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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة

  ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٩-٢٧فيينا، 
  **من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      خالصة وافية    
      مذكِّرة من األمانة    
      إضافة    
  املحتويات

الصفحة 
 ٢ ...................................................................................  خالصة وافية-ثانيًا

 ٢ ..........................................................................................  بوتان
    

__________ 
  .٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٨ُأعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباب فنية يف   *  
  **  CAC/COSP/IRG/2019/1. 
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    خالصة وافية  -ثانيًا  
    بوتان    

مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لبوتان يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   -١  
    ملكافحة الفساد

. وصـدَّق الربملان على االتفاقية ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب  ١٥وقَّعت بوتان على اتفاقية مكافحة الفسـاد يف 
. وأودعت ٢٠١٦أيار/مايو  ٢٠. ووردت املوافقة امللكية عليها يف ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣ يف

  . ٢٠١٦ أيلول/سبتمرب ٢١بوتان صكَّ التصديق عليها لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 
) من الدســـتور على أن "من واجب كل شـــخص إعالء شـــأن العدالة ومكافحة ٩( ٨وتنص املادة 

  الفساد."
ـــــتور على أن االتفاقيات واملعاهدات واالتفاقات الدولية تصـــــبح ٢٥( ١٠وتنص املادة  ) من الدس

الواجب وبعد  جزءا ال يتجزأ من القوانني الوطنية يف بوتان لدى انضـــمام احلكومة إليها على النحو
  ، ما مل تتعارض مع الدستور.وبدء سرياهنا التصديق عليها بقانون برملاين

ا من املجلس ونظام احلكم يف بوتان ملكي دستوري وحكومتها برملانية. ويتألف الربملان املنتخب دميقراطيًّ
  عية والقضائية.الوطين واجلمعية الوطنية. وينص الدستور على الفصل بني السلطات التنفيذية والتشري

وأهم املؤســســات املعنية مبكافحة الفســاد ما يلي: جلنة مكافحة الفســاد يف بوتان، ومكتب النائب 
ــــبات امللكي،  ــــرطة بوتان امللكية، وهيئة النقد امللكية، وديوان املحاس امللكية،  واملحكمةالعام، وش

رة اخلارجية، واللجنة امللكية للخدمة وإدارة االســـــتخبارات املالية (التابعة هليئة النقد امللكية)، ووزا
  املدنية، ووزارة املالية، ووزارة الداخلية والشؤون الثقافية.

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  -٢  

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

من قانون مكافحة الفســـــاد يف  ٤٢العموميني يف املقام األول مبوجب املادة  ُيجرَّم رشـــــو املوظفني
 ١٢٦و ٤٣(قانون مكافحة الفســاد)، يف حني جيرم االرتشــاء مبوجب املادتني  ٢٠١١بوتان لســنة 

  من قانون العقوبات فيما يتعلق بالتماس الرشوة.
سع النطا ١٧٦وتنص املادة  ساد على تعريف وا عمومي"، الوظف املق ملصطلح "من قانون مكافحة الف

من االتفاقية واألشــــــخاص الذين  ٢املادة  املحددة يففهو ال يشــــــمل مجيع فئات املوظفني العموميني 
سبون إىل إحدى اهليئات   ال شغلون  العموميةينت فحسب، بل أيضًا األشخاص الذين ميثلون الدولة أو ي

  .بدون أجر وظائف عمومية أو يقدمون خدمات عمومية
ـــرة، ٢( ٤٣) و٢( ٤٢ويشـــمل قانون مكافحة الفســـاد (املادتان  ـــرة وغري املباش ـــوة املباش )) الرش

، أو ُمِنح إياها بصــورة مباشــرة أو مزيَّة ة، أو ُعرضــت عليهالشــخص قد ُوعد مبزيَّ كان يهم إن وال
  غري مباشرة. كذلك، ال يهم إن كانت املزيَّة قد ُقدمت للموظف العمومي أو لشخص ثالث.
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رَّم رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية وارتشاؤهم مبوجب وجي
، كانت ٢٠١١من قانون مكافحة الفســـــاد. وقبل بدء نفاذ هذا القانون يف عام  ٤٥و ٤٤املادتني 

، على النحو ٢٠٠٤من قانون العقوبات لسنة  ٢٩٠و ٢٨٩الرشوة ختضع للعقاب مبوجب املادتني 
  رد يف السوابق القضائية اُملقدَّمة.الوا

  .وبيعًا من قانون مكافحة الفساد املتاجرة بالنفوذ شراًء ٥٧إىل  ٥٤وجترِّم املواد من 
  من قانون مكافحة الفساد الرشو واالرتشاء يف القطاع اخلاص.  ٦٧و ٦٦و ٤٩و ٤٨وجترِّم املواد 

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

ــــــل األم ــــــل األموال ومتويل اإلرهاب،  ١٥٩وال ُمجرٌَّم مبوجب املادة غس من قانون مكافحة غس
من قانون مكافحة الفساد غسل األموال  ٧٢إىل  ٧٠. كما جترِّم املواد من ٢٠١٨الصادر يف عام 

  املتصل بعائدات الفساد. 
  د.كالمها متصل بالفساووصدر، حىت اآلن، حكمان باإلدانة يف قضايا غسل األموال، 

من قانون مكافحة غســــل  ١٦٨املادة  أحكام وأعمال املشــــاركة يف غســــل األموال مشــــمولة يف
نًة تان (املواد  األموال ومتويل اإلرهاب مقتر قانون العقوبات يف بو ) ١٢٧و ١٢٥و ٦٤بأحكام 

  ). ٧٥وقانون مكافحة الفساد (املادة 
د قانون مكافحة غســل األموال ومتويل وفيما يتعلق باجلرائم األصــلية املرتبطة بغســل األموال، يعتم

شامال يستوعب مجيع اجلرائم ذات الصلة؛ وُيقصد بتعبري "اجلرم األصلي" أيُّ جرم  اإلرهاب هنجا 
تأتت منه عائدات ميكن أن تصــبح موضــوع جرم غســل األموال. ويشــمل ذلك اجلرائم األصــلية 

) (ب) من قانون ١( ١٦١ملادة )). وتنص ا٢( ١٦١التجرمي (املادة بشــــــرط ازدواجية األجنبية، 
مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب كذلك على أن جرم غســــل األموال ينطبق أيضــــا على 

  األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي.
من قانون مكافحة الفســـــاد إخفاء عائدات اجلرمية، ولكنها ال تعترب عرقلة ســـــري  ٧٣وُتجرِّم املادة 

  ة املتعلقة بإخفاء عائدات الفساد.العدالة من اجلرائم األساسي
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧اإلثراء غري املشروع (املواد ؛استغالل الوظائف  إساءة ؛االختالس    
من قانون مكافحة الفســــاد،  ٥٣و ٥٢ُتجرِّم بوتان االختالس والتبديد أســــاســــًا مبوجب املادتني 

