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      خالصة وافية  -ثانياً  
      بروين دار السالم    

    مةمقّد  - ١  
  تنفيذ اتفاقية يف سياق سي لربوين دار السالم عامة عن اإلطار القانوين واملؤّسحملة 

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  

 /ولاأل كــانون ١١ اتفاقيـة األمـم املتحــدة ملكافحـة الفـساد يف    علــى  بـروين دار الـسالم   وقَّعـت 
التـصديق  صـك   أُودع  و. ٢٠٠٨ديـسمرب   /ولاأل كـانون    ٢قت عليها يف     وصدَّ ٢٠٠٣ديسمرب  

، ودخلـت االتفاقيـة حيـز       ٢٠٠٨ديـسمرب   /ولاأل كـانون    ٩لدى األمني العام لألمم املتحدة يف       
  .٢٠٠٩يناير /الثاين كانون ١النفاذ يف 

ــة    و ــة اجلنائي ــام العدال ــسال يف يرتكــز نظ ــروين دار ال ــام    ب ــانون الع ــام الق ــى نظ ــزيم عل . اإلنكلي
الفـساد، بينمـا ورد   منع  وقانون ،وردت األحكام املُتعلّقة مبكافحة الفساد يف قانون العقوبات    و

ومنـها  أخـرى   حمـددة   معظم قواعد اإلجراءات اجلنائية يف قانون اإلجراءات اجلنائية ويف قـوانني            
  . حالياًاالستعراضي قيد ه بغسل األموال، واليت  القوانني املتعلقةمثالً
الفــساد وقــانون العقوبــات وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة باعتبارهــا  منــع ل أحكــام قــانون ُتعاَمــو

ــ .بعــضها بعــضاً يكمــل أحكامــاً قانونيــة الَغلبــة يف  فتكــونتعــارض بينــها، وجــود يف حــال ا أمَّ
 مـسألة   عـن ذا القـانون    هـ ا يف احلاالت اليت سكت فيها       أمَّو ؛الفسادمنع  التطبيق ألحكام قانون    

  .يف إطار قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائيةالنظر فيها ما قيد النظر، فيتعني 
ــ اجلهـــة هـــو ، ١٩٨٢فربايـــر /شـــباط ١نـــشئ يف ب املـــستقل ملكافحـــة الفـــساد، الـــذي أُ املكتـ

ــساد    ــداملتخصــصة يف مكافحــة الف ــو. يف البل ــاتة مثّ ــساد  ذات صــلة  أخــرى هيئ مبكافحــة الف
وحدة اجلرائم التجارية التابعة جلهاز الشرطة، واللجنة الوطنية ملكافحـة غـسل األمـوال       : تشمل

  .ومكافحة متويل اإلرهاب
 منــوط هبــا التــصرف يف ، وهــي هيئــة مــستقلة١٩٦٢ جلنــة اخلدمــة العامــة يف عــام أُنــشئتوقــد 

رض عقوبـات  وفـ وإهنـاء خدمتـهم   بتعيني املوظفني العموميني ونقلـهم وترقيتـهم   اخلاصة املسائل  
مـن  تتيح هلا التعامل مع احلصانات أو االمتيازات         صالحياتاللجنة  ولدى هذه   . عليهمتأديبية  
  . موظف عمومي اليت حيظى هبا أيُّ،القضائيةالوالية 
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    تنفيذ الفصلني الثالث والرابع  - ٢  
  )الفصل الثالث(التجرمي وإنفاذ القانون   - ١- ٢  

  
   قيد االستعراضمالحظات بشأن تنفيذ املواد  - ١- ١- ٢ 
  

  )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد ( املتاجرة بالنفوذ ؛جرائم الرشو    
  

منـع  مـن قـانون   ) أ (٦و) ب (٦ العـام مـن خـالل املـادتني     يف القطـاع واالرتـشاء  الرشـو  م ُيجـرَّ 
ينطــوي علــى إىل التــصّرف الــذي الــنص الــذي يتنــاول الرشــو  وُيــشري . الفــساد، علــى التــوايل 

ــا أو عرضــها  إعطــاء الرشــوة أو املوا " ــى إعطائه ــة عل ــة، تأكــد أنَّ  و". فق ــارة القطري  خــالل الزي
فيـورد  ،  باالرتـشاء ا الـنص املُتعلّـق      أمَّـ ". املوافقة على عرضها  " يف إطار بالرشوة يندرج   " الوعد"

، أو حيــصل عليهــا، أو يوافــق علــى قبوهلــا، أو  عــن فــسادوكيــلٍ يقبــل الرشــوة "أيِّ إشــارة إىل 
  . التماس الرشوة أو قبوهلااإلشارة أهنا تشمل هوفيما يبدو من هذ". يسعى إىل احلصول عليها

الـواردة يف نـص     " عن فساد "التعبري  فريق االستعراض بعض الشواغل بشأن طريقة تفسري        وأثار  
انتبــاه الــسلطات الوطنيــة اســترعت اســتجابةً لــذلك، و ؛الفــسادمنــع مــن قــانون ) ب (٦املــادة 

ثـنني مـن القـرارات القـضائية الـيت اشـتملت علـى حتديـٍد أدق           إىل ا اخلرباء القائمني باالستعراض    
  .التعبريهلذا 

ــانون نَّذلــك أ ــشترط  الق ــشري    وجــود ال ي ــا ي ــٍة غــري مــستحقٍة، إمن ــدالً مــن ذلــك  مزي أيِّ إىل ب
يـشمل  هلـذا التعـبري الـذي    التعريـف الواسـع    ويف هذا الصدد، الحظ فريق االستعراض     ". عطّية"

 أم غـري ماليـٍة       أم غـري ملموسـة، ماليـةً        أكانـت ملموسـةً    ستحقة، سـواء   املـ  مجيع أنواع املزايا غري   
  ).الفسادمنع  من قانون ٢املادة (
ــ ــسبة ا أمَّ ــات"لمــصطلح لبالن ــإ"الواجب ــانون نَّ، ف ــشري إىل  الق ــشؤون أو األعمــال  "ي اخلاصــة ال

ــى  ] صــاحب العمــل [، "باألصــيل ــد عل ــادل    أنَّ وجــرى التأكي هــذا املــصطلح مــن شــأنه أن يع
ــ ــة "طلح صامل ــة   " الواجبــات الرمسي ــه يف الفقــرة الفرعي ــادة  ) أ(املــشار إلي ــة  ١٥مــن امل    مــن اتفاقي

  .األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الرشوة دون حتديد مـا إذا كـان        التصّرف اخلاص ب  الفساد  منع  من قانون   ) ب (٦تصف املادة   و

