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

  *ت من جدول األعمال املؤق٦َّ و٢البندان 
  ملكافحة الفساد استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة

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

   اإلقليميملكافحة الفساد على الصعيد
  

  تقرير من إعداد األمانة    
  

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

الوارد يف مرفق ذلك (اإلطاَر املرجعي آللية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   
مـشروَع املبـادئ التوجيهيـة للخــرباء احلكـوميني واألمانـة بـشأن إجـراء االستعراضــات         و،)لقـرار ا

وقــد َوَضــَع فريــُق . القُطريــة وكــذلك مــشروع املخطــط النمــوذجي لتقــارير االســتعراض القُطريــة
اســتعراض التنفيــذ تلــك املبــادئ التوجيهيــة واملخطــط النمــوذجي يف صــيغتيهما النــهائيتني خــالل  

  .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل /ان حزير٢٨ألوىل اليت ُعقدت يف فيينا من دورته ا
ــرتني    -٢ ــاً للفق ــارير     ٤٤ و٣٥ووفق ــة االســتعراض، أُعــّدت تق ــي آللي ــن اإلطــار املرجع  م

مواضيعية عن التنفيذ من أجـل مجـع أعـمِّ وأنـسب مـا يـرِد يف تقـارير االسـتعراض القُطريـة مـن                       
مارسات اجليـدة والتحـديات املطروحـة ومـن املالحظـات           معلومات عن التجارب الناجحة وامل    

───────────────── 
 * CAC/COSP/2013/1.  
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واالحتياجات من املـساعدة التقنيـة، مـصنَّفة حبـسب املواضـيع، لعرضـها علـى فريـق اسـتعراض                    
  . التنفيذ لكي يستند إليها يف عمله التحليلي

تكمِّــل املعلومــات ، مــصنفة حبــسب املنــاطق، إضــافيةن هــذا التقريــر معلومــات مَّويتــض  -٣
مـن االتفاقيـة، الـوارد يف    ) التعاون الدويل( املواضيعي عن تنفيذ الفصل الرابع    يف التقرير الواردة  

ــة  ــة CAC/COSP/2013/9الوثيقــ ــر إىل  . CAC/COSP/2013/10 والوثيقــ ــذا التقريــ ــستند هــ ويــ
املعلومــات الــواردة يف تقــارير االســتعراض اخلاصــة بــأربع وأربعــني دولــة مــن الــدول األطــراف  

نتني األوىل والثانية من الـدورة األوىل آلليـة االسـتعراض، الـيت كانـت تقـارير                املستعَرضة يف الس  
  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١ استعراضها قد اكتملت أو شارفت على االكتمال يف

    
  تنفيذ أحكام خمتارة من الفصل الرابع من االتفاقية، حبسب   -ثانياً  

    ت اإلقليميةاجملموعا
أمَّـا  . عمق يف حتليلهما حبـسب املنطقـة      لتعية ل يفيذ املواض اختري موضوعان من تقارير التن      -٤

 ٥انظـر الفقـرة     ( مـن االتفاقيـة      ٤٦ و ٤٤املوضوع األول، الذي يتعلـق بـبعض فقـرات املـادتني            
ــاه ــد ، )أدن ــدويل، ال ســيما في  أســباب كــانفق ــاون ال ــق  رفــض التع ــا يتعل ــوبني  ب م ــسليم املطل ت

ــة   ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــا املوضــوع . وامل ــادة    وأم ــق بامل ــذي يتعل ــاين، ال ــاول  ٥٠ الث ــد تن ، فق
ج مواضـيع   دَروسـوف تُـ   . التحري اخلاصـة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل           استخدام أساليب 

  . يف التقارير اإلقليمية املقبلةأخرى
    

    أسباب رفض التعاون الدويل  - ألف  
 قّدمتــها الــدول يراعــي التحليــل التــايل لكــلٍّ مــن اجملموعــات اإلقليميــة املعلومــات الــيت   -٥

األطراف األربع واألربعون بشأن األسباب احملددة لرفض طلبـات تـسليم املطلـوبني واملـساعدة                
تــشريعية منــها أو التعاهديــة أو القانونيــة املتبادلــة املنــصوص عليهــا يف أطرهــا القانونيــة احملليــة، ال

شكل أيـضا أسـباًبا   الـيت تـ   هما مًعـا، فـضال عـن شـروط تـسليم املطلـوبني وتقـدمي املـساعدة             تيكل
تراعــى بعــض اجلوانــب الــيت ُيطلَــب إىل الــدول   وباإلضــافة إىل ذلــك،. للــرفض إن مل ُتــستوَف

مثل السرية املـصرفية، والتعـاون   ( تعتربها أسبابا لرفض التعاون األطراف، مبوجب االتفاقية، أالَّ 
رهـا أسـبابا للـرفض، حبيـث         توّسـع نطـاق تطبيقهـا، باعتبا       أو أالَّ ) املتعلقة بأمور مالية   يف اجلرائم 

ومبراعـاة هـذه النقـاط،      ). مثـل اسـتثناء اجلـرائم الـسياسية       (تشمل األفعال اجملرَّمة وفقا لالتفاقيـة       
، ١الفقـرات  :  من االتفاقيـة علـى النحـو التـايل    ٤٦ و٤٤يشمل التحليل خمتلف فقرات املادتني      
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؛ ٤٤ مــن املــادة ١٦ و١٥، والفقــرتني )جزئيــا (١١فقــرة ، وال)عنــد االقتــضاء (٩، ٨، ٤، ٢
  .٤٦، من املادة ٢٢، ٢١، ٩، ٨، ١والفقرات 

    
    جمموعة الدول األفريقية    

أعــضاء يف جمموعــة الــيت هــي يف غالبيــة البلــدان املــستعَرضة ،  تــسليم املطلــوبنييتوقــف  -٦
ازدواجيــة  أنَّ فقــد ذكــر بلــد واحــد. شــرط ازدواجيــة التجــرمي علــى اســتيفاء، الــدول األفريقيــة

نــص قــانوين يــدعم هــذا   ال تعتــرب شــرطا يف املمارســة العمليــة، غــري أنــه ال يوجــد أيُّ  التجــرمي 
ــدان أخــرى       ــسليم مــع بل ــرام اتفاقــات ت ــسليم يف بلــد آخــر إب ــز قــوانني الت  النــهج، يف حــني جتي

 مــن اجلــرائم مهمــا كانــت، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تــشكل جــرائم يف كــال خبــصوص أيٍّ
اســتنتاجات عامــة تتعلــق   أيِّ ان، مل يكــن ممكنــا اســتخالص وفيمــا خيــص أحــد البلــد . البلــدين

ويف بلد آخر، ونتيجـة     . بأحكام معاهدة ثنائية واحدة فقط     إالَّ   يبلَّغ بتطبيق الشرط نظراً ألنه مل    
األفعـال   للصرامة يف تطبيق ذلك الـشرط، ال ميكـن تـسليم املطلـوبني فيمـا يتعلـق مبجموعـة مـن         

ئم الرشوة الـيت يتـورط فيهـا موظـف عمـومي أجـنيب أو موظـف                 جرا(غري اجملرَّمة يف ذلك البلد      
شــوة يف القطــاع يف مؤســسة دوليــة عموميــة، واملتــاجرة بــالنفوذ، واإلثــراء غــري املــشروع، والر  

  ).اخلاص، واإلخفاء
مرتكبيهـا بأهنـا اجلـرائم الـيت         ويف معظم احلاالت، تُعرَّف اجلرائم اليت تستوجب تـسليم          -٧

لــة الطالبــة بالــسجن أو بغــريه مــن أشــكال احلرمــان مــن احلريــة ملــدة   يعاقــب عليهــا قــانون الدو
وإذا . أشـد  أو ملـدة سـنة أو سـنتني، أو بعقوبـة          ) يف حالة واحدة  (أقصاها ستة أشهر على األقل      

كان الشخص املطلوب قد حكـم عليـه بالـسجن أو بغـريه مـن أشـكال احلرمـان مـن احلريـة يف               
 املتبقيـة لـه مـن ذلـك احلكـم مـا بـني أربعـة أشـهر وسـتة                 الدولة الطالبة، فينبغي أن تكون الفترة     

  ). إحدى املعاهدات الثنائية تشترط فترة شهرين بأنَّ أُفيد(أشهر على األقل ليجوز تسليمه 
معظـم الواليـات القـضائية يف املنطقـة علـى اسـتثناء مـرتكيب اجلـرائم                  وينص القانون يف    -٨

رَّمـة وفقــا لالتفاقيــة ال ُتعَتــرب ذات صــفة سياســية أو  األفعــال اجمل أنَّ الـسياسية مــن التــسليم؛ غــري 
 مـن  ١٥املنـصوص عليـه يف الفقـرة     وباملثـل، أُدرِج احلكـم املتعلـق بعـدم التمييـز         . طابع سياسـي  

حكـم دسـتوري يف أحـد        ، يف تشريعات مجيع البلدان املستعَرضة يف املنطقة، باستثناء        ٤٤املادة  
 معلومـات إضـافية بـشأن مـا يعنيـه      مل تقـدَّم أيُّ  غـري أنـه  ؛ "األسباب السياسية"البلدان يشري إىل    

" األسـباب اجلوهريـة   "هذا املفهـوم ال يتـضمن        أنَّ   وخلص املستعرِضون مبدئيا إىل   . هذا املفهوم 
  .حلكم املذكور آنفا من االتفاقيةاليت ُسلِّط عليها الضوء يف ا
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أو / احملليـــة ووأســـباب رفـــض طلبـــات تـــسليم املطلـــوبني منـــصوص عليهـــا يف القـــوانني   -٩
ــدان املــستعَرضة    ــها البل ــوبني الــيت أبرمت ــاك طائفــة واســعة مــن هــذه   . معاهــدات تــسليم املطل وهن

علـى   عدم جواز احملاكمة(ا إلزامية أو اختيارية، تتصل باملسائل املتعلقة بإقامة العدل    األسباب، إمَّ 
ــة يف    ذات اجلرميــة ــة املعلق ــدعاوى اجلنائي ــو، وال ــادم، والعف ــرتني، والتق ــب،  م ــة الطل ــة متلقي  الدول

واحلـصانة مـن     جنائيـة أو بإهنائهـا،     دعـاوى  ا بعـدم رفـع    قرار يف الدولة متلقية الطلب إمَّـ       وصدور
ــسكرية  ــرائم العـ ــي، واجلـ ــسان   ) االختـــصاص احمللـ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــارات املتعلقـ ــصل باالعتبـ أو تتـ

 توقّع تعّرض الشخص املطلوب   التعذيب؛ واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ و         (
جمحفـة أو مفرطـة يف الدولـة الطالبـة؛ وعـدم وجـود ضـمانات مبحاكمـة عادلـة يف الدولـة              لعقوبة

حالتـه الـصحية أو غـري ذلـك مـن الظـروف              الطالبة؛ واحلكم الغيايب؛ وسّن الشخص املطلوب أو      
  .م قاعدة التخصيص الطالبة باحترامن الدولة وأُشَري أيضا إىل عدم وجود ضمانات). الشخصية

