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  خالصة وافية  - ثانياًً  
    بلجيكا    

  عن اإلطار القانوين واملؤسسي لبلجيكا يف سياق تنفيذ اتفاقية عامة مة: حملة مقدِّ  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

. وعقــب تصــديق الربملــان ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب  ١٠عــت بلجيكــا علــى االتفاقيــة يف وقَّ
، ممـا مسـح بـدخوهلا حيـز     ٢٠٠٧أيار/مايو  ٨إلقرارها يف  قانون على ع امللكاالحتادي عليها، وقَّ

. وبعد موافقة الربملانات احمللية، أودعت بلجيكا صـك  ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٨النفاذ يف 
  .٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٥ها لدى األمني العام يف التصديق علي

هـا ملكـي دسـتوري، وتتـألف الدولـة االحتاديـة مـن        وبلجيكا دولة دميقراطية برملانيـة احتاديـة نظام  
ثالثة جمتمعات حملية وثالثة أقاليم تتمتع مبكانة مسـاوية للسـلطة االحتاديـة وتتكافـأ تشـريعاهتا مـع       

األقاليم واجملتمعات احمللية قد انتزعـت مـن النظـام    أنَّ تشريعات السلطة االحتادية يف القوة. ورغم 
لطة، فهنـاك بعـض القـوانني املعينـة، مثـل القـانون اجلنـائي وأحكـام         من الس كبرياً االحتادي قسطاً

الباب التمهيدي لقانون اإلجراءات اجلنائيـة وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون مكافحـة غسـل        
األموال، يتم إقرارها على املستوى االحتادي وُتنفذ يف مجيع أحناء بلجيكا. وتشكل هذه القوانني 

املعرضـني للتهديـد وقـانون تسـليم املطلـوبني وقـانون املسـاعدة القانونيـة          مع قانون محاية الشهود
  انوين ملكافحة الفساد يف بلجيكا.املتبادلة اإلطار الق

لقمـع الفسـاد التـابع للشـرطة      مكافحـة الفسـاد املكتـب املركـزي    وتشمل السلطات املنـوط هبـا   
لشؤون احلجز واملصادرة ومكتـب  االحتادية ووحدة معاجلة املعلومات املالية واملكتب املركزي 

  لدائرة العامة االحتادية للقضاء.املدعي العام االحتادي وا
وبلجيكا عضو يف االحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي وجمموعـة الـدول     

  مات دولية أخرى.املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، ومنظ
    

      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (املواد الرشو واملتاجرة     
مـن القـانون اجلنـائي).     ٢٤٧و ٢٤٦القانون رشو وارتشاء املوظفني العمـوميني (املادتـان    جيرِّم
 مهــامَّيشــمل مجيــع األشــخاص الــذين يــؤدون   رحبــاً "موظــف عمــومي" تفســرياً ر لفــظوُيفسَّــ
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عمومية، مبا يف ذلك املرشحون لشـغل وظـائف عموميـة الـذين يقنعـون الغـري بـأهنم مسـؤولون         
. وارتكاب جـرائم الرشـوة علـى يـد ضـباط الشـرطة وأعضـاء        واجبات تلك الوظائفعن أداء 

ــة   النيابــة العامــة والقضــاة واحملكَّمــني وأ  عضــاء هيئــات التحكــيم مــن الظــروف املشــددة للعقوب
  من القانون اجلنائي). ٢٤٩و ٢٤٨ن (املادتا

ومجيع عناصر الرشو واالرتشاء الواردة يف االتفاقية مشمولة بالتعريف الوطين هلاتني اجلـرميتني.  
ويغطــي التعريــف صــراحة املنــافع املقدمــة لألطــراف الثالثــة. ويغطــي مصــطلح "املزيــة غــري           

مزيــة، مبــا يف ذلــك   أيَّمــن القــانون اجلنــائي) ويشــمل   ٢٤٦تحقة" نطاقــاً واســعاً (املــادة  املســ
اخلــدمات اجلنســية واملعاملــة التفضــيلية واملزايــا الرمزيــة والشــرفية. ورغــم عــدم وجــود قواعــد    

ة العتبـ أنَّ السـوابق القضـائية تشـري إىل     مقررة بشأن اهلدايا املقدمة إىل املوظفني العموميني، فـإنَّ 
 ٢٤٦احملــددة العتبــار اهلديــة غــري جــائزة تشــمل اهلــدايا ذات القيمــة االمسيــة. وتغطــي املادتــان   

مــن األفعــال "غــري املشــروعة"، أي التصــرفات الــيت تتجــاوز   الًّمــن القــانون اجلنــائي كــ ٢٤٧و
الواجبات الرمسية، واألفعال "العادلة"، أي التصـرفات املشـروعة الـيت كانـت سـتتم حـىت لـو مل        

  اء باعتبارمها جرميتني مستقلتني.رشوة. وُينظر إىل الرشو واالرتش تقدم
، ٢٤٩إىل  ٢٤٦مـن القـانون اجلنـائي، املقترنـة بأحكـام املـواد مـن         ٢٥٠وتغطي أحكام املادة 

  رشو وارتشاء املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية.  
مكــرراً ثانيــاً مــن القــانون -٥٠٤مكــرراً و ٥٠٤دتــان والرشــوة يف القطــاع اخلــاص جمرَّمــة (املا

اجلنائي) ويسرى جترميها على القطاع التجاري وقطاع املنظمات غري اهلادفة للربح واملنظمـات  
مكــرراً حتــد مــن نطــاق التطبيــق   ٥٠٤املــادة أنَّ التطوعيــة والرياضــية وقطاعــات أخــرى. غــري  

إدارة املؤسسـة أو مجعيتـها العموميـة أو    باشتراط ارتكاب الفعل "دون علـم أو إذن مـن جملـس    
  احلال" لتحقق جرمية الرشوة.مديرها أو صاحبها، حسب مقتضى 

من القانون اجلنائي)، إذ يقتصـر تطبيقهـا    ٤، الفقرة ٢٤٧(املادة  ة جزئياجمرَّمواملتاجرة بالنفوذ 
ــاع اخلــاص أو جمــ        ــد إىل القط ــوذهم وال ميت ــوميني لنف ــوظفني العم ــتخدام امل ــى اس ــاة عل ال احلي

  اخلاصة. وال يتطلب وقوع اجلرمية أن حتقق ممارسة النفوذ النتائج املرجوة.
    

    )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  غسل األموال؛    
مكـرراً، املقترنـة    ٥٠٥و ٥٠٥من غسل األموال واإلخفـاء (املادتـان    ُيجرِّم القانون اجلنائي كالًّ

ن املصادرة). وُيشار إىل غسل األمـوال أحيانـاً   مكرراً بشأ ٤٣و ٤٢أحكامهما بأحكام املادتني 
علــى أنــه جرميــة إخفــاء موســعة. وقــد تأسســت وحــدة معاجلــة املعلومــات املاليــة كجهــة إداريــة 

ــؤرَّ   ــانون امل ــاير   ١١خ مبوجــب الق ــايل     ١٩٩٣كــانون الثاين/ين ــع اســتخدام النظــام امل بشــأن من
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 ٦٦امة للقانون اجلنـائي (املادتـان   ألغراض غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وتغطي األحكام الع
مــن القــانون اجلنــائي) املشــاركة يف جرميــة غســل األمــوال والشــروع يف ارتكاهبــا. وميكــن  ٦٧و
فعل جنائي أن يشكل جرمية أصلية وفقا للتشريع البلجيكي. وختضع اجلـرائم األصـلية الـيت    يِّ أل

لجيكـا دائمـاً الفعـل األساسـي     ترتكب يف اخلارج لقاعدة التجرمي املزدوج. ومع ذلك، تراعـي ب 
االحتيـال املـايل غـري     من القانون اجلنائي، فإنَّ ٥٠٥يف هذه احلاالت. ورغم اتساع نطاق املادة 

