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    خالصة وافية  - ثانياً  
    أفغانستان    

عن اإلطار القانوين واملؤسسي ألفغانستان يف سياق تنفيذ اتفاقية عامة مة: حملة مقدِّ  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  ماألم
ــتان  وقَّ ــت أفغانسـ ــى عـ ــة يف علـ ــباط ٢٠االتفاقيـ ــر/شـ ــدَّ ٢٠٠٤ فربايـ ــا يف وصـ  ٢٥قت عليهـ
  .٢٠٠٨ سطسأغ/آب
ــا و ــام    تعتمـــد أفغانســـتان نظامـــاً قانونيـ قائمـــاً علـــى القـــانون املـــدين مـــع دور ملحـــوظ ألحكـ

قــانون  مــن دســتور أفغانســتان، ال جيــوز أن يتعــارض أيُّ ٣وفقــاً للمــادة ف. اإلســالمية الشــريعة
  مبادئ الشريعة.  مع

اتفاقيـات   نَّإذ إ يف أفغانسـتان؛ صادر القـانون  االتفاقية مكانة عالية يف التسلسل اهلرمي مل وتتبوَّأ
  القانون الدويل هي املصدر الثالث من مصادر القانون بعد الدستور وأحكام الشريعة.

دة فيمـا يتعلـق   العديـد مـن التحـديات احملـدَّ    أنَّ وخالل عملية االسـتعراض، أفـادت أفغانسـتان بـ    
راً، ة تشـريع وضـعت مـؤخَّ   بتنفيذ الفصلني الثالث والرابع مـن االتفاقيـة جيـري تناوهلـا يف مسـود     

      ضون.طري، وهو ما أثىن عليه اخلرباء املستعرِكما هو مشار إليه يف التقرير القُ
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

تماشـى مـع املـادة    غانستان على تعريف شامل ملصطلح "املوظف العمـومي" ي ال حيتوي قانون أف
  من االتفاقية. ٢

مــــــن  ٢٥٩و ٢٥٨) و١( ٢٥٥و ٢٥٤م يف املــــــواد ارتشــــــاء املــــــوظفني العمــــــوميني جمــــــرَّ
  العقوبات.  قانون

اجلرمية على التماس فوائد غـري مسـتحقة    هذه من قانون العقوبات، تقتصر ٢٥٨مبوجب املادة 
ــا تشــمل  وال ــا فعلي ــان تشــمل؛ كمــا احلصــول عليه ) ســلوكاً مشــاهباً.  ١( ٢٥٥و ٢٥٤ املادت
ر أقــل ممــا هــو مقــرَّ  ٢٥٨اجلرميــة مبوجــب املــادة  هــذه قــة علــى ارتكــاب  العقوبــة املطبَّ أنَّ غــري

  ).١(  ٢٥٥و ٢٥٤مبوجب املادتني 
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عنــد مــن قــانون العقوبــات  ٢٥٩و ٢٥٨و ٢٥٤املــواد  مبوجــباالرتشــاء  ٢٦١م املــادة وجتــرِّ
  من خالل وسيط. هذا اجلُرماقتراف 
باإلشـارة  وذلـك  ) ٢( ٢٥٥غري مباشر فقـط يف املـادة    بشكلرشو املوظفني العموميني وُيجرَّم 
. نفسـها  ان بعقوبة املرتشيعاقَبالراشي والوسيط يف الرشوة ُيأنَّ اليت تنص على  ٢٥٤ إىل املادة

رة مبوجـــب مقارنـــة بالعقوبـــة املقـــرَّ ٢٦٠ب الراشـــي بعقوبـــة أقـــل مبوجـــب املـــادة كمـــا ُيعاقَـــ
  .إذا قوبل عرض الرشوة بالرفض) ٢(  ٢٥٥  املادة
الشخص الذي طُلب منه تقدمي رشوة من املسؤولية اجلنائيـة إذا قـام بـإبالغ     ٢٦٤ئ املادة وُتربِّ

الشـخص الـذي ُعرضـت     ٢٦٥ئ املـادة  م ما يثبت طلب الرشوة. وُتـربِّ السلطات املختصة وقدَّ
ن املسؤولية اجلنائية إذا قـام بـإبالغ السـلطات املختصـة قبـل أخـذ الرشـوة ونـتج         عليه الرشوة م
حتديـد يف القـانون للمـدة    أيِّ . وقـد يـؤدي عـدم وجـود     اًعلـى الراشـي متلبسـ    بُضعن ذلك الق

اإلعفـاء  أنَّ ىل إساءة اسـتخدام هـذا الـنص. كمـا     املناسبة اليت جيب خالهلا اإلبالغ عن اجلرمية إ
أيضاً صعوبات يف تقييم دوافع الشخص يف إبالغ السـلطات عـن    يسبِّبسؤولية التلقائي من امل

  .املعين السلوك
م التشريعات األفغانية رشو املوظفني العموميني األجانب ومـوظفي املؤسسـات الدوليـة    ال جترِّو

      الرشوة يف القطاع اخلاص واملتاجرة بالنفوذ.ال العمومية و
    )٢٤و ٢٣ان اإلخفاء (املادت ؛غسل األموال    

من قانون مكافحة غسل األموال والعائـدات اإلجراميـة (قـانون     ٤م يف املادة غسل األموال جمرَّ
  مكافحة غسل األموال).

(م) مـن قـانون    )١( ٣وميكن اعتبار مجيع اجلرائم جرائم أصلية ألغراض غسل األموال (املـادة  
  مكافحة غسل األموال).

وال بـــني اجلـــرائم األصـــلية املرتكبـــة داخـــل أفغانســـتان  ز قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال مييِّـــ
  وخارجها.

؛ غري أنه ال جيوز توقيع سـوى أشـد   لألموال على الغسل الذايت إجراء املالحقة القضائيةوميكن 
  من قانون العقوبات). ١٥٦عقوبة (سواًء للجرمية األصلية أو لغسل األموال) (املادة 

      من قانون العقوبات. ٤٧٤وجب املادة م مبوإخفاء العائدات اإلجرامية جمرَّ



 

4V.16-04981 
 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.29 

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧اإلثراء غري املشروع (املواد ؛ إساءة استغالل الوظائف؛ االختالس
مــن قــانون العقوبــات (فيمــا خيــص اخــتالس   ٢٦٩و ٢٦٨يف املــادتني  م جزئيــااالخــتالس جمــرَّ

هـم علـى أهنـا مجيـع أنـواع      الـيت ُتف  ،األموال، واملستندات املسعرة والسلع وغريها من األغـراض 
  .)املوجودات مبا فيها العقارات

من قانون العقوبات إىل حد مـا مسـألة تبديـد املمتلكـات.      ٢٧١و ٢٧٠و ٢٦٩املواد  وتشمل
  ب من إدارة أمور الدولة.على التكسُّ ٢٧١كما تعاقب املادة 

  م أفغانستان االختالس يف القطاع اخلاص.وال جترِّ
 إىل حـد مـا يف حالـة تعطيـل املوظـف العمـومي تنفيـذ القـوانني         جمرَّمـة إساءة استغالل الوظائف 

  من قانون العقوبات). ٢٨٥(املادة 
مـن الدسـتور ومرسـوم     ١٥٤م التشريعات األفغانية اإلثراء غري املشروع. ووفقاً للمادة وال جترِّ

ثــروة  ، يلــزم تســجيل٦١لفســاد رقــم لوالعمليــة  املكافحــة الفعَّالــةرئــيس أفغانســتان خبصــوص 
ومراجعـة هـذه الثـروة     ،العـام  يرئيس اجلمهورية ونوابه والوزراء وأعضاء احملكمة العليا واملـدع 