مـسألة الطـرف الثالـث    أنَّ هـو الوكيـل ذاتـه أو طـرف ثالـث، غـري             " عطّيـة "املستفيد من تقـدمي     
  .أجزاء أخرى من هذا القانونمشمولة بالنظر يف املستفيد 

معرَّف مبزيـد مـن اإليـضاح        وهو   ؛"وكيلال"صطلح  املالفساد  منع   من قانون    ٦تستخدم املادة   و
ــادة يف  ــشري إىل  ،)٢(امل ــل  "شــخص أيِّ وي ــصاحل شــخص  ُموظــف أو يعم وأكــدت ". آخــرل
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يف سـياق حـاالت     حـىت   ُيستخدم علـى نطـاقٍ واسـعٍ،        " الوكيل"صطلح  املأنَّ  السلطات الوطنية   
، والـيت تناوهلـا   )public officials(احلكوميني املسؤولني   املوظفني  املعّينة من   فئات  الرشوة بعض   

ــصيص   ــه التخـ ــى وجـ ــانون علـ ــافة إىل و. القـ ــباإلضـ ــلال"صطلح املـ ــوحظ ، "وكيـ ــتخدام لُـ اسـ
موظـف  "، ومنـها مـثالً      عقوبـات والدسـتور   الفساد وقانون ال  منع  مصطلحات أخرى، يف قانون     

ــومي ــسؤول "و) public servant(" عمـ ــوميمـ ــارة إىل  ) public officer(" حكـ ــياق اإلشـ يف سـ
بشأن احتمال نـشوء عـدم االتـساق        هذا يثري دواعي قلق     أنَّ  وذُكر   ؛شاغلي الوظائف العمومية  

املــسؤولني مــن  إىل املــوظفني العمــوميني  اإلشــارة خبــصوص يف اســتخدام هــذه املــصطلحات   
  . بالفسادجرائم مرتبطةمرتكيب 

وظفني ارتــشاء املــ بــروين دار الــسالم تــشريعاً حمــدداً يتنــاول صــراحةً قــضية رشــو أو   ّنمل تــسو
 مـن قـانون     ٥أُشري إىل املـادة     قد   و ؛جانب أو موظفي املؤسسات الدولية العمومية     األعموميني  ال

ارتباطـاً  اعُتبِـر   ط هـذه املـادة مبثـل هـذه اجلـرائم            ا ارتبـ  ّنهذه املسألة، لكـ   تتناول  اليت  الفساد  منع  
  .واضحٍ غري
 وقـد  .الفـساد منـع   مـن قـانون   ٥ختضع الرشوة يف القطـاع اخلـاص للتجـرمي مـن خـالل املـادة                و
مــوال التــسامح بــشأن دفــع األ  وغرفــة التجــارة علــى عــدم    الرابطــة املــصرفية   ت قــواننيصَّنــ

  .األعمال لتسهيل
وإىل جانب موضوع سـّن تـشريعات   . مسألة املتاجرة بالنفوذ صوص  خبوال ُتوجد أحكاٌم حمددةٌ     

" عطّيــة"إمكانيــة اســتخدام التعريــف الواســع ملــصطلح حــول بــشأن هــذا اجلــرم، دارت مناقــشة 
املُعاقبـة  " من القانون بشأن     ٥الفساد عند تطبيق املادة     منع  من قانون   ) و (٢املادة  يف  الذي ورد   
  .احلال  بالنفوذ، مع مراعاة ما يقتضيه اختالفعلى حاالت املتاجرة" على الفساد

  
    )٢٤ و٢٣املادتان (اإلخفاء اإلجرامية؛ عائدات الغسل     

فيمـا خيـص    (اإلجرامـي    األموال يف قانون مكافحة غسل األموال ومرسوم السلوك          غسلُُيَجرَّم  
ــدات  ــادة  و). اســترداد العائ ــ"مــن املرســوم إىل  ) ١ (٢٣تــشري امل رميــة أي مرتكــب اجل[ه عائدات

  .، ّمما حيّد من نطاقها"السلوك اإلجرامياملتحصَّلة من ] األصلية
 ٥أْي عقوبــة الــسجن ملــدة    (اعتمــد القــانون عتبــةً مرتفعــةً يف حتديــد اجلــرائم األصــلية      وقــد 

توســيع نطــاق اجلــرائم مجلــة أمــور ومنــها قــانون جديــد يهــدف إىل اقُتــرح  ومــن مثّ ).ســنوات
  سـنوات ٥مـن  يف حتديـد تلـك اجلـرائم بـإنزال العقوبـة      عتبـة  األصلية، عن طريق ختفيض هـذه ال   

  .القضائية الوطنيةاجلرائم املرتكبة خارج نطاق الوالية إدخال وكذلك إىل سنٍة واحدٍة، 
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ارتكـاب جرميـة    ُيستند إليها يف حظر      أسساً قانونيةً التشريعات الوطنية تتضمن    أنَّ  غ عن   ُيَبلَّمل  و
مـن املمكـن أن ُيقـِدم الـشخص         أنَّ  مـع    ؛طة الـشخص ذاتـه    صـلية بواسـ   أغسل األموال وجرائم    

  ).غسل األموال الذايت(ذاته على ارتكاب فعل غسل األموال واجلُرم األصلي كليهما معاً 
  .األمني العامإىل بروين دار السالم نسخاً من قوانينها تقّدم مل و
 يف املـادة    ،جتـرمي اإلخفـاء    يـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، بـشأن            مـن اتفاق   ٢٤ُتطّبق املادة   و

ــي   ) ٢ (٢٣ ــسلوك اإلجرام ــدات  (مــن مرســوم ال ــا خيــص اســترداد العائ ــشترط لكــْن و). فيم ي
األمــوال مــصدرها غــري مــشروعٍ،    أنَّ القــانون تــوافر معرفــٍة أو أســبابٍ معقولــٍة لالشــتباه يف      

  .املصادرةب املالحقة القضائية أو جتّنإىل شخصٍ يسعى لباإلضافة إىل توافر نية املساعدة 
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد ( اإلثراء غري املشروع ؛ إساءة استغالل الوظائف؛االختالس    
ــٍة أو حتويلــها ألغــراض  أيِّ  مــن قــانون العقوبــات اخــتالس  ٤٠٣ُتجــّرم املــادة  ممتلكــاٍت منقول

 مــن قــانون العقوبــات علــى ٤٠٩ و٤٠٦ و٤٠٥، بينمــا ُتركّــز املــواد "خــصياالســتخدام الش"
  ".انة اجلنائية لألمانةاخلي"
يف قــانون جلنــة للمــوظفني العمــوميني  )الــسلوك واالنــضباطقواعــد (النظــام األساســي تنــاول يو