  جمرَّم يف ظروف معينة، وال يشكل جرمية أصلية. والغسل الذايت لألموال جمرَّم.
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املشروع (املواد اإلثراء غري  ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس    
جــرائم اخــتالس املــوظفني العمــوميني     ٢٤٥إىل  ٢٤٠يعــاجل القــانون اجلنــائي يف املــواد مــن     

لألمـوال وتبديــدها وجوانــب تسـريبها األخــرى. وتعتمــد بلجيكــا علـى تعريــف واســع النطــاق    
للمال يشمل، من بني مجلة أمور، الفواتري واملستندات وحقوق امللكيـة وسـنداهتا واملوجـودات    

بشــأن  حكمــاً عامــا  ٤٩١، ُتعتــرب املــادة  ٢٤٥إىل  ٢٤٠ملنقولــة. وباإلضــافة إىل املــواد مــن    ا
أنَّ أحكام خاصة باختالس األمـوال يف القطـاع اخلـاص، غـري      اختالس البضاعة. وال توجد أيُّ

 مكـرراً بشـأن   ٤٩٢املتعلقـة بالسـرقة واملـادة     ٤٦١هذا الفعل ميكن أن يندرج يف نطـاق املـادة   
  ستخدام موجودات الشركات.إساءة ا

ــادة      جيــرِّمو ــد" (امل ــانون إســاءة اســتغالل الوظــائف أو "الســلب بالتهدي ــانون   ٢٤٣الق مــن الق
هبـذا الشـأن األحكـام املتعلقـة باملصـادرة وإسـاءة اسـتغالل السـلطة          أيضاًاجلنائي). ومما له صلة 

 ٤٩١و ٢٤٥و ١٥١و ٤٢وحتقيق منفعة وخيانة األمانـة مـن قبـل املـوظفني العمـوميني (املـواد       
من القانون اجلنائي). وال توجد نصوص قانونية مستقلة تعاجل اإلثراء غري املشـروع يف القـانون   

تغطـي املمتلكـات املتأتيـة مـن      ٢٥١إىل  ٢٤٦مكـرراً ثالثـاً ومـن     ٤٣املواد أنَّ البلجيكي؛ غري 
اسـبة إقـرارات الذمـة املاليـة     اإلثراء غري املربر. ويتسـلم ديـوان احمل   جترِّمارتكاب أفعال إجرامية و

ألعضاء الربملان وأيضاً كبار املوظفني العمـوميني (مثـل الـوزراء وغريهـم). لكـن أفـراد أسـرهم        
  غري ملزمني بتقدمي إقرارات ذمة مالية.

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

واحلنـث بـاليمني    الـزور بالشـهادة  إعاقة سري العدالـة جمرَّمـة مبوجـب أحكـام القـانون اجلنـائي املتعلقـة        
واالعتـداء علـى املـوظفني     )مكرراً ٣٣٠إىل  ٣٢٧(املواد من  )، والتهديد٢٢٦إىل  ٢١٥(املواد من 

وثيقتا الصلة يف هذا  ٢٢٤و ٢٢٣). واملادتان ٢٨٠و مكرراً ٢٧٩و ٢٧٩و ٢٧٨العموميني (املواد 
  ة الراشي بعقوبة شاهد الزور.ان رشو الشهود واخلرباء واملترمجني وجتيز معاقبجترِّمالشأن، حيث 
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    )٢٦الشخصيات االعتبارية (املادة مسؤولية     
ــة مقــررة (مبوجــب ا    ــة للشخصــيات االعتباري ــادة املســؤولية اجلنائي ــائي)،   ٥مل ــانون اجلن مــن الق

املالحقة املتزامنـة لكـل مـن الشخصـيات الطبيعيـة واالعتباريـة املتورطـة         ٥جتيز أحكام املادة  إذ
تضــمن العقوبــات الــيت ميكــن توقيعهــا الغرامــات أو املصــادرة أو احلــل أو إغــالق يف اجلرميــة. وت

مكـرراً   ٧املنشآت أو املنع من ممارسة أنشطة معينـة أو نشـر احلكـم القضـائي وتعميمـه (املـواد       
تقصـر العقوبـة    ٥املـادة  أنَّ مكـرراً مـن القـانون اجلنـائي). غـري       ٤١مكـرراً و  ٣٧إىل  ٣٥ومن 

ة األكثر خطورة"، مما جيرد النص من الـيقني القـانوين ويصـبح األمـر فيمـا      "على مرتكب اجلرمي
  يبدو متروكا لتقدير القاضي.

ويتم حتويل اجلزاءات التقوميية املتوخاة يف القانون اجلنائي إىل غرامات مالية من خـالل جـدول   
باريـة مبوجـب   معني. وال تعتـرب اهليئـات احلكوميـة واإلقليميـة واجملتمعيـة واحملليـة شخصـيات اعت       

  .أيضاً. وتتحمل الشخصيات االعتبارية تبعات مدنية ٥املادة 
    

    )٢٧ادة املشاركة والشروع (امل    
ــان      ــائي (املادت ــانون اجلن ــة للق ــام العام ــاد.   ٦٧و ٦٦تغطــي األحك ــرائم الفس ) املشــاركة يف ج

القـانون   الشروع يف ارتكاب اجلرائم على حنو صريح، ومن مث ال يـنص  جترِّمتوجد أحكام  وال
الشروع يف ارتكـاب جـرائم الفسـاد     جترِّمبلجيكا مل أنَّ البلجيكي على عقوبات بشأنه. ورغم 

منهجها يف تطبيق القانون يظهر أهنـا قـادرة أيضـاً علـى مالحقـة الشـروع يف        يف تشريعاهتا، فإنَّ
القـانون   من ٥٠٥القانون الشروع يف غسل األموال (املادة  جيرِّمارتكاب جرائم الفساد. كما 
  جرائم الفساد. على اإلعداد الرتكاباجلنائي). وال ُيعاقب القانون 

    
    )٣٧و ٣٠نفاذ القانون (املادتان التعاون مع سلطات إ ؛املالحقة واملقاضاة واجلزاءات    

مـن القـانون    ٤٢يعاقب القانون اجلنـائي علـى جـرائم الفسـاد بالسـجن والغرامـة واملصـادرة (املـادة         
زاءات املقــررة يف أحكامــه ذات الصــلة. ويــتم حتــديث الغرامــات املاليــة بانتظــام مــن  اجلنــائي)، بــاجل

خــالل جــدول يتــيح مضــاعفتها باســتخدام معــامالت حتــدد تبعــا خلطــورة اجلرميــة (القــانون اخلــاص 
  والتحديثات الالحقة له). ١٩٥٢رس ما/ذارآ ٥خ بتحديد الرسوم اإلضافية للغرامات املالية املؤرَّ

من الدستور البلجيكي احلصانة املطلقة للملـك أثنـاء فتـرة حكمـه وال متتـد هـذه        ٨٨دة ومتنح املا
احلصانة إىل باقي أفراد أسرته. وال جتوز املالحقة القضائية ألعضاء الربملانات االحتادية واإلقليميـة  

ناء من الدستور). وب ١٢٠و ٥٩و ٥٨واحمللية دون موافقة الربملان الذي يشغلون عضويته (املواد 
اإلشـراف   ىللتتـو ، تأسست اللجنة االحتادية لألخالقيات ٢٠١٤على تدبري تشريعي اختذ يف عام 
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. وهي تعمل اآلن على وضع لـوائح داخليـة ومدونـة قواعـد سـلوك      بغرفتيهعلى الربملان االحتادي 
حصــانات، عــدا املوضــح أيِّ ومدونــة أخالقيــات للربملــانيني. وال يتمتــع املوظفــون العموميــون بــ  