املنصـب وبعــدها بواسـطة املكتـب األعلــى للرقابـة ومكافحـة الفســاد.       تـويل ونشـرها قبـل مــدة   
لـة  ويتوىل هذا املكتب مهمة التحقق من بيانات الذمة املالية للموظفني العموميني ونشرها وإحا

" مـع دخلـهم القـانوين إىل مكتـب     ال يتناسب مستوى معيشتهم "منطقيـا قضايا املوظفني الذين 
مــن مشـروع قــانون   ٢٥املـدعي العـام. وتــدخل جرميـة اإلثــراء غـري املشـروع يف أحكــام املـادة       

      الذي ذُكر أنه قيد اإلعداد يف وقت إجراء االستعراض. ،العقوبات اجلديد
    )٢٥املادة إعاقة سري العدالة (    

تلـك األحكـام   أنَّ من قـانون العقوبـات. غـري     ٣٨٥و ٣٨٤يف املادتني  ةمإعاقة سري العدالة جمرَّ
  .التدخل يف تقدمي األدلة تشمل صراحةً  ال
 ٢٩٢و ٢٩١و ٢٩٠و ٢٥٧مـة يف املـواد   (ب) مـن االتفاقيـة جمرَّ   ٢٥املادة األفعال اجملرَّمة يف و

      من قانون العقوبات.
    )٢٦لشخصيات االعتبارية (املادة مسؤولية ا    

مـن قـانون    ٩٦على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتباريـة يف املـادة    النصَّ أفغانستان أقرَّت
  .املسؤولية ال تنطبق على مؤسسات وإدارات وشركات الدولةهذه أنَّ العقوبات. غري 



 

V.16-049815 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.29

لة عـن جـرائم غسـل    من قانون مكافحة غسـل األمـوال علـى مسـؤولية مسـتق      ٥٠وتنص املادة 
األموال تنطبق على "الكيانات املؤسسـية". ولـيس مـن الواضـح مـا إذا كـان مصـطلح "الكيـان         
املؤسسي" املذكور يف قانون مكافحـة غسـل األمـوال مكافئـاً ملصـطلح "الشخصـية االعتباريـة"        

قــانون مكافحـــة غســل األمـــوال   أنَّ املــذكور يف قــانون العقوبـــات. ومــن اجلـــدير باملالحظــة     
  .٥١"الشخصيات االعتبارية" يف مادته رقم  تخدم أيضاً مصطلَحيس

) ٣)، (٢( ٩٦وتشــمل العقوبــات املوقعــة علــى الشخصــيات االعتباريــة: الغرامــات (املــادة        
ــن ــادة    م ــات، وامل ــانون العقوب ــق األنشــطة       ٥٠ق ــوال)، وتعلي ــانون مكافحــة غســل األم ــن ق م

(أ) مــن قــانون مكافحــة غســل  )٢( ٥٠مــن قــانون العقوبــات، واملــادة  ١٣٦و ١٣٥(املادتــان 
(ب) مـن قـانون    )٢( ٥٠مـن قـانون العقوبـات، واملـادة      ١٣٦(املـادة   وحل الكياناألموال)، 

(ج) علـى   )٢( ٥٠مكافحة غسل األمـوال). ويـنص قـانون مكافحـة غسـل األمـوال يف املـادة        
املصـادرة علـى   عقوبة مطالبة الكيان املؤسسي املدان بنشر احلكـم يف الصـحافة. وميكـن تطبيـق     

من قانون مكافحـة   ٣٩الشخصيات االعتبارية بسبب جرائم الفساد وذلك مبوجب املادة رقم 
ــة      ــية االعتباريـ ــل الشخصـ ــق عمـ ــة تعليـ ــع عقوبـ ــوال. وال توقـ ــل األمـ ــا غسـ ــب  أو حلِّهـ مبوجـ

يف حالـة صـدور حكـم علـى رئـيس الشخصـية       إالَّ مـن قـانون العقوبـات     ١٣٦و ١٣٥ املادتني
ديرها أو ممثليها أو وكيلها القانوين باحلبس ملدة سـتة أشـهر أو يزيـد. وال حيـول     االعتبارية أو م

ــة علــى األشــخاص      ــة دون فــرض املســؤولية اجلنائي وقــوع املســؤولية علــى الشخصــية االعتباري
) مـن قـانون   ٤( ٥٠) من قـانون العقوبـات، واملـادة    ٤( ٩٦الطبيعيني املرتكبني للجرائم (املادة 

  ).مكافحة غسل األموال
مــن قــانون  ١كمــا ميكــن فــرض املســؤولية املدنيــة علــى الشخصــيات االعتباريــة مبوجــب املــادة 

      من قانون اإلجراءات املدنية. ٣واملادة  االكتساب
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

  من قانون العقوبات املشاركة يف اجلرائم اجلنائية. ٤١و ٣٩م املادتان جترِّ
  من قانون العقوبات الشروع يف ارتكاب اجلرائم. ٣٠و ٢٩م املادتان جترِّو
      للجرمية. م أفغانستان اإلعداَدال جترِّو

    )٣٧و ٣٠التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان؛ املالحقة واملقاضاة واجلزاءات    
يف قـانون العقوبـات. واجلنايـة جرميـة أكثـر       اجلنايات أو اجلنحف جرائم الفساد حتت باب صنَُّت

 ١٠٠و ٢٤سـنة (املادتـان    ١٥إىل  ٥ورة ُيعاقب مرتكبها بعقوبات من بينـها السـجن مـن    خط
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اجلنحـة هـي جرميـة ُيعاقـب مرتكبـها بالسـجن ملـدة ال تقـل         أنَّ يف حـني   من قانون العقوبـات)؛ 
مـــن قـــانون  ٢٤ســـنوات أو ُيعاقـــب بغرامـــة ماليـــة (املـــادة  ٥شـــهور وال تزيـــد علـــى  ٣ عـــن

سـنوات؛   ١٠شـهور إىل   ٦ة على جـرائم الفسـاد بالسـجن ملـدة مـن      العقوبات). وميكن املعاقب
  جناية أم جنحة. معيَّنةفليس من املمكن دائماً حتديد ما إذا كانت جرمية فساد  ولذلك

ملــوظفني العمــوميني مــن حصــانات ُتطبَّــق علــى اأيِّ وجــود  وذكــرت الســلطات األفغانيــة عــدَم
  قضائية للربملانيني وكبار املوظفني والقضاة.أجل أداء وظائفهم. غري أنه ُتمنح امتيازات 

تقديريــة حمــدودة يف تقريــر املالحقــة القضــائية مــن عــدمها   صــالحيةوميــارس املــدعون العــامون 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ١٧١و ١٦٩و ٧١املواد  مبقتضى
جـراءات  مـن قـانون اإل   ١٠٥دوهنا مبوجب املـادة  إلفراج حلني احملاكمة بكفالة أو من وُيمكن ا
من قانون اإلجراءات اجلنائيـة علـى شـروط تكفـل حضـور املـدعى        ١١٠وتنص املادة  اجلنائية.

  عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة أثناء اإلفراج عنه بكفالة.
بعـني االعتبـار إىل جسـامة اجلرميـة لـدى النظـر يف        وال تشترط األحكام التشريعية احلاليـة النظـرَ  

  بكر أو املشروط.إمكانية اإلفراج امل
) من قـانون هيكـل وسـلطة مكتـب املـدعي العـام،       ١( ١٣) و١( ١٢) و٤( ١١ووفقاً للمواد 

املتـهمني عـن   املـوظفني  ن يقتـرح علـى احملكمـة إيقـاف     الصـالحية أل يكون ملكتب املدعي العام 
أو  للتنحيــة عــن الوظيفــةو عــن العمــلاإلجــراء الفعلــي لإليقــاف أنَّ . غــري مؤقتــاً أداء واجبــاهتم
  .حمدَّداًال يبدو  أيضاً النقل منها

مــن قــانون متابعــة تنفيــذ اســتراتيجية مكافحــة الفســاد اإلداري علــى توقيــع    ١٥وتــنص املــادة 
عمــل حكــومي ملــدة عــامني أو الترشــح ملنصــب انتخــايب علــى مــن   لتــويلعقوبــة عــدم األهليــة 

مــن  ١١٣املــادة ســنوات الرتكابــه جرميــة فســاد. وحتظــر  ١٠إىل  ٣عوقــب بــاحلبس مــدة مــن 
قانون العقوبات التوظيف يف الدولة علـى األشـخاص الـذين صـدر حبقهـم حكـم بـاحلبس ملـدة         

 تـويل تزيد على عشر سنوات. ومن غري الواضـح مـا إذا كـان هـذا احلظـر ينطبـق كـذلك علـى         
األشـــخاص املـــدانني  املناصـــب يف الشـــركات اململوكـــة للدولـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإنَّ  

سـنوات جيـب تنحيتـهم عـن      ٣ين صدر حبقهم حكم بـاحلبس ملـدة تزيـد علـى     باالختالس والذ
  من قانون العقوبات). ١١٣عملهم (املادة 

ــوميني    ــوظفني العمــ ــة علــــى املــ ــراءات تأديبيــ ــن فــــرض إجــ ــات   ،وميكــ ــافة إىل العقوبــ باإلضــ
  املقررة.  اجلنائية
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ني الـذين متـت تنحيتـهم    املوظفني العمومي جييز قبولمن قانون العقوبات مبدأ  ٢٦٨املادة  وتقرُّ
ــدة يف العمــل احلكــومي بعــد قضــاء مــدة         ــة جدي ــة يف وظيف ــهم أو فصــلوا مــن اخلدم عــن عمل

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٣٦٤-٣٦٢اد وعقوبتهم (امل
ويؤخذ يف االعتبار التعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون كعامـل إلعفـاء املـذنبني مـن املسـؤولية           

من قانون العقوبات، شـريطة أن يكـون ذلـك التعـاون قبـل ارتكـاب        ٥٢اجلنائية مبوجب املادة 
ــذار املخفِّ      ــر يف "األع ــع احملــاكم بســلطات واســعة للنظ ــة. وتتمت ــتعني عليهــا أن   ،فــة"اجلرمي وي

مــن قــانون العقوبــات). وكمــا هــو مــذكور أعــاله، ُتعفــي    ١٤١تــذكرها يف األحكــام (املــادة 
  غني من املسؤولية اجلنائية.شخاص املبلِّمن قانون العقوبات األ ٢٦٥و ٢٦٤املادتان 

وال ميكن منح حصانة كاملة من املالحقة القضائية مبوجب املبـادئ األساسـية للقـانون اجلنـائي     
      أفغانستان. يف

    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    
ــادتني     ــدابري مبوجــب امل ــانون اإلجــراءات اجل   ٥٥و ٥٤و ٥٣وضــعت أفغانســتان ت ــن ق ــة م نائي

مــا دامــوا شــهوداً، غــري أهنــا ال تشــمل  أيضــاً حلمايــة الشــهود. وتشــمل هــذه التــدابري الضــحايا  
اخلــرباء. وتتضــمن تــدابري احلمايــة املتاحــة محايــة اهلويــة واحلمايــة اجلســدية، إضــافة إىل إمكانيــة   

) مـن  ٤و ٣( ٣-٥٣الفيديو (املـادة  التداول باإلدالء بالشهادة باستخدام تقنيات االتصال مثل 
علــى إمكانيــة تغــيري أمــاكن إقامــة   الــنص صــراحةً يــردمل لكــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). و 

  ) من قانون اإلجراءات اجلنائية).٥-١( ٥٤الشهود (املادة 
مــن  ٦وجيــوز النظــر بعــني االعتبــار آلراء الضــحايا وخمــاوفهم أثنــاء اإلجــراءات اجلنائيــة (املــادة  

  قانون اإلجراءات اجلنائية).
مـن مرسـوم رئـيس أفغانسـتان بشـأن اعتمـاد قـانون متابعـة تنفيـذ اسـتراتيجية            ١٤نص املادة وت

غني والشـهود يف قضـايا   ) على ضرورة حتصـني املـبلِّ  ٦٣(املرسوم رقم  ٦٣مكافحة الفساد رقم 
نــوع مــن الضــغط والترهيــب وســوء املعاملــة. ويهــدف هــذا احلكــم إىل تــوفري  أيِّ الفســاد مــن 

بشـأن   شـامالً  اًمثة قانونـ أنَّ غني عن الفساد. كما أشارت السلطات إىل ملبلِّاحلماية لألشخاص ا
      غني كان قيد الدراسة.محاية املبلِّ
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    )٤٠و ٣١السرية املصرفية (املادتان  ؛التجميد واحلجز واملصادرة    
مـــن قـــانون العقوبـــات املصـــادرة عنـــد اإلدانـــة للعائـــدات    ١٣٢و ١١٩و ١١٧تـــنظم املـــواد 
  اجلرائم. ستخدمة أو "اليت كانت معدة لالستخدام" يف ارتكابواألدوات امل

 ٣٩ويتضمن قانون مكافحة غسل األموال أحكاماً تفصيلية بشـأن املصـادرة، إذ تتنـاول املـادة     
وكـذلك   مـن جـرائم غسـل األمـوال     املتأتيةمصادرة العائدات غري املشروعة  مسألة من القانون

اجلــرائم اجلنائيــة الــيت يــنص عليهــا التشــريع اجلنــائي  كــلاجلــرائم األصــلية، مبــا يشــمل  كــلمــن 
  ) من قانون مكافحة غسل األموال).(م  )١(  ٣(أ) و  )١(  ٣ ةاألفغاين (املاد

مصـــادرة األمـــوال  مســألة  ) مــن قـــانون مكافحـــة غســل األمـــوال  ٣، ٢( ٣٩وتتنــاول املـــادة  
تنص على املصادرة علـى  املمتلكات املخلوطة مع العائدات غري املشروعة أو املشتقة منها، و أو

  أساس القيمة يف اجلرائم اجلنائية.
مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال املصـادرة غـري املسـتندة إىل إدانـة عنـد            ٤٠كما جتيز املـادة  

أو هلربـه أو   معرفـة َمـن هـو   بسـبب عـدم    قة مرتكب اجلرمية األصـلية قضـائيا  عدم إمكانية مالح
  القضائية. لوجود مانع قانوين حيول دون املالحقة

) من قانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى جمموعـة كـبرية مـن        ٢، ١( ٣٨و ٣٧وتنص املادتان 
  إجراءات التحقيق الالزمة لتحديد عائدات اجلرائم وأدواهتا أو تتبعها أو جتميدها أو حجزها.

من قانون مكافحـة غسـل األمـوال تأسـيس صـندوق السـترداد املوجـودات         ٦٦وتوجب املادة 
دة أو احملجـوزة أو  تدابري تفصيلية بشـأن إدارة املوجـودات اجملمَّـ    . غري أنه ال توجد أيُّوتقامسها
  .أو بشأن التصرف فيها املصادرة

) مـن  ٢( ١١٩من قانون مكافحة غسـل األمـوال واملـادة     ٤٤(ب) و )١( ٣١وتكفل املادتان 
  قوق األطراف الثالثة حسنة النية.قانون العقوبات محاية ح

مـن قـانون    ٨لسرية املصرفية عائقاً أمام التحقيقات واملالحقات اجلنائية وفقاً للمادة وال ُتمثل ا
      مكافحة غسل األموال.

