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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٥مدينة بنما، 

  * من جدول األعمال املؤقَّت٦ و٢البندان 
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

        التعاون الدويل
  من اتفاقية األمم املتحدة ) التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع     

      )٥٠-٤٦ملواد استعراض ا(ملكافحة الفساد 
      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    

    مقدِّمة  -أوالً  
، ٣/١اعتمد مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، يف قـراره                  -١

الوارد يف مرفق ذلك ( املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد        اإلطاَر
 املبــادئ التوجيهيـة للخــرباء احلكــوميني واألمانـة بــشأن إجــراء االستعراضــات   شروَعمــو، )القـرار 

وقد وضع فريق اسـتعراض     .  القُطرية ات املخطط النموذجي لتقارير االستعراض    القُطرية ومشروعَ 
التنفيذ تلك املبادئ التوجيهية واملخطط النمـوذجي يف صـيغتيهما النـهائيتني خـالل دورتـه األوىل             

  .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢٨ يف فيينا من اليت ُعقدت
 من اإلطار املرجعي آللية اسـتعراض التنفيـذ، أُِعـدَّت تقـارير             ٤٤ و ٣٥ووفقا للفقرتني     -٢

أعم وأنسب مـا يـرد يف تقـارير االستعراضـات القُطريـة مـن معلومـات عـن              بغية مجع   مواضيعية  
 واملالحظـات واالحتياجـات مـن        املطروحـة  يات والتحـد  يِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات اجل   

───────────────── 
  * CAC/COSP/2013/1.  
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 فريـق اسـتعراض التنفيـذ لكـي يـستند           إلحالتـها إىل  سب املواضـيع،    حبـ املساعدة التقنية، مـصنَّفةً     
 لالحتياجــاتحتليــل ) CAC/COSP/2013/5(ويــرد يف وثيقــة منفــصلة . إليهــا يف عملــه التحليلــي

  . ذات الصلةملساعدة التقنيةامن 
) التعـاون الـدويل  ( الفصل الرابع ذتنفيمعلومات عن على  ير املواضيع هذا التقري وحيتوي  -٣

 مــن الــدورة العــام األول والثــاين والثالــثضة يف  الــدول األطــراف املــستعَرِقبــلمــن االتفاقيــة مــن 
ن مالحظـات عامـة عـن التحـديات املواَجهـة واملمارسـات            وهـو يتـضمَّ    .سـتعراض االاألوىل آللية   

؛ ١٥ إىل   ١ األمثلة عن التنفيذ يف األطـر مـن          تردو. ( من االتفاقية  ٥٠-٤٦  يف تنفيذ املواد   يِّدةاجل
كما ترد يف األشكال األول إىل اخلامس معلومات عن التحديات املواجهـة يف التنفيـذ، وكـذلك                 

  .)يِّدةعن املمارسات اجل
    

    من االتفاقية) التعاون الدويل(تنفيذ الفصل الرابع   -ثانياً  
    ونية املتبادلةاملساعدة القان  - ألف  

  الشكل األول
     من االتفاقية، حسب الفقرات٤٦التحديات املواجهة يف تنفيذ املادة     
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  الشكل الثاين
   من االتفاقية، حسب الفقرات٤٦ يف تنفيذ املادة يِّدةاملمارسات اجل    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ــدى م       -٤ ــوحظ أنَّ ل ــة، ل ــع مــن االتفاقي ــذ الفــصل الراب ــد اســتعراض تنفي ــدول  عن عظــم ال

 غـري أنـه ال يـزال يـتعني علـى     . األطراف قوانني وتدابري كافية لتوفري املـساعدة القانونيـة املتبادلـة    
بعــضها أن تــشترع القــوانني ذات الــصلة وأن ُتبــسِّط اإلجــراءات ذات الــصلة أو تزيــل العوائــق  

ا قانونيــة وقــد اعتمــدت عــشرون دولــة طرفــا أحكامــ. القانونيــة والعمليــة أمــام التعــاون الــدويل
خاصة، إما يف شكل قوانني قائمة بذاهتا وإما ضمن إطار تشريع أوسع، مثـل قـانون العقوبـات                  

ــة   ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــديها   . أو ق ــة واحــدة ال توجــد ل ــة دول ــساعدة   أحكــامومث ــشأن امل  ب
وأفــادت أربــع عــشرة دولــة بأهنــا، يف . سل األمــوالغــ املتبادلــة إال يف قــانون مكافحــة القانونيــة

غياب تشريع داخلي شامل بشأن هذه املسألة، كانت توفر املساعدة القانونيـة املتبادلـة اسـتنادا                
  .إىل معاهدات ثنائية أو متعددة األطراف، تبعا للحالة

    
  ١ر النص املؤطَّ

   من االتفاقية٤٦ من املادة ١مثال على تنفيذ الفقرة 
املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف الــشؤون تــشريعها املتعلــق بأنَّ أفــادت إحــدى الــدول األطــراف بــ
تـسهِّل تقـدمي طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة إىل       خاصة اجلنائية قد اسُتكمل بلوائح تنظيمية   

الدول األطراف يف االتفاقية وتلقّي تلك الطلبات مـن تلـك الـدول فيمـا يتعلـق باألفعـال اجملرَّمـة                     
  .وفقا لالتفاقية
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عة مبادئ توجيهية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، وفَّرت للدول         ونشرت دولة أخرى جممو   
الطالبــة والــسلطات املنفِّــذة معلومــات كانــت حباجــة إليهــا لكــي تقــدم طلباهتــا إىل الــسلطات  

 طلـب   ٣ ٠٠٠وهذا الدفق من املعلومات أتـاح للدولـة املعنيـة تلقـي مـا يزيـد علـى                   . املركزية
 . حالة ُصنِّفت على أهنا تتعلق بالفساد٥٠٠كل سنة، منها قرابة للمساعدة القانونية املتبادلة 

    
وكما يف حالة تسليم اجملرمني، كانـت أطـر املـساعدة القانونيـة املتبادلـة متـأثرة بطبيعـة                     -٥

ففي الدول األطراف الـيت ُيـسمح فيهـا بتطبيـق املعاهـدات مباشـرة،               . النظام القانوين لكل دولة   
أمـا يف  . التنفيـذ مـن االتفاقيـة دومنـا حاجـة إىل تـشريع تنفيـذي خـاص              تسري األحكام التلقائية    

الدول الـيت يلـزم فيهـا وجـود تـشريع تنفيـذي الشـتراع املعاهـدات الدوليـة فـال تكـون أحكـام                         
االتفاقيــة ســارية بــدون اعتمــاد قــوانني ممكِّنــة، وســوف يلــزم إدراج تلــك األحكــام يف القــوانني 

لــدول األطــراف اختالفــات كــبرية يف أحكامهــا املتعلقــة  وقــد أظهــرت ا. واملمارســات الوطنيــة
باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، حــىت يف حــال وجــود تــشريع داخلــي بــشأن املــساعدة القانونيــة    

وأشـارت  . ها نظـم قانونيـة متـشاهبة      املتبادلة يف املسائل املتعلقة بالفساد، وحىت عندما تكون لدي        
 تـوفري املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف سـياق التـدابري              حدى دول القانون العام إىل صعوبات يف      إ

وتتـأتى هـذه الـصعوبات مـن االخـتالف          . القسرية، حىت يف التعامل مع دول قانون عام أخـرى         
ــدابري،    ــبعض الت ــا يفــضي إىل اخــتالف   ركــأواميف تقــدير الطــابع القــسري ل ــيش مــثال، مم  التفت

  .املتطلبات بصرف النظر عن تشابه النظم القانونية
ومع أنَّ معظم الدول األطـراف قـد أبـرم معاهـدات ثنائيـة أو معاهـدات دوليـة أخـرى                       -٦

تنظم تبادل املساعدة القانونية فإنَّ تلك املساعدة ميكن أن ُتقدَّم، يف معظم البلدان دون وجـود                
معاهـدات مـن هــذا القبيـل، باالســتناد إىل مبـدأ املعاملــة باملثـل أو علــى أسـاس كــل حالـة علــى        

.  لتبـادل املـساعدة القانونيـة      ن تـستخدم االتفاقيـة كأسـاس قـانوين        وميكن لغالبية البلدان أ   . حدة
 املتبادلـة يف قـضايا      القانونيـة  مفـصَّلة عـن املـساعدة        وإحصاءاتومع أنَّ بعض البلدان قَدَّم أمثلة       

 أو أمثلــة إحــصاءاتالفــساد، فقــد لــوحظ أنــه كــان مــن الــصعب علــى بلــدان أخــرى أن تقــدِّم 
  .يفية تنفيذ تبادل املساعدة القانونية يف املمارسة العمليةبشأن ك

وذكرت غالبية الدول األطـراف أنـه ميكنـها تـوفري املـساعدة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت                   -٧
ميكـن حتميـل األشـخاص االعتبــاريني مـسؤوليتها، ولكـن نـسبة مئويــة قليلـة منـها قـدَّمت أمثلــة          

خلي يف مثاين دول أطراف مل ُيرسِ مبدأ املسؤولية اجلنائيـة           ومع أنَّ التشريع الدا   . حلاالت واقعية 
 وأفـادت دولتـان طرفـان عـن         .لألشخاص االعتباريني فقد كان تبادل املساعدة القانونيـة ممكنـاً         

ــادل املــساعدة     مــااعتزامه ــشريع يــنص صــراحة علــى تنظــيم تب ــة اعتمــاد ت ــق  القانوني  فيمــا يتعل
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ــسؤوليتها علــ     ــاء م ــيت ميكــن إلق ــاجلرائم ال ــاري ب ــدان بــ  . ى شــخص اعتب ــاد بل ــا يقانونأنَّ وأف هم
 باألشـخاص االعتبـاريني، يف      يتعلق فيما    املتبادلة املساعدة القانونية توفري  يتضمنان أسبابا لرفض    

  .حني مل تقدِّم سبعة بلدان إجابات واضحة بشأن هذا املوضوع
 القانونية وفقـا     دولة طرفا بأنَّ األغراض اليت ميكن ألجلها طلب املساعدة         ٢١وأفادت    -٨

