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     خالصة وافية  -ثانياً  
   مجهورية إيران اإلسالمية    

حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي جلمهورية إيران اإلسالمية يف سياق : مقدِّمة  - ١  
   تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

/  كـانون األول   ٩حدة ملكافحة الفـساد يف      وقَّعت مجهورية إيران اإلسالمية على اتفاقية األمم املت       
. ٢٠٠٩أبريـل  / نيسان٢٠ التصديق عليها لدى األمني العام يف ، وأودعت صك٢٠٠٣َّديسمرب  

   ١٣٨٥ خــورداد ٢١وصــدَّق اجمللــس اإليــراين علــى مــشروع قــانون االنــضمام إىل االتفاقيــة يف    
، أصـدر  )٢٠٠٨توبر أك/ تشرين األول١١ (١٣٨٧ مهر ٢٠ ويف). ٢٠٠٦يونيه / حزيران ١١(

جملس تشخيص مصلحة النظـام قـراراً يـسمح حلكومـة مجهوريـة إيـران اإلسـالمية باالنـضمام إىل                    
 بالتـصديق الرئاسـي   ٢٠٠٩أبريـل  / نيـسان ٢٠ واستكملت عملية التـصديق النـهائي يف      . االتفاقية

 .عليها، وأُودع صك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة

ولية، لدى تصديق جملس الشورى اإلسالمي جلمهورية إيـران اإلسـالمية           وتصبح املعاهدات الد  
، جــزءاً ال يتجــزأ مــن  ) مــن دســتور إيــران ١٢٥ و٧٧املادتــان (عليهــا وتوقيــع الــرئيس عليهــا  

وعقـب إمتـام إجـراءات التـصديق، ميكـن      ).  مـن القـانون املـدين   ٩املـادة  (التشريع الـوطين للبلـد    
سلطات القضائية، وهي جتـبُّ التـشريعات الوطنيـة األخـرى،           االحتجاج هبذه املعاهدات أمام ال    

 . حتفظ ُيبدى بشأن الدستور ومبادئ اإلسالم، يف حالة حدوث تنازعباستثناء أيِّ

وتتكَّون السلطات الـسيادية    . ١٩٧٩مارس  / آذار ٣٠وقد تأسَّست مجهورية إيران اإلسالمية يف       
) الـرئيس والـوزراء  (والـسلطة التنفيذيـة   ) اجمللس(جلمهورية إيران اإلسالمية من السلطة التشريعية      

ــسلطة القــضائية  الــيت متــارس وظائفهــا باســتقاللية وحتــت إشــراف املرشــد األعلــى    ) احملــاكم(وال
وخيتــار جملــس اخلــرباء، الــذي يــضطلع باختيــار القائــد،  ).  مــن الدســتور٥٧املــادة . (للجمهوريــة

ــسياسات الع    ــد ال ــه بتحدي ــد إلي ــى، وُيعَه ــة، واملــسائل املتعلقــة باالســتفتاء   املرشــد األعل امــة للدول
 واإلشــراف علــى ذلــك، وإعــالن احلــرب والــسلم، وتعــيني وعــزل املــسؤولني الرفيعــي     ،الــوطين

املستوى، وتسوية اخلالفات بني سلطات الدولة الثالث، وعزل الرئيس بعد إصدار احملكمة العليا        
 . املهمة األخرىحكماً هبذا الشأن ومنح العفو، كما يقوم ببعض الوظائف 

، ) مـن الدسـتور  ١٥٦املـادة  (وتشمل املبادئ الناظمة للسلطة القضائية استقاللية اجلهاز القضائي    
، وسـيادة القـانون     ) من الدسـتور   ١٧١ و ١٦٤ و ١٦٣املواد  (ومتتع القضاة باالستقالل واحلصانة     

، والعدالـة  )لدسـتور  مـن ا   ٣املـادة   (، واملساواة أمـام القـانون       ) من الدستور  ١٦٧ و ١٦٦املادتان  (
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والنظام القانوين اإليراين ينحو يف توّجهه حنو القانون        ).  من الدستور  ٣املادة  (والكرامة اإلنسانية   
 .املدين ويقوم على مبادئ اإلسالم وقواعده

وتتضمَّن التشريعات الوطنية ملكافحـة الفـساد األحكـام الـواردة يف قـانون العقوبـات اإلسـالمي،                  
نـة أخـرى خبـصوص جوانـب خمتلفـة مـن جتـرمي أفعـال الفـساد ومالحقتـها                    وكذلك تشريعات معيَّ  

قضائياً، مبا يف ذلك القانون اخلاص بقواعد إجراءات احملاكم العمومية والثورية خبصوص املـسائل              
وإضـافةً إىل   . اجلنائية وقانون تشديد العقوبة على مرتكيب جـرائم الرشـوة واالخـتالس واالحتيـال             

 .صة ملكافحة الفساد وأوامر توجيهية وتشريعات ومبادئ توجيهيةذلك، هناك قوانني خا

واملؤسسات الرئيسية املكلَّفة مبنع ومكافحـة الفـساد يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية مقـر اإلدارة                  
العامــة ملكافحــة الفــساد االقتــصادي، ووزارة االســتخبارات، واجمللــس األعلــى ملكافحــة غــسل  

زاهـة يف النظـام       عة احلسابات، وأمانة مقر اإلدارة العامة لتعزيز الـن        األموال، واحملكمة العليا ملراج   
اإلداري ومكافحة الفـساد، واجلهـاز القـضائي، مبـا يف ذلـك مؤسَّـسة التفتـيش العـام، ومكتـب                     
املدَّعي العام للثـورة، واجملمـع القـضائي للـشؤون االقتـصادية وسـلطات إنفـاذ القـانون، ومبـا يف                     

 .االستخبارات املاليةذلك أيضاً الشرطة ووحدة 

 مـن خـالل اعتمـاد قـانون العقوبـات           وخـصوصاً  التطورات التـشريعية واملؤسـسية األخـرية،         دَُّعوُت
 .اإلسالمي اجلديد، أمراً حيظى بالترحيب ويساهم يف زيادة تعزيز تنفيذ االتفاقية

    
    التجرمي وإنفاذ القوانني: الفصل الثالث  - ٢  

    د قيد االستعراضمالحظات على تنفيذ املوا  - ١- ٢  
علــى ســبيل املالحظــة األوليــة عــن تنفيــذ الفــصل الثالــث مــن االتفاقيــة، تعتمــد مجهوريــة إيــران      

 مـن قـانون    ٣، وفقـاً للمـادة      "موظـف عمـومي   "اإلسالمية نطاقـاً واسـعاً ملـا يـشتمل عليـه مفهـوم              
 موظـف   أيَّ: "تشديد العقوبة على مرتكيب جرائم الرشوة واالخـتالس واالحتيـال، الـذي يـشمل             

أو مسؤول عمومي، سواء كـان يعمـل يف هيئـة قـضائية أو إداريـة أو يف اجملـالس أو البلـديات أو                         
املؤسسات الثورية، أو بعبارة عامة يف سلطات احلكومة الثالث، وكذلك يف القوات املسلحة أو              

 ســلك أو املعيَّــنني يف/يف شــركات القطــاع العــام أو يف املنظمــات العموميــة التابعــة للحكومــة، و 
وباإلضافة إىل ذلـك، تتـضمَّن املادتـان    (...)". اخلدمات العامة، سواء كانت رمسية أو غري رمسية   

  . تعاريف خاصة باهليئات التنفيذية وموظفيها٢٠٠٧ من قانون إدارة اخلدمة املدنية لعام ٧ و٥
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    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ     
إلســالمي وقــانون تــشديد العقوبــة أحكامــاً خبــصوص أفعــال الرشــو  يتــضمن قــانون العقوبــات ا

ــشاء مــن قبــل املــوظفني العمــوميني   ــ. واالرت ــانون العقوبــات  ٥٩٢ إىل ٥٩٠املواد مــن ف  مــن ق
 أفعال الرشو بإعطاء الرشوة، لكـن لـيس هنـاك إشـارة إىل الوعـد بتقـدمي رشـوة              جترِّم اإلسالمي
 تطبيق أحكام عامة بشأن أفعـال كالـشروع يف          وذكرت السلطات الوطنية إمكانية   . أو عرضها 
وفيما خيص نطاق االستفادة من املزايا غري املستحقة، تشمل األحكام املمتلكـات غـري             . الرشوة

