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      خالصة وافية  -ثانياً  
      يرلندا الشماليةإاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    

    مةدِّمق  - ١  
    يرلندا الشماليةإيطانيا العظمى وحملة عامة عن النظام القانوين يف اململكة املتحدة لرب  - ١- ١  

 هـو مقـر   إنكلتراوفيمـا يظـل الربملـان يف ويستمينـستر بـ         . ة دسـتورية  اململكة املتحدة دولـة ملكيـ     
حكومـات إقليميـة حتظـى      أيـضاً   يرلندا الـشمالية لـديها      إحكومة اململكة، فإنَّ اسكتلندا وويلز و     

  .ولدى اململكة قضاء مستقل. بقدر من االستقالل
 وهلـذا الـسبب     .املتحـدة عليهـا، يف قـانون اململكـة        ، عنـد التـصديق      تلقائيـاً وال ُتدمج املعاهدات    
 قــانون اململكــة نَّوليــة إال بعــد أن تعتــرب احلكومــة أق علــى املعاهــدات الددِّفــإنَّ اململكــة ال تــص

  .متوافق معها
قـوانني ال ُتطبَّـق إال يف    وويف نظام اململكة القانوين توجد قوانني عامـة ُتطبَّـق يف اململكـة ككـل         

  . أو ثالث منها دون غريها الشمالية، أو يف اثننييرلنداإو أ/واسكتلندا أو / وويلز وإنكلترا
القـانون  " منـها متـضمن يف       بعضاً أنَّ العديد من األحكام القانونية تشريعية يف طبيعتها، فإنَّ           يف حني 
ملكــة م القانونيــة التارخييــة لل يتــألف مــن األعــرافو؛ وهــيرلنــدا الــشماليةإ وويلــز ونكلتــراإل" العــام

 القانونيـة  األعـراف أنَّ ويف حـني  . السوابق القضائيةارت ملزمةً من خالل فُسِّرت وصاملتحدة، اليت   
 بـاألعراف السكتلندا، اليت جيمع تارخيهـا القـانوين بـني القـانون العـام والقـانون املـدين، صـلة وثيقـة                      

  . ختتلف عنها من بعض األوجهفإنَّهايرلندا الشمالية، إ وويلز ونكلتراالقانونية إل
    

  عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد يف اململكة املتحدة حملة عامة   - ٢- ١  
    يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ق وينــّس.  مكافحــة الفــساد الــدويلء نــصَريا جملــس الــوزر يستــضيف ديــوانُ،يف الوقــت الــراهن
 عـرب الـوزارات واإلدارات   النصُري األنشطة فيما بني األجهزة احلكومية، بالعمل على حنـو وثيـق           
 لـضمان اتبـاع هنـج       الرقابيـة احمللية وسـلطات إنفـاذ القـانون وسـلطات النيابـة العامـة واألجهـزة                

  .اعي إزاء مكافحة الفساد الدويلمتسق ومج
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 وويلـز هـو الـوزير املـسؤول عـن اإلشـراف علـى الـسلطتني الرئيــسيتني         نكلتـرا إلواحملـامي العـام   
 ومكتـب مكافحـة جـرائم      امللكـي جهـاز النيابـة العامـة للتـاج         : قضائيةالقائمتني على املالحقة ال   

  .االحتيال اخلطرية
امللكـي، مـع    مكتب التـاج  ، داخلعبة مكافحة اجلرمية اخلطرية واملنظمة ُش  تتعامل ويف اسكتلندا 

  .معظم قضايا الفساد اخلطرية
  .ا الشماليةيرلندإوجهاز النيابة العامة هو سلطة املالحقة القضائية الرئيسية يف 

ــال       ــق يف جــرائم االحتي ــال اخلطــرية فمــسؤول عــن التحقي أمــا مكتــب مكافحــة جــرائم االحتي
 وويلـز فيمـا     إنكلتـرا ، وهـو اجلهـاز الرئيـسي يف         قـضائياً  مرتكبيهـا دة ومالحقـة    قَّـ اخلطرية أو املع  

 جانـب   وإىل. ئياًقضامرتكبيها   البلد ومالحقة يتعلق بالتحقيق يف قضايا الفساد اليت تقع خارج         
مثـل جهـاز مكافحـة       ( األخـرى   عدد كبري من السلطات الوطنية واإلقليمية واحمللية       هناكذلك،  

الـيت ختـتص بالتعامـل    ) اجلرائم املنظمة اخلطرية والشرطة املتروبولية وشرطة مدينة لنـدن وغريهـا     
  .د على وجه التحديوقوع هذه اجلرائمأو مكان  لسياق تبعاًمع اجلرائم املتعلقة بالفساد، 

    
    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

دة واملتعـددة األوجـه،     قَّـ لكة املتحدة، رغـم طبيعتـه املع      ميبيِّن االستعراض أنَّ النظام القانوين للم     
وبالقـدر نفـسه،    . جيرِّم أعمال الفساد مبا يتفق يف األغلـب األعـم مـع متطلبـات الفـصل الثالـث                 

ملكــة تفــي بــأغراض االتفاقيــة إىل حــد بعيــد، وتعــد يف بعــض   فــإنَّ آليــات إنفــاذ القــانون يف امل 
  . ُيحتذى به على هذا الصعيدمنوذجاًجوانبها 

    
    تنفيذ املواد قيد االستعراضعلى مالحظات   - ١- ٢  

  )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد  (املتاجرة بالنفوذ؛ جرائم الرشو
 القطـاعني العـام واخلـاص،     الرشـو يف كـل مـن   ، جترميـاً شـامالً،  ٢٠١٠جيرِّم قانون الرشو لـسنة     

  .العموميةت الدولية وكذلك فيما خيص املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظما
املوظـف   "تستخدم مفهوم  األحكام املتعلقة جبرائم الرشو يف اململكة املتحدة ال          نَّوبالرغم من أ  

أو موميــة عظيفــة  ويـؤدون ، فإهنــا حتـيط بكــل احلـاالت الــيت تنطــوي علـى أشــخاص    "العمـومي 
واملوظفـون   القطـاع العـام واجلنـود        وأعـضاء الربملـان وموظفـ      مبن فيهم    ،عموميةيقدِّمون خدمة   

 قــانون الرشــو نَّ فــإ،وفيمــا يتعلــق بالرشــو يف اجملــال اخلــاص .  يف اخلــارجالعموميــون العــاملون
ء كمـا جـا  " ( للقطاع اخلاص أو يعمل لديه بأي صـفة  تابعاًيدير كياناً   "ينطبق على أي شخص     
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ــة  حــىت وإن مل تكــن هنــاك صــلة بــني وظيفــة الــشخص أو نــشاطه وبــني     ،)يف تعريــف االتفاقي
 مث إنَّ . اململكة املتحدة أو كانت هذه الوظيفـة أو هـذا النـشاط ُيـؤدى خـارج اململكـة املتحـدة                   

 مـن قـانون الرشـو    ٦ املـادة  مـن  ٥ الفرعي  املذكور يف البند  "  األجنيب العمومياملوظف  "مفهوم  
مـن املـادة    ) ج(و) ب(يف الفقـرتني    الـواردة   ع العناصر اليت تشتمل عليهـا التعـاريف         يتضمن مجي 

  . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٢
رائم الرشــو جبــدة لألحكــام املتعلقــة قَّــ فبــالرغم مــن البنيــة غــري املعتــادة واملعوعــالوة علــى ذلــك