ــرة  ــادة  ٣للفق ــة     ٤٦ مــن امل ــشريعاهتا الداخلي ــد يف ت ــشمولة إىل حــد بعي ــة هــي م .  مــن االتفاقي
ــة أو       ــد ُحــددت أو اســُتكملت يف املعاهــدات الثنائي ــسع دول أنَّ تلــك األغــراض ق وذكــرت ت

لـيت تتـضمن    كما أنَّ بعض البلدان ا    .  املتبادلة القانونيةاملتعددة األطراف املنطبقة بشأن املساعدة      
لـضمان مشـول    ) جامعاً(تشريعاهتا أو معاهداهتا قائمة بأغراض معينة قد أدرجت فيها بنداً عاماً            

ويف معظم الـدول    .  بإدراج بند من هذا القبيل     ىكل األغراض مشوالً تاماً؛ ومثة بلد واحد أوص       
حة يف قائمـة    صـرا ) وفقا للفصل اخلامس من االتفاقية    (األطراف، مل ُيدَرج استرداد املوجودات      

غري أنَّ تـشريعات بعـض الـدول األطـراف تتـضمن أحكامـا لتـسهيل املـساعدة                  . تلك األغراض 
فيمـــا يتعلـــق بكـــشف عائـــدات اجلرميـــة وجتميـــدها ومـــصاَدرهتا، بغيـــة الـــتمكني مـــن اســـترداد 

 غرض ميكن ألجلـه احلـصول علـى         ومثة بلدان قليلة ال يتضمن قانوهنا الداخلي أيَّ       . املوجودات
نــوع مــن التــدابري اإلجرائيــة عنــد أيِّ ونتيجــة لــذلك، ميكــن تنفيـذ  . ة القانونيــة املتبادلــةاملـساعد 

  .الطلب، شريطة أن يكون ذلك التدبري مأذونا به يف قضية داخلية مشاهبة
    

  ٢ اإلطار
   من االتفاقية٤٦ من املادة ٣مثال على تنفيذ الفقرة 

ة انطباقـاً مباشـراً فتـشكِّل أساسـاً قانونيـاً           يف إحدى الدول األطـراف الـيت تنطبـق فيهـا االتفاقيـ            
لتبادل املساعدة القانونية، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق باسـترداد املوجـودات، ذكـرت الـسلطات                    
الوطنيــة أنــه مــىت ُنفِّــذ طلــب املــساعدة القانونيــة املتبادلــة تكــون لــسلطات التحقيــق واملالحقــة 

متع هبا يف سياق قضية داخلية، مبا يف ذلك  القضائية كل الصالحيات القانونية اليت كانت ستت      
ويف حالة التـدابري املؤقتـة، يكـون مـستوى      . فيما يتعلق بكل التدابري املتَّصلة باحلجز واملصاَدرة      

  ).حيث تكون الدعوى ظاهرة الوجاهة(اإلثبات املطلوب أدىن مما يف حالة القضايا الداخلية 
    
ــراراً وتكــ    -٩ ــة، م ــل الدولي ــد رأت احملاف ــسلطات   وق ــاً إىل ال راراً، أنَّ إرســال املعلومــات تلقائي

 جتـسِّد التعـاون     جيِّـدة  من االتفاقية، هو ممارسـة       ٤٦ من املادة    ٥ و ٤األجنبية، الذي ترتئيه الفقرتان     
غـري  . وعادة ما تكون هذه املمارسة غري خاضعة على وجـه اخلـصوص للـوائح تنظيميـة               . بني الدول 

أفادتا بأنَّ التبادل التلقائي للمعلومات بني الـسلطات القـضائية خيـضع           أنَّ اثنتني من الدول األطراف      
صراحةً للوائحهما التنظيمية، بينما ذكرت دولة أخرى أهنا قد ذهبت إىل حـد تـسمية سـلطة معينـة            
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وأفادت غالبيـة الـدول األطـراف بـأنَّ         . بصالحيات متكنها من إرسال املعلومات بدون طلب مسبق       
علومات، حىت وإن مل تكـن التـشريعات ترتئيـه، هـو ممكـن مـا دام غـري حمظـور                     اإلرسال التلقائي للم  

وذكر بعض تلك البلدان أنَّ إرسال املعلومات على هذا النحـو يـستند لـديها إىل االتفاقيـة                  . صراحة
ــا      . مباشــرة ــيس ممكن ــات ل ــائي للمعلوم ــة فحــسب أنَّ اإلرســال التلق ــدان قليل ــدل . وذكــرت بل وت

ى أنَّ هذا هو جمال كثريا ما تلجأ فيـه املؤسـسات إىل اسـتخدام منـصات تابعـة            املعلومات املقدَّمة عل  
أو جمموعـة إيغمونـت     ) اإلنتربـول (ملنظمات أو شبكات دولية، مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية          

لوحــدات املخــابرات املاليــة أو مــؤمتر رؤســاء الــشرطة برابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا أو شــبكة     
). ٤٨انظر ما يرد أدناه يف الفقـرة        (املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات      اجلنوب األفريقي   

وقدم بعـض البلـدان أمثلـة علـى ذلـك أو ذهبـت إىل حـد اإلشـارة إىل أنَّ ذلـك اإلرسـال كـثريا مـا                             
  .حيدث من خالل قنوات اتصال غري رمسية متاحة لسلطات إنفاذ القانون

    
  ٣ اإلطار

   من االتفاقية٤٦ من املادة ٥ و٤ مثال على تنفيذ الفقرتني
بأنه ال حاجة إىل أساس تـشريعي للقيـام، دون طلـب مـسبق،         أفادت إحدى الدول األطراف     

إىل ) مبـا فيهـا بيانـات شخـصية    (بإحالة معلومات قد تكون متعلقة ببيانات سرية أو حترياتية         
يف األحكــام إذ ميكــن فعــل ذلــك مــن خــالل البوابــة الطبيعيــة املتمثلــة        . ســلطات أجنبيــة 

املنصوص عليها يف قانون محاية البيانات يف الدولة الطرف، والذي يـسمح باسـتثناءات مـن                 
  .اللوائح التنظيمية الواردة يف تشريعات أخرى، وخصوصا ألغراض منع اجلرمية وكشفها

    
ويف معظم الدول، ال ميكن رفـض طلبـات املـساعدة القانونيـة بـداعي الـسرية املـصرفية،                     -١٠

ــَشر إىل حكــم صــريح حيظــر ذلــك الــرفض  وإن  وقــد أكــدت الغالبيــة العظمــى مــن الــدول   . مل ُي
ونيـة  األطراف املـستعَرضة أنَّ قـوانني الـسرية املـصرفية ال تـشكل عقبـة أمـام تقـدمي املـساعدة القان                     

 وأفادت عدة دول أطراف بأهنا تزود الدول الطالبة، على حنـو منـتظم،              .املتبادلة مبقتضى االتفاقية  
ويف بعــض البلــدان، يتطلــب االطــالع علــى . علومــات املتحــصل عليهــا مــن املؤســسات املاليــة بامل

ــة العامــة أو القــضاء     ــا مــن جهــاز النياب ــا رمسي ــدول  . الــسجالت املــصرفية إذن ــادت إحــدى ال وأف
 تــشريع يــضفي الــسرية علــى املعلومــات املــصرفية، أمــا املعلومــات األطــراف بأنــه لــيس لــديها أيُّ

ــصرفية أل ــرية    يِّ امل ــساباته فهــي س ــشاء تلــك    . شــخص واملعلومــات اخلاصــة حب ــا خيــص إف وفيم
املعلومــات لــسلطات إنفــاذ القــانون، مثــة قانونــان ميكنــان الــسلطات مــن تــوفري تلــك املعلومــات    

 طلب بشأن السجالت التجاريـة لألفـراد   ويف بلد آخر، ُيقدَّم أيُّ. لتحقيق جنائي يف دولة أخرى   
كتب النيابة العامة، الـذي َيُبـتُّ فيـه علـى أسـاس املوازنـة بـني خمتلـف         أو حساباهتم املصرفية إىل م    
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احلقوق واملصاحل املعنية، مبا فيها احلقوق الفردية اليت يكفلها دستور الدولة املعنية للشخص الذي          
ا ويف أحد البلدان، يشترط التشريع أن تقدم الدولة الطالبـة تعهـد           . ُيلتمس االطالع على سجالته   

وأفيـد بـأنَّ هـذا    . علومات املطلوبـة إال يف القـضية املعنيـة ذاهتـا         فل عدم استخدامها امل   بالكتمان يك 
يسبب مشاكل ألنَّ الدول الطالبة ال تكون دائما على علـم بـذلك االشـتراط، وأنَّ اإلحـصاءات                  
ُتظهر أنَّ املعلومات املصرفية كانت ُتوفَّر عدة مرات يف الـسنة بعـد أن تكـون الدولـة الطالبـة قـد                      

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أنَّ عددا مـن الـدول          . أُعلمت بذلك االشتراط وقدَّمت التعهد بالكتمان     
  .األطراف يطبق االتفاقية تطبيقاً مباشراً بشأن هذه املسألة

وعلى نقيض النـهج املتبـع بـشأن تـسليم اجملـرمني، ذكـرت غالبيـة الدولـة األطـراف أنَّ                       -١١
 بلــدان، ال ُتقــدَّم ١٠ويف . فري املــساعدة القانونيــة املتبادلــةازدواجيــة التجــرمي ليــست شــرطاً لتــو

ويف أربـع دول أطـراف،   . املساعدة فيما خيص التدابري القسرية يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي   
ــرفض املــساعدة     ــا ل ــة التجــرمي ســببا اختياري ــان  . يعــد انتفــاء ازدواجي ــان طرف أنَّ وذكــرت دولت

ــة الت  ــهما    تــشريعاهتما تــشترط ازدواجي ــة، أو ُيمِكن ــهما ُتطبِّقــان ذلــك الــشرط مبرون جــرمي ولكن
ــة التجــرمي      ــاء ازدواجي ــة مباشــرة يف حــال انتف ــق االتفاقي ــراف،   . تطبي ــدول األط   ويف إحــدى ال

