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    خالصة وافية  - ثانياً  
   تايلند    

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

وأودعــت صــك التصــديق   ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب  ٣االتفاقيــة يف  علــى عــت تايلنــدوقَّ
  .٢٠١١آذار/مارس  ١  عليها يف

ويتبــع النظــام القــانوين التايلنــدي تقاليــد القــانون املــدين؛ ومصــادره هــي الدســتور واملــدونات     
القانونيــة والقــوانني واملراســيم امللكيــة واللــوائح الوزاريــة واللــوائح التنظيميــة واإلشــعارات.         

 دولة ثنائية النظام.  وتايلند

لتاليـة: القـانون اجلنـائي والقـانون األساسـي      ومن التشريعات املنفِّذة ألحكام االتفاقية القـوانني ا 
ملكافحــة الفســاد وقــانون مكافحــة غســل األمــوال وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة وقــانون تســليم  

  املطلوبني وقانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية.
نـة مكافحـة الفسـاد    ومن املؤسسات املعنية مبكافحة الفساد اللجنة الوطنية ملكافحة الفسـاد وجل 

 يف القطاع العام ومكتب مكافحة غسل األموال.
    

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

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
ئي) ومصـطلح "املوظـف" معـرَّف    من القـانون اجلنـا   ١٦٧و ١٤٤رشو املوظفني جمرَّم (املادتان 

) من القـانون اجلنـائي علـى النحـو التـايل: "كـل شـخص ُيكلَّـف بـأداء وظيفـة           ١٦( ١يف املادة 
 عمومية أو يعيَّن ألدائها وفقا ألحكام القانون بصفة دائمة أو مؤقتة سواء أكـان يتقاضـى راتبـاً   

مشـمول بأحكـام التحـريض     أم مكافأة على عمله". وارتكاب هذه اجلرمية بطريقة غري مباشرة
) مــن القــانون اجلنــائي). وإذا مل يكــن التحــريض هــو العامــل املباشــر يف وقــوع  ٢( ٨٤(املــادة 

احملــرِّض ميكــن أن يعاقــب بثلــث العقوبــة املوقعــة علــى اجلــاين. وال تعــاجل أحكــام    اجلرميــة، فــإنَّ
مـن القـانون    ١٦٧و ١٤٤القانون مسألة حتقيـق املنـافع لصـاحل الغـري. وترسـي أحكـام املـادتني        

اجلنــائي الــركن اإلضــايف املتعلــق بــأداء واجبــات الوظيفــة "علــى حنــو خمــل" أو عــدم القيــام هبــا     
  التأخر يف أدائها.    أو
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ــان   ــائي واملــادة   ٢٠١و ١٤٩واالرتشــاء جمــرَّم (املادت مــن القــانون اخلــاص   ٦مــن القــانون اجلن
األحكـام ُمفسَّـرة علـى    أنَّ لطات جبرائم موظفي مؤسسات أو هيئات الدولة). وقد أكَّدت الس

  حنو يشمل االرتكاب غري املباشر للجرمية.
 لكـنَّ و )١(ورشو وارتشاء املوظفني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية ليسا جمرَّمني.

ــرح جتــرمي ارتشــاء         ــانون األساســي ملكافحــة الفســاد يقت ــديل للق اجمللــس التشــريعي نظــر يف تع
  األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية.املوظفني العموميني 

مــن القــانون اجلنــائي). وال تعــاجل  ١٤٣(املــادة  بيعــه جمــرَّمأنَّ ، غــري لــيس جمرَّمــاًوشــراء النفــوذ 
 ١٤٣ املـادة  لكـنَّ أحكام القانون مسألة االرتكاب غري املباشر للجرمية وركن النفوذ "املفترض". 

افية للجرميـة، مثـل التحـريض علـى ارتكاهبـا "بوسـائل غـري        إضـ  من القانون اجلنائي ترسي أركانـاً 
مـن   أيٍّتـرك   شريفة أو غري مشـروعة" أو مبمارسـة "النفـوذ"؛ وإلـزام املوظـف "بـأداء فعـل مـا أو        

  على حنو حيقق مصلحة لشخص ما أو يضر مبصاحله".واجباته" أو القيام بذلك "
بعــض  يف القطــاع اخلـاص، لكــنَّ  دة بشــأن الرشـوة وال تـنص أحكــام القـانون علــى جـرائم حمــدَّ   

من قانون شركات القطـاع العـام احملـدودة     ٢١٥اجلوانب احملدودة من هذا الفعل جمرَّمة (املادة 
مـن قـانون    ٥من قانون األعمـال التجاريـة للمؤسسـات املاليـة واملـادة       ١٤٥املسؤولية، واملادة 

   مكافحة اجلرائم املتعلقة بتقدمي العطاءات ملؤسسات الدولة).
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
من القانون اجلنائي شراء وتلقي املمتلكات املتحصل عليها من خـالل   ٣٥٧أحكام املادة  جترِّم

ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف تلك املادة، وهي ال تشمل كل جرائم الفسـاد. ويف وقـت   
تلكــات املتأتيــة مــن العائــدات اإلجراميــة مــن   الزيــارة القطريــة، مل تكــن حيــازة واســتخدام املم 

) مــن االتفاقيــة مشــمولة ١( ٢٣وكــل األركــان األخــرى الــواردة يف املــادة  )٢(األفعــال اجملرَّمــة.
  من قانون مكافحة غسل األموال. ٥بأحكام املادة 

                                                         
 متوز/  ١٠تطور الحق للزيارة القطرية: دخل القانون األساسي ملكافحة الفساد بصيغته املعدَّلة حيز النفاذ يف  )١(  

، بصيغتها املعدَّلة، رشو وارتشاء ١٢٣/٢واملادة  ١٢٣/٥من املادة  ١. وجترِّم أحكام الفقرة ٢٠١٥يوليه 
ختضع  جانب. ومل يكن امللك قد أقرَّ بعد هذا التعديل وقت الزيارة القطرية، ولذا، ملاملوظفني العموميني األ

  أحكامه لتحليل مفصل.
) من قانون مكافحة غسل األموال لتشمل اقتناء أو ٣( ٥تطور الحق للزيارة القطرية: ُعدِّلت أحكام املادة  )٢(  

قتنائها أو حيازهتا أو استخدامها أهنا متأتية من حيازة أو استخدام املمتلكات اليت يكون من املعروف وقت ا
  ارتكاب جرمية.
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ــآمر والشــروع       ــانون أفعــال املشــاركة واالنضــمام إىل تشــكيل عصــايب والت وتعــاجل أحكــام الق
 ٨٤دة والتحــريض والتســهيل وتقــدمي املشــورة املرتكبــة بغــرض غســل األمــوال (املــواد واملســاع

  من قانون مكافحة غسل األموال). ٩إىل  ٧من القانون اجلنائي ومن  ٨٦و
ونطاق اجلرائم األصلية يغطي اجلرائم املرتكبة بغض النظر عن مكان وقوعهـا ولكنـه ال يشـمل    

  من قانون مكافحة غسل األموال). ٥وال جمرَّم (املادة كل جرائم الفساد. والغسل الذايت لألم
من القانون اجلنائي) فيما يتعلق بقائمـة اجلـرائم األصـلية احملـددة يف      ٣٥٧واإلخفاء جمرَّم (املادة 
  هذه القائمة ال تشمل مجيع جرائم الفساد. أحكام القانون، ولكنَّ

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧شروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري امل    

من القانون اجلنائي اختالس وتبديد املال العام علـى   ١٥٥إىل  ١٥١و ١٤٧جترِّم أحكام املواد 
علـى   ٣٥٤إىل  ٣٥٢يد فئات معينـة مـن املـوظفني، بينمـا تنطبـق األحكـام العامـة للمـواد مـن          

  مجيع املوظفني العموميني اآلخرين.
مـن القـانون    ١٢٣/١مـن القـانون اجلنـائي واملـادة      ١٥٧م (املـادة  وإساءة استغالل الوظيفة جمرَّ
  األساسي ملكافحة الفساد).

لتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة   تايلنــد أرســت نظامــاً واإلثــراء غــري املشــروع غــري جمــرَّم، ولكــنَّ 
 ٧٨ممتلكات متصـلة حبـاالت اإلثـراء الغريـب (املـواد       وبوسع السلطات أن تضبط وتصادر أيَّ

  من القانون األساسي ملكافحة الفساد). ١١٩و ٨٠و
 من القانون اجلنائي االختالس يف القطاع اخلاص. ٣٥٤إىل  ٣٥٢وجترِّم املواد 

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

مـن القـانون    ٨٤أحكـام املـادة    رغم عدم وجود جرميـة حمـددة بشـأن إعاقـة سـري العدالـة، فـإنَّ       
 ١٧٧و ١٧٤واد األخـرى ذات الصـلة مـن القـانون اجلنـائي (املـواد       اجلنائي مقترنـة بأحكـام املـ   

  ) ميكن أن تغطي أجزاًء من تلك اجلرمية.١٨٤و ١٧٩و
واستخدام القوة البدنية والتهديـد والترهيـب للتـدخل يف أداء املـوظفني لواجبـاهتم الرمسيـة جمـرَّم        

 من القانون اجلنائي). ١٣٩(املادة 
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    )٢٦رية (املادة مسؤولية الشخصيات االعتبا    
يف حــال ارتكــاب جــرائم  لــيس منصوصــاً عليهــا إالَّاملســؤولية اجلنائيــة للشخصــيات االعتباريــة 

دة يف قانون مكافحة اجلـرائم املتعلقـة بتقـدمي العطـاءات ملؤسسـات      غسل األموال واجلرائم احملدَّ
 ٦١لطبيعـيني (املـواد   الدولة. وهذه املسـؤولية اجلنائيـة ال متـس باملسـؤولية اجلنائيـة لألشـخاص ا      

مــن قــانون مكافحــة اجلــرائم املتعلقــة بتقــدمي  ٨و ٥مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال و ٦٢و
العطاءات ملؤسسات الدولة). واحلد األقصـى للغرامـات الـيت ميكـن توقيعهـا علـى الشخصـيات        

ــات، أي أقــل مــن     ــون ب ــة هــو ملي ــات املتحــدة   ٣٠ ٠٠٠االعتباري دوالر مــن دوالرات الوالي
من قانون مكافحة غسل األموال) أو مخسون يف املائة مـن قيمـة أكـرب عطـاء مقـدم       ٦١ادة (امل

 ٥من اجلناة املتضامنني أو من قيمة العقد املربم مع اجلهة الرمسية املتعاقدة، أيهما أكرب (املادتـان  
  )٣(من قانون مكافحة اجلرائم املتعلقة بتقدمي العطاءات ملؤسسات الدولة). ٨و
    

    )٢٧ركة والشروع (املادة املشا    
مـن قـانون    ٧من القـانون اجلنـائي واملـادة     ٨٦و ٨٤و ٨٣جيرِّم القانون أفعال املشاركة (املواد 

مـن قـانون مكافحـة     ٨مـن القـانون اجلنـائي و    ٨٠مكافحة غسل األموال) والشروع (املادتـان  
 غسل األموال)، لكنه ال جيرِّم جمرد التحضري الرتكاب جرمية.

    
    )٣٧و ٣٠حقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان املال    

ميكن لتايلند أن توقـع جمموعـة متنوعـة مـن العقوبـات علـى جـرائم الفسـاد. فارتشـاء املـوظفني           
هــذه أنَّ العمــوميني احمللــيني ميكــن أن ُيعاقــب عليــه باإلعــدام، وإن كانــت تايلنــد قــد أوضــحت 

  قط يف هذا الشأن. العقوبة مل تفرض
والنواب الربملانيون لديهم حصانة خالل فترات انعقـاد الـدورات الربملانيـة؛ وال جيـوز النظـر يف      

  مبوافقة من الربملان.إالَّ القضايا اليت متسهم خالل انعقاد الدورات الربملانية 
كافحـة الفسـاد   وتطبق تايلند مبدأ الفرصة. وجيوز يف قضايا الفساد أن جتـري اللجنـة الوطنيـة مل   

  مالحقات قضائية حىت وإن مل يوافق على ذلك النائب العام.

                                                         
من القانون األساسي ملكافحة الفساد،  ١٢٣/٥من املادة  ٢تطور الحق للزيارة القطرية: تعاقب أحكام الفقرة  )٣(  

ى بصيغتها املعدَّلة، الشخصيات االعتبارية يف حال ارتكاب جرمية رشو موظفني عموميني إذا مل يكن لد
  الشخصية االعتبارية تدابري مناسبة للرقابة الداخلية ملنع ارتكاب مثل هذه اجلرمية.
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وميكن للسلطات التايلندية أن حتتجز اجلنـاة املزعـومني قيـد احلـبس االحتيـاطي أو تفـرج عنـهم        
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١٠٨/١و ١٠٨بكفالة (املادتان 

نظـــر يف اإلفـــراج املبكـــر أو املشـــروط وال تأخـــذ تايلنـــد جســـامة اجلرميـــة يف احلســـبان عنـــد ال 
  اجلناة.  عن

وميكن وقف املوظفني العموميني املتهمني بالفساد عـن العمـل بنـاء علـى طلـب اللجنـة الوطنيـة        
مـن القـانون األساسـي ملكافحـة الفسـاد) أو فصـلهم بصـفة مؤقتـة          ٩٠ملكافحة الفسـاد (املـادة   

هتم إىل وظـائفهم بقـرارات إداريـة؛ وجيـوز     من قانون اخلدمة املدنية)؛ وجيـوز إعـاد   ١٠١(املادة 
) من قانون اخلدمة املدنية). ومينع كل مـن يصـدر   ٦( ١١٠و ٩٧عزهلم من وظائفهم (املادتان 

ــادة      ــة (املـ ــة املدنيـ ــاق باخلدمـ ــن االلتحـ ــجن مـ ــائي بالسـ ــم هنـ ــه حكـ ــانون  ٧( ٣٦عليـ ــن قـ ) مـ
  املدنية).  اخلدمة

مــن  ١١إىل  ٤شــآت اململوكــة للدولــة (املــواد وهنــاك إجــراءات مماثلــة بالنســبة للعــاملني يف املن
  وموظفي املنشآت اململوكة للدولة). سقانون التأهيل املوحد ألعضاء اجملال

مفسر على حنـو يسـمح باختـاذ     Wo 41/2497قرار جملس الوزراء رقم أنَّ وقد أكدت السلطات 
  إجراءات تأديبية بالتوازي مع الدعاوى اجلنائية.

رنــامج مكــرس إلعــادة اإلدمــاج يف اجملتمــع. وُتــنظم بــرامج للتــدريب  وال يوجــد لــدى تايلنــد ب
  املهين يف السجون ومرافق االحتجاز.