وفيمـا  . متـضمنة يف األحكـام املعنيـة      طلوبة  امل، فإنَّ مجيع األركان املوضوعية والذاتية       واالرتشاء
 ٢٠١٠ األحكام العامة بشأن جرائم الرشو يف قـانون الرشـو لـسنة              نَّ فإ ،خيص املتاجرة بالنفوذ  

  .واسعة مبا يكفي لتحيط مبعظم الظروف املتعلقة بالسلوك املعىن
 ة حبكـم جزئـي    إدانـ وختتلف العقوبات على جرائم الرشو باختالف نوعية اإلدانة باجلرمية، بـني            

 شــىت أحنــاء وفقًــا لالئحــة اهتــام، وتعكــس إىل حــد مــا االخــتالف بــني مــا هــو مطبَّــق يف  وإدانــة
ــضائية      ــة املتحــدة مــن حــدود للواليــة الق ويف األغلبيــة العظمــى مــن القــضايا ُتجــرى     . اململك

ة  األمر الذي ينطوي على عقوبات تصل لغرامـ        ، لالئحة اهتام  وفقاًجرائم الفساد   احملاكمات يف   
  .معاً عشر سنوات أو كليهما تصل إىلغري حمدودة أو السجن ملدة 

  
  )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛العائدات اإلجراميةغسل 

  .جيرِّم قانون اململكة املتحدة غسل األموال واإلخفاء مبا يتفق مع االتفاقية
ــان   ــاول املادت ــسنة   ٣٣٤ و٣٢٧وتتن ــدات اجلرميــة ل ــانون عائ ــاء ٢٠٠٢ مــن ق  لكــاتاملمت إخف

علـى  والتـستر  اليت تشكِّل املنفعة اليت جينيها الـشخص مـن وراء سـلوكه اإلجرامـي،         ،اإلجرامية
) ب (١١  والبنـدان الفرعيـان    ٣٢٨املـادة   وجتـّرم   . وحتريكهـا  ونقلـها     وحتويلـها  تلك املمتلكات 

والتحريض علـى ارتكاهبـا    التآمر والشروع يف ارتكاب جرمية واملساعدة     ٣٤٠املادة  من  ) ج(و
  .بشأهناإبداء املشورة و

   ،فيمــا خيــص غــسل األمــوال " كــل اجلــرائم " تغطيــةوتتخــذ اململكــة املتحــدة هنجــاً يقــوم علــى 
مبا يشمل السلوك الذي يشكِّل جرمية يف أي جزء مـن أجـزاء اململكـة أو مـن شـأنه أن يـشكِّل                       

نت يف بعـض     األمـوال، بـل واسـتغ      اغتـسال ومل تـستثن اململكـة      .  وقع فيهـا   نْجرمية يف اململكة إ   
  .اجلرائم األجنبية األصليةب سبق لالعترافمكشرط األحيان عن ازدواجية التجرمي 

 صـلة  و شـخص ذ   الـيت اكتـسبها   كما أنَّ اإلخفاء جمرَّم علـى حنـو شـامل، ومبـا يتـضمن احلقـوق                 
بــل ويــذهب قــانون اململكــة املتحــدة إىل مــا هــو أبعــد ممــا ذهبــت إليــه .  قيــد النظــرباملمتلكــات
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ــة  ــة تــشكِّل أو متثِّــل  املمتلكــات يف أنَّ االشــتباه جمــرد أيــضاًليــشمل االتفاقي منفعــة جينيهــا  املعني
  . سلوك إجراميالشخص من وراء

    
  )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (اإلثراء غري املشروع  ؛ساءة استغالل الوظائفإ ؛االختالس

وجـرائم االخـتالس    . اص قانون اململكة املتحدة بني االختالس يف القطاعني العام واخلـ          ُيفرِّقال  
، ١٩٦٨نة   لقـانون الـسرقة لـس      وفقـاً  جمرَّمـة    املمتلكـات والتبديد وغريمها مـن أسـاليب تـسريب         

ــسرقة   ــانون ال ــشمالية إ(وألحكــام ق ــدا ال ــسنة ) يرلن ــيت تكــاد تتطــا   (١٩٦٩ل ــا يف ال بق ومثيالهت
 يف ملطبَّــقا ٢٠٠٦ لقــانون االحتيــال لــسنة وفقــاً ويف بعــض األحيــان ،)املــذكور أعــالهالقــانون 
 إسـاءة التـصرف يف منـصب    ةُُتقابـل جرميـ  يف القـانون العـام   و. يرلنـدا الـشمالية  إ وويلـز و   إنكلترا

  . إساءة استغالل الوظائف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادةَعام جرمي
ــام   َسم االخــتالرِّ ُيجــ،ويف اســكتلندا ــانون الع ــا خيــص إســاءة   .  حكــٌم مــن أحكــام الق ــا فيم أم

ل الوظائف فثمة حكم يف القانون العام بـشأن جرميـة اإلخـالل بالواجـب أو إمهالـه مـن                    استغال
مـن  إسـاءة التـصرف     اإلنكليزيـة املتعلقـة ب    رمية  اجلتشبه إىل حد بعيد     هي   و عمومي،بل موظف   ِق

  .ِقبل موظف عمومي
الــيت وفيمــا خيــص اإلثــراء غــري املــشروع فقــد ُنظــر يف جترميــه أثنــاء وضــع املقترحــات التــشريعية  

 اجلوهريـة  املبـادئ  مـع  جترميها نظراً لتعارضـه ُرفض  وقد   ؛٢٠١٠ إىل قانون الرشو لسنة      حتوَّلت
 مـن  ٦املـادة   مـن  ٢الفقـرة  القانوين وعدم توافقه مع افتراض الرباءة ومع ملكة املتحدة   ملالنظام  

 نَّ فـإ   املـذكورة   وللطبيعة غري اإللزاميـة للمـادة      ونظراً لذلك . االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان   
  .ُمرضياًتصريح اململكة املتحدة يعد 

  
  )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة 

  . اململكة املتحدة جترِّم إعاقة العدالة مبا يتفق إىل حد بعيد مع االتفاقيةنَّيبدو أ
 مـن قـانون العدالـة اجلنائيـة والنظـام العـام لـسنة        ٥١مبوجـب املـادة   ، بقَـ  وويلز ُيعاإنكلتراففي  

 أو الفعلـيني لى استخدام القوة البدنية أو التهديد أو التخويـف للتـأثري علـى الـشهود          ، ع ١٩٩٤
كمـا أنَّ هـذا الـسلوك     ). فضال عن األشخاص الذين يساعدون يف التحقيق واحمللفـني        (احملتملني  

 فـإنَّ   وعالوة على ذلك  . ري مسار العدالة  يعاقَب عليه مبوجب حكم يف القانون العام بتجرمي تغي        
 مبوجـب   حتريـضاً دام أساليب فاسدة للتأثري على الـشهود ُيمكـن أن ُيعاقـب عليـه بوصـفه                 استخ

 التقرير تلخيص للقوانني املنفِّذة لـذلك يف اسـكتلندا   ويرد يف هذا  . عدد من النصوص التشريعية   
  .يرلندا الشماليةإو
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  )٢٦املادة (املسؤولية القانونية لألشخاص االعتباريني 
ــسؤولية الق  ــنظَّم امل ــادة       ُت ــق وامل ــا يتف ــاريني يف اململكــة املتحــدة مب ــة لألشــخاص االعتب    ٢٦انوني

  .من االتفاقية
 القانونيـة الـيت تـستند إليهـا املـسؤولية القانونيـة للـهيئات االعتباريـة يف                  املبادئوميكن العثور على    

