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  *ت املؤقَّ من جدول األعمال٢البند 
        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  )التجرمي وإنفاذ القانون (الثالثلفصل اتقرير عن تنفيذ   
      قليمي على الصعيد اإلمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      تقرير من إعداد األمانة    
  ملخَّص 

  مرتَّبة حسب املنطقة، استكماال للتقريـر املواضـيعي        حيتوي هذا التقرير على معلومات      
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد مـن         ) التجرمي وإنفاذ القانون   (الثالث تنفيذ الفصل    عن

 مـن الـدورة األوىل آلليـة اسـتعراض     ة والثانيـ وىل األالـسنتني قبل الـدول األطـراف املـستعَرضة يف       
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    مةمقدِّ  -والًأ  
الـوارد يف مرفـق ذلـك       ( اإلطاَر املرجعي آلليـة االسـتعراض      ٣/١اعتمد املؤمتر يف قراره       -١

هيـــة للخـــرباء احلكـــوميني واألمانـــة بـــشأن إجـــراء  وكـــذلك مـــشروع املبـــادئ التوجي،)القـــرار
الـواردين يف  ( القُطريـة ستعراض االط النموذجي لتقارير  ومشروع املخطّالقُطريةستعراضات  اال

، واللـذين وضـعهما فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف صـيغتيهما النـهائيتني        ) القـرار  ذلـك   ُمرفق تذييل
 .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل /زيران ح٢٨خالل دورته األوىل اليت ُعقدت يف فيينا من 

، أُعـّدت تقـارير مواضـيعية عـن التنفيـذ            من اإلطـار املرجعـي     ٤٤ و ٣٥فقرتني  ووفقا لل   -٢
من أجل مجع أعمِّ وأنسب ما يرِد يف تقارير االستعراض القُطرية مـن معلومـات عـن التجـارب                   

الحتياجــات مــن  الناجحــة واملمارســات اجليــدة والتحــديات املطروحــة ومــن املالحظــات وا      
املساعدة التقنية مـصنَّفة حبـسب املواضـيع، لعرضـها علـى فريـق اسـتعراض التنفيـذ لكـي يـستند                      

 .إليها يف عمله التحليلي

 مرتَّبـــة حـــسب املنطقـــة، اســـتكماال للتقـــارير حيتـــوي هـــذا التقريـــر علـــى معلومـــاتو  -٣
، والـواردة يف الوثـائق      تفاقيةاالمن  ) التجرمي وإنفاذ القانون   (الثالث تنفيذ الفصل    عن املواضيعية

CAC/COSP/2013/6 و CAC/COSP/2013/7 وCAC/COSP/2013/8.     ويستند هذا التقرير اإلقليمي
 يف  دولـة طرفـا اسُتعرِضـت      املعلومات الواردة يف تقارير االستعراض اخلاصة بـأربع وأربعـني            إىل

ــ األوىلالــسنتني ــة االســتعراض، والــيت  ة والثاني ــدورة األوىل آللي  كانــت قــد اكتملــت أو   مــن ال
 )١(.التقريرهذا شارفت على االكتمال وقت صياغة 

   
   )التجرمي وإنفاذ القانون(الثالث تنفيذ أحكام خمتارة من الفصل  -اًثاني 

     اجملموعات اإلقليميةحسب 
 بادئ األمر موضـوعان مـن التقريـر املواضـيعي املتعلـق بالتنفيـذ إلجـراء حتليـل            يف اختري  -٤

ــادة (التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القــانون   : ب املنطقــةأعمــق هلمــا حبــس  ــة ٣٧امل )  مــن االتفاقي
واملوضـــوعان ).  مـــن االتفاقيـــة٣٠املـــادة  مـــن ٣الفقـــرة (والـــصالحيات القانونيـــة التقديريـــة 

مهــا موضــوعان تــشيع فيهمــا الفــوارق اإلقليميــة واملمارســات اجليــدة        شموالن بالدراســة املــ
من تقارير االسـتعراض القطريـة      املستمدَّة  بيانات  ا يكفي من ال   متوافر فيهما   يوحتديات التنفيذ و  

───────────────── 
 .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١ هذا التقرير تستند إىل االستعراضات القُطرية اليت جرت حىت البيانات الواردة يف )1(  
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جنـز املزيـد   درج مواضـيع أخـرى يف التقـارير اإلقليميـة كلمـا أُ        وسُت. تحليل االجتاهات اإلقليمية  ل
  .تيحت بيانات إضافيةمن االستعراضات وكلما أُ

    
 ٣٠من املادة  ٣والفقرة ) التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (٣٧تنفيذ املادة   - ألف  

    )الصالحيات القانونية التقديرية(
    الدول األفريقية    

يف الــدول التــسع املنتميــة إىل جمموعــة الــدول األفريقيــة والــيت مشلــها تقريــر التنفيــذ            -٥
ُهج واألساليب املتبَّعة لتشجيع تعاون اجلناة املـشاركني يف         يعي، تعتمد املعامل املشتركة للنُّ    املواض

. كـن اسـتبانة جممـوعتني رئيـسيتني        القانونية للدول املستعرَضة، ومي     على النظم  كثري من األحيان  
 الـدول الـيت تأخـذ بنظـام القـانون املـدين إىل اتبـاع مبـدأ املالحقـة القـضائية                      تنـزعفمن جانب،   

وال تـسمح هـذه الـدول بإعفـاء اجلـاين      . اإللزامية، والذي تلتزم فيه النيابة العامـة مببـدأ الـشرعية         
ولية اجلنائية أو من العقوبة إال يف احلاالت اليت يـنص عليهـا القـانون، وإن كانـت، يف                   من املسؤ 

معظــم األحيــان، تــسمح بأخــذ تعــاون اجلــاين مــع ســلطات إنفــاذ القــانون يف االعتبــار كظــرف 
ومــن جانــب آخــر، ال تواجــه الــدول الــيت متيــل إىل اإلطــار  . خمفِّــف للعقوبــة عنــد احلكــم عليــه

انون العام عقبات قانونية يف هذا الـصدد وتـسمح علـى الـسواء مبـنح حـصانة                  القانوين لنظام الق  
 واضــحا ا بتــدابري مراقبــة معرَّفــة تعريفــتقديريــة مــن املالحقــة القــضائية للجنــاة املتعــاونني، رهنــا

 .ا يف معظم احلاالت، وبإمكانية إصدار أحكام خمفَّفة على اجلناة املتعاوننينسبي

ا م القــانون العـام يف املنطقــة نظامــ  الــيت تأخــذ بنظـا  مجيعـا عوقـد اعتمــدت الـدول األربــ    -٦
ذ مبقتـضاه قـرار بـشأن إقامـة دعـاوى أو سـحبها علـى حنـو                  الحقة القـضائية التقديريـة، ُيتَّخـ      للم

