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    خالصات وافية  -ثانياً  
    بلغاريا    
    النظام القانوين    

 ديـسمرب  / يف العاشر من كانون األول      األمم املتحدة ملكافحة الفساد    وقَّعت بلغاريا على اتفاقية   
 الفقـرة  ألحكـام اً فقوو. ٢٠٠٦أغسطس /آب ١٥ اجلمعية الوطنية يف ا وصادقت عليه ٢٠٠٣

لإلجــراءات اً عليهــا وفقــالــيت ُيــصادق املعاهــدات الدوليــة " ، فــإنَّ مــن الدســتور٥املــادة  مــن ٤
ن القـانون احمللـي      مـ  ل جـزءاً  فيها تشكِّ ز النفاذ   حّيوتدخل  مجهورية بلغاريا    وُتنَشر يف    الدستورية

وتواظـب احملـاكم البلغاريـة علـى تطبيـق          ". هأحكامـ ما يتعارض معها من     على  تكون هلا الغلبة    و
حكــام اتفاقيــة قــادرة علــى تطبيــق أ الــسلطات البلغاريــة املختــصة   نَّفــإاً ومبــدئي. دةه القاعــهــذ

  . باستثناء أحكام التجرمياً،مباشراً تطبيقمكافحة الفساد 
    

    عامةالستنتاجات الا    
هـا  ، وخاصـة نظام    بلغاريـا القـانوين    ات يف نظـام   جهود كبرية من أجل اعتماد إصـالح      جيري بذل   
نتيجـة  اً  وجـاءت هـذه اإلصـالحات أيـض       . ملعاجلة قضايا الفساد  وذلك  ،  انون العقوبات اخلاص بق 

آليـات دوليـة وإقليميـة       جتريـه    لتقيـيم الـيت ختـضع     وكافحـة الفـساد     مل بلغاريا   نفَّذهتااليت  مبادرات  لل
جمموعـة الـدول    (رتبطـة بالفـساد     تلـك امل  الفساد أو    املتصلة مبكافحة    قضاياالوالية على   هلا  أخرى  

 جلنــة اخلــرباء املعنيــة بتقيــيم تــدابري مكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب   واملناهــضة للفــساد
واملعـين   نظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     التابع مل الفريق العامل   ؛  التابعتني جمللس أوروبا  

  .)ة األوروبيةاملفوضي؛ آلية التعاون والتحقق اخلاصة ببالرشوة يف املعامالت التجارية الدولية
اجلنائيـة  إلجـراءات   علـى ا   اهلامـة مـن التحـسينات     اً  بلغاريـا عـدد    أدخلـت    ونتيجة لتلك املبادرات،  

ــسادملكافحــة  ــام     الف ــدد حــاالت االهت ــاع ع ــت ارتف ــضايا يف، وبوســعها أن تثب ــسادال ق ــع ف  الرفي
  . قليالً عدد القضايا اليت بّتت فيها احملاكم حىت اآلنوإن كان، املستوى
منــع جلنــة : تني مهــارئيــسيهيئــتني  مــنيف بلغاريــا الفــساد ملكافحــة ؤســسي طــار امل اإلويتــشكَّل
 الفساد واجلرميـة املنظمـة    منع  ، ومركز   ٢٠٠٦اليت تأسست يف عام     ) اللجنة(ومكافحته  الفساد  

مبــسؤولية اللجنــة ل وتتكفَّــ. يف طــور إقامتــه كمؤســسة، الــذي ال يــزال )املركــز(ومكافحتــهما 
إطــار االســتراتيجية الوطنيــة ضــمن ذ سياســات مكافحــة الفــساد تنفيــاملتعلقــة بتنــسيق األنــشطة 

 ومـن مهـام    . علـى التـوايل    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ ييف عام  تاأُقرَّ اللتني   ملكافحة الفساد وخطة عملها   
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راميـة إىل منـع      تـدابري  ووضـع ختطـيط   االضـطالع بأنـشطة      و تتحلـيال الرئيـسية إجـراء     املركز ال 
  .ممارسات الفساد

ة  القانونيــاتاإلصــالحاقتــران ضــمان  يف لــسنوات املقبلــةخــالل اي يــسي الرئدِّالتحــل ســيتمثَّو
لفعـال  تنفيـذ ا  علـى ال  تـشجيع   الالتنسيق املشترك بـني الوكـاالت و       تعزيز ترمي إىل إدارية  بأخرى  

كـذلك مـن     ، ال بـدَّ   مكافحـة الفـساد    إجـراءات    وبغية كفالـة جنـاح    .  ذات الصلة  لقوانني احمللية ل
جـراءات القـضائية    التـأخري يف التحقيقـات واإل     حـاالت   عاجلـة   ة مب الكفيلـ حتديد السبل والوسائل    

الـسياسة  وعلى صـعيد     . فعاالً  كبحاً اجلرائم املتصلة بالفساد  كبح  اجلهود املبذولة ل  اليت قد حتبط    
مــع جلاً أكثــر تنــسيقوبــسط مكافحــة الفــساد االســتفادة مــن آليــات أستواصــل أنــشطة العامــة، 

ملنـع اجلرميـة     خمصَّـصة صـلة ألغـراض وضـع اسـتراتيجيات         ذات  بيانات وإحصاءات   يلزم من    ما
  .لعدالة اجلنائيةوا

لفريـق العامـل     ا أن تفـضي أعمـال    ضـمان   هو  و ،على املستوى التشريعي  اً  حالي قائم آخر   حتدٍّومثة  
إىل نتــائج ، ٢٠٠٩نـوفمرب  /تـشرين الثــاين يف  تهلّاسـتُ  ، الــيتديـد ججنـائي  صياغة قــانون املعـين بـ  
مكتــب األمــم املتحــدة املعــين اســتعداد ببــت الــسلطات البلغاريــة حَّصدد، ريف هــذا الــو. ملموســة

يف املـشورة    تـوفري اخلـربة وإسـداء        عند االقتضاء لتلبية طلبها بـشأن     ) املكتب(باملخّدرات واجلرمية   
  .وأعماله املذكور داوالت الفريق العاململاً دعم التشريعيامليدان 

    
    القانون وإنفاذ التجرمي    
    التجرمي    

يف مناسـبات عـدة      الفـساد  األفعـال املتـصلة ب     جتـرِّم  الـيت     البلغارية التشريعية األحكام سبق تعديل 
ــة ملكافحــة الفــساد   لــضمان ــال للمعــايري الدولي التجــرمي كــام  أحنَّفــإيف هــذا الــصدد، و. االمتث
اقيـة  لـشروط املنـصوص عليهـا يف اتف   ل،  متتثل، إىل حد بعيـد    إلطار القانوين البلغاري  ة ل املوضوعي

لكنــه ال يــورد و ،تفاقيــة االيف املبيَّنــة القــانون اجلنــائي معظــم اجلــرائم  وجيــرِّم. مكافحــة الفــساد
قاضــى ُي بــل جرميــة ،  بوصــفها جرميــة مــستقلة جرميــة اخــتالس املمتلكــات يف القطــاع اخلــاص  

مراعـاة صـفة    اختالس املمتلكـات يف القطـاع العـام، مـع           بـ  املتعلقةاألحكام   ها قياساً على  مرتكب
وكـذلك  ،  نـائي قـانون اجل  ال مـن    ٩٣املـادة    بـاملعىن املقـصود يف    بوصفه أحد املسؤولني    شخص  ال
  . املُختلَسةلممتلكاتل العموميةلطبيعة غري ا

تنفيــذ ويتعرقــل . يف حــد ذاهتــااإلثــراء غــري املــشروع بوصــفه جرميــة مــستقلة   اً وال ُيجــرَّم أيــض
القيــود الدســتورية  بفعــل انوين البلغــاري مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد يف النظــام القــ ٢٠ املــادة
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وعـالوة علـى ذلـك،      . مبوجـب القـانون    تـه  حـىت تثبـت إدان     براءتـه افتراض   املتهم يف    املتعلقة حبق 
 بيـد . نـائي قـانون اجل يف املستقبل مـن ال ح نقّت صيغةيف  بشأن إدراج هذه اجلرمية     توجد خطط    ال
قـد  جرامية متصلة بالفساد    إ فعالأمن ارتكاب   مكاسب غري مشروعة    احلصول على   مفهوم   أنَّ

 ميـة عائـدات اجلر   ضـبط ومنـها   املمتلكات،  فيما يتصل ب  ىل فرض عقوبات    يف سياق أعم إ   يؤدي  
ومثـة  . ا، أو مـصادرة هـذه العائـدات       أو املستخدمة يف ارتكاهبـ     اارتكاهبأو املمتلكات املتأتية من     

ائفــة واســعة مــن  ط يــشمل ،املــصاحلب وتــضاراملوجــودات  التــصريح عــنتــشريع قــائم بــشأن  
  .نص على عقوبات إداريةيو "األشخاص الذين يشغلون مناصب عامة"

وظـف يـشغل    أي م " علـى الـصعيد احمللـي     واسع النطـاق    اً  تعريفاملعرَّف  " وظفامل"مفهوم   ويشمل
دفوعات ال يوجد متييز بـني املـ      ،  "غري املستحقة  املزية"وفيما يتعلق بطبيعة    ".  مسؤوالً اًرمسياً  منصب

  .املبالغ صغريةوإن كانت للعقوبة حىت الرشوة ختضع إذ  ،املمنوح املبلغ لى أساس عاياداهلأو 
  : إىل األمور التاليةالسلطات البلغارية املستعرضون انتباه واسترعى
ألغـراض  كذلك جرمية املتاجرة بـالنفوذ،      تعريف جرمية الرشوة يف القطاع العام و      يلزم    -  

 إىل املوظـف    املزيـة فيهـا    ُتقـدَّم لبس حاالت ال    صراحة ودون   تشمل  االتساق، بطريقة   
اً أم كيانـ  اً  طبيعيـ اً  ، سـواء كـان شخـص      )طرف ثالث مستفيد  (لطرف ثالث   نفسه وإمنا   