 يفاملمنوحة للغري" مشــــمولة أيضــــًا  املزايااالختالس يف القطاع اخلاص. و" ٦٨حني جترِّم املادة  يف
) (د) من قانون مكافحة الفســــــاد. ١( ٥٢هذه األحكام، على الرغم من أهنا مل ترد إال يف املادة 

ــــــوابق القضــــــائية املقدمة، ــــــتخداُم األموال أو  فإن ووفقًا للس من بني أركان جرمية االختالس اس
  احلكم العام يشمل االختالس ملنفعة الغري.املمتلكات ألغراض أخرى غري مقصودة منها، وهذا 

ــــــاد، وكذا املادة "اإلغفال"( ٥٩) واملادة "االرتكاب"( ٥٨وُتجرِّم املادة  ) من قانون مكافحة الفس
ألف من قانون العقوبات، إســاءة اســتغالل الوظائف. وأوضــح املســؤولون أن األعمال املشــار  ٣١٦
إســــاءة أشــــيع ضــــروب ) هي "ة أو املواالة، وما إىل ذلك("املحاباة أو املحســــوبي ٥٨  املادة  إليها يف
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والنطاق  "إخل" التعبرياســـتغالل الوظائف يف بوتان، وأن القائمة ليســـت حصـــرية، بســـبب اســـتخدام 
  "إساءة استغالل الوظائف". وتوضح األمثلة املقدمة اتساع نطاق اجلرمية. ألحكامالبالغ االتساع 
الفساد ("حيازة ثروات جمهولة املصدر") اإلثراء غري املشروع.  من قانون مكافحة ٦٠وُتجرِّم املادة 

ــــــخاص الذين يعملون أو عملوا يف  ويغطي احلكم أيضـــــــًا املوظفني العموميني الســـــــابقني واألش
  املجتمع املدين أو املنظمات األخرى اليت تستخدم املوارد العمومية. مؤسسات

ملادة  املوظفني العموميني وســـــــائر األفراد الذي من قانون مكافحة الفســـــــاد  ٣٨وتلزم أحكام ا
هم وأزواجهم و/أو من يعيلون، إىل جلنة  ،يســــــتخدمون املوارد العمومية بتقدمي إقرارات ذمة مالية

  مكافحة الفساد يف بوتان.
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
يد أو الترهيب للتحريض من قانون مكافحة الفســاد اســتخدام القوة البدنية أو التهد ٧٤م املادة جترِّ

شهادة أو تقدمي األدلة. وال توجد أحكام حمددة  شهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بال على اإلدالء ب
اجلرائم  بالتحريض على ارتكابحتظر رشـــــو الشـــــهود، على الرغم من أن األحكام العامة املتعلقة 

  باملوضوع. من قانون العقوبات) هي أحكام ذات صلة  ١٢٦(الوارد يف املادة 
من قانون مكافحة الفســاد اســتخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف  ١١٣وُتجرِّم املادة 

من قانون العقوبات املوظفني القضــائيني وموظفي  ٣٦٧و ٤٢٢ممارســة املهام الرمسية، وتشــمل املادتان 
  إنفاذ القانون، على التوايل.

    
    )٢٦ية (املادة مسؤولية الشخصيات االعتبار    

 والذي يشملجتيز بوتان مساءلة الشخصيات االعتبارية عن اجلرائم املشمولة بقانون مكافحة الفساد، 
فاقية مكافحة الفســــــاد. ويشــــــمل تعريف "الشــــــخص" الوارد يف  اجلرائم املنصــــــوص عليها يف ات

املدنية واجلنائية  من قانون اإلجراءات ٨-٢١٥(ظ) من قانون مكافحة الفســــــاد، واملادة   ١٧٦  املادة
سنة  ساد ٢٠١١ل شمولة بقانون مكافحة الف شخصيات االعتبارية. وبناًء على ذلك، فإن اجلرائم امل ، ال

 وميكن اعتبارية شـــخصـــية أيضـــا ترتكبها أن ميكن بل طبيعي، شـــخصأن يرتكبها  فحســـبميكن  ال
  .وُتبيِّن السوابق القضائية انطباق قانون مكافحة الفساد على الشخصيات االعتبارية .عليها حماسبتها

وُتحتسب العقوبات اليت ُتفَرض على الشخصيات االعتبارية مبوجب قانون مكافحة الفساد وقانون 
العقوبات باستخدام معيار القيمة، حيث ُتحوَّل عقوبة السجن ذات الصلة اليت حتددها التشريعات 

  عقوبة ذات قيمة مادية موازية. كما ميكن أن ُتفرض عقوبات فرعية.  إىل
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
شكاهلا املشمولة بقانون مكافحة الفساد  شاركة يف جرائم الفساد جبميع أ شريع يف بوتان امل ُيجرِّم الت

شريك (املادة ٧٥(املادة  ساعدة ٦٤) ومبوجب أحكام قانون العقوبات، مبا يف ذلك مسؤولية ال ) وامل
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). ١٢٧ة (املــاد واالتفــاق اجلنــائي) ١٢٦) والتمــاس الرشــــــوة (املــادة ١٢٥والتحريض (املــادة 
  الشروع يف غسل األموال.  ١٢٠املادة   وُتجرِّم

بصــورة منفصــلة عن الشــروع يف هذه اجلرائم أو  وال ُيجرَّم جمرد اإلعداد للجرائم املتعلقة بالفســاد
  .التآمر على ارتكاهبا

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

على أســــاس القيمة يأخذ يف احلســــبان احلد األدىن لألجور  للعقوبةتان نظامًا شــــامًال أنشــــأت بو
ــــــالاملعمول به وقت ارتكاب اُجلرم خالل فترة  سنة السابقة أو أكثر. وقد تشمل العقوبات  ،٣٥ ـ

الفرعية رد احلقوق، ودفع التعويض، ومصادرة املمتلكات أو استردادها، وتعليق أو إلغاء التراخيص 
ملادتان  قانون العقوبات).  ٢١و ٢٠أو املعامالت التجارية، والعزل من املنصـــــــب الرمسي (ا من 

  غري متاح يف العادة. واالطالع العام على منطوق األحكام اجلنائية 
الفســـاد. بيد أن  جرائم بشـــأنالقضـــائية من املالحقة  حصـــانةوال تكفل بوتان للموظفني العموميني 

 جرائممن قانون مكافحة الفساد تكفل حصانًة من العقوبة لألشخاص الذين ُيبلِّغون عن  ١٣٥املادة 
ا، بل يأخذ يف ق هذا اإلعفاء تلقائيًّالرشــــوة جلنة مكافحة الفســــاد قبل بدء اإلجراءات. ولكن ال ُيطبَّ

ــــــاعدة املقدمة من املدعى عليه يف التحقيق. ومع ذلك، ال توجد إجراءات قائمة  االعتبار مدى املس
  تنظم تطبيق احلكم املرتبط باحلصانة. ومل ُيطبَّق هذا احلكم إال يف قضيٍة واحدٍة فقط. 