وبـصفة عامـة، يف هـذه       . يؤدي إىل منح حصانة فعلية مـن املالحقـة القـضائية للجنـاة املتعـاونني              
 أو قـوانني اإلجـراءات اجلنائيـة أو قـوانني املالحقـة القـضائية               الواليات القضائية، ُتسنِد الدساتري   

صالحيةَ املالحقة القضائية للمحامي العـام أو لـرئيس         ) بعبارات متشاهبة على حنو الفت للنظر     (
يف احلـاالت الـيت     "النيابة العامة الذي حيق له، على سبيل املثال، يف إحدى الواليـات القـضائية،               

 أي حمكمــة وأن ، أن يقــيم الــدعاوى اجلنائيــة ويــضطلع هبــا أمــام"ذلكَيستــصوِب فيهــا القيــام بــ
ويف الـدول قيـد النظـر،     . إصـدار احلكـم   يوقف هذه الـدعاوى، وذلـك عـادة يف أي مرحلـة قبـل               

ميكــن ممارســة تلــك الــصالحية، وقــد مورســت بانتظــام، مــن أجــل مــنح احلــصانة مــن املالحقــة 
ــن ا    ــم م ــاونني أو غريه ــهمني املتع ــضائية للمت ــة  الق ــع العدال ــاونني م ــات ويف إحــدى . ملتع الوالي

كن لعضو النيابة العامة أن ُيقرر عدم توجيه اهتامات يف قـضية معيَّنـة ضـد                القضائية، أُفيد بأنه مي   
 القــضية قيــد املالحقــة أو غريهــا مــن الــدعاوى   مــتَّهم متعــاون نظــري تعــاون مــؤثر أو شــهادة يف  
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 الــدول الــيت تأخــذ بنظــام القــانون العــام، ميكــن ويف واليــات قــضائية أخــرى يف جمموعــة. اجلنائيــة
ــضائية،         ــة الق ــه مــن املالحق ــة وإعفائ ــاء ضــد شــركائه يف اجلرمي ــهم كــشاهد لالدع االســتعانة باملت

وعـالوة علـى ذلـك، تنطبـق        . مبوجب أحكام يف قانون اإلجراءات اجلنائية ومبادئ القـانون العـام          
ة ومـنح احلــصانة مــن اسـتخدام الــشهادة إلدانــة   األحكـام املتعلقــة بالتعهــد بعـدم املالحقــة القــضائي  

الــشاهد إلزاميــا علــى املتــهمني املتعــاونني، حبيــث ال ميكــن اســتخدام مــا ُيــدلون بــه مــن شــهادات   
وقــد . ضــدهم، إال يف احلــاالت الــيت تنطــوي علــى شــهادة زور أو إفــادة يعتريهــا نقــص جــوهري 

ــانون       ــام الق ــيت تأخــذ بنظ ــة ال ــااعتمــدت إحــدى دول اجملموع ــالع ــساومات  م قانون ــصَّال للم ا مف
واالتفاقات يف الدعاوى اجلنائية، يسمح للنائب العام بأن ُيسقط االهتامـات املوجَّهـة لـشخص مـا               

وميلـك أعـضاء النيابـة      . أو يوقفها نظري إقـراره بالـذنب يف التهمـة املوجَّهـة إليـه أو يف هتمـة أخـف                   
القانون العـام صـالحيات مـشاهبة للـدخول         العامة يف الدول األخرى يف اجملموعة اليت تأخذ بنظام          

ا بقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة        بالذنب أو على ختفيف احلكم، رهن      يف اتفاقات تنطوي على اإلقرار    
وتوجيهات النيابة العامة، وإن كان اعتماد تشريعٍ من هذا القبيل مـا زال قيـد املناقـشة يف إحـدى                    

 .هذه الدول

ربـع الـيت تأخـذ بنظـام القـانون العـام والـيت مشلتـها                وبصفة أعم، يف ثـالث مـن الـدول األ           -٧
الدراســـة، كانـــت الـــسلطة التقديريـــة يف املالحقـــات القـــضائية خاضـــعة آلليـــات رقابيـــة قانونيـــة 
ــنصُّ عليهــا غالبــا يف الدســتور وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة وقــانون املالحقــة      وإجرائيــة حمــدَّدة، ُي

القضائية، مبا يـشمل، يف إحـدى احلـاالت، قانونـا خمصَّـصا             القضائية واملبادئ التوجيهية للمالحقة     
سـلطة تقديريـة حمـدودة      "ا إىل   تؤدي هذه التدابري الرقابية فعليـ     و. للمساومات يف الدعاوى اجلنائية   

كـن تطبيقهـا باإلضـافة إىل التـزام أعـضاء النيابـة             كما لـوحظ يف أحـد االستعراضـات، ومي        ،  "للغاية
" زدون أي حمابـاة أو حتيّـ      " يف املالحقة القضائية على حنو مستقل،        العامة الشامل مبمارسة واجبهم   

وجتـدر اإلشـارة إىل أنَّ البلـدان قيـد الدراسـة ال تـسمح علـى وجـه                   . وبغرض محايـة الـصاحل العـام      
ا لـبعض البلـدان الـيت تأخـذ بنظـام      قضائية ألمور ُتعترب تافهة، خالفـ    العموم باإلعفاء من املالحقة ال    

عالوة على ذلك، فإنَّ العديد مـن الـدول املنتميـة إىل اجملموعـة الـيت تأخـذ بنظـام               و. القانون املدين 
رين أن يتقدموا بطلب ملراجعة قرار بعـدم املالحقـة القـضائية            القانون العام تتيح لألشخاص املتضرّ    

أو أن يطعنوا على قرار من هذا القبيل، وهو حق مـضمون علـى املـستوى الدسـتوري يف إحـدى                     
 ذكـرت، يف العديـد مـن بلـدان املنطقـة، أنَّ تـدريب                أنَّ السلطات   اجلدير مالحظة  ومن. احلاالت

. زا مـن أداء أجهـزة النيابـة العامـة         أعضاء النيابة العامة واستقدام احملامني املؤهلني للعمل هبا قد عـزَّ          
 أنَّ  وكان هناك استثناء وحيد بـني البلـدان الـيت تأخـذ بنظـام القـانون العـام يف املنطقـة، ُوجـد فيـه                        

ــة        ــة التقديري ــم لــضمان أن الــصالحيات القانوني ــة ليــست حمــددَّة علــى حنــو مالئ ــسلطة التقديري ال
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 ٣٠ مـن املـادة   ٣ُتمارس لتعظيم فعالية تدابري إنفـاذ القـانون، كمـا هـو منـصوص عليـه يف الفقـرة           
ة أو سياسـة    ويف تلـك الواليـة القـضائية، مل ُيـستدل علـى أّي تـدابري للرقابـة القانونيـ                  . من االتفاقية 