لعمليـة   يأخذ فريق االسـتعراض يف حـسبانه ا       اً، وفيما خيص هذه املسألة حتديد     .اًاعتباري
حيـدوه  و،  ائي جديـد  صياغة قـانون جنـ    املعـين بـ   الفريـق العامـل     اليت يـضطلع هبـا      اجلارية  

تطبيـق  مـسألة   توضـيح   يواصـل   ل ابريالعامـل مـا يلـزم مـن تـد         الفريـق   يتخذ  أن  األمل يف   
  .أيضاً الرشوة واملتاجرة بالنفوذيف حاليت ستفيد املثالث الطرف المفهوم 

مـن القـانون اجلنـائي      أ  ٣٠٥ملـادة   مبوجـب أحكـام ا    اً  حتديـد  الوسـيط جترمي سلوك    اعُترب  -  
 يف الوقـت الـراهن    الزمـة   مل تعـد    الـيت   الـسابقة   التـشريعات البلغاريـة     ا  ه من بقايـ    أنَّ على
الـذي أُدرِجـت فيـه مجيـع أفعـال          ،  ٢٠٠٢يف عام   البلغاري  تعديل القانون اجلنائي     بعد

تطبيـق هـذه    نطـاق    كمـا أنَّ  ؛  املعنيـة لعناصـر املوضـوعية للجرميـة       بوصفها مـن ا   الرشوة  
يعجـز عـن تـسليمها إىل       وسـيط   إىل  ة  رشـو  فيهـا    ُتقـدَّم مقصور على حـاالت      األحكام

األعمــال اً هبــذه املالحظــات مراعيــفريــق االســتعراض وقــد أدىل . اجلهــة املقــصودة هبــا
 قـصد  وب ،جديـد صياغة قـانون جنـائي       املعـين بـ    الفريـق العامـل    يـضطلع هبـا   اجلارية اليت   
  .ه األعمالتسهيل هذ

 بغيـة حتديـد الفـرق       ليـة تفـسري التـشريعات احمل     لتوضـيح بذل مزيد مـن اجلهـود       قد يلزم     -  
مــن ا ارتكاهبمــالــشروع يف ، ون جهــةمــواالرتــشاء لرشــوة لبــني العناصــر املوضــوعية 
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كـلّ مـن   ة بـإدراج   صلملتـ ية ا  التـشريع  تعن توضيح تفسري التعديال     ، فضالً جهة أخرى 
  . املتعلقة بالرشوةأحكام القانون اجلنائي يف غري املاديةاملزايا املادية واملزايا 

 قــد عائــدات تتــأّتى منــها جلــرائم الــيتا صــفة اجلرميــة األصــلية علــىلتــشريعات البلغاريــة ا تقــصروال 
تتنـاول   القـانون اجلنـائي  األحكـام ذات الـصلة مـن    ف. غـسل األمـوال  جـرائم تتعلـق ب  تصبح موضـوع   

 ،ةأصــلي بوصــفها جــرائم جنــائي وإداري علــى حــد ســواء طــابع الــيت تتــسم بمجيــع أنــواع اجلــرائم  
  .تتجاوز متطلبات اتفاقية مكافحة الفسادوبذا فهي خطورهتا، توى مسلنظر عن بصرف ا

 احلكم القائم يف التـشريعات احملليـة بـشأن غـسل األمـوال      صيغة   أنَّإىل  وأشارت السلطات البلغارية    
ــيح اجملــال أمــام  توالنطــاق  ةواســع) ٢٥٣املــادة ( ــه علــى   ت  ة األصــلياجلرميــةمالحقــة اجلــاين ومعاقبت
  .ها العائدات املتأتية من غسلميةلى جرعكذلك و

لنظـام القـانوين الـوطين مـع         أحكام ا  ملواءمةاليت تبذهلا بلغاريا    كبرية  الجلهود  اب املستعرضون ولئن نوَّه 
ــساد يف جمــال التجــرمي    ــة مكافحــة الف ــإهنم أحكــام اتفاقي ــداً مــن    ، ف ــستدعي مزي اســتبانوا جمــاالت ت

  : إىل املسائل التاليةملختصةسلطات ا انتباه اليف هذا الصدد التحسينات، واسترعوا
 رمي سـلوك الوسـيط  القائم يف حد ذاته بـشأن جتـ  احلكم  يف جدوى استبقاء    إعادة النظر     -  

ــوة، وحــاالت يف  ــالنفوذ  الرش ــاجرة ب ــب  نإيف املت ــك مناس ــان ذل ــام  .اً ك ــذا والقي يف ه
ــصدد ــة  بتقــّصي إال ــديالإدخــال مكاني ــى تع ــشأن  نــص األحكــام  ت عل ــصلة ب ذات ال

، "بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر "عبــارة  صــراحةن مَّلتتــضاجرة بــالنفوذ الرشــوة واملتــ
  اتفاقية مكافحة الفساد؛ مع يتماشى مبا

تــشمل صــراحة بطريقــة  واملتــاجرة بــالنفوذ لقطــاع العــامتفــسري جــرائم الرشــوة يف ا  -  
طـرف  (لطـرف ثالـث     إىل املوظـف نفـسه وإمنـا         املزيـة فيهـا تقـدمي     قـصد   االت ال يُ  ح

  ؛)ثالث مستفيد
املزايــا املاديــة واملزايــا ة بــإدراج صلملتــاشريعات احملليــة تفــسري التــاالســتمرار يف توضــيح   -  

  ؛ املتعلقة بالرشوةأحكام القانون اجلنائييف على السواء  غري املادية
بــني العناصــر  حديــد الفــرق  ســتمرار يف توضــيح تفــسري التــشريعات احملليــة لت    اال  -  

مـن جهـة أخـرى،    ا مـ الـشروع يف ارتكاهب  و من جهة واالرتشاء  لرشوة  لاملوضوعية  
ــا     ــذا األســاس ّمم ــى ه ــق عل ــشروع يف ارتكاهبإذا كانــت أحكــام  والتحق ــال ــد م ا ق

  ؛للمحاكميف املمارسة العملية اً  أيضمتقادمة أحكاماً -ملبدأ من حيث ا - باتت



 

6 V.11-87230 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.4

مــن  ٢٨لمــادة االختيــاري لطــابع المراعــاة ومــع  ، حيثمــا كــان ذلــك مناســباً، القيــام  -  
ــ ــساد اتفاقي ــذلكة مكافحــة الف ــضائية   وك ــسوابق الق ــ ال ــصلةاة ذالوطني ــيم ،ت ال  بتنظ

ــة  ــة األ عــرض املعلومــات املتعلقــة بكيفي ــة علــى الباشــرة أو املدل ــة احملكمــة وظرفي كيفي
  ؛، واالستفادة من هذه املعلومات على أمت وجهالقضاةتقييمها من جانب 

 التــشريعات احملليــة لتوســيع تفــسرييف توضــيح  اً،حيثمــا كــان ذلــك مناســب، ســتمراراال  -  
ــادة  ــائي  ٢٠٦نطــاق امل ــادة  متاشــياً مــن القــانون اجلن ــة مكافحــة  ٢٢ مــع امل  مــن اتفاقي

 أشـياء   ممتلكات أو أموال أو أوراق ماليـة خـصوصية أو أيّ          أية  " تشمل حبيث   ،الفساد
 يف القطــــاع اخلــــاص االخــــتالس موضــــوع بوصــــفها الــــشيء "أخــــرى ذات قيمــــة

  ؛"يعود لشخص آخر منقول شيء"تقتصر على  وأالَّ
 تنفِّـذ الـيت  ن القـوانني احملليـة   عـ نـسخ   بألمني العام لألمم املتحـدة    تزويد ا  من   التأكُّد  -  

عــن مجيــع و) اإلجراميــةعائــدات الغــسل ( مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد ٢٣املــادة 
  .افهاصأوأو هذه القوانني  من تعديالت على ُيدخل الحقاً ما

 مـن القـانون اجلنـائي       ٢٨٢تنفيـذ املـادة     يف  اً   تواجـه حتـدي    أنَّهـا إىل  ة  وأشارت السلطات البلغاريـ   
وظـروف  لتعامـل مـع أنظمـة اجتماعيـة وسياسـية           املوضـوعة لغـرض ا    ) "يانة اجلنائية لألمانة  اخل("

عتباريـة  كيانـات ا  ، وهي بـذلك ال تنطبـق يف احلـاالت الـيت ُيقـصد فيهـا منفعـة                   أخرىاقتصادية  
تـؤول إىل تربئـة      أو   ٢٨٢املـادة   إطـار   جلرائم يف    قضايا ا  ُتغلقما   اًوغالب. مال خاص  رأسب قائمة

ــا   ــهمني هب ــا ا   اتمبوجــب املمارســ املت ــيت تتبعه ــستبعد يف  الراســخة ال ــة، إذ ُت ــنص  حملكم ــذا ال ه
 وظــفامل"ون ضــمن نطــاق تعريــف  نــدرجيال الــذين واســعة مــن األشــخاص   طائفــة مــسؤولية
 ُيـسمَّى  ملـا    تنظـيم قـانوين   إجـراء   نـائي و  اجلقـانون   جديد بشأن ال   هنج   تباعا لذا، يلزم    ".العمومي

  ."نصباملجرائم "
    

    إنفاذ القانون    
 متـصلة بالفـساد يف القطـاع العـام        جـرائم   يرتكبـون   األشخاص الذين   املطبقة حبق   العقوبات   نَّيبدو أ 

عقوبـة   اًدائمـ الغرامـات   تـشكِّل   و. املطبَّقـة جـزاءات   احلد األقـصى لل    بالنظر إىل ادعة مبا فيه الكفاية     ر
 .العقوبــاتبــشأن تلــك قانونيــة دنيــا العــام علــى حــدود لقــانون اجلنــائي ويــنص ا. إضــافية مفروضــة