عــاله. وحمكمــة االســتئناف هــي املختصــة بالقضــايا املقامــة ضــد الــوزراء والقضــاة وأعضــاء           أ
  من الدستور). ١٢٥و ١٠٣املادتان احلكومات احمللية واإلقليمية (

وفيما يتعلق بالصالحيات القانونية التقديرية لسـلطات االدعـاء، تطبـق النيابـة العامـة مبـدأ إتاحـة        
 وإذا ما قـررت وقـف املالحقـة القضـائية أو اإلحجـام عنـها، فـإنَّ        الفرصة يف اإلجراءات اجلنائية،

قرارها خيضع ملراجعة عليا لتحقق مما إذا كان الدافع وراء ذلك هـو حتقيـق املصـلحة العامـة طبقـاً      
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). مكرراً ثالثاً ٢٨للمبادئ التوجيهية للسياسات اجلنائية (املادة 

مرحلة من مراحـل  أيِّ من القانون اجلنائي) جائز يف  ١٢٦إىل  ١١٣املواد من واإلفراج بكفالة (
 ويتخذ القرار يف هذا الشأن بنـاء  الدعوى اجلنائية، وميكن للمتهم أن يطلب اإلفراج عنه بكفالة،

مـن القـانون اجلنـائي). وخيضـع اإلفـراج       ١١٤على االعتبارات اليت حتددها النيابـة العامـة (املـادة    
مـن قـانون اخلـاص بتحديـد الوضـع       ٤٧واملـادة   ٢٨إىل  ٢٤املشروط ألحكام املواد من املبكر و

القانوين اخلارجي لألشخاص احملكوم عليهم بالسجن واحلقوق املكفولة للضـحايا يف إطـار تنفيـذ    
). وينبغي النظر بعني االعتبار إىل خطورة اجلرمية قبـل املوافقـة   ٤٧(املادة  ٢٠٠٦العقوبات لسنة 

إفراج من هذا القبيل، مبا يف ذلك موقف الشخص احملكوم عليه جتاه الضـحايا واجلهـود    أيِّعلى 
  ق املدين بعد صدور حكم اإلدانة.املبذولة لتعويض املدعي باحل

بشـأن قـانون مـوظفي الدولـة العقوبـات التأديبيـة        ١٩٣٧ح املرسوم امللكي الصـادر عـام   ويوضِّ
، ومنـها النقـل واإليقـاف املؤقـت وخفـض الدرجـة       اليت ميكن فرضها على املـوظفني العمـوميني  

مكرراً). ويوجب املرسوم تعليـق اإلجـراءات التأديبيـة     ٨١إىل  ٧٧الوظيفية والعزل (املواد من 
بعـد إبـالغ   إالَّ ) وعـدم االسـتمرار فيهـا    ٣، الفقـرة  ٨١يف حال بدء اإلجراءات اجلنائية (املـادة  
). ويشـتمل القـانون اجلنـائي علـى     ٥، الفقرة ٨١(املادة  الوزير املعين بنتائج اإلجراءات اجلنائية

ــا يف ذلــك العمــل يف الشــركات         ــة، مب ــد الوظــائف العام ــع مــن تقل ــل املن ــات إضــافية، مث عقوب
  ).٣٤إىل  ٣١لالنتخاب (املواد من اململوكة للدولة، واملنع من الترشح 

نون مـع سـلطات إنفـاذ    حصانات أو حوافز حمددة لألشخاص الـذين يتعـاو   أيَّوال تقدم بلجيكا 
ظـروف  يِّ القانون يف قضايا الفساد. غـري أنـه بنـاًء علـى السـلطة التقديريـة للقضـاة وتقـديرهم أل        

خمففة للحكم (مثل التعاون)، ينص القـانون اجلنـائي علـى ختفيـف العقوبـات اجلنائيـة أو تعديلـها        
ئيـة جييـز للنيابـة إبـرام     ). كما يوجد حكم عام يف قـانون اإلجـراءات اجلنا  ٨٥إىل  ٧٩(املواد من 

مكرراً من قانون اإلجراءات اجلنائيـة) ال يلـزم    ٢١٦تسوية مع املتهم خارج إطار احملكمة (املادة 
أيِّ فيها قبول املسؤولية اجلنائية بل اإلقرار باملسـؤولية املدنيـة الـيت تشـمل تعـويض الضـحايا ورد       
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االتفـاق قـاضٍ، ولكـن ال جيـوز لـه      عائدات حمققة من اجلرميـة. ويلـزم أن يصـدق علـى مثـل هـذا       
، أصــدرت احملكمــة الدســتورية البلجيكيــة قرارهــا رقــم      ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٢تعديلــه. ويف 

حمدودية املشاركة القضائية ودور القضـاة يف هـذا اإلجـراء تتنـاىف     أنَّ الذي رأت فيه  ٨٣/٢٠١٦
  لتعديل القانون.من الدستور). وُتتخذ اآلن خطوات  ١٥١و ١١و ١٠مع الدستور (املواد 

    
    )٣٣و ٣٢غني (املادتان ود واملبلِّمحاية الشه    

على تدابري متنوعة لتوفري احلمايـة البدنيـة للشـهود     ٢٠٠٢ينص قانون محاية الشهود املهددين لسنة 
وعائالهتم والضحايا واخلرباء ومحاية هوياهتم وتغـيري أمـاكن إقامتـهم وإدمـاجهم يف اجملتمـع بصـورة       

محاية الشهود مسؤولة عن توفري تـدابري احلمايـة، وميكـن مـنح الشـهود احلـق يف إخفـاء        آمنة. وجلنة 
مكــرراً مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة) وميكــن أن    ٧٥هويــاهتم أثنــاء اإلجــراءات اجلنائيــة (املــادة  

املـادة  ُيسمح هلم باإلدالء بالشهادة باستخدام تقنيات التداول بالفيديو والـدوائر التلفزيونيـة املغلقـة (   
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). كمــا ُتمــنح حقــوق عديــدة للضــحايا أثنــاء خمتلــف مراحــل  ١١٢

  نائية).من قانون اإلجراءات اجل ٦٧و ٦٣اإلجراءات اجلنائية (انظر على سبيل املثال املادتني 
  .بينهافيما  إقامة الشهود السماح بتغيري أماكنوقد أبرمت بلجيكا اتفاقات مع عدة دول من أجل 

من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى مجيـع املـوظفني العمـوميني إبـالغ النيابـة           ٢٩وتوجب املادة 
من املرسـوم   ٧إبالغ رؤسائهم هبا (املادة  أيضاً. وجيب عليهم تنمو إىل علمهمجرمية أيِّ ب العامة

اإلبــالغ  بشـأن قــانون مــوظفي الدولــة)، لكـن بإمكــاهنم أن خيتــاروا   ١٩٣٧امللكـي الصــادر عــام  
لإلبـالغ عمـا يشـتبه فيـه مـن خمالفـات        اً، اعتمدت بلجيكـا قانونـ  ٢٠١٣بصورة سرية. ويف عام 

 ازاهة يف اهليئات اإلدارية االحتادية، وهو يتيح للموظفني االحتاديني إمكانية اإلبالغ سر لقواعد الن
زاهـة التـابع لـديوان     عن املخالفات من هذا القبيل، مبا يف ذلك حاالت الفساد، ملركـز شـؤون الـن   

املظامل االحتادي. وُيعفـى املوظـف االحتـادي الـذي يتبـع هـذا اإلجـراء مـن االلتـزام بـإبالغ النيابـة            
العامة. ولتيسري استخدام هذا اإلجراء، ُيطلب من كل دائرة احتادية تعيني شخص واحد أو أكثر 