من الدســتور، وميكن أن  ٢٩مبوجب املادة  ةالقضــائيوللنائب العام ســلطة تقديرية بشــأن املالحقة 
من قانون النيابة العامة يف بوتان.  ٢٠وكل هذه الســـــلطة إىل جلنة مكافحة الفســـــاد وفقًا للمادة ُت

لضــوابط وموازين على النحو  القضــائيةفيما خيص املالحقة للنائب العام وختضــع الســلطة التقديرية 
حة الفســاد، كما ختضــع للتدقيق القضــائي (انظر قرار ) من قانون مكاف٣( ١٢٨املتوخى يف املادة 

  ).Om 12-267املحكمة العليا رقم (
ــــــاد  للجنةوميكن  بكفالة يف إطار الشــــــروط املحددة يف عن متهم اإلفراج أن تقرر مكافحة الفس
تفرج تقديرية وميكنها أن  بســلطاتمن قانون مكافحة الفســاد. وتتمتع املحكمة اجلنائية  ٩٠  املادة
من قانون اإلجراءات املدنية  ١٩٩بكفالة يف بعض احلاالت املنصـــوص عليها يف املادة املتهمني  عن

  واجلنائية وضمن احلدود املقررة مبوجبها.
ويعطي الدســــتور صــــاحب اجلاللة ملك بوتان ســــلطة منح اإلفراج املشــــروط. وُيتخذ هذا القرار 

من قانون  ١٧٢مية املرتكبة، وفقًا للمادة ، مع مراعاة خطورة اجلرجلنة خمتصــةعلى توصــية من   بناء
  السجون، وجسامة اُجلرم. 

ووقف املوظفني العموميني عن العمل أثناء التحقيقات منصــوٌص عليه بوضــوح يف قانون العقوبات 
). كما ميكن عزل ١٦٧قانون مكافحة الفســـاد (املادة و قواعد ولوائح اخلدمة املدنيةو) ٢٠(املادة 

من  ٨٦و ٨٥من قانون العقوبات؛ واملادتان  ٢٠ة املدنية عند اإلدانة (املادة أو نقل موظفي اخلدم
من لوائح وقواعد اخلدمة املدنية)، فضــــــًال عن العقوبة  ٥-٩-١٩قانون اخلدمة املدنية؛ والقاعدة 

  . جهة العملاإلدارية اليت تتخذها 
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نتخابية من األهلية ) على حرمان األشــخاص الذين يشــغلون مناصــب ا٢٣وينص الدســتور (املادة 
 ٢٠١٢لشــغل املناصــب العمومية يف حال إدانتهم جبرائم، وتنص لوائح وقواعد اخلدمة املدنية لعام 

ــــــقاط تلك األهلية عن موظفي اخلدمة املدنية املدانني جبرمية جنائية أو ٦-٤(القاعدة  ) على إس
ـــقاط األهلية أيضـــ على األشـــخاص الذين  ًااخلاضـــعني للتحقيق أو املالحقة القضـــائية. وينطبق إس

  يشغلون مناصب يف الشركات اململوكة للدولة.
ـــجيع املدعى عليهم على التعاون يف التحقيقات واملالحقات و قد وضـــعت بوتان بعض التدابري لتش

القضــائية. ويف حني يوفر قانون مكافحة الفســاد احلماية ألصــحاب الشــكوى واملبلغني والشــهود، 
ضــــائية يف بوتان، إال أن القانون ال يشــــجع بشــــكل حمدد األشــــخاص ق نظام املســــاومة القوُيطبَّ

  املتورطني يف جرائم الفساد على توفري املعلومات أو تقدمي املساعدة للسلطات املختصة.
    

    )٣٣و ٣٢ن امحاية الشهود واملبلغني (املادت    
سرهم يف إطار قضايا الفساد،  والشهوداحلماية املادية ألصحاب الشكوى واملبلغني  بوتان توفر وأ

مكافحة الفســــاد يف  قانون من١١٧(املادة  االقتصــــادية وغريها التهديداتمبا يف ذلك احلماية من 
 قانونمن  ١١٨). وتنص املادة ٢٠٠٩ ســــنةلشــــرطة بوتان امللكية من قانون  ١٩٨ املادةوبوتان 
  ُتمنح للشهود والضحايا.الفساد يف بوتان على أشكال احلماية اإلجرائية اليت  مكافحة

من قانون مكافحة الفســاد على محاية املبلغني املتعاونني مع جلنة مكافحة الفســاد  ١١٩تنص املادة  كما
، مبا يف ذلك اإلجراءات التأديبية. كما تنص ضــــــدهم إجراءاختاذ أي يف بوتان من رفع أي دعوى أو 

على محاية هوية الشـــهود (حجب اهلوية)  ٢٠٠٥من قانون األدلة يف بوتان لســـنة  ١١٨و ٣٣املادتان 
شهود. وجيوز تطبيق هذه التدابري إما بناء على قرار القاضي نفسه، أو  اإلضافةب إىل احلماية اإلجرائية لل

بطلب من أحد الطرفني أو بطلب من الشــاهد املعين. وخيضــع كل شــخص يشــارك يف اإليذاء للعقاب 
  كافحة الفساد. ) من قانون م٥( ١١٦اجلنائي مبوجب املادة 

  من قانون مكافحة الفساد عدم الكشف عن هوية املبلغني. ١١٥املادة  وتضمن
جلنة  من قانون مكافحة الفســــــاد على محاية املوظفني العموميني، الذين يبلغون ١١٦تنص املادة  كما

ة. وتشــــمل عن أفعال الفســــاد، من املســــؤولية املدنية أو اجلنائية واإلجراءات التأديبي مكافحة الفســــاد
  املادة كذلك اإلبالغ الداخلي عن الفساد داخل املؤسسة املعنية.  هذه

    
    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     

من قانون مكافحة الفساد على مصادرة عائدات الفساد أو األدوات  ١٣٤إىل  ١٣١املواد من  تنص
تخدامها يف ارتكاب اُجلرم). وباإلضـــافة إىل ذلك، تنص املادتان (املمتلكات املســـتخدمة أو املراد اســـ

املتأتية  زايامن قانون العقوبات على املصـــــادرة القائمة على اإلدانة للعائدات واألدوات وامل ٤٨و ٤٧
  من اجلرائم. كما تشمل هذه األحكام املصادرة على أساس القيمة.