 تلـك   مـن أخـّف   ت القصوى املطبقة على اجلـرائم املتـصلة بالفـساد يف القطـاع اخلـاص                زاءااجلوتعّد  
توسـط  امل نطـاق الضـمن   علـى أهنـا تبقـى       ،  ون عموميـ  ونموظفـ اليت يتورط فيهـا     املطبَّقة على اجلرائم    
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مـصادرة  مـن قبيـل     ضـافية   إعقوبـات   على تلك األفعـال اجلنائيـة أو اجلـرائم          اً   وُتطّبق أيض  .للعقوبات
  .قبعض احلقوالتمتع باملمتلكات واحلرمان من 

 مـن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد بـشأن          ٢٩أنَّ التشريعات البلغاريـة متتثـل ألحكـام املـادة           اً  وُرِئي عموم 
عن نظـام التقـادم املطبـق يف القـانون املـدين واإلداري      اً  معلومات شاملة كلي التقادم، رغم أنه مل ُتتح    

، وعن تعليق فترة التقادم يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا اجلـاين املزعـوم                  الشخصيات االعتبارية بشأن  
  .قد فّر من وجه العدالة

 ت االعتباريــة للشخــصياملــسؤولية اإلداريــةحديــد التاً قانونيــاً بلغاريــا أن تــضع إطــارواختــارت 
 رغـم ه   بأنَّـ  بلغاريـا ادت  وأفـ . تفاقيـة مكافحـة الفـساد     الاً   يف ارتكاب أفعـال جمّرمـة وفقـ        تورطةامل

ــة،    االفتقــار إىل   العقوبــات فــإنَّمعلومــات إحــصائية عــن تطبيــق العقوبــات يف املمارســة العملي
ــةاملطبقــة حبــق  النقديــة ــة ومتناســبة ورادعــة  تعتــرب  الشخــصيات االعتباري ــةمبــا فعال ــه الكفاي ، في

 شريعيــنص التــوعــالوة علــى ذلــك،  . االخنفــاض النــسيب ملــستوى الــدخل يف ضــوء ســيما  الو
لكـن  و للمنفعـة اجملنيـة،   ة االقتـصادي القيمـة ن مـ أدىن ه ال ميكن أن تكون العقوبـة  صراحة على أنَّ 

ــدو  ــسبيدىن  أأنَّ هــذه العقوبــات يب ــعهــو  ممــااً ن ــرح  و.اً عمومــمتوقَّ ن أن واخلــرباء احلكوميــ اقت
ــّصى  ــة تتقـ ــسلطات الوطنيـ ــع  الـ ــة رفـ ــى    إمكانيـ ــة الـــيت ُتفـــرض علـ ــات النقديـ ــستوى العقوبـ مـ

 فيهــا تعتــرباحلــاالت الــيت ال جــرائم متــصلة بالفــساد يف ارتكاهبــا  دنــع الشخــصيات االعتباريــة
إذا ، أو "ممتلكـات  " مـن اخلـارج  ا إليهـ تقـدَّم رشـوة  مـن   ة االعتباريـ يةالشخـص نيهـا  جت  اليت نفعةامل

  .نفعة اجملنيةاملقيمة  من لتيقّناتعذّر 
 ومنـهم   ،هـامهم ئهـم مل  أدااجلنائيـة علـى      املالحقـة ن  مـ حبـصانة   يتمتعون  الذين   األفراد الدستور   وحيدِّد
 وأعــضاء الربملــان ؛)اخليانــة العظمــى وانتــهاك الدســتور جــرمييت باســتثناء (ونائبــه س اجلمهوريــة رئــي

؛ واملرشـحون النتخابـات     وأعـضاء احملكمـة الدسـتورية     ؛  ) اخلطـرية  نائيـة  اجلـرائم اجل   باسـتثناء (الوطين  
  .) اخلطريةنائية اجلرائم اجلباستثناء(حملية األورويب والنتخابات  لربملانلرئاسية وبرملانية و
مكتـب املـدعي    ويتمتـع   . اسـتقالل الـسلطات القـضائية     صـراحة علـى     الدستور البلغاري   وينص  
ر علـى   قـد تـؤثّ    عوامـل خارجيـة   أيـة   من تأثري   ية  وردست باستقالليةائي  النظام القض يف إطار   العام  
صــالحيات املــدعي العــام القانونيــة يف تــرد  و.اًونزيهــاً قانونيــاً ملهامــه وصــالحياته تنفيــذ هتنفيــذ

 بدقــة متطلبــات حتــدَّد حيــثة، نائيــالدســتور وقــانون الــسلطة القــضائية وقــانون احملاكمــات اجل 
  .مهامه وصالحياتهيف أداء صالحية تقديرية ي العام علمّدلاً أساسُتمنح  وال املالحقة القضائية

، ٢٠٠٩منـذ عـام     و.  الفـساد  ملكافحـة  ةخاصـ إدارات  عي العـام    مكتب املـدّ  وقد أُنِشئت داخل    
ــانون الــسلطة القــضائية ميكِّــن  ــة رئــيس  ق ــهيئ ــإىل جنــب مــع رؤســاء  اً االدعــاء، جنب وزارات ال
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ساعدة  مـن أجـل املـ       اإلدارات مشتركة بني وإنشاء وحدات متخصصة     من   ومؤسسات الدولة، 
  . رئيس هيئة االدعاءخيتارهيعطيها مدع عام إجرائية  إجراء التحقيقات مبوجب توجيهات يف

وجـه القـصور    تعتـرف بأ  إصـالح الـسلطة القـضائية       لبلغاريـا بـشأن     ديـدة   اجلستراتيجية   اال نَّومع أ 
عبئــة  وتاتاملؤســسعزيــز لت اًخاصــاً هتمامــفإهنــا تــويل ايف املمارســات القــضائية، اً حاليــاملوجــودة 
ــة وكفــاءة    اقــدرات وتركّــز االســتراتيجية علــى  . لنظــامالــسلطة القــضائية لتحــسني جــودة العدال

حتـسني اإلدارة واحلكـم الرشـيد داخـل الـسلطة القـضائية             : ذات األولويـة  الثالثـة التاليـة     األهداف  
ــواطن يف   ــع املـ ــميم ووضـ ــة والصـ ــضائي  عمليـ ــام القـ ــساد يف النظـ ــة الفـ ــت   .مكافحـ ــد حظيـ وقـ

. اجملتمـع املـدين   فئات   و ئيةالقضاأعضاء السلطة   من السياسيني و  النطاق  تأييد واسع   االستراتيجية ب 
  . املعنية كافةاملؤسساتها من جانب تنفيذمدى فعالية على صالحات جناح اإلوسيتوقف 

 القـضائية الـسلطة  مـساءلة  الـيت تـشوب   معاجلـة أوجـه القـصور    وتكتسي اإلجراءات الراميـة إىل     
فـساد واملتـاجرة   بالمـزاعم   يف اآلونـة األخـرية بـشأن    وقعـت ولُوِحظ يف حاالت  . أمهية جوهرية 

 عليهـا   الـسلطات التأديبيـة والقـضائية       ردّ نَّأ يف السلطة القضائية البلغارية      اإلدارةبالنفوذ وسوء   
 تعزيــز مــساءلة ومواصــلة هــذا الــرد تعزيــز علــى الــسلطات البلغاريــة وُتــشجَّع .اًكــان ملموســ

علـى  د  الفـسا علـى   لمعاقبـة   ل القانونيـة والتأديبيـة      لـسبل طبيق مجيع ا  تلسلطة القضائية من خالل     ا
  . وصارممتَّسقحنو 

.  يف مكافحـــة الفـــسادتـــهاإىل حتـــسني فعاليهتـــدف صـــالحات يف وزارة الداخليـــة وأُجرِيـــت إ
ها والكـــشف عنـــفـــساد  األفعـــال املنطويـــة علـــىاملؤســـسية الالزمـــة ملنـــع وأُنـــِشئت القـــدرات 

 وزارة الداخليـة  وتتـوىل . من خالل إنشاء ثالث مديريات متخصصة    والتحقيق فيها    هاواعتراض
 وتعـزَّزت . ئـة مـن اجلـرائم اجلنائيـة مبوجـب القـانون اجلنـائي             ا يف امل  ٩٧  نسبة قدرها  التحقيق يف 

 الـيت أُدخلـت   األخـرية   تعـديالت    على إجراء التحقيقات بفضل ال     وزارة الداخلية ات  قدر رادباطّ
  .٢٠١٠مايو /أيار يف أصبحت سارية املفعولوانون اإلجراءات اجلنائية قلى ع

ــومــن خــالل  ــدات اجلرميــة  ق ــا  ٢٠٠٥ لعــام انون مــصادرة عائ ــانوين  ، وضــعت بلغاري اإلطــار الق
فعــال األمعظــم وتنــدرج ضــمن نطــاق القــانون املــذكور  .  ومــصادرهتاعائــدات اجلرميــة لتجميــد

فعاليـة  لاً  ضـمان و. الرشوة يف القطاع اخلاص   جرمية  استثناء  فساد، ب التفاقية مكافحة ال  اً  ّرمة وفق اجمل
املتأتيـة  متلكـات   تحديـد مـصدر امل    ب جلنـة معنيـة   قـانون   ال مبوجب هذا أُنِشئت  ،   ذات الصلة  التدابري

حديد مـصدر ممتلكـات عائـدة       تل عملية حترِّي  ٢١من أنشطة إجرامية، وقد استهلت هذه اللجنة        
  . اتفاقية مكافحة الفساد مبوجب جمرَّمةأفعاالًأشخاص ارتكبوا  ىلإ
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لقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      اً   إجراءات محاية الشهود يف إطار اإلجراءات اجلنائيـة وفقـ          وتندرج
بــاخلطر ّممــن لــديهم صــلة  دين مايــة األشــخاص املهــدَّ املتعلــق حب٢٠٠٤ لعــاماص اخلــقــانون الو
  .إجراءات جنائيةب

والكـشف  يف قـانون منـع تـضارب املـصاحل     عـن املخالفـات إال   غني  قواعد محايـة املـبلِّ    وال ُتدرج   
 يبلغـون الـذين   أحكام شاملة بشأن محايـة األشـخاص        ، وال ينص القانون على      ٢٠٠٨ام   لع عنه