، ولكـن املزايـا املعنويـة ليـست مـشمولة           اا املادية اليت تتخـذ شـكالً نقـدي        املنقولة واملنقولة واملزاي  
 ٤وُتجـّرم املـادة     . خـر مـن املزايـا غـري املـستحقة         بشكل صريح، وال استفادة شخص أو كيان آ       

 .من قانون تشديد العقوبة االرتشاء عند القبول به، لكنَّها ال ُتجّرم اإلغراء به

ومل تشمل األحكام بعُد أفعال الرشـو واالرتـشاء الـيت تـستهدف املـوظفني األجانـب ومـوظفي                   
 .د الدراسةهناك مشاريع أحكام قيأنَّ املنظمات الدولية العامة، غري 

 بعـض عناصـر املتـاجرة       ١٩٣٦م قانون معاقبة ممارسة النفوذ اجلائرة وغري املشروعة لعـام           وُيجرِّ
 .بالنفوذ سلباً وإجياباً

وُتعاجل أفعال الرشو واالرتشاء يف القطـاع اخلـاص معاجلـة جزئيـة مبقتـضى قـانون جتـرمي تعطيـل                     
اإلســالمي وكــذلك قــانون تــشديد  وقــانون العقوبــات ١٩٩٠النظــام االقتــصادي للدولــة لعــام 

العقوبة؛ ولكْن ُتستخدم األحكام اجلنائية العامة املتعلقة مـثالً باكتـساب املوجـودات علـى حنـو                 
  .غري مشروع لكي تشمل هذه اجلرمية

    
    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال؛ اإلخفاء     

بـشأن تنفيـذ املـادة     أحكاماً موسَّعة ٢٠٠٨لعام ) AML(يتضمَّن قانون مكافحة غسل األموال    
ــة ٢٣ ــن االتفاقي ــادة  .  م ــوارد يف      ٢وُتجــّرم امل ــه ال ــوال حــسب تعريف ــسل األم ــانون غ ــن الق  م

، ُيطبَّــق قــانون العقوبــات  )ب (١وبــشأن الفقــرة .  مــن االتفاقيــة٢٣مــن املــادة ) أ (١ الفقــرة
ميـة بأهنـا    من قانون مكافحـة غـسل األمـوال العائـدات اإلجرا    ٣ف املادة  وُتعرِّ. اإلسالمي أيضاً 

 ٩وتـنص املـادة     ".  ممتلكات مستمدَّة، بشكل مباشـر أو غـري مباشـر، مـن أنـشطة إجراميـة                أيُّ"
معاقبتـهم بعقوبـة ماليـة تعـادل ربـع العائـدات       "مرتكيب هـذه اجلـرائم جيـب        أنَّ  من القانون على    

ية والفوائـد   املستمدة من اجلرمية، باإلضافة إىل إعادة عائدات اجلرائم، مبا يف ذلك القيمة األصـل             
ــة   ــستمدة مــن اجلرمي ــأيُّ (امل ــها وإذا مل تعــد موجــودة، ف ــة أو بقيمت ــودع يف ) ممتلكــات مماثل ، فُت

 ."حساب اإليرادات العامة يف املصرف املركزي جلمهورية إيران اإلسالمية
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ا فيمـا يتعلـق بـاجلرائم األصـلية، مبـ         " هنجاً شامالً جلميع اجلرائم   "وتتَّبع مجهورية إيران اإلسالمية     
وُيَجـرَّم  . يف ذلك املالحقة القـضائية عنـدما ترتكـب اجلـرائم األصـلية ذات الـصلة خـارج البلـد                   

 من قانون العقوبـات اإلسـالمي أيـضاً        ٦٦٢ و ٥٥٤وُتجرِّم املادتان   . غسلُ األموال الذايت أيضاً   
  . اإلخفاء حىت ولو كان مقتصراً على عائدات اإلجرام املستمدة من بعض اجلرائم فقط

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

ُيجرَّم اختالُس أيِّ ممتلكات وتبديدها وتسريبها على أيِّ حنو آخر من قبـل املـوظفني العمـوميني،                 
وُيجـّرم قـانون العقوبـات اإلسـالمي     . مبوجب قانون تشديد العقوبة وقانون العقوبـات اإلسـالمي      

ة أفعــال ينــتج عنــها إســاءة اســتغالل الوظــائف، ويــنص األمــر التــوجيهي الــصادر عــن رئــيس  عــدَّ
 انتـــهاك للقـــوانني واللـــوائح التنظيميـــة يقـــوم بـــه  أيَّ علـــى أن١٩٩٠َّاجلهـــاز القـــضائي يف عـــام 

ــة واملؤســسات      ــذيون والعــاملون يف أجهــزة إنفــاذ القــانون واملنظمــات احلكومي املــسؤولون التنفي
 . من قانون العقوبات اإلسالمي٥٧٦ىل مالحقتهم جنائياً مبوجب املادة العامة يؤدي إ

وقد حبثت مجهورية إيران اإلسالمية يف جترمي اإلثراء غري املشروع غري أهنـا مل تقـم بـذلك بعـد،                 
ومع أنَّه توجد أحكـام بـشأن اإلعـالن عـن املمتلكـات، فقـد طُبقـت يف بعـض احلـاالت جرميـة                     

 مـن الدسـتور والقـانون املتعلـق بتطبيقهـا           ٤٩وتـشري املـادة     . روعةحيازة الثروة بطرق غـري مـش      
 والتـشريع اخلـاص بالقواعـد اإلجرائيـة املتعلـق           ١٩٨٥، فضالً عـن تـشريعات عـام         ١٩٨٤لعام  

إىل املوجــودات الــيت ) ٢٠٠٠مــايو / أيــار٣٠الــذي اعتمــد يف  (٤٩بالقــضايا اخلاضــعة للمــادة 
اســـتعمال اهلبـــات وســـوء اســـتعمال العقـــود ُتجمَّـــع عـــن طريـــق الرشـــوة واالخـــتالس وســـوء 

 .واملعامالت اخلاصة باحلكومة وغريها من املوارد اخلاضعة للملكية العامة

ــادة وُتجــرِّ ــادة    ٦٧٤م امل ــات اإلســالمي وامل ــانون العقوب ــن ق ــة   ٢ م ــشديد العقوب ــانون ت ــن ق  م
  .االختالس يف القطاع اخلاص

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

ون العقوبات اإلسالمي عدة مواد ذات صلة بتجـرمي إعاقـة سـري العدالـة ومـن بينـها                   يتضمَّن قان 
ومـع ذلـك، مل تـشمل هـذه املـواد مجيـع العناصـر حتديـداً، وهنـاك             . ٦٦٩ و ٦٦٨ و ٥٧٦املواد  

  .مشاريع أحكام هي قيد النظر حالياً
    



 

6 V.14-01833 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.28

    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
ــال   ــران اإلسـ ــة إيـ ــصَّت مجهوريـ ــخاص    نـ ــة لألشـ ــة واجلنائيـ ــة واملدنيـ ــسؤولية اإلداريـ ــى املـ مية علـ

ــاريني وتــشمل التــشريعات الــيت تــنص علــى هــذه املــسؤولية يف جمــاالت خمتلفــة قــانون         . االعتب
وقـانون املـسؤولية   ) ربانيةيالـس (قانون اجلـرائم اإللكترونيـة   والعقوبات اإلسالمي، بصيغته املعدَّلة،   

 مـن قـانون العقوبـات اإلسـالمي اجلديـد علـى أنـه           ١٤٣نص املادة   وت. املدنية، والقانون التجاري  
ال فـ الشخـصية االعتباريـة     جلنائية على األشخاص الطبيعيني، أمَّا      من حيث املبدأ، تقع املسؤولية ا     "

إذا ارتكب الفرد، الذي فُّوضت له مهمة متثيلـها أو اختـاذ القـرارات              إالَّ  تتحمل املسؤولية اجلنائية    
." شــراف نيابــة عنــها، جرميــة بامسهــا أو نيابــة عنــها أو هبــدف حتقيــق مــصاحلها فيهــا أو مهمــة اإل