 يف  ، عنـد ورودهـا    "شخص"كلمة  املقصود ب  نَّالذي ينص على أ    ١٩٧٨القانون التفسريي لسنة    
االعتباريــة وغــري يئــات اهل" أهنــا تــشمل بظهــور مــا خيــالف هــذا القــصد، هــو  ورهنــاًص قــانوين نــ

الــواردة يف " نظريــة هويَّــة العقــل املفكِّــر "مــا ميكــن العثــور علــى تلــك املبــادئ يف  ك؛ "االعتباريــة
  .ينيوال ختلُّ مسؤولية األشخاص االعتباريني باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيع. القانون العام

منظمـة  " ألي   احلـصرية  من قانون الرشـو تـنص علـى املـسؤولية            ٧وباإلضافة ملا سبق فإنَّ املادة      
وقـد اعُتـرب ذلـك      .  مـن االخنـراط يف الرشـو       املنتـسبني هلـا   ختفق يف منع األشـخاص      " جتارية معنية 

  ).انظر أدناه(ممارسة جيدة 
  

  )٢٧املادة (املشاركة والشروع 
ململكــة املتحــدة بــني ارتكــاب اجلــرائم مــن قبــل األطــراف الرئيــسية         مييِّــز القــانون العــام يف ا  

 األشـخاص الـذين يرتكبـون اجلرميـة علـى           يفاألطراف الرئيسية   تتمثل  حيث   الثانويةاألطراف  و
أو حيرضـون   األشـخاص الـذين يـساعدون    يف األطراف الثانوية   حنو مباشر للغاية يف حني تتمثل     

وتـشمل األحكـام    .  أو يـوفرون هلـم الـدعم       تكبيهـا رة ملر  ارتكاب اجلرمية أو يقدمون املـشو      على
 إمــا ، والتحــضري والــشروعمــن احلــضِّ واألنــواع املمكنــة األشــكالذات الــصلة كــل القانونيــة 

. كأشكال من املـشاركة يف اجلرميـة الـيت يرتكبـها الطـرف الرئيـسي أو كجـرائم مـستقلة بـذاهتا           
  .)مبا يف ذلك تلك املطبَّقة يف اسكتلندا(عنية  التقرير تلخيص لألحكام القانونية املويرد يف هذا

  
  )٣٧ و٣٠املادتان ( التعاون مع سلطات إنفاذ القانون واملقاضاة واجلزاءات، املالحقة
 علـى حنـو يتفـق يف معظـم جوانبـه          واملقاضاة واجلـزاءات   أنَّ اململكة املتحدة ُتنظّم املالحقة       يبدو

 اجلنائيــة ال ُيخــلُّ اجلــزاءاتفــإقرار . كافحــة الفــساد مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة مل٣٠مــع املــادة 
وال حيظـى املوظفـون    ؛مبمارسة السلطات املختصة لصالحياهتا التأديبية إزاء املوظفني العموميني    

 مزايـا قـضائية فيمـا خيـص         أوحـصانات   بـأي    أعـضاء الربملـان،      مبن فيهم يف اململكة،   العموميون  
ــق يف اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف    ــة    التحقي ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد أو مالحق اتفاقي

  .مرتكبيها أو مقاضاهتم
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 اخلطـرية  املنظمـة   من قـانون اجلرميـة  ٧٥-٧١ أنَّ املواد يبدو من االتفاقية  ٣٧وفيما خيص املادة    
ــسنة   ــشرطة ل ــشرطة  (٢٠٠٥وال ــانون ال ــادة  ،)ق ــشرعي   ١١٣ املعــدَّل بامل ــانون الطــب ال  مــن ق

نظِّم التعامل مع األشخاص الذين يتعاونون مع سلطات إنفـاذ القـانون             تُ ،٢٠٠٩دالة لسنة   والع
 فيمــا خيــص املزايــا املمنوحــة تقريبــاً مماثــلويف اســكتلندا يوجــد تــشريع . مبــا يتفــق مــع االتفاقيــة

  . لالتفاقيةاجلوهريةلألشخاص الذين يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون مبا يتفق واملبادئ 
ن املكفولــة لألشـــخاص املتعـــاونني يف اململكــة املتحـــدة هـــي ذاهتـــا   وإجــراءات احلمايـــة واألمـــ 

نص تـ  وويلـز    إنكلتـرا  ففي   وباإلضافة إىل ذلك  . ٣٢جب املادة   اإلجراءات املكفولة للشهود مبو   
 والشرطة علـى حكـم خـاص بـشأن محايـة الـشهود       ةرياخلط من قانون اجلرمية املنظمة      ٨٢ املادة

التقريـر إىل  هـذا    ويـشري    ، القانونيـة  اإلجـراءات أو   التحقيقـات    يـشاركون يف  وأشخاص آخـرين    
  ).يرلندا الشماليةإمبا يف ذلك يف اسكتلندا و(القوانني التنفيذية األخرى 

  
  )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني 

يف اململكة املتحدة احلـق يف اسـتخدام جمموعـة      ورؤساء هيئات إنفاذ القانون     لدى قادة الشرطة    
 مبــا يف ذلــك بــرامج ، اســتناداً إىل أحكــام قــانون الــشرطة،تــدابري حلمايــة الــشهودواســعة مــن ال

.  ودرجـة عاليـة مـن الـسرية        ، نقـل الـشهود وتغـيري اهلويـة        تتـضمن احلماية الكاملة للـشهود الـيت       
  .٣٢ مبتطلبات املادة متاماًوتفي هذه التدابري 
فــشاء املعلومــات مــن أجــل فقــد أضــاف قــانون إ.  نفــسه علــى محايــة املــبلِّغنيوينــسحب القــول

ــسنة   ــة ل ــسنة   ل املعــدِّل ،١٩٩٨املــصلحة العام ــانون حقــوق التوظيــف ل ــبلِّغني إىل ، ١٩٩٦ق امل
 كمـا  ؛املعاملة املـسيئة غريهم ممن ُيمنحون محاية خاصة ضد الفصل من العمل أو غري ذلك من          

  .يرلندا الشمالية تشريعاً مشاهباًإاشترعت 
  

  )٤٠ و٣١املادتان (سرية املصرفية  ال؛التجميد واحلجز واملصادرة
القـانوين يتنـاول    اململكـة   ويف نظـام    . يقوم نظام املصادرة يف اململكـة املتحـدة علـى أسـاس القيمـة             

لـسنة  ) إصـدار األحكـام   (نائيـة    وقانون صالحيات احملاكم اجل    ٢٠٠٢ اجلرمية لسنة    عائداتقانون  
. ها وجتميـدها وضـبطها وإدارهتـا   والكـشف عنـ   املمتلكـات   مـصادرة     تناوالً شامالً مـسألة    ٢٠٠٠

  .يرلندا الشماليةإ وويلز واسكتلندا وإنكلترايف املطبَّقة التنظيمية األساسية تتطابق اللوائح و
وُيـنظَّم تقـدمي    .  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد       ٤٠لمادة  ل املتحدة   اململكة متتثلكما  

 اإلقليمـي تورنييـه ضـد البنـك    (قة قـضائية قدميـة    لـساب  وفقاًاملؤسسات املالية للمعلومات عموماً     
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 ُتعــد ممارســة جيــدة فيمــا خيــص  مــا زالــت) IKB461 )١٩٢٤(الحتــادي الــوطين اإلنكليــزي وا
  .الطريقة اليت جيوز هبا انتهاك السرية املصرفية واألسباب الداعية لذلك