املبذولـة  عـزز إىل حـد كـبري اجلهـود          تأن   هذه األحكـام  ومن شأن   . املتصلة بالفساد فعال  عن األ 
 أن  مـن املستحـسن للغايـة      لـذا فـإنَّ   ،  شف عنـها  كـ لفـساد وال  نع ممارسـات ا   ملعلى الصعيد احمللي    

  .اُيؤخذ هب
تــوفّر هبــا التــشريعات طريقــة الــيت ل يف الثَّــتتمممارســة جيــدة إىل وأشــارت الــسلطات البلغاريــة 

إجــراءات قانونيــة ضــد ســتهالل ااجلرميــة مــن مــن  املتــضرِّرينألشــخاص  آليــات متكّــن اوطنيــةال
أو الــشخص الــذي يتحمــل املــسؤولية / عليــه ودعــوى مدنيــة ضــد املــدعىرفــع ميكــن  و.نــاةاجل

 . علـى حـد سـواء      غـري املاديـة   اخلـسائر   املادية و سائر   عن اخل  اتعويض ت وُتقدَّم. أفعالهاملدنية عن   
 احملاكمـة كل مـن إجـراءات       يف سياق    باحلق املدين إالَّ   ةعي مدّ ا نفسه تعيِّنضحية أن   للوال جيوز   

  .لمحاكمةواإلجراءات السابقة ل
علـى أنـه ظـرف      فـساد مـع سـلطات إنفـاذ القـانون           ائم املتـصلة بال   ر اجل مرتكيب تعاوننظر إىل   وُي

يف بــشأن الرشــوة خــاص ومثــة حكــم . إطــار اإلجــراءات اجلنائيــةلمــسؤولية اجلنائيــة يف خمفّـف ل 
ــائي   ــانون اجلن ــنص الق ــىي ــه  شــخص أيَّ  أنَّعل ــا   ُتعــرض علي  رشــوة أو ُيوعــد باحلــصول عليه

مــن أجــل القيــام م أو اخلــبري حملكّــاملــسؤول أو ابتــزاز مــن ض لالا تعــّر إذُيعاقَــب ال تقــدَّم لــه أو
غـسل  بشأن احلكم املتعلق ب   بع هنج مماثل    ّتوُي. وطواعيةاً  بذلك فور ذا أبلغ السلطات    بذلك، أو إ  

غـسل   الذي ال ُيعاقب مبوجبه اجلـاين يف احلـاالت الـيت ُينـهي فيهـا مـشاركته يف عمليـة                      األموال
  .هبالسلطات ويبلغ ا قبل إمتامها األموال
مـن احملكمـة ويف احلـاالت الـيت تتـوفر فيهـا         إذن  مبوجـب   املـصرفية   عن املعـامالت    السرية  وُترفع  

يف  ما قـد يقـع مـن تـأخُّر     وبالنظر إىل .الفسادعلى ارتكاب خمالفات جنائية، ومنها جرائم   دلة  أ
د يلــزم النظــر يف فقــاملــصرفية، عــن املعــامالت الــسرية برفــع حلــصول علــى أوامــر مــن احملكمــة ا

 فيمـا   نـهج الـشامل للتـشريعات الوطنيـة       مراعـاة ال  مـع    ،ذات الـصلة  ختفيف املعايري واإلجـراءات     
  .بالترخيص برفع السريةاً يتعلق بالسلطة املختصة قانون

جـرائم  القـانون اجلنـائي علـى مجيـع         بصيغتها الـواردة يف      ةاجلنائيوالية القضائية   قواعد ال وتنطبق  
 أراضـيها داخـل   املرتكبـة   عـال   لبلغاريـا األف  الواليـة القـضائية      وتـشمل  .النفوذبـ  الرشوة واملتاجرة 



 

10 V.11-87230 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.4

 أجانـب يف اخلـارج      ا يرتكبـه  األفعـال الـيت   اليت يرتكبها مواطنـون بلغـاريون، وكـذلك          واألفعال
واألفعـال الـيت يرتكبـها أجانـب يف          ،بأحد مواطنيهـا  صاحل مجهورية بلغاريا أو     مبس   مت إذا كانت 
كمـا  . فيـه اً  مجهوريـة بلغاريـا طرفـ     اتفـاق دويل تكـون      املنـصوص عليهـا يف      ت   يف احلـاال   اخلارج
  .ايف بلغارياً  الوالية القضائية اجلرائم اليت ال ُترتكب إال جزئيتشمل

ــة يف جمــال إنفــاذ القــانون،   اً وفيمــا يتعلــق عمومــ  ــاه إىل املــسائل اســُترعيمبتطلبــات االتفاقي  االنتب
  :اإلضافية التالية

الشخــصيات مــستوى العقوبــات النقديــة الــيت ُتفــرض علــى   يــة رفــع إمكان دراســة  -  
 نفعـة امل فيها   تعترباحلاالت اليت ال     يف   بالفسادجرائم متصلة    ارتكاهبا دنع االعتبارية

، "ممتلكـات  " مـن اخلـارج    اتقـدم إليهـ   رشـوة   مـن    ة االعتباريـ  يةالشخـص نيهـا   جت اليت
  نفعة اجملنية؛املقيمة  من التيقُّنتعذّر إذا  أو

 عــن املخالفــات ّممــن خيطــرون غنياملــبلِّ إمكانيــة وضــع نظــام شــامل حلمايــة دراســة  -  
 وقـائع تتعلـق بأفعـال جمّرمـة         ةبأيـ  حبـسن نّيـة وألسـباب وجيهـة       السلطات املختـصة    

ــ ــةاً وفقـ  النظـــر يف اختـــاذ يتعـــيَّنويف هـــذا اخلـــصوص، .  مكافحـــة الفـــسادالتفاقيـ
  :اإلجراءات التالية

ــن      ◦     ــعة م ــة واس ــد طائف ــل    حتدي ــسائل مث ــة م ــصلة ملعاجل ــشريعات ذات ال  الت
زويـدهم  لـوظيفي، وت  ومحاية مستقبل املبلِّغني ا     باإلبالغ اتؤسساملاعتراف  

داخـل املؤسـسة    لتـويل وظـائف أخـرى       هم  نقلـ عن     فضالً الدعم النفساين، ب
  غريها؛ مؤسسة  أو يفنفسها

 اإلبــالغ عــن املمارســات الــيت وظفني العمــوميني علــى املــتــدريب سني حتــ  ◦    
  العمومية؛اإلدارة  فساد داخل تنطوي علىُيشتبه يف أهنا 

سلطات الـ ملتعـاونني مـع     عقوبـة ا  لتخفيـف   ات الناظمـة    النظر يف توسيع نطـاق التـشريع        -  
حـاالت  تـشمل  ل، ة مـن املـسؤولية اجلنائيـ   ء املتعـاونني  إعفـا أو  /ونفـاذ القـانون     ملكلّفة بإ ا

التفاقيـة مكافحـة الفـساد،      اً  ّرمـة وفقـ   اجملفعـال   األمـن   اً   من جمموعـة أوسـع نطاقـ       حمدَّدة
  ؛لرشوة وغسل األموالتقتصر على حاالت تتعلق باحبيث ال و

ــة دراســة   -   ــرام اتفاقــات أو ترتيبــات  إمكاني حكــام ألاً وفقــمــع دول أطــراف أخــرى  إب
مـن  الـدول  التابعـة لتلـك   إنفـاذ القـانون    املكلفـة ب  لـسلطات   ا لـتمكني   الداخلي، قانونال

  ؛ الفسادائمفيما يتعلق جبر مقابل إبداء تعاون كبري وبةعقال ختفيفاقتراح 
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الرشـوة يف   أيـضاً   يـشمل   النظر يف توسـيع نطـاق قـانون مـصادرة عائـدات اجلرميـة ل                -  
  ؛القطاع اخلاص

متلكـات اجملّمـدة   م للتـدابري لزيـادة تعزيـز اإلدارة الـسليمة      ضمان اختاذ ما يلزم من        -  
اً  وفقـ  أفعـال جمرَّمـة يف القـانون احمللـي        ارتكاب   ة أو املصادرة املتأتية من    ضبوطاملأو  

ــساد    ــة الفـ ــة مكافحـ ــستخدمةأو التفاقيـ ــرائم أو   املـ ــك اجلـ ــاب تلـ ــ يف ارتكـ راد ُيـ
  ؛يف ارتكاهبااستخدامها 

ح التــشريعات زيــادة وضــود مــن كُّــتأعلــى ال اً،حيثمــا كــان ذلــك مناســباحلــرص،   -  
مــشمول رتكــاب جــرم  عــادة تعــيني املــوظفني العمــوميني املتــهمني با    الناظمــة إل

  ؛ضرورة احترام مبدأ افتراض الرباءة مع مراعاة اتفاقية مكافحة الفساد،ب
 خطـورة اجلـرائم املتـصلة بالفـساد       الـسلطات الوطنيـة يف حـسباهنا        خذ  أأن ت ضمان    -  

عنـــد النظـــر يف إمكانيـــة اإلفـــراج املبكـــر أو املـــشروط عـــن األشـــخاص املـــدانني   
  ؛بارتكاب تلك اجلرائم

هيئــات مــستقلة مكافحــة الفــساد مــن خــالل  الوطنيــة الراميــة إىل جلهــودمواصــلة ا  -  
 فـضالً  امليـدان، هـذا  ز باألخص على معاجلة حتديات التنفيذ يف       كّإلنفاذ القوانني تر  

ــساءلة  ــز م ــضائية مــن خــالل    اعــن تعزي ــسلطة الق ــع ا تل ــق مجي ــسبلطبي ــة ل  القانوني
  ؛اًرم وصامتَّسقاًاً د تطبيقالفساعلى لمعاقبة لوالتأديبية 

عـن املعـامالت   رفـع الـسرية   ذن بإلحصول علـى    الرمسية الالزمة ل  تطلبات  ختفيف امل   -  
  .على الصعيد احملليالفساد قضايا املصرفية يف سياق التحقيق يف 