ــصادية      ــاجلرائم االقت ــضائي املعــين ب ــساد    ١٠٠أنَّ وذكــر اجملمــع الق ــضايا الف ــن ق ــاً م ــضية تقريب  ق
وميكن أن تتحمل اهليئات احلكومية والـسلطات احملليـة    . املعروضة عليه تتعلق بأشخاص اعتباريني    

وال متّس مسؤولية األشخاص االعتبـاريني باملـسؤولية اجلنائيـة لألشـخاص            .  املدنية أيضاً املسؤولية 
 مـــن قـــانون العقوبـــات ١٤٣ و٢٠الطبيعـــيني الـــذين ارتكبـــوا جـــرائم، وذلـــك وفقـــاً للمـــادتني 

كمــا تــنص عــدة أحكــام واردة يف قــانون العقوبــات اإلســالمي اجلديــد علــى . اإلســالمي اجلديــد
بـالنظر إىل خطـورة اجلـرائم       "عتباريني الذين ثبتت مسؤوليتهم     فرض عقوبات على األشخاص اال    

وتـنص املـادة نفـسها علـى عـدة عقوبـات خيتـار منـها القـضاة، مبـا يف                     . ٢٠وفقاً للمادة   " املرتكبة
ذلك حل الكيان القانوين ومصادرة ممتلكاته، وحظر أنشطته وفرض غرامات عليه ونـشر احلكـم               

يكـون مبلـغ الغرامـة النقديـة        " كـذلك علـى أن       ٢١تـنص املـادة     وفيما يتعلق بالغرامـات،     . بإدانته
املفروضة على الكيانـات الـضعف كحـد أدىن ومـا يـساوي أربعـة أضـعاف املبلـغ كحـد أقـصى،                       

." على النحو املنصوص عليه يف القـانون املتعلـق بارتكـاب األشـخاص الطبيعـيني للجرميـة نفـسها                  
العقوبات اإلسالمي اجلديـد أيـضاً بـأن ُتـصوَّب           من قانون    ٢٨وباإلضافة إىل ذلك، تسمح املادة      

مبــالغ الغرامــات النقديــة حبــسب معــدَّل التــضخم لــدى املــصرف املركــزي كــل ثــالث ســنوات،  
  .وذلك بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة جملس الوزراء

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

ع يف ارتكاب جرمية ما، مبوجـب قـانون         ُيَجرَّم املشاركة يف ارتكاب جرمية ما، وكذلك الشرو       
 ١٢٤وتـنص املـادة     .  هناك إضـافات جلبتـها التعـديالت األخـرية         العقوبات اإلسالمي، كما أنَّ   

 شــخص يــشارك شخــصاً أو أكثــر يف ارتكــاب  أيَّ"أنَّ مــن قــانون العقوبــات اإلســالمي علــى  
ء أكـان تـصرف كـل شـخص          اجلرمية تنسب إىل األفعال اليت قاموا هبـا مجيعـاً، سـوا            جرمية، فإنَّ 

منهم كافياً الرتكاب اجلرمية أم مل يكـن كـذلك وسـواء كـان أثـر تـصرف كـل شـخص منـهم                     
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هو نفسه أم كان خمتلفـاً، جيـب أن يعتـرب شـريكاً يف اجلرميـة وخيـضع للعقوبـة نفـسها املنـصوص                    
 التحـريض   ١٢٥وعالوة على ذلك، ُتجّرم املـادة       ." عليها بشأن شخص ارتكب اجلرمية مبفرده     

. على ارتكاب جرمية، مع فرض عقوبات أخف من العقوبات املفروضة علـى اجلرميـة الرئيـسية               
 مـن قـانون العقوبـات اإلسـالمي، مـع فـرض        ١٢١وُيجّرم الشروع يف ارتكاب جرمية يف املادة        

ــع بعــض االســتثناءات        ــسية م ــى اجلــرائم الرئي ــات املفروضــة عل ــع العقوب ــات متناســبة م   . عقوب
  .تحضري جلرميةوال ُتجّرم عملية ال

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

حتدَّد العقوبات املفروضة على جرائم الفساد مبوجب قانون العقوبات اإلسالمي وقـانون تـشديد               
يـة الـصادرة    ، فـضالً عـن التوضـيحات الـيت تقـدمها اآلراء الفقه            ١٩٨٨العقوبة على الرشوة لعام     

وتـشمل العقوبـات احلـبس أو عقوبـة ماليـة أو مـصادرة              . عن املكتـب القـانوين للجهـاز القـضائي        
ويف حـني ميكـن أن يأخـذ        . املمتلكات وحجزها واحلرمان من احلقوق االجتماعية ومـا إىل ذلـك          

 .القضاة يف احلسبان الظروف املخفَّفة أو املشدَّدة، فإنه ال ميكن العفو عن جرائم الفساد

يف واليتها حـصانات أو امتيـازات متوخَّـاة      أيِّ  وال تنص قوانني مجهورية إيران اإلسالمية علـى         
فيما يتعلـق بـاجلرائم الـواردة يف االتفاقيـة، وذلـك وفقـاً ألوامـر املرشـد األعلـى بـشأن                      القضائية 

إصـدار  ويتمتع املدَّعون العامون بـسلطة تقديريـة معيَّنـة يف ممارسـة سـلطاهتم و              . مكافحة الفساد 
كمـا تـنص مـشاريع    . قرارات االهتام، يف قـضايا تتعلـق مبخالفـات بـسيطة أو إذا ُدفـع التعـويض        

 .األحكام قيد النظر على الشروط اليت مبوجبها ميكن تعليق املالحقات القضائية

ــهم يف انتظــار       ــراج عن ــدابري لإلف ــاً، وتوجــد ت ــيهم يف احملاكمــة إجباري ويعتــرب حــضور املــدعى عل
االســتئناف، ولكــن يقتــصر ذلــك علــى اجلــرائم الــيت تنــدرج يف إطــار معــني ولــيس     احملاكمــة أو 

وتـنص مـشاريع    . احلاالت اليت تنطوي علـى خمـاطر إتـالف األدلـة اإلثباتيـة أو فـرار املـدَّعى عليـه                   
أحكام جديدة بشأن اإلجراءات اجلنائية قيـد الدراسـة حاليـاً علـى شـروط حمـددة بـشأن األوامـر                     

يف بعض من جرائم الفساد إذا كـان هنـاك          إالَّ  إصدار أوامر التوقيف املؤقَّت     وال يسمح ب  . األمنية
ويعتــرب اإلفــراج املبكــر ممكنــا مبوجــب قــانون العقوبــات اإلســالمي، علــى أن  . قــرار إدانــة مــسبق

 .وهناك أحكام جديدة قيد النظر تتعلق باإلفراج املشروط. توضع يف احلسبان جسامة اجلرمية

 اإليراين على تطبيق تـدابري وجـزاءات تأديبيـة بـشأن املـوظفني العمـوميني                وينص النظام القانوين  
وميكـــن إجـــراء حتقيقـــات يف . املـــشتبه فـــيهم أو املتـــهمني، مبـــا يف ذلـــك تـــوقيفهم عـــن العمـــل

ويـستبعد قـانون إدارة     . انتهاكات إدارية بـالتوازي مـع اإلجـراءات اجلنائيـة ويف اسـتقالل عنـها              
ا إلدانات جنائية فعلية مـن تـوظيفهم يف اإلدارات، ويتـوخَّى عـزهلم     اخلدمة املدنية الذين خضعو 
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ويـنص أيـضاً قـانون    . بشكل دائـم مـن اخلدمـة العامـة إذا ثبتـت إدانتـهم بـسبب جـرائم الفـساد                
وقـدَّمت  . العقوبات اإلسـالمي علـى جـزاء احلرمـان مـن حقـوق مثـل التقـدُّم للمناصـب العامـة                   

 .ة اليت ُتفرضعدَّة أمثلة توضح اجلزاءات التأديبي

 من اخلطة اخلامـسة للتنميـة االقتـصادية         ٢١١ من الدستور اإليراين واملادة      ١٥٦وتنص املادة   
واالجتماعية والثقافية وكذلك عدة أحكام أخرى علـى اختـاذ تـدابري إلعـادة إدمـاج املـدانني                  