وال جيــوز ختفيــف العقوبــة علــى املتعــاونني مــع العدالــة، ولكــن توجــد إمكانيــة لعــدم مالحقــة     
ــذين جتــري          ــة ال ــوظفي الدول ــيت ختــص م ــى القضــايا ال ــها مقصــورة عل ــاونني قضــائيا، لكن املتع

  من القانون األساسي ملكافحة الفساد). ١٠٣/٦هم قضائيا يف قضايا أخرى (املادة مالحقت
ــاونني مـــع العدالـــة (املادتـــان    ــة املتعـ ــانون األساســـي   ١٠٣/٦و ١٠٣/٢وميكـــن محايـ مـــن القـ

  الفساد).  ملكافحة
 .ني مع العدالة على الصعيد الدويلاتفاقات بشأن معاملة املتعاون ومل تربم تايلند أيَّ

    
    )٣٣و ٣٢ن (املادتان لِّغية الشهود واملبمحا    

معظـم جـرائم   أنَّ ). ومـن املالحـظ   ١٠ينص قانون محاية الشهود علـى تـدابري للحمايـة (املـادة     
الفساد، إن مل تكن كلها، جتيز توفري احلماية للشهود مبوجـب القـانون املـذكور (انظـر القائمـة      

من القانون األساسي ملكافحة الفسـاد   ١٠٣/٥و ١٠٣/٢). وتنص املادتان ٨الواردة يف املادة 
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على أن ختطر اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد اجلهات املعنية من أجـل تـوفري تـدابري للحمايـة يف     
احلاالت املناسـبة. وميكـن لتايلنـد أن تيسـر إجـراءات تغـيري حمـال اإلقامـة علـى الصـعيد الـوطين            

ت بشأن تغيري حمال إقامة الشهود علـى الصـعيد   ترتيبا اتفاقات ومل تضع أيَّ ولكنها مل تربم أيَّ
ــم وشــواغلهم خــالل         ــدلون بشــهاداهتم أن يعرضــوا آراءه ــذين ي ــدويل. وميكــن للضــحايا ال ال

  اإلجراءات اجلنائية وتؤخذ هذه اآلراء والشواغل يف احلسبان.
مـن أجـل منـع وقمـع      الـيت تتخـذها السـلطة التنفيذيـة    وتتوخى أحكام القانون اخلـاص بالتـدابري   

اعتــداء علــى ســالمتهم أيِّ الفســاد تــوفري تــدابري للحمايــة اجلنائيــة مــن أجــل وقايــة املــبلِّغني مــن 
)؛ وميكـن هلـؤالء املـبلِّغني أن يسـتفيدوا مـن تـدابري احلمايـة اخلاصـة بالشـهود          ٥٣البدنية (املـادة  

 من القانون األساسي ملكافحة الفساد). ١٠٣/٥و ١٠٣/٢(املادتان 
    

    )٤٠و ٣١واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز     
ــة        ــازة مــن أجــل ارتكــاب جرمي ــوال املســتخدمة أو احملت ــة واألم ــدات اجلرمي ميكــن مصــادرة عائ

من القانون اجلنـائي). وميكـن مصـادرة األمـوال املتعلقـة بارتكـاب جرميـة أصـلية أو          ٣٣ (املادة
 ٥١ ة من أجل ارتكاب جرمية أصـلية (املـادة  جرمية غسل أموال واملمتلكات املستخدمة أو احملتاز

زع ملكيـة املمتلكـات يف قضـايا    ـمن قانون مكافحة غسل األموال). وجيوز إقامة دعوى مدنية لن
 )٤(من القانون األصلي ملكافحة الفساد). ٨٣إىل  ٧٨اإلثراء الغريب (املواد 

ايا املتعلقـة بـاإلثراء الغريـب    تة على ممتلكات اجلناة املزعومني يف القضوجيوز التحفظ بصفة مؤقَّ
ــادة  ــادة     ١٣٢(امل ــدها (امل ــة) وجتمي ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــانون األساســي   ٧٨مــن ق مــن الق

مـن   ٤٨ملكافحة الفساد) وكذلك املمتلكات املعتقد أهنا متعلقة بارتكاب هـذه اجلرميـة (املـادة    
  قانون مكافحة غسل األموال).

ــا    ــن إدارة املمتلكـ ــؤولة عـ ــة مسـ ــل مؤسسـ ــدها يف    وكـ ــا أو جتميـ ــتحفظ عليهـ ــتم الـ ــيت يـ ت الـ
  حتقيقاهتا.  إطار

وميكن نزع امللكية مبـا يعـادل قيمـة املمتلكـات الـيت تشـكل حالـة مـن حـاالت اإلثـراء الغريـب            
من قانون مكافحـة غسـل    ٣من القانون األساسي ملكافحة الفساد). وُتعرَّف املادة  ٨٣(املادة 

                                                         
 )١٢٣/٨إىل  ١٢٣/٦تطور الحق للزيارة القطرية: جتيز األحكام املعدَّلة للقانون األساسي ملكافحة الفساد (املواد  )٤(  

لكات أو املنافع املتأتية من بيعها مصادرة املمتلكات بناء على القيمة وتسمح بتجميد وحجز ومصادرة املمت
  نقل ملكيتها أو التصرف فيها أو أي منافع أخرى قد تتأتى من تلك املمتلكات أو املنافع. أو
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جرميــة"؛ وال يعتــد مبــا إذا كانــت هــذه املمتلكــات قــد   األمــوال "املمتلكــات املتعلقــة بارتكــاب
  وزِّعت أو مت التصرف فيها أو نقلت ملكيتها أو ُبدِّلت.  

لــت إىل وِّوجييــز القــانون األساســي ملكافحــة الفســاد مصــادرة عائــدات اإلثــراء الغريــب الــيت حُ 
). ٨٣ملـادة  ممتلكات أخرى أو ُبدِّلت هبا أو ُخلطت مبمتلكـات متأتيـة مـن مصـادر مشـروعة (ا     

لـت إىل ممتلكـات   وِّمصـادرة عائـدات اجلرميـة الـيت حُ    إالَّ وال جييز قانون مكافحة غسل األموال 
  من هذا القبيل. )، بينما ال يتضمن القانون اجلنائي أحكاما٣ًأخرى أو ُبدِّلت هبا (املادة 

رادات مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال مصــادرة اإليــ ٣مــن املــادة  ٤وجتيــز أحكــام الفقــرة 
وغريهــا مــن املنــافع املتأتيــة مــن عائــدات اجلــرائم األصــلية أو جــرائم غســل األمــوال، حــىت وإن 

لت إىل ممتلكات أخرى أو ُبـدِّلت هبـا، مبـا يشـمل اإليـرادات واملنـافع املتأتيـة مـن         وِّكانت قد ُح
أو املنـافع  املمتلكات املخلوطة بعائدات اجلرميـة. وال جييـز القـانون اجلنـائي مصـادرة اإليـرادات       

املتأتيــة مــن عائــدات اجلرميــة ومــن املمتلكــات الــيت حولــت إليهــا هــذه العائــدات اإلجراميــة أو   
  لت هبا أو من املمتلكات املخلوطة هبذه العائدات.دُِّب

من القانون األساسـي ملكافحـة الفسـاد بـأن تـؤول إىل ملكيـة الدولـة أمـوال          ٨١وتقضي املادة 
  مل يثبتوا مشروعية ثروهتم.املتهمني باإلثراء الغريب ما 

مــن قــانون   ٥٣و ٥٠مــن القــانون األساســي ملكافحــة الفســاد و     ٨٢وحتمــي أحكــام املــواد   
من القانون اجلنائي حقوق األطراف الثالثة احلسـنة النيـة يف    ٣٦و ٣٤مكافحة غسل األموال و

  حاالت الضبط واملصادرة.
من أجل أغراض التحقيق أو احملاكمة (املادة  وال تنطبق أحكام السرية املصرفية على إفشاء املعلومات

من قانون األعمال التجارية للمؤسسات املاليـة)؛ وميكـن للمحـاكم املدنيـة أن تـأمر بـاالطالع        ١٥٤
 من قانون مكافحة غسل األموال). ٤٦على احلسابات املصرفية يف قضايا غسل األموال (املادة 

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

األحكــام العامــة بشــأن التقــادم، وحتــدده بالنســبة جلــرائم مــن القــانون اجلنــائي  ٩٥تــورد املــادة 
مــن القــانون  ٨٤و ٧٥و ٧٤/١املــواد أمَّــا ســنة.  ٢٠الفســاد مبــا يتــراوح بــني مخــس ســنوات و

  )٥(األساسي ملكافحة الفساد، فتورد حدودا خمتلفة ملدد التقادم بشأن جرائم حمددة.