ت. ويـوفر القـانون تـدابري    "من املؤمتنني على حفـظ األسـرار" لكـل جمموعـة لغويـة لتلقـي البالغـا       
تلقائية للحماية من العقوبة أو االنتقام لكل من يبلغ عن خمالفة وكل من يشارك يف التحقيق فيها 

  ا.كيدي م بالغاًواملستشارين واحملاميني املستعان هبم يف هذا الشأن، وُيعاقب كل من يقدِّ
    

    )٤٠و ٣١ رية املصرفية (املادتانالس ؛التجميد واحلجز واملصادرة    
ينص القانون اجلنـائي علـى املصـادرة املباشـرة لعائـدات اجلـرائم وأيضـاً مصـادرة ممتلكـات بقيمـة           

ــادتني      ــدات اجلــرائم ("مصــادرة القيمــة") مبوجــب أحكــام امل مكــرراً  ٤٣و ٢٤تعــادل قيمــة عائ
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ومكــرراً ثانيــاً. كمــا تشــمل هــذه األحكــام مصــادرة أدوات اجلرميــة واألشــياء موضــوع اجلرميــة    
وعائدات اجلرائم احملولة إىل ممتلكات أخرى أو املبدلة مبمتلكات أخرى أو املتداخلة مع ممتلكات 
أخرى. وجيـب أن تسـتند املصـادرة إىل صـدور حكـم باإلدانـة وتعـد ضـربا مـن العقوبـة. ويـنص            

 شـباط/  ١١خ القانون اخلاص بتيسـري تنفيـذ العقوبـات املاليـة واسـترداد تكـاليف احملاكمـة، املـؤرَّ        
على إجراءات لتتبع املوجودات بغرض مصادرهتا قبل احلكم وبعـده (علـى سـبيل     ،٢٠١٤فرباير 

  أحكام معلقة باملصادرة وسداد الغرامات اجلزائية وتكاليف الدعوى).أيِّ املثال من أجل تنفيذ 
ــنظم املــواد  ــاً ٣٥مكــرراً و ٣٥و ٣٥وت ــة إجــراءات    مكــرراً ثاني ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق

وقد تأسس املكتب املركزي لشؤون احلجز واملصـادرة يف إطـار جهـاز القضـاء كهيئـة       احلجز.
عامة رئيسية مسؤولة عن تنفيذ أوامر املصادرة وإدارة املوجودات املضبوطة. غري أنـه ال توجـد   

 أيُّقاعـدة بيانــات مركزيــة موثوقــة بشــأن املوجـودات املصــادرة، ولــذا ال تتــوفر حــىت اآلن    أيُّ
نــات عــن عمليــات املصــادرة بصــفة عامــة. وتعمــل وزارة العــدل البلجيكيــة يف  إحصــاءات وبيا

  ).NAVISIONالوقت احلايل على وضع نظام حماسبة حموسب (
شــخص بإحــدى جــرائم الفســاد، ُيســتخدم تقســيم عــبء اإلثبــات ألغــراض أيِّ وعقــب إدانــة 

املصادرة من طـرف ثالـث   مكرراً ثالثاً من القانون اجلنائي). و ٤٣متديد نطاق املصادرة (املادة 
 ٤٤ممكنة قانوناً لكن دون أن خيل ذلك حبقوق األطراف الثالثة حسنة النيـة. وتصـون املادتـان    

مـــن القـــانون املـــدين حقـــوق  ١٣٨٣و ١٣٨٢مكـــرراً مـــن القـــانون اجلنـــائي واملادتـــان  ٤٣و
   املطالبة باالسترداد والتعويض.األطراف الثالثة حسنة النية يف

مؤسسة مالية بشكل مباشر بـإبراز السـجالت املصـرفية واملاليـة      أيَّام أن يطالب وجيوز للمدعي الع
مكرراً ثالثاً من قانون اإلجراءات اجلنائيـة) وأن يـأمر كـذلك بتعقـب املوجـودات. وقـد        ٤٦(املادة 

أعد املصرف الوطين البلجيكي سجالً بأمساء مجيع أصحاب احلسـابات املصـرفية. غـري أنـه ال جيـوز      
جهة، عدا املكتب املركزي لشؤون احلجز واملصـادرة والسـلطات املاليـة، أن    يِّ احلايل أل يف الوقت

، ٣٢٢تطلع على القائمة ومن مث معرفة املؤسسات املالية الـيت يـتعني طلـب املعلومـات منـها (املـادة       
م. مـرة يف كـل عـا    ) علماً بأنه ال يتم حتديث السجل إال١٩٩٢َّمن قانون الضرائب لسنة  ٣الفقرة 

) ُيســمح مبوجبــه لوحــدة ٢٠١٦متوز/يوليــه  ١تشــريع جديــد (القــانون الصــادر بتــاريخ   وقــد ُســنَّ
معاجلة املعلومات املالية البلجيكية ووكالء النيابة (املكلفني بالتحقيق) والقضاة واملـوثقني العمـوميني   

  باالطالع على سجل احلسابات املصرفية املركزي.
    

    )٤١و ٢٩ملادتان لسجل اجلنائي (اا ؛التقادم    
مـن يـوم ارتكـاب اجلرميـة      تتراوح مدة التقادم يف جرائم الفساد بني مخس وعشر سنوات اعتبـاراً 

مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). وميكــن وقــف احتســاب مــدة التقــادم   ٢٩إىل  ٢٠(املــواد مــن 
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قـات واحملاكمـات   )، مما قد يؤدي بدوره إىل إطالـة أمـد التحقي  ٢٤) أو تعليقها (املادة ٢٢(املادة 
  كبري. كما أدت هذه التأخريات إىل زيادة تساهل القضاة يف إصدار األحكام. دٍّإىل ح

وفيمــا يتعلــق مبراعــاة أحكــام اإلدانــة الســابقة يف الــدعاوى اجلنائيــة، تشــارك بلجيكــا يف النظــام 
دانـات  األورويب ملعلومات السجالت اجلنائية. ويسمح هذا النظـام بتبـادل املعلومـات حـول اإل    

داخل االحتاد األورويب. وذكرت بلجيكـا أنـه نظـراً للطبيعـة العـابرة للحـدود الوطنيـة للفسـاد،         
االدعاء حيرص دائماً، يف إطار الدعوى القضائية، على بيـان مـا قـد يكـون قـد صـدر علـى         فإنَّ

  املتهم من أحكام إدانة سابقة يف واليات قضائية خارج االحتاد األورويب.
    

    )٤٢قضائية (املادة الوالية ال    
ختضــع األفعــال املرتكبــة داخــل بلجيكــا أو علــى مــنت القــوارب والطــائرات البلجيكيــة للواليــة   
القضائية البلجيكية. ومبادئ الشخصية اإلجيابية والسلبية ومحاية الدولة مـن املبـادئ املقـررة يف    

قـانون اإلجـراءات   مـن البـاب التمهيـدي ل    ١٢و ١١مكـرراً ثالثـاً و   ١٠و ٧هذا الشـأن (املـواد   
مــن القــانون اجلنــائي). وتشــترط ازدواجيــة التجــرمي ملمارســة الواليــة    ٤و ٣اجلنائيــة واملادتــان 

  دأي الشخصية اإلجيابية والسلبية.القضائية اخلارجية بناًء على مب
وفيما يتعلق بالوالية القضائية على األفعال التحضريية لغسل األموال، تطبق بلجيكا مبدأ كليـة  

ا فيهـا  اجلرمية قد ارتكبت يف بلجيكا إذا مـا ارُتكـب جـزء منـه    أنَّ د الذي يسمح باعتبار الوجو
  من القانون اجلنائي). ٣(املادة  أو كانت هلا تبعات داخلها

وتتشــاور بلجيكــا مــع الــدول األخــرى عنــدما تعلــم بالتحقيقــات أو اإلجــراءات األجنبيــة ذات 
ــاون القضــا     ــار وحــدة التع ــاد األورويب (يوروجســت)   الصــلة، وخباصــة يف إط ــة لالحت ئي التابع

  والشبكة القضائية األوروبية املختصة باملسائل اجلنائية.
    