دنية واجلنائية يف بوتان على جواز حجز ضـــباط من قانون اإلجراءات امل ١٨١و ١٨٠املادتان  وتنص
ــــــدار أوامر التفتيش.  ١٨٦الشــــــرطة ألية ممتلكات مرتبطة بارتكاب جرمية. وتنص املادة  على إص
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من قانون مكافحة الفســاد على منح جلنة مكافحة الفســاد صــالحيات التفتيش  ٩٥تنص املادة  كما
من قانون مكافحة  ١٠٧و ١٠٣املنقولة (املادتان الالزمة لكل من املمتلكات املنقولة وغري  حلجزوا

قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب كذلك إلدارة االستخبارات املالية،  ويسمحالفساد). 
ــــعار جتميد مؤقت  الكيان  للممتلكات املوجودة لدىالتابعة هليئة النقد امللكية يف بوتان، بإصــــدار إش

يومًا. وجتميد املمتلكات ألغراض املصــــــادرة منصــــــوٌص عليه يف  ٢١املبلغ، وذلك لفترة ال تتجاوز 
  من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ١٢٧إىل  ١٢٥املواد 

املوجودات. وينظم  اخلاصة إلدارة جهاز من أجهزة إنفاذ القانون يف بوتان نظامه اخلاص وإجراءاته لكلو
ــــــاد إدارة املمتلكات املحجوزة قان ، ١٠٨إىل  ١٠٣أحكامه الواردة يف املواد من  يفون مكافحة الفس
  ).٧١ (املادة وضوعيتضمن قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية تدابري ذات صلة هبذا امل  كما

ــــــاد على مصــــــادرة األموال ن ن) (١( ١٧٦) و٥( ٦٠املادتان  وتنص ) من قانون مكافحة الفس
  املصدر.جمهولة 

  املساس حبقوق األطراف الثالثة حسنة النية. عدماألحكام املذكورة أعاله  راعى يف تطبيقوُي
باملحافظة على ســــــرية املؤســــــســــــات املالية يف بوتان من قانون اخلدمات املالية  ٢١٦املادة وُتلزم 

حىت الســلطات املختصــة إىل املعلومات،  وصــولضــمان لكنها تنص أيضــًا على معلومات العمالء، 
صحيح وجهالعلى  هاتؤدي وظائف صر على احلاالت اليت  ٢١٦املادة أحكام . ومع ذلك، فإن ال تقت

فيها اإلفصــــاح عن املعلومات مبوجب القانون أو أمر املحكمة بغية محاية املصــــاحل املشــــروعة  يلزم
املعلومات من املؤسسات املالية مباشرة أو  . كما جيوز للجنة مكافحة الفساد احلصول علىللعمالء

يومًا  ٢١بأمر من املحكمة، وهلا أن تأمر املصــــارف بعدم التعامل أو التصــــرف يف املمتلكات ملدة 
  من قانون مكافحة الفساد). ١٠٦(املادة 

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

  يف بوتان قانون للتقادم يسقط اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة الفساد أو قانون العقوبات. ليس
  من قانون مكافحة الفساد). ١٢٩يف االعتبار اإلدانات السابقة يف دول أخرى (املادة  وتؤخذ

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

من قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية يف بوتان،  ٢٢ إىل ٢٠ُتنظم الوالية القضـــائية مبوجب املواد من 
من قانون مكافحة الفســاد. وتتمتع املحكمة العليا بالوالية القضــائية على  ٤و ١باإلضــافة إىل املادتني 

واحلماية؛ والعاملية؛ والوالية القضائية  بية؛أساس املبادئ التالية: اإلقليمية؛ واجلنسية؛ والشخصية السل
  من قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية لبوتان). ٢٠للَعَلم؛ واملجال اجلوي (املادة 

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

قانون جيوز قانون مكافحة الفســـــــاد أو   فرض عقوبات فرعية وعقوبات إدارية أخرى مبوجب 
ية. كما جيوز إهناء العقود احلكومية  ية واجلنائ ما شـــــــاهبا  اإذالعقوبات أو قانون اإلجراءات املدن

  .للسوابق القضائية اليت عرضت، وفقا الفساد
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من قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية على  ١٩٨من قانون مكافحة الفســـــاد واملادة  ١٣٠املادة  وتنص
  وز للمحكمة أن تأمر املدعى عليه برد احلقوق وتعويض الضحايا.التعويض عن اخلسائر واألضرار، وجي

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  اهليئاتبني  فيما والتنسيق املتخصصةالسلطات     

من دســـتور مملكة بوتان على أن جلنة مكافحة الفســـاد هي ســـلطة ذات اســـتقالل  ٢٧املادة  تنص
ـــــا ـــــغيلي ومايل. كما ينص قانون مكافحة الفس ـــــتقالهلا القانوين  ٦د يف املادة قانوين وتش على اس

 تتمتع)، فضًال عن االستقالل واألمن الذي ٧والتشغيلي باإلضافة إىل استقالهلا وأمنها املايل (املادة 
به إدارة مواردها البشرية. وعلى الرغم من أن بوتان تستويف متطلبات االتفاقية، إال أن بناء قدرات 

ضافية لتعزيز تنمية املهارات ا سيكون مفيدًاإ صلة  ، ملتخصصة ملوظفي أجهزة إنفاذ القانون ذات ال
  كموظفي جلنة مكافحة الفساد والنيابة العامة والشرطة وإدارة االستخبارات املالية.

وتبادل املعلومات فيما بني جلنة مكافحة الفســـــاد،  التشـــــاوروينص قانون مكافحة الفســـــاد على 
ضـــرائب النقد امللكية، وهيئة االســـتخبارات املالية، وإدارة  وغريها من أجهزة إنفاذ القانون، كهيئة

). كما تنص ٩واجلمارك، ومكتب املراجع العام للحســــــابات وغريها من اهليئات (املادة  الدخل
قوانني أخرى على تبادل املعلومات، مثل قانون اخلدمات املالية وقانون مراجعة احلسابات يف بوتان 

  يبات أخرى غري رمسية على التعاون، مثل مذكرات التفاهم.. وتنص آليات وترت٢٠٠٦لسنة 
مبادرة نزاهة األعمال يف بوتان على التعاون بني الســــــلطات الوطنية وهيئات القطاع اخلاص،  وتنص

  اإلبالغ عن جرائم الفساد.باألفراد  دالدستور وقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد  ُيلزمحني   يف
    

    دةالناجحة واملمارسات اجليِّالتجارب   -٢-٢  
إمجاًال تســليط الضــوء على التجارب الناجحة واملمارســات اجليِّدة التالية فيما خيصُّ تنفيذ الفصــل  ميكن

  الثالث من االتفاقية:
ثروات جمهولة املصــــــدر") كذلك  حيازة("قانون مكافحة الفســــــاد  من ٦٠املادة  تشمل  •  