الـشخص املطلـوب     أنَّ   القانون العام، التسليم جملرد    تعمل بنظام  وال ترفض ثالثة بلدان     -١٠
وال يـسمح   .  طلب لتسليم شـخص بنـاء علـى تبعيتـه لتلـك الدولـة              ض أيُّ رفَمن رعاياها، وال يُ   

ذات بلد آخر بالتـسليم إذا كـان الـشخص املطلـوب مـن رعايـاه، مـا مل تـنص أحكـام التـسليم                   
   .الصلة يف معاهدة سارية على خالف ذلك

 تتعلق بأمور مالية سببا لرفض طلب التـسليم؛        اجلرمية اليت  تشكّل ويف معظم البلدان ال     -١١
عومـل الطلـب علـى       وإمنـا  إذ مل ترفض إحدى الدول املستعَرضة طلبا للتسليم بناء علـى ذلـك،            

  .سألةأساس قانوين لتنظيم هذه امل أيِّ حدة نظرا لعدم وجود
ويف سـياق املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، تعــاجل مــسألة ازدواجيــة التجــرمي بطريقــة أكثــر    -١٢

ا ليـست شـرطا للـرفض أو    ومـن ثَـمَّ، فهـي إمَّـ    . إجـراءات التـسليم   من طريقة التعامل مع  مرونة
ن الـيت تراعـي يف أحـد البلـدا        (سلطة تقديرية واسعة لـسلطة البـّت         له، مما خيّول   اختياري أساس

وجتـدر اإلشـارة   ). الغرض من االتفاقية عندما تكون املساعدة املطلوبة ذات صلة جبرائم الفساد    
إىل أنــه مت اإلبــالغ عــن اســتخدام اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي ملنــع الفــساد وحماربتــه يف اســتعراض  

مل الـدول األطـراف الـيت         مـن االتفاقيـة    ٨ مـن املـادة      ٣الفقـرة    وتلـزم . طري واحد على األقل   قُ
جترِّم اإلثراء غري املشروع أن تقوم بتوفري املـساعدة والتعـاون، حـسبما تـسمح بـه قوانينـها، إىل                    

  .هبذه اجلرمية الطالبة فيما يتعلق الدول
يعـّد فيـه ازدواجيـة التجـرمي شـرطا           بأنه يف الوقـت الـذي      وأفاد أحد البلدان املستعَرضة     -١٣

حتمـل    بـصرف النظـر عمـا إذا كانـت اجلرميـة     مـستوىف  هـذا الـشرط   للتعاون الدويل، فإنـه يعتـرب    
توضيح احلاالت اليت تشترط فيها ازدواجيـة التجـرمي     غري أنه تعذّر على البلد نفسه     . االسم ذاته 

  مــن أجــل االســتجابة لطلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وذكــر أنــه مل يطبــق الفقــرة الفرعيــة   
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 ازدواجيـة التجـرمي ليـست شـرطا للتـسليم رغـم           أنَّ   ب وأخرياً، أفاد َبلَدان  . ٤٦من املادة   ) ج (٩
مـسألة مطروحـة تـتم يف إطـار          أيِّ   معاجلـة  فـإنَّ    ومـن مث   هبذا اخلصوص،  تشريع أيِّ   عدم وجود 
  .القضائية املمارسة

 يف  – اإللزاميـة واالختياريـة      –وترد أسباب رفض طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة              -١٤
: أو يف املعاهـدات الـيت أبرمتـها وتـشمل مـا يلـي       /ستعَرضة يف املنطقة و   القوانني احمللية للبلدان امل   

تعريض سيادة الدولة متلقية الطلب، أو أمنها، أو نظامها العام، أو مبادئها األساسية، أو سـائر                
مــصاحلها األساســية للخطــر؛ وتعــارض الطلــب مــع التــشريعات احملليــة للدولــة متلقيــة الطلــب؛  

؛ )ثـالث حـاالت  ( املـساعدة فيهـا ذات طـابع عـسكري أو سياسـي           اجلرائم الـيت ُتطلـب     وكون
مـرتني؛ واملـساعدة املفـضية إىل معاملـة          على ذات اجلرميـة    واملسائل املتعلقة بعدم جواز احملاكمة    

 متييزية يف الدولة الطالبة، أو، يف حالة واحدة، احملاكمة أمام حمكمـة ذات اختـصاص اسـتثنائي؛                
 جتيــز  الطلــُب ســالمة الــشخص املطلــوب للخطــر؛ وإمكانيــة أالَّوالتقــادم؛ وإمكانيــة أن يعــّرض

يف حــال كانــت هــذه التــدابري  القــوانني احملليــة للدولــة متلقيــة الطلــب العمــل بالتــدابري املتوخــاة،
  . ختضع للوالية القضائية احمللية

وأُشــَري أيــضا إىل الــصكوك . عقبــة أمــام تقــدمي املــساعدة  الــسرية املــصرفية لكِّال تــشو  -١٥
مـربراً   اإلقليمية السارية اليت تقتضي صراحة من الدول األطراف عدم التذرع بالسرية املـصرفية     

وحماربته، وبروتوكول اجلماعـة االقتـصادية       اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد    (لرفض التعاون   
الـيت  اجلرميـة املعنيـة      وعـالوة علـى ذلـك، ال حيـول طـابع          ). لدول غرب أفريقيا ملكافحة الفـساد     

  .بأمور مالية دون تقدمي املساعدةتتعلق  تعترب جرمية
    

    جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    
النهج األكثر شيوعاً لتحديد اجلرائم اليت تستوجب تـسليم مرتكبيهـا يف البلـدان            يتمثل    -١٦

 احلـد األدىن  "يف اسـتخدام    ،  أعـضاء يف جمموعـة دول آسـيا واحملـيط اهلـادئ           اليت هـي    املستعَرضة  
غـريه مـن أشـكال احلرمـان مـن احلريـة ملـدة               الـسجن أو   يف معظم احلاالت، عقوبـة    ( ،  "للعقوبة

أشد، وملدة ستة أشهر علـى األقـل يف حـاالت إنفـاذ              عقوبة أقصاها سنة واحدة على األقل، أو     
سنة واحدة من شـأنه أن يـستثين بعـض          حتديد عتبة العقوبة يف    بأنَّ   وأفاد أحد البلدان  ). العقوبة
وال يعاقب بلد آخـر علـى بعـض األفعـال الـيت ُتلـزُِم               . ئم الفساد اليت تقل عقوبتها عن ذلك      جرا

 بإمكاهنــا نَّدت ثــالث دول أكَّــوأ. أو بالــسجن لفتــرة قــصرية/مــات وبغرا إالَّ االتفاقيــةُ جترميهــا
وال حتـّدد   . تسليم شخص إىل بلد يطبق عقوبة اإلعدام أو يفـرض عقوبـة الـسجن مـدى احليـاة                 

  .وبة فيما يتصل بتسليم املطلوبنيشرط احلد األدىن للعق لبلد آخر عات احملليةالتشري
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 . ويّتبع بلدان اثنان النهج املتمثل يف وضع قائمة باجلرائم الـيت تـستوجب تـسليم مرتكبيهـا                -١٧
ــدين إالَّ أنَّ  ــة خبــالف الرشــوة      أحــد هــذين البل ــا لالتفاقي ــة وفقً ــال اجملرَّم ــدرج يف القائمــة األفع ال ي

لــشرط االتفاقيــة املتمثــل يف إدراج   غــري مــستوفية االخــتالس وغــسل األمــوال، ممــا جيعــل القائمــة  و
  .باعتبارها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها األفعال اليت ُتلزُِم االتفاقيةُ بتجرميها، على أقل تقدير،

م وكقاعدة عامة، يتعني الوفاء بـشرط ازدواجيـة التجـرمي للموافقـة علـى طلبـات تـسلي                   -١٨
 ألنَّ  ونظـرا ". العـربة بالفعـل   "املطلوبني، ويستند تعريفها، يف غالبية البلدان املستعَرضة، إىل هنج          

رشوة املوظفني العموميني األجانـب واإلثـراء غـري املـشروع ال تـشكل أفعـاال إجراميـة يف أحـد                   
وال جيـرِّم   . ةطريقة التعامل مع طلبات تسليم املطلوبني يف هذه اجلرائم غري واضح           فإنَّ   البلدان،

التسليم غـري    فإنَّ   املؤسسات الدولية العمومية ولذا    األجانب وموظفي  بلد آخر رشوة املوظفني   
ويف حالـة ثالثـة، ال جيـرَّم رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب واخـتالس                  . وارد يف هذا الصدد   

حمتملــة وهــذا مــا ميكــن، بــدوره، أن يــثري مــشاكل   . املمتلكــات مــن قبــل املــوظفني العمــوميني 
اسـتيفاء شـرط    أنَّ ويعترب أحـد البلـدان  . انعدام ازدواجية التجرمي   بالنسبة للتعاون الدويل بسبب   

وميكنــه .  مــن االتفاقيــة٤٤ مــن املــادة ٢ازدواجيــة التجــرمي أمــر اختيــاري، متاشــيا مــع الفقــرة   
ريـق  املوافقة على التسليم يف حالة عدم وجـود هـذا الـشرط عنـدما يقـدَّم طلـب التـسليم عـن ط         

أو رابطة رؤساء الشرطة التابعة لرابطـة أمـم    ) اإلنتربول(قنوات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية      
  .ا يتفق مع مبدأ املعاملة باملثل ومب،جنوب شرق آسيا

 إالَّ أنَّ   واستثنيت اجلرائم السياسية من نطاق اجلرائم اليت تـستوجب تـسليم مرتكبيهـا،              -١٩
جـرائم ذات   اجلرائم املتصلة بالفساد ال تعتـرب أو تعاَمـل بوصـفها     أنَّمعظم البلدان أكّد صراحة 

ودعيت السلطات الوطنية يف أحد البلدان إىل اعتمـاد مبـادئ توجيهيـة واضـحة               . طابع سياسي 
مبــا يــضمن علــى حنــو كامــل عــدم اعتبــار بعــض احلــاالت جــرائم سياســية مبوجــب التــشريعات  

 لبلـدان مزيـدا مـن املعلومـات بـشأن التـشريعات أو      وقـدم بعـض ا  . اجلديدة اليت تتنـاول التـسليم   
واســتثناء جــرائم معينــة مــن " اجلرميــة الــسياسية"املمارســة القــضائية الــيت تتعلــق بتحديــد مفهــوم 

 أنَّ ويف ثالثــة مــن هــذه البلــدان، تــنص التــشريعات احملليــة صــراحة علــى   . نطــاق هــذا املفهــوم 
ئيــة أو متعــددة األطــراف تكفــي للــسماح  القائمــة علــى إبــرام معاهــدات ثنا  التعهــدات الدوليــة

  .جرائم ذات طابع سياسي بتسليم املطلوبني يف جرائم تعترب لوال ذلك
القانون العـام إضـافة إىل واليـة قـضائية واحـدة             تعمل بنظام  ويف مخس واليات قضائية     -٢٠