    )٣٥و ٣٤ويض عن الضرر (املادتان التع ؛عواقب أفعال الفساد    
واملرسـوم امللكـي اخلـاص     ١٩٣٤تشرين األول/أكتـوبر   ٢٤خ املؤرَّ ٢٢يشتمل املرسوم امللكي رقم 

حزيران/يونيـه   ١٥االشـتراء العمـومي (   وقـانون  ٢٠١١متوز/يوليـه   ١٥خ بالتعاقدات العمومية املـؤرَّ 
) على طائفة واسعة من التدابري اليت ُتطبق عند وقوع جـرائم الفسـاد. وتتـراوح هـذه التـدابري      ٢٠٠٦

  املناقصات أو املزايدات العامة. ال املهنية إىل املنع من املشاركة يفمن احلرمان من شغل بعض األعم
مـا أن يطالـب بـالتعويض ضـمن اإلجـراءات       شخص يقع عليه ضرر جراء جرميـة  ويستطيع أيُّ

مــن البــاب التمهيــدي لقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة) أو مــن خــالل إجــراءات   ٣اجلنائيــة (املــادة 
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مــن القــانون املــدين). وُيشــترط أن يــرد اجلــاين   ١٣٨٧ىل إ ١٣٨٢مدنيــة مســتقلة (املــواد مــن  
موجودات سلبت منهم وتعويضهم حسـب األصـول قبـل التفـاوض علـى ختفيـف        للضحايا أيَّ

  مكرراً من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢١٦العقوبة (املادة 
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّ    
املركزي لقمع الفساد هو جهة التحقيق الرئيسية املعنيـة مبكافحـة الفسـاد ويتبـع جهـاز       املكتب

صالحية تنسـيق العمليـات الوطنيـة ودعـم دوائـر الشـرطة وتنفيـذ         وهو خمولالشرطة االحتادية. 
  ققون العاملون به على تدريب خاص.مهام البحث واملتابعة. وحيصل احمل

دي مســؤولية التعامـل مــع القضـايا الــيت تتجـاوز اختصــاص    ويتـوىل مكتــب املـدعي العــام االحتـا   
ل واجلرميـة املنظمـة وجـرائم الفسـاد املنفـذة      ادوائر النيابة العامة احمللية، مثل جرائم غسـل األمـو  

ــة العامــة بتأســيس شــبكة       علــى املســتوى االحتــادي والــدويل. وقــد قامــت رابطــة أعضــاء النياب
  ى مكافحة الفساد.ني املتمرسني علمتخصصة من املدعني العام

جرميـة  أيِّ ومثة استثناءات ملوظفي سلطات الضرائب الذي ال يستطيعون إبالغ املـدعي العـام بـ   
قييمهـا ويظـل   دون إشعار مسبق ملديرهم اإلقليمي. ويقـوم املـدير اإلقليمـي جبمـع البالغـات وت     

  اجلرائم.ملزماً بإبالغ املدعي العام هبذه  بصفته موظفاً عموميا
حزيران/يونيـه   ١١جلة املعلومات املالية، اليت تأسست مبوجب املرسوم امللكي بتاريخ ووحدة معا

، وحدة إدارية مستقلة لالستخبارات املالية مسؤولة عن حتليل املعامالت املالية املشتبه يف ١٩٩٣
انطوائها على جرائم غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، وتسترشـد السـلطات بعملـها عنـد وضـع         

  األموال ومكافحة متويل اإلرهاب. نية ملكافحة غسلاخلطط الوط
ــة وشــركات االســتثمار      ــأمني والوكــاالت العقاري ــة وشــركات الت ــتعني علــى املؤسســات املالي وي
واملوثقني واحملامني ومراجعي احلسابات واملسـؤولني القضـائيني إبـالغ الوحـدة باملعـامالت املاليـة       

دام النظــام املــايل ألغــراض غســل األمــوال ومتويــل  مــن قــانون منــع اســتخ ٢املشــتبه فيهــا (املــادة 
  ).١٩٩٣اإلرهاب لسنة 

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  

إمجــاالً، تتمثــل أبــرز التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة بشــأن تنفيــذ الفصــل الثالــث مــن  
  االتفاقية فيما يلي:
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مشــتبه فيــه بــأن يطلــب اســترداد فيمــا يتعلــق حبجــز املوجــودات، تســمح بلجيكــا لل  •  
املوجودات احملجوزة يف مقابل مبلغ نقدي. ويرفع هذا النـهج عـبء إدارة وصـيانة    

  ).٣١املمتلكات املضبوطة عن عاتق السلطات الوطنية (املادة 
ــة الشــهود         •   ــانون محاي ــة املتاحــة مبوجــب ق ــدابري احلماي ــة واســعة مــن ت وجــود طائف

  ).٣٢ادة (امل ٢٠٠٢املعرضني للتهديد لسنة 
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٢  
  ى بتنفيذ ما يلي لتوطيد اإلطار احلايل ملكافحة الفساد:وَصُي

املوظفني العموميني على هدايا والنظر يف استحداث  وضع قواعد واضحة بشأن حصول  •  
  ).١٥هدايا يتسلموهنا (املادة أيِّ نظام يستخدمه املوظفون العموميون لتسجيل 

مـن القـانون    ٤، الفقـرة  ٢٤٧النظر يف توسيع نطاق جرمية املتاجرة بـالنفوذ (املـادة     •  
  ).١٨احلياة اخلاصة (املادة  اجلنائي) لتشمل أيضاً القطاع اخلاص وجمال

النظر يف تضمني عنصر منافع األطراف الثالثة يف تعريف إساءة اسـتغالل الوظـائف     •  
  ).١٩ملادة من القانون اجلنائي) (ا ٢٤٣(املادة 

تعلقــة بــاإلثراء غــري املشــروع  مواصــلة تعزيــز التــدابري التشــريعية وغــري التشــريعية امل    •  
يتماشى مع االتفاقية، مبـا يف ذلـك متديـد االلتـزام بتقـدمي إقـرارات بالذمـة املاليـة          مبا

  ).٢٠أفراد أسر املوظفني العموميني (املادة  أيضاًليشمل 
جملـس إدارة املؤسسـة أو مجعيتـها العموميـة أو     حذف شرط "دون علم أو إذن من   •  

ق جرميــة الرشــوة مــن املــادة  قُّــحَتأو صــاحبها، حســب مقتضــى احلــال،" ل  مــديرها
  ).٢١مكرراً من القانون اجلنائي (املادة  ٥٠٤

توخيـاً للوضـوح القــانوين، ضـمان حتسـني تعريــف اخـتالس املمتلكـات يف القطــاع         •  
  ).٢٢ادة اخلاص مبا يتفق مع االتفاقية (امل

مـن القـانون اجلنـائي لضـمان عـدم اسـتبعاد االحتيـال املـايل مـن           ٥٠٥تعديل املادة   •  
ب املالحقـة القضـائية علـى    نطاق اجلرائم األصلية وعدم إمكانيـة اللجـوء إليـه لتجنُّـ    

  (أ)).٢، الفقرة ٢٣غسل األموال واجلرائم األصلية املرتبطة به (املادة 
فاء مبعاقبة مرتكب اجلرمية األكثر خطـورة" مـن املـادة    النظر يف حذف عبارة "االكت  •  