سائل مبــ علــى وجــه اخلــصوصهــذه القواعــد وُتعــىن اخلدمــة العامــة إســاءة اســتغالل الوظــائف، 
رق  خـ  يـستتبع أيُّ  و. خـصوصية ألغـراضٍ   استخدام املنـصب العمـومي      تضارب املصاحل وإساءة    

  .هلذا القانون مسؤوليةً تأديبيةً وليس جنائيةً
أكـد  وقـد  . الفـساد منـع   مـن قـانون    ١٢خيضع اإلثراء غري املشروع للتجرمي مـن خـالل املـادة            و

إثبــات حيــازة املمتلكــات تقــع حــىت اآلن علــى عــاتق   املــسؤولية عــن أنَّ مكتــب النائــب العــام  
الـذي تأّتـت    إثبـات املـصدر املـشروع       ة عـن    املـسؤولي ل املـدعى عليـه      املدعي العام، بعدها يتحمّ   

  .منه تلك املمتلكات
    

    )٢٥املادة (سري العدالة إعاقة     
وقـد ذُكـر     .اسـري العدالـة يف حـد ذاهتـ        أفعال إعاقة    أحكامٍ خاصٍة بتجرمي     يبدو أنه ال توجد أيُّ    

ر أن ُتفـسَّ  ائز  ومـن اجلـ   ُتَعـّد أحكامـاً عاّمـة التطبيـق؛          من قانون العقوبات     ٥٠٣أحكام املادة   أنَّ  
حـسبما تقتـضيه    ،  "اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب            "لكي تشمل تفسرياً واسعاً   

نـصٍ  أيِّ  أهنا خلـت مـن      ولكْن لُوحظ    .من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     ) أ (٢٥املادة  
  ".الوعد مبزيٍة غري مستحقٍة أو عرضها أو إعطائها"يتناول 
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  )٢٦املادة (صيات االعتبارية الشخمسؤولية     
  

ولـيس باإلمكـان    ،  الشخـصيات االعتباريـة   مـسؤولية     التشريعات الوطنية بوضوحٍ علـى     ال تنصّ 
يــشمل الفــساد توســيعاً منــع  مــن قــانون ٥يف املــادة الــوارد " الــشخص"توســيع نطــاق تعريــف 

ن يف فقــد صــدر هــذا القــانوالشخــصيات االعتباريــة والشخــصيات الطبيعيــة علــى حــد ســواء؛  
  .األساس لتجرمي شىت أشكال املعامالت الفاسدة املرتبطة باألفراد

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

التحـريض والتـآمر   بـشأن  الفساد على قواعـٍد أساسـيٍة   قانون منع    من   ١٥ و ١٣تشتمل املادتان   
ضـوع فيمـا خيـّص      وثيقـة الـصلة باملو    األحكام العامة الواردة يف قانون العقوبـات        وُتَعّد   ؛اجلنائي

  .تعريف التحريض والتآمر اجلنائي
بـشأن   من قانون العقوبات على أحكام       ٥١١الفساد واملادة   منع   من قانون    ١٤تشتمل املادة   و

أحكـام جتـرمي الـشروع علـى التحـضري          أيـضاً    وتـسري    ؛جرميةارتكاب  الشروع يف   املعاقبة على   
  .الرتكاب اجلرمية

    
    )٣٧ و٣٠املادتان (ات إنفاذ القانون  التعاون مع سلط؛واجلزاءات واملقاضاة املالحقة    

بــشأن اجلــرائم ذات الــصلة  تــشريعات العتــربت العقوبــات املنــصوص عليهــا يف  ا ،بــصفٍة عامــٍة
  . وافية بالغرض،الفساد اليت يرتكبها األشخاص الطبيعيونب
ــشأن احلــصانة   و ــادة (تــنص األحكــام الدســتورية ب ــيت ورد معظمهــا يف امل ــاء ٨٤ ال  لــى أنَّ ع)ب
شخص يتـصرف نيابـة عـن جاللـة الـسلطان رئـيس الدولـة أو مبوجـب سـلطته، ال خيـضع                        أيَّ"

أيِّ القيـام بـ   ه عـن    أو امتناعـ  فعلٍ  أيِّ  قيامه ب بسبب  حمكمة  أيِّ  أمام  أياً كانت   إلجراءات قضائية   
شــكوٌك حــول مــا إذا كــان  أُثــريت وفيمــا يتعلــق بــاإلجراءات اجلنائيــة،  ". فعــلٍ بــصفته الرمسيــة

الــشروع يف ميكّنــه الفــساد، منــع  مــن قــانون ٣١مبوجــب املــادة الــذي يتــصّرف املــدعي العــام، 
مرتكـب اجلرميـة قـد      فيمـا إذا كـان      دعوى قضائية يف احلاالت اليت يغيب فيهـا الـيقني           إجراءات  

صـاحب اجلاللـة قـد      حول ما إذا كان     تصرف نيابةً عن جاللة السلطان أو مبوجب سلطته، أو          
  .كلٍ صحيحٍ بالظروف الواقعية للمسألة قيد التحقيقأُحيط علماً بش
بالفـساد، يلـزم احلـصول علـى     ذات الـصلة    يف اجلـرائم    للمقاضـاة   سيس الدعوى   تأولكي يتسىن   

يتمتــع املــدعي العــام باالســتقاللية وميــارس ســلطة تقديريــة  و. موافقــة مــسبقة مــن املــدعي العــام
 احملـاكم    فيهـا  ، باستثناء الـدعاوى الـيت تنظـر       أو وقفها الدعاوى اجلنائية   يف بدء إجراءات    مطلقة  
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ــشرعية  ــسكرية أو ال ــام      و. )اإلســالمية (الع ــدعي الع ــب امل ــة مبكت ــة اجلنائي ــضطلع شــعبة العدال ت
 العـام أمـام احملـاكم       االدعـاء  العام، ويباشر مـسؤولو الـشعبة مهـام          باالدعاءباملسؤوليات املنوطة   

نظــر يف الاحملكمــة العليــا وحمكمــة االســتئناف عنــد  أمــام ناالبتدائيــة واملتوســطة والعليــا، وميثُلــو
الفـصل بـني    فيما خيـّص    طُرحت شواغلٌ بشأن مدى كفاءة االدعاء العام        وقد  . الطعون اجلنائية 

بنفـسه أمـام   لـه أن يتوالّهـا   مكتب املدعي العام والدعاوى الـيت  هبا اليت يضطلع  املهام التحقيقية   
  .احملاكم املختصة

، واملقاضـاة ي املتهم يف اجلرمية تعاونـاً جوهريـاً خـالل إجـراءات التحقيـق               ويف احلاالت اليت ُيبد   
  .لعقوبة املستحقة عليهاحلكم فاً جيوز للمحكمة أن تعترب هذا التعاون عامالً خمفّ