رعاياهــا بــشكل صــريح أو تعمــل بنظــام القــانون املــدين، ال يوجــد مــا يــشري إىل حظــر تــسليم   
 إشــارة ذات صــلة إىل ذلــك، يف حــني يعــد  وجــد يف تــشريعات أحــد البلــدان أيُّ توال . طلــقم

ــا وميكــن رفــضه إمَّــ     ا علــى أســاس تــسليم املــواطنني يف البلــدان اخلمــسة األخــرى أمــرا اختياري
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يف بقيـة الواليـات القـضائية يف املنطقـة، فتـنص القـوانني               أمَّـا    .اجلنسية أو بسبب ظروف أخرى    
  .سية تشكل أحد أسباب رفض التسليماجلن  أنَّاحمللية على

وتــرد أســباب الــرفض، اإللزاميــة منــها واالختياريــة، بطريقــة مفــصلة يف النظــام القــانوين    -٢١
أو عقوبـة   ) دولتان(إمكانية فرض عقوبة السجن مدى احلياة       : للبلدان املستعَرضة وتشمل ما يلي    

يب يف الدولـة الطالبـة؛ ومـنح حـق اللجـوء يف             والتقادم ؛ والعفو؛ واحلكـم الغيـا       ؛)دولتان(اإلعدام  
ثـالث  (؛ وعدم وجود ضـمانات بـاحترام قاعـدة التخـصيص            )دولة واحدة (الدولة متلقية الطلب    

ثالث (مرتني؛ واجلرائم العسكرية  على ذات اجلرمية ؛ واملسائل املتعلقة بعدم جواز احملاكمة )دول
؛ ورفع الدعوى أمـام حمكمـة اسـتثنائية         )حدةدولة وا (؛ والتعارض مع االعتبارات اإلنسانية      )دول

؛ وسّن الشخص املطلوب أو غري ذلـك مـن الظـروف الشخـصية             )دولة واحدة (يف الدولة الطالبة    
تـرد   ويف معظـم احلـاالت،    . كون الدعوى قيـد النظـر يف الدولـة متلقيـة الطلـب             و ؛)دولة واحدة (

تــرد يف معاهــدات التــسليم    حــنيأســباب الــرفض يف التــشريعات احملليــة للبلــدان املــستعَرضة، يف  
ومـن املـثري   . بسبب عدم وجود تشريعات حمـددة يف هـذا اخلـصوص    الثنائية اليت أبرمها بلد واحد    

 الذي عادة ما حيتج بـه يف حـاالت          –أحد البلدان أفاد مبراعاته ملبدأ السيادة الوطنية         أنَّ   لالهتمام
 تعمــل بنظــام ويف أحــد البلــدان الــيت. التــسليم يف املــسائل املتــصلة ب-املــساعدة القانونيــة املتبادلــة

القانون العام، هناك سبب آخر لرفض التسليم يتمثل يف عدم وجود أدلـة كافيـة إلثبـات وجاهـة                   
  .فعالً الشخص املطلوب قد ارتكب جرمية نَّالدعوى بأ

بـاحلكم املتعلـق بعـدم      ) باسـتثناء دولـة واحـدة     (وأقرَّت دول املنطقة على نطـاق واسـع           -٢٢
رغـم   وعـالوة علـى ذلـك،   .  مـن االتفاقيـة  ٤٤ مـن املـادة      ١٥مييز املنصوص عليـه يف الفقـرة        الت

مالحقتــه  بغــرض وقــت أيِّ أحــد البلــدان بتــسليم شــخص يف  عــدم وجــود شــواهد علــى قيــام 
 أيِّ  بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله اإلثـين أو آرائـه الـسياسية، مل ُيـَشر إىل                    

  .د إليها يف ذلكلية أو صكوك دولية اسُتنِأحكام تشريعية حم
ــار جرميــٍة مــا  وال حيــول  -٢٣ ــأمور ماليــة دون املوافقــة علــى   اعتب  التــسليم طلبــات متعلقــةً ب

ا مـن خـالل عـدم اإلشـارة إىل اجلـرائم املاليـة يف               ى ذلـك إمَّـ    راعَـ ُيو .واملساعدة القانونية املتبادلة  
أو يف /ارة الــصرحية يف التــشريعات وأســباب رفــض تلــك الطلبــات أو مــن خــالل اإلشــ   عــداد

. املعاهدات إىل عدم رفض املساعدة فيما يتعلق مبسائل من قبيل الضرائب والرسـوم واجلمـارك              
ويف أحد البلدان، يضطلع النائـب العـام باختـاذ القـرارات املتعلقـة بتقـدمي املـساعدة فيمـا يتـصل                      

  . حسب تقديره وتبًعا للحالة املالية باجلرائم
عظم البلدان، ال يلزم استيفاء شرط ازدواجية التجرمي مـن أجـل تبـادل املـساعدة                ويف م   -٢٤

تعتــرب ازدواجيــة التجــرمي شــرطا  بلــد واحــد حيــث باســتثناء(شــرطا اختياريــا  يعتــرب القانونيــة أو



 

8 V.13-86932 

 

CAC/COSP/2013/12    

عمليـا فيمـا يتعلـق بالتعـاون مـع اإلنتربـول ورابطـة               إبـداء املرونـة    لتقـدمي املـساعدة، رغـم      الزما
 يتـأثر اسـتقالل البلـد املعـين      شـريطة أالَّ ، ة التابعة لرابطة أمم جنوب شـرق آسـيا    رؤساء الشرط 

وأدرج بلد واحد انعدام ازدواجية التجرمي ضـمن األسـباب          ). وال سيادته وال سالمته اإلقليمية    
ويف هـذا الـصدد، اتـضح أنـه ميكـن تنفيـذ             . االختيارية لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة     

بفعاليــة إذا اقتــصرت الــصالحية التقديريــة يف تطبيــق شــرط ازدواجيــة    مــن االتفاقيــة٤٦املــادة 
ويف الوقـت ذاتـه، وفيمـا يتعلـق بالتـدابري غـري             . بالتـدابري القـسرية    املتعلقة التجرمي على املساعدة  

القــسرية الــيت ميكــن تقــدمي املــساعدة بــشأهنا، أشــار بلــد واحــد إىل تبــادل البيانــات واملعلومــات 
ورغـم مـا يـزعم عـن املرونـة يف تطبيـق شـرط          غـري أنـه   . حمـددا علـى تلـك التـدابري         مثاال بوصفه

 أنَّ  ازدواجية التجرمي، فقد تأكّد يف بلد آخر، فيما يتعلق باإلجراءات أو التدابري غـري القـسرية،               
 مـن   ٩وأفاد بلـد واحـد بإمكانيـة تطبيـق الفقـرة            . ال تقدَّم يف غياب ازدواجية التجرمي      املساعدة

كمـا سـّن بلـد آخـر تـشريعات جديـدة بـشأن املـساعدة                .  من االتفاقية تطبيقا مباشرا    ٤٦ملادة  ا
وسـوف ُيختـرب    . طرية الـيت قـام هبـا فريـق االسـتعراض          قُاملسائل اجلنائية بعد الزيارة ال    املتبادلة يف   
  .ة يف تنفيذ أحكامها يف وقت الحقمدى الفعالي

 املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف االستعراضـات     وأُبلغ عن األسباب التالية لرفض طلبات     -٢٥
عــدم التقيــد بــشروط ومتطلبــات املعاهــدة الــسارية؛ والتعــارض مــع        : القطريــة الــيت أُجنــزت  

احملليــة للدولــة متلقيــة الطلــب؛ والطلبــات الــيت متــس بالــسيادة أو األمــن أو املــصاحل   التــشريعات
 ضـمانات بـأال ُتـستخَدم األدلـة املطلوبـة           وعـدم وجـود    ؛)ثالثة بلدان ( الوطنية؛ وبساطة اجلرمية  

إذا وافقـت الـسلطة املختـصة يف         إالَّ   م الطلـب خبـصوصها    دِّيف مسألة غري املسألة اجلنائيـة الـيت قُـ         
ثالثـة  (؛ والطلبـات الـيت متـس بـسالمة الـشخص املعـين              )َبلَدان(الدولة متلقية الطلب على ذلك      

قية الطلب؛ وإذا كانـت املوافقـة علـى الطلـب           قيد النظر يف الدولة متل     ؛ وكون الدعاوى  )بلدان
؛ وإذا كانـت املوافقـة   )بلـد واحـد   (حرمـان مـن حقـوق اإلنـسان          قد تسفر عن ظلـم واضـح أو       

أو ) بلـد واحـد  (على الطلب قد تسفر عن فرض عقوبة السجن مدى احليـاة يف الدولـة الطالبـة                 
الستثناءات املتعلقـة بـاجلرائم   تقدَّم ضمانات بعكس ذلك؛ وا ، ما مل)َبلَدان(عن عقوبة اإلعدام   

ــسياسية والعــسكرية   ــسليم    (ال ــة بالت ــوانني واملمارســات املتعلق ــى غــرار االســتثناءات يف الق ) عل
بلـد واحـد،     كمـا ذكـر   " ( املـصلحة العامـة    خطـرا علـى   "؛ والطلبات اليت تـشكل      )ثالثة بلدان (

علـى ذات    واز احملاكمة ؛ واملسائل املتعلقة بعدم ج    )املصطلح ملعىن لكن دون مزيد من التوضيح    
وأفيد يف حالة واحدة بإمكانية تطبيق األحكـام ذات الـصلة مـن اتفاقيـة الريـاض       . مرتني اجلرمية

  . العربية للتعاون القضائي
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وال تــشكل الــسرية املــصرفية مــشكلة أمــام تقــدمي املــساعدة مبوجــب أحكــام القــوانني     -٢٦
مثـل معاهـدة رابطـة أمـم     (ليميـة الـسارية   احمللية أو مبوجـب األحكـام الـصرحية يف الـصكوك اإلق         

أو علــى أســاس ) جنــوب شــرق آســيا املتعلقــة باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة  
 قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة جييــز االطــالع علــى  نَّففــي بلــد واحــد، ورغــم أ . املمارســة املتبعــة

ىل السلطات احملليـة، يتوقـف علـى املوافقـة     نقل هذه املعلومات، حىت إ  فإنَّ   املستندات املصرفية، 
القيــود علــى  أنَّ ويف بلــد آخــر، تقتــضي املمارســة العمليــة، رغــم. للمــصرف املركــزي املــسبقة

بالسجالت املـصرفية    السرية املصرفية ال تشكل حتديا على ما يبدو أمام تقدمي املساعدة املتعلقة           
 عن معلومات احلـسابات مبوجـب األحكـام         بأن ُيلتمس أمر إبراز من احملكمة للكشف       واملالية،

ويف هذا الصدد، ُشجِّعت سلطات ذلك البلـد علـى ضـمان            . السارية من القانون املصريف للبلد    
ــة دون مــا قــد حيــدث مــن    إجــراءات رصــد تــأخريات وضــمان  رفــع الــسرية املــصرفية للحيلول

ــدمي  ــة تق ــيت   إمكاني ــساعدة بالكامــل يف احلــاالت ال ــار  امل ــق بأشــخاص اعتب ويف ســياق . ينيتتعل
ال تـشكل أساسـا لـرفض       الـسرية املـصرفية    أنَّ   استعراض آخـر، وفيمـا لـوحظ مـن حيـث املبـدأ            