ويف ثالثـة بلـدان، مل      . ال يطبَّق شرط ازدواجية التجرمي إذا توافرت املعاملة باملثل يف هذا الشأن           
وذكــرت دولتــان طرفــان أنَّ ازدواجيــة . ح بــشأن هــذه املــسألةُيقــدَّم إىل املــستعرِضني رد واضــ

التجرمي الزمة، دون حتديد ما إذا كانت املـساعدة سـتقدَّم إذا كـان األمـر ينطـوي علـى تـدابري                      
ويتباين نطاق وأنواع املساعدة املقدَّمة يف حال انتفاء ازدواجيـة التجـرمي مـن دولـة                . غري قسرية 

  .رات املتعلقة حبقوق اإلنسانإىل أخرى، ألسباب منها االعتبا
    

  ٤ اإلطار
   من االتفاقية٤٦ من املادة ٩مثاالن على تنفيذ الفقرة 

يف إحــدى الــدول األطــراف، ميكــن مــن حيــث املبــدأ تنفيــذ الطلبــات املتعلقــة بتــدابري قــسرية، 
ة غري أنه ميكن بصفة استثنائية، حىت يف حـال انتفـاء ازدواجيـ            . شريطة توافر ازدواجية التجرمي   

: التجرمي، توفري املساعدة التقنية املتبادلة املنطوية على تدابري قسرية إذا كان الطلـب يرمـي إىل               
مالحقــة جــرائم تنطــوي علــى أفعــال  ) ب(إبــراء شــخص مــا مــن املــسؤولية اجلنائيــة؛ أو   ) أ(

  .جنسية مع قاصرين
سق مـع القـانون     وأبرزت دولـة أخـرى أمهيـة املرونـة يف تطبيـق شـرط ازدواجيـة التجـرمي، مبـا يتَّـ                     

وُيقـيَّم مبـدأ ازدواجيـة التجـرمي بالبحـث عـن سـلوك              . الداخلي، بغية التوافق مع أحكام االتفاقية     
إذ . إجرامي معادل، مع أنَّ ذلك الفعل اإلجرامي قد تكون لـه تـسمية مغـايرة يف الدولـة الطالبـة           
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أيِّ معينــة للجــرم أو تــسمية أيِّ يــستخدم هنــا معيــار يتعلــق بطبيعــة الــسلوك املزعــوم، بــدالً مــن  
        .تعريف له يف الدولة متلقية الطلب

 مـن   ٤٦ مـن املـادة      ١٢ إىل   ١٠ دولة طرفـاً بأهنـا تطبـق أحكـام الفقـرات             ١٢وأفادت    -١٢
االتفاقية تطبيقاً مباشراً على نقل احملتجزين ألغراض حتديد هويتهم أو لكي ُيـدلوا بـشهادة، إذا                

 ١٤ومثـة   .  يف معاهدات خاصة ثنائية أو متعددة األطـراف        مل تكن هذه املسألة خاضعة للتنظيم     
دولة طرفاً نظَّمت هذه املسألة وفقـاً ملقتـضيات االتفاقيـة، خـصوصاً فيمـا يتعلـق بـاملرور اآلمـن                     

وأفادت هذه الدول األطراف بأهنـا أطـراف يف         . وموافقة الشخص احملتَجز من أجل تنفيذ النقل      
  .تتضمن أحكاماً تتعلق هبذه املسألةصكوك إقليمية بشأن التعاون القضائي 

    
  ٥ اإلطار

   من االتفاقية٤٦ من املادة ١٢ و١٠مثال على تنفيذ الفقرتني 
يف إحدى الدول، تنص اتفاقات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة علـى إمكانيـة نقـل األشـخاص                   

  .احملتجزين يف حال عدم وجود تشريع هبذا الشأن
    
، باسـتثناء ثـالث منـها، بتعـيني سـلطات مركزيـة لكـي         ٤٤لــ وقد قامت مجيـع الـدول ا        -١٣

أما تبليغ األمني العام بذلك التعيني فقد كـان مفقـودا           . تتلقى طلبات املساعدة القانونية املتبادلة    
تعـيني الـسلطة املركزيـة يف أحـد البلـدان املـستعَرضة كـان               أنَّ   بلـداً، كمـا رئـي        ١٢فيما خيـص    

ــاً ــدول ا . خاطئ ــة نــصف ال ــة هــي وزارة    ويف قراب ــسلطة املركزي ــستعرضة كانــت ال ألطــراف امل
العدل؛ ويف عدد كبري من البلدان، كانـت النيابـة العامـة هـي الـسلطة املركزيـة، بينمـا أسـندت                      
ثــالث دول هــذا الــدور إىل وزارة الــشؤون اخلارجيــة، وأســندته دولــة واحــدة إىل هيئــة خمتــصة 

وهنـاك عـدة دول     . زارة الـشؤون الداخليـة    مبكافحة الفساد، وأسندته دولة واحدة أخرى إىل و       
كمــا أنَّ بعــض الــدول  . حــددت إدارة بعينــها، أو حــىت شخــصا بعينــه، داخــل الــوزارة املعيَّنــة   

األطراف عيَّنت أكثر من سـلطة مركزيـة واحـدة، مـع تقـسيم املهـام تبعـا لنـوع اجلـرم أو نـوع                       
ة يف إحـدى الـدول األطـراف        وكان لدى السلطة املركزيـ    . الطلب أو تبعا للتقسيمات اإلقليمية    

نظـــام مفـــصَّل ملتابعـــة طلبـــات املـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة، تـــضمَّن مبـــادئ توجيهيـــة بـــشأن 
وإىل جانـب تـسهيله العمـل املتعلـق مبـا      . مسؤوليات املؤسسات واألفـراد وحـدوداً زمنيـة معينـة     

إلجراء تقييمـات دوريـة     يرد يف طلبات للمساعدة القانونية املتبادلة، اسُتخدم ذلك النظام أيضا           
  .لعمليات املساعدة القانونية املتبادلة
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وكــان هنــاك أيــضا تبــاين فيمــا يتعلــق هبيكــل الــسلطة املركزيــة، وكــذلك فيمــا يتعلــق     -١٤
 كيـان  ما إذا كانت تقـدم تقاريرهـا إىل وزيـر اخلارجيـة أَم إىل                ،مثال( اهلرمي   بتركيبتها وَتراُتبها 

ــدان   ). آخــر ــمَّت بعــض البل ــا َس ــة؛     كم ــة يف إطــار املعاهــدات املختلف ــة خمتلف ســلطات مركزي
  .صعوباتأيِّ  عموما أنَّ هذا مل يتسبب عمليا يف البلدانوذكرت تلك 

 دولــة طرفــاً بأهنــا تــشترط تقــدمي طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة عــرب ١٢وأفــادت   -١٥
ت الدبلوماسية علـى الطلبـات     ران استخدام القنوا  وذكر َبلَدان أهنما َيقص   . وماسيةالقنوات الدبل 

ــا أيُّ    ــا هب ــن دول ال تربطهم ــة م ــدة      املقدَّم ــا املعاه ــي فيه ــيت ترتئ ــذة أو احلــاالت ال ــدة ناف  معاه
ــة بلــدان، ميكــن توجيــه الطلبــات مباشــرة إىل الــسلطة الــيت    . اســتخدام تلــك القنــوات  ويف مثاني

 سـلطة مركزيـة، حيــث مل   ُتلـتمس منـها املـساعدة، وإن مشلـت تلـك البلـدان بلـداً مل ُيعـيِّن بعـدُ         
  .يكن واضحا ما إذا كانت تلك املمارسة ستستمر مىت ُعيِّنت سلطة مركزية

وأفادت معظم الدول األطراف بأهنا، يف األحوال املستعجلة، تقبل الطلبات املوجَّهة من              -١٦
 .خالل اإلنتربول، وإن كان يلـزم يف بعـض احلـاالت تقـدمي الطلـب الحقـا عـرب القنـوات الرمسيـة              

  .وذكرت بعض الدول أهنا ميكن أن توافق على ذلك التقدمي املستعجل شريطة املعاملة باملثل
وقـد وفَّـرت    . وال تزال لغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وشـكلها ميـثالن إشـكاالً              -١٧
 بلـداً، كانـت اللغـة       ١٣ويف  .  دولة طرفا معلومـات عـن اللغـات املقبولـة للطلبـات الـواردة              ٢٩
  .ية للدولة هي اللغة الوحيدة املقبولة للطلبات الواردةالرمس

    
  ٦ اإلطار

  )فيما يتعلق باللغات( من االتفاقية ٤٦ من املادة ١٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 
أبلغت سبع دول أطراف األمني العام بأنَّ طلبات املساعدة القانونية ُتقبل إذا قدمت باللغة الرمسية          

  . باإلنكليزية، أو بلغات أخرى معينة من لغات األمم املتحدة الرمسيةللدولة متلقية الطلب، أو
 مــن لغــات األمــم املتحــدة ذكــرت إحــدى الــدول األطــراف أهنــا تقبــل الطلبــات املترمجــة إىل أيٍّ 

  .الرمسية
ذكرت إحدى الدول األطراف أهنا تقبل طلبات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة جبميـع اللغـات                 

طالبــة تأكيــدا بأهنــا ســتقبل يف املقابــل الطلبــات الــيت تقــدَّم إليهــا باللغــة   إذا قــدمت الدولــة ال
  .الرمسية للدولة متلقية الطلب
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أنَّ  دولــة ١١وذكــرت مثــاين دول أطــراف أهنــا تقبــل الطلبــات الــشفوية، وأكــدت          -١٨
م الطلبــات املقدَّمــة بواســطة الربيــد اإللكتــروين ســتكون أيــضا مقبولــة؛ غــري أنــه يلــزم، يف معظــ 

وأكـدت  . احلاالت، إضفاء الطابع الرمسي علـى تلـك الطلبـات بتقـدميها كتابـةً يف وقـت الحـق            
تــشريعاهتا ال حتــول دون تقــدمي طلــب للحــصول علــى معلومــات    أنَّ معظــم الــدول األطــراف  

  .إضافية عقب تلقي الطلب األصلي
    

  ٧ اإلطار
  )يتعلق بوسائل االتصالفيما ( من االتفاقية ٤٦ من املادة ١٤مثال على تنفيذ الفقرة 