 .يف اجملتمع

اً لـآلراء الفقهيـة     وميكن النظر يف الظـروف املخففـة مبوجـب قـانون العقوبـات اإلسـالمي ووفقـ                
وعالوة علـى ذلـك، تفـصَّل وتوضَّـح األحكـام      . الصادرة عن املكتب القانوين للجهاز القضائي 

اجلديدة من قانون العقوبات اإلسالمي احلاالت الـيت ميكـن فيهـا تطبيـق الظـروف املخففـة، مبـا                    
ص الـذين   التعاون الفعَّال من جانب الشخص املتهم يف عمليـة التعـرف علـى األشـخا              "يف ذلك   

شــاركوا يف اجلرميــة أو ســاعدوا علــى ارتكاهبــا ويف مجــع األدلــة اإلثباتيــة أو كــشف املمتلكــات 
إقــرار الــشخص املتــهم قبــل "و" واألشــياء املتأتيــة مــن اجلرميــة أو املــستعملة يف ارتكــاب اجلرميــة 

تـهم  حمـاوالت الـشخص امل   "و" مالحقته أو اعترافه الفعلي أثنـاء التحقيـق واإلجـراءات القـضائية           
ومل ُيـنص  ". لتخفيف عواقب اجلرمية أو اختـاذ إجـراءات لتعـويض األضـرار الـيت سـببتها اجلرميـة               

على احلصانة من املالحقة القضائية، لكن ميكن أن تعلَّق هذه املالحقـة حـسب بعـض الـشروط       
وختـضع محايـة املـشاركني يف اجلرميـة         . املعيَّنة ومنها بناء على طلـب الـضحية أو علـى التعـويض            

 ٣٧ مـن املـادة   ٥ألحكام نفسها اليت ُتطبَّق بشأن الشهود، ومل يتم إبرام اتفاقات وفقاً للفقـرة       ل
  .من االتفاقية هبذا اخلصوص

    
    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     

ويتــضمن .  مــن االتفاقيــة٣٢اعتمــدت مجهوريــة إيــران اإلســالمية مــؤخراً أحكامــاً تنفــذ املــادة  
زاهة اإلدارية ومكافحة الفساد قائمـة جـرائم ُيَجـرَّم            بات اإلسالمي وقانون تعزيز الن    قانون العقو 

يف أحكامها استعمال القوة والتهديـد، يف حـني يـنص القـانون الثـاين علـى اختـاذ تـدابري حلمايـة                       
ويتضمَّن مشروع قانون اإلجراءات اجلنائيـة، الـذي هـو قيـد الدراسـة، عـدَّة                . فئات من اخلرباء  

وقامـت وزارة العـدل ووزارة      .  حلماية الشهود واألشخاص العلـيمني بـاألمور والـضحايا         تدابري
وتوجـد  . االستخبارات بالتعاون يف هذا الصدد، ومت إعداد قانون للقيام بتدابري خاصة باحلماية           

من قبلُ تدابري خاصة للحماية عند اإلدالء بالشهادات، مثالً اإلدالء بالـشهادات خـالل جلـسة                
عتــرب اســتعمال تكنولوجيــا االتــصاالت لــضمان هــذه احلمايــة أمــراً وارداً يف مــشاريع  ســرية، وي
وُتعـّد مـسألة حـصول    .  اتفاقـات مـع دول أطـراف أخـرى لنقـل الـشهود            ومل ُتربم أيُّ  . القوانني
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الضحايا على احلقوق واملعلومات مـن مـسؤولية املـدَّعني العـامني، وتوجـد تـدابري حلمايـة هـذه                    
 . اإلجراءات اجلنائيةاحلقوق ضمن قانون

زاهة اإلدارية ومكافحـة الفـساد واألحكـام الـواردة يف القـوانني واألوامـر            وينص قانون تعزيز الن   
زاهـة اإلداريـة،      وذكر املكتب الرئاسي املعين بـالن     . التوجيهية على محاية املبلّغني يف القطاع العام      

ري مثل كتمان اهلوية واحلماية من املـضايقة        املكلَّف بالتصدِّي للجرائم اإلدارية، تطبيق عدَّة تداب      
  .وإمكانية منح جوائز للتشجيع على اإلبالغ عن اجلرائم

    
    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السّرية املصرفية     

احلكومــة هلــا املــسؤولية عــن مــصادرة مجيــع   "أنَّ  مــن الدســتور اإليــراين علــى  ٤٩تــنص املــادة 
ت عن طريق الربا واالستيالء والرشوة واالختالس والـسرقة والقمـار وسـوء             الثروات اليت ُجمع  

اســتعمال اهلبــات وســوء اســتعمال عقــود ومعــامالت احلكومــة وبيــع األراضــي غــري املزروعــة     
لفــساد وغريهــا مــن الوســائل  لوغريهــا مــن املــوارد اخلاضــعة للملكيــة العامــة وتــشغيل مراكــز    

مالكها الشرعي، ويف حالـة عـدم إمكانيـة حتديـد مالكهـا،             واملصادر غري املشروعة وإعادهتا إىل      
ويتواصــل تنفيــذ هــذا املبــدأ العــام يف قــانون العقوبــات  ." جيــب أن ُيعهــد هبــا إىل اخلزانــة العامــة

، مما يسمح مبصادرة املمتلكات وعائـدات اجلرميـة، فـضالً           ١٠ و ٩اإلسالمي من خالل املادتني     
ــصلة  ــدات ذات الـ ــن األدوات واملعـ ــن ا. عـ ــع أن ومـ ــصاَدرملتوقَّـ ــ مبُتـ الغ تعادل قيمة عائدات ــ

وتـشمل هـذه املـصادرة      . تناد إىل إدانةــ االسة املبـالغ دومنـا      صادرــ م، مثلما هـو احلـال يف        اجلرمية
عائدات اجلرمية اليت جرى تغيريها وحتويلـها وخلطهـا، وكـذلك اإليـرادات وغريهـا مـن املنـافع                   

قضايا واألنشطة اليت تقوم هبا وحدة االسـتخبارات        وقُدِّمت معلومات عن ال   . املتأتية من اجلرمية  
وكُلِّفت املنظمة املعنية جبمع وبيـع ممتلكـات   . املالية واجملمع القضائي بغية تنفيذ أحكام االتفاقية    

وميكـن أيـضاً أن     . احليازة بإدارة املوجـودات مـن خـالل حـساب خـاص يف املـصرف املركـزي                
دة االســتخبارات املاليــة واجملمــع القــضائي  تطلــب ســلطات مثــل منظمــة التفتــيش العــام  ووحــ  

ــى معلومــات  ــصدر      . احلــصول عل ــات امل ــن اجملــرم إثب ــران اإلســالمية م ــة إي وال تطلــب مجهوري
املشروع للعائدات اإلجرامية املزعومة أو للممتلكات اخلاضعة للمـصادرة، رغـم وجـود تـدابري               

ألطـراف الثالثـة ذات النيـة       وهنـاك تـدابري عامـة حلمايـة حقـوق ا          . تنظم اإلعالن عن املمتلكـات    
 .احلسنة، وقُدمت أمثلة يف هذا اخلصوص

وال تسمح مجهورية إيران اإلسالمية بالـسرية املـصرفية، ويـنص القـانون علـى إمكانيـة حـصول           
وسـوف تواصـل مـشاريع األحكـام الـيت هـي قيـد              . عدة سلطات وطنية علـى الوثـائق املـصرفية        
  .لتحقق من احلسابات املصرفيةالدراسة تعزيز قدرات التحقيق فيما خيص ا
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    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     

 من قانون العقوبات اإلسالمي اجلديد علـى عـدم تطبيـق قـانون              ١٠٨ من املادة    ٢تنص الفقرة   
بـشأن اجلـرائم االقتـصادية،      " فيما خيص املالحقة القضائية وإصدار األحكـام وتنفيـذها        "للتقادم  

ومت التأكيد على أنه ملا كانت اجلرائم املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة              . م الفساد مبا يف ذلك جرائ   
 جرميـة مـن جـرائم الفـساد     وفقاً لقـانون الـشريعة، ومبـا أنـه مل تكـن أيُّ     " تعزيرية"ختضع لعقوبة  