تعيينـهم  إعـادة  أو عـن العمـل   مثّة إجراءاٌت تسري على فصل املـوظفني العمـوميني أو إيقـافهم          و
يف إطـار   ينـدرج   قـرار فـصل املوظـف املتـهم         ولكـن    ؛و إدانتهم يف وظائف أخرى عند اهتامهم أ     

، الـيت   إدانة املوظف، تتخذ جلنة اخلدمة العامـة      ولدى  . املعنيةالتقديرية لرئيس اإلدارة    الصالحية  
  .مسألة فصله من وظيفتهيف وتبّت  إجراءاٍت تأديبيةً تتصّرف بوصفها السلطة التأديبية،

    
  )٣٣ و٣٢ملادتان ا( محاية الشهود واملُبلّغني    

  
الفساد على عـدم جـواز الكـشف عـن اسـم أو عنـوان املُبلّـغ يف                  منع   من قانون    ٣٠ املادة   تنّص

. علـى اكتـشاف هويتـه   معلومـات قـد تـؤدي    أيِّ الدعاوى املدنية أو اجلنائيـة، أو الكـشف عـن     
  .ائيٍةعدم الكشف عن هوية املُبلّغ إال يف ظروٍف استثنعلى احلماية يف هذه املادة وتنّص 

  .الشهود الفساد خطوةً أوىل صوب إنشاء نظامٍ شاملٍ حلمايةمنع  من قانون ٣٠عتربت املادة او
    

    )٤٠ و٣١املادتان (املصرفية السّرية  ؛التجميد واحلجز واملصادرة    
 جلهـة  صـالحياٍت خاصـةٍ  علـى  بالتجميـد واحلجـز واملـصادرة       اخلاصـة   التـشريعات الوطنيـة     تنّص  

ــة ضــمان  ــق، بغي ــة التحقي ــدات اجلرمي ــدى .  مــصادرة عائ ــة    ول ــوزارة املالي ــدائم ل ــام ال األمــني الع
وجيـوز  .  بعد صدور أمر املصادرة    ،"املمتلكات اليت ميكن التصرف فيها    "تنظيم إدارة   الصالحية ل 

يف حتديــد اجلهــة الــيت مــن ناحيــة أخــرى التقديريــة صــالحيته لألمــني العــام الــدائم أن يــستخدم  
  .، باعتبارها اجلهة املختّصة يف هذا الصددارة هذه املمتلكاتليها صالحية إدسوف تؤول إ

تعرقـل سـري   تعـّد مـسألة   هنيـة  املة الـسّري  أنـواع أخـرى مـن       أيَّسّرية املـصرفية أو     الـ  أنَّ   وال يبدو 
  .لجرائم املتصلة بالفساداملالحقة القضائية ل
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    )٤١ و٢٩املواد ( اجلنائي السجل ؛التقادم    
راض عـدم وجـود تـشريعاٍت وطنيـٍة حتـدد فتـرة زمنيـة تـسقط بعـدها                   الحظ خرباء فريق االستع   

ينبـع  الوضـع   هـذا    أنَّ   والحظوا أيضاً، يف هذا اخلـصوص،     . الفسادذات الصلة ب  رائم  بالتقادم اجل 
حمـّدداً مـن التـدابري اخلاصـة        من املبادئ العامة للقانون اجلنائي لـربوين دار الـسالم ولـيس تـدبرياً               

ومـن ناحيـة    . عمليـةٍ وعواقـب   علـى دالالٍت رمزيـٍة      لى حنو خمصوص    عالفساد ينطوي   مبكافحة  
اجلنائيـة الـوطين ُيمكـن أن       يف نظـام العدالـة      هـذه الـسمة العامـة        أنَّ   االسـتعراض فريق  ثانية أكّد   

  .يكون هلا تأثري يف جمال منع الفساد
ــ ــائي فــيمكن تقدميــه   أمَّ ــة  ا طلــب استــصدار ســجل جن  مــن خــالل إجــراءات املــساعدة القانوني

 مـــن مرســـوم املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة يف املـــسائل اجلنائيـــة ) أ (٣املتبادلـــة، وفقـــاً للمـــادة 
  ).MLA مرسوم(
   

    )٤٢املادة (الوالية القضائية   
ــة القــضائية  ــسلبية     ،مبــادئ الوالي ــادئ الشخــصية ال ــة، ومب ــة اإلقليمي مبــا يف ذلــك قواعــد الوالي

 مـن قـانون     ٧  مـن قـانون منـع الفـساد واملـادة          ٣٧دة  والشخصية اإلجيابيـة فقـط، مقـّررة يف املـا         
 ولكن مقاضاة املّتهمني أمام احملاكم الوطنيـة بـدالً مـن تـسليمهم، يف حـال                 .اإلجراءات اجلنائية 

 ٥٥مبقتـضى املـادة   (رفض تـسليم املتـهمني علـى أسـاس اجلنـسية، خيـار متـاح يف التـشريعات،                   
م إجابةٌ واضحةٌ بشأن إثبات الوالية القـضائية يف         ومل ُتقدَّ ). من مرسوم تسليم اجملرمني   ) أ) (٢(

 .اجلرائم اليت ُترَتكَب ضد الدولة
   

    )٣٥ و٣٤املادتان (يض عن الضرر  التعو؛أفعال الفسادعواقب   
خبــصوص  ،اإلجــراءات القانونيــةعــامالً وثيــق الــصلة يف  الفــساد أمــام جعــل ال توجــد عقبــات 

  .فحة الفساد  من اتفاقية األمم املتحدة ملكا٣٤ املادة
حكمـاً باحلـصول علـى تعـويض        احملكمـة   إمكانية إصـدار     قانون اإلجراءات اجلنائية على      ينّصو

ــة اجلدعاوى يف إطــار إجــراءات الــ  ــى    نائي ــاًء عل ــيت تنظــر فيهــا احملكمــة بن صــالحيتها ممارســة ال
 .حكم بالتعويض ال يسقط حق املتضررين يف حتريك دعاوى مدنية إصدار نَّكما إ .التقديرية
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    )٣٩ و٣٨و ٣٦ املواد(بني الوكاالت  السلطات املتخصصة والتنسيق  
ــّد ــسالم    ُيع ــروين دار ال ــساد يف ب ــب مكافحــة الف ــة  مكت ــساد،   اهليئ   املتخصــصة يف مكافحــة الف

.  الفـساد  منـع  يف املسائل املتصلة بالفساد يف إطـار قـانون           التحقيقات ويسّيرها إذ يباشر املكتب    
  . السلطات األخرى باستثناء سلطة جاللة السلطانعن أيٍّ من وحيظى املكتب باالستقالل