    
    التعاون الدويل    

ا، ال تزال هناك بعض الشواغل إزاء بلغاريمباشرة يف مكافحة الفساد اتفاقية إمكانية تطبيق رغم ب
  ا تقييم بلغاريوينبغي يف هذا الصدد أن تواصل . االتفاقيةمن هذه  "التلقائية النفاذ غري"ام األحك

  .لتنفيذها تنفيذاً تاماً تشريعات سنب ما إذا كانت بعض أحكام االتفاقية تتطلّ
    

    تسليم اجملرمني    
األعـضاء   الـدول سائر فيمـا يتعلـق بـ   ف. تـسليم اجملـرمني   من مستويني لاً مؤلفاً بلغاريا نظام أقامت

لـس  اإلطـاري الـصادر عـن اجمل      قـرار   ال مـع متطلبـات      متاشـياً  م اهلاربون ُيسلَّيف االحتاد األورويب،    
أوامر التوقيف األوروبية وإجـراءات التـسليم   بشأن  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٣بتاريخ  األورويب  
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يف اً  تطبيقه حمليـ  لالقرار اإلطاري   جرى تكييف ذلك    و. بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب     
املتعلــق قــانون البينمــا دخــل شــطر ، ٢٠٠٥عــام  يف اعُتمــد خمــصَّصقــانون مــن خــالل بلغاريــا 
  .ورويبىل االحتاد األإاألوروبية حيز النفاذ بعد انضمام بلغاريا أوامر التوقيف بتنفيذ 

 معاهـدة،  ودبوجـ  تسليم اجملـرمني  تلتزم بلغاريا، رغم أهنا ال تشترط     البلدان األخرى،   ص  فيما خي و
األورويب املتعلقـــة بتـــسليم اجملـــرمني اجمللـــس اتفاقيـــة ك،  القائمـــةاملعاهـــدات املتعـــددة األطـــرافب
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب    امللحقــني هبــا اإلضــافيني ربوتوكــولنيالو ، واتفاقي

ن أذربيجـان وأرمينيـا     كل مـ  تسليم اجملرمني مع    بشأن  ثنائية   تفاقاتابلغاريا  كما أبرمت   . الوطنية
  .الواليات املتحدة األمريكيةواهلند ولبنان وكوريا اجلنوبية ووالصني وأوزبكستان إسبانيا و

ولـو مل تقـدَّم      لتسليم اجملرمني،    اً قانوني اًأساسباعتبارها  اتفاقية مكافحة الفساد    ببلغاريا   وتعترف
ُتطّبــق ،  اجملــرمنيتــسليم بــشأنعاهــدة دوليــة محــال عــدم وجــود يف و. مبوجبــهاتــسليم طلبــات 

  .أساس املعاملة باملثلعلى التشريعات احمللية 
أوامــر تنفيــذ حالــة مــن ذلــك  وُتــستثىن ، اجملــرمنيتــسليمل شــرطاًاً دومــالتجــرمي املــزدوج يعــد و

 للغايـة مـن     مطوَّلـة  قائمـة    فيما خيـص  هذا الشرط    يلغي   القرار اإلطاري  نَّ أل ،ةوروبياأل التوقيف
  .الفساد جرائم ، مبا فيهااجلرائم

 ،أورويباستـصدار أمـر توقيـف    لى أساس إال عمواطنيها اجملرمني من بلغاريا بتسليم وال تسمح  
بلغاريـا  إىل  ألمـر التوقيـف  يف الدولـة املـصدرة   تـه  بعـد حماكم شريطة أن ُيعاد الشخص املطلوب  

  .حتجازأمر اال حبقه ُينفَّذأو فيها فترة عقوبته لكي يقضي 
ه تـسليم يف رفـض  اً  إىل جنسية اهلارب حصر   لسلطات البلغارية يت تستند فيها ا   أما يف احلاالت ال   

إىل املـدعي العـام   القـضية  ملـف  يلزمهـا بتقـدمي    القـانون الـداخلي      نَّ، فإ فترة عقوبته لكي يقضي   
ومـن املمارسـات    . دواعـي إلجرائهـا   لغرض إجراء حماكمة جنائية إذا كانت هناك        املعين باألمر   
م بـأن تقـدِّ     الطالبـةَ  الدولـةَ  لطلـب التـسليم      إثـر تلقيهـا   الـسلطات البلغاريـة     بلغ  أن ت اً  الشائعة أيض 

املتعلقــة بالــصالحية علــى أســاس اتفاقيــة جملــس أوروبــا بــشأن الــصالحية الدوليــة للحكــم اً طلبــ
  .الدولية لألحكام اجلنائية

تبـيِّن أنَّ   وضـيحية   أمثلـة ت   مثـة ،  طلبات تسليم اجملـرمني   ُرفضت فيها بالفعل     اليتاحلاالت  وفيما خيص   
  .جرائم سياسيةكان خيص تسليم طلب أو ألنَّ ، على أساس التقادمالرفض متَّ 

تـرة  طلـب التـسليم ف    بلغاريـا   عندما تتلقـى    اجملرمني   تسليمعملية  قد يستغرق إمتام    بصفة عامة،   و
 مــاًتكــون العمليــة مرهونــة دو و،دةقَّــعاحلــاالت املاســتثناء بثالثــة أشــهر، تــراوح بــني شــهرين وت
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 تـضع القوانني احمللية    فإنَّ،  ةوروبياألتوقيف  أوامر ال فيما يتعلق بتنفيذ    أما  . تعاون الدولة الطالبة  ب
  . يوما٦٠ًيف غضون ا بأكمله، وينبغي أن تكتمل العملية زمنية أقصراً أطر
    

    املساعدة القانونية املتبادلة    
اإلجـراءات اجلنائيـة،     ألحكـام قـانون      ئيـة وفقـاً   م املساعدة القانونية املتبادلـة يف املـسائل اجلنا        قدَُّت

التحقيقـات  صل ب أنواع املساعدة اليت ميكن تقدميها فيما يت      من  قائمة غري حصرية    الذي يتضمَّن   
نطاق املساعدة القانونية املتبادلـة ويـشمل       قّيد القانون   وال ي . جراءات القضائية إلواملالحقات وا 

تكـون  اتفاقـات دوليـة     ب  عمـالً الـيت ميكـن تقـدميها إمـا         شـكال املـساعدة القانونيـة        أ سـائر نطاقها  
ميكن تقدمي املساعدة فيمـا يتعلـق باملـسائل    كما . على أساس املعاملة باملثل   فيها أو   اً  طرفبلغاريا  

أحكـام اتفاقيـة مكافحـة      وُتطبَّـق   . إجراءات جنائيـة   استهالل   املدنية واإلدارية اليت قد تؤدي إىل     
 ٥املـادة    مـن    ٤ أحكـام الفقـرة      مبوجـب اً  باشـر ماً  نية املتبادلة تطبيق  الفساد بشأن املساعدة القانو   

 املساعدة القانونيـة املتبادلـة مـع       بشأن   أبرمت بلغاريا اتفاقات ثنائية    وقد   .من الدستور البلغاري  
  .الواليات املتحدة األمريكيةكوريا اجلنوبية و

ــورد ــانون  وي ــة  ق ــة،  تقــدمي أســباب رفــض طلــب  اإلجــراءات اجلنائي ــة املتبادل ــساعدة القانوني امل
ازدواجيـة التجـرمي ليـست     نَّفـإ لـى ذلـك،   وعالوة ع. السرية املصرفية األسباب تشمل هذه  وال
  .لتقدمي املساعدةاً شرط

طلبـات  ويلـزم إرفـاق     . املعنيـة  للتعامـل مـع الطلبـات        املعيَّنـة السلطة املركزيـة    ووزارة العدل هي    
  .نكليزيةية أو اإلالبلغار إىل بنسخة مترمجةاملساعدة 
ىل اتفاقيــة تــستند صــراحة إاملــساعدة القانونيــة املتبادلــة بــشأن  طلبــات أيُّ حــىت اآلن ومل ُتقــدَّم

، وقـد   تـسجيل مجيـع الطلبـات   ٢٠٠٨د لعـام  حَّـ نظـام املعلومـات املو    ويكفـل   . مكافحة الفساد 
  . اليت سبقت العام املذكورفترةيف الاً صعبكان تتبع املعلومات 

الـصكوك الدوليـة   بـاختالف   طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة         تجهيز  لطار الزمين   وخيتلف اإل 
طلبـات  هـذه ال يـستغرق تنفيـذ   و. احلالـة تعقيـد  مـة ومـدى     املقدَّ ونوع املـساعدة  املفعول  السارية  

  .مدة تتراوح بني أربعة أشهر وستة أشهر يف املتوسط
 اإلجــراءات اجلنائيــة بــشأن قــانونعلــى أُدِخلــت صــياغة تعــديالت وتــوىل فريــق عامــل خــاص  

ــة  املتعلقــة بحكــام األ ــة يف املــسائل اجلنائي ــة املتبادل حتليــل  إجــراء بعــد، وذلــك املــساعدة القانوني
بلغاريـا  ، واليت تعـّد    متعمق لالتفاقات الدولية القائمة يف جمال التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية          
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املنـصوص عليهـا يف     تطلبـات   املتـدابري لتنفيـذ      علـى وجـه التحديـد     ووضعت بلغاريـا    . فيهااً  طرف
  .اًعملياً  تنفيذ من اتفاقية مكافحة الفساد٤٦املادة 

    
    أشكال التعاون الدويل األخرى    

دة دِّاملتعــصة املخصَّــات يــتفاقاال:  هــي الــصكوك الناظمــة لنقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم     إنَّ
 بـشأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم           ورويبألالـس   اجملاتفاقيـة   (بلغاريـا   تلتـزم هبـا     اليت   األطراف

ذا الــشكل مــن تتعلــق هبــاً أو االتفاقــات الــيت تتــضمن أحكامــ)  امللحــق هبــااإلضــايف ربوتوكــولالو
األمـم املتحـدة   اتفاقيـة    و  عـرب الوطنيـة    املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية      ومنها   ،التعاون