  ).١، الفقرة ٢٦من القانون اجلنائي لزيادة الوضوح القانوين (املادة  ٥
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يشكل تطبيق مبدأ التقادم وممارساته عائقاً أمـام سـرعة وكفـاءة إجـراءات      ضمان أالَّ  •  
  ).٢٩اية (املادة العدالة واالستمرار يف متابعة عملية التطبيق حتقيقاً هلذه الغ

ضمان حتقيق قدر مناسب من الشفافية وإمكانية التوقع والتناسب عند إبرام اتفاقات   •  
، ٣٠االعتراف مقابـل ختفيـف العقوبـة والتسـويات الـيت تـتم خـارج احملكمـة (املـادة          

  ).١الفقرة 
 متثــل احلصــانات بعيــدة املــدى الــيت يتمتــع هبــا   ضــرورة اليقظــة الدائمــة لضــمان أالَّ   •  

  ).٢، الفقرة ٣٠الربملانيون عائقاً أمام املالحقة القضائية جلرائم الفساد (املادة 
الــيت يــديرها املكتــب املركــزي لشــؤون   النظــر يف تعزيــز قاعــدة البيانــات املركزيــة،   •  

املمتلكــات واملوجــودات املضــبوطة واملصــادرة وضــمان   احلجــز واملصــادرة، بشــأن
  ).٣رة ، الفق٣١حتديثها بانتظام (املادة 

شــخص" يبلــغ الســلطات   يِّ النظــر يف اختــاذ التــدابري الالزمــة لتــوفري احلمايــة "أل       •  
  ).٣٣املختصة، وليس فقط املوظفني املدنيني (املادة 

راً لتوسـيع نطـاق االطـالع علـى     رغم الترحيب بالتعديل القانوين الذي أُجري مؤخَّ  •  
صــحاب احلســابات ســجل املصــرف الــوطين البلجيكــي الــذي يضــم أمســاء مجيــع أ  

املصرفية، وهو التعديل الذي مت عقب الزيارة املوفدة هلذا البلد، فإننا حنث بلجيكـا  
  ).٤٠كذلك على ضمان مداومة حتديث هذا السجل (املادة 

    
      الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  ات اجلنائية نقل اإلجراء ؛احملكوم عليهمنقل األشخاص  ؛تسليم اجملرمني    

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
مـن   ٦واملـادة   ١٨٧٤م بلجيكا تسليم املطلوبني مـن خـالل قـانون تسـليم املطلـوبني لسـنة       تنظِّ

والسوابق القضائية للمحكمـة العليـا البلجيكيـة. وتشـترط      ١٨٣٣قانون تسليم املطلوبني لسنة 
شـرط  أنَّ من قـانون تسـليم املطلـوبني). غـري      ١لوبني (املادة بلجيكا وجود معاهدة لتسليم املط

لتسـليم املطلـوبني    نيـا قانو اًوجود املعاهدة ُيطبق باملعىن الواسع وميكن لالتفاقية أن تكون أساس
يف حالة عدم وجود معاهدات سارية أو عندما تكون املعاهدات الثنائية غـري كافيـة مـن حيـث     

  سوغة للتسليم.اجلرائم امل
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) اخلاصة مبجلس أوروبـا  ١٩٥٧بلجيكا طرف يف االتفاقية األوروبية بشأن تسليم املطلوبني (و
). وعلــى مســتوى االحتــاد األورويب، ١٩٧٨و ١٩٧٥هلــا ( األولــنيوالربوتوكــولني التكميلــيني 

ُيعمــل بــالقرار اإلطــاري للمجلــس األورويب بشــأن أوامــر الضــبط واإلحضــار األوروبيــة. كمــا  
بعـض هـذه املعاهـدات    إالَّ أنَّ ، دولـة  ٤١اهدات ثنائية لتسليم املطلوبني مـع  أبرمت بلجيكا مع

  باتت عتيقة مما حيد من نطاقها وأساسها القانوين بشكل ملحوظ خارج االحتاد األورويب.
ويعتمد قانون تسليم املطلوبني على مبدأ املعاملة باملثل. واحلـد األدىن للعقوبـة املسـوغة لتسـليم     

ثنا عشر شهراً. ويغطي هـذا احلـد معظـم اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة.        املطلوبني هو ا
مـن قـانون تسـليم     ٢، الفقـرة  ١وتطبق بلجيكا مبدأ ازدواجية التجرمي بدون استثناءات (املـادة  

  أهنا تركز على الفعل األساسي يف اجلرمية وليس شروطه.إالَّ املطلوبني)، 
مـن قـانون تسـليم املطلـوبني).      ٣، الفقـرة  ١م الفرعيـة (املـادة   وميكن تسليم املطلوبني يف اجلرائ

مــن القــانون اخلــاص  ٦وال ُتعتــرب اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة جــرائم سياســية (املــادة 
  ).١٨٣٣بتسليم املطلوبني لسنة 

يف  مبسَّــطة) علــى إجــراءات ٢٠٠٥وتــنص النشــرة الوزاريــة الشــاملة بشــأن تســليم املطلــوبني (
موافقـة الشـخص املطلـوب تسـليمه علـى التسـليم. ومـن املزمـع أن تصـدق بلجيكـا علـى            حال 

  ا سيسمح بتسريع إجراءات التسليم.الربوتوكول الثالث التفاقية جملس أوروبا مم
شخص مطلوب وفقا لظروف كل حالة على حـدة  يِّ وميكن إصدار أمر باالحتجاز املؤقت أل

بني) وميكــن اعتبــار نشــرة اإلنتربــول احلمــراء أساســاً  مــن قــانون تســليم املطلــو ٥و ٣(املادتــان 
ت. ويف حــاالت اســتثنائية ميكــن إصــدار أمــر بــاإلفراج بكفالــة أو اختــاذ كافيــاً لالحتجــاز املؤقَّــ

  ر أو املراقبة الشرطية املنتظمة.تدابري أخرى بديلة، مثل مصادرة جواز السف
املطلـوبني). ففـي القضـايا الـيت يتـورط      مـن قـانون تسـليم     ١وال ُتسلم بلجيكا مواطنيها (املادة 

فيها رعايا بلجيكيون، يتم إخطار الدولـة الطـرف الطالبـة بـذلك وتـتم دعوهتـا يف ذات الوقـت        
لإلبالغ عن األفعال املرتكبة ونقل كافة املستندات واألدلة القابلة لالسـتخدام (ملـف القضـية)    

احملاكمــة.  وإمَّــاا التســليم مببــدأ إمَّــ ا يف بلجيكــا، عمــالًبغــرض مالحقــة هــؤالء املــواطنني قضــائي
واالستثناء الوحيد مـن ذلـك هـو نظـام أوامـر الضـبط واإلحضـار األوروبيـة الـذي جييـز تسـليم            

   شريطة الوفاء بالشروط املقررة.املواطنني البلجيكيني لدول أخرى أعضاء يف االحتاد األورويب
ــرفض   ــة يف القضــايا الــيت ُي فيهــا تســليم املطلــوبني وذلــك طبقــاً    وميكــن إنفــاذ األحكــام األجنبي

ــة (   ــة لألحكــام اجلنائي ــة الصــالحية الدولي ــا   ١٩٧٠التفاقي ــة جملــس أوروب )، وبروتوكــول اتفاقي
  واالتفاقية املنفذة التفاق شنغن.)، ١٩٩٧( ١٩٨٣ احملكوم عليهماملتعلقة بنقل 
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شـــخاص املطلـــوب ة لقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة املعاملـــة العادلـــة لألوتضـــمن األحكـــام العامَّـــ
تسليمهم. ومن بـني أسـباب رفـض التسـليم التمييـز علـى أسـاس العـرق أو الـدين أو اجلنسـية أو           