املجتمع مؤســـســـات عملوا يف  أو يعملون الذين واألشخاصاملوظفني العموميني الســـابقني 
  )٢٠اليت تستخدم املوارد العمومية (املادة  ألخرىاملدين أو املنظمات ا

نظام بوتان الشــــــامل للعقوبات على أســــــاس القيمة، الذي يأخذ يف االعتبار احلد األدىن   •  
ــ لألجور الساري وقت ارتكاب اجلرمية خالل السنوات ال  ١أو أكثر (الفقرة  السابقة ٣٥ـ

  )٣٠من املادة 
التدابري املتعلقة باســـتقالل جلنة مكافحة الفســـاد املنصـــوص عليها يف الدســـتور، مبا يف ذلك   •  

من قانون مكافحة الفساد) وأمن واستقالل  ٧و ٦أمنها املايل واستقالهلا التشغيلي (املادتان 
  )٣٦إدارة املوارد البشرية (املادة 

تفاهم بني األجهزة احلكومية واملجتمع املدين بغية تعزيز التعاون والتنسيق رات وجود مذكِّ  •  
  )٣٨(املادة 
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    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٢  
  تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:ُتوصى بوتان مبا يلي من أجل 

 عائداتمن اجلرائم األســـــاســـــية املتعلقة جبرمية إخفاء  العدالةســـــري  إعاقةيف اعتبار  النظر  •  
  )٢٤من قانون مكافحة الفساد (املادة  ٧٣يف املادة  الفساد

  (أ) من االتفاقية ٢٥اعتماد تدابري حتظر رشو الشهود، على النحو املنصوص عليه يف املادة   •  
النظر يف إنشـــــاء نظام لنشـــــر االجتهادات  من خالل تعزيز شـــــفافية اإلجراءات القضـــــائية  •  

  )٣٠من املادة  ١والسوابق القضائية يتيح االطالع بسهولة على األحكام القضائية (الفقرة 
من قانون مكافحة  ١٣٥يف املادة اإلجراءات الالزمة لتطبيق أحكام احلصــــــانة الواردة حتديد   •  

ات الكافية يف تطبيق احلصــــــانة، الفســــــاد، مع مراعاة تعاون املدعى عليه، وتوفري الضــــــمان
  )٣٠من املادة  ٢إشراف كبار املدعني العامني وتسجيل املسألة يف ملف القضية (الفقرة   مثل

  )٣، الفقرة ٣١تعزيز تدابري إدارة وتنظيم املمتلكات املجمدة واملحجوزة واملصادرة (املادة   •  
لضــمان أن تقدم املصــارف  ملاليةمن قانون اخلدمات ا ٢١٦إلغاء الشــرط الوارد يف املادة   •  

أو بأمر صــــادر عن ذلك الســــجالت املصــــرفية واملالية والتجارية حيثما يقتضــــي القانون 
  )٣١املادة من  ٧الفقرة املحكمة، بغض النظر عن محاية مصاحل العميل (

تطوير املهارات املتخصصة ملوظفي أجهزة إنفاذ  ملتابعةمواصلة االستثمار يف بناء القدرات   •  
ــــرطة  ــــاد والنيابة العامة وأفراد الش القانون ذوي الصــــلة، مثل موظفي جلنة مكافحة الفس

  )٣٦وموظفي إدارة االستخبارات املالية (املادة 
ساد على التعاون يف التحقيقات   •   شجيع األشخاص املتورطني يف جرائم الف اعتماد تدابري لت

استرداد على القضية أو  يفالحقات القضائية عن طريق توفري املعلومات أو املساعدة أو امل
  )١، الفقرة ٣٧عائدات الفساد (املادة 

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

  صل الثالث:بوتان األشكال التالية من املساعدة التقنية املتعلقة بالف طلبت
  )٣٦و ٣٢و ٣١دة/الدروس املستفادة (املواد ملخَّصا للممارسات اجليِّ  •  
  )٢٠برامج لبناء القدرات (املوجودات غري املتناسبة) (املادة   •  
  )٢٣برامج لبناء القدرات (التحقيقات املتعلقة مبكافحة غسل األموال) (املادة   •  
أثر املوجودات، واملصادرة، واالسترداد، وحتديد املنافع املتأتية  اقتفاءبرامج لبناء القدرات (  •  

املمتلكات املجمدة أو املحجوزة أو املصادرة  وتنظيم من عائدات اجلرمية (التقييم)؛ وإدارة
  )٣١(املادة 

  )٣٢غني والضحايا) (املادة برامج لبناء القدرات (إدارة ومحاية الشهود واخلرباء واملبلِّ  •  
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واالســــــتجواب، والوثائق/التحليل اجلنائي للوثائق، أســــــاليب املقابلة لبناء القدرات (برامج   •  
ــــــايا االحتيال، والتحقيقات يف عمليات احتيال  واملحاســــــبة اجلنائية، والتحقيقات يف قض
شتريات، ومجع األدلة وحفظها، وإدارة  شركات، والتحقيقات يف عمليات االحتيال يف امل ال

إلدارة اإلعالمية، والتخصص يف املالحقات القضائية املتعلقة بالفساد/ وا عالمية،املصادر اإل
  )٣٦الفساد) (املادة  قضاياالفصل يف 

البيانات بني  لتبادل لبيانات اإلحصــــائية ووصــــالتلبرامج لبناء القدرات (إنشــــاء قواعد   •  
  )٣٨أجهزة إنفاذ القانون) (املادة 

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  -٣  

) من الدستور. وقد أوضحت ٢٥( ١٠للمادة  من القانون الوطين لبوتان وفقًا االتفاقية جزءًا تعترب
السلطات أنه جيوز، من الناحية النظرية، تطبيق أحكام االتفاقية املتعلقة بتسليم املجرمني واملساعدة 

اجلتها بشــــــكل كاف يف مع تتمالقانونية املتبادلة، عندما يتعلق األمر مبســـــــائل تلقائية النفاذ، مل 
تكون األولوية لتطبيق فحالة التعارض مع التشــريعات الوطنية األخرى،  أما يفالتشــريعات الوطنية. 