أفادت إحدى الدول األطراف بأنه عندما تقدم سلطة أجنبية التماسا بـشأن طلـب إنابـة قـضائية          
بواســطة الفــاكس أو الربيــد اإللكتــروين أو غريمهــا مــن وســائل االتــصال الــسريعة، تقــوم وزارة   

ة األصـلية لـذلك     العدل بإحالة ذلك الطلـب إىل الـسلطات احملليـة لتنفيـذه قبـل أن تتلقـى النـسخ                  
كما أنَّ حماكم تلك الدولة الطرف ال تشترط أبداً، عند النظـر يف إمكانيـة تنفيـذ تـدابري        . الطلب

  .قسرية، وجود النسخة األصلية للطلب كشرط مسبق الختاذ قرار بشأنه
      
أفادت غالبية الدول بأهنا سوف تسعى إىل اإليفاء بالشروط أو اتبـاع اإلجـراءات الـيت                  -١٩
دها الدولة الطالبة، خـصوصا فيمـا يتعلـق باالمتثـال للمتطلبـات اخلاصـة باألدلـة، مـا دامـت                  حتد

  .تلك املتطلبات ال تتضارب مع التشريعات الداخلية أو املبادئ الدستورية
ــطة       ١٦ويف   - ٢٠ ــشهود بواسـ ــتماع إىل الـ ــداخلي باالسـ ــانون الـ ــسمح القـ ــاً، يـ ــة طرفـ  دولـ

، رئي أنَّ تلك الواسطة ألخذ الشهادة مـسموح هبـا ألهنـا          ويف مخسة بلدان  . االتصاالت الفيديوية 
وأفـادت دولتـان فقـط      . ليست حمظورة صراحة، كما أنَّ استخدامها يستند مباشـرة إىل االتفاقيـة           

بأنَّ هذه املمارسة غري مسموح هبا مبقتضى القانون الوطين، وأفادت دولـة واحـدة أهنـا طـرف يف               
مل تـستخدم االتـصاالت الفيديويـة يف املمارسـة العمليـة        معاهدة ذات صـلة هبـذا املوضـوع لكنـها           

وذكرت إحدى الدول أنه ميكنها تقدمي املساعدة بواسطة االتصال الفيديوي عنـدما يطلـب         . بعد
ذلك بلد آخر، وإن كان قانوهنا الداخلي ال ينظم اسـتخدام األدلـة القائمـة علـى الـشهادات الـيت            

وذكــرت تــسع دول أطــراف أهنــا عاجلــت طلبــات . يُيتحــصَّل عليهــا بواســطة االتــصال الفيــديو
وذكـرت  . للمساعدة القانونية املتبادلة تنطوي على جلـسة اسـتماع بواسـطة االتـصال الفيـديوي              

اثنتان مـن تلـك الـدول أهنمـا تـدأبان علـى التمـاس املـساعدة مـن دول أجنبيـة، وتقـدمي املـساعدة                    
لـدول األطـراف بأهنـا أبرمـت اتفاقيـة          وأفـادت إحـدى ا    . إليها، بأخذ الشهادات عرب وصلة فيديو     

ــشؤون         ــدويل يف ال ــاون ال ــة يف التع ــصاالت الفيديوي ــتخدام االت ــب اس ــع جوان ــنظم مجي ــة ت إقليمي
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القضائية، وأشارت إحدى الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب إىل اتفاقيـة املـساعدة املتبادلـة يف           
، الـيت   ٢٠٠٠مـايو   / أيـار  ٢٩، املربمـة يف     املسائل اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتـاد األورويب        

وأوضـح أحـد البلـدان أنَّ عـدم وجـود لـوائح       . تتضمن قواعد مفصَّلة بشأن االتصاالت الفيديوية    
  .تنظيمية داخلية هبذا الشأن يعزى إىل نقص يف البىن التحتية الضرورية

      
  ٨ اإلطار

   من االتفاقية٤٦ من املادة ١٨مثال على تنفيذ الفقرة 
ــاد ــى نطــاق واســع يف أخــذ       أف ــة عل ــصاالت الفيديوي ــستخدم االت ــا ت ت عــدة دول أطــراف بأهن

 .الشهادات، وهذا ميكِّنها من تفادي اإلجراءات املطوَّلة والتكاليف العالية املرتبطة بنقل الشهود
    
وأفيــد أنَّ معظــم الــنظم القانونيــة حتتــرم قاعــدة اخلــصوصية يف التزويــد باملعلومــات أو      -٢١

ــة، ــرة   األدل ــيت ترســيها الفق ــادة  ١٩ ال ــن امل ــة ٤٦ م ــدول   .  مــن االتفاقي ــة ال ــا ذكــرت غالبي كم
. األطراف أهنا تكفل سـرية واقعـة تقـدمي الطلـب ومـضمونه إذا اشـترطت الدولـة الطالبـة ذلـك                     

ــة يف     ــاك حاجــة إىل اســتخدام األدل ــت هن ــذكورة يف   أيِّ وإذا كان ــست م إجــراءات أخــرى لي
طبيعــي يتطلــب ختاطُبــا بــني الــسلطتني املركــزيتني املعنيــتني قبــل الطلــب األصــلي فــإنَّ اإلجــراء ال

  .استخدام األدلة يف تلك اإلجراءات
    

  ٩ اإلطار
   من االتفاقية٤٦ من املادة ١٩مثاالن على تنفيذ الفقرة 

أفادت إحدى الدول األطراف بأنَّ قانوهنا الداخلي املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة ال حيتـوي              
دأ اخلصوصية، لكنها تطبق هـذا املبـدأ باعتبـاره أحـد معـايري القـانون الـدويل الـيت حتظـى                      على مب 

  .بقبول عام
  .وأكَّدت بعض الدول أهنا تدرج هذا املبدأ يف اتفاقاهتا الثنائية اخلاصة باملساعدة

    
ــديها تــشريعات تــنص علــى أســباب للــرفض       -٢٢ ــأنَّ ل ــة الــدول األطــراف ب وأفــادت غالبي

ويف بـضع دول فقـط، تـرد يف القـانون الـداخلي أسـباب               . سباب الواردة يف االتفاقية   مطابقة لأل 
مغايرة للرفض، منها اإلضرار بتحقيق جار يف الدولة متلقية الطلب، وإلقاء عـبء مفـرط علـى                 
املوارد احمللية، واتسام اجلرم بطـابع سياسـي أو قلـة َجـسامته، ووجـود شـواغل تتعلـق بـالتمييز،                     

  .حبقوق األفراد وحرياهتم األساسية املتعارف عليها عاملياًواحتمال املساس 
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وذكرت الغالبية العظمى من الدول األطراف أهنـا ال تـرفض طلـب املـساعدة القانونيـة             -٢٣
ويف أحد البلدان، متثـل إشـارة الطلـب إىل    . املتبادلة جملرد كون اجلرم ينطوي على مسألة جبائية     

ديرياً لرفـضه، باسـتثناء احلـاالت املنطويـة علـى تعمُّـد             ي علـى وجـه احلـصر سـبباً تقـ            جرم ضـريب  
ومن مث، فقـد رئـي أنـه يكـاد يكـون مـن املـستحيل                . تقدمي بيانات كاذبة أو على إغفال متعمد      

ــرفض        ــدرجاً ضــمن أســباب ال ــضا علــى مــسائل ضــريبية من أن يكــون انطــواء ُجــرم الفــساد أي
.  مـن االتفاقيـة    ٤٦ مـن املـادة      ٢٢لفقـرة   املذكورة، وخلص إىل أنَّ البلد املعـين ممتثـل ألحكـام ا           

  .وأفادت الغالبية العظمى من البلدان بأهنا ُتبدي أسباب رفض الطلب
وعلــى وجــه العمــوم، ال حتتــوي القــوانني علــى أحكــام بــشأن املــدة الــيت يــتعني تنفيــذ      -٢٤

نفيـذ  الطلبات يف غضوهنا، كما ال تنص بالتحديد على تقـدمي معلومـات عـن التقـدُّم احملـرز يف ت      
ويف أحــد البلــدان، يرتئــي التــشريع مــدة قــدرها شــهران، وذَكــر هــذا البلــد أنَّ هنــاك . الطلبـات 

غـري أنـه ُوجـد أنَّ الـسلطات     . مشروع قانون جديداً ُيتوقَّع أن خيتصر هذه املدة إىل شهر واحد      
قـضايا،  املركزية كثريا ما تكون لديها، من أجل تنظيم عملـها داخليـا، تـدابري مناسـبة ملعاجلـة ال            

وُسـلِّم بـأنَّ مـن شـأن قيـام الـسلطة املركزيـة بـدور                . تتضمن يف بعض احلاالت مبادئ توجيهيـة      
  .فاعل أن يؤثر تأثرياً إجيابياً يف تسريع االستجابة للطلبات

غـري  . ويتراوح متوسط الوقت الالزم للرد على الطلب من شهر واحد إىل سـتة أشـهر                -٢٥
ــى أنَّ    ــراف شــدَّدت عل ــدة دول أط ــوع      أنَّ ع ــب ون ــة الطل ــى طبيع ــف عل ــالزم يتوق ــت ال  الوق

املساعدة ومدى تعقُّد القضية؛ ورأت بعض الدول أيضا أنَّ مقدار الوقت الـالزم يتوقـف علـى                 
وذكرت إحدى الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب أنَّ الوقـت             . االتفاقات الثنائية املستخدمة  

لسلطة املنفِّذة، وهو أمـر ممكـن داخـل االحتـاد     الالزم يكون، يف حال تقدمي الطلب مباشرة إىل ا    
ويف بعــض احلــاالت، ميكــن أن   . األورويب، أقــصر ممــا يف حــال تقدميــه إىل الــسلطة املركزيــة     

وأشار أحد البلدان إىل مـا يبذلـه مـن جهـود لتقـدمي              . تستغرق معاجلة الطلب ما يزيد على سنة      
أمــا األمــور الــيت تتطلــب . ثالثــة أشــهراملــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف غــضون مــدة ال تتجــاوز  

وأفـادت بعـض    . جتميدا للموجودات فيمكن معاجلتها فور تلقـي الطلـب مـن خـالل اإلنتربـول              
الـــدول األطـــراف بأنـــه عنـــدما تـــشري الدولـــة الطالبـــة إىل ضـــرورة معاجلـــة األمـــر علـــى وجـــه 