                                                         
من القانون األساسي ملكافحة الفساد، بصيغته املعدلة،  ٧٤/١تطور الحق للزيارة القطرية: تنص املادة  )٥(  

  اجلاين املزعوم أو املتهم طيلة فترة هروبه. عدم احتساب فترة التقادم يف حال هرب على
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يلند أن تأخذ يف احلسبان أحكام اإلدانة اجلنائيـة الصـادرة مـن احملـاكم األجنبيـة يف      وال ميكن لتا
  الدعاوى اجلنائية.

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

مـن االتفاقيـة.    ٤٢بسطت تايلند واليتها القضائية علـى معظـم احلـاالت املشـار إليهـا يف املـادة       
د إذا مــا كــان اجلــاين أو اجملــين عليــه مــن  وهــي تنســحب يف حــاالت معينــة علــى جــرائم الفســا 

رعاياها أو إذا ما كانت متس الدولة؛ وفيما عدا جرائم غسل األمـوال، يلـزم تقـدمي طلـب مـن      
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٦من القانون اجلنائي واملادة  ٨أجل معاقبة اجلاين (املادة 

حــال وجــود اجلــاين املزعــوم داخــل   وتبســط تايلنــد واليتــها القضــائية علــى جــرائم الفســاد يف  
إقليمها وعدم تسليمه لغري ما سبب سـوى أنـه مـن رعاياهـا أو حينمـا ال تسـلم اجلـاين املزعـوم         

ــادة      ــة بغســل األمــوال (امل ــانون مكافحــة  ٣(٦ألســباب أخــرى يف القضــايا غــري املتعلق ) مــن ق
  األموال).  غسل

ال تنص صراحة على التـزام بالتشـاور   من قانون مكافحة غسل األموال  ٣١املادة أنَّ ويف حني 
، فإهنـا جتيـز   أيضـاً مع الـدول األخـرى الـيت حتقـق يف جـرائم متـارس تايلنـد عليهـا واليـة قضـائية           

 لتايلند أن تنظر يف بدء اإلجراءات القانونية بشأن هذه اجلرائم.
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
فعـل ينطـوي علـى انتـهاك صـريح ألحكـام القـانون أو اسـتحالة يف         أيِّ ن يقضي القانون بـبطال 

ــادة     ــة (املـ ــام أو اآلداب العامـ ــام العـ ــع النظـ ــارض مـ ــذ أو تعـ ــدين   ١٥٠التنفيـ ــانون املـ ــن القـ مـ
والتجاري). وكل من يقوم بعمل غري مشروع يهدد حياة الغري أو يلحق بغريه من األشـخاص  

أو ممتلكـاهتم أو حقـوقهم يكـون ملزمـا بـالتعويض       أضرارا جسدية أو صـحية أو ميـس حريتـهم   
مـن القـانون املـدين والتجـاري). وتلـزم أحكـام قـانون         ٤٢٠عن األضرار الـيت أحـدثها (املـادة    

مكافحة اجلرائم املتعلقة بتقدمي العطاءات ملؤسسات الدولة كل شخص حيصـل علـى عقـد مـن     
بدتـه مـن تكـاليف إضـافية بسـبب      هيئة رمسية عن طريق االحتيال بتعـويض تلـك اهليئـة عمـا تك    

  ).  ٨هذا التعاقد االحتيايل (املادة 
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد وجلنة مكافحة الفساد يف القطـاع العـام هيئتـان متخصصـتان يف     

مــن القــانون األساســي  ٩٧ة القضــائية (املــادة مكافحــة الفســاد. ولــدى اللجنــة ســلطة املالحقــ 
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ــة حبكــم الدســتور (املــادة    ). وقــد تأسســت جلنــة  ٢٥١ملكافحــة الفســاد) واســتقالليتها مكفول
مكافحــة الفســـاد يف القطــاع العـــام يف إطــار التـــدابري التنفيذيــة املنصـــوص عليهــا يف القـــانون      

يف مكافحـة الفسـاد يف شـعبة     األساسي ملكافحة الفساد. ويعمل املدعون العامون املتخصصون
  )٦(خاصة بقضايا الفساد أنشأهتا النيابة العامة.

وميكن للجنـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد أن تـأمر املـوظفني بـأداء مجيـع األعمـال الالزمـة للقيـام            
شـخص للمثـول أمامهـا وتـأمره بـإبراز مـا يف حوزتـه مـن          بواجباهتم الوظيفية وأن تستدعي أيَّ

من القانون األساسي ملكافحة الفساد). ويؤدي املركـز التايلنـدي    ٢٥(املادة مستندات أو أدلة 
  لتنسيق العمل على مكافحة الفساد دور حلقة الوصل الوطنية يف التنسيق بني الوكاالت.

مـــن قـــانون مكافحـــة غســـل  ١٦و ١٣ويـــتعني اإلبـــالغ عـــن املعـــامالت املشـــبوهة (املادتـــان  
مكافحة الفساد ملؤسسـات القطـاع اخلـاص وتـنظم أنشـطة       األموال). وتوفر تايلند تدريبا على

للتواصل. وهي تشجع مواطنيها على اإلبالغ عن جرائم الفساد بسبل خمتلفـة، منـها احلمـالت    
 والدورات التدريبية ومعسكرات الشباب.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢- ٢  

  مكافحة الفساد؛ؤسسات املتخصصة يف من امل أنشأت تايلند عدداً  •  
ــة          •   ــق واملالحق ــديها ســلطة التحقي ــيت ل ــة ملكافحــة الفســاد، ال ــة الوطني اســتقاللية اللجن

  ضائية، مكرسة يف الدستور؛الق
  عامني متخصصني يف مكافحة الفساد؛نت تايلند يف النيابة العامة مدعني عيَّ  •  
للتعـــاون بـــني يـــوفر املركـــز التايلنـــدي لتنســـيق العمـــل علـــى مكافحـــة الفســـاد منـــربا   •  

سيما فيمـا يتعلـق جبـرائم الفسـاد عـرب الوطنيـة        الوكاالت، وييسر تبادل املعلومات وال
  ويعزز التنسيق بني اهليئات العمومية يف تنفيذ أحكام االتفاقية؛

  مبتكرة إلشراك الشباب يف مكافحة الفساد؛ ابتدعت تايلند سبالً  •  
اد الواليــة القضــائية خــارج احلــدود مــن قــانون مكافحــة الفســ ٦تبســط أحكــام املــادة   •  

الوطنيــة علــى جــرائم غســل األمــوال يف حــال كــون أحــد اجلنــاة مــن رعايــا تايلنــد أو   
  املقيمني فيها.

