السويـــسريبـــشأن مكاتـــب الـــشرطة اجلنائيـــة املركزيـــة يف
ــة     ــة للــشرطة اجلنائي ــول(السويــسري التعــاون مــع املنظمــة الدولي ــشرطة  ومــع ) اإلنترب مكتــب ال

 ١٩٨٥يونيـه   / حزيـران  ١٤خ  والـدول األطـراف يف اتفـاق شـينغني املـؤرّ          ) اليوروبول (األورويب
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الفرنـسية   انيا االحتاديـة واجلمهوريـة  حكومات دول احتاد بنيلوكس االقتصادي ومجهورية أمل    بني
  ").اتفاق شينغني ("املشتركة التفتيش واملراقبة على حدودهاإلجراءات التدرجيي اإللغاء بشأن 

وتضطلع السلطات السويسرية بالتعـاون الـدويل يف جمـال إنفـاذ القـانون علـى عـّدة مـستويات،                  
بري مــن املعاهــدات الثنائيــة  وعلــى أســاس عــدد كــ ) مــن خــالل اإلنتربــول (علــى الــسواء عامليــا  
وتقوم املراكز املعنية بتعاون الـشرطة واجلمـارك يف جنيـف وكياسـو بـدور              . واملتعددة األطراف 

ن ووعــالوة علــى ذلــك، ُيــسهم ضــباط الــشرطة السويــسري  . مفيــد يف تيــسري تبــادل املعلومــات 
سرا فيمـا يتعلـق   للعمل يف سوياملنتدبون بالعمل يف اخلارج وضباط االتصال األجانب   املكلفون  

  . التنسيق بني سلطات الدول األطراف املعنيةب
 ألبانيـا وأملانيـا وإيطاليـا والبوسـنة       وقد عقدت سويسرا اتفاقات ثنائية بشأن تعاون الـشرطة مـع            

 ورومانيـا وسـلوفينيا   سـابقاً مقـدونيا اليوغوسـالفية    واهلرسـك واجلمهوريـة التـشيكية ومجهوريـة    
  . نشتاين والنمسا وهنغاريا والواليات املتحدة األمريكيةوليخت وصربيا وفرنسا والتفيا

وتشمل التدابري األخرى اليت اختذهتا السلطات السويسرية لتيسري التنسيق الفّعال توسـيع شـبكة         
ضباط االتصال وإمكانية إنـشاء أفرقـة عاملـة إلجـراء حتلـيالت للجـرائم اسـتنادا إىل االتفاقـات                    

ح االتفاقــات الثنائيــة، مبــا يف ذلــك اتفــاق مــع أملانيــا، تــدريب وعــالوة علــى ذلــك، ُتتــي. الثنائيــة
  . الشرطة تدريبا مشتركا

وتــنص بعــض االتفاقــات اخلاصــة بالتعــاون الــدويل يف جمــال إنفــاذ القــانون علــى تــشكيل أفرقــة  
فاالتفـاق املعقـود مـع الواليـات املتحـدة، علـى سـبيل املثـال، يـسمح بتـشكيل            . حتري مـشتركة  

  . ة ملكافحة اإلرهاب ومتويلهأفرقة حتري مشترك
أســاليب التحــري اخلاصــة، جيــوز، يف ظــل ظــروف معّينــة، األمــر مبراقبــة الطــرود    وفيمــا يتعلــق ب

. الربيديـة واالتـصاالت اهلاتفيــة، بغيـة حتـّري جــرائم معّينـة، مبـا يف ذلــك اجلـرائم املتعلقـة بالفــساد        
ل ظـروف معّينـة، وسـائل تقنيـة         وعالوة على ذلك، جيوز ملكتب املدعي العام أن يستخدم، يف ظ          

ــة، كمــا    ــأخــرى للترصــد واملراقب ــة  . ه رصــد العالقــات املــصرفية ميكن ويف ســياق املــساعدة التقني
الربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باالتفاقيـة األوروبيـة بـشأن املـساعدة املتبادلـة              املتبادلة، يتضمن   
  .والتسليم املراقَب وأفرقة التحري املشتركة أحكاما بشأن املراقبة عرب احلدود يف املسائل اجلنائية

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢- ٢ 

طوَّع القضاء السويسري للتعـاون الـدويل مبـدأ         . مبدأ املعاملة التفضيلية يف جمال التعاون الدويل      
ون املعاملــة التفــضيلية، وهــو مبــدأ معــروف علــى نطــاق أوســع فيمــا يتعلــق بقــانون العمــل وقــان
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ويف معــرض تطبيـق هــذا املبــدأ، الــذي أُنـشئ اســتنادا إىل الــسوابق القــضائية،   . حقـوق اإلنــسان 
ُتفــسِّر سويــسرا أحكــام االتفاقيــات الدوليــة مــن قبيــل اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد    