    )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان  ؛التقادم    
من قانون اإلجراءات اجلنائية على فترة تقادم عشر سنوات يف قضايا اجلنايـات   ١٠تنص املادة 

نح وســنة واحــدة يف اجلــرائم البســيطة. ونظــراً لصــعوبة تصــنيف وثــالث ســنوات يف قضــايا اجلــ
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املشـار   ٣٠جرائم الفساد تصنيفاً دقيقاً على أهنا جنايات أم جـنح، كمـا هـو مـذكور يف املـادة      
  ترات التقادم املطبقة.ف إىل حد بعيد إليها أعاله، فقد تتفاوت

  دالة.حاالت إفالت اجلاين من الع وال يوجد تعليق للعمل بالتقادم يف
من قـانون العقوبـات، ال تسـتطيع أفغانسـتان أن تأخـذ يف االعتبـار        ١٥٤وعمالً بأحكام املادة 

      حاالت اإلدانة السابقة يف الدول األخرى.
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

 ت أفغانستان أنواع الوالية القضائية التاليـة يف قـانون العقوبـات: الواليـة القضـائية اإلقليميـة      أقرَّ
))، والواليـة  ٢( ١٤))، والوالية علـى مـنت الطـائرات والسـفن األفغانيـة (املـادة       ١( ١٤(املادة 
أمَّـا  )). ١( ١٧(املـادة   اجلرائم املرتكبة يف حق مواطنيها يف أيِّ مكان يف اخلارجعلى  القضائية

أفغـان  عندما يرتكـب مواطنـون    على مواطين أفغانستان يف اخلارج فهي ساريةالوالية القضائية 
ــادة       ــة يف التجــرمي (امل ــد وجــود ازدواجي ــبالد وعن ــاالً خــارج ال ــق بغســل  ١٨أفع ــا يتعل ). وفيم

)). ١( ١٥األموال، يكون ألفغانستان والية قضائية على اجلرائم ذات الصلة بأراضـيها (املـادة   
مـن  ) ١( ١٧الوالية القضائية عندما ُترتكب جرميـة هتـدد مصـاحلها (املـادة      ألفغانستانأنَّ كما 

      قانون العقوبات).
    )٣٥و ٣٤التعويض عن الضرر (املادتان  ؛عواقب أفعال الفساد

ــة         ــود املربم ــرب العق ــة حمــدودة ملعاجلــة عواقــب الفســاد يف أفغانســتان. وتعت ــدابري قانوني توجــد ت
مــن  ٦١٩-٦١٣و ٥٩٢و ٥٩٠و ٤٠٤الغيـة (املـواد    ،مبـا فيهــا الفسـاد   ،غـري قانونيـة   قائـ بطر

  القانون املدين).
وجيــوز للكيانــات أو األشــخاص الــذين أصــاهبم ضــرر نتيجــة للفســاد املطالبــة باحلصــول علــى     

      ) من قانون العقوبات.٢(  ٦تعويض عن هذا الضرر مبوجب املادة 
    )٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّ    

فســاد. وُيعــد املكتــب األعلــى  صــة يف مكافحــة الأفغانســتان عــدد مــن الســلطات املتخصِّ  لــدى
للرقابــة ومكافحــة الفســاد ســلطة مســتقلة تتبــع رئــيس الدولــة وهلــا ميزانيــة خاصــة هبــا. ويتلقــى 
املكتــب شــكاوى الفســاد وهــو مســؤول عــن إدارة نظــام إقــرارات الذمــة املاليــة ومنــع الفســاد   

ن الرئيسـية  وتبسيط إجراءات مكافحـة الفسـاد. وُيعـد مكتـب املـدعي العـام جهـة إنفـاذ القـانو         
العــام  ياملنــوط هبــا حماربــة الفســاد يف أفغانســتان. وتوجــد وحــدة خاصــة داخــل مكتــب املــدع  
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تتـألف مـن إدارتـني تركـزان علـى قضـايا الفسـاد العامـة والفسـاد يف           ،ملالحقة مـرتكيب الفسـاد  
املؤسسة العسكرية. وتلتزم أجهزة الشرطة واألمن القومي بتحويـل قضـايا الفسـاد الـيت تتنـاهى      

ملكافحــة  اخاصــ ك أفغانســتان أيضــاً نظامــاً قضــائياىل علمهــا إىل مكتــب املــدعي العــام. ومتتلــإ
ــبالد، كمــا يوجــد قســم        ــاليم ال ــع أق الفســاد، إذ توجــد حمــاكم عامــة ملكافحــة الفســاد يف مجي
ملكافحــة الفســاد داخــل حمكمــة أفغانســتان العليــا. وُتعــد وحــدة االســتخبارات املاليــة األفغانيــة  

مصـرف أفغانسـتان املركـزي. وقـد أُبلـغ أثنـاء االسـتعراض عـن مشـكالت           إداريا ضمنجهازاً 
  تتعلق بالقدرات العامة والتنسيق فيما بني املؤسسات املعنية.

مجيع مـواطين أفغانسـتان ملزمـون بـإبالغ      من قانون اإلجراءات اجلنائية، فإنَّ ٥٧ووفقاً للمادة 
مـن مرسـوم    ١١مبـا يف ذلـك الفسـاد. وتقضـي املـادة      السلطات املعنية عن األعمـال اإلجراميـة   

احلكوميـة مــع   اهليئـات  كــلبـأن تتعـاون    ٦٣رئـيس أفغانسـتان خبصــوص اعتمـاد املرسـوم رقــم     
  املكتب األعلى للرقابة.

ــة بـــ    ــتخبارات املاليـ ــة إبـــالغ وحـــدة االسـ ــبوه أيِّ ويـــتعني علـــى املؤسســـات املاليـ ــلوك مشـ سـ
احلكوميـة أنشـطة توعيـة     اهليئاتاألموال). وتنفذ  من قانون مكافحة غسل ١٨و ١٧ (املادتان

تستهدف عموم اجلماهري والقطاع اخلـاص. وتوجـد خطـوط سـاخنة للمكتـب األعلـى للرقابـة        
      .إنفاذ القانون ميكن اإلبالغ من خالهلا عن حاالت الفساد وأجهزة

    دةالنجاحات واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
دة يف تنفيـذ الفصـل الثالـث مـن االتفاقيـة      رسـات اجليِّـ  بوجه عام، تتمثل أبـرز النجاحـات واملما  

  فيما يلي:
مبـا يف ذلـك    ،التنظيم القانوين الشامل لتجميد املوجودات غري املشـروعة وحجزهـا ومصـادرهتا   

املصادرة غري املستندة إىل إدانة يف قـانون مكافحـة غسـل األمـوال، باعتبـار ذلـك أحـد التـدابري         
  االتفاقية.من  ٣١املؤدية لتنفيذ املادة 

مكتــب املــدعي العــام ونظــام قضــائي      ضــمنصــة يف مكافحــة الفســاد   إنشــاء وحــدة متخصِّ 
  .من االتفاقية) ٣٦متخصص يف مكافحة الفساد (املادة 

    
    التنفيذ اليت تواجهيات التحدِّ  - ٣- ٢  

  ز تدابري مكافحة الفساد احلالية:من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّ
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ــطلح    • ــامل ملصـ ــف شـ ــع تعريـ ــادة     وضـ ــع املـ ــى مـ ــومي" يتماشـ ــف العمـ  ٢"املوظـ
  االتفاقية.  من