 الفقـه القـانوين الـذي ترجـع الـسلطات           االسـتعراض ب للقـائمني    عامة للمالحقة القضائية، ومل ُيـَتح     
 .الوطنية إليه بشأن ممارسة السلطات التقديرية للمالحقة القضائية

وتــسمح الواليــات القــضائية الــيت تأخــذ بنظــام القــانون العــام بــأن تأخــذ احملــاكم تعــاونَ     -٨
وبـصفة  .  أو املدعى علـيهم يف االعتبـار كعامـل خمفِّـف عنـد إصـدار األحكـام                األشخاص املتهمني 

ا كمبـدأ عـام يف   ات القـضائية ُيعتـرب عـامال خمفِّفـ        عامة، فـإنَّ التعـاون يف التحقيقـات أو يف املالحقـ           
إصدار األحكام، ولو أنَّ األمر يتقرر يف كل قضية على حدة وأنَّه ليـست هنـاك مبـادئ توجيهيـة                

 مجيع األحوال، إال يف القانون العام واملبـادئ التوجيهيـة إلصـدار األحكـام يف دولـة                  ذات صلة يف  
وهنـا أيـضا، ميكـن أن تـؤدي األحكـام املنطبقـة يف قـانون املـساومة القـضائية إىل إصـدار                       . واحدة

 . لتعاون املتهمالذي يرأس احملكمة لكي يصدر حكما خمفَّفا استناداتوصيات للقاضي 

ل اخلمس اليت يرتبط نظامهـا القـانوين علـى حنـو أوثـق بنظـام القـانون املـدين،                  أمَّا يف الدو    -٩
ففي جمموعـة الـدول الـيت تأخـذ بنظـام القـانون املـدين، ال                . فقد كان املوقف خمتلفا بدرجة طفيفة     

 بــصفة عامــة مــنح احلــصانة مــن املالحقــة القــضائية للمتــهمني املتعــاونني، ســواء مــن خــالل  ميكــن
 اية أو بقـرار قـضائي، ولـو أنَّ بلـدا واحـد             سلطتهم التقدير  لى املالحقة القضائية   القائمني ع  ممارسة

يسمح، مبوجب أحد أحكام قانون اإلجـراءات اجلنائيـة، باسـتخدام قـرارات النيابـة العامـة بإقامـة                   
 متعلقــة جبــرائم نني، مــا دام ذلــك ال خيــالف أحكامــاالــدعاوى أو ســحبها لــصاحل املتــهمني املتعــاو

ا يف تلـك البلـدان، هـو تـدابري         وما ُوجد على حنو أكثر شـيوع      . حية ممارسة هذه الصال   الفساد متنع 
يف أحكام القـانون اجلنـائي املوضـوعية، وذلـك عـادة فيمـا         " االعترافات التلقائية "ذات صلة بشأن    

خيص الرشو وغسل األموال واجلرمية املنظمة، إذا جرى اإلبـالغ عـن مثـل هـذه اجلـرائم مـن ِقبـل                      
ويف هـذا الـسياق، يـنص    .  ارتكاب األفعال املكوِّنة للجرمية أو قبل بدء التحقيق اجلنـائي     متهم قَبل 

قــانون مكافحــة الفــساد يف إحــدى الــدول األطــراف علــى أنَّــه ينبغــي أن ُيعفــى مــن العقوبــة أي     
مقترف جلرائم اإلفساد أو شريك فيها يبلغ سلطة إدارية أو قضائية باجلرميـة، قبـل التحقيـق فيهـا،                   

عد يف الوقوف على هوية الضالعني اآلخرين يف اجلرمية، باستثناء احلاالت اليت تنطـوي علـى                ويسا
ويف دولـة طـرف أخـرى، يـنص قـانون العقوبـات، فيمـا خيـص كـل مـن الرشـو                       . معاودة اإلجرام 

واالرتــشاء، علــى أن ُيعفَــى مــن املــسؤولية اجلنائيــة أي شــخص أعطــى رشــوة أو تلقَّــى رشــوة مث   
ويوجد تـدبري مـشابه يف قـانون العقوبـات يف          . قضائية يف مجع األدلة على ذلك     ساعد السلطات ال  

دولة أخرى فيما خيص اجلرائم اليت تقترفهـا مجاعـة منظمـة، ُيعفـي مـن العقوبـة األشـخاص الـذين                 
ويف املقابـل، مل ُتعتمـد يف       . يعترفون بتوّرطهم يف جرمية ُتِعدُّ هلا مجاعة، قبـل اشـتراكهم يف اجلرميـة             
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ــار     إحــدى الــ  ــه ال ميكــن أخــذ التعــاون يف االعتب ــدابري ذات صــلة، حيــث إن دول األطــراف أي ت
وختفيــف العقوبــة ممكــن يف معظــم دول اجملموعــة الــيت . كعامــل خمفِّــف إال عنــد إصــدار األحكــام

بيد أنه ال توجد أحكام بشأن املـساومة القـضائية أو اتفاقـات ختفيـف               . تأخذ بنظام القانون املدين   
 .وعة الدول اليت تأخذ بنظام القانون املديناألحكام يف جمم

ومل تعتمد معظم الدول األطراف يف املنطقة، سواء كانت تأخذ بنظـام القـانون العـام أو                   -١٠
 مـن  ٣٧ مـن املـادة   ٤الفقـرة  (بنظام القانون املـدين، أحكامـا خمصـصة حلمايـة املتـهمني املتعـاونني               

انون مكافحة الفساد يف إحدى الواليـات القـضائية         ، وإن كان من اجلدير مالحظة أنَّ ق       )االتفاقية
يــنص علــى إلــزام القاضــي أو الــسلطة املختــصة، أثنــاء املالحقــات القــضائية واحملاكمــات اخلاصــة   

لألشخاص الـذين يقـدِّمون     " مجيع التدابري الالزمة لضمان احلماية املستمرة     "جبرائم الفساد، باختاذ    
ويف دولـتني مـن     . يف التحقيـق أو املالحقـة القـضائية       معلومات بشأن جرمية ويساعدون السلطات      

  تـدابري احلمايـة     للمتـهمني املتعـاونني أيـضا      رالدول اليت تأخذ بنظام القانون العـام يف املنطقـة، تتـوفّ           
  .نفسها املتاحة للشهود واملبلغني عن املخالفات

    
    دول آسيا واحمليط اهلادئ    

 آســيا واحملــيط اهلــادئ علــى نفــس النــهج تــسري الــدول الــثالث عــشرة يف جمموعــة دول  -١١
 وجود الفارق األساسـي نفـسه مـا بـني           ظُالَحليه دول اجملموعة األفريقية، حيث يُ     الذي تسري ع  

فمـن ناحيـة، متيـل      . البلدان اليت تأخذ بنظام القانون العام وتلك اليت تأخذ بنظام القانون املـدين            
احلــال يف اجملموعــة األفريقيــة، إىل الــسماح البلــدان الــيت تأخــذ بنظــام القــانون العــام، كمــا هــو  