ذات الــصلة وميكــن أيــضاً لوحــدة اجلرميــة التجاريــة التابعــة جلهــاز الــشرطة التحقيــق يف املــسائل 
ومع ذلك، ميكن ملكتـب مكافحـة الفـساد         . مبوجب قانون العقوبات  ) االختالسمثالً  (بالفساد  

 مـن   ١٩املـادة   (مـن شـأهنا أن تنـدرج حتـت واليـة الـشرطة              التحقيق يف تلك اجلـرائم الـيت        أيضاً  
  ).الفسادمنع قانون 

 نــشأ أيُّتيتعــاون مكتــب مكافحــة الفــساد مــع جهــاز الــشرطة فيمــا يتعلّــق بالتحقيقــات، ومل  و
ُتحـال املـسائل اجلنائيـة، مبـا فيهـا تلـك املرتبطـة              و. ام منه ا بشأن والية كلٍ   م بينه يةخالفمسألة  

املعروضـة عليـه إىل     القضايا  التقديرية يف إحالة    صالحيته  بالفساد، إىل النائب العام الذي ميارس       
  .احملكمة أو صرفها

تعزيــز الــوعي االجتمــاعي   يف مكتــب مكافحــة الفــساد   ينــشط  مهــام التحقيــق، وإضــافة إىل 
 تنفيـذ بـرامج حماضـرات ومعـارض، فـضالً عـن اإلعالنـات               مـن خـالل   وذلك  مبكافحة الفساد،   

وبــرامج التوعيــة يف وســائل اإلعــالم، مــن أجــل تــشجيع اجلمهــور علــى اإلبــالغ عــن املــسائل     
 يف إطـار مـذكرة التفـاهم    الرابطة املصرفية يف بـروين ويتعاون املكتب أيضاً مع     . املُتعلّقة بالفساد 

  .اليت أبرمتها اجلهتان
ــة الواألجهــزة تعمــل و ــائم بإنفــاذ القــانون يف إطــارٍ  املكلّفــة طني    وكــثرياً ؛مــن التعــاون املــشترك ق

وُتعّد اللجنة الوطنية ملكافحـة غـسل األمـوال    . عملياٍت وحتقيقاٍت مشتركةًاألجهزة هذه تنفّذ  ما  
 علــى املــستوى الــوطين واإلقليمــي بــني األجهــزةومكافحــة متويــل اإلرهــاب مثــاالً علــى التعــاون  

وتـضم اللجنـة    .  من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد         ٢٣ملسائل املتصلة باملادة    والدويل يف ا  
مكتــب مكافحــة الفــساد، ومكتــب النائــب العــام، ووحــدة االســتخبارات املاليــة،   : يف عــضويتها

وتــضطلع اللجنــة كــذلك بــدورٍ استــشاريٍ وتنــسيقيٍ يف  . آخــرينوالــشرطة، إىل جانــب أعــضاٍء 
 للتعـاون   آخركما يوجد إطاٌر    . كافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب     املسائل املُتعلّقة مب  

من خالل جلنة األمن القومي اليت تضم مسؤولني من مكتب مكافحة الفساد والـشرطة ومكتـب                
وحــدة االســتخبارات املاليــة ومكتــب مكافحــة الفــساد وُيعــزَّز التعــاون أيــضاً بــني  .النائــب العــام

التحقيقـات املاليـة،   االرتقـاء مبـستوى   من ناحية أخـرى،  ؤسسات املالية، املومن ناحية،  والشرطة  
  .إجراءات جتميد احلسابات املصرفيةمن خالل مبا يف ذلك 
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    واملمارسات اجليدةالتجارب الناجحة   - ٢- ١- ٢ 
ــه بــبعض املمارســات اجليِّــ    ــة املوجَّهــة حنــو دة أعــرب فريــق االســتعراض عــن ترحيب ــادة فعالي زي

  :يف ميدان مكافحة الفساد، ومنها ما يلي القانون إنفاذالتجرمي و
 مزيـــة غـــري  يـــشمل أيَّحبيـــث" عطّيـــة"واســـع النطـــاق ملـــصطلح التعريـــف ال  •

 ؛ أم غري ماليةانت ملموسة أم غري ملموسة، مالية أكمستحقٍة، سواء

  .ختفيض معايري اإلثبات املستخَدمة يف إجراءات املصادرة  •
    

    ]حيثما ينطبق ذلك[التنفيذ يف ه واَجالتحديات اليت ُت  - ٣- ١- ٢ 
يف  اجلهود الكـبرية واملـستمرة الـيت تبـذهلا سـلطات بـروين دار الـسالم               بـ االسـتعراض   نّوه خـرباء    

نظامها القانوين الوطين مع أحكام اتفاقية األمـم املتحـدة          يف  سبيل الوصول إىل االمتثال الكامل      
إىل حتديـد بعـض     خلـصوا يف الوقـت نفـسه        و يف جمايل التجرمي وإنفـاذ القـانون،       ملكافحة الفساد 

اجملاالت للقيام مبزيـد مـن التحـسني فيهـا، وإىل تقـدمي التوصـيات التاليـة لكـي تتخـذ الـسلطات                       
تبعـاً للطـابع اإللزامـي أو    (الوطنية املختصة إجراءات عمـل بـشأهنا أو لكـي تنظـر يف األخـذ هبـا           

صلة هبـا الـواردة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة            الطابع االختياري الذي تّتسم به املتطلّبات الوثيقة الـ        
  :، وهذه التوصيات هي)ملكافحة الفساد

ضـمان حتقيـق املزيـد مـن        مـن أجـل     " عن فساد "التعبري  مواصلة توضيح تفسري      •
 منع الفساد؛ من قانون ٦املادة الوضوح عند تنفيذ 

ــشري إىل        • ــيت تـ ــصطلحات الـ ــتخدام املـ ــساق يف اسـ ــدم االتـ ــسألة عـ ــة مـ معاجلـ
ــس ــساد      امل ــة بالف ــرائم متعلّق ــامهم بارتكــاب ج ــياق اهت ــوميني يف س ؤولني العم

 ؛")حكوميمسؤول "، "موظف عمومي"، "وكيل("

احلــاالت الــيت لكــي يــشمل واالخــتالس الرشــوة توســيع نطــاق تطبيــق جــرائم   •
 تنطوي على تقدمي املزية غري املستحقة لصاحل طرٍف ثالٍث؛

تـشمل صـراحةً جـرائم الرشـو        ديـداً   أكثـر تركيـزاً وحت    ضمان إجيـاد تـشريعات        •
ــا خيــّص ا   ــشاء فيم ــوظفي    واالرت ــب وم ــوميني األجان ــوظفني العم ــات مل املنظم