  (أ)).  ١٥التجرمي الصريح لرشو املوظفني العموميني (املادة   •
بصــرف  ،النظــر يف املواءمــة بــني العقوبــات املطبقــة علــى خمتلــف أشــكال الرشــوة    •

النظر عن حصـول االتفـاق أو انتقـال املزيـة غـري املسـتحقة بـني أفـراد اجلرميـة مـن           
  ).١٥(املادة  عدمه

جـواز   عـدم  علـى  تنصـان من قانون العقوبات حبيـث   ٢٦٥و ٢٦٤تعديل املادتني   •
غني وقبـل علـم   بعد التحقق من دوافع املـبلِّ إالَّ تطبيق اإلعفاء من املسؤولية اجلنائية 

  ).٣٧و ١٥السلطات بالسلوك اإلجرامي ذي الصلة (املادتان 
جتــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة   •

  ).١٦والنظر يف جترمي ارتشائهم (املادة 
لقيـــام املوظـــف العمـــومي بـــاختالس املمتلكـــات وتبديـــدها   جتـــرمي أكثـــر مشوليـــةً  •

آخــر حبيــث يشــمل هــذا التجــرمي علــى وجــه اخلصــوص          علــى حنــو  وتســريبها  
  من االتفاقية. ١٧مبا يتماشى مع املادة  ،وسةاملمتلكات غري امللم

  من االتفاقية. ١٨مبا يتماشى مع املادة  ،النظر يف جترمي املتاجرة بالنفوذ  •
  من االتفاقية. ١٩مبا يتماشى مع املادة  ،النظر يف جترمي إساءة استغالل الوظائف  •
  ).٢٠  العموميني (املادةالنظر يف استحداث نظام إلقرارات الذمة املالية جلميع املوظفني   •
  ).٢٠االستمرار يف اجلهود الرامية لتجرمي اإلثراء غري املشروع (املادة   •
ــاع اخلـــاص       • ــتالس يف القطـ ــرمي الرشـــوة واالخـ ــر يف جتـ ــى مـــع    ،النظـ ــا يتماشـ مبـ

  من االتفاقية. ٢٢و ٢١  املادتني
لوعـد مبزيـة   التجرمي الواضح الستخدام القوة البدنية أو التهديدات أو الترويـع أو ا   •

مبا يتفـق مـع    ،لتدخل يف تقدمي األدلةمن أجل ا غري مستحقة أو عرضها أو منحها
  (أ) من االتفاقية.  ٢٥املادة 

ضــمان تطبيــق املســؤولية عــن اجلــرائم الــيت أشــارت إليهــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة       •
ملكافحة الفساد على مجيع أنواع الشخصـيات االعتباريـة مبـا يف ذلـك مؤسسـات      
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ــري الشــركات      وإدا ــة غ ــة إضــافة إىل الشخصــيات االعتباري رات وشــركات الدول
  ).٢٦  (املادة

ضــمان تطبيــق األحكــام املتعلقــة باملســؤولية اجلنائيــة بفاعليــة وعلــى حنــو متناســب    •
 الشخصـيات الطبيعيـة  ورادع على الشخصيات االعتبارية وبغض النظر عـن إدانـة   

  ).٢٦(املادة 
للجــرائم اجلنائيــة  اإلعــدادعية وتــدابري أخــرى لتجــرمي النظــر يف إقــرار تــدابري تشــري  •

  )).٣(  ٢٧(املادة 
تقدمي تصنيف واضح جلرائم الفسـاد لضـمان تطبيـق فتـرات التقـادم املناسـبة علـى          •

جرائم الفساد وحتديد فترة تقادم أطول أو الـنص علـى تعليـق العمـل هبـا يف حـال       
  ).٢٩إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة (املادة 

ــار        • ــى وجــه اخلصــوص يف اعتب تقــدمي تصــنيف واضــح جلــرائم الفســاد والنظــر عل
ــرائم ــا      جـ ــراً خلطورهتـ ــات نظـ ــون جنايـ ــون عموميـ ــها موظفـ ــيت يرتكبـ ــاد الـ الفسـ
  )).١(  ٣٠  (املادة

ــة      • ــائية املمنوحـ ــا القضـ ــوازن مناســـب بـــني املزايـ ــود تـ ــمان وجـ ــتمرار يف ضـ االسـ
يف جــرائم الفســاد ومالحقــة    للمــوظفني العمــوميني األفغــان وإمكانيــة التحقيــق    

  )).٢(  ٣٠مرتكبيها ومقاضاهتم بفاعلية (املادة 
ضمان أخذ جسامة اجلرائم بعني االعتبـار لـدى النظـر يف إمكانيـة اإلفـراج املبكـر         •

  )).٥(  ٣٠أو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب جرائم الفساد (املادة 
 العمـوميني املتـهمني جبـرائم فسـاد     النظر يف حتديد اإلجراء اخلاص بوقف املـوظفني   •

ــبهم أو نقلـــهم     ــراء اخلـــاص بتنحيتـــهم عـــن منصـ ــتحداث اإلجـ عـــن العمـــل واسـ
  )).٦(  ٣٠  (املادة

النظــر يف الــنص بوضــوح علــى إســقاط األهليــة لتــويل مناصــب يف املؤسســات           •
اململوكـــــة للدولـــــة عـــــن األشـــــخاص املـــــدانني بارتكـــــاب جـــــرائم فســـــاد        

  (ب)).  )٧(  ٣٠  (املادة
ر تدابري تشريعية وتدابري أخرى تفصـيلية لتنظـيم قيـام السـلطات املعنيـة بـإدارة       إقرا  •

  )).٣(  ٣١املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة (املادة 
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ن املصــدر املشـــروع للعـــائدات االجرامـــية النظــر يف إمكانيــة إلــزام اجلــاين بــأن يبــيِّ  •
  ) من االتفاقية.٨(  ٣١ادة املـزعومة اخلاضعة للمصادرة مبا يتماشى مع امل

ــة املنصــوص عليهــا يف املــادتني    مشــولضــمان   • ــدابري احلماي ــانون  ٥٤و ٥٣ت مــن ق
  ).٣٢(املادة  أيضاً اإلجراءات اجلنائية اخلرباء

النظـــر يف الـــنص صـــراحة علـــى إمكانيـــة تغـــيري أمـــاكن إقامـــة الشـــهود واخلـــرباء    •
  (أ)).  )٢(  ٣٢  (املادة

ترتيبات مع دول أخرى لتغيري أماكن إقامـة األشـخاص    النظر يف إبرام اتفاقات أو  •
  )).٣(  ٣٢املشمولني باحلماية (املادة 

ــبلِّ        • ــة امل ــذ تشــريع شــامل خبصــوص محاي ــرار وتنفي ــة إلق غني مواصــلة اجلهــود الرامي
  ).٣٣  (املادة

ــادة          • ــع املـ ــى مـ ــا يتماشـ ــاد مبـ ــب الفسـ ــة عواقـ ــة ملواجهـ ــدابري مالئمـ ــاذ تـ  ٣٤اختـ
  االتفاقية.  من

 ،لة اجلهود الرامية لتعزيـز األجهـزة املسـتقلة املتخصصـة يف مكافحـة الفسـاد      مواص  •
وضمان حصوهلا على التدريب واملـوارد املناسـبة ألداء مهامهـا وتنسـيق جهودهـا      

  ).٣٨و ٣٦بفاعلية (املادتان 
ــدابري إضــافية لتشــجيع األشــخاص املشــاركني يف ارتكــاب جــرائم فســاد       • اختــاذ ت