 أحكام املشروطية املرتبطة بالتـشريعات وضـرورة        نَّطلبات تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، فإ     
 ٨للفقـرة   ال تدل سوى على التنفيـذ اجلزئـي          استيفاء شرط احلصول على إذن من النائب العام       

 بلدا واحدا مل يرفض طلبا لتقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة              نَّوأخريا، ورغم أ  . ٤٦من املادة   
 أحكام تشريعية ميكن اسـتخدامها لتفـسري     استناداً إىل شروط السرية املصرفية، فإنه مل يضع أيَّ        

  .رفية أحد أسباب رفض تلك الطلباتاعتبار السرية املص
    

    روبا الشرقيةجمموعة دول أو    
أعــضاء يف جمموعــة دول أوروبــا الــيت هــي املــستعَرضة  الــّسمة الغالبــة علــى البلــدانإنَّ   -٢٧

ويف البلـدان الـيت هـي    . الشرقية هي احتـرام شـرط ازدواجيـة التجـرمي خـالل إجـراءات التـسليم          
يت ال دول أعـضاء يف االحتـاد األورويب، أُدرجـت جـرائم الفـساد األساسـية يف قائمـة اجلـرائم الـ         

تقتضي التحقق من شرط ازدواجية التجرمي، استناداً إىل أحكام القرار اإلطـاري جمللـس االحتـاد                
  . أمر التوقيف األورويب األورويب بشأن

ــج    -٢٨ ــع هن ــة  "ويتَّب ــيت     " شــرط احلــد األدىن للعقوب ــد اجلــرائم ال ــاق واســع لتحدي ــى نط عل
مــن احلــاالت، بالــسجن ملــدة ســنة  العقوبــة، يف الغالبيــة العظمــى (تــستوجب تــسليم مرتكبيهــا 

 أشد، وبالـسجن ملـدة أربعـة أشـهر أو سـتة أشـهر إذا كـان التـسليم مطلوبـا                     واحدة، أو بعقوبة  
  ). إنفاذ عقوبةبغرض
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وال ختتلــف أســباب الــرفض عــن األســباب املنــصوص عليهــا يف تــشريعات البلــدان            -٢٩
رائم العسكرية؛ وعقوبة اإلعـدام     والتقادم؛ واجل  ؛)ثالثة بلدان (اللجوء السياسي   : املذكورة آنفا 

 علـى ذات اجلرميـة     ؛ واملسائل املتعلقة بعدم جواز احملاكمة     )عدم وجود ضمانات بعدم إيقاعها    (
القضية أمام حمكمة استثنائية يف الدولـة الطالبـة؛ وتوقّـع التعـذيب أو املعاملـة أو                  وعرض مرتني؛

أو حالتــه  اً؛ وســّن الــشخص املطلــوبالعقوبــة الالإنــسانية أو املهينــة؛ وصــدور األحكــام غيابيــ 
باجلرميـة ذاهتـا قيـد       ؛ والعفو؛ وكون الـدعوى املتـصلة      )بلد واحد (الصحية أو ظروفه الشخصية     
وأبلغ أحـد البلـدان أيـضا عـن     . واحلصانة من االختصاص احمللي    النظر يف الدولة متلقية الطلب؛    

ُسـلط الـضوء علـى التـذرع بأحـد          كمـا   . سـبباً للـرفض    عدم التقيد مببـدأ املعاملـة باملثـل بوصـفه         
اإلضـرار بـسيادة الدولـة متلقيـة الطلـب أو بأمنـها أو              ( األسباب املعتادة لـرفض تلـك الطلبـات         

األدلــة (حمــددة  إثبــات وأبلــغ َبلَــدان عــن عــدم االمتثــال ملعــايري ). مبــصاحلها األساســية األخــرى
ــدع أيَّ  ــيت ال ت ــة ال ــد ارتكــب الــشخص امل أنَّ  جمــال للــشك املعقــول يف الكافي تلــك  طلــوب ق

 مــن ١٥وكــان حكــم عــدم التمييــز املنــصوص عليــه يف الفقــرة . ســبباً للــرفض بوصــفه) اجلرميــة
 هنـاك   تإذا كانـ   طلـب التـسليم كـان ُيـرفض        أنَّ    من االتفاقية يطبَّق باستمرار، مبعـىن      ٤٤املادة  
 نـت اجلرميـة الـيت قُـدم    إذا كا أمَّـا    . شكوك بـالتمييز يف املعاملـة أو العقوبـة يف الدولـة الطالبـة              أيُّ

  .تدرج ضمن أسباب الرفض فلم تكن ، جرمية مالية طلب التسليم بشأهنا
وكان يبلّغ باستمرار عن استبعاد اجلـرائم الـسياسية مـن نطـاق التـسليم، وكـذلك عـن           -٣٠

اختاذ إجراءات تشريعية تنص على استثناءات مـن هـذا االسـتبعاد، وأيـضا فيمـا يتعلـق بـاجلرائم                   
 البلــدان املــستعَرضة يف التعــاون الــدويل علــى مكافحتــها تبًعــا اللتزاماهتــا مبوجــب    الــيت تــشارك

  .فيها جرائم الفساد جرائم سياسيةحالة تعترب  أيِّ ومل يبلَّغ عن. املعاهدات الدولية
وحيظَــر تــسليم املطلــوبني علــى أســاس اجلنــسية يف معظــم الواليــات القــضائية مبوجــب     -٣١

وأُبِلـغ عـن حـدوث حتـول كـبري عـن هـذا النـهج                . لتشريعات احمللية أحكام الدستور أو أحكام ا    
 اســتنادا إىل فيمــا يتعلــق بــإجراءات التــسليم فيمــا بــني الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب       

علــى  مــواطنني يقتــصر حظــر تــسليم إحــدى احلـاالت،  ففــي. إجـراءات أمــر التوقيــف األورويب 
إذا كــان الــشخص  إالَّ مــواطن ُيــسمح بتــسليمويف حالــة أخــرى، ال . اجلــرائم العــسكرية فقــط

ويف . املطلوب من مواطين الدولة الطالبة أيضا وليس لديه مكان إقامة يف الدولة متلقيـة الطلـب       
مـواطنني   بلد واحد، أُبلغ عن االتفاقات الثنائية املربمة مع البلدان اجملاورة، الـيت تـسمح بتـسليم               

  .مفيما خيص بعض اجلرائ
ــّين  -٣٢ ــد عــن األســباب      أنَّ وتب ــة ال حتي ــة املتبادل ــات املــساعدة القانوني أســباب رفــض طلب

كـون   بـأنَّ   وباإلضافة إىل ذلك، أُبلغ أيـضا     .  من االتفاقية  ٤٦ من املادة    ٢١املذكورة يف الفقرة    
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 طُلبت املساعدة بشأهنا ذات طـابع سياسـي أو عـسكري كـان سـببا يف الـرفض، إذ                   اجلرمية اليت 
ويف بلد آخر، مشلـت أسـباب   . جزءا من النظام العام للبلد  ) يف بلد واحد   ( هذه املسألة تعترب   إنَّ

للجــاين، وكــون الــدعوى   الــرفض، باإلضــافة إىل ذلــك، العفــو، والتقــادم، واالخــتالل العقلــي  
وتتمثل أسباب الرفض األخرى الـيت تأخـذ هبـا          . اجلنائية قيد النظر أو اختاذ قرار بإغالق القضية       

أن يتعرض الشخص للمعاملة التمييزية يف الدولـة الطالبـة ويف    توقّع يفبعض الواليات القضائية  
  .مرتني على ذات اجلرمية مبدأ عدم جواز احملاكمة

شــرطا لتقــدمي  ، علــى وجــه العمــوم، علــى ازدواجيــة التجــرمي بوصــفها ويــنص القــانون  -٣٣
 صـارما، دون   تطبيقـا  ويف بعض الواليات القـضائية، يطبَّـق شـرط ازدواجيـة التجـرمي            . املساعدة

استثناء، فيما يطبَّق يف واليات قضائية أخرى بطريقـة اختياريـة للـسماح بتقـدمي املـساعدة فيمـا         
طبقـاً  "أو  ) يف حالـة واحـدة، إذا اسـتوفيت شـروط املعاملـة باملثـل             (يتعلق بالتدابري غري القـسرية      

ــة  ــة الطلــب  " التفاقــات دولي ــة متلقي ــها الدول ــة اســتثناءات جــد  . أبرمت ــاك ثالث ــذكروهن : يرة بال
ازدواجية التجرمي ليست شرطا علـى اإلطـالق يف اثـنني مـن البلـدان؛ كمـا أهنـا ليـست شـرطا،                
كقاعدة عامة، يف بلد آخر يف اإلجراءات املتعلقة بتقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة، وال يطبـق                

  .ةاملالي يف احلاالت املنصوص عليها فيما يتعلق باجلرائم إالَّ هذا الشرط
تذكر فيما يتعلق بااللتزام بعدم رفـض تقـدمي املـساعدة علـى               مشاكل ومل ُتصاَدف أيُّ    -٣٤

ــصرفية  ــسرية امل ــشكل اجلــرائم   . أســاس ال ــك ال ت ــى ذل ــات   وعــالوة عل ــع الوالي ــة، يف مجي املالي
صـرحية يف تـشريعات    وهذا مـا جتـّسد مـن خـالل أحكـام       . القضائية، عائقا أمام تقدمي املساعدة    

 مثـــل الربوتوكـــول اإلضـــايف امللحـــق باالتفاقيـــة األوروبيـــة (وك إقليميـــة حمليـــة، وتطبيـــق صـــك
  ).يف بلد واحد(فاقية بشكل مباشر أو تطبيق االت) للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية

    
    ي جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب    

 ،ي  تينيـة والكـاريب   أعـضاء يف جمموعـة دول أمريكـا الال        الـيت هـي     يف البلدان املـستعَرضة       -٣٥
للعقوبــة  القــانون باســتخدام احلــد األدىن ُحــددت اجلــرائم الــيت تــستوجب تــسليم مرتكبيهــا يف 

السجن ملدة سنة واحدة أو قـضاء عقوبـة بالـسجن ملـدة سـتة أشـهر، أو سـنة واحـدة يف أحـد              (
 مـن   ،  ةأمكن تطبيق عقوبات بديلة عن السجن بشأن اجلرميـ         وأفاد بلد واحد بأنه إذا    ). البلدان

تـسليم   تـستوجب  تلـك اجلرميـة ال   فـإنَّ  قبيل فقدان األهلية أو تعليق احلقـوق أو دفـع غرامـات،         
وأُشـري  . مرهونا بـشرط ازدواجيـة التجـرمي       املطلوبني وعلى وجه العموم، كان تسليم    . مرتكبها

  .على هذه القاعدة أُجيز فيها مبوجب اتفاق دون إقليمي اخلروُج يف هذا الصدد إىل حالة
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 قيـــود دســـتورية أو قانونيـــة فيمـــا يتعلـــق بتـــسليم  ويف معظـــم البلـــدان، ال توجـــد أيُّ  -٣٦
ومــن . جــائز شــريطة أن تكــون املعاهــدات الــسارية تــسمح بــذلك   التــسليم أنَّ املــواطنني، أي
التـسليم ممكـٌن     أنَّ   تنظَّم، يف حالة واحدة، بطريقة معاكـسة؛ أي        هذه املسألة  أنَّ   اجلدير بالذكر 