  
  )٤١و ٢٩املادتان ( السجل اجلنائي ،التقادم

أمــا فيمــا خيــص الــسجالت اجلنائيــة  . ملكــة املتحــدة بنظــام التقــادمال يأخــذ القــانون اجلنــائي للم
أحكـام إدانـة    أدلـة اسـُتخدمت يف      يرلنـدا الـشمالية أن تقبـل        إ وويلز و  إنكلترافيجوز للمحاكم يف    

سابقة بشرط أن يكون من شأن اجلرميـة الـصادر فيهـا حكـم اإلدانـة أن تـشكِّل جرميـة يف                  أجنبية  
 أحكام نَّأما يف اسكتلندا فإ . ارتكبت هناك لو أهنا    التوايل، على   ،ليةيرلندا الشما إ وويلز و  إنكلترا

. جـداً  مع وجود استثناءات حمـدودة  ،اجلنائيةال ُتقبل عموماً كأدلة يف اإلجراءات     اإلدانة السابقة   
  .ممتثلة ملتطلباهتااملتحدة  اململكة نَّ فإ،٤١يارية للمادة  ونظراً للطبيعة االخت،ومع ذلك

  
  )٤٢املادة (لقضائية الوالية ا

 مبـادئ  مـن    عامـاً  مبـدأً    هاعلـى اجلـرائم املرتكبـة يف أراضـي        للمملكة املتحـدة    ُتعدُّ الوالية القضائية    
 كما هو احلـال  ،كما ميكن أن ُتنشأ الوالية القضائية اإلقليمية بقانون      . القانون اجلنائي يف اململكة   

وفيما خيص الفقرة   . املتحدة ملكافحة الفساد  يف عدد من اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية األمم          
فـإنَّ الواليـة القـضائية علـى اجلـرائم املرتكبـة            ) الَعلَـم املرفـوع   مبـدأ    (٤٢من املادة   ) ب(١الفرعية  

  .يرلندا الشماليةإ وويلز وإنكلتراأ إال يف قوانني سفن اململكة املتحدة مل ُتنشمنت على 
لكـن  . ة السلبية وال مببدأ االختـصاص حبمايـة الدولـة         وال تعترف اململكة املتحدة مببدأ الشخصي     

 صـلة وثيقـة     تـربطهم " الفاعلة ليشمل كل األشخاص الذين       اجلنسيةفيما خيص الرشو ميتد مبدأ      
املقـيمني  األفـراد   أيـضاً    وإمنـا يـشمل      يقتصر علـى املـواطنني الربيطـانيني       مبا ال    ،"باململكة املتحدة 

مبـا يف ذلـك الفـروع احملليـة         (قائمة مبوجـب قـانون اململكـة         واهليئات ال  بصورة عادية يف اململكة   
  .والشراكات االسكتلندية) للشركات األجنبية

  .٤٢لمادة ل ، اجلوانب يف معظم،ممتثلةتعترب  اململكة املتحدة نَّ فإونظراً ملا سبق
  

  )٣٥ و٣٤املادتان ( التعويض عن الضرر ؛عواقب أفعال الفساد
) يـاً  كـان أو اعتبار    يـاً طبيع(ململكة املتحدة ميكـن اسـتبعاُد شـخص مـا            التنظيمية يف ا   للوائح وفقاً

 إهناُء العقد القائم بالفعل بني هـذا الـشخص وبـني            أو/ومن تقدمي عطاءات لعقود القطاع العام       
ويف حــاالت أخــرى .  بعينــهارشــو أو فــسادجــرائم  هــذا الــشخص يف إذا أُديــنالقطــاع العــام 
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شخص من تقـدمي عطـاءات لعقـٍد    لاهلا استبعاد   جتيزتقديرية   صالحيةيكون للسلطات املتعاقدة    
  .من عقود القطاع العام

 ، وفيما خيص األفراد الـذين حلقـت هبـم أضـرار ماليـة نتيجـة ألعمـال فـساد                   ،وعالوة على ذلك  
فإنَّ قانون اململكة املتحدة ميكِّنهم من طلب التعويض من اجلناة الـضالعني يف هـذه األعمـال يف      

 يكون فيها أولئـك اجلنـاة قـد تعمـدوا إيقـاع الـضرر أو كـانوا علـى علـم بوقوعـه                        احلاالت اليت 
  . متواطئة يف عملية فاسدةعمومية كان اجلاين سلطة إذاحىت 

  
  )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد ( التنسيق فيما بني األجهزة ؛السلطات املتخصصة

. ٣٦ مبـا يتفـق واملـادة    لدى اململكة املتحدة آليات مستقلة وفّعالة إىل حد بعيد ملكافحة الفساد 
 ، لديها آليات لتـشجيع التعـاون بـني سـلطات إنفـاذ القـانون الوطنيـة والقطـاع اخلـاص                    نَّكما أ 

  .عالوة على أحكام لتشجيع اجلمهور العام على اإلبالغ عن اجلرائم
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
 مـن قـانون الرشـو تـنص علـى املـسؤولية             ٧ادة   امل نَّفيما خيص مسؤولية األشخاص االعتباريني فإ     

مــن تقــدمي املنتــسبني إليهــا ختفــق يف منــع األشــخاص  الــيت " عنيــةاملتجاريــة المنظمــة لل"احلــصرية 
 بعمـل جتـاري أو االحتفـاظ    القيـام  بالنيابة عنها للحصول علـى عمـل جتـاري أو ميـزة يف        رشاوى

مـات التجاريـة املعنيـة مبنـع         علـى املنظ   مـاً  التزا ئها، بإنـشا  ٧ املـادة    وُتعترب. هبذا العمل أو هذه امليزة    
ائيـة  أدَّت بالعديد من الكيانات التجارية إىل اعتماد إجراءات وق       فعاالً حيث    ، تدبرياً رادعاً  الرشو
بـل كـل مـن سـلطات املالحقـة          ِق مـن    العامـة  فـضال عـن االسـتجابة        ، هلـذه النتيجـة    اًونظـر . شاملة

ممارسـة جيـدة   باعتبـاره    التـدبري    ، ينظـر املقيِّمـون إىل هـذا       تـدبري القضائية والقطاع التجاري هلـذا ال     
  .يف غريها من البلدانبل و نظام مسؤولية جنائية لديهاميكن تطبيقها يف البلدان اليت 

ــذلك   ــنظِّم وباإلضــافة ل ــة املتحــدة  ُت ــة ميكــن     اململك ــضحايا بطريق ــشهود واخلــرباء وال ــة ال محاي
 اإللزامـي   ، مجيـع أحكـام املـواد املعنيـة        نَّ أ فيبـدو . تفاقيـة اعتبارها ممارسة جيدة لدعم أهداف اال     

 الـسلطات املختـصة قـادرة علـى أن تكفـل            نَّ فـإ  ومـن مث  .  مطبَّقـة بالكامـل    ،منها وغري اإللزامـي   
ــة   ــة فعال اإلفــصاح عــن زيل ومــروراً بعــدم  املــن/تــدابري التــأمني الشخــصي مــن  بــدءاًتــدابري محائي

 مبـن فـيهم   (وجيـوز أن يـديل الـشهود        .  والتغـيري الكامـل للهويـة      النقـل الـدائم    ب وانتهاًء املعلومات
 ترتيبـات احلمايـة   نَّفـإ اً وأخـري . واخلرباء بشهاداهتم عرب تكنولوجيـا االتـصاالت      ) ضحايا اجلرائم 