) ١( ٣٧الســلطات املختصــة مبــا يتماشــى مــع املــادة   تقــدمي معلومــات تفيــد علــى
  االتفاقية.  من

النظر يف إمكانية ختفيف عقوبـة املتـهمني الـذين يقـدمون عونـاً كـبرياً يف عمليـات          •
      )).٢(  ٣٧املتعلقة جبرائم الفساد (املادة  القضائية التحقيق أو املالحقة

    من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةدت اليت حدِّ ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
  التقنية التالية: إىل ضروب املساعدةأشارت أفغانستان إىل حاجتها 

 ،املساعدة يف التصدي للتحديات اخلاصة اليت مت حتديدها نتيجة لعمليـة االسـتعراض    •
وبصـــفة عامـــة املســـاعدة يف حتســـني التوعيـــة والتـــدريب علـــى عمليـــات التحقيـــق  

ــة) واملشــورة    واكتشــاف اجلرميــة (مبــا يف  ــة احلديث  ذلــك مــن خــالل اســتخدام التقني
    .القانونية وبناء القدرات وتبادل أفضل املمارسات والتنسيق فيما بني الوكاالت
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    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

انون تسـليم املتـهمني واملـدانني والتعـاون     خيضع تسليم اجملـرمني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة لقـ     
(قانون تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة). كمـا ينطبـق الفصـل     ٢٠١٣القانوين لسنة 

التاســع مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال علــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة مبــا يشــمل مجيــع   
  وعة، مبا يف ذلك الفساد وغسل األموال.اجلرائم اجلنائية اليت تنتج عنها عائدات غري مشر

تسـليم اجملـرمني   أنَّ من قانون تسليم اجملرمني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة علـى      ٤وتنص املادة 
واملساعدة القانونية جيب أن يكونا بناًء على معاهدات واتفاقيات تكون أفغانستان طرفـاً فيهـا،   

  تفاقية ميكن تطبيقها بشكل مباشر.اذ يف االاألحكام ذاتية النفأنَّ وُيستنتج من ذلك 
إذا وجـدت معاهـدة قائمـة بـني أفغانسـتان والبلـد األجـنيب        إالَّ وال ميكن تنفيـذ تسـليم اجملـرمني    

مــن قــانون تســليم اجملــرمني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة). وجيــب أن تكــون اجلرميــة    ٨(املــادة 
(أ) مـن قـانون تسـليم اجملـرمني).      )١( ١١املـادة  األصلية مذكورة يف معاهدة تسـليم اجملـرمني (  

ومــن جهــة أخــرى، ال ُيشــترط وجــود معاهــدة ثنائيــة فيمــا خيــص املســاعدة القانونيــة املتبادلــة.  
بناًء علـى  ) من قانون مكافحة غسل األموال، ميكن أيضاً تقدمي املساعدة ٣( ٥٥ووفقاً للمادة 

  مبدأ املعاملة باملثل.
يف صــورة العقوبــة بــاحلبس ملــدة ســنة واحــدة شــرطاً الزمــاً لكــل مــن   وُتعــد ازدواجيــة التجــرمي

(ب) مــن  )١( ١١و ٢٧تســليم اجملــرمني وتقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة مبوجــب املــادتني  
قانون تسليم اجملرمني واملساعدة القانونيـة املتبادلـة. وعلـى النقـيض، ال يشـتمل قـانون مكافحـة        

املرونـة يف تطبيـق    يقتضييتعلق باحلد األدىن للعقوبة، لكنه  فيماشروط أيِّ غسل األموال على 
من قانون مكافحـة غسـل األمـوال) ويـنص علـى اسـتمرارية        ٥٥قيود ازدواجية التجرمي (املادة 

 ٥٧تقدمي املساعدة يف غياب ازدواجية التجرمي إذا مل تكـن تنطـوي علـى تـدابري قسـرية (املـادة       
      من قانون مكافحة غسل األموال).

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ات اجلنائية (املواد نقل اإلجراء ؛نقل األشخاص احملكوم عليهم ؛سليم اجملرمنيت    
ازدواجية التجرمي شـرط لتسـليم اجملـرمني. وليسـت مجيـع اجلـرائم املشـار        إنَّ سالفاً، ف كما ذُكر

ل عــن بالســجن ملــدة تقــ مــة بشــكل كامــل؛ وبعضــها يعاقــب عليهــا أيضــاًيف االتفاقيــة جمرَّ إليهــا
  واحدة.  سنة
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وال يســمح بتبعيــة التســليم يف اجلــرائم ذات الصــلة الــيت ُيعاقــب عليهــا بالســجن ملــدة تقــل عــن  
  واحدة.  سنة

ــدِّ ــمم أفغانســتان إشــعاراً  ومل تق ــرب اال    إىل األم ــا إذا كانــت تعت ــة أساســاً  املتحــدة بشــأن م تفاقي
  اجملرمني.  لتسليم

تبسـيط أو تســريع  نونيـة املتبادلــة علـى إمكانيــة   وال يـنص قـانون تســليم اجملـرمني واملســاعدة القا   
  إجراءات التسليم.

مكتــب املــدعي العــام. وُيجــري إىل وتســتلم وزارة اخلارجيــة طلبــات تســليم اجملــرمني مث حتيلــها 
ــا مكتــب املــدعي ا ــه إىل اجمللــس األعلــى    قبــل أن حييــل الطلــب  لعــام تقييمــاً أولي مــع توصــية من

مـن قـانون تسـليم اجملـرمني      ١١) و١( ٩ر النـهائي (املادتـان   للمحكمة العليا الـذي يتخـذ القـرا   
  واملساعدة القانونية املتبادلة).

ــاً للمــادة   ــواطنني األفغــان     ٢٨ووفق ــاًء علــى  إالَّ مــن دســتور أفغانســتان، ال ميكــن تســليم امل بن
 ترتيبــات متبادلــة إضــافة إىل املعاهــدات الدوليــة الــيت تكــون أفغانســتان طرفــاً فيهــا. ومل ُيــذكر   

  ترتيبات من ذلك القبيل يف وقت إجراء االستعراض.أيِّ وجود 
من قانون العقوبات، تعقـد أفغانسـتان واليتـها القضـائية يف احلـاالت الـيت        ١٨وبناًء على املادة 

  ُيرفض فيها تسليم املواطنني األفغان، ما دام هناك ازدواجية يف جترمي اجلرمية.
شـــخص ُيطلـــب تســـليمه أيِّ زيـــة مؤقتـــة الحتجـــاز وتســـتطيع أفغانســـتان اختـــاذ تـــدابري احترا

  من قانون تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة). ١٦  (املادة
وميكن إنفاذ العقوبة الصادرة يف بلـد أجـنيب يف حالـة رفـض تسـليم املـواطنني وذلـك بنـاًء علـى          

  من قانون تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة. ٤٢املادة 
مــن قــانون تســليم اجملـرمني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى بعــض   ١٨و ١٤وتـنص املادتــان  

  تدابري املعاملة املنصفة احملدودة.
 ٢٤ اجلرمية تنطوي على مسـائل ماديـة (املادتـان   أنَّ وال جيوز رفض تسليم اجملرمني على أساس 

  دلة).من قانون تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبا ٢٥و
مــع  تســليم اجملــرمني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى أفغانســتان التشــاورَ   وال يفــرض قــانونُ

  الدول اليت تطلب تسليم اجملرمني قبل رفض التسليم.
  .وقد أبرمت أفغانستان مثاين معاهدات ثنائية لتسليم اجملرمني
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مــن  ٢٠و ٩م املــادتني وخيضــع نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم إىل أفغانســتان ومنــها ألحكــا  
      قانون تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة، ويكون النقل بقرار من وزير العدل.