    
                                                         

  تطور الحق للزيارة القطرية: إنشاء إدارة متخصصة يف مالحقة قضايا الفساد. )٦(  
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣- ٢  
  ى بأن تقوم تايلند مبا يلي:وَصُي

شـر  تعديل تشريعاهتا لضمان إخضـاع كـل مـن يرتكـب جرميـة الرشـو بشـكل غـري مبا          •  
لنفس العقوبة املقررة على من يرتكب تلك اجلرمية بشكل مباشـر؛ ومشـول وعـد الغـري     
مبزية غري مستحقة أو عرضـها عليـه أو تقـدميها إليـه؛ وحـذف الـركن اإلضـايف املتعلـق         
بــأداء واجبــات الوظيفــة "علــى حنــو خمــل" أو عــدم القيــام هبــا أو التــأخر يف أدائهــا           

  (أ))؛  ١٥  (املادة
ر جترمي االرتشـاء غـري املباشـر. وإذا مل يفسـر القضـاة القـانون علـى هـذا         ضمان استمرا  •  

  النحو يف القضايا املقبلة، فقد يلزم إصدار مذكرة تفسريية قانونية يف هذا الشأن؛
  )؛١، الفقرة ١٦جترمي عمليات الرشو عرب الوطنية (املادة   •  
مـــوميني لألمـــوال الـــنص علـــى جرميـــة عامـــة تتعلـــق بـــاختالس وتبديـــد املـــوظفني الع    •  

  )؛١٧  (املادة
النظر يف جترمي شراء النفوذ؛ وتعـديل جرميـة بيـع النفـوذ حبـذف أركاهنـا اإلضـافية، ومشـول           •  

شـخص آخـر ملنفعـة غـري مسـتحقة      أيِّ ارتكاهبا على حنو غري مباشر، والتماس املوظف أو 
  )؛(أ) و(ب) ١٨أو قبوله هلا من أجل إساءة استخدام نفوذه املفترض (املادة 

النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع والنص على جرائم حمددة بشأن الرشـو واالرتشـاء     •  
  )؛٢١و ٢٠يف القطاع اخلاص (املادتان 

ممتلكات يكون من املعروف وقت تسـلمها أهنـا عائـدات    أيِّ جترمي حيازة أو استخدام   •  
مي اقتنــاء هــذه إجراميــة؛ ومواصــلة العمــل علــى تعــديل التشــريع يف هــذا الشــأن؛ وجتــر  

ــا يتعلـــق جبميـــع جـــرائم الفســـاد (الفقـــرة الفرعيـــة    مـــن ‘ ١‘ (ب) ١املمتلكـــات فيمـ
  )٧()؛٢٣  املادة

تطبيق جرائم غسـل األمـوال املنصـوص عليهـا يف قوانينـها علـى مجيـع جـرائم الفسـاد؛            •  
وإرســال نســخ مــن قوانينــها املتعلقــة بغســل األمــوال إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة    

  )؛٢٣(أ) و(ب) و(د) من املادة   ٢ات الفرعية (الفقر

                                                         
) من قانون مكافحة غسل األموال لتشمل اقتناء أو حيازة ٣(  ٥تطور الحق للزيارة القطرية: ُعدِّلت أحكام املادة  )٧(  

  املعروف وقت اقتنائها أو حيازهتا أو استخدامها أهنا عائدات إجرامية. أو استخدام أي ممتلكات يكون من
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النظر يف متديد قائمة اجلرائم األصلية لتشمل اإلخفاء فيما يتعلق جبميـع جـرائم الفسـاد      •  
  )؛٢٤  (املادة

  (أ))؛  ٢٥النص على جرمية حمددة بشأن إعاقة سري العدالة (املادة   •  
شخصـيات االعتباريـة يف حـال اشـتراكها     إقرار املسؤولية اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية لل  •  

ــان  ٢٦جرميــة فســاد (فيمــا جيــاوز نطــاق غســل األمــوال؛ املــادة    أيِّ يف   )؛٢و ١الفقرت
وتقيـــيم اجلـــزاءات املمكـــن توقيعهـــا علـــى الشخصـــيات االعتباريـــة لضـــمان فعاليتـــها  

  )؛٤، الفقرة ٢٦وتناسبها وتأثريها الرادع (املادة 
  )؛٣، الفقرة ٢٧النظر يف إمكانية جترمي التحضري الرتكاب جرائم الفساد (املادة   •  
يف حال عدم مالحقة اجلاين املزعـوم   أيضاًتعديل التشريع لتعليق احتساب مدة التقادم   •  

  )؛٢٩أو تقدميه للعدالة قبل هربه (املادة 
بــات مــع اجلــرائم  تقيــيم مــا إذا كــان تعــديل التشــريع ســوف يزيــد مــن تناســب العقو     •  

  )؛١، الفقرة ٣٠  (املادة
مراعاة خطورة اجلرمية املرتكبة عنـد النظـر يف اإلفـراج عـن مرتكبـها إفراجـا مبكـرا أو          •  

  )؛٥، الفقرة ٣٠مشروطا (املادة 
  )؛١٠، الفقرة ٣٠تعزيز التدابري الرامية إىل إعادة إدماج اجلناة يف اجملتمع (املادة   •  
ــا   •   ــادة   حتســــني إدارة املمتلكــ ــادرة (املــ ــا أو املصــ ــتحفظ عليهــ ــدة أو املــ ، ٣١ت اجملمــ

  )؛٣  الفقرة
وضع إجراءات للمصادرة املستندة لإلدانة بشـأن عائـدات اجلرميـة الـيت جـرى حتويلـها         •  

إىل ممتلكات أخرى أو ُبـدِّلت هبـا، وذلـك يف حـاالت املصـادرة غـري املشـمولة بقـانون         
ــرا     ــدات اجل ــوال؛ ومصــادرة عائ ــة مبمتلكــات أخــرى   مكافحــة غســل األم ئم املخلوط

مشـروعة املصــدر يف حــاالت نـزع امللكيــة غــري املشـمولة بالقــانون األساســي ملكافحــة    
  )؛٥و ٤، الفقرتان ٣١الفساد (املادة 

ــدات       •   ــة مــن العائ ــافع املتأتي ــرادات أو املن ــائي علــى مصــادرة اإلي الــنص يف القــانون اجلن
لكــات أخــرى أو ُبــدِّلت هبــا، أو مــن  لــت إىل ممتوِّاإلجراميــة، حــىت ولــو كانــت قــد حُ 

  ؛)٦، الفقرة ٣١(املادة  متلكات املخلوطة بتلك العائداتامل
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علــى افتــراض عــدم مشــروعية املمتلكــات مــا مل َتثُْبــت   أيضــاًالنظــر يف إمكانيــة الــنص   •  
مشروعية مصدرها يف إجراءات نزع امللكية غري املشمولة بالقانون األساسي ملكافحـة  

  )؛٨، الفقرة ٣١ الفساد (املادة
تعزيز تدابري محاية الشهود والنظر يف إبرام اتفاقات من أجل تغيري حمـال إقامتـهم دوليـا      •  

ُيسـتعان هبـم    ومتكني الضحايا من عرض وجهـات نظـرهم وشـواغلهم أيضـاً حينمـا ال     
  )؛٥و ٣و ١، الفقرات ٣٢كشهود (املادة 

  )؛٣٣دة النظر يف تشديد تدابري محاية املبلِّغني (املا  •  
  )؛٣٤تعزيز التدابري الرامية إىل تدارك عواقب الفساد (املادة   •  
اختاذ املزيـد مـن التـدابري لتشـجيع اجلنـاة علـى التعـاون مـع العدالـة؛ والنظـر يف ختفيـف              •  

  )؛٢و ١، الفقرتان ٣٧العقوبة عن املتعاونني مع العدالة يف قضايا الفساد (املادة 
يف القضـايا   أيضـاً الحقـة القضـائية للمتعـاونني مـع العدالـة      النظر يف منح حصانة مـن امل   •  

غري املتعلقة باملوظفني الرمسيني أو يف احلاالت غـري املتعلقـة مبالحقـة املـوظفني الـرمسيني      
  )؛٣، الفقرة ٣٧قضائيا (املادة 

، ٣٧النظر يف إبرام اتفاقات بشأن املتعـاونني مـع العدالـة علـى الصـعيد الـدويل (املـادة          •  
  )؛٥  قرةالف

ــق يف اجلــرائم         •   ــزة املســؤولة عــن التحقي ــة واألجه ــني الســلطات العام ــاون ب ــق التع توثي
  )؛٣٨ومالحقتها قضائيا (املادة 