؛ كمــا يتــوىل  وجيــري الكــشف عنــها يف صــيغة مكتوبــة، الكامــل مــع الــضحايابالتــشاورُتتخــذ 
  .ومساعدهتمالضحايا على التطورات واطالَع الشهود جهاز خدمة 
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 بـذل مـن املمكـن   يكـن   وإنْ ،كما ميثـل نظـام محايـة املـبلِّغني يف اململكـة املتحـدة ممارسـة جيـدة          
  .مزيد من اجلهد لزيادة الوعي بشأن أساليب احلماية وآليات اإلبالغ املمكنة

    
    التنفيذاليت تواجه تحديات ال  - ٣- ٢  

ملكة املتحدة للفصل الثالث ختص مـسألة البيانـات اإلحـصائية            تنفيذ امل  بشأنمثة مالحظة عامة    
 مبــا يف ذلــك األحكــام أو الغرامــات ومالحقــة مرتكبيهــا،املتعلقــة بــالتحقيق يف جــرائم الفــساد 

 فليس مثة اتـساق يف نوعيـة        مع بعض البيانات  جبالسلطات تقوم   شىت   نَّفبالرغم من أ  . املفروضة
ويف . ربهـا علـى هـذه البيانـات    االطـالع عَ ية مركزية ميكن   وال توجد آل   اجلاري مجعها البيانات  

 فثمـة    وتوافرهـا  جلرميـة ميكـن أن يعـاجل مـسألة مجـع البيانـات            با وطين معين  إنشاء جهاز    نَّ أ حني
  .وإمكانية االطالع عليها ضمن اإلطار القائم لتعزيز مجع هذه البيانات ُتتَّخذتدابري ميكن أن 

النفاذ مـؤخراً جـداً فـإنَّ الوقـت مبكِّـر           قد دخل حيز     ٢٠١٠لسنة  وبالنظر إىل أنَّ قانون الرشو      
 الحـظ املـستعرِضون   وفيمـا   .  مـن تنفيـذ أحكامـه يف املمارسـة العمليـة           باالسـتيثاق مبا ال يـسمح     

حـددوا ُمتَّـسعاً     فقـد    ، فيما يتعلق جبرائم الرشـو     لالتفاقية اململكة املتحدة    امتثالارتفاع مستوى   
  :لتحسنيأمام جهود املتابعة أو ا

  أي متييــزجيــريال يــنص قــانون اململكــة املتحــدة علــى صــورة مــشدَّدة للرشــو وال    •  
 أو رشـو املـوظفني      ، العـام واخلـاص    ني القطاع  بني الرشو يف   فيما خيص إصدار األحكام   

 تقـدمي  أو الرشو الـذي ينطـوي علـى اإلخـالل بالواجـب أو علـى        ،الوطنيني واألجانب 
أنَّ هـذا ال يتنـاقض مـع        وصـحيح   . ور تقدمي اهلـدايا    وغري ذلك من ص    أعطيات تيسريية 
ــة  ــايري االتفاقي ــد اململكــة املتحــدة النظــر يف مــسألة     أنَّ   إالّمع ــأن تعي اخلــرباء يوصــون ب

األحكــام القــضائية فيمــا خيــص أعمــال الرشــو يف القطــاعني العــام واخلــاص يف ضــوء      
  . الفعلية املنصوص عليها يف القانون اجلديدواجلزاءاتاألحكام 

ــق بــاالختالس   ــا يتعل ــري املــشروع     ،وفيم ــائف واإلثــراء غ ــاءة اســتغالل الوظ ــد ، وإس حــدَّد  فق
  : على النحو التايلللتحسنياملستعرِضون متسعاً 

 مـن املـادة   ١ والفقـرة  ٢٢ وبأخـذ املـادة     ،كما هو مقترح خبصوص جـرائم الرشـو         •  
 اجلـزاءات لتفرقـة يف  كـن أن تنظـر اململكـة املتحـدة يف ا       مي ، من االتفاقية يف االعتبار    ٣٠

  . وغريها من السلطاتالعموميةبني السلطات 
 ولتعزيز القـدرة علـى   ،وإثباهتا املدفوعات الفاسدة    حاالتحىت يتأتى الكشف عن       •  

توســيع النظــام القــائم يف  ميكــن النظــر ،رصــد الثــروات اخلاصــة علــى حنــو أكثــر فعاليــة
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 يـشمل   حبيثيون وأعضاء الربملان    اليت يقدمها املوظفون العموم   إقرارات املصاحل   بشأن  
  .تقدميهم إقرارات ذمة مالية

 هنـاك جمـال      والتعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون          واملقاضـاة واجلـزاءات،   وفيما خيص املالحقة    
  :إلبداء املالحظات التالية بعد التنويه بارتفاع مستوى امتثال اململكة املتحدة

كـن  مي ،٣٠ مـن املـادة      ٩ملـساس بـالفقرة     ن ا  ودو ،تفاقيـة اال من   ٣٠فيما خيص املادة      •  
 بـني األشـخاص الـذين يـؤدون      اجلـزاءات أن تنظر سلطات اململكة املتحدة يف التفرقة يف         

  . االتفاقيةال يتناىف مع معايري  الراهن وإن كان موقف اململكة، وغريهمعموميةوظائف 
وإن كانت  (ملتحدة   العامة الصادرة عن جملس األحكام باململكة ا       املبادئب مع التنويه   •  

أن مـا هـو حمتمـل مـن          ومـع اإلقـرار بعـدم الـيقني بـش          ،) اسـكتلندا  تـشمل  ال   املبادئهذه  
 توجيهيـة إلصـدار   مبـادئ  ميكن للمملكـة املتحـدة أن تنظـر يف إصـدار             ،عقوبات منطبقة 

 مـسألة  متحـيص كمـا ميكـن للمملكـة أن تنظـر يف        . األحكام املعنية مبوجب قانون الرشو    
تم خارج احملكمة واليت يكون مكتب مكافحة جرائم االحتيـال اخلطـرية   التسويات اليت ت 

  .وقابلية التنبؤ حىت تضمن وجود قدر مالئم من الشفافية ،طرفًا فيها
 يف جزئيـــاً عمليـــات مكتـــب مكافحـــة جـــرائم االحتيـــال اخلطـــرية ُتمـــّول وظلـــت  •  

ــة        ــصادرة اجلنائي ــضايا امل ــن ق ــستردة م ــوال امل ــن األم ــسنوات األخــرية م ــسويات ال والت
ويف هذا الـصدد ُيقتـرح أن ختـضع مجيـع التـسويات للتمحـيص القـضائي علـى                   . املدنية

يتمثـل دوره   وأن ُينظـر يف إنـشاء جهـاز مـستقل            ،حنو مستقل عن مكتب النائب العـام      
إىل  تتوصَّـل  الـشركات الـيت      كما ميكن مطالبـةُ   .  القضايا احلساسة  الرمسي يف استعراض  

 مستقل حيثمـا كـان هنـاك مـربر          ٍد رص  خبريِ  وتعينيُ ،امتثال بأن تتقيد بربامج  تسويات  
كتـب مكافحـة جـرائم االحتيـال اخلطـرية أن           ملكما ينبغي   . الختاذ إجراءات تصحيحية  

؛ وذلـك  ينظر يف توفري مزيد من التفاصيل بشأن التسويات املدنية على موقعه الـشبكي    
 حتديـد املبلـغ   عنـد عتبـار   فيما خيـص اإلرشـادات بـشأن العوامـل الـيت تؤخـذ يف اال           مثالً
  .ل لالسترداد يف التسويات املدنيةالقاب