 طلبـات  وجييز بلد آخر ملواطنيه الذين يتلقّـى      . املعاهدات السارية على خالف ذلك    إن مل تنص    
الدولـة متلقيـة الطلـب، مـا مل يكـن تـسليم        تسليم بشأهنم أن خيتاروا احملاكمة على يـد سـلطات   
   .املواطنني إلزاميا مبوجب معاهدة سارية يف ذلك البلد

 اجلــرائم العــسكرية والــسياسية،(اجلرميــة  وتتعلــق أســباب رفــض طلــب التــسليم بطــابع   -٣٧
وجييـز أحـد البلـدان عـدم تطبيـق اسـتثناء اجلـرائم الـسياسية علـى تـسليم                    ). املاليـة  وليس اجلرائم 

 بالتـسليم "التزمـت دوليـا      املطلوبني فيما يتعلق جبرائم معينة إذا كانت الدولة متلقية الطلـب قـد            
 توقّــع(تبــارات املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان عباال أســباب الــرفض األخــرى وتتعلــق". أو باملقاضــاة

تعــّرض الــشخص للمعاملــة التمييزيــة أو العقــاب، والتعــذيب أو غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو   
التقـادم، وعـدم وجـود    (بإقامـة العـدل    أو) الالإنسانية أو املهينة، وتطبيق عقوبة اإلعدام     العقوبة

 أنَّ  وأشـار أحـد البلـدان أيـضا إىل        ). ميـة اجلر الشخص املطلوب قد ارتكب    أنَّ   أدلة كافية تثبت  
يؤخـذ بـه أيـضا يف إجـراءات      أحد األسباب املعتادة لـرفض طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       

محايـة الـسيادة الوطنيـة للدولـة متلقيـة الطلـب، أو أمنـها، أو نظامهـا العـام أو            (تسليم املطلوبني   
  ). مصاحلها األساسية األخرى

ــشترط  -٣٨ ــة التجــرمي از وال ُت ــساعدة أو ال تكــون كــذلك   دواجي ــدمي امل ــق   إالَّ لتق ــا يتعل فيم
ــّين). الربيــد أو املكاملــات اهلاتفيــة   واعتــراض، مثــل البحــث والــضبط (بالتــدابري القــسرية   أنَّ وتب

ومل . السرية املصرفية ال تشكل عقبة أمام االمتثال لاللتزامات املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلـة            
ــة األســباب املتعلقــة بــرفض تقــدمي املــساعدة وهــي    اجلــرائمتــدرج  ــة يف مجل تــرد عمومــا يف  املالي

املعاهــدات الــسارية، والــيت تــشري إىل احلــاالت الــيت يتعــارض فيهــا اإلجــراء املطلــوب اختــاذه مــع    
  . سببا للرفض وأشَري أيضا إىل عدم املعاملة باملثل بوصفه. احمللية للدولة متلقية للطلب التشريعات

    
    جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

ــة  احلــد األدىن  حتديــد اجلــرائم الــيت تــستوجب تــسليم مرتكبيهــا اســتنادا إىل   نَّإ  -٣٩ للعقوب
وإىل اشـتراط ازدواجيـة التجـرمي هـو الـسمة املـشتركة يف        ) السجن ملدة سنة واحـدة أو سـنتني       (

ــا   الواليــات القــضائية املــستعرَضة يف  ــة ودول أخــرى جمموعــة دول أوروب ــاك  . الغربي ــيس هن ول
ضرورة الستيفاء الشرط األخري فيما يتعلق بإجراءات أمـر التوقيـف األورويب فيمـا بـني الـدول                  
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جتـرمي مجيـع األفعـال اجملرَّمـة وفقـا          أنَّ   فقـد أشـار بلـدان اثنـان إىل        . األعضاء يف االحتاد األورويب   
  . دواجية التجرميلالتفاقية يقلّل من املخاوف النامجة عن تطبيق شرط از

ويـشيع اســتثناء مــرتكيب اجلــرائم الــسياسية والعـسكرية مــن التــسليم يف القــوانني احملليــة     -٤٠
تطبيـق االتفاقيـة بـشكل مباشـر يـضمن عـدم اعتبـار               أنَّ   ولوحظ، يف بلد واحد،   . للبلدان املعنية 

لـرفض التـسليم   ومشلـت األسـباب األخـرى    .  من اجلرائم املشمولة باالتفاقية جرائم سياسـية       أيٍّ
احتـرام احلكـم الـذي يـنص         مـرتني، والـشكوك يف     علـى ذات اجلرميـة     مبدأ عدم جواز احملاكمـة    

 وعـرض القـضية    على عدم التمييز، وإمكانية تطبيق عقوبة اإلعدام، واألحكام الصادرة غيابيـا،          
على حمكمة اسـتثنائية يف الدولـة الطالبـة، وعـدم وجـود ضـمانات بـاحترام قاعـدة التخـصيص،                     

للشخص املطلوب، وعـدم وجـود      " الظروف الشخصية "التعارض مع االعتبارات اإلنسانية، و    و
 االمتثـال ملعــايري إثبــات معينــة  بــأنَّ َبلَــدان وأبلــغ. ضـمانات بــاحترام حقــوق اإلنــسان األساسـية  

  . شرطٌ للموافقة على طلبات التسليم
ال حتظــر  اك ثالثــة بلــدانفهنــ. وأُبلــغ عــن هنــوج متباينــة فيمــا يتعلــق بتــسليم املــواطنني    -٤١

وميكـن للبلـدان امللزمـة بـالقرار اإلطـاري       فيمـا متنـع بلـدان أخـرى تـسليمهم،           تسليم مواطنيهـا،  
  . بشأن أمر التوقيف األورويب تسليم مواطنيها

تعتـرب سـببا اختياريـا للـرفض يف      ال تعتـرب شـرطا لـرفض التـسليم أو      وازدواجية التجـرمي    -٤٢
ويف احلالـة األخــرية، ميكـن تقــدمي املـساعدة حــىت يف غيــاب    . ملتبادلــةسـياق املــساعدة القانونيـة ا  

مثـل أخـذ إفـادات الـشهود       (ازدواجية التجرمي وذلك إذا انطوت علـى صـالحيات غـري قـسرية              
طوعا، والقيام بالترصد بدون أمر قضائي، واحلصول على السجالت اجلنائية، واحلـصول علـى              

 بلدا واحـدا أفـاد جبـواز املوافقـة علـى          نَّغري أ ). لقضائيةبليغ املستندات ا  مواد متاحة للعموم، وت   
طلبات املساعدة اليت تنطوي على تدابري قسرية، حىت يف غيـاب ازدواجيـة التجـرمي، وذلـك إذا                  
كانت تلك املساعدة مطلوبة بغية إبراء مسؤولية شخص يتعـرض للمالحقـة، أو بغيـة احملاكمـة               

فيمــا يتعلــق  إالَّ وال يقــدم بلــد واحــد املــساعدة. قــصَّر تــشكل أفعــاال جنــسية مــع جــرائم علــى
  . باجلرائم اخلطرية اليت يعاقب عليها باحلرمان من احلرية ملدة تزيد عن سنة واحدة

وعلى وجه العموم، كانت أسباب رفـض طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة متوافقـة                -٤٣
 لـك، أُبلـغ عـن عـدم املعاملـة باملثـل           وباإلضافة إىل ذ  .  من االتفاقية  ٤٦ من املادة    ٢١مع الفقرة   

  . سبباً لرفض املساعدة يف بلد واحد
واسـتند بلـد   . وال تعترب السرية املصرفية سببا لرفض طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة      -٤٤

غري أنه ال ميكـن، يف      . واحد يف ذلك إىل مفهوم التطبيق املباشر للحكم ذي الصلة من االتفاقية           
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حينما تكون اجلرمية املشار إليهـا يف        إالَّ   لسرية املصرفية بأمر من سلطة قضائية     بلد واحد، رفع ا   
  ). ازدواجية التجرمي(الطلب جرمية أيضا وفقا لقوانني الدولة متلقية الطلب 

 غـري . املالية ضمن أسباب رفض طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       ومل تدرج اجلرائم    -٤٥
حد على عدم قبول الطلب إذا كانت اإلجراءات تتصل جبرمية يبـدو            القانون ينص يف بلد وا    أنَّ  

أهنــا هتــدف إىل خفــض الرســوم الــضريبية أو الــضرائب، أو تنتــهك اللــوائح املتعلقــة بالعملــة أو   
ومع ذلك، فقد قدم هذا البلد ذاته املـساعدة القانونيـة املتبادلـة     . التجارة أو السياسة االقتصادية   

  . من دفع الضرائب قضايا تتعلق بالتهّرب يف
    

    ي اخلاصةرِّأساليب التح  - باء  
 مــن االتفاقيــة الــدول األطــراف باختــاذ تــدابري علــى الــصعيدين الــوطين  ٥٠تلــزم املــادة   -٤٦

 علـى أن تقـوم الـدول باختـاذ مـا قـد يلـزم مـن                  ١وتـنص الفقـرة     . والدويل أو بالنظر يف اختاذهـا     
م املراقـب علـى النحـو املناسـب     يلوب التـسل تدابري لتمكني سـلطاهتا املختـصة مـن اسـتخدام أسـ          

وكــذلك، حيثمــا تــراه مناســبا، اتبــاع أســاليب حتــّر خاصــة كالترصــد االلكتــروين وغــريه مــن     
أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما مناسـبا داخـل إقليمهـا، وكـذلك لقبـول احملـاكم                 

بقـدر مـا   "لـة طـرف   وهـذه التعهـدات ملزمـة لكـل دو    . ما يستمد من تلك األسـاليب مـن أدلـة         
ووفقـا للـشروط املنـصوص عليهـا      ...تسمح به املبـادئ األساسـية لنظامهـا القـانوين الـداخلي،        

، مــن حيــث اهليكــل، يف األحكــام املتعلقــة ١وكــان جيــدر إدراج الفقــرة ". يف قانوهنــا الــداخلي
، رغــم أهنــا بإنفــاذ القــانون الــواردة يف الفــصل الثالــث ال يف األحكــام املتعلقــة بالتعــاون الــدويل 

ولكـي يقـوم املـستعرِضون باسـتعراض مـدى          . ضمن الفصل الرابع من االتفاقية     تندرج تصنيفياً 
تنفيذ احلكم، فإهنم يراعون يف معظم التقارير القطرية التـشريعات الوطنيـة املتعلقـة بـصالحيات                

 مـن   ١قـرة   وتـشري الف  . سلطات التحري يف تلك البلدان وباألدلـة املقبولـة يف الـدعاوى اجلنائيـة             
املذكور باعتباره عنـصرا     التسليم املراقب   إىل ثالثة أساليب خاصة للتحري، ال سيما       ٥٠املادة  