النظــر يف إمكانيـــة مراعـــاة أحكــام اإلدانـــة الســـابقة الصــادرة يف الـــدول األخـــرى يف      •  
  )؛٤١الدعاوى اجلنائية (املادة 

ائية علـى مجيـع جـرائم الفسـاد الـيت يرتكبـها رعايـا        النظر يف إمكانية بسط الواليـة القضـ    •  
تايلند أو األشخاص عدميو اجلنسية املقيمون فيهـا بصـفة اعتياديـة؛ أو الـيت ُترتكـب ضـد       
أحد الرعايا التايلنديني أو ضد الدولة؛ دون اشتراط تقـدمي طلـب مسـبق لتوقيـع العقوبـة      

ــادة  ــرات ٤٢(امل ــدما يكــون  )(أ) و(ب) و(د) ٢، الفق ــوم موجــودا   ؛ أو عن اجلــاين املزع
داخل إقليم تايلند أو عندما ترفض تايلند تسليمه لغري مـا سـبب سـوى أنـه مـن رعاياهـا       

)؛ وعلى جرائم الفساد خبالف غسل األموال عندما يكـون اجلـاين   ٣، الفقرة ٤٢(املادة 
  )؛٤ ، الفقرة٤٢املزعوم موجودا داخل إقليم تايلند أو يف حال عدم تسليمه (املادة 
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ُتشجَّع تايلند على مواصلة التشاور مع الدول األطـراف األخـرى الـيت متـارس واليتـها        •  
  ).٥، الفقرة ٤٢هبدف تنسيق اإلجراءات (املادة  أيضاًالقضائية 

    
    االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل ُحدِّدت اليت التقنية، املساعدة من االحتياجات  -٤- ٢  

من مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة      احلصول على مساعدة أنَّ اعتربت تايلند 
مــن املفيــد انتــداب خــبري  أنَّ ســيكون حــافزا إضــافيا علــى التصــدي للفســاد خبطــوات جــادة و   

ملساعدهتا على تنفيذ االتفاقية وبناء قدراهتا على محاية الشهود ومعاجلة مسائل التجرمي وتـدابري  
ل املمارســات اجليــدة واســترداد املوجــودات وإدارة ســيما فيمــا يتعلــق بتبــاد إنفــاذ القــانون، وال

املسـاعدة علـى تكـوين اخلـربات التقنيـة واألدوات الالزمـة        أيضاًمن اجملدي أنَّ القضايا. ورأت 
  السترداد املوجودات وإدارة القضايا ومباشرة التحقيقات املالية.

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    واد قيد االستعراضمالحظات على تنفيذ امل  -١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
وأحكــام االتفاقيــات الثنائيــة واملتعــدِّدة األطــراف   ٢٠٠٨يــنظم قــانون تســليم املطلــوبني لســنة  

وترتيبـات بشـأن تسـليم    عـت تايلنـد عـدة اتفاقـات     إجـراءات تسـليم املطلـوبني. وقـد وقَّ    النافذة 
وماليزيــا واململكــة املتحــدة وكنــدا ســتراليا وبلجيكــا والصــني أاملطلــوبني (منــها معاهــدات مــع 

وغريهـا). وال تعتـرب تايلنـد    األمريكيـة  والواليـات املتحـدة   لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية    
  االتفاقية أساسا قانونيا لتسليم املطلوبني.

ــوبني  ــة علــى الســواء. وترســل      ويشــتمل تســليم املطل ــد علــى إجــراءات قضــائية وإداري يف تايلن
طلبات التسـليم مـن الـدول، الـيت بينـها وبـني تايلنـد معاهـدة تسـليم، إىل مكتـب النائـب العـام             

الطلبـات املوجهـة مـن الـدول األخـرى، فُترسـل عـرب القنـوات         أمَّـا  مباشـرةً.   (السلطة املركزية)
حملكمــة اجلنائيــة يف بـانكوك الــيت تقــرر قبـول طلــب التســليم   . وحتــال الطلبـات اىل ا ةالدبلوماسـي 

ــرار        أو ــة اســتئناف ق ــة الطالب ــل الدول ــذي ميث ــوب وللمــدعي ال رفضــه. وميكــن للشــخص املطل
  .كون قرار حمكمة االستئناف هنائيااحملكمة، وي

رسل الطلب من خـالل القنـوات الدبلوماسـية ورأت وزارة اخلارجيـة أنـه قـد يـؤثر علـى         وإذا أُ
لعالقات الدولية أو أنه يوجد عائق لتنفيذه، أحيـل إىل جملـس الـوزراء قبـل إحالتـه اىل احملكمـة       ا
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من قانون تسليم املطلوبني). وجيوز جمللس الوزراء، بناًء على رأي وزارة اخلارجيـة،   ١٣(املادة 
رفــض الطلــب. وإذا قــررت احملكمــة عــدم قبــول الطلــب، فــال جيــوز جمللــس الــوزراء أن يقــرر     

  ذلك. خالف
ىل مبدأ املعاملـة باملثـل وبغـض النظـر عـن وجـود معاهـدة لتسـليم         إوجيوز تنفيذ التسليم استناداً 

مـن   ٧املطلوبني، شريطة استيفاء الشروط احملـددة يف قـانون تسـليم املطلـوبني. وتشـترط املـادة       
ة عــن تقــل العقوبــة علــى اجلرميــ  ذلــك القــانون للموافقــة علــى التســليم ازدواجيــة التجــرمي وأالَّ  

السجن سنة واحدة. وجيوز املوافقة علـى التسـليم بشـأن جرميـة ال تلـيب شـرط احلـد األدىن مـن         
مــدة عقوبــة الســجن إذا كانــت متصــلة جبرميــة متــت املوافقــة علــى طلــب التســليم املتعلــق هبــا.    

كانت اجلرائم املنصـوص عليهـا وفقـا لالتفاقيـة يعاقـب عليهـا بالسـجن لسـنة واحـدة علـى            وملا
  تسليم مرتكبيها جائز.   فإنَّاألقل، 

ــيس مــن        ــة مبســائل ضــريبية ل ــد أفعــال الفســاد جــرائم سياســية. واتصــال اجلرمي ــرب تايلن وال تعت
  من قانون تسليم املطلوبني). ٩األسباب املسوغة لرفض طلبات التسليم (املادة 

راءات وباستثناء احلاالت اليت يعطي الشـخص فيهـا موافقتـه علـى تسـليمه، مل تتخـذ تايلنـد إجـ        
إثباتيـة. وجتيـز تايلنـد تسـليم      للتعجيل بإجراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل هبـا مـن متطلبـات       

ــادة   ــا (املـ ــليم      ١٢رعاياهـ ــا التسـ ــدأ "إمَّـ ــق مبـ ــها تطبيـ ــوبني)، وميكنـ ــليم املطلـ ــانون تسـ ــن قـ مـ
  من قانون تسليم املطلوبني). ٢٥احملاكمة" وفقاً لتقدير النيابة العامة (املادة   وإمَّا
مــن قــانون تســليم املطلــوبني). وتــنص  ١٥ز احتجــاز الشــخص املطلــوب تســليمه (املــادة وجيــو

) علـى ضـمانات   ١٩و ١٨ م قانون تسليم املطلوبني (املادتان) وأحكا٤٠مواد الدستور (املادة 
  للمعاملة العادلة.  

(معاهــدات  وتقضــي املعاهــدات الثنائيــة بــرفض طلبــات التســليم إذا كــان الغــرض منــها متييزيــاً  
قــانون  لكــنَّوغريهــا مــن الــدول) وكمبوديــا ووالصــني مجهوريــة كوريــا تســليم املطلــوبني مــع 

 تسليم املطلوبني ال ينص على ذلك.