 ؛ هلذا اجلُرميف احلسبان الطبيعة االختيارية على أن ُتؤخذ الدولية العمومية، 
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ــة إدراج نــص    • ــاجرة  )خمصَّــصةأو نــصوص  (خمــصَّصحبــث إمكاني  لتجــرمي املت
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ١٨طنيــة، وفقــاً للمــادة بــالنفوذ يف التــشريعات الو

 ملكافحة الفساد؛

حبث إمكانية اللجوء للعقوبة اجلنائية عند التعامـل مـع حـاالت إسـاءة اسـتغالل                  •
 التأديبية؛ ، بدالً من االكتفاء بالتدابريحكومينيالوظيفة من جانب مسؤولني 

عائدات اجلرميـة الـيت      ليشملتوسيع نطاق تطبيق النص اخلاص بغسل األموال          •
 شخصٍ، وليس العائدات اليت حصل عليهـا مرتكـب اجلرميـة            حصل عليها أيُّ  
 ؛ األصلية فحسُب

اجلـرائم األصـلية،    نطـاق   يف  املتـوّخى   الكـفء والفعـال للتوّسـع       التنفيـذ   ضمان    •
 تشريع جديد لغسل األموال؛سّن من خالل 

تعـديالهتا املـستقبلية   نسخ من تـشريعات غـسل األمـوال و     إرسال  رص على   احل  •
  األمني العام لألمم املتحدة؛إىل 

نصوص تشريعية أكثر تركيـزاً وحتديـداً بـشأن مـسألة           استحداث  احلرص على     •
الـسلوك الـذي يـدخل      حبيث تشمل وجتّرم صراحةً أشكال      سري العدالة،   إعاقة  

  مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة        ٢٥يف نطاقها، على النحو الذي تنّص عليـه املـادة           
 ملكافحة الفساد؛

علــى حنـو حيــّدد  ، للشخــصيات االعتباريـة إقـرار املــسؤولية اجلنائيـة   الـسعي إىل    •
بدقـٍة طبيعــة  وُيحـّدد   ؛تأســيس هـذه املـسؤولية  الباعـث علـى   شـروط وأحكـام   

للمـسؤولية اجلنائيـة،    الشخصية االعتبارية   التصرفات اليت من شأهنا أن ُتخضع       
ى الكيانـات القانونيـة، وُتحقـق عنـصر         وتكفل كفاية العقوبـات املفروضـة علـ       

، ضــمان عــدم مــساس املــسؤولية اجلنائيــة     عــالوةً علــى ذلــك  .  فيهــاالــردع
ارتكبـوا  للشخـصيات الطبيعيـة ّممـن        باملسؤولية اجلنائية    للشخصيات االعتبارية 

جـــرائم، وضـــمان ســـّن عقوبـــات فعالـــة ومتناســـبة مـــع اجلـــرم ورادعـــة جتـــاه 
 ؛الشخصيات االعتبارية

ــشريعية مــن شــأهنا أن تؤســس إجــراءات     اســتحداث  • ــشريعية وغــري ت ــدابري ت  ت
 مــن اتفاقيــة األمــم ٣٢احلمايــة الفعالــة للــشهود، وذلــك وفقــاً ملُقتــضى املــادة  

مــسائل محايــة يف االعتبــار النظــر بعـني  املتحـدة ملكافحــة الفــساد، مبـا يف ذلــك   
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مــع اتفاقــات ثنائيــة، وغريهــا مــن الترتيبــات الــيت تــربم   ضــمن نطــاق الــشهود 
 أخرى؛ دولٍ

وكـذلك  توفري احلماية للُمبلّغني عـن اجلـرائم        القيام مبزيد من اخلطوات صوب        •
يف االعتبـار الطبيعـة االختياريـة للمـادة         على أن ُتوضـع     لمتعاونني مع العدالة،    ل

 مـن  ٤، مبـا يتماشـى مـع الفقـرة      من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      ٣٣
 طريـق إدخـال هـؤالء األشـخاص يف إطـار وضـع       عـن  من االتفاقية،   ٣٧املادة  

ذا االعتـراف هبـ   احلماية اليت حيظى هبا الشهود، وذلك يف احلاالت اليت تستلزم           
  وإنفاذه؛الوضع احلمائي

مـن  اسـتحداثه  اجلديـد املتـوّخى    يف تشريع غـسل األمـوال       معّينة  إدراج أحكام     •
ــف   ــل تعريـ ــة با   أجـ ــدات املرتبطـ ــات والعائـ ــضاع املمتلكـ ــوم إخـ ــة مفهـ جلرميـ

األطراف الثالثـة   لدى   مفهوم حسن النية     كذلك حتديد  و إلجراءات املصادرة، 
إجــراءات املــصادرة، مــا مل تكــن هــذه املــسائل منــصوصاً   النظــر يف يف ســياق 

 عليها حصرياً يف قانون السوابق القضائية؛ 

تفسري التشريعات القائمة، مبا يف ذلـك تفـسري مـسألة الواليـة             توضيح  مواصلة    •
يف حق رعايـا الدولـة أو يف حـق الدولـة نفـسها      املرتكبة ئية على اجلرائم  القضا

يف االعتبــار الطــابع االختيــاري للمبــادئ علــى أن ُيؤخــذ أو يف حــق كليهمــا، 
 اليت ُتنظم مسألة الوالية القضائية؛ 

مبـا يف ذلـك     ملـوارد املتاحـة،     االنظر يف الـسبل والوسـائل الـيت تكفـل اسـتخدام               •
التــآزر فيمــا بــني ســلطات التحقيــق الــضرورة، مــن عالقــات االســتفادة، عنــد 

الكفـاءة والفعاليـة يف     زيـادة   وسلطات االدعاء العام، وذلك مـن أجـل ضـمان           
دارة القـضايا  إلإنـشاء نظـم     عـّدة ُسـبل ومنـها       إدارة قضايا الفساد، من خـالل       

 اتصال ُيمثلـون مكتـب النائـب العـام يف مكتـب             ضباطالنظر يف تعيني    وإعادة  
  .ة الفسادمكافح
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    )الفصل الرابع(التعاون الدويل   - ٢- ٢  
    مالحظات بشأن تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢- ٢ 

   نقل اإلجراءات اجلنائية ؛احملكوم عليهماألشخاص  نقل ؛تسليم اجملرمني    
    )٤٧و  ٤٥ و٤٤ املواد(

 وضــوعيةامل نــصوصاً ُتحــدد الــشروط ٢٠٠٦عــام يتــضمن مرســوم تــسليم اجملــرمني الــصادر يف 
ويسمح هذا املرسوم أيضاً بالتـسليم علـى أسـاس كـل حالـة علـى                . اخلاصة بالتسليم واإلجرائية  