ــة     ــام قليل ــدت إحــدى  . االســتعجال، جيــري االســتجابة للطلــب يف غــضون أي ــا  وأكَّ ــدول أهن ال
ــاً      ــرب أداًء منوذجي ــات عــادة يف غــضون أســبوعني، وهــذا ُيعت ــع الطلب ــستجيب جلمي ــدت . ت وأكَّ

إحدى الدول األطـراف قـدرهتا علـى تنفيـذ تـدابري معينَّـة، مثـل جتميـد احلـسابات املـصرفية، يف                    
ومـن املتعـارف عليـه عمومـا     . أقصر مدة ممكنة، وكثريا ما يتسىن ذلك يف غضون ساعة واحدة        

 االستجابة للطلب تكون أسرع عندما تكـون للدولـة الـيت تقدمـه نفـس اخللفيـة القانونيـة أو                أنَّ



 

V.13-86711 13 
 

CAC/COSP/2013/10 

ورأت عـدة دول أنَّ اسـتخدام نظـم إدارة القـضايا داخـل              . السياسية أو الثقافيـة للدولـة املتلقيـة       
الــسلطات املركزيــة هــو مثــال نــاجح للتنفيــذ، إذ يتــيح رصــد طــول مــدة اإلجــراءات اخلاصــة     

  .القانونية املتبادلة ألغراض حتسني املمارسات املعتادةباملساعدة 
      

  ١٠ اإلطار
   من االتفاقية٤٦ من املادة ٢٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 

أفادت إحدى الدول األطراف أنَّ موظفي سلطتها املركزيـة ُيجـرون اتـصاالت مـستمرة، تكـاد                 
.  طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة  تكون يومية، بنظرائهم يف الدول اليت قدَّمت عدداً كبرياً من 

كما تسعى هذه الـسلطة املركزيـة إىل إجـراء مـشاورات سـنوية منتظمـة مـع كبـار شـركائها يف                       
  .جمايل تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة

وذكرت دولـة طـرف أخـرى أهنـا ترصـد أحـوال تنفيـذ طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة                       
عدة بيانات للقضايا مصممة خصيصاً هلا، وحتتوي على مسات تتـيح للمـوظفني    باستخدام قا 

مسألة، ومن مث أن يتبينـوا مـا حيـدث       أيِّ  املعنيني بالقضايا أن يتعقبوا كل إجراء ُيتَّخذ بشأن         
  .من تأّخر يف تنفيذ الطلب

نيـة  وذكرت إحدى الدول األطراف أنه على الرغم من أنَّ قانوهنا ال حيتوي على حـدود زم              
معينة لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، فثمة مرسوم صادر عن النائب العـام حيتـوي             
على قواعد إلزامية، ال ختـص مكاتـب النيابـة العامـة وحـدها بـل تـسري علـى مجيـع أجهـزة                    
إنفاذ القانون، ُتلزم السلطات اإلقليمية املختصة بتنفيذ تدابري املـساعدة القانونيـة يف غـضون               

ــأن ترســل          ١٠ ــام ب ــب الع ــب النائ ــة ملكت ــة التابع ــساعدة الدولي ــزم وحــدة امل ــا ُتل ــام، كم  أي
  .املعلومات املطلوبة على الفور

وأفـادت دولــة أخــرى بــأنَّ ســلطتها املركزيــة عـادة مــا تــرد يف احلــاالت العاجلــة يف غــضون   
 الزمنيـة   أمـا طـول املـدة     .  أيام عمل  ١٠مخسة أيام عمل، ويف احلاالت االعتيادية يف غضون         

اليت يستغرقها تنفيذ الطلب يتوقف على مدى تعقُّد األدلـة املطلوبـة، وكـذلك علـى عوامـل                  
  .أخرى، مثل الوقت الالزم للمحكمة ومدى توافر الشهود

      
وأفـادت معظـم الــدول بأهنـا ال حتظــر التـشاور مـع الدولــة الطـرف الطالبــة قبـل رفــض          -٢٦

ىل وجود معاهدات ثنائية تنظم هذه املـسألة صـراحةً،          وأشار بعضها إ  . الطلب أو تأجيل تنفيذه   
ومـع أنـه    . بينما ذكرت دول أخرى أهنا ال جتري مشاورات من هذا القبيـل كممارسـة معتـادة               
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مل ُيقدَّم عموماً سوى عدد قليـل مـن األمثلـة علـى ذلـك التـشاور، فقـد ذكـر أحـد البلـدان أنـه                       
سب أنـه لـيس لـديها لـوائح تـنظم هـذا       وذكرت قلة من البلدان فحـ . كثريا ما جيري مشاورات 

  . ممارسات يف هذا الشأناألمر وليست هلا أيُّ
ــع           -٢٧ ــسبب تعاُرضــها م ــات ب ــذ الطلب ــا تنفي ــل فيه ــه ذُكــرت حــاالت حمــددة أجِّ ــع أن وم

حتقيقات جارية، فقد رأت عدة دول بأنَّ ذلك التأجيل رمبا ُيلجأ إليه وفقـا لتـشريعات داخليـة                  
وحـىت يف حـال عـدم وجـود أحكـام           . تطبيقا لالتفاقية على حنو مباشر    أو معاهدات إقليمية، أو     

قانونية هبذا اخلصوص، ذكرت عدة بلـدان أنَّ سـلطاهتا املركزيـة متتثـل لتلـك املقتـضيات حبكـم                    
وذكـر أحـد البلـدان أنَّ التـداخل مـع حتقيقـات جاريـة ميثـل سـبباً                   . املمارسة واإلجراءات املتَّبعة  

أفيد أنه جرى، يف املمارسة، تأجيل القضية بعد ظهـور شـواغل بـشأن          تقديرياً للرفض؛ غري أنه     
  .تداخلها مع حتقيقات جارية

      
  ١١ اإلطار

   من االتفاقية٤٦ من املادة ٢٥مثال على تنفيذ الفقرة 
ذكرت إحدى الـدول األطـراف أنـه، عنـد تلقـي طلـب مـساعدة قانونيـة متبادلـة ال حيتـوي                       

ها املركزية عادةً إىل االتصال بسفارة الدولـة الطالبـة مـن            على العناصر املطلوبة، تعمد سلطت    
  .أجل توضيح الشروط اليت ميكن يف إطارها تنفيذ الطلب

      
مـسألة ضـمان عـدم التعـرُّض للـشهود، الـذي            أنَّ  وأفادت غالبيـة عظمـى مـن الـدول بـ            -٢٨

يـة أو متعـددة األطـراف        من االتفاقية، ُتعالَج إما يف اتفاقات ثنائ       ٤٦ من املادة    ٢٧ترتئيه الفقرة   
وذكرت بعض الدول أنه ميكنها أن تطبـق االتفاقيـة مباشـرة هلـذا              . وإما يف التشريعات الداخلية   

ويف أحــد التقــارير القطريــة، وردت . الغــرض، أو أهنــا تكفــل عــدم التعــرض كممارســة معتــادة
 بعـدها ضـمان     توصية بتعديل التشريع ذي الـصلة ألنـه يرتئـي مهلـة قـدرها مثانيـة أيـام، يتوقَّـف                   

  . يوماً املرتآة يف االتفاقية١٥عدم التعرض، بدالً من مهلة الـ
وفيما يتعلق بالتكاليف املرتبطة بطلبات املساعدة القانونية املتبادلـة، َدَرجـت العـادة أن            -٢٩

لديها لـوائح تنظيميـة ترتئـي     أنَّ  وذكرت بعض الدول األطراف     . تتحملها الدولة متلقية الطلب   
أربــع دول أطــراف عــن حــاالت كانــت فيهــا ن التكــاليف تبعــاً للحالــة، وأفــادت ترتيبــات بــشأ

كمـا أنَّ   . التكاليف غري عادية فتحملت الدولة الطالبة جزءاً منها عمال بترتيبات خاصة بـذلك            
تشريعات بعض الدول األطراف تنص على أن تتحمل الدولة الطالبة بعـض التكـاليف املرتبطـة                

التكــاليف املتكبــدة فيمــا يتعلــق بــشهادات اخلــرباء أو نقــل الــشهود بتنفيــذ طلبــات معينــة، مثــل 
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ويف ثالث دول أطراف، ينص القانون املنطبق على أن تتحمـل الدولـة الطالبـة تلـك       . احملتجزين
  .التكاليف، ما مل تتفق الدول املعنية على خالف ذلك

     
  ١٢ اإلطار

   من االتفاقية٤٦ من املادة ٢٨أمثلة على تنفيذ الفقرة 
كثرياً ما يتعرض تنفيـذ طلبـات املـساعدة للتـأخري بـسبب عـدم وجـود أحكـام تـنظم مـسألة                  

  .التكاليف
وذكرت إحدى الدول األطـراف أهنـا حتـتفظ لنفـسها بـأمر البـت فيمـا إذا كانـت سـُتحمِّل                      

وقد أوصـى االسـتعراض بتغـيري تلـك املمارسـة      . الدولة الطالبة مجيع التكاليف أو جزءاً منها    
  .لزام بالتشاور مسبقاً مع الدولة الطالبة بشأن مسألة التكاليفباستحداث إ

وذكرت دولـة طـرف أخـرى أهنـا حتملـت تكـاليف تنفيـذ مجيـع الطلبـات ذات الـصلة، ومل                       
  .تتشاور مع الدول الطالبة بشأن التكاليف غري العادية

ائيـة مـن    وذكرت دولة طرف ثالثة أهنا قد حسمت مسألة التكاليف املتعلقـة باالتفاقـات الثن             
  .خالل النص على أن يتحمل كل طرف تكاليفه

      
. وذكرت معظم الدول األطراف أنَّ الوثائق املتاحـة لعامـة النـاس تـوفَّر للدولـة الطالبـة                   -٣٠

أما بشأن السجالت احلكومية غري املتاحة لعامـة النـاس، فقـد أكـدت إحـدى الـدول األطـراف         
 مـن هـذا القبيـل، تتـضمن تقـارير الـشرطة وأجهـزة               أهنا كثريا ما توفِّر للـدول الطالبـة سـجالت         