  وال تنصُّ التشريعات على إنفاذ األحكام اجلزائية الصادرة عن احملاكم األجنبية.
لـب التسـليم   العرف قد جرى علـى التشـاور مـع الدولـة الـيت تط     أنَّ وقد أشارت السلطات إىل 

  من قانون تسليم املطلوبني). ١٤قبل رفض طلبها (املادة 
  عليهم.  ا بشأن نقل األشخاص احملكومثنائي اتفاقاً ٣٥ووقعت تايلند 

  وال تنصُّ التشريعات على نقل اإلجراءات اجلنائية.
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    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
املتبادلة بشكل أساسي من خالل أحكـام قـانون املسـاعدة     يتم تنظيم إجراءات املساعدة القانونية

 عـت تايلنـد  واالتفاقات الثنائية واملتعدِّدة األطراف النافـذة. وقـد وقَّ   ١٩٩٢القانونية املتبادلة لسنة 
عدة اتفاقات متعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة (منها معاهدات ثنائية مع أستراليا وبلجيكـا   على

  والنرويج والواليات املتحدة وغريها).واململكة املتحدة وكندا وماليزيا والصني وفرنسا 
وإجراءات املساعدة القانونية املتبادلة مفصَّلة يف اللوائح التنظيميـة للسـلطات املركزيـة املعنيـة بتقـدمي      

م . وُترسل مباشرة إىل مكتب النائب العـا ١٩٩٤وطلب املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية لسنة 
(الســلطة املركزيــة) طلبــات املســاعدة املوجهــة مــن الــدول الــيت تــرتبط مبعاهــدة مــع تايلنــد لتبــادل     

  الطلبات املوجهة من الدول األخرى، فترسل عرب القنوات الدبلوماسية.أمَّا املساعدة القانونية، 
يـذه. وقـرار   ة لتنفوبعد التحقق من مقبولية الطلب، حتيله السلطة املركزية اىل السلطات املختصَّ

  السلطة املركزية بشأن الطلب هنائي ما مل يغريه رئيس الوزراء.
وتقبل تايلند الطلبات املقدَّمـة بـاللغتني التايلنديـة واإلنكليزيـة وقـد عينـت مكتـب النائـب العـام          

مــن قــانون املســاعدة القانونيــة   ٦و ٥كســلطة مركزيــة للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة (املادتــان  
   املسائل اجلنائية)، غري أهنا مل تبلغ األمني العام لألمم املتحدة بذلك.  املتبادلة يف

ــق         ــة شــفهيا وال املرســلة عــن طري ــة املقّدم ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــد طلب ــل تايلن وال تقب
اإلنتربول. ويف إطار املمارسة العملية، توفر تايلنـد ضـروبا مـن املسـاعدة عـرب قنـوات التواصـل        

  ة.غري الرمسي
  وميكن لتايلند أن تقدِّم املساعدة على أساس مبدأ املعاملة باملثل ودون معاهدة.

وال تقــدِّم تايلنــد املســاعدة يف غيــاب ازدواجيــة التجــرمي، حــىت ولــو مل تكــن املســاعدة املطلوبــة 
يف حال وجود معاهدة ال تشـترط ذلـك (مثـل املعاهـدتني     إالَّ تنطوي على تدابري غري القسرية، 

ني مــع فرنسـا والواليــات املتحـدة). وميكــن يف سـياق املســاعدة القانونيـة املتبادلــة تطبيــق     املـربمت 
  نفس جمموعة التدابري واإلجراءات املتاحة لالستخدام يف اإلجراءات اجلنائية الداخلية.

من قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية (الـيت تشـري إىل قـانون     ٣٤وتنص املادة 
األمــوال املصــادرة تــؤول ملكيتــها إىل الدولــة. أنَّ اإلجــراءات اجلنائيــة والقــانون اجلنــائي) علــى 

 اًســاعدة القانونيــة املتبادلــة طبقــ تايلنــد تســتطيع تلبيــة طلبــات امل أنَّ ومــن مث، فعلــى الــرغم مــن  
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كفـة  سـلطاهتا تواجـه معضـلة قانونيـة يف إعـادة املوجـودات املصـادرة، وهـي عا        إالَّ ، ٤٦ للمادة
  )٨(.من االتفاقية ٤٦(ك) من املادة  ٣على تعديل قوانينها لتتوافق مع أحكام الفقرة الفرعية 

وتعامــل طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة املتعلقــة باألشــخاص الطبيعــيني واالعتبــاريني علــى  
  سواء.  قدم

بـذلك يف إطـار جهـود    تايلنـد تقـوم   أنَّ وال يوجد تشـريع يـنظم تبـادل املعلومـات تلقائيـا، غـري       
  التعاون غري الرمسية وليس يف اطار عمليات املساعدة القانونية املتبادلة.

ــة         ــة يف املســائل اجلنائي ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني ــن ق ــنظّم أحكــام الفصــل الســادس م وت
  إجراءات نقل واستقبال األشخاص احملتجزين لإلدالء بالشهادة.

) مــن القواعــد القضــائية لســماع الشــهود يف القضــايا اجلنائيــة   ١٣) اىل (٤م املــواد مــن (وتــنظِّ
) إجراءات استعمال هـذه التقنيـات؛ ولـدى تايلنـد     ٢٠١٣باستخدام تقنيات التداول بالفيديو (

  جتارب يف هذا اجملال يف قضايا غري متعلقة بالفساد.
جتيـز رفـض طلبـات     والسرِّية املصرفية واتصال اجلرمية مبسـائل ضـريبية ليسـا مـن األسـباب الـيت      

  املساعدة القانونية املتبادلة.
ووفقا ملا أفادت به السلطات، متتثل تايلند لطلبات الدول بشأن احملافظة علـى سـرية املعلومـات    
املقدمــة بــالرغم مــن عــدم وجــود نــص علــى ذلــك يف قوانينــها. وتــنص عــدة معاهــدات ثنائيــة    

ه مكتـب النائـب العـام ينبِّـ    أنَّ سـلطات  لتسليم املطلوبني علـى سـرية املعلومـات. وقـد أكـدت ال     
  على اجلهات املعينة بضرورة احملافظة على السرية.

مــن قــانون املسـاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة إجــراءات   ٣٩م أحكــام املــادة وتـنظِّ 
تـنص  استعمال وكتمان ما تقدمه الدول من املعلومات أو األدلـة اإلثباتيـة املطلوبـة، ولكنـها ال     

على افشاء املعلومـات أو األدلـة املربئـة. وقـد جـرى العـرف علـى عقـد مشـاورات قبـل رفـض            
  تقدمي املساعدة أو إرجائها.

وميكن تأجيل تنفيذ طلب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وينبغـي، يف حـال رفضـه، بيـان أسـباب         
  ل اجلنائية).من قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائ ١١الرفض (املادة 

  وتتحمل تايلند التكاليف العادية لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.
    

                                                         
تطور الحق للزيارة القطرية: دخل قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية املعدل حيز النفاذ يف  )٨(  

  .٣٥/٢ . ويتناول القانون إعادة املوجودات إىل بلد املنشأ يف املادة٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٢
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة     
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

ا اإلنتربــول تتعــاون ســلطات إنفــاذ القــانون التايلنديــة مــن خــالل عــدد مــن اآلليــات، مــن بينــه  
واملبــادرة العامليــة الســترداد املوجــودات املســروقة، الــيت يــدعمها كــل مــن اإلنتربــول ومبــادرة     

  "ستار"، وجمموعة إيغمونت.  
ولدى تايلند جمموعة متنوعة مـن األدوات الـيت تتـيح هلـا إجـراء االتصـاالت وحتليـل املعلومـات         

التابعـة   I-24/7دة وقاعـدة بيانـات   على الصـعيد الـدويل. وهـي تسـتخدم قنـوات االتصـال املعتـا       
  لإلنتربول ونظام إيغمونت الشبكي املؤمن.