مبمارسة السلطة التقديرية يف املالحقـات القـضائية علـى حنـو يتـيح للنيابـة العامـة اختـاذ قـرارات                   
ويف هـذه البلـدان، ُتمـاَرس الـسلطة التقديريـة يف املالحقـات              . مبنح احلصانة للمتهمني املتعاونني   

 تقدمي معلومات ذات صـلة مـن خـالل إسـقاط الـتُّهم              املتهمني املتعاونني على  القضائية لتشجيع   
.  مــستوى تعــاوهنم أو توجيــه توصــيات إىل القاضــي أو هيئــة احملكمــة بــشأن  ختفيفهــاعنــهم أو 

هم املوجهـة للمتـهمني املتعـاونني يف قـضايا الفـساد،      وميكن ألعضاء النيابة العامة أن ُيسقطوا التُّ      
ة أعـمَّ أن مينحـوا احلـصانة لألشـخاص          حسب ظروف كل قضية على حدة، كما ميكنهم بـصف         

ومل يوجــد يف جمموعــة . الــذين يوافقــون علــى اإلدالء بــشهادهتم يف مالحقــات قــضائية أخــرى  
ر فيـه إمكانيـة ممارسـة الـسلطة          واحـد ال تتـوفّ     بنظـام القـانون العـام إال اسـتثناء        الدول اليت تأخذ    

 ذلـك البلـد، ال ُيقَبـل مـا يـديل بـه           ويف. التقديرية يف املالحقات القضائية ملصلحة أحد املتـهمني       
املتــهمون مــن إفــادات ألجهــزة إنفــاذ القــانون يف احملــاكم بــصفة عامــة، لكــنَّ قــانون العقوبــات  
يصرِّح للمحاكم بأن متنح عفوا كتابيا، يف أي مرحلـة مـن مراحـل التحقيـق أو احملاكمـة، ألي                    
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األشــخاص اآلخــرين متــهم أو شــاهد أفــصح عــن حقــائق القــضية بالكامــل وعــن هويــة مجيــع    
وقد الحظ اخلـرباء القـائمون باالسـتعراض أنَّ هـذا           . الضالعني فيها كفاعلني أصليني أو ثانويني     

التدبري حكم متكيين يتيح للمحكمة أن متنح العفو لشريك اجلرمية الذي يتعـاون يف التحقيـق أو                 
إىل الـسلطة التقديريـة   وباإلضـافة  . احملاكمة، ولكنه ال يشجِّع املتهم بشكل مباشر على التعـاون        

يف املالحقات القضائية، أقرَّت القوانني يف بعض الدول األطراف يف جمموعة الدول الـيت تأخـذ                
بنظام القانون العام أحكاما أكثر حتديدا بشأن منح احلصانة للمتعـاونني مـن املـشتبه هبـم، علـى                   

. اون املـدعى علـيهم  سبيل املثال مبوجب قانون مكافحـة الفـساد يف إحـدى الـدول يف حالـة تعـ                
وباملثــل، فبموجــب قــانون مكافحــة الفــساد يف بلــد آخــر، ميكــن للمحكمــة، عنــد تلقيهــا طلبــا  
كتابيا مـن مفـوَّض مكافحـة الفـساد، أن ُتخطـر أي شـخص متـهم بأنَّـه لـن ُيالحـق قـضائيا يف                          

ائية دعـوى قـض   لة، إذا ما قـدَّم األدلـة كاملـة وصـحيحة يف             ة يكشف عنها مبا يقدِّمه من أد      جرمي
هبذا الشأن، وأنَّه لن يكون من املمكن مالحقته قضائيا بعد ذلك إال يف حاليت الـشهادة الـزور أو       

ــة   ــى األدل ــهمني     . التكــتُّم عمــدا عل ــار املت ــشأن اعتب ــدة ب ــدابري ســارية يف دول عدي كمــا توجــد ت
ول املتعاونني شـهودا لالدعـاء؛ فعلـى سـبيل املثـال، يـنص قـانون مكافحـة الفـساد يف إحـدى الـد                       

األطراف على أنَّه مىت كـان عـدد األشـخاص املوجَّهـة هلـم هتمـة متعلقـة بالفـساد اثـنني أو أكثـر،               
ميكن للمحكمة، عند تلقيها طلبا كتابيا من عضو النيابة العامة القائم على املالحقة القضائية، أن           

 .تطلب من واحد أو أكثر من املتهمني أن يقدِّم أدلة كشاهد لصاحل االدعاء

ــسلطة         و  -١٢ ــنظَّم ال ــام، ُت ــانون الع ــام الق ــيت تأخــذ بنظ ــدان ال ــة البل ــمَّ، يف جمموع ــصفة أع ب
املمنوحة ألعـضاء النيابـة العامـة بـشأن مـنح املوافقـة أو حجبـها فيمـا خيـص                    " املطلقة"التقديرية  

، مثلما هو احلـال يف البلـدان الـيت تأخـذ            )قبل إصدار احلكم النهائي   (إقامة الدعاوى أو سحبها     
ــانون       بنظــام ا ــة أو يف ق ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــا يف ق ــة، إمَّ ــة األفريقي ــام يف اجملموع ــانون الع لق

وقـد أُقـرَّت ضـمانات للوقايـة        . املالحقة القضائية أو يف املبادئ التوجيهية ألعضاء النيابة العامـة         
مـــن إســـاءة اســـتعمال الـــسلطة التقديريـــة يف املالحقـــات القـــضائية، مبـــا يف ذلـــك، يف إحـــدى  

ت، من خالل إشـراف جلنـة رقابيـة مـستقلة متحـص تقـارير جلنـة مكافحـة الفـساد بـشأن               احلاال
وليس للّجنة أي صالحيات إلزاميـة وإمنـا بإمكاهنـا أن تتقـدم       . التحقيقات واملالحقات القضائية  

بتوصــيات لــرئيس النيابــة العامــة يف حالــة عــدم بــدء مالحقــات قــضائية أو يف حالــة رفــض           
 السلطة التقديرية النهائية بشأن املضي قدما يف مالحقـة قـضائية مـن              مالحقات قضائية، غري أنَّ   

 .عدمه تبقى كاملة يف يد رئيس النيابة العامة

 ال ميكـن بـصفة عامـة        ،ويف املقابل، يف بلـدان املنطقـة الـيت تأخـذ بنظـام القـانون املـدين                  -١٣
يــق ممارســة الــسلطة مــنح احلــصانة مــن املالحقــة القــضائية للمتــهمني املتعــاونني، ســواء عــن طر  
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التقديرية يف املالحقات القضائية أو من قبل احملاكم، ولو أنَّه يف إحدى الدول، مبوجـب قـانون                 
اإلجراءات اجلنائية، ميكن للنيابة العامة، بعد موافقة وزيـر العـدل، أن تطلـب إيقـاف الـدعاوى                  