 .لشكوى رفعها مشتٍك من األفراد، فهذه اجلرائم ال يشملها تطبيُق مدة للتقادم بشأهنا

 احملــاكم، لغــرض حتديــد العقوبــة، تنفيــذ حكــم العقوبــة بــشأن جرميــة جــرت وينبغــي أن تراعــي
 مـن قـانون العقوبـات اإلســالمي    ٥مالحقتـها قـضائياً يف اخلـارج وأدَّت إىل إدانـة وفقــاً للمـادة      

 املركز القضائي املعين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ميكـن أن يكـون            ولُوحظ أنَّ . اجلديد
  .الصددأداة فعَّالة يف هذا 

    
    )٤٢املادة (الوالية القضائية     

ــادتني      ــة مبوجــب امل ــضائية اإلقليمي ــة الق ــات اإلســالمي   ٤ و٣تتحــدَّد الوالي ــانون العقوب ــن ق  م
القـوانني اجلنائيـة تنطبـق علـى مجيـع األشـخاص الـذين ارتكبـوا              "اجلديد، اللتني تنصان علـى أنَّ     

، وأنَّـه   "واجلوي جلمهورية إيـران اإلسـالمية     جرائم داخل األراضي اإلقليمية ويف اجملال البحري        
إذا وقعت اجلرمية جزئياً داخل مجهورية إيـران اإلسـالمية وأدَّت إىل عواقـب خـارج البلـد، أو                   "

إذا وقعت اجلرمية جزئياً داخل مجهورية إيران اإلسالمية أو خارجهـا وأدَّت إىل عواقـب داخـل               
وينفِّذ هذا احلكـم أيـضاً      ."  داخل مجهورية إيران اإلسالمية     اجلرمية وقعت  البلد، جيب اعتبار أنَّ   

وتقدِّم عدَّة أراء فقهية استـشارية للمكتـب القـانوين          .  من االتفاقية  ٤٢من املادة   ) ج (٢الفقرة  
ــة      ــسري واالســتثناءات املمكن ــشأن التف ــضائي إرشــادات إضــافية ب ــاز الق ــانونُ  . للجه ــن ق وُيمكِّ

يــة القــضائية علــى مــنت الطــائرات، وتــسمح االتفاقــات الثنائيــة  الطــريان املــدين مــن تطبيــق الوال
 مـن قـانون العقوبـات      ٨وتـنص املـادة     . بتطبيق الوالية القضائية على منت السفن على حنو مماثل        

. اإلسالمي اجلديد على تطبيق الوالية القضائية على اجلرائم املرتكبـة يف حـق الرعايـا اإليـرانيني                
أيِّ العقوبات اإلسـالمي اجلديـد علـى تطبيـق الواليـة القـضائية علـى               من قانون    ٥وتؤكِّد املادة   

مواطن إيراين أو أجنيب يرتكب جرائم وذلـك مبوجـب قـانون العقوبـات اإلسـالمي أو مبوجـب           
  حتديـداً علـى أنَّ     ٦وباإلضـافة إىل ذلـك، تـنص املـادة          . قوانني خاصة خارج األراضـي اإليرانيـة      

، خـارج األراضـي اإليرانيـة       ني أو غـري إيـراني     ونميون إيراني ارتكبها موظفون حكو  "اجلرائم اليت   
يف إطار وظائفهم وواجباهتم الرمسية، فـضالً عـن اجلـرائم الـيت ارتكبـها املمثلـون الدبلوماسـيون                    
والقنصليون وغريهم من مسؤويل حكومة مجهورية إيـران اإلسـالمية الـذين يتمتعـون باحلـصانة                
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ق وُتالحَـ ]." ذات الـصلة [وانني مجهوريـة إيـران اإلسـالمية       الدبلوماسية، جيب معاملتهم وفقاً لق    
.  مــن قــانون العقوبــات اإلســالمي اجلديــد ٨ و٥اجلــرائم املرتكبــة ضــد الدولــة وفقــاً للمــادتني  

وتؤكِّد مجهورية إيران اإلسـالمية واليتـها القـضائية علـى الرعايـا اإليـرانيني أو األجانـب الـذين               
وأشــارت مجهوريــة إيــران اإلســالمية إىل أهنــا . تم تــسليمهمارتكبــوا جــرائم يف اخلــارج إذا مل يــ

  .ميكن أن تتشاور مع دول أخرى هبدف تنسيق اإلجراءات فيما خيص التصرفات ذاهتا
    

   )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
فيـنّص  . وين اإليـراين  تتناول عدَّة أحكام العواقب النامجة عن أفعال الفساد يف إطار النظـام القـان             

القــانون املتعلــق بالرشــوة املــشدِّدة للعقوبــة والقــانون املتعلــق بتنفيــذ عطــاءات املناقــصات، علــى 
ووضعت الـسلطات الوطنيـة تـدابري       . سحب اتفاق االمتياز إذا ثبت اكتسابه عن طريق الرشوة        

علومـات الـيت     االتفاقيـة؛ وعلـى وجـه اخلـصوص، تـشمل امل            يف شاملة لتنفيذ هـذا احلكـم الـوارد       
تقدِّمها منظمة التفتيش العام وبلدية طهران آليـات ملنـع إبـرام عقـود تنفيـذ عطـاءات مناقـصات          

 .يشوهبا الفساد وتداركها

 وتوجـد لـدى  وهناك تدابري عامة تضمن تعويض األشخاص عن األضرار الـيت يـسبِّبها الفـساد،             
ة التفتيش العام واحملكمـة العليـا       منظم(عدَّة سلطات وطنية آليات ميكن مبوجبها تقدمي شكاوى         

وأُشـري خـالل اجتمـاع مـع اجملمـع القـضائي       ).  من الدسـتور ٩٠ملراجعة احلسابات وجلنة املادة     
  .املعين بالشؤون االقتصادية إىل التأكيد على أنشطته فيما خيص العدالة اإلصالحية والتعويض

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦د املوا(السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات     

 اجملمع القضائي املعين بالشؤون االقتصادية اهليئة الرئيسية املكلفة مبهمـة التحقيـق يف جـرائم             دَُّعُي
 مـن التعليمـات املتعلقـة بإنـشائه، الواليـة القـضائية علـى              ١٠الفساد، وهو ميارس، وفقاً للمـادة       

 ريــال إيــراين ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  علــى احلــّد األدىن املقــدَّر بنحــوالقــضايا الــيت تربــو قيمتــها
وأكثر وذلك بناء على إحالة السلطات املسؤولة عـن الكـشف عـن اجلـرائم االقتـصادية، مبـا يف         
ذلك منظمة التفتيش العام ووزارة االستخبارات ومنظمـة احملاسـبة وغريهـا مـن الكيانـات ذات                 

ايا تنطـوي علـى     وميكن للمجمع القـضائي أيـضاً أن يبـت يف قـض           . الصلة وأجهزة إنفاذ القانون   
قيمــة ذات مبلــغ أقــل، بينمــا القــضايا الــيت ال ُيمــارس عليهــا واليــة قــضائية تعــد مــن اختــصاص  

ويتم ضمان استقالل هـذه اهليئـات بواسـطة حـضور القـضاة واملـدَّعني          . قوات الشرطة املوحَّدة  
 العــامني الــذين يــشرفون علــى عمــل احملققــني، وجــرى التأكيــد علــى خمتلــف املــوارد واألنــشطة 
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ويقوم اجملمـع القـضائي بالتنـسيق خـالل املراحـل األوىل للتحقيـق، وتـتم              . التدريبية هلذه اهليئات  
 .أحكام اإلدانةاالتصاالت مع اهليئات األخرى قبل إصدار 

ع على التعاون بني املوظفني العمـوميني والـسلطات وهيئـات التحقيـق     وهناك عدة أحكام تشجِّ   
لك عن طريق رفع شكاوى إىل سلطة عليا أوالً مث اإلحالـة إىل             وميكن أن يتم ذ   . عاء العام واالدِّ

ــة  ــات     . اجلهــات املعني ــؤدي عــدم اإلبــالغ عــن ارتكــاب جــرائم الفــساد إىل عقوب وميكــن أن ي
 مـن اخلطـة اخلامـسة       ٢٢١وأنشأت املـادة    .  من قانون العقوبات اإلسالمي    ٦٠٦مبوجب املادة   