ــربم حــدٍة، مبــا يف ذلــك مــع البلــدان الــيت مل    تــسليم معهــا معاهــدة بــشأن  بــروين دار الــسالم ُت
 معاهــدةبــروين دار الــسالم ال جتعــل تــسليم اجملــرمني مــشروطاً بوجــود    أنَّ والظــاهر . اجملــرمني

سليم ســارية، وأنـه ميكنــها كـذلك اللجــوء التفاقيـة األمــم املتحـدة ملكافحــة الفـساد كأســاسٍ      تـ 
ومل تتلق بروين دار الـسالم حـىت اآلن طلبـات تـسليم تـستند إىل اتفاقيـة األمـم                    . قانوينٍ للتسليم 

  .املتحدة ملكافحة الفساد
رائم املتـصلة باتفاقيـة     اجلـ كـل   اعتبـار   ميكـن   من مرسوم تـسليم اجملـرمني،       ) ١ (٣ املادة   ومبوجب

يف نطــاق اجلــرائم القابلــة لتــسليم اجملــرمني فيهــا، لكــن  داخلــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد  
 ال يقتـضي    ذلـك أنَّ  معيـار ازدواجيـة التجـرمي، علمـاً بـ         ولزوم  بشرط توافر أدلة ظاهرة الوجاهة      

  )).٢ (٣دة املا(يف الدولة املعنية يف توصيف اجلرمية نفسها املصطلحات استخدام 
  .مالية تستند إىل جرائم تنطوي على مسائلوال جيوز رفض طلبات تسليم مطلوبني إذا كانت 

 وهــو ؛دعــوى ظــاهرة الوجاهــة مــن خــالل اإلجــراءات احملليــة لتــسليم اجملــرمني وجــود إثبــات و
  .ب يف إطالة اإلجراءاتُيمكن أن يتسّبمعيار إثبايت 

لـسجناء، وتـسري أحكـام املـادتني       لالـدويل   النقـل   وم  ُتنظم إجراءات نقل الـسجناء وفقـاً ملرسـ        و
  . من مرسوم التسليم على عمليات نقل اإلجراءات اجلنائية٥٦ و٥٤
    

    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
ة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة، التابعـة           يف معاهدة املـساعدة القانونيـ      بروين دار السالم دولة طرف    

الـيت متكّـن مـن      وتتضمن التشريعات   . ٢٠٠٦منذ عام   ) اآلسيان(جنوب شرق آسيا    رابطة دول   ل
ــة مرســومَ ا ــة ملــساعدة املتبادل ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــذي دخــل  ، امل ــز  ال ــاذ يف حّي  كــانون ١النف

اللتمـاس  وميكن أيضا أن ُيستخدم مبدأ املعاملة باملثل كأسـاسٍ قـانوينٍ بـديلٍ              . ٢٠٠٦يناير  /الثاين
  ). من مرسوم املساعدة القانونية املتبادلة‘١‘) جيم) (١ (٢٢املادة ( القانونية املتبادلة املساعدة
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ــد علــى أ  ــاذ القــانون تنقــل إىل  أجهــزة  نَّوجــرى التأكي ــق  األجهــزة إنف ــنظرية معلومــاٍت تتعلّ ال
 إجنازهـا   واإلجـراءات اجلنائيـة أو  التحّرياتباملسائل اجلنائية من أجل أن تساعدها على مباشرة     

ــة      أو معلومــات؛بنجــاحٍ ــة للحــصول علــى املــساعدة القانوني ــها التقــّدم بطلبــات رمسي  ينــتج عن
هـذه املعلومـات علـى أسـاس كـل حالـٍة علـى حـدة مـن خـالل                  جيري نقل   وُيمكن أن   . املتبادلة

  .أُبلغ عن وجوده بصفة رئيسية مع البلدان اجملاورة األخرىقنوات اتصالٍ غري رمسيٍة، وهو ما 
 الــيت ُيمكــن أن ُيــبىن األســباب مــن مرســوم املــساعدة القانونيــة املتبادلــة علــى ٢٤دة  املــاّصوتــن

تقتـضي  أسـباب   إىل  ضـمناً   عليها قرار رفض طلبات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، وهـي تنقـسم               
ــاراً    ــاً وأخــرى تتيحــه اختي ــرفض إلزام ــة التجــرمي ضــمن    و. ال ــاء ازدواجي ــدرج انتف األســباب ين

مـن مرسـوم    ) ج) (٢ (٢٤بات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، وفقـاً للمـادة            طلاالختيارية لرفض   
 االختيــاري املتعلّــق بازدواجيــة التجــرمي يف االشــتراطُيمكــن هلــذا و. املــساعدة القانونيــة املتبادلــة

 ٤٦التنفيـذ الفعـال للمـادة    الغرض املنشود مـن   يف  جيدةالتشريعات الوطنية أن يساهم مسامهةً      
اقتـضاء   التقديريـة يف      الـصالحية  مم املتحدة ملكافحة الفساد، إذا اقتـصرت حـدود        من اتفاقية األ  

  . قسريٍة فقط احلاالت اليت تنطوي على تدابريتطبيق مبدأ ازدواجية التجرمي على املساعدة يف
ــة يف املــسائل  هــو مكتــب النائــب العــام  و ــة  اخلاصــة الــسلطة املركزي بطلبــات املــساعدة القانوني

بـروين دار الـسالم     وقـد أبلغـت     . تستند إىل اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          املتبادلة اليت   
م إليهـا يف إطـار االتفاقيـة ينبغـي أن     طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الـيت ُتقـدّ   أنَّ  األمني العام ب  

  .أو مصحوبة بترمجة إليهااإلنكليزية تكون مكتوبةً باللغة 
أســبوعني يف املتوســط يف احلــاالت إىل ساعدة القانونيــة املتبادلــة  االســتجابة لطلبــات املــوحتتــاج

  .مستنديٍةإثباتيٍة غري املتعلّقة بالفساد واليت ترتكز على أدلٍة 
    

  اخلاصة التحّري  أساليب ؛التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة    
    )٥٠ و٤٩ و٤٨ املواد(
ــتحي ــا  قَّ ــاذ الق ــاون يف جمــال إنف ــا ق التع ــك نون، مب ــات  يف ذل ــادل املعلوم ــسيق يف تب بعــض والتن

ــة  ــها عــضوية مكتــب     التحّريــات املعّين ــة أمــورٍ من يف اجلــرائم املتــصلة بالفــساد، مــن خــالل مجل
ــساد يف   ــيا   رابطــة مكافحــة الف ــوب شــرق آس ــة  دول جن ــساد  األطــراف يف اتفاقي مكافحــة الف