  (مبا يف ذلك االتفاقية).األعم القوانني األخص على القوانني 
أشارت أن بوتان ال جتعل تسليم املجرمني مشروطا بإبرام معاهدة بينها وبني الدولة الطالبة، فقد  ورغم

  السلطات إىل أهنا تفضل إبرام معاهدات ثنائية مع الدول الطالبة يف هذا الشأن إلجراء التسليم.
. وجتيز بوتان تســــليم ١٩٩١وخيضــــع تســــليم املجرمني يف بوتان لقانون تســــليم املجرمني لســــنة 

افية هي املجرمني بدون معاهدة مبوجب قرار من احلكومة امللكية. ووزارة الداخلية والشـــــؤون الثق
شرة إىل املحكمة العلي ستالم الطلب، ُيحال مبا سليم. ومبجرد ا  ا،املؤسسة املسؤولة عن مسائل الت

  اليت حتقق يف األمر مث تقدم تقريرًا إىل احلكومة امللكية، اليت بدورها تتخذ القرار النهائي.
ات التســـليم، لكنه ينص قانون تســـليم املجرمني على القواعد التنظيمية األســـاســـية لعملي وعمومًا،

  من االتفاقية. ٤٤يعاجل العديد من التفاصيل املذكورة يف املادة   ال
تربم بوتان ســوى اتفاقية واحدة فقط لتســليم املجرمني، وكانت مع اهلند، إال أهنا مل تســتلم أو  ومل

  ترسل قط أية طلبات تسليم. 
مبســـائل الفســـاد يف الفصـــل التاســـع ويرد اإلطار األســـاســـي للمســـاعدة القانونية املتبادلة املتعلقة 

ــــــلطة املركزية  ("التعاون الدويل") من قانون مكافحة الفســــــاد. وجلنة مكافحة الفســــــاد هي الس
  للمساعدة القانونية املتبادلة يف قضايا الفساد.

وبينما حيدد قانون مكافحة الفساد اإلطار األساسي لتوفري املساعدة القانونية املتبادلة، إال أن العديد 
. وشـــرعت بوتان الوطينكافية يف القانون  غري مشـــمولة بأحكاممن االتفاقية  ٤٦من أحكام املادة 

ـــامل للمســـاعدة القانونية املتبادلة، ســـوف يوفر قواعد تنظيمية أكثر تفصـــيال  يف صـــياغة قانون ش
الفساد  للمساعدة القانونية املتبادلة، بينما سيستمر العمل بأحكام الفصل التاسع من قانون مكافحة

  فيما يتعلق بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة بالفساد.
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كأســــــاس قانوين  ٤٦من املادة  ٢٩إىل  ٩دت بوتان أهنا ســــــتنظر يف اعتماد الفقرات من كما أكَّ
  القانونية مع الدول األطراف األخرى يف غياب املعاهدات الثنائية. لتبادل املساعدة

طلب للمساعدة القانونية املتبادلة، ومل ترسل سوى طلب واحد للمساعدة ومل تتلق بوتان قط أي 
  القانونية املتبادلة، وكان موجها إىل تايلند.

صــادقت بوتان على اتفاقية رابطة جنوب آســيا للتعاون اإلقليمي بشــأن املســاعدة املتبادلة يف  ولقد
  املسائل اجلنائية. إال أن تلك االتفاقية مل تكن سارية املفعول رمسيا خالل وقت املراجعة.

    
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد  تسليم    
) من قانون تســـليم املجرمني، ١جدول قانون تســـليم املجرمني (البديل  معباء، -املادة الثانية تنص

  على أن أي ُجرم يرتكب يف بوتان، ويعاقب عليه قانوهنا، يستوجب تسليم مرتكبيه.
) من قانون تســــــليم املجرمني، ٢جدول قانون تســــــليم املجرمني (البديل مع باء، -الثانية املادة وتنص
ُتعترب جرميًة تســـــتوجب تســـــليم  شـــــهرًا ١٢أن أي جرمية يعاقب عليها بالســـــجن ملدة تتجاوز   على

  القانون صراحًة ازدواجية التجرمي.  يشترطمرتكبيها. وال 
  واضحًا.ليس على عدة بدائل  النصِّمن  واهلدف
، فإن تسليم الشخص املطلوب لعرقلته سري العدالة لن يكون ٢على ذلك، ومبقتضى البديل  وعالوة

  ممكنا، ألن هذه اجلرمية يعاَقب عليها بالسجن ملدة تقل عن سنة واحدة.
لرفض التسليم.  سببًاباء من قانون تسليم املجرمني "ارتكاب جرمية سياسية" -املادة السادسة وَتْعَترب

  ري أن القانون الوطين يف بوتان ال يتضمن تعريفا للجرائم السياسية.غ
جتعل بوتان تســليم املجرمني مشــروطا بوجود معاهدة، إذ ميكنها تســليم املجرمني على أســاس  وال

ــــــليم املجرمني يف غيــاب معــاهــدة ثنــائيــة عمال بقرار احلكومــة. -املــادة األوىل دال من قــانون تس
أهنا، يف املمارسة العملية، تفضل الدخول يف معاهدات  إىل يف بوتانذلك، أشارت السلطات  ومع
  مع الدول الطالبة يف هذا الشأن من أجل إجراء التسليم. ةثنائي
اإلجراءات والشــروط املنطبقة على تســليم املجرمني يف املادتني الســادســة والســابعة من قانون  وترد

لة أمور منها، بشكل عام، أن احلكومة امللكية على مججيم -تسليم املجرمني. وتنص املادة السادسة
ال تســـلم املجرم اهلارب إذا كان "من الظلم أو من غري املســـتصـــوب تســـليمه ألي أســـباب أخرى 

  حلكومة امللكية مهمة."ا عتربهات
من تسليمه. بيد أن هذه املادة ال تنص على  ا بدًالألف مالحقة املجرم اهلارب قضائيًّ-املادة السابعة وجتيز

  من تسليمه. ا يف بوتان بدًالتستند إليها احلكومة لتقرر مالحقة املجرم قضائيًّميكن أن األسباب اليت 
ينص قانون تسليم املجرمني على إجراءات معجلة للتسليم. ومع ذلك، أكدت السلطات أهنا تويل  وال

أن األدلة والوثائق الواردة  ومن املهم يف هذا الشــــــأناألولوية للطلبات املقدمة على أســــــاس االتفاقية. 
  ). املجرمنيتسليم ألف من قانون -الدول الطالبة ميكن اعتبارها أدلة يف املحاكم (املادة الثامنة  من
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ــــليمه وفقا للمادة الرابعة وميكن هاء من قانون و باء-لبوتان أن تقبض على الشــــخص املطلوب تس
  تسليم املجرمني.