املدين يف هـذه اجملموعـة علـى      وتعمد الدول اليت تأخذ بنظام القانون       . القانونية يف التهم اجلنائية   
كمـا أُطلـق عليـه      " (النـدم الفعَّـال   "أو  " االعتراف التلقـائي  "وجه العموم تدابري ذات صلة بشأن       

 احلكم اخلـاص جبرميـة الرشـوة        وبالتايل، مينح . فيما يتعلق بالتهم اجلنائية   ) يف أحد االستعراضات  
يف قانون مكافحة الفساد يف إحدى الـدول احلـصانةَ مـن املالحقـة القـضائية ألي موظـف ُيبلـغ                     

وباملثل، يف مجيـع الـدول العربيـة املـستعرضة          .  يوما من تلقيه هلا    ٣٠عن قبوله رشوة يف غضون      
ية اجلنائيـة أو العقوبـة يف       يف املنطقة، يوجد نص يف القانون اجلنـائي بـشأن اإلعفـاء مـن املـسؤول               

قضايا الرشوة، مىت أبلغ اجلاين عـن اجلرميـة وسـاعد الـسلطات يف إلقـاء القـبض علـى األطـراف            
ويف بعـض األحيـان تـشمل هـذه التـدابري هتمـا أخـرى، مثـل التـآمر                   . األخرى قبل بدء التحقيـق    

 يف بعــض كــنمياجلنــائي، وغــسل األمــوال، واإلخفــاء، وغريهــا مــن اجلــرائم االقتــصادية، كمــا  
وفيمـا خيـص الرشـوة، علـى سـبيل املثـال،            . احلاالت اإلبالغ عن اجلرمية حىت بعد بدء التحقيـق        

ميكن يف ثالث دول إعفاء اجلاين أو الوسيط من العقوبة نظري اعترافه بالتهمة قبـل اختـاذ إجـراء                   
ــل         ــرب مث ــة، وُيعت ــشاركني يف اجلرمي ــى غــريه مــن امل ــاء القــبض عل ــساعدته يف إلق ــذا ضــده وم ه

إذا صـدر بعـد اختـاذ إجـراء ضـد           ) يف إحدى الـدول   (اإلخطار أو االعتراف مبثابة ظرف خمفِّف       
واعتمدت دول أخرى من جمموعة دول املنطقـة الـيت تأخـذ            . صاحبه ولكن قبل انتهاء الدعوى    

ــة     ــها اجلنائي ــدابري مــشاهبة يف قوانين ــانون املــدين ت ــل، يف ثــالث دول   . بنظــام الق ومــن هــذا القبي
ــها      أطــراف أ خــرى يف اجملموعــة، ُيعتــرب كــل مــن االعتــراف الطــوعي بالرشــوة قبــل الكــشف عن

والتعاون املؤثر من قبل اجلاين يف التحقيق عرب اإلبالغ عن حقائق اجلرمية علـى حنـو واضـح ظرفـا                   
يسمح باإلعفاء من العقوبة مبوجب قـانون العقوبـات، ولـو أنَّ هـذه األحكـام ال ُتطبَّـق دائمـا يف                      

وبصفة أعمَّ، لوحظ أنَّ التدابري املشار إليهـا بـشأن االعتـراف الطـوعي ال تـوفر               . عمليةاملمارسة ال 
ــالتحقيق واملالحقــة       ــسلطات القائمــة ب ــهمني علــى التعــاون مــع ال ــسيطا لتــشجيع املت إال حــافزا ب

ومثـة تـشريعات تنتظـر    . القضائية، ولكنَّها ال تشجِّع على حنو فعَّال التعاون املـؤثر مـن قبـل اجلنـاة             
 .اإلقرار يف بعض الدول لتعزيز التدابري الرامية إىل تشجيع اجلناة على التعاون

وممارسة السلطة التقديرية يف املالحقات القضائية يف البلدان اليت تأخـذ بنظـام القـانون                 -١٤
 ميكـن وال . املدين يف جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ حمدودةٌ نسبيا وُتمارس وفقـا ملبـادئ الـشرعية    

 السلطة التقديرية، بالقدر املسموح به يف املنطقة، لوقف قضية ما إال بنـاء علـى أسـباب                  ممارسة
وبـصفة عامـة،   . حمدَّدة، مثل االفتقـار إىل األدلـة أو للمـصلحة العامـة أو لطبيعـة القـضية التافهـة              

تشترط قـوانني اإلجـراءات اجلنائيـة اضـطالع النيابـة العامـة باملالحقـات القـضائية يف الـدعاوى                    
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لعادية، حتت إشراف وزير العدل يف بعض األحيان، بعد قيـام النائـب العـام بـالتحقيق، تاركـة                   ا
وعــالوة علــى ذلــك، يف . إمكانيــة ضــئيلة ملمارســة الــسلطة التقديريــة بــشأن املالحقــة القــضائية 

مـستوى مرتفعـا   "الفصل بني مكتب احملامي العام ومكتـب وزيـر العـدل           يضمن  إحدى الدول،   
، حيث إن إشـراف وزارة العـدل لـيس إال إداريـا وال ميكـن                "ملالحقات القضائية من استقاللية ا  

بيد أنَّه، يف دولـتني طـرفني مـن دول املنطقـة،     . أن يصل إىل حد التدخل يف وظيفة النيابة العامة       
أثريت شكوك بشأن اسـتقاللية النيابـة العامـة وذلـك، يف إحـدى الـواليتني القـضائيتني، بـسبب                    

الواسـعة مبوجـب قــانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون مكافحـة الفــساد يف       احلكومـة  صـالحيات  
توجيه املالحقة القـضائية للقـضايا والـسيطرة عليهـا، ويف دولـة طـرف أخـرى، ملـا أفيـد بـه مـن                 

وقــد ". ســري التحقيــق، واملالحقــة القــضائية، واحملاكمــة يف قــضايا عديــدة "حــاالت التــدخل يف 
 .لى ذلك توصيات بتعديل القانونأُصدرت يف كلتا الدولتني بناء ع

وتوجــد يف كــل مــن البلــدان الــيت تأخــذ بنظــام القــانون العــام وتلــك الــيت تأخــذ بنظــام   -١٥
يف الــدول الــيت :  املتــهمني املتعــاوننيلتخفيــف العقوبــة علــى إمكانيــة القــانون املــدين يف املنطقــة

دئ القـانون العـام، ويف   تأخذ بنظام القانون العـام كمبـدأ عـام إلصـدار األحكـام ومبوجـب مبـا              
الدول اليت تأخذ بنظام القانون املدين مبوجب أحكام يف قانون العقوبات أو قـانون اإلجـراءات              