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
مـن قـانون تسـليم اجملـرمني واملسـاعدة       ٥٠-٢٦خيضع تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة للمواد 

قيـود فيمـا    من قانون مكافحة غسل األموال. وال توجـد أيُّ  ٦٨-٥٥ة واملواد القانونية املتبادل
  يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة يف اجلرائم اليت تتضمن الشخصيات االعتبارية.
) مــن ٣( ٤٦وميكــن ألفغانســتان تقــدمي مجيــع أشــكال املســاعدة القانونيــة املــذكورة يف املــادة    

ــة اســتناداً إىل املــ  ــة     ٣١) و١( ٢٦ادتني االتفاقي ــانون تســليم اجملــرمني واملســاعدة القانوني مــن ق
  ) من قانون مكافحة غسل األموال.٢(  ٥٦املتبادلة واملادة 

  م املساعدة القانونية املتبادلة.وقد أبرمت أفغانستان معاهدتني ثنائيتني تنصان على أحكا
لـدول األخـرى يف قضـايا الفسـاد،     لسـلطات املختصـة يف ا  وُيمكن إحالة املعلومات تلقائيـا إىل ا 

  من قانون مكافحة غسل األموال. ٦٨بناًء على املادة 
ــاً أيُّكمــا ميكــن أن ُينقــل مؤقَّ  حمتجــزاً لغــرض  يكــون أالَّشــخص يقضــي عقوبــة مــا شــريطة   ت

  واملساعدة القانونية املتبادلة. من قانون تسليم اجملرمني ٤٠الشهادة، وذلك عمالً باملادة 
مـن االتفاقيـة، ومل ختطـر األمـم املتحـدة       ٤٦انستان سلطة مركزية ألغراض املـادة  ومل حتدد أفغ

باللغــات املطلــوب اســتخدامها يف طلبــات احلصــول علــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. وحتــدد    
من قانون تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلـة عـدة جهـات للتعـاون القـانوين       ٢٩ املادة

ارة الداخلية واملصـرف املركـزي والشـرطة (يف مرحلـة التحـري) ومكتـب املـدعي        من بينها وز
إىل العام (يف مرحلة التحقيق) واحملكمة العليا (يف مرحلة احملاكمـة). وُتقـدم الطلبـات يف العـادة     

مـــن قـــانون تســـليم اجملـــرمني  ٢٩وزارة اخلارجيـــة مـــن خـــالل القنـــوات الدبلوماســـية (املـــادة 
مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال). ويف احلــاالت  ٥٩املتبادلــة، واملــادة  واملســاعدة القانونيــة

الطارئة، ميكن تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من خـالل اإلنتربـول، أو إىل السـلطات    
املختصة مباشرةً. غري أنـه سـيكون مـن الـالزم أن ُتقـدم يف وقـت الحـق وثـائق رمسيـة. ويـتعني           

يومـاً مـن اسـتالمه.     ١٤رسال الطلب إىل السلطات املختصة يف غضـون  على وزارة اخلارجية إ
وتلتـــزم وزارة الداخليـــة ومكتـــب املـــدعي العـــام واحملكمـــة العليـــا مبعاجلـــة الطلـــب يف غضـــون 

  من قانون تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة). ٢٦يوماً (املادة   ٦٠
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) ١( ١٠و ٢٨ املــادتنياملتبادلـة ألحكـام    وخيضـع شـكل ومضــمون طلبـات املسـاعدة القانونيــة    
مـــن قـــانون مكافحـــة  ٦٠مـــن قـــانون تســـليم اجملـــرمني واملســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة واملـــادة 

  األموال.  غسل
مـن قــانون   ٣٨ال ختـالف القــانون احمللـي (املـادة     مـا دامـت  وُتقـدم املسـاعدة بالطريقـة املطلوبــة    
تبادلـة). وحتـافظ أفغانسـتان علـى سـرية طلبـات املسـاعدة        تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية امل

ــة مــة الطلــب يف أقــرب وقــت ممكــن إذا   ويــتعني عليهــا إبــالغ الســلطات مقدِّ  ،القانونيــة املتبادل
مــن قــانون تســليم اجملــرمني واملســاعدة   ٤٤يكــن مــن املمكــن احلفــاظ علــى الســرية (املــادة    مل

  افحة غسل األموال).من قانون مك ٦٢القانونية املتبادلة، واملادة 
) من قـانون اإلجـراءات   ٣( ٥٣بناًء على املادة  ،الفيديوبالتداول بوميكن مساع شهادة الشهود 

اجلنائية. وتفرض تشريعات أفغانستان قيداً علـى اسـتخدام املعلومـات الـيت يـتم احلصـول عليهـا        
رمني واملســـاعدة مـــن قـــانون تســـليم اجملـــ ٤٦مــن خـــالل املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة (املــادة   

  املتبادلة).  القانونية
ــة      ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــد أســباب رفــض طلب ــةوُتع ــادة   متوافق ــع امل ) مــن ٢١( ٤٦م

مــن  ٥٧مــن قــانون تســليم اجملــرمني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة واملــادة   ٣٨االتفاقيــة (املــادة 
ة سبباً لرفض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة    قانون مكافحة غسل األموال). وال ُتعد السرية املصرفي

ــان   ــة (املادتــ ــة     ٢( ٣٨املتبادلــ ــة املتبادلــ ــاعدة القانونيــ ــرمني واملســ ــليم اجملــ ــانون تســ ــن قــ ) مــ
أنَّ طلب علـى أسـاس   أيِّ ) من قانون مكافحة غسل األموال). وال جيوز رفض ٣( ٥٧ واملادة

ون مكافحـــة غســـل ) مـــن قـــان٤( ٥٧اجلرميـــة تنطـــوي علـــى مســـائل ماديـــة فحســـب (املـــادة 
مـن قـانون تسـليم     ٣٨األموال). وجيب إطالع البلد الطالب على أسباب الرفض وفقـاً للمـادة   

  من قانون مكافحة غسل األموال. ٥٧اجملرمني واملادة 
  أحكام تلزم أفغانستان بالتشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض الطلب أو تأجيله. وال توجد أيُّ

لشــهود واخلــرباء الــذين وافقــوا علــى اإلدالء بالشــهادة أو تقــدمي وُيعتــرب ضــمان عــدم التعــرض ل
مـن قـانون تسـليم     ٣٩حتقيق بناًء على طلب أفغانستان مكفوالً مبوجب املـادة  أيِّ املساعدة يف 

  اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة.
تسـليم اجملـرمني   مـن قـانون    ٥٠وتتحمل الدولة الطالبة التكاليف العادية لتنفيـذ الطلـب (املـادة    

  من قانون مكافحة غسل األموال). ٦٤واملساعدة القانونية املتبادلة، واملادة 
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نـة فيمـا يتعلـق بتقـدمي السـجالت العامـة عمـالً مببـدأ املسـاعدة          وال تتقيد أفغانستان بقواعـد معيَّ 
  القانونية املتبادلة.