مــع املربمــة تلــك ك واالتفاقــات الثنائيــة، ؛ورويب الثانويــةاالحتــاد األوتــشريعات كافحــة الفــساد؛ مل
ميكـن نقـل األشـخاص احملكـوم     و). قانون اإلجراءات اجلنائية( والتشريعات الوطنية    ؛تركيا ولبنان 

  . يف هذا الصدداتفاقات دولية وجوديف حال عدم شرط املعاملة باملثل إىل اً  استنادعليهم
 علـى األعمـال الـيت أجنزهـا         ًءُعـدِّلت بنـا   ل الـدعاوى اجلنائيـة و     األحكـام املتعلقـة بنقـ     مت  قد قُيِّ و

نقـل  سّجل أيـة حـاالت بـشأن      مل تُـ  و. اإلجراءات اجلنائية تعديل قانون   بمعين  خاص  فريق عامل   
  .وى على أساس اتفاقية مكافحة الفساداالدع

تعـاون يف  وزارة العدل يف تيـسري وتنـسيق ال  الذي تضطلع به  الدور احملوري نوأبلغت بلغاريا ع 
لتعـاون يف جمـال     بـشأن ا  القنوات القائمة   ما استخدمته بلغاريا من     بني  ومن  . نفاذ القانون إجمال  

هيئـــة التعـــاون القـــضائي األوروبيـــة    الـــشبكة القـــضائية األوروبيـــة و    ُتـــذكرنفـــاذ القـــانون إ
املنظمـــة الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة  و) يوروبـــول(ومكتـــب الـــشرطة األورويب  )يوروجـــست(
ــ( الوطنيــة ونظرياهتــا األجنبيــة  العامــة لنيابــات  انــوات اتــصال مباشــرة بــني وأُِقيمــت ق. )ولإنترب

  .وسرعته ملعلومات اتبادل أمنتسهيل هبدف 
أجهــزة بــني تعــاون ال اتفاقــات ثنائيــة يف جمــال  ٢٠١٠-٢٠٠٣خــالل الفتــرة  بلغاريــا ووقَّعــت

ممارسـات  خاص على منـع  مع التركيز بشكل (رومانيا والبوسنة واهلرسك كل من   الشرطة مع   
  .النمساواالحتاد الروسي وبولندا و)  ومكافحتهاالفساد

حــال أحكامهــا يف تنطبــق  للتعــاون واً قانونيــاًأساســ باعتبارهــااتفاقيــة مكافحــة الفــساد وُتعامــل 
ــة   ــا طــرف  و.  يف هــذا اخلــصوص عــدم وجــود اتفاقــات ثنائي التفاقــات يف جمموعــة مــن ا بلغاري

اإلطـار القـانوين الـالزم إلجـراء حتقيقـات مـشتركة يف أكثـر          كّل قوام    اليت تش  املتعددة األطراف 
إســبانيا وأملانيــا وبلجيكــا كــل مــن مــع بلغاريــا باإلضــافة إىل ذلــك، أبرمــت  و.مــن بلــد واحــد

إجــراء حتقيقــات بــشأن اتفاقــات ثنائيــة  واململكــة املتحــدةتركيــا وورومانيــا  والنــرويج فرنــساو
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ومجهوريــة اجلبــل األســود وصــربيا مــع كــل مــن اقــات مماثلــة  إبــرام اتفاملتوقَّــعومــن  .مــشتركة
والــدورات  تبــادل اخلــربات  بــشأناتفــاقوأُبــرِم مــع إســتونيا  . الــسابقةة يوغوســالفيمقــدونيا ال

وميكن إجراء حتقيقـات مـشتركة علـى أسـاس كـل حالـة علـى                . القانونالتدريبية يف جمال إنفاذ     
  . للتحقيقفريق نشاءحاجة إىل إللووقائع حدة بعد دراسة متأنية لل

فيمــا يتعلــق باســتخدام أســاليب   ي تلتــزم بــهذبلغاريــا كــذلك عــن اإلطــار الــدويل الــ  وأبلغــت 
واتفاقية االحتـاد األورويب    ؛  ١٩٨٥لعام   التفاق شينغني    ذةاملنفِّاالتفاقية   ومنها   التحّري اخلاصة، 

الثـاين امللحـق     اإلضـايف     والربوتوكـول  ؛ بشأن املساعدة املتبادلة يف املـسائل اجلنائيـة        ٢٠٠٠عام  ل
اتفاقيـة األمـم املتحـدة      و؛  ١٩٥٩ لعام   االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية      ب

 اسـتخدام  بـشأن أحكـام  وتـرد  . ملكافحة االجتار غري املـشروع يف املخـّدرات واملـؤثرات العقليـة     
املــذكورة واألخــرية مــة يف اآلونــة املُربأســاليب التحــّري اخلاصــة يف كــل مــن االتفاقــات الثنائيــة 

ذات قانون وسائل االستخبارات اخلاصـة اإلطـار القـانوين احمللـي لتنظـيم املـسائل                ويوفر  . أعاله
وثـالث   ٢٠٠٧عـام   تسليم مراقـب يف      إحدى عشرة عملية     ذتفِّلى ذلك، نُ  وعالوة ع . الصلة

  .٢٠٠٩يف عام  عملية ةوأربع عشر ٢٠٠٨يف عام عمليات 
 آليــات توطيــدعلــى قـصد مــساعدة الــسلطات الوطنيـة   ي املالحظـات الــيت أُدِلــي هبــا ب فيمــا يلــتـرد  و

  : وتعزيز فعاليتهاالتعاون الدويل
ــي   النرغــم أنَّ ينبغــي،  -   ــسليم اجملــرمني  ظــام احملل ــلت كــشرط وجــود معاهــدة  شترط ال ي

مواصـلة استكـشاف الفـرص املتاحـة للمـشاركة بنـشاط يف ترتيبـات           ،أساسي للتسليم 
 وخاصـة غـري األوروبيـة     (جملرمني الثنائية واملتعـّددة األطـراف مـع بلـدان أجنبيـة             تسليم ا 
  ؛، وذلك هبدف تعزيز فعالية تسليم اجملرمني)منها

ــشرط التجــرمي املــزدوج يف     تقــصِّي  -   ــصارم ل ــق ال ــة ختفيــف التطبي الــيت االت احلــإمكاني
ملتـصلة  اجـاوز تلـك   تالـيت ت و التفاقيـة مكافحـة الفـساد    اً وفقـ جمرَّمـة أفعال  تنطوي على   

 ٤٤املــادة مــن  ٢ الفقــرة  أحكــام مــعشـياً ابتنفيـذ أوامــر التوقيــف األوروبيــة، وذلــك مت 
  اتفاقية مكافحة الفساد؛ من

ــد  ضــمان  االســتمرار يف  -   ــار أو حتدي ــدم اعتب ــة أيِّ ع ــشمولة جرمي ــة مكافحــة  ب م اتفاقي
  تسليم اجملرمني؛ عملية تعرقلقد سياسية على أهنا جرمية الفساد 

 يف أقـصر  اجملـرمني    تـسليم    إجـراءات نفيـذ   لكفالـة ت   يف بذل قـصارى اجلهـود        االستمرار  -  
  ؛ةممكنفترة 
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ركزيــة جلمــع املليــة وكفاءتــه بوصــفه اآلد تعزيــز قــدرة نظــام املعلومــات املوحَّــ زيــادة   -  
تـسليم  عمليـة إلجـراءات     اجلوانب ال املتعلقة ب ومعاجلة وتوزيع املعلومات واإلحصاءات     

ــداجملــرمني ــة،   وتق ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــذلومواصــلةمي امل ــشاء نظــام  إلهــود اجل  ب ن
تقــارير إعــداد جتميــع إحــصاءات و يتــسىن بــهالعــام سلطات االدعــاء جديــد لــتكامــل 

  ؛يهاعلمبنية موضوعية 
  . وقدرهتاويل يف ختصيص موارد إضافية لتعزيز كفاءة آليات التعاون الدالنظر  -  

    
      إندونيسيا    
      انوينالنظام الق    

إنَّ النظام القانوين اإلندونيسي هو نظام قانوين مدين مستمد مـن النظـام القـانوين الـذي أرسـاه                   
ــدي  ــة متمّيــ    . االســتعمار اهلولن ــة نظــم قانوني ــوم ثالث ــة، تق ــاًوألســباب تارخيي  إىل جنــب زة جنب

 يوالقـــانون الـــذي أرســـاه االســـتعمار اهلولنـــدإندونيـــسيا احلديثـــة، وهـــي القـــانون العـــريف  يف
  .اإلسالمي والقانون

األمـم املتحـدة     ، الـذي صـدَّقت بـه إندونيـسيا علـى اتفاقيـة            ٧/٢٠٠٦ مبوجب القانون رقم     ومتَّ
ومرتبـة قـانون التـصديق علـى        . ملكافحة الفساد، إدراج االتفاقية يف النظام القانوين اإلندونيسي       

  .االتفاقية أدىن من الدستور لكنها متاثل مرتبة سائر القوانني
    

      لتجرمي وإنفاذ القانونا    
    التجرمي    

 بـشأن القـضاء     ٣١/١٩٩٩ لالتفاقيـة بـصفة أساسـية يف القـانون رقـم             ترد األفعال اجملرَّمـة وفقـاً     
ــم      ــانون رق ــة بالق ــصيغته املعدَّل ــساد، ب ــى الف ــم    ٢٠/٢٠٠١عل ــانون رق ــائي والق ــانون اجلن  والق

  . بشأن منع جرائم غسل األموال والقضاء عليها٨/٢٠١٠
 وتــشمل هــذه.  مــن ممارســات الفــساد واألفعــال ذات الــصلة  كــبرياً إندونيــسيا عــدداًوجرَّمــت
ــرائم ــوطنيني  اجلـ ــوميني الـ ــوظفني العمـ ــوة املـ ــشاءهم رشـ ــاءة  وارتـ ــائف ، وإسـ ــتغالل الوظـ ، اسـ