وهكذا، يف عّدة بلدان تأخذ بنظام القانون املدين، يـنص القـانون علـى ظـروف خمفِّفـة         . اجلنائية
لـك املـساعدة الفعَّالـة مـن        ميكن أن يأخذها القضاة يف االعتبار عنـد إصـدار األحكـام، مبـا يف ذ               

قبل اجلناة يف الكشف عـن اجلـرائم والتحقيـق فيهـا، واالعترافـات الطوعيـة أو التوبـة، والوقايـة                     
ويقضي قـانون العقوبـات يف أحـد البلـدان عـالوة      . من الضرر الناجم عن اجلرمية أو التقليل منه 

مكـان احملكمـة أن تقـرر    على ذلك بضرورة تـوافر ظـرفني خمفِّفـني علـى األقـل قبـل أن يكـون بإ         
املساومة القـضائية يف أحـد البلـدان        قد أُقرَّت   . توقيع احلد األدىن للعقوبة الذي يشترطه القانون      

اليت تأخذ بنظام القانون العام يف املنطقـة، بينمـا جيـري النظـر يف تـدابري معـزَّزة لتـشجيع تعـاون                       
 .ملديناجلناة يف إحدى الدول األطراف اليت تأخذ بنظام القانون ا

ويف حــني مل تعتمــد معظــم الــدول األطــراف يف املنطقــة تــدابري خمصَّــصة لــضمان محايــة      - ١٦
املتــهمني املتعــاونني، يف بعــض احلــاالت خيــضع تنظــيم محايتــهم وســالمتهم للقــانون العــام حلمايــة  
الــشهود واإلجــراءات العملياتيــة املعياريــة حلمايــة الــشهود أو محايــة املُخــربين مبوجــب قــانون          

  وتـــستهدف تـــدابري احلمايـــة هـــذه علـــى وجـــه التحديـــد الـــسالمة اجلـــسدية  . افحـــة الفـــسادمك
  .وتدابري السرية
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    دول أوروبا الشرقية    
كــان املوقــف واحــدا يف الــدول العــشرة املنتميــة جملموعــة دول أوروبــا الــشرقية، والــيت    -١٧

عدالـة اجلنائيـة بـصفة عامـة     ففـي هـذه البلـدان، يقـوم نظـام ال          . تأخذ مجيعا بنظام القـانون املـدين      
  عـّدة  ويف. كما تتقيد أجهزة النيابة العامة مببـدأ الـشرعية        قضائية اإللزامية،   مبدأ املالحقة ال  على  

بلدان، كما هو احلال يف البلدان الـيت تأخـذ بنظـام القـانون املـدين يف املنـاطق األخـرى، توجـد                       
العقوبـات فيمـا خيـص بعـض جـرائم          أحكام بشأن اإلعفـاء مـن املـسؤولية أو العقوبـة يف قـانون               

ــساد، يف األغلــب جــرائم الرشــو وغــسل األمــوال، لألشــخاص الــذين يتطوعــون بــإبالغ          الف
) دون أن يكـون ذلـك بالـضرورة قبـل إمتـام اجلرميـة         (السلطات املختصَّة بـشأن ارتكـاب جرميـة         

 اسـتعراض   إال أنَّـه لـوحظ يف     . ويقدِّمون معلومات ومساعدة مفيدة ألغراض التحقيق واإلثبات      
واحد على األقل أنَّ هذه األحكام ال توفر إال حافزا بسيطا لتشجيع املتهمني على التعـاون مـع               

وميكـن تـسليط    . سلطات إنفاذ القانون وال تشجِّع على املشاركة الفعَّالة للمتعاونني مع العدالة          
عفـاء مـن   اإلبففـي إحـدى احلـاالت، يـسمح القـانون        : ثالث حاالت قطريـة معيَّنـة      الضوء على 

ــد اإلبــالغ عــن قــضايا رشــو املــوظفني العمــوميني وامل     ــة عن ــالنفوذ أو  املــسؤولية اجلنائي ــاجرة ب ت
واهلــدف مــن ذلــك هــو . ة، وينطبــق هــذا اإلعفــاء علــى الراشــي دون املرتــشي الرشــوة التجاريــ

تشجيع األشخاص الذين شـاركوا يف نـشاط إجرامـي علـى تقـدمي معلومـات ومـساعدة مفيـدة                    
ويف دولة ثانية، فيما خيـص جـرائم الرشـوة    . القانون ألغراض التحقيق واإلثباتلسلطات إنفاذ  

طبقا لقانون العقوبات، ُيعفَـى الراشـي أو الوسـيط مـن املـسؤولية اجلنائيـة إذا مـا قـدَّم مـساعدة                    
فعَّالــة يف الكــشف عــن اجلرميــة أو التحقيــق فيهــا أو أبلــغ ســلطة املالحقــة القــضائية بالرشــو أو   

ويف احلالـة الثالثـة، تـشترط أحكـام الرشـو يف القـانون اجلنـائي عـدم         . لرشوة طوعاالوساطة يف ا  
معاقبة األشخاص الذين قاموا بعرض الرشى أو الوعد هبا أو منحها مث أخطروا السلطات فـورا                

دولتـان للـسلطات باالمتنـاع عـن املالحقـة القـضائية أو صـرف               ويف املقابل، ال تسمح   . وطوعا
ة إال فيمــا خيــص أعــضاء التنظيمــات اإلجراميــة الــذين يــدلون بإفــاداهتم   النظــر عــن بــالغ جبرميــ 

للكشف عن اجلرائم وعـن هويـة األعـضاء اآلخـرين يف            " مهما"كشهود، إذا كان ما يدلون به       
ويف حـني مل ُتعتمـد أنظمـة للمـساومة القـضائية يف املنطقـة، جيـري التوصـل                   . التنظيم اإلجرامـي  

ففــي إحــدى الــدول األعــضاء، ميكــن إســقاط  .  بلــدان عــدة يف يف املمارســة العمليــةالتفاقــات
الدعوى ضد متهم متعاون وفقـا لـشروط صـارمة، ويف املمارسـة العمليـة يتوصـل عـضو النيابـة            

. العامة واحملامي املمثل للجاين إىل اتفاق بشأن العقوبـة املقترحـة يـتعني أن يوافـق عليـه القاضـي            
على إبرام اتفاقـات تعـاون سـابقة للمحاكمـة     ائية ويف دولة أخرى، ينص قانون اإلجراءات اجلن     

  تبعـا لتـصرفات    ةسؤولياملـ  شـروط املتهمني، وهي اتفاقات حتـدد      األشخاص  مع املشتبه فيهم أو     
 . بعد بدء الدعوى اجلنائية أو بعد تقدمي الئحة االهتامالشخص
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يف االعتبـار   وتقرُّ مجيع بلدان املنطقة بوجود ظروف خمفِّفة تسمح بأخذ تعـاون اجلـاين                -١٨
وعلى سبيل املثـال، يف أحـد البلـدان، تـشمل الظـروف املخفِّفـة املنـصوص                 . عند إصدار احلكم  