ــة جلم    ــة والثقافيـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــالمية   للتنميـ ــران اإلسـ ــة إيـ ــات  "هوريـ ــس اهليئـ جملـ
الذي يتألف من منظمة التفتيش العـام وحمكمـة العدالـة اإلداريـة وحمكمـة مراجعـة                 " االستشارية

. احلسابات ووزارة االستخبارات وهيئة احملاسبة ونائب رئـيس الربملـان وكـذلك نائـب الـرئيس             
 .لطات املكلفة مبكافحة الفسادوإحدى املهمات املنوطة به التنسيق بني مجيع اهليئات والس

وتــنص عــدَّة أحكــام واردة يف قــانون مكافحــة غــسل األمــوال والتوجيهــات الــيت تــنظّم عمــل    
وتقـوم وحـدة    . وحدة االستخبارات املالية على التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص         

ــتخبارات املاليــة جبهــود كــبرية إلذكــاء الــوعي وتــدريب املــصارف واملؤســس        ات املاليــة االس
وحتيــل وحــدة االســتخبارات املاليــة تقــارير عــن       . والنقابــات وغريهــا مــن الكيانــات املبلِّغــة    

وتـساهم هيئـات أخـرى      . املعامالت املشبوهة إىل اجملمع القضائي الختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات            
مثـل مكتـب مكافحـة اجلرميـة االقتـصادية ومنظمــة مراجعـة احلـسابات يف تعزيـز قـدرة القطــاع          

وتوجد أيـضاً تـدابري شـاملة للتـشجيع علـى اإلبـالغ عـن جـرائم                 . اص على مكافحة الفساد   اخل
الفساد، مبا يف ذلك عن طريق البوابة اإللكترونية الوطنية ملؤسسة التفتيش العام املعنيـة بفحـص                

وعالوة على ذلك، تتلقى أيضاً اللجنـة اخلاصـة      . الشكاوى والتقارير وبنشر املفتشني املتطوعني    
ــا ــة أو      ٩٠دة بامل ــسلطة التنفيذي ــة أو ال ــة الوطني ــة بعمــل اجلمعي ــشكاوى املتعلق  مــن الدســتور ال

  .السلطة القضائية وُتحقق فيها
    

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
 

دة يف تنفيـذ الفـصل الثالـث        ُتجَمل فيما يلي املعامل البارزة للتجارب الناجحة واملمارسـات اجليِّـ          
 : مجهورية إيران اإلسالميةمن االتفاقية يف

 اجلهـود الكـبرية الـيت تـضطلع هبـا الـسلطات املختلفـة، مبـا يف                  بالثنـاء مما هو جدير      •  
ذلــــك منظمــــة التفتــــيش العــــام ووزارة العــــدل عــــن طريــــق املركــــز القــــضائي 
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لتكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت مــن أجــل مجــع البيانــات واإلحــصاءات،   
 .أخرى تسعى إىل حتسني قدراهتا يف مجع البياناتوميكن التشارك فيها مع دول 

 مــن ٢٣يــنص القــانون اإليــراين ملكافحــة غــسل األمــوال، فيمــا يتعلــق باملــادة    •  
ــى   ــة، عل ــع اجلــرائم  "االتفاقي ــشمل مجي ــاجلرائم األصــلية   " هنــج ي ــق ب ــا يتعل فيم

اخلاصة بغسل األموال، مبا يف ذلك مالحقتها قضائياً عند ارتكاهبـا يف اخلـارج         
 .رمي غسل األموال الذايتوجت

التدابري الشاملة املتخذة فيمـا يتعلـق بـإقرار مـسؤولية األشـخاص االعتبـاريني،                 •  
واجتاه اجملمـع القـضائي املعـين بالـشؤون االقتـصادية يف كـثري مـن احلـاالت إىل                   

 .النظر بعني االعتبار إىل هذه املسؤولية

ــات املا      •   ــالغ الغرام ــديل مب ــة تع ــى أمهي ــد عل ــدل    التأكي ــع مع ــا يتناســب م ــة مب لي
التضخم مرة كل ثالث سـنوات باعتبـاره هنجـاً مفيـداً للحفـاظ علـى تناسـب                  

 .هذه العقوبات

ة رتوسيع نطاق حجز ومصادرة عائدات اجلرميـة، مبـا يف ذلـك حجـز ومـصاد                 •  
ــمب ــموكــذلك الغ تعادل قيمة عائدات اجلرمية ـ ــالغ دومنــا صادرـ ــاالسة املب تناد ـ

 .إدانةحكم إىل 

 هيئة خمصَّـصة للبـت يف القـضايا املتعلقـة بارتكـاب اجلـرائم االقتـصادية،                 إنشاء  •  
ــضاة       ــألف مــن ق ــيت تت ــصادية، ال ــشؤون االقت وهــي اجملمــع القــضائي املعــين بال

 .متمرسني ومدعني عامني مستقلني

التأكيد على إشراك جمموعة واسعة من اهليئـات الوطنيـة، مبـا يف ذلـك منظمـة                   •  
ستخبارات املالية وكذلك بلدية طهران، هبـدف منـع         التفتيش العام ووحدة اال   

وُرحّب خصوصاً بتدوين النظـام األساسـي جمللـس اهليئـات           . ومكافحة الفساد 
ــشارية، أل ــة      نَّ االست ــة والثوري ــب العام ــع املكات ــاون م ــة التع ــزز فعالي ــك يع ذل

عــاء العــام وكــذلك مــع اجلهــاز القــضائي، فيمــا يتعلــق مبالحقــة القــضايا    لالدِّ
 واستبانة التحدِّيات وثغرات مـواطن الـضعف املوجـودة يف القطاعـات             اجلنائية

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حد سواء
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اإلشــارة إىل اجلهــود الــيت ُتبــذل إلذكــاء الــوعي لــدى املــوظفني العمــوميني           •  
والــسلطات وتدريبــهم وتــشجيعهم علــى اإلبــالغ عــن جــرائم الفــساد، فــضالً 

 .السلطات وهيئات التحقيق واالّدعاء العامعن التعاون مع تلك 

اإلشــارة إىل املــشاركة الناشــطة مــع أصــحاب املــصلحة الــوطنيني، وخــصوصاً   •  
القطـاع اخلـاص والتأكيـد علــى أمهيـة خمتلـف األنـشطة الــيت قامـت هبـا وحــدة         

وإضـافة إىل ذلـك، أنـشئت عـدة قواعـد           . االستخبارات املالية يف هـذا الـصدد      
 شـخص أو  وى ملعاجلة قضايا اإلبالغ الـيت يقـوم هبـا أيُّ        بيانات خاصة بالشكا  

كيــان فيمــا خيــص املخالفــات أو ســوء الــسلوك الــذي يقــوم بــه املوظفــون          
  .العموميون ضمن هيئات الرقابة وهيئات إنفاذ القوانني

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

 :ائمة ملكافحة الفسادمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح زيادة تعزيز التدابري الق

 من االتفاقية، مبـا يـشمل علـى         ١٥اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتنفيذ املادة         •  
ــة   ــام العناصــر التالي ــةالوعــد : حنــو ت ــها  غــري مــستحقة مبزي ؛  أو عرضــها أو طلب

أخـذ   و ؛ غـري املـستحقة    مـن املزايـا   النطاق الواسـع    إدراج املزايا املعنوية ضمن     و
 . يف االعتبارطراف الثالثة املستفيدةالعنصر اخلاص باأل

 مــن ١٦ مــن املــادة ١اختــاذ التــدابري التــشريعية الالزمــة لتنفيــذ أحكــام الفقــرة    •  
 . من هذه املادة٢االتفاقية، والنظر يف اختاذ تدابري لتنفيذ الفقرة 

 . من االتفاقية١٩ و١٨النظر يف اختاذ تدابري تشريعية للتنفيذ الكامل للمادتني   •  

النظــر يف أن ُيــنّص علــى عقوبــات متوّخــاة أخــرى غــري الغرامــات املاليــة فيمــا    •  
 . من االتفاقية٢٣خيص اجلرائم اليت نصَّت عليها املادة 