)SEA-PAC (   إطـارٍ مـن التعـاون الوثيـق مـع           يفأيـضاً   يعمـل املكتـب     و. ومشاركته يف أنـشطتها 
ــسيا،     ــنغافورة وإندوني ــنظرية يف س ــسلطات ال ــنظم  ال ــة  وكــذلك ُي ــات ثنائي ــنوية اجتماع ــع س م

ها مـن  ُتمكنـ بـروين دار الـسالم لـيس لـديها قاعـدة بيانـات           أنَّ  غـري   . اجلهات النظرية يف ماليزيـا    
  .املعلومات مع هذه اجلهات النظريةالتشارك يف 
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  .سالم مع اإلنتربول يف املسائل املتصلة بإنفاذ القانونتتعاون بروين دار الو
الــشرطة العديــد مــن التحقيقــات العامــة املــشتركة مــع دول أخــرى، مثــل ماليزيــا   نفّــذت وقــد 

ــشعبية وســنغافورة   ــة ال ــة الو الدميقراطي ــٍة علــى حــدة   (ومجهوري ). أيــضاً علــى أســاس كــل حال
شتركة مــع إندونيــسيا يف قــضيٍة ضــطلع مكتــب مكافحــة الفــساد بتحقيقــاٍت مــ اســبق أن  وقــد

  .متصلٍة بالفساد
مكتـب  اسـتخدمها   أسـاليب التحقيـق الـيت       هـو واحـد مـن       " التـسليم املراقـب   "أسـلوب    نَّإكما  

. بـصفة رئيـسية   ، وتنتشر معدات املراقبـة اإللكترونيـة ألغـراض الرصـد            من قبلُ مكافحة الفساد   
ــة حــسب درجــة ارتباطهــا بال    و ــة األدل ــة   ُتحــدد احملكمــة مقبولي قــضية، بغــض النظــر عــن كيفي

  .احلصول عليها
    

     واملمارسات اجليدةالتجارب الناجحة  - ٢- ٢- ٢ 
  :منها ما يليفريق االستعراض وجود ممارساٍت جيدٍة لتعزيز آليات التعاون الدويل، استبان 

وجــــود قنــــوات نــــشطة للتعــــاون مــــع الــــسلطات الــــنظرية يف املنطقــــة دون  •
 نفسها؛ اإلقليمية

  ؛ط للتعاون مع اإلنتربول يف املسائل املتعلقة بإنفاذ القانونوجود رواب •

، مـن   داخليةللفصل يف قضايا    " قضاة زائرين "استقدام  مّتَبعة يف   ممارسة  وجود   •
ملكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      ستراليا وهونغ كونغ والصني وسنغافورة وامل     أ
هــذه أنَّ ومــع .  ثنائيــٍةاتفاقــاٍت أو ترتيبــاتٍ اســتناداً إىل يرلنــدا الــشمالية،  إو

اّتبــاع املمارســة ال تــرتبط ارتباطــاً مباشــراً بالتعــاون الــدويل، فإهنــا تــدلل علــى  
 االسـتعداد للـدخول يف      ومن ثَمّ اخلربات الدولية،   باالستفادة  مألوف يف   تقليد  

  .ألغراض تعزيز فعالية التعاون الدويل" ضباط اتصال"قبول بشأن اتفاقاٍت 
    

  ]حيثما ينطبق ذلك[اليت تواجه التنفيذ التحديات   - ٣- ٢- ٢ 
  

النقاط التالية الـيت تـستهدف تعزيـز آليـات التعـاون الـدويل       إىل السلطات الوطنية  اسُترعي انتباه   
حـسب مـا إذا كانـت    (بـإجراءات عمـل ميكـن اختاذهـا أو النظـر يف اختاذهـا             بوصفها توصـياٍت    

ــة  ــضمتعلّقـ ــةيمبقتـ ــابع أو  ات إلزاميـ ــدابري الطـ ــة تـ ــابع اختياريـ ــدة   الطـ ــم املتحـ ــة األمـ يف اتفاقيـ
  ):الفساد ملكافحة
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سـتعداد بـروين دار الـسالم السـتخدام اتفاقيـة           باالنظر يف إخطار األمـني العـام          •
  ؛األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساسٍ قانوينٍ لتسليم اجملرمني

تــدابري تــشريعية تــسمح بتــسليم اجملــرمني يف حــال   اختــاذ إمكانيــة استكــشاف   •
ء ازدواجية التجرمي، من أجل تيسري التعاون الدويل، وفقاً ملقتـضى الفقـرة          انتفا
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛٤٤ من املادة ٢

يف الالزمــة اإلثبــات  تعــديل تــشريعات تــسليم اجملــرمني هبــدف تبــسيط معــايري   •
 مـن   ٤٤ مـن املـادة      ٩مـع الفقـرة     متاشـياً   الوطنيـة للتـسليم، وذلـك       اإلجراءات  

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛ 

، ينـضوي فيهـا البلـد     توسيع شبكة معاهـدات تـسليم اجملـرمني الـيت           السعي إىل     •
ــسىن   ــز لكــي يت ــة   تعزي ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــسليم وامل ــة إجــراءات الت  ؛فعالي

النظـر  مـن املـوارد املتاحـة أو        واالستفادة على أفضل حنو، لدى القيـام بـذلك،          
 زيادة هذه املوارد؛إمكانية يف 

التوسع يف تطبيق ممارسة النقل التلقائي للمعلومات الـيت مـن شـأهنا أن تـساعد        •
واإلجراءات اجلنائية أو يف إجنازهـا بنجـاحٍ، أو الـيت           االضطالع بالتحّريات   يف  

 املساعدة القانونية املتبادلة؛بطلب رمسي اللتماس ميكن أن تؤدي إىل التقّدم 

تــشريعات الوطنيــة لتــنّص صــراحةً علــى اســتبعاد اجلــرائم املاليــة مــن    تعــديل ال  •
رفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، بدالً من االعتمـاد         األسباب املوجبة ل  

التقديرية يف هذا الصدد علـى أسـاس كـل    صالحيته لعلى ممارسة النائب العام    
 حالٍة على حدة؛

السلطة املركزية املنوطـة بالبـت      ضمن  ا  نظام إلدارة القضاي  إلقامة  اجلهود  بذل    •
حتقيــق عــدة أهــداٍف تيــسري يف طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، مــن أجــل 

ــها  ــة       ومن ــساعدة القانوني ــراءات امل ــستغرقها إج ــيت ت ــرة ال ــتظم للفت الرصــد املن
 ؛املوحَّدةاملتبادلة، ألغراض حتسني املُمارسة 

املعلومـات مـع اجلهـات    التـشارك يف   بذل اجلهود إلنـشاء قاعـدة بيانـات تتـيح             •
  . أخرىإنفاذ القانون يف بلدانب ةالنظرية املنوط

  
 