عليها يف قانون العقوبات اإلبـالغ الـذايت مـن قبـل اجلـاين، واملـساعدة الفعَّالـة يف الكـشف عـن                       
ديـد  اجلرمية والتحقيق فيها، والكشف عن هويـة املـشاركني اآلخـرين ومالحقتـهم قـضائيا، وحت               

وبـالرغم مـن أن املـساومة القـضائية مل ُتقَـّر يف           . موقع ممتلكات مت احلصول عليهـا نتيجـة جلرميـة         
املنطقة، فقـد أُعـدَّ مـشروع قـانون بـشأن املـساومة القـضائية يف إحـدى الـدول، إال أنَّـه مل يلـق                          

 . قبوال باإلمجاع

ــا خيــ       -١٩ ــة شــهود فيم ــاونون مبثاب ــهمون املتع ــرب املت ــة ُيعت ــصفة عام ــةوب وجتــدر . ص احلماي
مالحظة أنَّ قانون اإلجراءات اجلنائية يف إحدى الـدول ُيلـزم القـائمني علـى املالحقـة القـضائية                   
ال بضمان سـالمة الـشهود وضـحايا اجلرميـة فحـسب، وإمنـا كـذلك غريهـم مـن املـشاركني يف              

  .العملية اجلنائية، مبا يف ذلك املتهمني املتعاونني
    

    والكارييبدول أمريكا الالتينية    
ــة         -٢٠ ــة أمريكــا الالتيني ــضم مخــس دول يف منطق ــيت ت ــدول يف اجملموعــة ال تأخــذ معظــم ال

يب بنظام املالحقـة القـضائية اإللزاميـة، كمـا أهنـا مل تعتمـد أحكامـا متـنح أعـضاء النيابـة                   ـوالكاري
 قـضائية واقتصرت السلطة التقديريـة يف املالحقـة ال       . العامة صالحيات تقديرية يف قضايا الفساد     

بلد واحد يف املنطقة، بالقدر الذي أُقرِّت بـه، علـى األفعـال الـيت ال ُتعـرِّض املـصلحة العامـة                      يف  
خلطــر جــسيم، وإذا كانــت العقوبــة الــدنيا للجرميــة ال تتجــاوز الــسجن غــري املــشدَّد، ويف غــري   

بلـد  وباملثـل، ففـي     .  االضـطالع بوظـائفهم    يف معـرض  ن عموميـون    يرتكبها موظفو اجلرائم اليت   
آخر، ال ميكن للنيابة العامة أن متتنع عن إقامة الدعوى اجلنائيـة إال إذا كانـت اجلـرائم املعنيـة مل         

 تأثريا جسيما، ولو أنَّ مبدأ السلطة التقديرية يف املالحقة القـضائية ال             تؤثر على املصلحة العامة   
 .ائفهم االضطالع بوظيف معرضن عموميون يرتكبها موظفوينطبق يف اجلرائم اليت 

وفيما خيص إمكانية مـنح احلـصانة للمتـهمني املتعـاونني، تنـوَّع املوقـف فيمـا بـني دول               -٢١
فمنح احلصانة من املالحقة القـضائية لألشـخاص املتعـاونني مـع العدالـة لـيس ممكنـا إال             . املنطقة

إلجرائيـة  يف األول عرب ممارسة السلطة التقديرية للمالحقة القـضائية، وفقـا للقواعـد ا    : يف بلدين 
إذا مـا اضـطلع شـخص ضـالع يف          ويف الثاين عرب إمكانيـة اإلعفـاء مـن العقوبـة            دة،  للقضايا املعقّ 

ويف إحـدى هـاتني الـدولتني، لـوحظ أيـضا أنَّ اإلجـراءات املعنيـة          . ارتكاب جرمية بتعاون فعَّال   
صـراحة علـى   تنظِّمها عملية ال تتطلب االتفاق بني النيابة العامة والشخص املتعاون، وال تـنص              

إمكانيــة مــنح احلــصانة، وال تنطبــق علــى احلــاالت الــيت يزيــد فيهــا احلــد األقــصى للعقوبــة علــى 
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ويف املقابــل، مل تعتمــد . الــسجن لــسنتني وال علــى اجلــرائم الــيت يرتكبــها املوظفــون العموميــون 
اونني، يف ثالث دول يف املنطقة تدابري تسمح مبنح احلصانة من املالحقـة القـضائية للمتـهمني املتعـ              

إحدى احلاالت بسبب عدم إقـرار تـدابري مـن هـذا القبيـل ويف حالـة أخـرى بـسبب مبـدأ قـانوين                         
ويف . أساسي حيظر منح تنازالت فيمـا خيـص األحكـام أو مـنح احلـصانة أثنـاء املالحقـة القـضائية                    

ائية هذه الوالية القضائية، حيول املبدأ األساسي نفسه أيضا دون إمكانية ختفيـف الـسلطات القـض               
تــه دول املنطقــة األخــرى كافــة، وإن كــان ذلــك  عقوبــة األشــخاص املتعــاونني، األمــر الــذي أقرّ 

 .يقتصر يف بعض األحيان على قضايا غسل األموال واملخدِّرات ومتويل اإلرهاب

ومثَّ تشريع ينتظر اإلقرار يف إحدى الدول من أجل تعزيز تدابري تشجيع تعاون اجلنـاة،                 -٢٢
وتـدابري احلمايـة والـسالمة    . حكاما بشأن احلصانة قيد الدراسـة يف دولـة أخـرى      كما أنَّ هناك أ   

املكفولة يف املنطقة لألشخاص املتعاونني على حنو فعَّال مـع سـلطات إنفـاذ القـانون هـي بـصفة          
 املكفولة للشهود يف الـدعاوى اجلنائيـة، ولـو أنَّـه مل ُتقَـّر ضـمانات إجرائيـة                    نفسها عامة التدابري 

  . ال أحكام لتشجيع التعاون بصفة أعّمحمدَّدة و
    

   خرىاألدول الوروبا الغربية وأدول     
بني الدول السبع األطراف املنتمية إىل جمموعة دول أوروبـا الغربيـة والـدول األخـرى،            -٢٣

كانت الفوارق بني الواليات القضائية اليت تأخذ بنظام القانون املـدين وتلـك الـيت تأخـذ بنظـام                   
 شــائعة، علــى غــرار مــا هــو قــائم يف املنطقــة األفريقيــة ويف منطقــة آســيا واحملــيط   القــانون العــام

ففي البلدان الثالثة اليت تأخذ بنظام القانون العام، ال توجد عوائق قانونية أمام ممارسـة               . اهلادئ
السلطة التقديريـة يف مـنح احلـصانة مـن املالحقـة القـضائية أو ختفيـف العقوبـات علـى املتـهمني                   