أمثلــة علــى أســاليب أخــرى     ضــروريا، بينمــا ُيــذكر الترصــد والعمليــات الــسرية باعتبارمهــا      
 ة إمكانيـ  يعين وهذا ما "). وغريه من أشكال الترصد والعمليات السرية      كـالترصد اإللكتروين ("

 عـددا قلـيال مـن التقـارير القطريـة           نَّي اخلاصـة، رغـم أ     رِّاستخدام مزيد من أسـاليب التحـ       توقّع
 بطرائـق  قيـام الـدول بتـصنيف أسـاليب التحـري اخلاصـة           نَّكما أ . شار إىل أساليب حتّر أخرى    أ

اقـب  ففي بعـض البلـدان، علـى سـبيل املثـال، يعتـرب التـسليم املر               . متباينة ال يعترب ثغرة يف التنفيذ     
  .ال فئة مستقلة جزءا من العمليات السرية
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واّتضح وجود تنّوع كبري على الـصعيد اإلقليمـي حبـسب مـا خلـص إليـه حتليـل كمـي                       -٤٧
لألدلـة   قبـول احملـاكم    لعدد املّرات اليت ُسمح فيها باسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة ومـدى              

 مـن أسـاليب التحـري    ومات عن أيٍّ وتعكس األرقام التالية معل   . تلك األساليب  املستقاة باّتباع 
 الـيت ُسـمح   ) التـسليم املراقـب والترصـد اإللكتـروين والعمليـات الـسرية           (الثالثة املذكورة أعاله    

ومل يؤخــذ يف احلـسبان ســوى أسـلوب التحــري اخلـاص القابــل للتطبيـق بــشكل عــام     . باتباعهـا 
  : على األفعال اجملرمة وفقا لالتفاقية

  ؛) مرة يف املتوسط للبلد الواحد٢,٧( مرة ٢٧: شرقيةجمموعة دول أوروبا ال  )أ(  
 مـرة يف املتوسـط   ٢,٤( مـرة  ١٧: جمموعة دول أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى         )ب(  

  ؛)للبلد الواحد
 مــرة يف املتوســط للبلــد  ١,٤( مــرة ١٩: جمموعــة دول آســيا واحملــيط اهلــادئ   )ج(  
  ؛)الواحد

  ؛)حدة يف املتوسط للبلد الواحدوامرة (  مرات ٩: جمموعة الدول األفريقية  )د(  
 مــرة يف املتوســط ٠,٦( مــرات ٣: ي جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب  )هـ(  

  ).للبلد الواحد
لـدى سـلطات التحـري يف     أنَّ ومن مث تـشري املعلومـات املـستقاة مـن العينـة احلاليـة إىل             -٤٨

 أوسـع   ا قانونيـ  اًتفويض ل أخرى جمموعة دول أوروبا الشرقية وجمموعة دول أوروبا الغربية ودو        
ــا ــاطق األخــرى   باســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة   نطاق وكانــت . ممــا لــدى نظرياهتــا يف املن

 سلطات التحري يف أمريكا الالتينية اسـتخدامها األقـل    أساليب التحري اخلاصة اليت استطاعت    
بعـض مـن تقاريرهـا     وكانت أوروبا الشرقية أيـضا هـي املنطقـة الوحيـدة الـيت وردت يف                . عدداً

ثـة  القطرية إشارة إىل أساليب حتّر خاصة أخرى أو إىل أشكال أكثر حتديدا مـن األسـاليب الثال              
  ).انظر أدناه(اليت سبق ذكرها 

وتــشري املعلومــات املتــوفرة أيــضا إىل اختالفــات بــني البلــدان الــيت تطبــق القــانون العــام    -٤٩
مل يكـن    هاتني الفئتني من الُبلدان    الفارق الكمي بني    أنَّ غري. والبلدان اليت تطبق القانون املدين    

 مـن أسـاليب     ١,٩فقد توخت الواليات القضائية اليت تطبق القـانون العـام مـا متوسـطه               . كبريا
التحــري اخلاصــة للبلــد الواحــد؛ يف حــني بلــغ هــذا املتوســط يف الواليــات القــضائية الــيت تطبــق  

  . األســاليب التــشريعية واإلجــراءات املــستخدمةوكــان الفــارق أكــرب بــني . ١,٦القــانون املــدين 
 فــإنَّ تقتــضي نظــم القــانون املــدين عمومــا احلــصول علــى تفــويض تــشريعي صــريح، ولــذلك إذ

هبـا ومـدى إمكانيـة تطبيقهـا حبـسب           تشريعاهتا تنظم الفـروق الدقيقـة بـني األسـاليب املـسموح           
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عملية التفويض باسـتخدامها     والقيود املفروضة على استخدامها و     ،  نوع اجلرائم أو األشخاص   
  يف املائــة تقريبــا مــن البلــدان الــيت تطبــق القــانون املــدين وتتــوافر  ٥٠ ففــي. يف القــضايا اجلنائيــة

بـشأهنا تلـك املعلومـات، يقتـضي اسـتخدام أســاليب التحـري اخلاصـة احلـصول علـى التفــويض          
نوين، يـتم قبوهلـا   أدلـة وفقـا لألسـاس القـا     احلصول علـى  وبعد. اخلاص بذلك من القاضي املعين  

تـدابري إجرائيـة    أيِّ خالل مرحلة مـا قبـل احملاكمـة ويف مرحلـة احملاكمـة دومنـا حاجـة إىل اختـاذ              
 ويف البلدان اليت تطبق القانون العام، غالباً ما تعترب أساليب التحري اخلاصة جزءا مـن              . منفصلة

ــة  ــة  اإلجــراءات العام ــسمح     جلمــع األدل ــيت تتخــذها ســلطات التحــري، وُي ــا دون  ال ــا عموم هب
 لدى الكـثري مـن البلـدان الـيت تعمـل بنظـام القـانون العـام                  نَّورغم أ . احلصول على إذن قضائي   

 فــإنَّ تــشريعات لتنظــيم اجلوانــب املوضــوعية واجلوانــب اإلجرائيــة املتــصلة هبــذه األســاليب،        
 لومـات الـيت   القرارات اليت ختص مقبوليتها ُتتخذ يف سياق قواعـد األدلـة املتعلقـة باسـتخدام املع               

ــدان، . ُيحــصل عليهــا مــن خــالل أســاليب التحــري اخلاصــة يف احملاكمــة     يظــل  ويف بعــض البل
ــستمدة مــن أســاليب التحــري اخلاصــة    باإلمكــان اســتخدام  بوصــفها معلومــات   املعلومــات امل
  .حىت وإن مل تقبل باعتبارها أدلةلالستدالل  استخبارية وأساسا

 مـن االتفاقيـة التزامـات حمـددة يف جمـال           ٥٠ادة   مـن املـ    ٤ إىل   ٢وتتناول الفقـرات مـن        -٥٠
أن تــربم اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو  حيــث تــشجَّع الــدول األطــراف علــى. التعــاون الــدويل

متعددة األطراف مناسبة السـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة يف سـياق التعـاون علـى الـصعيد          
 ُتتخـــذ القـــرارات املتعلقـــة  ،أو ترتيـــب ويف حـــال عـــدم وجـــود اتفـــاق). ٢الفقـــرة (الـــدويل 

 وأخــرياً،). ٣الفقــرة (علــى الــصعيد الــدويل تبعــا للحالــة   باســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة
 تفاصـيل عـن اسـتخدام التـسليم املراقـب علـى الـصعيد الـدويل، وتـبني كيـف                     ٤تتضمن الفقرة   

اض سـبيل  مثـل اعتـر   ميكن أن يـشمل هـذا األسـلوب، مبوافقـة الـدول األطـراف املعنيـة، طرائـق             
  . البضائع أو األموال والسماح هلا مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا

قدَّم إحصاءات يف هـذا املوضـوع، فهنـاك عـدة أمثلـة               عددا قليال من البلدان    نَّورغم أ   -٥١
ي اخلاصـة   تـسود فيمـا يتعلـق باسـتخدام أسـاليب التحـر            االجتاهات اإلقليميـة ذاهتـا     أنَّ   إىل تشري

بأسـاليب التحـري     الـدول الـيت تقبـل      فـإنَّ    وعموما،. وبالتشريعات الوطنية  على الصعيد الدويل  
 وهنــاك. مــن أجــل اســتخدامها علــى الــصعيد الــدويل تتعــاون أيــضا نظمهــا الوطنيــة اخلاصــة يف

مـن   ٢تدابري ُتتخذ لتنفيـذ الفقـرة    فارق إقليمي آخر يف الصكوك اإلقليمية املشار إليها بوصفها   
بلــدان، يف مجلــة أمــور، إىل بروتوكــول اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب  أشــارت فقــد. املــادة

يونيـه  / حزيـران ١٤ذة التفـاق شـينغني املـؤرخ    أفريقيـا بـشأن مكافحـة الفـساد؛ واالتفاقيـة املنفِّـ      
 بني حكومات دول احتاد بنيلوكس االقتصادي ومجهورية أملانيـا االحتاديـة واجلمهوريـة             ١٩٨٥
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؛ )٤٠املــادة (سية بــشأن اإللغــاء التــدرجيي إلجــراءات التفتــيش علــى حــدودها املــشتركة  الفرنــ
 بـشأن إقـرار اتفاقيـة املـساعدة املتبادلـة يف املـسائل              ٢٠٠٠وقانون جملس االحتاد األورويب لعـام       

 ١٤، واملــادة )التــسليم املراقــب (١٢املــادة (اجلنائيــة بــني الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب 
؛ ))اعتــــراض االتــــصاالت الــــسلكية والالســــلكية (٢٢-١٧، واملــــواد )حريــــات الــــسريةالت(

والربوتوكــول اإلضــايف الثــاين امللحــق باالتفاقيــة األوروبيــة بــشأن املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل 
، )التـسليم املراقـب    (١٨واملـادة   ) عمليات املراقبة عرب احلدود    (١٧املادة   (١٩٥٩اجلنائية لعام   

وأشارت الدول األعـضاء أيـضا إىل اتفاقيـات األمـم املتحـدة             )). التحريات السرية  (١٩واملادة  
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة االجتــار غــري املــشروع يف املخــدرات       ذات الــصلة، وال ســيما اتفاقي

، واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة             )١١املـادة    (١٩٨٨واملؤثرات العقليـة لعـام      
  ). ٢٠املادة (ة عرب الوطني

    
    جمموعة الدول األفريقية    

طبــق نظــام القــانون تمهــا تاالــدول األفريقيــة، وكل تــسمح دولتــان عــضوان يف جمموعــة   -٥٢
 لـديها   ت دولـة واحـدة ليـس      نَّمجيع أساليب التحري اخلاصة املذكورة، رغم أ       العام، باستخدام 

. باتبـاع هـذه األسـاليب      ة املـستقاة  قواعد تنظيمية واضحة خبصوص مقبولية األدل      حىت اآلن أيُّ  
ــدويل       ــوطين وال ــصعيدين ال ــدين أســاليب التحــري اخلاصــة بنجــاح علــى ال واســتخدم كــال البل