 . من االتفاقية٢٥اختاذ تدابري تشريعية للتنفيذ الكامل للمادة   •  

مواصلة ضـمان محايـة الـشهود واخلـرباء والـضحايا عـن طريـق اعتمـاد قـوانني                     •  
 .ابري بشأن احلماية املناسبةوتد

النظر يف إلزام اجلاين بأن يبيِّن املـصدر املـشروع لعائـدات اإلجراميـة املزعومـة                  •  
 .أو املمتلكات األخرى املعرضة للمصادرة
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ــة ممارســة اجملمــع القــضائي املعــين بالــشؤون االقتــصادية      •   النظــر يف ختفــيض عتب
ودة بني اجملمع القضائي وهيئـات       وتوضيح العالقات املوج   ،للوالية املؤسساتية 

 .أخرى خمتصة بالتحقيق واملالحقة القضائية

كمالحظة عامة، النظر يف توطيد أو تبسيط األطر القانونية املختلفة املوجودة حالياً   •  
  .هبدف جترمي أفعال الفساد والتعجيل باعتماد مشاريع األحكام قيد الدراسة

    
    نية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التق  - ٤- ٢  

ُحدِّدت االحتياجات التالية من املـساعدة التقنيـة لتنفيـذ الفـصل الثالـث، مبـا يف ذلـك مـا خيـّص                       
ــواد  ــا٢٣ و٢١ و٢٠ و١٦املـ ــستفادة     :  وغريهـ ــدروس املـ ــدة والـ ــات اجليِّـ ــص للممارسـ ملخَّـ

  .وذجيةوالتشريعات النموذجية واالتفاقات والترتيبات النم
    

    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
خيضع تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية يف املقـام األول                 

ــام    ــسليم اجملــرمني لع ــانون ت ــام   ١٩٦٠لق ــاون القــضائي لع ــانون التع  وللمعاهــدات ١٩٣٠ ولق
 .الثنائية املقابلة

ــادة   ــة الــيت مت      مــن القــانون ٩وتــنص امل ــار أحكــام املعاهــدات الدولي ــراين علــى اعتب  املــدين اإلي
  .التصديق عليها وفقاً للدستور جزءاً من القانون الوطين

    
  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

 
    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

ن ُيلىب طلب التسليم إذا كان الفعـل املعـين ُيعـّد جرميـة جنائيـة أو جنحـة مبوجـب القـانون                   ميكن أ 
اإليراين وتشريعات الدولة الطالبة، وكان ُيعاقَب على هذه اجلرمية بالسجن ملدة ال تقل عـن سـنة           

ان وتنظـر مجهوريـة إيـر     ). مـن قـانون تـسليم اجملـرمني       ) ٢ (٤املـادة   (مبقتضى قانون الدولة الطالبة     
اإلسالمية إىل أغلب اجلرائم اليت تشملها االتفاقية، باستثناء اجلرائم اليت مل ُتجّرم مبوجب القـانون            

 .اإليراين، على أهنا قابلة للتسليم ومتضمنة يف معاهدات تسليم اجملرمني القائمة

عـت   بلـداً، ووقَّ ١٨وقد أبرمت مجهورية إيران اإلسالمية معاهدات ثنائيـة لتـسليم اجملـرمني مـع             
وجيـري التفـاوض مـع مجهوريـة إيـران اإلسـالمية بـشأن              . على معاهدات ثنائية مع أربعة بلـدان      
 .معاهدات ثنائية إضافية لتسليم اجملرمني
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وميكـن القيـام بتـسليم      . وال تشترط مجهورية إيران اإلسالمية وجـود معاهـدة لتـسليم املطلـوبني            
ميكن النظـر إىل االتفاقيـة كأسـاس قـانوين ميكـن      املطلوبني على أساس مبدأ املعاملة باملثل، بينما   

 . مبوجبه عملياً تقدمي طلب التسليم، ولكن فقط باالقتران مع مبدأ املعاملة باملثل

  . مــن قــانون تــسليم اجملــرمني   ) ١ (٨وُتعتــرب اجلنــسية أساســاً إلزاميــاً للــرفض مبوجــب املــادة       
ورغـم  .  يف حالـة رفـض تـسليمه       وال يتضمن القانون شروطاً مباشرة بشأن حماكمـة مـواطن مـا           

 مـن قـانون العقوبـات       ٧ذلك، ترد هذه الشروط يف بعض املعاهدات الثنائية وكذلك يف املـادة             
 .اإلسالمي اجلديد

) ٣ مـن املـادة      ١٤ و ٩الفقرتان  (ومثة وسائل محاية لضمان املعاملة العادلة توفَّر مبوجب الدستور          
ــة للمحــاكم العامــة و   ــانون القواعــد اإلجرائي ــة وق ــة باملــسائل اجلنائي ــة املعني وباإلضــافة إىل . الثوري

ذلك، تـرد شـروط إضـافية مفـصَّلة بـشأن املعاملـة العادلـة يف مـشروع القـانون اخلـاص بالقواعـد                        
 .اإلجرائية اجلنائية ومشروع القانون بشأن التعاون القضائي الدويل

ورات قبل رفـض طلبـات   وتنص بعض املعاهدات الثنائية لتسليم اجملرمني على شرط إجراء مشا         
 .تسليم اجملرمني

وأبرمت مجهورية إيران اإلسالمية عدداً مـن االتفاقـات الثنائيـة بـشأن نقـل األشـخاص احملكـوم                  
 .عليهم، ووضعت أيضاً اتفاقاً منوذجياً بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم

راسـة إمكانيـة نقـل     من االتفاقية من خـالل د ٤٧وقامت مجهورية إيران اإلسالمية بتنفيذ املادة  
وميكـن إدراج   . اإلجراءات اجلنائية إىل الدول األطراف األخرى هبدف مالحقة جـرائم الفـساد           

  .األحكام املقابلة ضمن القانون اجلديد املتعلق بالتعاون القضائي الدويل
    

    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
ووفقاً لقـانون التعـاون     . لمساعدة القانونية املتبادلة   اتفاقاً ل  ٢٠أبرمت مجهورية إيران اإلسالمية     

، ميكن أن ُتوفَّر املساعدة القانونية املتبادلة بنـاء علـى مبـدأ املعاملـة باملثـل أو                  )١٩٣٠(القضائي  
وال يوجد شرط الزدواجية التجرمي ُيطبَّـق علـى         . من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف      

ــة املتباد  ــساعدة القانوني ــصلة      امل ــة ذات ال ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــات امل ــرفض اتفاق ــا مل ت ــة، م ل
 .صراحة نوعاً معيناً من املساعدة

وســيكون بوســع مجهوريــة إيــران اإلســالمية أن تقــدم املــساعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا يتعلــق    
 .باجلرائم اليت جيوز فيها حتميل املسؤولية للشخصيات االعتبارية
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 حظر بشأن إرسال املعلومات تلقائيـاً إىل الـدول األطـراف            يعات اإليرانية أيَّ  وال تتضمَّن التشر  
 .األخرى؛ ومع ذلك، مل تالحظ قضايا من هذا القبيل يف املمارسة العملية حىت اآلن

ــة       ــة املتبادل ــاً أمــام تقــدمي املــساعدة القانوني ــصفتها عائق ــسّرية املــصرفية ب وال ميكــن النظــر إىل ال
 .يرانية احلاليةمبوجب التشريعات اإل

وأبلغت مجهورية إيران اإلسالمية األمني العام لألمم املتحدة بتعيني وزارة العدل بوصـفها هيئـة    
/  نيـسان ١١مركزية لتلقي وإرسال طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة عمـالً باالتفاقيـة بتـاريخ               

 . ٢٠١٣أبريل 

شفوية العاجلة أو الطلبات عن طريـق الربيـد         وميكن أن تقبل مجهورية إيران اإلسالمية الطلبات ال       
اإللكتــروين أو بواســطة وســائل االتــصاالت الــسلكية والالســلكية األخــرى؛ ورغــم ذلــك، جيــب 

 .االستعاضة عنها مبزيد من الطلبات الكتابية الرمسية املقدَّمة الحقاً عن طريق القنوات الرمسية

اع عن طريـق التـداول عـن بعـد، عنـد            وتسمح مجهورية إيران اإلسالمية بعقد جلسات االستم      
  .االقتضاء