 احملـاكم، لـدى تقريرهـا احلكـم املناسـب عنـد             نني، بل إنَّ إحدى الواليات القضائية ُتلـزِم       املتعاو
 ويف هـذه الواليـة القـضائية، ميكـن       .تعاون مع أجهـزة إنفـاذ القـانون       الأن تراعي درجة    باإلدانة،  

للنيابــة العامــة أن تتخــذ قــرارات بــشأن احلــصانة مــن املالحقــة القــضائية ومتنحهــا للمتــهمني يف  
ة تعهــدات مكتوبــة بــأنَّهم لــن ُيالحقــوا قــضائيا، رهنــا بــشروط حتــددها الــسياسة العامــة    صــور

وباملثــل، يف واليــة قــضائية أخــرى تأخــذ بنظــام القــانون العــام، أُقــرَّ إطــار  . للمالحقــة القــضائية
قــانوين لكفالــة احلــصانة مــن املالحقــة القــضائية وختفيــف األحكــام علــى املتــهمني املتعــاونني يف 

ويف الدولــة الثالثــة، تتــسم الـــسلطة    . ات ويف املالحقــات القــضائية اخلاصــة بـــآخرين   التحقيقــ 
التقديرية للنيابة العامـة باألمهيـة لـدى اختـاذ قـرارات بـشأن مـنح احلـصانة للمتـهمني املتعـاونني،              

ــنح احلــصانة للمخــربين   ــهمنيوميكــن م ــشهادة     واملت ــول لل ــى املث ــون عل ــذين يوافق ــاونني ال  املتع
وباإلضــافة إىل مــنح احلــصانة، كــثريا مــا يتفــاوض أعــضاء النيابــة العامــة مــع . كــشهود لالدعــاء
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املتهمني لتحفيزهم على التعاون عن طريق إسقاط هتمة أو أكثر من التـهم املوجهـة هلـم أو عـن         
وإمكانيـة ختفيـف العقوبـة      . طريق التوصية بـأن ُيحكـم علـى املتـهم بعقوبـة أخـف نظـري تعاونـه                 

وتــدابري .  األخــريني اللــتني تأخــذان بنظــام القــانون العــام يف املنطقــةأيــضا يف الــدولتني موجــودة
 املكفولة للـشهود     نفسها احلماية والسالمة املكفولة للمتهمني املتعاونني هي بصفة عامة التدابري        

 .يف الدعاوى اجلنائية

ملنطقـة  وبصفة أعّم، جتدر اإلشـارة إىل أنَّ البلـدان الـيت تأخـذ بنظـام القـانون العـام يف ا                      -٢٤
تطبِّق قوانني ومبـادئ وسياسـات عامـة للمالحقـة القـضائية لتنظـيم ممارسـة الـسلطة التقديريـة يف                     
املالحقة القضائية، تستند بصفة عامة إىل اعتبارات من قبيل قوة األدلـة واألثـر الـرادع واملـصلحة             

 سياسـية   العامة ومدى مالءمة أشكال االنتصاف األخـرى والعواقـب التبعيـة، وال تـشمل عوامـل               
وجيــوز ألعــضاء النيابــة العامــة أن ميتنعــوا عــن املالحقــة القــضائية إن مل تكــن هنــاك  . أو اقتــصادية

مصلحة عامة جوهرية، أو إذا كان الشخص املطلوب مالحقته خاضعا ملالحقة قـضائية فعَّالـة يف     
 .والية قضائية أخرى، أو إذا كان هناك بديل غري جنائي مالئم للمالحقة القضائية

 شائعة يف البلـدان األربعـة الـيت          لتشجيع تعاون اجلناة   وكانت تدابُري حمدودة بقدر أكرب      -٢٥
 أن ُيعفَـى مـن العقوبـة عنـد التعـاون            ميكـن ففي إحدى احلاالت، ال     . تأخذ بنظام القانون املدين   

مــع الــسلطات املختــصة إال األشــخاص الــذين شــرعوا يف ارتكــاب جنايــة أو جنحــة، يف حــني   
ويف املقابـل، ال يكفـل القـانون        . مـنح احلـصانة اجلزئيـة يف قـضايا الرشـوة          ة أخـرى    يف دول  ميكن

يف األوىل بـسبب عـدم إقـرار تـدابري مـن هـذا القبيـل        : احلصانة من املالحقة القضائية يف دولـتني  
وألن القانون حيظر منح تعهدات مسبقة باملعاملة التفضيلية، ويف الثانيـة ألن هـذه الدولـة تـسري                  

املالحقــة القــضائية اإللزاميــة، وال متــنح احلــصانة مــن املالحقــة القــضائية وال تعتــرف علــى مبــدأ 
علــى وجــه بيــد أنَّ البلــدان الــيت تأخــذ بنظــام القــانون املــدين تــسمح  ". شــاهد الدولــة"مبفهــوم 
بأخذ تعاون األشخاص املتـهمني مـع الـسلطات يف االعتبـار كظـرف خمفِّـف يف مرحلـة                   العموم  

قبل احملاكم اجلنائية، باستثناء بلد واحد مل ُيـنص فيـه علـى تـدابري مـن هـذا                   إصدار األحكام من    
وتتَّبـع مجيـع الـدول الـيت        . القبيل إال للمتعاونني يف قضايا االّتجار باملخّدرات وقضايا اإلرهـاب         

تأخذ بنظام القانون املدين يف هذه اجملموعة أنظمة للمالحقـة القـضائية اإللزاميـة، الـيت ال ميكـن                   
، أو إن   "التافهـة "ها ممارسة الصالحيات التقديرية احملدودة، حيثمـا أُِقـرَّت، إال يف اجلـرائم              مبوجب

حـاالت اسـتثنائية وحمـدَّدة علـى       "كان من شأن املالحقة القضائية أن تبـدو غـري معقولـة، أو يف               
وميكن أيضا يف أي وقت تقـدمي ادعـاءات بـسوء سـلوك النيابـة العامـة للمحـاكم،                   ". حنو صارم 

 .  يف ذلك بشأن املالحقة القضائية االنتقائية استنادا إىل عدد من العوامل احملظورةمبا
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سياسـات  ويف الواليات القضائية اليت تأخذ بنظام القانون املدين، ال يوجد يف األغلـب       -٢٦
  فـساد علـى تقـدمي معلومـات        جـرائم صرحية لتشجيع األشخاص الـذين يـشاركون يف ارتكـاب           

ــسلطات ــا مل ُتعلل ــشأن    ، كم ــذا ال ــة يف ه ــدابري محاي ــد ت ــه    . تم ــى وج ويف إحــدى احلــاالت عل
  .اخلصوص، ال ينطبق قانون محاية الشهود على املتهمني املتعاونني

 