مـن اتفاقيـة    ١٤و ٨و ٦و ٣مكرراً من قانون تسليم املطلوبني؛ واملـواد   ٢اآلراء السياسية (املادة 
مــذكورين األصــل اإلثــين واجلــنس غــري  أنَّ محايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية)، غــري   

ــة       ــوبني بســبب انطــواء اجلرميــة علــى مســائل ضــريبية (االتفاقي ــرفض تســليم املطل صــراحة. وال ُي
، ). وعمليــا١٩٧٨وبروتوكوهلــا الثــاين يف ســنة  ١٩٥٧األوروبيــة بشــأن تســليم املطلــوبني لســنة 

  .التقادم وفقا للقانون البلجيكي رفضت بلجيكا تسليم مطلوبني بالنظر النقضاء اجلرمية بفعل
)، ١٩٩٠وميكن نقل األشخاص احملكوم عليهم طبقاً لقانون نقـل احملكـوم علـيهم بـني الـدول (     

)، والقـرار اإلطـاري جمللـس االحتـاد     ١٩٨٣واتفاقية جملس أوروبـا بشـأن نقـل احملكـوم علـيهم (     
ــة       ــائل اجلنائيـ ــائية يف املسـ ــام القضـ ــادل باألحكـ ــراف املتبـ ــدأ االعتـ ــق مبـ ــأن تطبيـ األورويب بشـ

ملعاهدة الثنائية املربمة مع املغرب بشأن نقل احملكوم علـيهم. ويلـزم لنقـل احملكـوم     )، وا٢٠٠٨(
  عليه توفر شرط ازدواجية التجرمي وموافقة الشخص.

وتنفيذ إجراءات نقل املطلوبني مشروط بوجود معاهدة. ومـن الصـكوك اهلامـة يف هـذا الشـأن      
) واالتفاقـان  ١٩٥٩ة يف املسـائل اجلنائيـة (  االتفاقية األوروبيـة بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـ     

  مع اجلزائر وتايلند. انالثنائيان املربم
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
تلــىب طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وفقــا ألحكــام قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة           

) ١٩٥٩قانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة (    ) واالتفاقية األوروبية بشـأن املسـاعدة ال  ٢٠٠٤(
ــة معاهــدات ةوعــدَّ ــة. وميكــن أيضــاً    ثنائي ــة املتبادل ــادل املســاعدة   خاصــة باملســاعدة القانوني تب

ــادة     ــة باملثــل وحــده (امل ــدأ املعامل ــة علــى أســاس مب ــانون املســاعدة   ١، الفقــرة ٤القانوني مــن ق
تفاقيـة مبثابـة أسـاس لتبـادل املسـاعدة القانونيـة، وقـد        القانونية املتبادلة). كما ميكن أن تعتـرب اال 

اســتخدمت علــى هــذا النحــو بالفعــل. وتلــيب الســلطات البلجيكيــة طلبــات املســاعدة القانونيــة  
املتبادلة على أساس مبدأ ازدواجية التجرمي. وال ُيستثىن من ذلـك سـوى دول االحتـاد األورويب    

كا معاهدات ثنائيـة خاصـة باملسـاعدة القانونيـة     وجملس أوروبا وبعض الدول اليت تربطها ببلجي
املتبادلــة، إذ قــد تلــيب بلجيكــا طلبــات للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة ال تنطــوي علــى إجــراءات   

  ة حىت مع غياب ازدواجية التجرمي.قسري
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من قانون املساعدة القانونية املتبادلـة علـى تقـدمي املسـاعدة علـى "أوسـع نطـاق         ٣وتنص املادة 
ط مـن املـادة   -أ ٣املدرجـة يف الفقـرات الفرعيـة     وميكن أن يشمل ذلك كافة األغـراض ممكن" 
  من االتفاقية وعلى تقدمي املساعدة فيما يتعلق باجلرائم املتورط فيها شخصيات اعتبارية. ٤٦

ــة املختصــة باســتالم طلبــات املســاعدة      ــة للقضــاء هــي الســلطة املركزي ــدائرة العامــة االحتادي وال
  تبادلة وتسليم املطلوبني.نية املالقانو

مـن   ٢/٧ويتم النقل التلقـائي للمعلومـات طبقـاً لقواعـد حمـددة وخيضـع لشـرط السـرية (املـادة          
ــة بشــأن املســاعدة        ــة األوروبي ــاين لالتفاقي ــة والربوتوكــول الث ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني ق

  ا.بشكل اعتيادي يومي القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية). وجيرى نقل املعلومات
مكـرراً ثالثـاً    ٤٦وال ُتعد السرية املصرفية سبباً لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية). وال يـذكر قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة غيـاب ازدواجيـة        
بعـض  أنَّ )، غـري  ٢، الفقـرة  ٤(املـادة   لمن هذا القبيالتجرمي بني أسباب رفض تقدمي املساعدة 

املعاهدات الثنائية اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة تدرج ذلك بـني أسـباب الـرفض اإللزاميـة     
يف التعـاون الـدويل البلجيكـي، ويف سـياق      سياأو االختيارية. وتظل ازدواجية التجرمي مبدأً أسا

طلـوبني، والعـربة هـي بالفعـل األساسـي املرتكـب ولـيس        املساعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم امل   
  رمية أو التدبري القسري املطلوب.تصنيف اجل

ــة مبوجــب أحكــام        ــة املتبادل ــدمي املســاعدة القانوني ــل احملتجــزين لغــرض تق ــة  وميكــن نق االتفاقي
وبـالرغم   ة معاهـدات ثنائيـة.  األوروبية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية وعدَّ

عـدم   ض للشـهود واخلـرباء يف القـانون البلجيكـي، فـإنَّ     من عدم النص صراحة على عـدم التعـرُّ  
مــن االتفاقيــة األوروبيــة  ١٢ثنائيــة (مثــل املــادة  معاهــدات ةالتعــرض هلــم مكفــول مبوجــب عــدَّ

رض يف حالـة عـدم   بشأن املساعدة القانونية املتبادلة). كمـا تقـدم بلجيكـا ضـمانات لعـدم التعـ      
  معاهدة.أيِّ وجود 

ــادة   ــدأ اإلرشــادي      ٧وتوضــح امل ــة واملب ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني بشــأن  ١٥/٩٩مــن ق
دة لتبــادل املســاعدة القانونيــة يف املسـائل اجلنائيــة مــع أعضــاء االحتــاد األورويب  املمارسـات اجليِّــ 
القانونيـة املتبادلـة    ثنائيـة املتطلبـات املتعلقـة بشـكل طلبـات املسـاعدة       معاهـدات  اآلخرين وعدة

اللغات املقبولـة لتلقـي طلبـات املسـاعدة     أنَّ ومضموهنا ولغتها. وأخطرت بلجيكا األمني العام ب
  إلنكليزية والفرنسية واهلولندية.القانونية املتبادلة هي ا

لطلب، وُتنفذ عادةً طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الصادرة طبقاً للقانون احمللي للدولة متلقية ا
وُتنفذ الطلبات الواردة مبا يتماشى مع التعليمات الصادرة من الدولة الطالبـة، مـا مل تكـن خمالفـة     



 

16 V.16-05771 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.44 

مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، واملعاهـدات الثنائيـة).         ٦و ٣للقانون البلجيكي (املادتان 
اً مــن قــانون  مكــرر ١١٢و ١١٢وميكــن مســاع الشــهود بتقنيــات التــداول بالفيــديو (املادتــان       

مـــن االتفاقيـــة األوروبيـــة بشـــأن املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة،   ٩اإلجـــراءات اجلنائيـــة؛ واملـــادة 
، ٢واملعاهدات الثنائية). وتراعي بلجيكا قواعد اخلصوصية والسرية يف إرسال املعلومات (املـادة  

االتفاقية األوروبيـة بشـأن    من ٢٦و ٢٥من قانون املساعدة القانونية املتبادلة؛ واملادتان  ٤الفقرة 
  ملتبادلة، واملعاهدات الثنائية).املساعدة القانونية ا

ــدِّ ــة أســباب رفــض    وتق ــة الطالب ــدَّ أيِّ م بلجيكــا للدول ــى املســاعدة  طلــب مق م للحصــول عل
مـن   ١٩من قانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة؛ واملـادة      ٤، الفقرة ٦القانونية املتبادلة (املادة 

بلجيكـا  أنَّ األوروبية بشأن املساعدة القانونيـة املتبادلـة، واملعاهـدات الثنائيـة). غـري       االتفاقية
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن     ٧(املـادة   طلبـها تتشاور دائماً مـع الدولـة الطالبـة قبـل رفـض      

  املساعدة القانونية املتبادلة).
مـن قـانون    ١، الفقرة ١ادة وتستطيع بلجيكا تقدمي نسخ من السجالت والوثائق احلكومية (امل

  املساعدة القانونية املتبادلة).
    