  .املجرم املزعوم رعية بوتانيةيتضمن قانون تسليم املجرمني شرطا لرفض التسليم على أساس أن  وال
 ال يتضــمن قانون تســليم املجرمني أحكامًا بشــأن املعاملة العادلة لألشــخاص املطلوبني. وترد كما

  ضمانات عامة يف الدستور ويف قانون اإلجراءات املدنية واجلنائية. 
ينص قانون تســليم املجرمني على رفض التســليم على أســاس أن اجلرمية تتضــمن مســائل مالية  وال

  شرط التشاور مع الدول الطالبة.جبائية، كما أنه ال يتضمن 
من قانون مكافحة الفســــــاد، جيوز للجنة مكافحة الفســــــاد أن تربم اتفاقات  ١٥٨املادة  ومبوجب

  ثنائية أو متعددة األطراف بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم بالسجن يف جرائم الفساد.
  .من قانون مكافحة الفساد نقل اإلجراءات اجلنائية ١٥٩املادة  وتنظيم

    
    )٤٦القانونية املتبادلة (املادة  املساعدة    

توفري املســـــاعدة القانونية املتبادلة فيما يتصـــــل باجلرائم املتعلقة بشـــــخصـــــيات قيود على توجد  ال
  اعتبارية.
من قــانون  ١٤٥من االتفــاقيــة معمول هبــا يف املــادة  ٤٦(أ) و(ب) من املــادة  ٣الفقرة  وأحكــام

  مكافحة الفساد.
ملادة و (ز)-(ج) ٣رة الفق وأحكام هبا يف املواد  ٤٦(ط) من ا ية معمول  فاق من  ١٤٥-١٤٢من االت

  االتفاقية.  من ٤٦من املادة  (ح) ٣الفقرة  عمالأحكام إلقانون مكافحة الفساد. ولكن ال توجد 
من االتفاقية يف املواد  ٤٦(ك) من املادة -(ي) ٣أحكام الفقرة  إلعمالبوتان خطوات  واختذت
مكافحة الفســــــاد. بيد أن اآللية القانونية لإلنفاذ املباشــــــر  قانونمن  ١٥٥و ١٥٣و ١٤٤و ١٤٣

ــــــلطة  ية غري موجودة، وقرار اإلرجاع النهائي للموجودات متروك للس ألوامر املصـــــــادرة األجنب
، يف حني أن اإلرجاع، مبوجب ١٥٥لوزير املالية، على النحو املنصــــــوص عليه يف املادة  لتقديريةا

  من االتفاقية، هو أمٌر إلزامٌي. ٥٧(أ) من املادة  ٣فقرة أحكام ال
  لدى بوتان تدابري تشريعية حمددة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات. وليس
  لرفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة. جائزًا ًاأساسقانون مكافحة الفساد السرية املصرفية  يعترب وال
أن ازدواجية التجرمي ليســـت شـــرطا لتقدمي املســـاعدة القانونية املتبادلة، باســـتثناء اإلجراءات  كما

  ) من قانون مكافحة الفساد. ٣( ١٤٤املادة  يفالقسرية على النحو املنصوص عليه 
حمددة بشــــأن النقل املؤقت للمحتجزين أو املحكوم  يتضــــمن قانون مكافحة الفســــاد أحكامًا وال

  ء بشهاداهتم.عليهم لإلدال
  مكافحة الفساد هي السلطة املركزية للمساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل املتعلقة بالفساد. وجلنة
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، قانون مكافحة الفساد). وليس ١٥٥ا (املادة أن ُتقدَّم طلبات املساعدة القانونية املتبادلة خطيًّ وينبغي
وما هي اللغات املقبولة ألغراض املســــاعدة من الواضــــح ما إذا كان ميكن قبول الطلب الشــــفوي، 

  القانونية املتبادلة.
من قانون  ١٥٢املادة  حمددة يفطلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة مبضــــــمون تطلبات اخلاصــــــة وامل

، تنفيذ الطلبات اليت ال متتثل ١٥٤مكافحة الفســــــاد. ومما جيدر باملالحظة أنه ميكن، وفقًا للمادة 
القانون مبا يكفي  ياتتطلبات القانون إذا ما رأت جلنة مكافحة الفساد أهنا ممتثلة ملقتضامتثاال كامال مل

  لتنفيذ الطلب على الوجه الصحيح.
  من قانون مكافحة الفساد. ١٤٦أسباب رفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف املادة  وترد
 ٢٠-١٧روط الواردة يف الفقرات توجد أحكام مفصــلة يف قانون مكافحة الفســاد تتناول الشــ وال
  . ٤٦من املادة  ٢٩-٢٤و

عددة األطراف  ويف ية أو مت نائ فاقات أو تدابري ث وقت الزيارة القطرية، مل يكن لدى بوتان أي ات
  سارية بشأن تبادل املساعدة القانونية.

    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة (املواد  التعاون    

(و) من قانون مكافحة الفســـاد للجنة مكافحة الفســـاد بتبادل املعلومات مع  ١-٢٤املادة  تســـمح
تايلند  أجهزة إنفاذ القانون األجنبية. ووقَّعت جلنة مكافحة الفســــاد مذكرات تفاهم مع نظرياهتا يف

  وبنغالديش وماليزيا.
عضــو يف رابطة جنوب آســيا للتعاون اإلقليمي ويف مبادرة خليج البنغال املتعددة القطاعات  وبوتان

  منابر لتبادل املعلومات املتعلقة بإنفاذ القانون. اللتني توفرانللتعاون التقين واالقتصادي، 
نتربول) اســــتخدامًا نشــــطًا من أجل تبادل بوتان املنظمة الدولية للشــــرطة اجلنائية (اإل وتســــتخدم

املعلومات االســــتخباراتية واملعلومات املتعلقة بإنفاذ القانون وتشــــارك يف الشــــبكة العاملية جلهات 
  نتربول ومبادرة استرداد املوجودات املسروقة. إلالوصل املشتركة بني ا

الية يف بنغالديش، ومجهورية هيئة النقد امللكية مذكرات تفاهم مع وحدات االستخبارات امل عتوقَّ
ــــــري النكا، وكمبوديا، وبدأت عملية االنضــــــمام إىل جمموعة إيغمونت لوحدات  كوريا، وس

  االستخبارات املالية.
  للتعاون يف إنفاذ القانون وفقا لظروف كل حالة على حدة. اعتبار االتفاقية أساسًا وميكن
كانية إنشــــاء أفرقة مشــــتركة للتحقيق. وميكن من قانون مكافحة الفســــاد إم ١٥٧أحكام املادة  وتتيح

من قانون  ٨٧و ٨٦للجنة مكافحة الفســـاد أن تســـتخدم أســـاليب التحري اخلاصـــة الواردة يف املادتني 
 وتان،مكافحة الفساد. كما وضعت إجراءات داخلية بشأن استخدام أساليب التحري اخلاصة. وتعقد ب

ضاء، ترتيبات مع دول أطراف أخرى بش صعيد عند االقت صة على ال ساليب التحري اخلا ستخدام أ أن ا
  عرب الوطين.
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
سمح باستخدام األدلة والوثائق الواردة ت اليتألف من قانون تسليم املجرمني -املادة الثامنة  •  

بة كأدلة يف املحاكم، وذلك  لدول الطال قانون دون املســـــــاس بمن ا يف بوتان أحكام ال
  )٤٤  (املادة