ويتــوىل املركــز التايلنــدي لتنســيق العمــل علــى مكافحــة الفســاد تنســيق اجلهــود علــى الصــعيد    
  الدويل كذلك. ويلعب دور حلقة الوصل يف قضايا مكافحة الفساد واسترداد املوجودات.

نفاذ القانون، وقد وقَّعت عـدة اتفاقـات للتعـاون يف    إللتعاون على  وتعترب تايلند االتفاقية أساسا
مـذكِّرة تفـاهم مـع نظرياهتـا،      ٤٨وحدة غسل االستخبارات املالية وقَّعـت  أنَّ هذا اجملال. كما 

اتفاقـا مـع أجهـزة حمليـة وأجنبيـة يف       ٣٢بينما وقع مركز تنسـيق العمـل علـى مكافحـة الفسـاد      
  جمال مكافحة الفساد.

ايلند قانون ملكافحة اجلرائم احلاسوبية، وقد أنشـأت وحـدات خاصـة ملكافحـة اجلـرائم      ولدى ت
  السيربانية لدى كل من الشرطة وإدارة التحقيقات اخلاصة ووزارة العلوم والتكنولوجيا.

ومل تشارك تايلند حىت اآلن يف بـرامج تبـادل العـاملني، ولكنـها تشـارك يف الزيـارات الدراسـية        
  العمل التدريبية. املشتركة وحلقات

  وليس لدى تايلند تشريعات أو اتفاقات تنظم التحقيقات املشتركة.
مــن  ٢٧-٢٣وميكــن إلدارة التحقيقــات اخلاصــة اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة (املــواد    

 قانون التحقيقات اخلاصة).
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢- ٣  
  ).٥، الفقرة ٤٤ات التسليم دون معاهدة (املادة ميكن لتايلند أن توافق على طلب  •  
ميكن للدول اليت أبرمت اتفاقات ثنائية مع تايلند أن توجـه طلبـات املسـاعدة القانونيـة       •  

  املتبادلة وطلبات تسليم املطلوبني إىل مكتب النائب العام بشكل مباشر.
  رحابة تفسري شرط ازدواجية التجرمي من أجل تسهيل التعاون.  •  
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تسعى سلطات إنفـاذ القـانون يف تايلنـد بشـكل اسـتباقي لتوقيـع املزيـد مـن االتفاقـات مـن             •  
ــات التعــاون الــدويل         ــددا مــن آلي ــتخبارات واملعلومــات، وتســتخدم ع  أجــل تبــادل االس

  .استخداماً فعَّاالً
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣- ٣  
  دويل:ى بأن تقوم تايلند مبا يلي لتعزيز التعاون الوَصُي

النظر يف إمكانية السماح بتسـليم األشـخاص بسـبب جـرائم ال يعاقـب عليهـا القـانون          •  
  )؛٢، الفقرة ٤٤الوطين (املادة 

  )؛٩ ، الفقرة٤٤السعي إىل تعجيل إجراءات التسليم وتبسيط متطلباهتا اإلثباتية (املادة   •  
لتسـليم وإمَّـا احملاكمـة"    ا اعادة النظر يف التشريعات املعمول هبا جلعل تطبيـق مبـدأ "إمَّـ   إ  •  

  )؛١١، الفقرة ٤٤(املادة  الزاميا
النص يف التشريعات املعمول هبا علـى رفـض الطلبـات املقدمـة ألغـراض متييزيـة ضـمن          •  

  )؛١٥، الفقرة ٤٤أسباب رفض التسليم (املادة 
، الفقـــــرة ٤٦اختـــــاذ التـــــدابري الالزمـــــة للســـــماح باســـــترداد املوجـــــودات (املـــــادة   •  

  (ك))؛  ٣  عيةالفر
أيضـاً يف سـياق املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة       إمكانية ارسال املعلومـات تلقائيـا  النظر يف   •  

  )؛٤، الفقرة ٤٦(املادة 
تقـــدمي ضـــروب املســـاعدة الـــيت ال تتطلـــب اختـــاذ إجـــراءات قســـرية يف حـــال غيـــاب    •  

، ٤٦املــادة يف إمكانيــة توســيع نطــاق املســاعدة (    أيضــاًازدواجيــة التجــرمي؛ والنظــر   
  )؛٩  الفقرة

إبالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية وباللغات املقبولـة لـدى تايلنـد      •  
  )؛١٤و ١٣، الفقرتان ٤٦فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

باشـر  النظر يف إمكانية قبول الطلبات الشفوية وتقييم ما إذا كان السـماح بالتواصـل امل    •  
بني السلطات املركزية خارج نطاق معاهدات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة واإلنتربـول     

  )؛١٤و ١٣الفقرتان  ٤٦من شأنه أن يسهل التعاون (املادة 
ة اليت ميكن أن تربئ سـاحة املتـهمني يف قضـايا أخـرى     إفشاء املعلومات أو األدلَّإجازة   •  

  )؛١٩ة ، الفقر٤٦غري متعلقة بالطلب (املادة 
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حرصا على اليقني القانوين، وضع حكم يكفل سرِّية الطلبات الواردة بشأن املسـاعدة    •  
  )؛٢٠، الفقرة ٤٦القانونية املتبادلة (املادة 

العــرف يقضــي بــإجراء مشــاورات قبــل رفــض تقــدمي املســاعدة أو أنَّ علــى الــرغم مــن   •  
لتشـاور يف قوانينـها أو   ى بـه أن تـنص تايلنـد علـى ضـرورة هـذا ا      إرجائها، فمـن املوصَـ  

  )؛٢٦، الفقرة ٤٦اجراءاهتا الوطنية (املادة 
  )؛٤٧النظر يف إنشاء إطار إجرائي لتنظيم نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   •  
تشجيع تايلند على تعزيز التعاون على إنفاذ القانون بسبل خمتلفة، منها تبادل العـاملني    •  

  ؛(ه)) ١، الفقرة ٤٨(املادة 
ــ  •   ــتركة    النظـ ــاء هيئـــات حتقيـــق مشـ ــز إنشـ ــع ترتيبـــات جتيـ ــرام اتفاقـــات أو وضـ ر يف إبـ

  )؛٤٩  (املادة
ــيقني القــانوين،   حرصــاً  •   عــادة النظــر يف التشــريعات املطبقــة للســماح صــراحةً   إعلــى ال

باستخدام أساليب التحري اخلاصة يف قضايا الفساد مع إجـازة قبـول األدلـة املسـتمدة     
نـد تـود تضـمني حكـم جييـز اسـتخدام أسـاليب التحـري         من هذه األساليب. ولعل تايل

  ).٥٠اخلاصة على الصعيد الدويل يف إطار هذه اإلصالحات (املادة 
    

    االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل ُحدِّدت اليت التقنية، املساعدة من االحتياجات  -٤- ٣  
ــد إىل  ــة مــن شــأهنا أن   أنَّ أشــارت تايلن ــة مــن املســاعدة التقني ــذ   األشــكال التالي تســاعد يف تنفي

  :٥٠  املادة
  دة/الدروس املستخلصة؛ملخص للممارسات اجليِّ  •  
برامج لبناء قدرات السـلطات املسـؤولة عـن تصـميم أسـاليب التحـري اخلاصـة وإدارة          •  

  استخدامها؛
  اتفاقات/ترتيبات منوذجية؛  •  
نائيــة بــرامج لبنــاء قــدرات الســلطات املســؤولة عــن التعــاون الــدويل يف املســائل اجل          •  

  وأساليب التحقيق فيها.
 