  :فقد مت الوقوف على أوجه القصور التالية، وفيما خيص الوالية القضائية
 إنكلتـرا  قـوانني  الَعلَم املرفوع ال ينطبق إال على اجلـرائم املـذكورة يف         مبدأ   نَّيبدو أ   •  

أمـــا يف . نـــصوص عليهـــا يف االتفاقيـــة مـــن بـــني اجلـــرائم امليرلنـــدا الـــشماليةإوويلـــز و
 من قانون الرشو قد اشتملت على بعض اجلـرائم          ١٢ املادة   نَّ وبالرغم من أ   ،اسكتلندا

 فمـن   ،السفن اليت حتمل العلم داخل املياه اإلقليمية للبلـدان األخـرى          منت  املرتكبة على   
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ــستحدث أحكــام   ــرح أن ُت ــشريعية املقت ــة للمــادة  ت ــانون احملــ ألــف ٣مكافئ اكم  مــن ق
  .١٩٨١ من قانون احملاكم العليا لسنة ألف ٦٤ أو املادة ١٩٨٠االبتدائية لسنة 

  : ما يلياملستعرِضون الحظ ،تخصصة والتعاون فيما بني األجهزةوفيما يتعلق بالسلطات امل ،وأخرياً
 الكثري من تركيـز الوحـدات املتخصـصة علـى االحتيـال والرشـو األجنبـيني                 ينصبُّ  •  

وأنـه أمـر تنفـرد بـه اململكـة           هذا يستحق اإلشـادة      نَّ أ ححيوص. احملليبدال من الفساد    
اململكـة  البلـدان األخـرى، إال أنـه ميكـن أن تنظـر             املتحدة من نواحٍ عديدة قياساً علـى        

سـيما توسـيع نطـاق عمـل       وال، على التـدابري احملليـة   املوارداملتحدة يف تركيز مزيد من      
ــالنظر يف ملــستوى احمللــي وتكليفــه   اإىلنــصري مكافحــة الفــساد الــدويل ليمتــد    وضــع ب

  .استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد
ينبغـي  جلرميـة   معـين با   أنَّ إنـشاء جهـاز وطـين         املستعرِضون ىوعالوة على ذلك رأ     •  

 الــراهن جتــاه إنفــاذ قــضايا الرشــو والفــساد يف أعقــاب صــدور   الــزخمينــتقص مــن أال 
يض يف املــوارد املاديــة والبــشرية املتاحــة  يــؤدي إىل مزيــد مــن التخفــ وأالقــانون الرشــو

فتمويـل  .  وال سيما مكتـب مكافحـة جـرائم االحتيـال اخلطـرية            ،ألجهزة اإلنفاذ املعنية  
ــال اخلطــرية يتقــرر كــل ثــالث ســنوات      ــد شــهد  ،مكتــب مكافحــة جــرائم االحتي  وق

  . يف املائة يف السنني األربع األخرية٣٠املكتب اخنفاض ميزانيته مبقدار 
    

    التعاون الدويل: فصل الرابعال  - ٣  
معايري وااللتزامات اليت يفرضها الفـصل الرابـع مـن    لل ممتثلة اململكة املتحدة نَّ االستعراض أ  يبيِّن

 مــن األدوات التــشريعية والتعاهديــة والعمليــة للوفــاء ومتينــة ولــديها جمموعــة واســعة ،االتفاقيــة
  .ة واسعة يف استخدام هذه األدوات فضال عن خرب،مبتطلبات التعاون الدويل يف االتفاقية

    
    مالحظات بشأن تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  )٤٤املادة  (اجملرمنيتسليم 
ويعـود التعقيـد   . اهلـاربني  شـامل لكفالـة تـسليم    لكنـه د قَّـ لدى اململكة املتحدة إطار تشريعي مع 

ية الـيت تقـع فيهـا     التـشريع  إىل أنَّ إجـراءات التـسليم ومتطلباتـه قـد تتفـاوت حـسب الفئـة         جزئياً
يرلندا الـشمالية، أو    إ وويلز، أو    إنكلترا(اململكة املتحدة    وكذلك حسب منطقة     ،الدولة الطالبة 

  . الطلبخيصهااليت ) اسكتلندا
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 حـىت  ، جلميع الـدول اجملرمني قادرة على تسليم ، كما يوضِّح االستعراض ،بيد أنَّ اململكة املتحدة   
الـدول   (٢أو الفئـة  ) الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب    (١الفئـة  تلك الـيت ال تقـع يف أي مـن         

 لـسنة   التـسليم  قـانون    املـذكورتني يف  )  غري األعـضاء يف االحتـاد األورويب       منأهنا  على  املشار إليها   
 جيوز للمملكة املتحـدة أن تـسلم        ٢٠٠٣تسليم لسنة   ال من قانون    ١٩٣فبموجب املادة   . ٢٠٠٣
ــشر اجملــرمني ــدول ال ــة   إىل ال ــات الدولي ــا يف االتفاقي ــذه   يكة معه ــد إدراج إشــارة حمــددة إىل ه عن

 خلـت مـن أي إشـارة بـشأن اتفاقيـة األمـم املتحـدة                ١٩٣إال أنَّ املادة    . االتفاقيات يف تلك املادة   
سـبب طلـب     ويكـون    ، للتـسليم  طلبـاً ومـع ذلـك فحـني تتلقـى اململكـة املتحـدة             . ملكافحة الفساد 

تكـون  و ،ك مـشمول يف اتفاقيـة صـدَّقت اململكـة املتحـدة عليهـا             بـسلو تسليم الشخص هو إتيانـه      
 اململكـة املتحـدة تنظـر يف الـدخول يف           نَّ فـإ  ،تـسليم ال كـشريك يف     غري مـشار إليهـا    الدولة الطالبة   

 ميكـن للمملكـة املتحـدة أن     ،وهبـذه الطريقـة   . ١٩٤مبوجب املـادة    " تسليمبشأن ال ترتيب خاص   "
  . األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف اتفاقيةمتتثل ملتطلبات التسليم املذكورة

 أساسـاً   ،تـسليم ال مـن قـانون      ١٩٣ مبوجـب املـادة      ، أنَّ االتفاقية ميكن أن تكون ظاهريـاً       ويف حني 
 الالزمـة مبوجـب املـادة       اإلشارةإذا كانت   ما   اململكة املتحدة مل تبيِّن      نَّ فإ اجملرمني،قانونياً لتسليم   

 اتفاقيـة األمـم     ، كمـا أفـادت بـأنَّ      األمم املتحدة ملكافحة الفـساد     قد متت فيما خيص اتفاقية       ١٩٣
  . من اململكة املتحدةاجملرمنيأن كانت أساساً لتسليم قط املتحدة ملكافحة الفساد مل يسبق 

 يف اململكـة املتحـدة يلـيب متطلبـات االتفاقيـة            اجملـرمني  إطـار تـسليم      نَّومع ذلك فمـن الواضـح أ      
اإلجراءات واملتطلبــات احلاكمــة يفــي بــ للتــسليم وخيــضع مرتكبوهــاالــيت فيمــا يتعلــق بــاجلرائم 

قيـام اململكـة املتحـدة بتجـرمي اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة               من شـأن     أنَّ   ويبدو. للتسليم
 مــن أي خمــاوف يقلــل أنْ" جــرائم ســلوك مكــافئ " باعتبارهــااألمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد 