بالكامل للمتطلبات غري املســـتوفية تنفيذ الطلبات جتيز من قانون مكافحة الفســـاد  ١٥٤املادة   •  
أهنا تســــتويف املقتضــــيات الكافية لتنفيذ رأت جلنة مكافحة الفســــاد  إذا ما يف القانون املحددة

  )٤٦من املادة  ٢١و ١٥(الفقرتان الوجه الصحيح الطلب على 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  بوتان مبا يلي: ىوَصُت

ساعدة القانونية املتبادلة ملعاجلة   •   سليم املجرمني وامل صلة بت شريعات الوطنية ذات ال أن تراجع الت
التزاماهتا يف هذا الشأن مبوجب اتفاقية مكافحة الفساد بتدابري أشد حتديدا، مثل اعتماد قوانني 

  )٤٦و ٤٤سليم املجرمني واملساعدة القانونية املتبادلة (املادتان أكثر حتديدا بشأن ت
يف االتفاقية جرائم تســتوجب تســليم مرتكبيها  املنصــوص عليهاأن تضــمن اعتبار اجلرائم   •  

  )٤٤من املادة  ١(الفقرة 
أن تضـــمن إدراج اجلرائم املنصـــوص عليها يف االتفاقية يف معاهدات تســـليم املجرمني اليت   •  

يف املســتقبل باعتبارها جرائم تســتوجب التســليم مع عدم اعتبارها جرائم ســياســية  ســُتربم
  )٤٤من املادة  ٤(الفقرة 

أن تعترب االتفاقية األســـــاس القانوين للتعاون بشـــــأن تســـــليم املجرمني مع ســـــائر الدول   •  
  )٤٤من املادة  ٦األطراف (الفقرة 

ــــــليم املجرمني حتديدًاأن تنظر يف حتديد األحوال اليت ميكن فيها رفض   •   يف  واضــــــحًا تس
  )٤٤من املادة  ٨تشريعاهتا الوطنية السارية بالتماشي مع متطلبات االتفاقية (الفقرة 

أن تكفل تطبيق إجراءات تســـليم معجَّلة ومتطلبات إثبات مبســـطة على طلبات التســـليم   •  
  )٤٤من املادة  ٩املقدمة من دول أطراف أخرى (الفقرة 

وجه التحديد، يف تضمني قانون تسليم املجرمني ضمانات للمعاملة العادلة  أن تنظر، على  •  
  )٤٤من املادة  ١٤لفقرة ا(

 ١٥يف الفقرة  املبني، على النحو ، أسباب رفض تسليم املجرمنيبصورة حمددةأن تدرج،   •  
  يف قانون تسليم املجرمني، ٤٤من املادة 

ملجرمني متطلبًا يقضـــي بالتشـــاور مع قانون تســـليم اتنظر بصـــورة حمددة يف تضـــمني أن   •  
شاورات يف املمارسة  سليم، وضمان أن جتري هذه امل الدولة الطرف الطالبة قبل رفض الت

  )٤٤من املادة  ١٧العملية (الفقرة 
أن تعتمد أحكامًا أكثر تفصــيًال بشــأن تيســري مثول األشــخاص طواعية يف الدولة الطرف   •  

  )٤٦(ح) من املادة  ٣الطالبة (الفقرة 
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ــترداد املوجودات يف ضــوء ب املتعلقةل (حســب االقتضــاء) التشــريعات أن تراجع وتعدِّ  •   اس
(ك) من  ٣من االتفاقية (الفقرة  ٥٧التعهدات امللزمة يف الفصـــل اخلامس، وخباصـــة املادة 

  )٤٦املادة 
الفقرات أن تدرج، على وجه التحديد، يف تشــريعاهتا الوطنية املتطلبات املنصــوص عليها يف   •  

 حاالت، وأن تكفل اتباعها يف ٤٦من املادة  ٢٩-٢٤و ٢٠-١٧و ١٤و ١٢-١٠و ٥و ٤
  تبادل املساعدة القانونية مع الدول األطراف األخرى باالستناد إىل االتفاقية

من االتفاقية  ٤٦من املادة  ٨على إدماج املتطلبات الواردة يف الفقرة  ُتشجَّع بوتان حتديدًا  •  
الوطنية وأن تكفل اتباعها يف حاالت املســـاعدة القانونية املتبادلة املقدمة إىل  يف تشـــريعاهتا

  الدول األطراف األخرى على أساس االتفاقية
أن تنظر يف إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات إضــــــافية متعددة األطراف من أجل تعزيز   •  

  )٤٦من املادة  ٣٠املساعدة القانونية املتبادلة (الفقرة 
ن تستمر يف اختاذ املزيد من اإلجراءات الضرورية لتعزيز التعاون الدويل يف إنفاذ القانون، أ  •  

وال ســــــيما من أجل حتســــــني التعاون يف جمال إنفاذ القانون وتبادل املعلومات مع الدول 
  )٤٨من املادة  ١األطراف خارج نطاق منطقتها اجلغرافية (الفقرة 

  ٤٨من املادة  ٣إلجراءات لتعزيز تنفيذ الفقرة أن تسعى إىل اختاذ املزيد من ا  •  
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  
  بوتان األشكال التالية من املساعدة التقنية ذات الصلة بالفصل الرابع من االتفاقية: طلبت
  )٤٦للممارسات اجليِّدة/الدروس املستخلصة (املادة  صًاملخَّ  •  
برامج لبناء القدرات (منائط تدريبية بشـــأن املســـاعدة القانونية املتبادلة وتســـليم املجرمني)   •  

  )٤٤(املادة 
برامج لبناء القدرات (منائط تدريبية بشـــأن املســـاعدة القانونية املتبادلة وتســـليم املجرمني،   •  

 املتأتية من، مبا يف ذلك اســـــتبانة املنافع واســـــتردادهاودات ومصـــــادرهتا واقتفاء أثر املوج
  )٤٦عائدات اجلرمية (التقييم)) (املادة 

  )٤٨برامج لبناء القدرات (التحقيق يف اجلرائم السيربانية) (املادة   •  
فاذ القوانني احلدودية يف   •   ــــــتركة مع أجهزة إن ناء القدرات (إجراء حتقيقات مش برامج لب

  )٤٩دان األخرى) (املادة البل
ي اخلاصة مثل التسليم املراقب، والعمليات برامج لبناء القدرات (استخدام أساليب التحرِّ  •  

وحتليل ي اخلاصـــة األخرى عن أســـاليب التحرِّ واملراقبة املادية، فضـــًال والرصـــدالســـرية، 
  )٥٠) (املادة سجالت بيانات املكاملات اهلاتفية

  )٥٠ي اخلاصة (املادة خبري متخصص يف استخدام أساليب التحرِّمساعدة ميدانية من   •  
 