      وال يوجد قانون يتعلق بنقل اإلجراءات اجلنائية.
  تحري اخلاصة أساليب ال ؛التحقيقات املشتركة ؛ جمال إنفاذ القانونالتعاون يف    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
مـن   ٥ال يوجد يف أفغانستان إطار حملي شامل للتعاون يف جمـال إنفـاذ القـانون. ووفقـاً للمـادة      

ــدان        ــاء علــى اتصــال مــع نظرياهتــا يف البل ــة مهمــة البق ــاط بالشــرطة األفغاني ــانون الشــرطة، ُين ق
ينصـب تركيـزهم    ،مـن ضـباط االتصـال يف اخلـارج     األفغانيـة عـددٌ   جنبية. كما يتبع الشرطةَاأل

وحـدة االسـتخبارات املاليـة األفغانيـة     أنَّ االجتار باملخـدرات. كمـا    جرائم بشكل أساسي على
  .٢٠١٠عضو يف جمموعة إيغمونت منذ عام 

 ٤٩ر يف املـادة  كمـا هـو مقـرَّ    ،وأشارت أفغانستان إىل قدرهتا على إنشاء أفرقة حتقيق مشـتركة 
مبلغـاً   هنـاك قضـية واحـدة    تاحلاجة إىل ذلـك. ويف وقـت االسـتعراض، كانـ     عندمن االتفاقية 

ــار           ــة اجت ــق عــرب وطــين يف جرمي ــق مشــترك خبصــوص حتقي ــق حتقي ــا تشــكيل فري ــها مت خالهل عن
  باملخدرات.

من قانون اإلجـراءات   ٧وقد تستخدم أفغانستان أساليب حتر خاصة يف قضايا الفساد (الفصل 
 ل). غري أنه مل ُيشر إىل وجـود أيِّ من قانون مكافحة غسل األموا ٤٨و ٤٧اجلنائية، واملادتان 

      خربة يف استخدامها يف التحقيقات عرب الوطنية.
    دةالنجاحات واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  

ابـع مـن االتفاقيـة    دة يف تنفيـذ الفصـل الر  بوجه عـام، تتمثـل أبـرز النجاحـات واملمارسـات اجليِّـ      
  يلي:  فيما

نطـــاق شـــامل مـــن الســـماح بتحديـــد العائـــدات اإلجراميـــة وتعقبـــها وجتميـــدها    •
      ومصادرهتا ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة يف قانون مكافحة غسل األموال.
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    التنفيذ اليت تواجهيات التحدِّ  - ٣- ٣  
  ا يلي:أفغانستان مب ىوَصُتلزيادة تعزيز التدابري القائمة، 

ــة       • ــادئ إرشــادية بشــأن تســليم اجملــرمني وإجــراءات للمســاعدة القانوني اعتمــاد مب
علــى أن تشــري تلــك   ،املتبادلــة بنــاًء علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد  

ــة،     ــة كأســاس للمســاعدة القانوني املبــادئ بوضــوح ألمــور مــن بينــها دور االتفاقي
شرة لضمان تطبيق تلك اإلجـراءات بـأكثر   إذا كان من املمكن تطبيقها مباما  أي
  ق كفاءة.ائالطر

ــة األمــم       • ــة تســليم اجملــرمني يف مجيــع اجلــرائم املشــار إليهــا يف اتفاقي ضــمان إمكاني
يف ضوء مطلب ازدواجيـة التجـرمي وتطبيـق عقوبـة علـى       ،املتحدة ملكافحة الفساد

  ).٤٤جرائم فساد معينة بالسجن ملدة تقل عن سنة واحدة (املادة 
  )).٣(  ٤٤النظر يف السماح بتبعية التسليم (املادة   •
النظــر يف حتديــد االتفاقيــة كأســاس قــانوين لتســليم اجملــرمني يف جــرائم الفســاد           •

ــة خاضــعة للتســليم         أو ــار إليهــا يف االتفاقي ــرائم املش ضــمان أن تكــون مجيــع اجل
األخــرى  مجيــع اتفاقيــات تســليم اجملــرمني الثنائيــة املوقعــة مــع الــدول األطــراف  يف

  )).٧(  ٤٤) و٥(  ٤٤(املادة 
إذا كانت أفغانسـتان تعتـرب االتفاقيـة األسـاس     ا إبالغ األمني العام لألمم املتحدة مب  •

  (أ)).  )٦(  ٤٤القانوين لتسليم اجملرمني (املادة 
  )).  ٣( ٤٤  اختاذ التدابري الرامية لتبسيط إجراءات تسليم اجملرمني وتسريعها (املادة  •
ــقضــمان   • ــ تطبي ــةت ــة املنصــفة    نفســها دابري احلماي ــيت تفرضــها املعامل ــة ال ، واملطبق

األشــــخاص الــــذين ُيطلــــب تســــليمهم علــــى  علــــى املــــواطنني األفغــــان، حمليــــا
  )).١٤(  ٤٤  (املادة

اختاذ التدابري الالزمـة لضـمان أن تتشـاور السـلطات األفغانيـة مـع الدولـة الطـرف           •
  )).١٧(  ٤٤الطالبة قبل رفض تسليم اجملرم (املادة 

اختــاذ التــدابري الالزمــة ملعاجلــة التناقضــات بــني قــانون تســليم اجملــرمني واملســاعدة      •
القانونيــة املتبادلــة وقــانون مكافحــة غســل األمــوال فيمــا يتعلــق مبطلــب ازدواجيــة  

  ).٤٦التجرمي ألغراض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
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ــروريا   ال  • ــون ضـ ــد يكـ ــا قـ ــاد مـ ــر يف اعتمـ ــدمي     نظـ ــن تقـ ــتمكن مـ ــدابري للـ ــن التـ مـ
يف حـــال انتفـــاء ازدواجيـــة التجـــرمي   ٤٦عمـــالً باملـــادة  ،أوســـع نطاقـــاً مســـاعدة
  (ج)).  )٩(  ٤٦  (املادة

ــرض اإلدالء بالشــهادة         • ــت لألشــخاص احملتجــزين لغ ــل املؤق ــة النق ضــمان إمكاني
  )).١٠(  ٤٦(املادة 

ة وإخطــار األمــني العــام مــن االتفاقيــ ٤٦حتديــد الســلطة املركزيــة ألغــراض املــادة   •
لألمم املتحدة باللغات املطلوب استخدامها يف طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة   

  )).١٤) و(١٣(  ٤٦ ةاملاد(
تعزيز التدابري الراميـة لضـمان التنفيـذ املعجـل لطلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة           •

  )).٢٤(  ٤٦(املادة 
ن تتشـاور السـلطات األفغانيـة مـع الدولـة الطـرف       اختاذ التدابري الالزمـة لضـمان أ    •

  )).٢٦(  ٤٦الطالبة قبل رفض الطلب أو تأجيله (املادة 
اختاذ التـدابري الالزمـة لتنظـيم التكـاليف العاديـة لتنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة            •

  ) من االتفاقية.٢٨(  ٤٦املتبادلة مبا يتماشى مع املادة 
لدولـة الطـرف   إمكانيـة تقـدمي املعلومـات العامـة إىل ا    ن اختاذ التدابري الالزمة لضما  •

  ).٢٩(  ٤٦الطالبة وفقاً ملا تقتضيه املادة 
النظر يف اعتماد تدابري تسـمح بإمكانيـة نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة مـن وإىل الـدول          •

  ).٤٧األطراف األخرى (املادة 
والنظــر يف  ،ذ القــانوناختــاذ التــدابري املناســبة لتعزيــز التعــاون املباشــر يف جمــال إنفــا   •

اعتبــار االتفاقيــة أساســاً للتعــاون املتبــادل مــع الــدول األطــراف األخــرى يف جمــال   
      ).٤٨إنفاذ القانون (املادة 

    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاليت حدِّ ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  
اليت تواجههـا يف جمـال التعـاون الـدويل     يات طلبت أفغانستان املساعدة التقنية يف مواجهة التحدِّ

  .نتيجة لعملية االستعراض اسُتبينتواليت 
  