اختالس املمتلكات يف كل من القطـاعني العـام         و،   املشاركة فيها  رمية، وحماولة اجلواملشاركة يف   
 جمموعـة شـاملة مـن اجلـرائم، مبـا يف ذلـك              وتعـد . خفـاء جلرميـة، واإل  واخلاص، وغسل عائدات ا   
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 مــنالــسجن ملــدة أربــع ســنوات أو أكثــر،  بيعاقــب عليهــا الــيت  يف اخلــارج، واجلــرائم املرتكبــة
  .غسل األموالاملتعلقة بصلية ائم األراجل

ن  قــانوأنَّبــندونيــسية  الــسلطات اإلأقــرت، الشخــصيات االعتباريــة سؤولية مبــوفيمــا يتعلــق  
ــدائييـــمـــسؤولية الـــشركات ال  ــاً،زال بـ ب رحَّـــو. تطبيقـــهنطـــاق توســـيع ب ا التزامهـــتد وأكّـ

  .املستعرضون بتقييم إندونيسيا الذايت وبالتزامها
 وإن كانـت  ،  اسـتغالل الوظـائف    جلرمية إسـاءة     اً عام اًدونيسية تعريف وال تتضمن التشريعات اإلن   

يكـون اهلـدف مـن إسـاءة         القـانون يتطلـب أن       لـوحظ أنَّ  و.  معظم تعريفـه   جتسِّداملعايري القائمة   
استغالل الوظيفة هو اإلثراء، مما يستتبع احلصول على منفعة مادية، يف حني أنَّ نطاق االتفاقيـة                

 مــن القــانون رقــم ٣وتتــضمن املــادة .  مزيــة ماديــة أو غــري ماديــةأوســع مــن ذلــك ويــشمل أيَّ
لكـنَّ هـذا    . رمية علـى ماليـة الدولـة       إشارة إىل األثر الضار لسلوك مرتكب هذه اجل        ٣١/١٩٩٩

  .االنشغال بضرورة إثبات اخلسارة اليت قد تتكبدها الدولة قد حيد من نطاق مكافحة الفساد
ــد،       ــة علــى إســاءة اســتغالل الوظيفــة قــد تكــون الــسجن املؤب والحــظ املــستعرضون أنَّ العقوب

. ة إىل مخـس سـنوات     حني ال تتعدى العقوبة على ارتكاب جرميـة الرشـوة الـسجن ملـدة سـن                يف
  .وقد يستدعي هذا التباين إعادة تقييم هاتني العقوبتني

ــة،    جــرَّم بعــد رشــو ُيومل  ــة العمومي  املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدولي
واملتــاجرة بــالنفوذ، واإلثــراء غــري املــشروع، والرشــو يف القطــاع اخلــاص، لكــن أوليــت العنايــة   

ون بــشأن القــضاء علــى الفــساد ومــشروع القــانون بــشأن مــصادرة  لتجرميهــا يف مــشروع القــان
  . يف هذه العمليةوحثَّ املستعرضون على املضي قُُدماً. املوجودات

  :وقدَّم املستعرضون املالحظات التالية من أجل تعزيز أحكام التجرمي احلالية وحتسينها
 الختالس؛ واعقوبات املنطبقة على جرائم الرشو يف إعادة تقييم الالنظر  -  

 املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة،               رشـو جترمي    -  
 والنظر يف جترمي ارتشاء هؤالء املوظفني؛

ــاء ا١٢حــذف املــادة   -    جــيم ١٢، واملــادة ملتعلقــة بتحديــد شــكل مــشدَّد للرشــو   ب
 مــن  يومــا٣٠ًغ عــن تلقــي رشــوة يف غــضون  املتعلقــة مبــنح احلــصانة ملوظــف يبلِّــ  

، ٢٠/٢٠٠١ بـصيغته املعدَّلـة بالقـانون رقـم          ٣١/١٩٩٩تلقيها، من القانون رقـم      
  من االتفاقية؛٣٧ و١٥لعدم متاشيهما مع املادتني 
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ــمان أن   -   ــشملضـ ــتالس    تـ ــشأن االخـ ــشريعات بـ ــستخدمة يف التـ ــصطلحات املـ  املـ
  من االتفاقية؛١٧للمادة اً بوضوح أيَّ ممتلكات أو أشياء ذات قيمة، وفق

 املعايري القائمة بـشأن إسـاءة اسـتغالل الوظيفـة املزايـا غـري املاديـة                 تشملمان أن   ض  -  
 .، والنظر يف تنقيح القوانني حلذف اإلشارة إىل خسارة الدولةأيضاً

    
    إنفاذ القانون    

تــرد األحكــام القانونيــة املتــصلة بــالتحقيق يف جــرائم الفــساد واألفعــال ذات الــصلة واملالحقــة    
  .بيها بصفة أساسية يف قانون اإلجراءات اجلنائية والقانون اجلنائي إلندونيسياالقضائية ملرتك

. ويتوىل وظيفة التحقيق كل من جلنة القضاء على الفساد وهيئة االدعاء العـام وجهـاز الـشرطة                
ويكـون االختـصاص    . ويشمل اختـصاص جلنـة القـضاء علـى الفـساد القـضايا الرفيعـة املـستوى                

خــرى هليئــة االدعــاء العــام، وإن كانــت للجنــة القــضاء علــى الفــساد    األساســي يف القــضايا األ
التحقيـق يف جـرائم     اً  ويتـوىل جهـاز الـشرطة أيـض       . أو تويل إكماهلـا   /صالحية اإلشراف عليها و   

وميكن للجنة القـضاء علـى الفـساد التحقيـق يف قـضايا تتعلـق بفئـات حمـدَّدة مـن كبـار                       . الفساد
وتتلقـى  . ابية مسبقة من وزارة الداخليـة أو مـن الـرئيس          املوظفني دون احلصول على موافقة كت     

  .هذه اجلهات الدعم من وحدة االستخبارات املالية اإلندونيسية
لكـن  . وتتمتع جلنة القضاء على الفساد مبزية، تتمثل يف حق االطالع على املعلومـات املـصرفية              

ذه املعلومــات جيــوز لــرئيس املــصرف املركــزي أن يــأذن للــهيئات األخــرى بــاالطالع علــى هــ   
  ).٨/١٩٩٨ من القانون رقم ٢املادة (

ويتعيَّن أن تعرض جلنة القضاء على الفساد على احملكمة مجيع القضايا اليت حتقق فيهـا، يف حـني       
وميكـن يف   . ال ُتعرض على احملكمة بالضرورة مجيع القضايا اليت حتقـق فيهـا هيئـة االدعـاء العـام                 

ا بـسبب عـدم وجـود أدلـة أو للمـصلحة العامـة أو إذا                إطار الصالحية التقديرية وقـف قـضية مـ        
وميكن على وجه اخلصوص أن ُيوَعز هليئة االدعاء العـام بـالتخلي            . كانت تتعلق مبخالفة بسيطة   

ويبـدو أنَّ هـذا اإلجـراء خمـالف     . عن قضية حلماية املصلحة العامة حىت لو كان أساسـها سـليماً   
ل الـسياسي وخيلِّـف نتيجــة غامـضة وغـري مرضــية     بالتــدخاً لـروح االتفاقيـة، وقــد يعطـي انطباعـ    

وأقّر املـستعرضون بنـدرة اسـتخدام هـذا اإلجـراء يف املمارسـة العمليـة،        . جلميع األطراف املعنية 
بيــد أنَّــه يبقــى غــري مقبــول مــن حيــث املبــدأ، كمــا أنَّــه يفــتح اجملــال أمــام التجــاوزات يف قــضايا 

  .لة يف سياق تنقيح قانون مكافحة الفسادوأوصى املستعرضون مبعاجلة هذه املسأ. الفساد
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وال ُتعرض على احملكمة حاالت الرشوة البسيطة لرجال الـشرطة، إذ تتـوىل هـذه املـسائل جلنـة                   
  .داخلية معنية باألخالقيات

وفيمـا يتعلـق بالفـساد      .  من وقت ارتكاب اجلرمية    وال ميكن تعليق فترة التقادم، اليت تبدأ اعتباراً       
فيمــا خيــص اجلــرائم الــيت تكــون عقوبتــها  (اً  عامــ١٢، تبلــغ فتــرة التقــادم واجلــرائم ذات الــصلة

ــالث ســنوات    ــن ث ــر م ــسجن ألكث ــ١٨و) ال ــها     (اً  عام ــيت تكــون عقوبت ــا خيــص اجلــرائم ال فيم
  ).داملؤّب السجن

ن مـن عـرض قـضايا       ولكن من النادر الـتمكّ    .  سري العدالة مرضية   إعاقةوُتعترب األحكام املتعلقة ب   
  .لة على احملاكم سري العداإعاقة

ــة الــشخص أو منحــه حــصانة مــن    عون العــامون أيَّوال ُيخــّول املــدّ   صــالحية لتخفيــف عقوب
ــدما يتعــاون جــدّ    يف ســياق التحقيــق يف قــضية الفــساد أو يف املالحقــة   ياًاملالحقــة القــضائية عن

وتقـدمي  عون العامون مبالحظة السلوك التعاوين للشخص املعـين         ويكتفي املدّ . القضائية ملرتكبها 
  .توصيات بشأنه إىل القاضي الذي يتخذ القرار النهائي بشأن العقوبة

 بشأن املـوظفني احلكـوميني، ُيوقَـف املوظـف املـدين املـشتبه              ٤٣/١٩٩٩ومبوجب القانون رقم    
 وُيقــال إذا ثبتــت إدانتــه بارتكــاب جرميــة ُيعاقــب عليهــا   اً،يف ارتكابــه جرميــة عــن العمــل مؤقتــ 

 بـشأن املنـشآت اململوكـة     ١٩/٢٠٠٣للقانون رقم   اً  ووفق. ت أو أكثر  بالسجن ملدة أربع سنوا   
 بــشأن الــشركات ذات املــسؤولية احملــدودة، ُتــسقط أهليــة   ١٩/٢٠٠٣للدولــة والقــانون رقــم  

  .صب يف مثل هذه املنشآت والشركاتاألشخاص املدانني جبرمية فساد لشغل منا
 بــشأن محايــة ١٣/٢٠٠٦انون رقــم ويتمتــع الــشهود واخلــرباء والــضحايا باحلمايــة مبوجــب القــ