.  واسـُتخِدم أحــد هـذه األســاليب للتحـري يف قــضايا الفــساد   ، بــشأن خمتلـف اجلــرائم  للتحـري 
أنـه كـان     إالَّ   ،ولدى بلد واحد أربعة اتفاقات ثنائية ذات صلة بشأن التعـاون يف جمـال الـشرطة               

وتأخرت تلبيـة الطلبـات يف بعـض احلـاالت نظـراً لعـدم              . يتعاون أيضا على أساس غري تعاهدي     
 أنـه اسـتطاع    إالَّ   لدى البلـد اآلخـر اتفـاق حمـدد،         وليس. وجود آلية تنظم تكاليف هذا التعاون     

قبيــل اســتخدام أســاليب حتــّر خاصــة يف إطــار آليــات التعــاون العاديــة بــني أجهــزة الــشرطة مــن  
  . اجلنوب األفريقي أو اإلنتربولمنظمة التعاون اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف

 قـضايا  يف وتسمح ثالثة بلدان باستخدام جمموعة خمتارة من أسـاليب التحـّري اخلاصـة              -٥٣
 يف إالَّ    أحـدمها ال يـستخدمها     نََّبلَدان أشكاال حمـدودة مـن الترصـد، رغـم أ           ويستخدم. الفساد
 خـربة يف اسـتخدام هـذه األسـاليب يف التعـاون       أيُّ البلـدين  لدى وليس. موالغسل األ  حاالت

أدرج  ويف اآلونـة األخـرية    . املخـدرات  قـضايا  الدويل، باستثناء بعض الترتيبـات تبًعـا للحالـة يف         
بلد واحـد يف تـشريعاته الوطنيـة لـوائح تـنظم التـسليم املراقـب، علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين                          

كمـا أبـرم   .  من االتفاقيـة ٥٠ من املادة ٤روعيت فيها عناصر الفقرة   قةوالصعيد الدويل، بطري  
طلبـات التـسليم املراقـب داخـل إقليمـه قـد        أنَّ اتفاقا ثنائيا مع بلـد آخـر وقـّدم إحـصاءات تـبني          
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، اســتنادا إىل وردت وُنفِّــذت بالفعــل قبــل أن تــدخل التــشريعات الوطنيــة األخــرية حيــز النفــاذ  
  .١٩٨٨اتفاقية عام 

وال تسمح أربعة بلدان باستخدام أساليب التحري اخلاصة، وقد أشارت إىل أهنا مل تربم                -٥٤
 خــربة يف تطبيـق تلــك األسـاليب علــى الــصعيد    لـديها أيُّ ت اتفاقـات ثنائيــة ذات صـلة وليــس  أيَّ

يف مـشروع قـانون لتنفيـذ     إحـدى تلـك الـدول كانـت بـصدد النظـر       أنَّ غـري . الدويل تبًعا للحالـة   
ــة تطبيــق     . ٥٠ املــادة  مــن١الفقــرة  وأشــار بلــد آخــر إىل صــك إقليمــي، كمــا أشــار إىل إمكاني

 مـن   ٣الفقـرة   (االتفاقية بشكل مباشر فيما يتعلق باستخدام أساليب التحري اخلاصة تبًعا للحالـة             
  .)٥٠املادة 
 هلــا باســتخدام أســاليب التحــري املخــّول  بعــض التقــارير مل حيــّدد الــسلطاتنَّورغــم أ  -٥٥

تلـك األسـاليب اسـُتخدمت مـن قبـل قـوات الـشرطة         أنَّ   شري املعلومـات املتـوافرة إىل     اخلاصة، ت 
  .دون احلصول عموما على أمر قضائيوسلطات مكافحة الفساد 

    
    جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ    

ــع        -٥٦ ــسمح ثــالث دول أعــضاء يف جمموعــة دول آســيا واحملــيط اهلــادئ باســتخدام مجي ت
وتـرى إحـدى هـذه الـدول ضـرورة          . املـذكورة علـى الـصعيد الـوطين       أساليب التحري اخلاصـة     

األدلـة الـيت جتَمـع مـن خـالل هـذه األسـاليب يف احملـاكم،                  وضع تشريعات جديدة بشأن قبـول     
ويف بلـد آخـر،    . ال إىل أمهيتها كما هو عليه احلـال اآلن         استناداً إىل طريقة احلصول على األدلة     

بناء على طلب البلدان الـيت       إالَّ   صة على الصعيد الدويل   ال ميكن استخدام أساليب التحري اخلا     
وذكــر بلــد واحــد أنــه ينبغــي إعطــاء  . أبــرم معهــا معاهــدات بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة 

 األولويــة لبنــاء القــدرات فيمــا يتعلــق بأســاليب التحــري اخلاصــة علــى الــصعيد الــوطين، وإبــرام 
  . تنفيذها على وجه السرعةدولية هبذا الشأن يف وقت الحق و اتفاقات

ويسمح ما يقرب من نصف عـدد البلـدان باسـتخدام أسـلوب واحـد أو أسـلوبني مـن                      -٥٧
 ولـوحظ يف إحـداها، نظـرا   . بالترصـد  إالَّ أساليب التحري اخلاصة، فيما ال تسمح ثالثـة بلـدان     

ام اتفاقات رمسيـة    احلاجة إىل إبر   احلافل بالتعاون مع نظرياهتا األجنبية تبًعا للحالة، عدم        لسجلها
تبًعا للحالة مع بلدين آخرين، ومل يقـدم البلـد الثالـث معلومـات               وتعاون أحد البلدان   .للتعاون
ويــسمح بلــد آخــر بالترصــد والعمليــات الــسرية . خــربة ميتلكهــا علــى الــصعيد الــدويل أيِّ عــن

. ائم الفـساد  ويستخدمها يف قضايا الفساد، يف حني ال يسمح بالتسليم املراقب فيمـا يتعلـق جبـر               
وكان البلد ذاته قد أبرم عدة اتفاقـات ثنائيـة بـشأن هـذه املـسألة داخـل املنطقـة اإلقليميـة، وال                       

ويسمح َبلَدان بالتـسليم املراقـب   . التعاون إن مل يوجد اتفاق أو ترتيب يف هذا اخلصوص        ميكنه
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ُتجَمــع باســتخدام أهنمــا مل يقــدما معلومــات حمــددة بــشأن مقبوليــة األدلــة الــيت   إالَّ وبالترصــد،
متعلقـة باسـتخدام التـسليم       ثنائيـة  اتفاقـات  عدة وقد أبرم أحد هذين البلدين    . العمليات السرية 

املراقب، وقّدم إحصاءات بشأن التـسليم املراقـب عـرب احلـدود للـسلع أو األمـوال يف عـدد مـن                      
البلد اآلخـر    وبإمكان. ختص هذه األرقام مجيع اجلرائم وليس جرمية الفساد بالذات         و احلاالت؛

 أساسـاً قانونيـاً؛ غـري أنـه مل يعـرض أيَّ         بـني اثـنني مـن أجهـزة الـشرطة أو االتفاقيـة             اختاذ اتفـاق  
  .هبذا اخلصوص حالة
ــصعيد        -٥٨ ــسمح ثــالث دول أطــراف باســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة علــى ال وال ت

 ون يف بلـد رابـع     وعالوة على ذلك، ورغم أنه ليس هناك ما مينـع سـلطات إنفـاذ القـان               . الوطين
  هنـاك أيُّ   تهـذه الـصالحية، وليـس      القـانون  من استخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة، ال حيـدد          

ــة بــصورة   . مبــادئ توجيهيــة واضــحة عــن اســتخدام تلــك األســاليب   وقــد ال ُتقبــل هــذه األدل
كما مل تربم تلك البلـدان األربعـة اتفاقـات          . لالستدالل املباشر  مباشرة ولكن ميكن استخدامها   

  .على استخدام أساليب التحري اخلاصة تبًعا للحالة مل تتعاونو
باستخدام أساليب التحري اخلاصة، يف احلاالت اليت ُيسمح فيهـا           والسلطات املخّول هلا    -٥٩

هي قوات الشرطة أو هيئات مكافحة الفـساد أو النـواب العـامون، دون             باستخدامها يف املنطقة،  
ت علـى املكاملـات     صُّبلـد واحـد، تـضطلع الـشرطة بالتنـ         يف  و. احلصول عمومـا علـى إذن قـضائي       

ويف بلـد آخـر،     . للقيـام بـذلك    اهلاتفية نظراً الفتقار هيئـة مكافحـة الفـساد إىل املعـدات أو اخلـربة              
  . االتصاالت مما تتمتع به الشرطةتتمتع هيئة مكافحة الفساد بصالحية أوسع يف اعتراض

    
    جمموعة دول أوروبا الشرقية    

من نوعـه كمـا ذُكـر        ع يف الدول األعضاء يف جمموعة دول أوروبا الشرقية فريد          الوض  -٦٠
ــسمح ، ســابقا ــدان     حيــث ُي ــع البل ــع أســاليب التحــري اخلاصــة يف مجي  العــشرة باســتخدام مجي

  معلومـات عـن    أيُّ رد يف ثالثة فقـط مـن بـني التقـارير القطريـة املقدمـة              تومل  . املستعَرضة تقريبا 
 معلومات سـوى فيمـا يتعلـق    مل ترد ورة مجيعها؛ وحىت يف هذه التقارير،   األساليب الثالثة املذك  

  . حمظورا أم بأسلوب واحد فقط، دون حتديد ما إذا كان هذا األسلوب مسموحا به
وينظم بعض البلدان صالحيات التحري الـيت تتجـاوز نطـاق األسـاليب الثالثـة املـشار                   -٦١

ومـن األمثلـة علـى ذلـك اختـراق          . يـد مـن التفـصيل     إليها يف االتفاقية، أو حيدد بعـض مساهتـا مبز         
اجلماعات اإلجرامية، وإنشاء شخـصية اعتباريـة أو تأسـيس تنظـيم سـري، وتركيـب براجميـات                  

ظروف تسمح ى باحلصول علـى بيانـات حاسـوبية غـري مـشروعة،               يف النظم احلاسوبية، وهتيئة   
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شـكال   واالرتـشاء بوصـفها  وينظم بلد واحد حتديدا حماكـاة الرشـو     . استخدام اإلنترنت  ورصد
  .من أشكال التسليم املراقب

ــال يف اخلــربة الكــبرية يف اســتخدام أســاليب       -٦٢ ويتجلّــى هــذا املــستوى العــايل مــن االمتث
وتنص بعض القوانني احملليـة حتديـدا علـى اسـتخدام هـذه              .التحري اخلاصة على الصعيد الدويل    

ء أو الـدول األطـراف يف جملـس أوروبـا           وأشارت الـدول األعـضا    . األساليب يف التعاون الدويل   
 بــني ١٩٨٥يونيــه / حزيــران١٤ذة التفــاق شــينغني املــؤرخ االتفاقيــة املنفِّــو واالحتــاد األورويب

حكومــات دول احتــاد بنيلــوكس االقتــصادي ومجهوريــة أملانيــا االحتاديــة واجلمهوريــة الفرنــسية 
 إىل االتفاقـات الـيت أبرمتـها        ركة التفتيش على حـدودها املـشت      إلجراءات التدرجيي   اإللغاءبشأن  