وذكــرت دولــة أخــرى أهنــا تــوفر تلــك الــسجالت مــا دام هــذا ال يتعــارض مــع . إنفــاذ القــانون
وذكـر أحـد البلـدان أنـه ميكنـه إتاحـة تلـك الوثـائق                . أحكام املعاهدات أو مع املصاحل اجلوهرية     

زع الـسرية عـن الـسجالت     لعـدل بـن  بناء على أمر إبراز صادر عن حمكمة، أو بطلب من وزير ا          
ويف بلـد آخــر، يقـضي القــانون بـأن تكـون مجيــع الوثـائق الــيت يف حـوزة الــسلطات       . احلكوميـة 

وأخــريا، ذكــرت إحــدى الــدول . متاحــة لعامــة النــاس، ومــن مث ميكــن إتاحتــها للــدول الطالبــة 
املعلومــات  : "األطــراف أهنــا ُتميِّــز بــني خمتلــف أنــواع املعلومــات غــري املتاحــة لعامــة النــاس          

، الـيت ميكـن توفريهـا تبعـا         "املعلومـات الـسرية   "، اليت ميكن توفريهـا للدولـة الطالبـة؛ و         "احملجورة
وأفـادت إحـدى الـدول    . ، اليت ال ميكن توفريها أبـداً   "املعلومات ذات السرية املطلقة   "للحالة؛ و 

أيِّ  ميكن توفريهـا يف      بأنه ليست لديها متطلبات تشريعية تتناول توفري تلك املعلومات؛ غري أنه          
  .شكل يكون مقبوال يف الدولة الطالبة، حبيث ميكن اإليفاء باملتطلبات اإلثباتية ذات الصلة
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وعلى الـصعيد العملـي، ذكـرت بعـض الـدول أهنـا تواجـه حتـديات كـبرية فيمـا يتعلـق                         -٣١
لتعـاون يتحـسن    اأنَّ  بتقدمي مساعدة قانونية متبادلة فعَّالة، ومع ذلك فقد أفادت عامـة الـدول بـ              

وتتــضمن اســتراتيجيات تــدعيم التعــاون اســتحداث أدوات وآليــات عــصرية لتعزيــز . باســتمرار
. تقاســم التجــارب بــني الــدول األطــراف هــو ممارســة مفيــدةأنَّ كمــا ثبــت . تقاســم املعلومــات

 الدول األطراف قد دعَّمت آلياهتا وشـبكاهتا اخلاصـة بالتعـاون الـدول            أنَّ  وذُكر يف عدة تقارير     
بوسائل منها االنضمام إىل عضوية اهليئـات اإلقليميـة الـيت هتـدف إىل تيـسري املـساعدة القـضائية          

وعلـى النـسق ذاتـه،    . فيما بني الدول داخل املناطق، واملشاركة النشطة يف أعمال تلك اهليئـات    
أشارت بعـض الـدول األطـراف إىل صـكوك وآليـات إقليميـة فعالـة ومتقدمـة لتيـسري املـساعدة                      

ــضائي      القان ــة للتعــاون الق ــارت إىل شــبكات متقدم ــة، كمــا أش ــة املتبادل ــضا بــ  . وني أنَّ وأُقــر أي
دور أنَّ ورئــي عمومــا . املنظمــات اإلقليميــة تــسهم إســهاما كــبري يف حتــسني التعــاون القــضائي 

  .السلطات املركزية مهم جدا
    

    نقل اإلجراءات اجلنائية  - باء  
حكـم يـنظم نقـل      أيِّ  لقانونية ال حتتوي علـى      نظمها ا أنَّ  ذكرت نصف الدول األطراف       -٣٢

ذلـك النقـل ممكـن يف بعـض تلـك الـدول علـى        أنَّ غـري  . اإلجراءات اجلنائية علـى الـصعيد الـدويل     
إمكانية نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة قـد عوجلـت يف االتفاقيـة              أنَّ  وذُكر أيضا   . أساس ترتيبات ظرفية  

يت اســتخدمتها دولتــان طرفــان يف حــاالت تنطــوي األوروبيــة املتعلقــة بنقــل الــدعاوى اجلنائيــة، الــ
كما عوجلـت هـذه املـسألة علـى حنـو عـام يف صـك إقليمـي أبرمتـه إحـدى              . على نقل اإلجراءات  

وذكر أحد البلدان أنـه مل يتخـذ تـدابري تداخليـة ومل     . ق عليه بعدالدول األطراف ولكنها مل تصدّ  
  .اقية مباشرة لنقل اإلجراءات اجلنائيةيربم معاهدات هبذا الشأن، ولكن ميكنه استخدام االتف

 بلداً، ترتـأى إمكانيـة نقـل اإلجـراءات يف تـشريعات داخليـة أو يف معاهـدات                ١٥ويف    -٣٣
.  نقــل مــن هــذا القبيــل يف بعــض تلــك البلــدان ثنائيــة أو متعــددة األطــراف، وإنْ مل حيــدث أيُّ 

نقل ضـمن إطـار منظمـة       وينص التشريع الداخلي إلحدى الدول األطراف على إمكانية ذلك ال         
  .إقليمية أو دولية، فيما يتعلق جبرائم غسل األموال

إحدى الدول األطراف قد استخدمت هذا الشكل من التعاون الـدويل علـى             أنَّ  وتبيَّن    -٣٤
 طلبـا وتقـدميها    ٥٩إذ أُفيـد عـن تلقيهـا        : نطاق واسع إىل حد ما، خصوصا مع البلدان اجملـاورة         

وأفـادت دولـة طـرف أخـرى بأهنـا تلقـت منـذ كـانون         . ٢٠١١-٢٠٠٩ طلبا أثنـاء الفتـرة    ٤٧
 طلبــا لنقــل الــدعاوى إىل واليتــها القــضائية، معظمهــا ٧٥٠ مــا يزيــد علــى ٢٠١٠ينــاير /الثــاين

ــة         ــيت قُبلــت يف هناي ــدعاوى ال ــسن التأكــد مــن عــدد ال ــال، وإن كــان مل يت ــق بقــضايا احتي يتعل
رحت صعوبات عمليـة، ألهنـا تـستغرق    الترمجة طأنَّ وذكرت إحدى الدول األطراف   . املطاف
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نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة هـو ممارسـة معتـادة،       أنَّ وذكـر بلـد آخـر     . الكثري من الوقـت واملـوارد     
وذكرت دولة طرف أخرى أنـه يف احلـاالت الـيت           . دون أن يقدم أمثلة حمددة لتنفيذ ذلك النقل       

 نقـل اإلجـراءات جـزءا مـن         يرفض فيها تسليم املطلوبني ألسباب تتعلق جبنسية الشخص، ُيعترب        
ــدأ  ــزام مبب ــام بنقــل   ". إمــا التــسليم وإمــا املقاضــاة "االلت ويف كــل احلــاالت األخــرى، ميكــن القي

  .اإلجراءات اجلنائية من خالل ترتيبات تتخذ تبعا للحالة
    

    التعاون يف جمال إنفاذ القانون  - جيم  
  الشكل الثالث    
     من االتفاقية، حسب الفقرات٤٨التحدِّيات املواَجهة يف تنفيذ املادة     

  
  
  
  
  
  

  
  
  
    

  رابعالشكل ال    
     من االتفاقية، حسب الفقرات٤٨ يف جمال تنفيذ املادة يِّدةاملمارسات اجل    
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وقنوات التخاطب بني سـلطات مكافحـة الفـساد وإنفـاذ القـانون املختـصة موجـودة علـى                     -٣٥
لـديها تـشريعات داخليـة      أنَّ  لـدول األطـراف     وذكـرت بعـض ا    . الصعيد الثنائي واإلقليمـي والـدويل     

وأفادت دولة طرف واحدة بأنـه لـيس لـديها تـشريعات داخليـة هبـذا الـشأن إالَّ             . تتيح ذلك التعاون  
هناك بلدانا كثرية ال يتطلب فيها التعاون يف جمال إنفـاذ القـانون             أنَّ  ومع  . فيما خيص غسل األموال   

  .ى استحداث تشريعات تيسِّر ذلك التعاون صراحةأساسا تشريعيا فقد ُشجع بعض البلدان عل
ويوفَّر التعاون يف معظـم البلـدان اسـتنادا إىل معاهـدات أو اتفاقـات مؤسـسية ثنائيـة أو               -٣٦

قــوات الــشرطة ومكاتــب النيابــة العامــة وأجهــزة  (إىل مــذكرات تفــاهم بــني الــسلطات املعنيــة  
بلــدان أيــضا أهنــا تطبــق أحكامــا  وذكــرت بعــض ال). اجلمــارك ووحــدات االســتخبارات املاليــة

هــذا ال ُيعتــرب تنفيــذا كافيــا  أنَّ معينــة مــن معاهــداهتا املتعلقــة باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة؛ بيــد   
 إذا مل يوفَّر التعاون يف جمال إنفاذ القـانون إال مـن خـالل املـساعدة القانونيـة                   ٤٨ألحكام املادة   
 اتفاقـات ثنائيـة أو   قط أنه لـيس لـديها حاليـا أيُّ   وذكرت ثالث دول أطراف ف   . املتبادلة الرمسية 

 دولـة طرفـا أنـه ميكنـها اسـتخدام االتفاقيـة             ١٢ويف حـني ذكـرت      . إقليمية بشأن إنفاذ القـانون    
كأساس قانوين للتعاون يف إنفاذ القانون فيما يتعلـق جبـرائم الفـساد، اسـتبعدت دولتـان طرفـان                   

اف أنـه ميكنـها أيـضاً أن ُتـوفِّر التعـاون يف             وذكرت بعض الدول األطـر    . تلك اإلمكانية صراحة  
جمــال إنفــاذ القــانون باالســتناد إىل ترتيبــات ظرفيــة دون وجــود أســاس تعاهــدي خــاص، أو أن  

وذكرت بلدان أخرى أهنـا تفـضل االتفاقـات غـري           . تستخدم مبدأ املعاملة باملثل كأساس قانوين     
  .الرمسية تبعا للحالة على االتفاقات الرمسية