. يت هي إحدى أهم املـسائل املـثرية للقلـق يف الفـصل الرابـع            بشأن متطلبات ازدواجية التجرمي ال    
  .تسليم مواطنيها ومقدرهتا على ذلكيف اململكة املتحدة كما لوحظت بعني الرضا رغبةُ 

 اجملـرمني تـشترط تقـدمي أدلـة دافعـة حـىت تـتمكَّن مـن تـسليم                  اململكة املتحدة    نَّوفيما قد يبدو أ   
 أو  ١ الفئـة    يندرجون ضمن بلـدان   كافحة الفساد الذين ال     لشركائها يف اتفاقية األمم املتحدة مل     

هــذا االشــتراط ُيطبَّــق   نَّن أيِّ االســتعراض يبــنَّ مبوجــب تــشريعات اململكــة املتحــدة فــإ ٢الفئــة 
  .تطبيقاً مرناً ومعقوالً

  يف اسكتلندا وغريها مـن أجـزاء       املتبعةتسليم  ال بني إجراءات    الفوارق نَّ االستعراض أ  يبيِّنوباملثل  
أنَّ تلـك الفـوارق ال تـؤثر يف     و املغـزى؛  تقنيـة أكثـر منـها موضـوعية       هـي فـوارق   اململكة املتحـدة    

  .تطلبات االتفاقيةمل ممتثلةاململكة املتحدة االستنتاج الذي انتهى إليه االستعراض وهو أنَّ 
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  )٤٧ و٤٥املادتان ( اجلنائية اإلجراءات نقل ؛نقل األشخاص احملكوم عليهم
 نقــل الــسجناء إىل داخــل اململكــة املتحــدة  ١٩٨٤ إعــادة تــوطني الــسجناء لــسنة  يــنظِّم قــانون
 مــن أن يــأمر مبثــل هــذا النقــل حيثمــا كــان هنــاك وزيــر اخلارجيــةوُيمكِّــن القــانون . وخارجهــا

 دولـة   ١٠٠ولدى اململكة املتحدة ترتيبات لنقل السجناء مـع أكثـر مـن             . ترتيب دويل ذو صلة   
 وخمطـط اقيـة جملـس أوروبـا بـشأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم                  مبا يف ذلك عـرب اتف      ،وإقليم
  .منولث لنقل اجملرمني املداننيوالك

حكام االختيارية بشأن نقل الـسجناء      لأل ممتثلة اململكة املتحدة    نَّ االستعراض يبيِّن أ   نَّومن مث فإ  
  .٤٥يف املادة الواردة 

ــحيح ــدة  نَّأ وصـ ــة املتحـ ــلطات اململكـ ــان ا  سـ ــحت أنَّ بإمكـ ــدة  أوضـ ــة املتحـ ــل ململكـ أن تنقـ
 لـدى اململكـة    إال أنـه لـيس    إليهـا  نقلهاأن تقبل    و  إىل واليات قضائية أخرى    اإلجراءات اجلنائية 

ــة     ــشريعية أو تعاهدي ــات ت ــة آلي ــل  حمــددةأي ــذا النق ــذ ه ــل "وينطــوي .  لتنفي يف " اإلجــراءاتنق
سـلطات املالحقـة   بـل  ِقملـف أجـنيب مـن    فحـص  املمارسة العملية القائمة يف اململكة على قبول        

ــة القــضائية داخــل اململكــة   وإذا .القــضائية يف اململكــة  ز جــا وجــد ســند مــستقل إلقامــة الوالي
ويف هـذه   .  تقديريـة يف تـويل املالحقـة القـضائية         صـالحية لسلطات املالحقة القضائية أن متارس      

ومبـا  . تبادلـة احلاالت جيري احلصول على األدلة عرب اإلجراءات التقليدية للمساعدة القانونيـة امل          
 يتــيح للمملكــة أن تقبــل طلبــات ليــاً عمأساســاًئ  التوجيهيــة احملليــة هتّيــواملبــادئ اإلجــراءات أنَّ

، ومبـا أنَّ ذلـك يـتم فعـالً        املالحقة القضائية يف اململكة لقضايا عالقة يف واليات قضائية أجنبية،           
  .فاقية من االت٤٧ متتثل للمادة اململكة نَّفإنَّ االستعراض خيلص إىل أ

    
  )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة 

املتبادلة الـيت تتوخاهـا     لدى اململكة املتحدة مقدرة واسعة على توفري أشكال املساعدة القانونية           
.  وغـري حمـدد  جـداً واإلطار التـشريعي للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف اململكـة واسـع            . االتفاقية

 يف هــذا اجملــال قــد نــشأ نتيجــة للــسياسات العامــة واملمارســة   والعديــد مــن إمكانيــات اململكــة 
 ومــع ذلــك فاالســتعراض يبــيِّن أن . صــارمةتــشريعية أو إجــراءات ملتطلبــات ال نتيجــةً العمليــة 

، بل توفِّر فعالً، على حنو منتظم وفعـال شـىت أشـكال املـساعدة               اململكة املتحدة ميكنها أن توفر    
  .اليت تتوخاها االتفاقية

ملكة املتحدة أن تقدِّم معظم أشكال املساعدة القانونيـة املتبادلـة دون حاجـة التفـاق                وبوسع امل 
قت  وقـد صـدَّ    ؛ معاهدة ثنائية للمساعدة القانونية املتبادلـة      ٣٥ اململكة طرف يف     نَّكما أ . دويل
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 االحتـاد األورويب  ختـصُّ  وهـي طـرف يف معاهـدات إضـافية        ،على سـبع اتفاقيـات دوليـة أخـرى        
  .منولثووالك

ــانويف اململكــة  ــان هيئت ــان مركزيت ــة   ب معنيت ــصلة باالتفاقي ــة ذات ال ــة املتبادل ــساعدة القانوني  :امل
يرلنـدا  إ وويلز و  إنكلترا فيما خيص السلطة املركزية للمملكة املتحدة اليت لديها الوالية القضائية         

  . اسكتلندافيما خيص الذي لديه الوالية القضائية التاج امللكي ومكتب ؛الشمالية
 الـذي  ٢٠٠٣اجلرميـة لـسنة     بـشأن   )  الـدويل  التعـاون (والتشريع األهم يف هذا الصدد هو قانون        

بـشأن   اململكـة املتحـدة   ةَلـسلطات األجنبيـة، وسـلط   إىل ا املساعدة القانونية املتبادلـة     تقدمي ينظَِّم
  . املساعدة من واليات قضائية أجنبيةالتماس
 بالوفـاء   رهنـاً اجلرميـة اجملـالَ واسـعاً أمـام املـساعدة           بـشأن    أحكام قانون التعاون الـدويل       وُتفسح

ومثـة أنــواع إضـافية مــن املـساعدة تتيحهــا املمارسـة العمليــة والــسياسات     . باملعـايري ذات الــصلة 
كمـا  . بادلة يف اململكة املتحدة    التوجيهية للمساعدة القانونية املت    املبادئالعامة كما هو مبيَّن يف      

لى تتبع عائدات اجلرائم اليت تنص عليها االتفاقيـة وعلـى جتميـد هـذه       اململكة القدرة ع  لدى   نَّأ
يــة األمــم املتحــدة ملكافحــة تفاقال وامتثــاالً. العائــدات بالنيابــة عــن الواليــات القــضائية األجنبيــة

  .لسرية املصرفيةألسباب تتعلق بااململكة تقدمي املساعدة ال ترفض  الفساد
كة املتحـدة علـى تقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا                قدرة اململ  نَّعراض أ وقد أوضح االست  