لـدى نـصف عـدد البلـدان أيـضا اتفاقـات ثنائيـة بـشأن            أنَّ   كمـا . هبذا اخلصوص  هذه الكيانات 
التعاون يف جمال إنفاذ القانون وأنظمة تتعلق باسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة، ويعمـل بلـد        

بعض الـدول    ة، تستطيع ويف غياب اتفاقات حمدد   . واحد على وضع اتفاقات ثنائية هلذا الغرض      
  . استخدام أساليب حتّر خاصة تبًعا للحالة، أو على أساس املعاملة باملثل

ــدول األعــضاء يف اجملموعــة مــع دول أخــرى مــن خــالل        -٦٣ وقــد تعــاون نــصف عــدد ال
ويف إحـدى العمليـات الـيت نفـذها مـؤخرا      . استخدام أساليب التحري اخلاصة يف قضايا الفساد   

ــدان متجــاوران،   ســاعدت أســاليب الترصــد عــرب احلــدود يف كــشف مــوظفني يف اجلمــارك     َبلَ
وأشـار بلـد آخـر إىل النجـاح يف التعـاون مـع دولـتني، يف حـني حـّدد                     . واعتقاهلم بتهمة الرشوة  
ومتثلـت إحـدى هـذه احلـاالت يف        .  التعـاون  امت فيها هذ   متعلقة بالفساد  بلد آخر ثالث حاالت   

عاونت فيها مخسة بلدان من خالل فريـق حتـّر مـشترك،    قضية مراهنة كربى يف ميدان الرياضة ت    
وطّبــق بلــد واحــد اثنــتني مــن احلــاالت عملًيــا يف مرحلــة  . واســتخدمت فيهــا أســاليب الترصــد

وتلقى بلد واحد طلبا من بلـد آخـر يف منطقـة            . املعلومات عنهما ظلت سرية    أنَّ   التحري، غري 
جــود معاهــدات أو اتفاقــات بــني  يعمــل بنظــام قــانوين خمتلــف؛ ورغــم عــدم و   إقليميــة أخــرى

البلدين، فقد لُبِّي الطلـب وفقـا ملقتـضيات البلـد الطالـب، إذ مل يكـن يتعـارض مـع التـشريعات                       
ويف مــا يزيــد قلــيالً علــى نــصف عــدد البلــدان، ال بــد مــن   . الوطنيــة يف الدولــة متلقيــة الطلــب 

عض البلـدان االسـتغناء   هلذا النوع من التعاون، رغم أنـه ميكـن لـب     احلصول على أمر من احملكمة    
  .ن هذا الشرط يف احلاالت العاجلةع
    

    ي جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب    
علـى نطـاق حمـدود     إالَّ باستخدام أساليب التحـري اخلاصـة   ال ُيسمح، كما ذُكر أعاله،      -٦٤

اسـتخدام  وتـسمح دولـة واحـدة ب      . يف الدول األعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب        
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يف  احملرضني العمالء السريني ما داموا يتصرفون يف حدود القانون، بينما ُيحظر استخدام العمالء       
وتنظم دولة ثالثـة التـسليم      . وتسمح دولة أخرى باستخدام أساليب الترصد     . حالة جرائم الفساد  

 املراقــب كمــا تــنظم، بــشروط معينــة، الترصــد بالفيــديو؛ ومــن ضــمن هــذه الــشروط أن يكــون    
الــدوائر القــضائية احملليــة، أو أن  متعلقــا جبرميــة ذات تــأثري أو آثــار وطنيــة تتجــاوز نطــاق التحــري

اسـتخدام   علـى إمكانيـة   يف هـذا البلـد   يـنص القـانون   كمـا . يكون الفعل متـصال باجلرميـة املنظمـة      
  . بغرض التعاون الدويل أيضا مجيع أساليب التحري املسموح هبا على الصعيد الوطين

 نَّ تسمح دولتان اثنتان باستخدام أساليب التحري اخلاصـة علـى اإلطـالق، رغـم أ               وال  -٦٥
وميكـن للبلـد    . االجتـار باملخـدرات وغـسل األمـوال        حـاالت  إحدامها تعمـل هبـذه األسـاليب يف       

 النتـائج  اآلخر أن يساعد دوال أطرافا أخرى هبذه األساليب تبًعا للحالة، شريطة عدم اسـتخدام            
  .كمة وطنيةيف حم
ــاليب التحــري اخلاصــة     -٦٦ ــُد أس ــستخدم بع ــات     ومل ُت ــدويل يف التحري ــاون ال ــرض التع بغ

 أو اتفاقيــة البلــدان  ١٩٨٨اتفاقيــة ســنة   أنَّ ولــوحظ، مــع ذلــك،  . املتعلقــة مبكافحــة الفــساد  
أساســا قانونيــا هلــذا  تتخــذ األمريكيــة اخلاصــة باملــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة ميكــن أن 

. مع بلد آخـر يف املنطقـة بـشأن التـسليم املراقـب             ثنائي ولة واحدة بروتوكول  ولدى د . الغرض
  .ا مينع من التعاون تبًعا للحالةوأشار بلد واحد إىل عدم وجود م

    
    جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

أعـضاء يف جمموعـة دول أوروبـا        الـيت هـي     الـسبع املـستعَرضة     األطـراف   من بني الدول      -٦٧
ودول أخــرى، تــسمح مخــس دول يف تــشريعاهتا باســتخدام مجيــع األشــكال الثالثــة        الغربيــة 

يف االتفاقية، ويـنظم بلـد آخـر أسـلوبني منـها بينمـا يـسمح                 ألساليب التحري اخلاصة املذكورة   
إحدى الدول ذكـرت بأهنـا ال تـسمح          أنَّ   غري. باستخدام األسلوب الثالث يف املمارسة العملية     

ويف أحـد   . باسـتجواب األفـراد    فيمـا يتعلـق     وخباصـة  ،  م عـرب احلـدود    معينة مـن التـسلي     بأشكال
بغرض مجع املعلومـات االسـتخبارية، لكـن         تلك البلدان، ميكن أن تستخدم أساليب االعتراض      

 يؤثر كـثريا فيمـا       ذلك ال  إالَّ أنَّ    األدلة اليت ُتجمع هبذه الطريقة ال ُتقبل يف احملاكمات اجلنائية؛         
وال يـسمح بلـد     . لى مالحقة مرتكيب اجلـرائم، مبـا يف ذلـك جرميـة الفـساد             على القدرة ع   ُيعتقد

واجلرميـة املنظمـة،    يف اجلـرائم املتـصلة باملخـدرات     إالَّ   واحد باستخدام أساليب التحري اخلاصة    
  .يف قضايا الفساد ال

التقارير القطرية تـشري إىل الـصكوك    فإنَّ ورغم أنه ال لزوم ألساس تعاهدي يف العادة،   -٦٨
ــا  ــاد األورويب وجملـــس أوروبـ ــو ذات الـــصلة لالحتـ ــة املنفِّـ ــؤرخ  االتفاقيـ ــينغني املـ ــاق شـ   ذة التفـ
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 بـني حكومـات دول احتـاد بنيلـوكس االقتـصادي ومجهوريـة أملانيـا                ١٩٨٥يونيـه   / حزيران ١٤
ــشأن    ــسية ب ــة الفرن ــة واجلمهوري ــاءاالحتادي ــدرجيي اإللغ ــيش علــى حــدودها  إلجــراءات الت  التفت

أجهــزة إنفــاذ القــانون يف دول  عــض البلــدان اتفاقــات ثنائيــة ذات صــلة مــعولــدى ب. املــشتركة
وذكـر بلـد واحـد أنـه        . اتفاقات تتعلق بفرق التحـري املـشتركة       أحكام ذات صلة يف    أخرى أو 

ــسرية   ــات ال ــة     إالَّ ال ميكــن إجــراء التحري ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــدمي امل ــى طلــب لتق ــاء عل . بن
 ري اخلاصة بـصورة عامـة تبًعـا للحالـة، ومل يـسبق لـه أن أبـرم              ويستخدم بلد آخر أساليب التح    

  .  معاهدات حمددة هبذا اخلصوصأيَّ
طريـة ال تقـدم معلومـات تفـصيلية عـن إجـراءات احلـصول          قُمجيـع التقـارير ال     نَّورغم أ   -٦٩

علــى تفــويض باســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة، تــوحي املعلومــات املتاحــة يف البلــدان الــيت 
يـرجَّح اشـتراط     القانون العـام بعـدم ضـرورة احلـصول علـى تفـويض قـضائي، بينمـا           تطبق نظام 

  . احلصول عليه يف البلدان اليت تطبق نظام القانون املدين
ــدان عّمــ    -٧٠ ــغ بعــض البل ــسمح باســتخدام أســاليب     وأبل ــات مؤســسية ت ــن ترتيب ــه م ا لدي

م فريقــا مــن العمــالء وأبلــغ بلــد واحــد عــن برنــامج يــض . التحــري اخلاصــة يف التعــاون الــدويل
على الصعيد الوطين، كما يعمل، باالتفـاق مـع دول أخـرى،        السريني املتفرغني وغري املتفرغني   

للعمليـات الـسرية، الـذي       ويشارك البلـد نفـسه يف الفريـق العامـل الـدويل           . على الصعيد الدويل  
املبــادرة ويــشارك بلــد آخــر يف تنفيــذ مــشاريع يف إطــار  . أجهــزة إنفــاذ القــانون  مــن٢٥يــضم 

وأفـاد  . التابعة لالحتاد األورويب بشأن التخطيط االستراتيجي العمليايت الشامل اخلاص بالشرطة         
الترتيبـات الدوليـة املتعلقـة باسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة تكـون يف العـادة             بأنَّ   البلد ذاته 

  .وتشريعات أو معاهدات داعمة مشمولة مبذكرة تفاهم حمددة
ــة علــى اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة   وقــّدمت عــدة دو   -٧١ بغــرض التعــاون   ل أمثل

 بواسـطة الترصـد اهلـاتفي، وحـاليت فـساد          بيانـات  اسـُتقيت بـشأهنا    حاالت فـساد   الدويل تشمل 
وعــالوة علــى ذلــك، ســاعد بلــد واحــد، بنــاء علــى . اســُتخدم فيهمــا أســلوب التــسليم املراقــب

تكليـف مـواطن مـن البلـد الطالـب يف             علـى  طلب قدمه بلـد آخـر يف اجملموعـة اإلقليميـة ذاهتـا،            
ي رِّتتعلق بـالتح   بيانات مبهمة سرية هتدف إىل احلصول عن طريق الترصد على         واليته القضائية 

واجتمــع شــاهد يف عمليــة ســرية مــع أفــراد مــن خمتلــف  . يف قــضية فــساد علــى الــصعيد الــدويل
ي مجيـع املـشتبه فـيهم إىل        وُدعـ . البلدان كـانوا ضـالعني يف بيـع معـدات عـسكرية والتـرويج هلـا               

  .اجتماع يف البلد الطالب، حيث قُبض عليهم ووجِّهت إليهم اهتامات
  