وهـذا مثـال علـى الطريقـة     . بطريقة مناسبة على أفضل حنو للتعاون الدويل يف املـسائل القـضائية     
  . هبا للسياسات والقضاء تعزيز التعاون الدويلميكنليت ا

 مــن القــانون االحتــادي اخلــاص ٥٤تــنص املــادة . تبــسيط تــسليم اجملــرمني علــى أســاس املوافقــة 
، على إجـراء    اجملرمني تسليم بشأن األوروبية االتفاقيةباملساعدة املتبادلة، اليت تستند إىل أحكام       

أيام أو حىت بضع سـاعات مـن تلقـي الطلـب، يف احلـاالت               مبسط لتسليم اجملرمني خالل بضعة      
وطبقـا للـسلطات السويـسرية،    . اليت يوافق فيها الـشخص املطلـوب تـسليمه علـى هـذا التـسليم       

  .ُيطبق هذا اإلجراء املبسط يف أكثر بقليل من نصف حاالت التسليم
را واملُعـادة مبوجـب     ن اإلحصاءات املتوافرة عن األصول املضبوطة يف سويـس        ُتبيِّ. إعادة األصول 

ففـي الـسنوات األخـرية وحـدها،        . إجراءات املساعدة القضائية النجـاح املُنجـز يف هـذا الـصدد           
ومن أكـرب املبـالغ الـيت أُعيـدت         . أعيدت عّدة مئات من املاليني من دوالرات الواليات املتحدة        

مريكـي إىل   مليـون دوالر أ  ٧٤ و ٢٠٠٦ مليون دوالر أمريكي إىل نيجرييـا يف عـام           ٤٠مؤخرا  
  . ٢٠٠٨املكسيك يف عام 

عكس عبء اإلثبات واستخدام االفتراض يف حاالت املساعدة القانونية املتعلقـة بطلبـات إعـادة        
اســتنادا إىل أحكــام القــانون اجلنــائي بــشأن عكـس عــبء اإلثبــات جزئيــا فيمــا يتعلــق  . األصـول 

الـسلطات السويـسرية    جرامية أو دعمها، أعادت     إباألصول اململوكة لشخص شارك يف منظمة       
ومــن ناحيــة أخــرى، يــسمح القــانون االحتــادي اخلــاص بإعــادة   . مبــالغ كــبرية إىل بلــدان املنــشأ 

أكتــوبر / تــشرين األول١ املــؤرخ شخــصيات سياســية بــارزةاألصــول غــري املــشروعة اململوكــة ل
  املعنيــة أوبــارزةالسياسية الــشخــصيات  مبــصادرة األصــول، دون وجــود إدانــة جنائيــة لل٢٠١٠

  .  منشأ هذه األصول غري مشروعلشركائها، إذا افُترض، يف ظل ظروف معّينة، أنَّ
أتاحت سويسرا خرباء لتـوفري املـساعدة التقنيـة يف    . توفري املساعدة التقنية يف جمال إنفاذ القانون   

وأرســلت كــذلك خــرباء إىل بلــدان ناميــة مــن أجــل مــساعدهتا علــى حتــسني حترياهتــا   . اخلــارج
  . اليةقانونية املتبادلة مبزيد من الفعا للمساعدة الوصياغة طلباهت

    
     والتوصياتالتحديات  - ٣- ٢- ٢ 

 سويـسرا صـارت طرفـا يف عـّدة معاهـدات تـشمل أحكامـا عـن التعـاون الـدويل يف                       يالحظ أنَّ 
  .وُتشجَّع سويسرا على مواصلة توسيع هذه الشبكة من املعاهدات. املسائل اجلنائية
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سرية علــى مــا يبــدو للــسلطات السويــسرية بــأن تطلــب مــن الدولــة وتــسمح التــشريعات السويــ
وُتـشجَّع سويـسرا علـى ضـمان        . الطالبة أن تدفع تكاليف تنفيذ طلب املساعدة التقنيـة املتبادلـة          

  .اور معها مسبقا يف مجيع احلاالتموافقة الدولة الطالبة أو التش
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية  -٣  
ن احتياجـات مــن املــساعدة التقنيـة يف جمــال مكافحــة الفـساد وتنفيــذ االتفاقيــة،    مل ُتبلـغ سويــسرا عــ 

  .أهنا تدعم بانتظام اجلهود الرامية إىل تيسري تنفيذ االتفاقية من جانب البلدان األخرىوأشارت إىل 
  