اون اإلقليمي يف جمال إنفاذ القانون أمهية خاصة، حسبما يتبني من تعدُّد املنظمـات              وللتع  -٣٧
وقد وردت يف كثري من التقارير القطرية إشارات إىل آليات إقليمية إلنفـاذ         . والشبكات اإلقليمية 

-القانون مثل مكتب الشرطة األورويب واملكتـب األورويب ملكافحـة االحتيـال والـشبكة اإليبرييـة        
ريكية للتعاون القضائي الدويل وشبكة املدعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظمة ومؤمتر رؤساء            األم

الشرطة برابطة أمم جنوب شرق آسيا وشبكة كامدن املـشتركة بـني األجهـزة واملعنيـة باسـترداد                  
املوجــودات، وشــبكات أخــرى مثــل شــبكة اجلنــوب األفريقــي املــشتركة بــني األجهــزة واملعنيــة     

د املوجودات وشبكة استرداد املوجودات، التابعة لفرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة           باستردا
يف أمريكا اجلنوبيـة ملكافحـة غـسل األمـوال وآليـة أحـزاب جنـوب شـرق آسـيا ملكافحـة الفـساد                        
ــادل املعلومــات ألغــراض املــساعدة       ــة لتب ــشبكة القاري ــة، مــن خــالل ال ــدول األمريكي ومنظمــة ال

، )اإللكترونيـة " Groove"املدعومـة مبنـصة     (تبادلة يف املسائل اجلنائية وتسليم املطلـوبني        القانونية امل 
ومنظمــة التعــاون اإلقليمــي بــني رؤســاء الــشرطة الــشركة يف اجلنــوب األفريقــي واملبــادرة العامليــة  
اخلاصة جبهات االتصال، اليت أنـشأها اإلنتربـول، ومبـادرة اسـترداد املوجـودات املـسروقة ونظـام                  
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ومـن الـصكوك التنظيميـة      . املعلومات اإلقليمي اخلاص باجلرمية املنظمة ونظام شينغن للمعلومـات        
الـــيت أبرمتـــها املنظمـــات اإلقليميـــة بروتوكـــول التعـــاون القـــضائي، الـــصادر عـــن ميثـــاق األمـــن 
 واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى، واالتفاقات اجلمركية املتعددة األطـراف املربمـة            

وذُكرت أيضاً كيانات مثل منظمة التعاون اإلسالمي ومنظمـة    . يف إطار املنظمة العاملية للجمارك    
األمن والتعاون يف أوروبا وكومنولث الدول املستقلة واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي وفرقـة             

 العليـا ملراجعـة     العمل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة وهيئاهتـا اإلقليميـة واملنظمـة الدوليـة للمؤسـسات                
احلسابات، وكذلك جمموعة املشرفني علـى األعمـال املـصرفية يف املنـاطق احلـرة واملنظمـة العامليـة            

ي بشأن االتصاالت املرئية حتـت رعايـة          وذَكر أحد البلدان أنه يشارك يف برنامج جتريب       . للجمارك
  .منظمة الدول األمريكية

عترب شرطاً لتيسري التعاون يف جمـال إنفـاذ القـانون    عضوية اإلنتربول عادة ما تُ أنَّ  وذُكر    -٣٨
ــدويل   ــصعيد الـ ــى الـ ــة    . علـ ــشرطية العامليـ ــصاالت الـ ــة االتـ ــري إىل منظومـ ــة I-24/7وأشـ ، التابعـ

لإلنتربول، كوسيلة لتقاسم املعلومات البالغة األمهية عن اجملرمني واألنشطة اإلجراميـة يف مجيـع              
إلنتربول ال ميكنه أن حيل حمل قنوات االتـصال املباشـرة   اأنَّ  وذكر يف الوقت نفسه     . أحناء العامل 

  .مع سلطات إنفاذ القانون يف الدول األخرى
نَّ تبادل املعلومات ميثل مسـة مـشتركة بـني وحـدات االسـتخبارات املاليـة، أل          أنَّ  ويبدو    -٣٩

عنيـة  كثرياً من الدول األطراف قد أشارت إىل تعـاون قـائم أو آخـذ يف النـشوء بـني وحـداهتا امل                    
باالستخبارات املالية ووحدات أجنبية، بوسائل منها يف املقـام األول إبـرام مـذكرات تفـاهم أو           

  .االنضمام إىل عضوية فريق إيغمونت
وفيما خيص تدابري التعاون يف التحريات املتعلقـة بـاجلرائم املـشمولة باالتفاقيـة، قـّدمت                  -٤٠

ين العام الذي ميكن فيه اختاذ تدابري من هـذا          معظم الدول األطراف حملة جمملة عن اإلطار القانو       
وقــّدمت ســبع دول أطــراف معلومــات عــن التحريــات الــيت أجريــت علــى حنــو فّعــال    . القبيــل

وقــّدمت ثــالث دول أطــراف معلومــات عــن تــدابري أو تــشريعات   . بالتعــاون مــع دول أخــرى
أو الطرائـق املـستخدمة   معيَّنة تتعلق بالتزويد بأشياء أو مـواد ألغـراض التحليـل، وعـن الوسـائل       

يف ارتكاب اجلرائم املشمولة باالتفاقية، بينما أشري أيضاً إىل اختاذ نفس التدابري كتطبيـق مباشـر                
  .ملا يتصل بذلك من معاهدات متعلقة باملخدِّرات

 دولــة طرفــاً ١٦وفيمــا خيــص التنــسيق عــن طريــق تبــادل املــوظفني أو اخلــرباء، أكّــدت   -٤١
ني للشرطة إىل بلدان أخرى أو إىل منظمات دولية، بينما ذكرت أربـع             إيفاد ضباط اتصال تابع   

وذكرت إحدى الـدول األطـراف      .  بلداً أجنبياً أو أكثر    ٢٠دول أهنا أوفدت ضباط اتصال إىل       
أنَّ وأوضــحت دولتــان طرفــان .  بلــدا٤٠ً ضــابط اتــصال يف ١٣٠أهنــا انتــدبت مــا يزيــد علــى 
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ومـون بأنـشطتهم حتـت إشـراف قـوات الـشرطة، وإن             بعض سفاراهتا تضم ُملحقني ُشَرطيني يق     
مـوظفي  أنَّ كمـا  . وعادة ما تكون مدة اإليفاد أربـع سـنوات        . كانوا يتمتعون بصفة دبلوماسية   

. أجهزة إنفاذ القانون كـثريا مـا يـشاركون يف أنـشطة تـدريب مـشتركة مـع نظـرائهم الـدوليني                     
دول أخــرى، بــل انتــدبت أيــضاً وأفــادت إحــدى الــدول بأهنــا ال تكتفــي بتبــادل املــوظفني مــع  

  .ضابط اتصال لدى اإلنتربول
      

  ١٣ اإلطار
   من االتفاقية٤٨ من املادة ١أمثلة على تنفيذ الفقرة 

فيمــا يتعلــق بالتنــسيق الفّعــال بــني الــسلطات واهليئــات واألجهــزة، ذكــرت إحــدى الــدول    
ة مـشتركة مـن     األطراف أهنـا أنـشأت، بالتعـاون مـع بلـدان أخـرى مـن املنطقـة ذاهتـا، شـبك                    

 مــن تلــك الــدول أن يتــصرفوا بالنيابــة عــن  ضــباط االتــصال، تتــيح ملــوظفي الــشرطة يف أيٍّ 
  . من الدول األخرىالشرطة التابعة أليٍّ

الـشرطة التابعـة هلـا قامـت بعـدة أنـشطة مـشتركة مـع                أنَّ  وأفادت إحدى الـدول األطـراف بـ       
لتنسيق يف مكافحة اجلرمية املنظمـة،      دول من نفس املنطقة يف جمايل بناء القدرات والتعاون وا         

وقــد اضــطُلع بتلــك األنــشطة مــن خــالل شــبكة إقليميــة   . مبــا فيهــا اجلــرائم املتــصلة بالفــساد 
ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية، متوهلـا تلـك الدولـة الطـرف، أنـشأت سلـسلة وحـدات متعـددة                  

نــشط يف عــدد مــن ملكافحــة اجلرميــة عــرب الوطنيــة ت) إنفــاذ قــانون، مجــارك، هجــرة(األجهــزة 
  .بلدان املنطقة

وُســلِّط الــضوء يف إحــدى الــدول األطــراف علــى كثــرة طلبــات التعــاون الــدويل يف شــؤون  
وقـد ُنفِّـذت هـذه العمليـات مـن جانـب            . إنفاذ القانون وعلى نسبة التنفيذ املثرية لإلعجاب      

خصـصة  سلطات إنفاذ القانون النظامية وكـذلك مـن خـالل االسـتخدام الفعَّـال ألجهـزة مت                
ــشمولة          ــا اجلــرائم امل ــا فيه ــورة، مب ــد واخلط ــة التعقُّ ــاجلرائم البالغ ــة ب ــات املتعلق ملعاجلــة الطلب

 يف جيِّـدة وهذا اهليكل التنظيمي الفريد على وجه التجديد ُيعتـرب جناحـاً وممارسـة             . باالتفاقية
ن عمليـات  ما تقوم به وحدات الشركة املموَّلة بواسطة املعونـات مـ          أنَّ  كما  . إطار االتفاقية 

موجَّهــة ضــد الرشــوة والتــدفقات غــري املــشروعة ذات الــصلة بالبلــدان الناميــة متثــل ممارســة   
وذُكـرت  .  يف جمال الترويج ألهداف اتفاقية مكافحة الفساد املتعلقـة بالتعـاون الـدويل             جيِّدة

أيضاً جهود ُبذلت للمساعدة علـى بنـاء قـدرات سـلطات إنفـاذ القـانون يف الـدول الناميـة،                     
  . تتمكن من التحري عن جرائم الفساد ومالحقة مرتكبيهالكي
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 اتفاقاً للتعاون فيما بني أجهـزة  ٣٠ على أكثر من     ١٩٩٥ومثة بلد واحد قد َتفاَوض مند عام        
 من تلك االتفاقات علـى أحكـام تركّـز خصيـصاً علـى الفـساد؛ ومنـها                  ١٢وحيتوي  . الشرطة