 وحــدات متخصــصة ملكافحــة ُم اســتخداكــثرياًخيـص اجلــرائم املــشمولة يف االتفاقيــة يعــزز منـها   
 ، مثل جهاز مكافحة اجلرائم املنظمة اخلطـرية، ومكتـب شـرطة مدينـة لنـدن            ،الفساد واالحتيال 

ويــسهم مــا يقــوم بــه مكتــب مكافحــة . طــريةوبــاألخص مكتــب مكافحــة جــرائم االحتيــال اخل
 ماًجرائم االحتيال اخلطرية من عمليـات لتقـدمي املـساعدة القانونيـة يف مثـل هـذه القـضايا إسـها                    

  . يف التحقيق الفعَّال يف قضايا االحتيال والفساداًكبري
  

  اخلاصة أساليب التحري  ؛ التحقيقات املشتركة؛إنفاذ القانونجمال التعاون يف 
  )٥٠ و٤٩ و٤٨ املواد(

تنخرط سلطات إنفاذ القانون يف اململكة املتحدة يف تعـاون واسـع النطـاق ومتـسق وفعَّـال مـع                    
لتصدي للجرمية عرب الوطنية، مبا يف ذلك اجلرائم املنـصوص عليهـا يف        من أجل ا  نظرياهتا الدولية   

تبادل املعلومـات،   ا  جبملة أمور، منه  ويتعلق هذا التعاون    . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
 جهــاز ويــؤدي .واالتــصال، وتنــسيق جهــود إنفــاذ القــانون، وتتبــع اجملــرمني وعائــدات اجلرميــة 

 سـيقت أمثلـة كـثرية علـى        يف هـذه األنـشطة، وقـد         اً بـارز  اًمكافحة اجلرائم املنظمة اخلطرية دور    
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ة، ومكتـب   كما أنَّ مكتـب مكافحـة جـرائم االحتيـال اخلطـري           . أنشطة اجلهاز أثناء االستعراض   
شرطة مدينة لندن، والوحدات املتخصصة يف الـشرطة املتروبوليـة، وغريهـا مـن سـلطات إنفـاذ                  

ــها   .  هامــةاً أدوارتــؤدي هــي األخــرى القــانون،  ــيِّن مــستوى هــذه األنــشطة وفعاليت ــالَويب  امتث
  . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٤٨لمادة لالفعلي اململكة املتحدة 

بالتعـاون  سـيما    املـشتركة، ال التحـري ات التحقيق يف اململكة املتحدة بآلية فرق       وتستعني سلط 
مع الواليات القضائية الـيت تقـوم علـى نظـام القـانون املـدين يف أوروبـا، حـني يكـون مـن شـأن                     
االستعانة هبذه الفرق أن حيـد مـن وقـوع مـشكالت يف احلـصول علـى املعلومـات االسـتخبارية                  

  . من هذه الواليات القضائيةوالتعاون يف التحقيقات
 على التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون األجنبيـة،              ةَ القدر ، وتستخدم، اململكة املتحدة ومتلك  
 بأسـاليب التحـري    عرب اإلجـراءات االعتياديـة للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة، يف االسـتعانة                غالباً

  .قبة السرية والتسليم املراقباخلاصة، مبا يف ذلك املرا
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
يبــيِّن االســتعراض أنَّ اململكــة املتحــدة تتعامــل مــع حجــم كــبري مــن طلبــات املــساعدة القانونيــة 

الـيت تقـوم هبـا      الفعالـة   لعمليـات   ا ويتـوىل تنفيـذ   . وتنفـذها تنفيـذاً بـاهراً     املتبادلة والتعاون الدويل    
ات إنفـاذ القـانون العاديـة، مثـل وزارة الداخليـة والـشرطة               مـن سـلط    لٌّاململكة يف هذا اجملال كـ     

ــال اخلطــرية       ــة، وكــذلك األجهــزة املتخصــصة، مثــل مكتــب مكافحــة جــرائم االحتي املتروبولي
دة قَّـ ومكتب مكافحة اجلرمية املنظمة اخلطرية، للتعامل مع الطلبات اليت تنطوي على جـرائم مع            

 وجيــدر التنويــه. يت تــشتمل عليهــا االتفاقيــةوخطــرية علــى حنــو خــاص، مبــا يف ذلــك اجلــرائم الــ 
 كتجربـة ناجحـة وممارسـة جيـدة         مـن نوعهـا   االستخدام الفعـال هلـذه البنيـة التنظيميـة الفريـدة            ب

هلــا املعونــات شرطة الــيت متّوعمليــات وحــدات الــ وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإنَّ. قيــةمبوجــب االتفا
ل ممارسـة جيـدة يف   كِّشتـ دان النامية البلب تعلقةاملقات غري املشروعة والرشوة  فُّهة إىل التد  جَّواملو

 وباملثـل، فـإنَّ جهـود اململكـة املتحـدة يف           .تفاقيـة اال الـيت تنـشدها   تعزيز أهداف التعاون الـدويل      
 بنـاء القـدرات لتمكينـها مـن التحقيـق يف            علىمساعدة سلطات إنفاذ القانون يف الدول النامية        

  . ممارسة جيدةهي األخرى  تشكِّلئياًجرائم الفساد ومالحقتها قضا
    

    التنفيذاليت تواجه يات ّدتحال  - ٣- ٣  
فعاليـة التنظـيم واألداء بـصفة عامـة يف التعامـل            مـن   لكة املتحدة   مملا سبقت اإلشادة مبا تتسم به    

إال أنَّ العديـــد مـــن املمارســـات . مـــع طلبـــات املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة والتعـــاون الدوليـــة
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لفــصل الرابــع مــن االتفاقيــة تــسري وفــق ممارســات ل امتثاهلــايف ا اململكــة الــيت تتبعهــواإلجــراءات 
 أو إجـراءات ملزمـة، ولـيس مـن          حمـددة  تشريعات   ال وفق  مبادئ توجيهية غري رمسية    وأمعتادة  

إذا كانت االتفاقيـة نفـسها تعمـل كأسـاس قـانوين مـستقل لتقـدمي التعـاون مبوجـب                   ما  الواضح  
 بغــافلني عــن أنَّ وجــود ثقافــة عامــة مــن الكفــاءة ستعرِضوناملــولــيس . قــانون اململكــة املتحــدة

غـري  . تفاقيـة لال احلقيقـي  االمتثال لضمان حمددةسن تشريعات   من   يكون أكثر أمهية     قدواألداء  
 العنايـة واحلـذر     تواظـب علـى تـوخي     أنَّ هذا الوضع يفرض علـى سـلطات اململكـة املتحـدة أن              

وتتجلــى صــحة هــذه . ا يف جمـال التعــاون الــدويل فيمـا خيــص النــشاط واألداء الفعلــيني ألجهزهتــ 
وينبغـي تـوخي احلـذر    . جلرميـة معـينٍّ با  املبادرات املقترحة إلنشاء جهاز وطـين      املقولة على ضوء  

جهـزة ناجحـة مثـل مكتـب        من أن تؤدي أي عملية إعادة تنظيم من هـذا القبيـل إىل إضـعاف أ               
  .اءة القائمة يف جمال التعاون الدويل من الكفاالنتقاصمكافحة جرائم االحتيال اخلطرية، أو 

كما يطيب للمستعرِضني أن يوصوا ببـذل جهـد أكـرب مـن أجـل االحتفـاظ بإحـصاءات تتعلـق                     
  .باالمتثال لالتفاقية

  