  ي اخلاصة حرِّأساليب الت ؛التحقيقات املشتركة ؛التعاون يف جمال إنفاذ القانون    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

تتوىل الشرطة االحتادية، بتوجيه من املدعي العام االحتادي، مسـؤولية تيسـري التعـاون يف جمـال     
فرقة عمل رؤساء الشرطة  ن. وتتعاون بلجيكا من خالل منظمات وشبكات مثلإنفاذ القانو

التابعـــة لالحتـــاد األورويب، وكليـــة الشـــرطة األوروبيـــة، ووكالـــة فـــرونتكس، واليوروبـــول،   
ويوروجست، واملكتب األورويب ملكافحة االحتيال، والشبكة األوروبية ملنع اجلرمية، وشـبكة  

سـترداد املوجـودات، واإلنتربـول. ومتتلـك بلجيكـا شـبكة       كامدن املشتركة بـني الوكـاالت ال  
من ضباط االتصال يف جمال إنفـاذ القـانون خـارج الـبالد، وباملثـل، ينتشـر يف بلجيكـا العديـد         
من ضباط االتصال األجانب. كما أبرمت بلجيكا العديد مـن االتفاقـات الثنائيـة للتعـاون يف     

ة كـل حالـة علـى    صـة ومعاجلـ  علـى الترتيبـات املخصَّ   جمال إنفاذ القانون، غري أهنا تعتمد كثرياً
  حدة وفقا لظروفها.

ة منصات خمتلفة لتقـدمي دورات تدريبيـة مشـتركة لسـلطات إنفـاذ      وأنشأت بلجيكا كذلك عدَّ
القانون البلجيكية ونظرياهتا األجنبية مبا يف ذلك بـرامج للتبـادل. وعـالوة علـى ذلـك، وضـعت       

أخرى للرتاهـة مـن أجـل إنفـاذ القـانون بالتعـاون مـع جهـات         بلجيكا برامج تدريبية ومبادرات 
  يف بلجيكا وستراسبورغ يف فرنسا. من بينها جامعات خنت ولوفان
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ــة الســلطات       ــة ووحــدة جــرائم احلاســوب اإلقليمي وتســاعد وحــدة جــرائم احلاســوب االحتادي
وتتــوخى  الوطنيــة علــى اكتشــاف ومالحقــة اجلــرائم املرتكبــة باســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة. 

  استراتيجية األمن السيرباين البلجيكية استخدام تدابري إضافية يف هذا الشأن.
مـن   ١٠إىل  ٨وشكلت بلجيكا بالفعل أفرقة حتقيق مشتركة يف عدد من املناسبات (املواد من 

مـن االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن املسـاعدة القانونيـة        ٢٠قانون املساعدة القانونية املتبادلة واملـادة  
ــق مشــترك          ــق حتقي ــدما يضــم فري ــع فرنســا يف قضــية فســاد. وعن ــة)، كانــت إحــداها م املتبادل
مســؤولني مــن دول أخــرى أعضــاء يف االحتــاد األورويب، يــتعني علــى املــدعي العــام االحتــادي     

  إخطار اليوروجست واليوروبول بتشكيل مثل هذا الفريق.
خاصة مثل التنصـت علـى املكاملـات     حترٍّويستطيع قضاة التحقيق أن يأمروا باستخدام أساليب 

مكــرراً  ٩٠وتسـجيل االتصـاالت واملراقبـة والتسـليم املراقــب داخـل اإلقلـيم البلجيكـي (املـادة         
من االتفاقية األوروبيـة بشـأن املسـاعدة القانونيـة      ١٨ثانياً من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة 

قانون اإلجراءات اجلنائيـة للسـلطات األجنبيـة    مكرراً ثانياً من  ٩٠املتبادلة). كما تسمح املادة 
خاصة داخل اإلقليم البلجيكـي شـريطة احلصـول علـى تصـريح مسـبق بـذلك        حترٍّ بتنفيذ تدابري 

  من السلطة القضائية البلجيكية املختصة.
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
  شأن تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية:  فيما يلي أبرز التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة ب

ــدول      ترســل بلجيكــا بصــورة    •   ــة إىل ال ــة باملســائل اجلنائي ــات املتعلق ــة املعلوم منهجي
  ).٤، الفقرة ٤٦األخرى، حىت دون أن تتلقى طلباً مسبقاً (املادة 

ُبـذلت جهــود كــبرية لتعزيــز التعــاون العـابر للحــدود يف جمــال إنفــاذ القــانون، علــى     •  
ملثــال مــن خــالل تنظــيم حلقــات عمــل مشــتركة للتــدريب علــى مكافحــة     ســبيل ا

  ).٤٨الفساد وتنفيذ برامج التبادل (املادة 
خاصـة علـى   حتـرٍّ   تستطيع بلجيكا السماح للسـلطات األجنبيـة باسـتخدام أسـاليب      •  

  ).٥٠اإلقليم البلجيكي (املادة 
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
  ملكافحة الفساد: لي لتعزيز اإلطار احلايلفيذ ما يى بتنوَصُي
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النظر يف اختاذ املزيد من اخلطوات لضمان إمكانية تسليم املطلـوبني يف مجيـع اجلـرائم      •  
املشمولة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد يف ضـوء اشـتراط ازدواجيـة التجـرمي      

  ).٤٤اً (املادة شهر ١٢واملعاقبة على بعض جرائم الفساد بالسجن ملدة تقل عن 
ــادة    •   ــاق املــ ــيع نطــ ــوبني    ٢توســ ــليم املطلــ ــانون تســ ــن قــ ــرراً مــ ــنة مكــ  ١٨٧٤لســ

، ٤٤يم املطلـوبني (املـادة   اجلـنس واألصـل اإلثـين ضـمن أسـباب رفـض تسـل         لتضمني
  ).١٥  الفقرة

مــن التــدابري للــتمكن مــن تقــدمي مســاعدة  رياالنظــر يف اعتمــاد مــا قــد يكــون ضــرو  •  
، ٤٦تجـرمي (املـادة   يف حال انتفاء ازدواجية ال ٤٦حكام املادة أوسع نطاقاً عمالً بأ

  (ج)).٩الفقرة 
االســتمرار يف توســيع األســاس التعاهــدي لبلجيكــا مــن أجــل توســيع نطــاق تطبيــق    •  

االتفاقية يف جمايل تسليم املطلوبني والتعاون على إنفاذ القـانون، وذلـك علـى سـبيل     
ني الثالـث والرابـع لالتفاقيـة األوروبيـة     املثال عـن طريـق التصـديق علـى الربوتوكـول     

  ).٤٨، واملادة ١٨، الفقرة ٤٤بشأن تسليم املطلوبني (املادة 
  