      .جمال استخدام أساليب التحري اخلاصةأربعة اتفاقات تتضّمن أحكاماً بشأن التعاون يف 
ــة يف جمــال         -٤٢ ــاون احملتمل ــات التع ــداً آللي ــسرياً موّح ــة تف ــدِّم االستعراضــات القُطري ومل ُتق

ذكـرت عــّدة دول أطـراف انــه ال   . التـصدِّي للجــرائم املرتكبـة باســتخدام التكنولوجيـا احلديثــة   
بعـض الـدول األطـراف إىل تـشريعاهتا         وأشارت  . معلومات عن هذا املوضوع   أيِّ  ميكنها تقدمي   

. املتعلقة باجلرمية السيربانية وإىل تصديقها على اتفاقية جملس أوروبـا املتعلقـة باجلرميـة الـسيربانية               
وذكرت إحدى الدول، كمثال لوسيلة مـن وسـائل التعـاون، إنـشاء جهـة اتـصال متاحـة علـى                     

ميــة الــسيربانية، بينمــا أشــارت  الــدوام ضــمن إطــار معاهــدة إقليميــة تتنــاول مجيــع أشــكال اجلر   
وذكــر أحــد البلــدان أنــه أنــشأ داخــل  . دولتــان طرفــان إىل معاهــدة ثنائيــة تتنــاول هــذه املــسألة 

. شرطته الوطنية وحدة متخصصة للتحري عن اجلرائم املرتكبة باسـتخدام التكنولوجيـا احلديثـة     
لقـانون، مثـل   وأشارت عدة دول إىل وسـائل تكنولوجيـة سـاعدت علـى تـسريع جهـود إنفـاذ ا            

  .استخدام قواعد البيانات وتكنولوجيا املراقبة
  

    التحقيقات املشتركة  - دال  
ذكــرت قرابــة نــصف الــدول األطــراف أهنــا اعتمــدت اتفاقــات أو ترتيبــات تتــيح إنــشاء    - ٤٣

 دول أطـراف أخـرى      ١٠وذكـرت   . هيئات حتقيق مشتركة، ويستند بعضها إىل اتفاقات إقليميـة        
ة وممارساهتا املّتبعة ُتمكِّنها من إجراء حتقيقات مـشتركة تبعـاً للحالـة، وأكّـدت               ُنظمها القانوني أنَّ  

شـرطتها أنـشأت   أنَّ وذكـرت إحـدى الـدول    . مثان منها أهنـا قـد فعلـت ذلـك يف عـدة مناسـبات        
 قـضية ذات صـلة باجلرميـة       ١٥أفرقة من هذا القبيل مع سلطات إنفاذ قانون أجنبيـة يف أكثـر مـن                

وأشـارت ثـالث دول     . تعلقة باملخدِّرات وجرائم قائمة على استخدام اإلنترنت      املنظمة وجبرائم م  
. أطراف إىل تكوين أفرقة معنية جبرائم مندرجـة يف إطـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                    

سلطاته املعنية بالتحقيقات ُتكثر من استخدام أفرقـة التحقيقـات املـشتركة            أنَّ  وذَكر أحد البلدان    
عاجلة املشاكل اليت ميكن أن تنشأ بني البلدان اليت تأخذ بنظام القـانون املـدين والبلـدان             من أجل م  

  .اليت تأخذ بنظام القانون العام فيما يتعلق بتلقي العون يف جمايل االستخبارات والتحقيقات
 اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف مــن  دولــة طرفــاً أهنــا مل تعتمــد أي١٤َّوذكــرت   -٤٤

أنَّ يذ حتقيقات مشتركة ومل تقم بتحقيقـات مـن هـذا القبيـل علـى أسـاس ظـريف؛ غـري                      أجل تنف 
هنـاك مـشروع قـانون كـان جيـري النظـر فيـه أثنـاء إجـراء                  أنَّ  إحدى الـدول األطـراف ذكـرت        

وذكــر أحــد تلــك البلــدان أنــه قــد أدرج بــصورة ضــمنية حكمــاً وارداً يف اتفاقيــة  . االســتعراض
  .يقات املشتركةإقليمية يتعلق بأفرقة التحق
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  ١٤النص املؤطَّر 

   من االتفاقية٤٩مثال على تنفيذ املادة 
ويف إحــدى . قــّدم أحــد البلــدان أمثلــة لتحقيقــات مــشتركة كــربى خمتلفــة يف قــضايا فــساد   

 فريق حتقيقات مشترك بشأن قـضية كـربى تتعلـق برهانـات             ٢٠١١احلاالت، أنشئ يف عام     
وشـاركت  . فريق استناداً إىل صـك قـانوين إقليمـي   وقد أنشئ ذلك ال . رياضية غري مشروعة  

انظـر أيـضاً املـادة      (ستة بلدان يف هذه العملية اليت توىل فيها البلد املعين تسيري أنشطة املراقبة              
ــة أخــرى يف املنطقــة ذاهتــا      ). ٥٠ ــة مــستترة مــشتركة مــع دول ــه عــن عملي ــاد البلــد ذات . وأف

جراء الزيارة القطرية، ثالثة أفرقـة حتقيقـات   وأخرياً، ذكر البلد ذاته أنه كانت هناك، وقت إ    
  .ي واالجتار بالبشر مشتركة، ُتعىن بالرشوة واالحتيال الضريب

      
      أساليب التحرِّي اخلاصة  - هاء  

  الشكل اخلامس    
   من االتفاقية، حسب الفقرات٥٠التحدِّيات املواَجهة يف تنفيذ املادة     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
ول األطراف املستعَرضة حتتـوي علـى أحكـام تـنظم أسـاليب             كانت غالبية تشريعات الد     - ٤٥

هناك بلـدان ال تـأذن تـشريعاهتما بتلـك األسـاليب إالَّ بـشأن               أنَّ  غري  . التحرِّي اخلاصة ومقبوليتها  
ــك          ــبعض تل ــشريعاهتما ب ــسمح ت ــدان آخــران ال ت ــساد، وبل ــشمل الف ــة ال ت ــة معّين ــال إجرامي أفع

املنطويــة علــى جــرائم تتعلــق باملخــدِّرات أو علــى جرميــة   األســاليب علــى األقــل إالَّ يف احلــاالت  
وكان من أشيع األساليب املـستخدمة عمليـات التـسليم املراقـب، واعتـراض االتـصاالت        . منظمة
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أنَّ كمـا   . وعادة مـا ال يـؤذَن بتلـك العمليـات إالَّ بـأمر مـن حمكمـة                . اهلاتفية، والعمليات املستترة  
وذكــرت إحــدى الــدول األطــراف أهنــا  .  األســاليببعــض البلــدان ترتئــي اســتخدام بعــض تلــك 

اســتحدثت يف اآلونــة األخــرية أســلوباً جديــداً هــو رصــد األنــشطة املــضطلع هبــا عــرب اإلنترنــت،   
 دول أطــراف أهنــا ال تــستعني ١٠وذكــرت . والــذي ميكــن مباشــرته بنــاء علــى طلــب بــد أجــنيب 

ــا     ــها ذكرت ــان من ــسمح هبــا   تلــك أنَّ بأســاليب التحــرِّي اخلاصــة، ولكــن اثنت األســاليب ســوف ُي
وذَكـر َبلَـدان    . مبقتضى مشروع أحكام تشريعية كان موضوع مناقشة وقـت إجـراء االسـتعراض            

أنَّ غـري   . أهنما ال متنح أجهزة إنفاذ القانون صالحيات معّينة الستخدام أساليب التحـرِّي اخلاصـة             
قيمة اإلثباتيـة للمعلومـات     هذا ال ُيفهم على أنه حظر لتلك األساليب، بلد على سبيل احلد من ال             

  .اجملموعة على هذا النحو، إذ ال تقبلها احملاكم كأدلة ولكن ميكن استخدامها لبناء أدلة مباشرة
 مـن  ٢ بلداً أبرمت اتفاقات أو ترتيبات دولية على النحـو املـذكور يف الفقـرة             ١٣ومثة    -٤٦

 ذاهتـا أو بـني أعـضاء يف املنظمـة            من االتفاقية، وعادةً ما كانت بني نظـراء يف املنطقـة           ٥٠املادة  
ومن بني الدول األطـراف الـيت أبرمـت اتفاقـات مـن هـذا القبيـل، أفـادت دولـة                     . اإلقليمية ذاهتا 

واحدة أنه ميكن استخدام أساليب التحرِّي اخلاصة إذا طلبت ذلك دول سبق أن أُبرمـت معهـا                
  .ةمعاهدة بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائي

 دولـة طرفـاً، ميكـن اســتخدام أسـاليب التحـرِّي اخلاصــة علـى الـصعيد الــدويل        ١٨ويف   -٤٧
ومـن بـني تلـك الـدول األطـراف،          . تبعاً للحالة يف حال عدم وجود اتفاقات دولية هبـذا الـشأن           

وذكـرت دولـة   . مثة دولتان ال ميكن فيهما اسـتخدام تلـك األسـاليب إالَّ شـريطة املعاملـة باملثـل             
 أهنا ال تسمح باستخدام أساليب التحرِّي اخلاصـة علـى الـصعيد الـوطين، ولكنـها                 طرف أخرى 

  .مستعدة للتعاون تبعاً للحالة ما دامت األدلة املتأتية منها ال ُتستخدم يف احملاكم الوطنية
    

  ١٥النص املؤطَّر 
   من االتفاقية٥٠مثال على تنفيذ املادة 

 طلبـاً مـن سـلطات حتقيـق يف دولـة طـرف              ، تلقَّـت إحـدى الـدول األطـراف        ٢٠٠٩يف عام   
ومع أنه مل تكن هناك معاهدة نافذة أو اتفاق نافـذ بـني   . أخرى لتنفيذ تدابري حتقيقاتية معّينة    

أجهزة البلدين املعنيني، فقد ُنفِّذ الطلـب امتثـاالً ملقتـضيات التـشريعات املوجـودة يف الدولـة                  
  .ذملنفِّالطالبة، شريطة أالَّ تتعارض مع تشريعات البلد ا

  
  