    
   اخلاصة التحرِّيالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب     

    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
كمــا أُشــري إليــه ســلفاً، تتعــاون املؤســسات اإليرانيــة علــى إنفــاذ القــانون بنــشاط مــع نظرائهــا     

ســالمية وحــدات متخصــصة للمــشاركة يف املــساعدة   وأنــشأت مجهوريــة إيــران اإل . األجانــب
 .املتبادلة وتنسيق التعاون مع الشركاء األجانب وموظفي االتصال

وتتمتَّع وحدة االستخبارات املالية اإليرانية بتجـارب ناجحـة للتعـاون مـع وحـدات االسـتخبارات                 
وتوجـد  . ية من اجلرائم اجلنائيـة    املالية األجنبية فيما يتعلق حبركة عائدات اجلرمية أو املمتلكات املتأت         

 .أيضاً أمثلة إجيابية فيما يتعلق بالتعاون هبدف حتديد هوية اجملرمني املزعومني والكشف عنهم

وأقيمت قنوات اتصال جيـدة بـصفة خاصـة بـني قـوات الـشرطة يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية                      
 .واإلمارات العربية املتحدة

ــو    ــران اإلســالمية م ــة إي ــت مجهوري ــستان وباكــستان    وعيَّن ــاد الروســي وأفغان ــصال يف االحت ظفي ات
 .وُعّين موظفون مماثلون يف أذربيجان واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية. وتركيا

واقترحت مجهورية إيران اإلسالمية أيضاً إنشاء شبكة إقليمية للتعاون بني جهـات إنفـاذ القـانون                
 ).ECOPOL(، من املزمع أن ُتسمَّى إيكوبول )ECO(تصادي برعاية منظمة التعاون االق
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وقامت مجهورية إيران اإلسـالمية بتحقيقـات مـشتركة علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة مـع                       
ورغـم ذلـك،    . وكاالت إنفاذ القانون يف كل من أفغانستان واإلمارات العربية املتحدة وتركيـا           

ملعـايري القائمـة بأنـه واحـد مـن التحـدِّيات       تصف مجهورية إيران اإلسالمية أيـضاً عـدم مالءمـة ا        
 .٤٩اليت تعوق التنفيذ الكامل ألحكام املادة 

ورغــم عــدم وجــود أحكــام واضــحة يف التــشريعات اإليرانيــة تتنــاول مــسائل عمليــات التــسليم 
 عوائق قانونيـة السـتعماهلا ولقبـول        املَراقب وغريها من أساليب التحرِّي اخلاصة، فال توجد أيُّ        

 . كأدلة إثباتيةنتائجها

وتصف مجهورية إيران اإلسالمية أيضاً عدم مالءمة املعـايري القائمـة بأنَّـه واحـد مـن التحـدِّيات                  
؛ غري أهنا ترغب يف إبرام اتفاقات وترتيبـات بـشأن     ٥٠اليت تعوق التنفيذ الكامل ألحكام املادة       

اح باسـتعمال هـذه     استعمال أساليب التحرِّي اخلاصة مع دول أطراف أخرى، فضالً عن السم          
  .األساليب على أساس كل حالة على حدة

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

ُيسلَّط الضوء على ما يلي من التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة فيما يتعلق بتنفيـذ الفـصل                
 :الرابع من االتفاقية

واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة،    إبرام عدد من املعاهدات الثنائية لتسليم اجملرمني        •  
ــرام       ــاوض وإب ــران اإلســالمية للتف ــة إي ــذهلا مجهوري ــيت تب واجلهــود املتواصــلة ال

 .معاهدات واتفاقات جديدة

وضــع إطــار تنفيــذي خمــصص ملعاجلــة طلبــات التعــاون الــدويل القائمــة علــى       •  
 .نةاملُعيَّاالتفاقية، عن طريق إشراك وزارة العدل بصفتها السلطة املختصة 

 .اعتبار االتفاقية األساس القانوين لتسليم اجملرمني يف املمارسة العملية  •  

وضــع شــعبة االتفاقــات الدوليــة التابعــة للمكتــب الرئاســي التفاقــات منوذجيــة   •  
 .بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم وتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة

ــة      •   ــني مجهوري ــاون ب ــد مــن التع ــستوى جي ــق م ــدول   حتقي ــران اإلســالمية وال  إي
 .اجملاورة يف جمال إنفاذ القانون

اقتــراح إنــشاء شــبكة إقليميــة هبــدف التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون برعايــة       •  
  ).ECO(منظمة التعاون االقتصادي 
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
 :ملكافحة الفسادمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح زيادة تعزيز التدابري القائمة 

مراعاة املتطلبـات الـواردة يف االتفاقيـة بـشأن إدراج جـرائم الفـساد باعتبارهـا                   •  
 .قابلة للتسليم مع إبرام معاهدات جديدة لتسليم اجملرمني

جتــرمي مجيــع اجلــرائم اإللزاميــة الــيت تــشملها االتفاقيــة لــضمان الوفــاء باشــتراط   •  
ليم عنـدما تـشكل هـذه اجلـرائم أسـاس           ازدواجية التجرمي، وميكن القيام بالتـس     

 .طلبات التسليم

ــة يف         •   ــات األجنبي ــاذ أحكــام العقوب ــسمح بإنف ــة ت النظــر يف إدخــال أحكــام قانوني
 .احلاالت اليت يرفض فيها طلب التسليم هبدف إنزال العقوبة على مواطن إيراين

 .ائي الدويلالنظر يف تسريع عملية إكمال اعتماد القانون املتعلق بالتعاون القض  •  

النظــر يف اإلشــارة ضــمن التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة إىل إمكانيــة تقــدمي     •  
 .املساعدة القانونية املتبادلة إىل الدول األطراف دون شرط املعاملة باملثل

النظر يف إدخال التعديالت املقابلة يف التشريعات الوطنية الـيت تـأذن حتديـداً                •  
ــة املختــصة   ــة يف أوســع   للــسلطات اإليراني ــة املتبادل بتقــدمي املــساعدة القانوني

 مـن املـادة     ٣نطاق ممكن من القضايا، على النحو املنصوص عليه يف الفقـرة            
 . من االتفاقية٤٦

النظر يف إدخـال أحكـام خاصـة ضـمن التـشريعات الوطنيـة فيمـا يتعلـق بنقـل                      •  
 ١٠األشخاص احملتجزين وذلك على النحو املنـصوص عليـه يف الفقـرات مـن               

 . من االتفاقية٤٦ من املادة ١٢إىل 

إدخال التعديالت املقابلة يف التشريعات الوطنية ذات الصلة الراميـة إىل تنفيـذ               •  
 . من االتفاقية٤٦ من املادة ٢٩املتطلبات الواردة يف الفقرة 

النظــر يف تعزيــز التعــاون مــع دول أطــراف أخــرى يف االتفاقيــة بغيــة اإلعمــال     •  
 . من االتفاقية٤٨ من املادة ٣الفقرة التام ملقتضيات 

النظر يف إبرام اتفاقات وترتيبات ثنائية للقيام بتحقيقات مـشتركة، متاشـياً مـع                •  
 . من االتفاقية٤٩املادة 
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إدخال التعديالت املقابلة يف التشريعات الوطنية هبـدف اإلنفـاذ التـام ألحكـام                •  
  . من االتفاقية٥٠املادة 

    
    ن املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات م  - ٤- ٣  

 :ُحدِّدت االحتياجات التالية من املساعدة التقنية

ــة        •   ــشريعات النموذجي ــستفادة والت ــدروس امل ــدة وال ملخَّــص للممارســات اجليِّ
 .بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية إىل دول أطراف أخرى

ــدة     •   ــة    ملخَّــص للممارســات اجليِّ ــشريعات النموذجي ــستفادة والت ــدروس امل وال
 .بشأن املساعدة القانونية املتبادلة

 عـن ملخَّص للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة والتـشريعات النموذجيـة            •  
كيفية تعزيز التعاون يف جمال إنفـاذ القـانون عـن طريـق اسـتعمال التكنولوجيـا                 

 .احلديثة من أجل التصدِّي جلرائم الفساد

  .ملخَّص للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة بشأن إنشاء هيئات حتقيق مشتركة  •  
 