ومبوجب قانون اإلجـراءات اجلنائيـة،   . وتتوىل وكالة محاية الشهود محايتهم  . الشهود والضحايا 
للتعــويض عــن خــسارته  اً حيــق للــشخص الــذي يتعــرض خلــسارة نتيجــة جلرميــة أن يقــدِّم طلبــ    

  .سياق اإلجراءات اجلنائية اجلارية يف
  :ة إىل تعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة أو حتسينهاوقُدِّمت التوصيات التالية الرامي

 يف احملـاكم اجلنائيـة عنـد ارتكـاهبم جرميـة            النظر يف مالحقة رجال الـشرطة قـضائياً         -  
 رشوة بسيطة؛

النظـر يف وضــع إجـراءات إليقــاف املوظــف العمـومي املتــهم بارتكـاب فعــل جمــرَّم       -  
 رمية وتنحيته بعد إدانته؛االتفاقية عن العمل أثناء التحقيق يف اجل يف
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 استعراض ما لدى وحدة االستخبارات املالية من صالحيات مجع املعلومات وفقـاً             -  
 ، مـــع مراعـــاة املمارســـات اجليـــدة املعتمـــدة يف البلـــدان ٨/٢٠١٠للقـــانون رقـــم 

 األخرى؛

 سـري العدالـة السـتبانة    إعاقـة النظر يف إجراء دراسة بشأن تنفيـذ األحكـام املتعلقـة ب         -  
 ائل اإلنفاذ ومتطلبات املساعدة التقنية؛مس

عي العـام باجلرميـة،     تبـدأ عنـدما ُيخطَـر املـدّ       ‘ ١‘النظر يف تعديل فترة التقادم حبيث         -  
 ُتوقَف عندما يفر اجملرم املزعوم من وجه العدالة؛‘ ٢‘و

النظر يف الترخيص هليئـة االدعـاء العـام وجهـاز الـشرطة بـالتحقيق يف اجلـرائم الـيت                      -  
 بها كبار املسؤولني دون احلصول على إذن مسبق؛يرتك

النظر يف إلغاء ما للمحقِّـق مـن صـالحية يف تغـيري منـط االحتجـاز مـن الـسجن إىل                        -  
 اإلقامة اجلربية أو إخضاع ممارسة هذه الصالحية لرقابة قضائية صارمة؛

 درة؛كفالة وجود إطار كامل إلدارة املمتلكات املضبوطة أو اجملمَّدة أو املصا  -  

ــة   -   ــر        كفال ــراج املبك ــر يف اإلف ــد النظ ــار عن ــساد يف االعتب ــة الف أخــذ جــسامة جرمي
 املشروط عن اجلاين؛ أو

 محاية املبلغني عن املخالفات؛كفالة   -  

 قانونيـة الجـراءات   اإلذا أمهيـة يف       الفـساد عـامالً   اختاذ تدابري إضافية العتبـار      كفالة    -  
ياز أو غـري ذلـك مـن الـصكوك املماثلـة             إللغاء أو فسخ عقد أو سحب امت       املتخذة

 ؛جراء انتصايف آخرإ أو اختاذ أيِّ

 حق الكيانات أو األشخاص الذين أصاهبم ضرر نتيجة لفعـل فـساد يف رفـع        كفالة  -  
 إذا مل تكـن قـد ُرفعـت         دعوى قـضائية ضـد املـسؤولني عـن إحـداث ذلـك الـضرر              

 ؛، بغية احلصول على تعويضدعوى ضدهم سابقاً

 مـع   وفعالية يتعاونون بتلقائية    الذينمرتكيب جرائم الفساد    مكانية إعفاء   استطالع إ   -  
 من العقوبة أو فرض عقوبات خمفَّفة عليهم؛سلطات إنفاذ القانون 

  .ضمان متكُّن سائر الوكاالت املعنية من رفع السرية املصرفية بفعالية  -  
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      التعاون الدويل    
    تسليم اجملرمني    

 الـشروط واإلجـراءات الـيت تـنظّم عمليـة تـسليم             ١/١٩٧٩رقـم   جملـرمني   يتضّمن قانون تسليم ا   
  .للتسليماً  ويعد التجرمي املزدوج شرط.من إندونيسيا وإليهااجملرمني 

ــتناد    ــسليم اجملــرمني اس ــسيا ت ــل إندوني ــداتاً وتقب ــدة،    . إىل املعاه ــدم وجــود معاه ويف حــال ع
مـــصلحة مجهوريـــة إندونيـــسيا عالقـــة جيـــدة وإذا كانـــت " علـــى وجـــود التـــسليم بنـــاًء ميكـــن

إىل اتفاقيـة مكافحـة الفـساد     اً  وميكن أن تقبل إندونيسيا طلـب التـسليم اسـتناد         ". ذلك تستدعي
وقد أبرمت إندونيـسيا سـبع معاهـدات بـشأن التـسليم مـع         . فيهااً  إذا كانت الدولة الطالبة طرف    

  .البلدان اجملاورة
وفيمــا يتعلــق . ئم الــيت جيــوز تــسليم مرتكبيهــاوُيــسلَّم مرتكبــو اجلــرائم املدرجــة يف قائمــة اجلــرا 

 إىل بطلبــات تــسليم مــرتكيب جــرائم غــري مدرجــة يف تلــك القائمــة، ميكــن التــسليم اســتناداً          
وال ُيــرفض التــسليم جملــرد اعتبــار أنَّ اجلرميــة . للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب" الـسياسة العامــة "

  .تنطوي على مسائل مالية
ويف حـــاالت اســـتثنائية، جيـــوز   . لـــق األمـــر جبـــرائم سياســـية   وال جيـــوز التـــسليم عنـــدما يتع  

مرتكيب بعض أشكال اجلرائم السياسية إذا كان هنـاك اتفـاق علـى ذلـك بـني إندونيـسيا                  تسليم
  .والبلد املعين

لكـن ميكـن يف حـاالت اسـتثنائية تـسليم      . وال جيوز مـن حيـث املبـدأ تـسليم مـواطين إندونيـسيا        
  .على حنو أفضل يف مكان ارتكاب اجلرميةالشخص املعين إذا كان سُيحاكم 

ومن شـأن التـدابري التاليـة       . ، لدى إندونيسيا عدد كبري من التدابري املطلوبة يف االتفاقية         وعموماً
  :أن تعزز إجراءات التسليم القائمة

النظـــر يف تـــضمني القـــانون مهلـــة زمنيـــة للبـــت يف طلـــب التـــسليم بغيـــة تـــسريع     -  
 اإلجراءات؛

 لب تسليم مـواطن إندونيـسي، كفالـة النظـر يف مالحقتـه قـضائياً              طيف حال رفض      -  
 يف إندونيسيا؛

ــة         -   ــاذ العقوب ــة إنف ــة، كفال ــاذ عقوب ــسي إلنف ــسليم مــواطن إندوني يف حــال رفــض ت
  .إندونيسيا يف
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    املساعدة القانونية املتبادلة    
ــة يف القــانون     ــة املتبادل ــرد الــشروط واإلجــراءات الناظمــة للمــساعدة القانوني  ١/٢٠٠٦رقــم ت

عاهـدة تبـادل املـساعدة    وتلتزم إندونيـسيا مب . بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية 
ــة   ــائيني مــع  رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا  يف إطــار القانونيــة يف القــضايا اجلنائي  وباتفــاقني ثن

  .أستراليا ومجهورية الصني الشعبية
ويف حـال عـدم وجـود معاهـدة، ميكـن تقـدمي             .  معاهـدات  ويستند تبادل املساعدة القانونيـة إىل     

وجيـوز تقـدمي هـذه    ". ملبـدأ املعاملـة باملثـل   اً   إىل وجـود عالقـة جيـدة وفقـ         استناداً"هذه املساعدة   
  .املساعدة يف حال عدم ازدواجية التجرمي

 تبادهلـا  وُيتـوخى كفالـة  . الشخصيات االعتباريةبوال ُيكفَل تبادل املساعدة القانونية فيما يتعلق      
  .يف مشروع القانون املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية

ويتعيَّن توجيه الطلبات إىل السلطة املركزية، وهي وزارة الشؤون القانونيـة وحقـوق اإلنـسان،                
تبـيِّن  ويتعـيَّن أن    . اليت حتيل إىل جلنة القضاء على الفساد مجيع الطلبات الـيت تنـدرج يف واليتـها               

بيـد أنَّـه يتبـيَّن مـن املمارسـة العمليـة أنَّ       . الطلبات املهلة الزمنية املرغـوب أن يـستغرقها تنفيـذها     
ــة الطالبــة عــن تلــك املهلــة عنــدما ال تكــون مبيَّنــة يف الطلــب     . إندونيــسيا تــستوضح مــن الدول

تطلـب إندونيـسيا   وعندما ال تكون املعلومات املقدَّمة يف الطلب كافية للموافقة عليه، ميكن أن  
  . من املعلوماتمزيداً

  .وقد نفَّذت إندونيسيا مجيع طلبات املساعدة القانونية املتبادلة اليت تلقتها
ومــن شــأن التــدابري التاليــة أن . ، لــدى إندونيــسيا معظــم التــدابري املطلوبــة يف االتفاقيــة وعمومــاً

  :تبادلةتدعم تعزيز اإلجراءات القائمة يف جمال املساعدة القانونية امل
استطالع إمكانية إعادة النظر يف شروط تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف حـال               -  

عدم وجود معاهدة، ليتسىن على أقل تقدير تقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة فيمـا          
  خيص التدابري غري القسرية؛

ــاجلرا      -   ــة فيمــا يتعلــق ب ــة تبــادل املــساعدة القانوني ئم الــيت يكــون الــنص علــى إمكاني
  املسؤول عنها شخص اعتباري؛

  كفالة إحالة املعلومات إىل دولة طرف أخرى دون طلب مسبق؛  -  
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ــصة      -   ــسلطات املخت ــل ال ــة ختوي ــة    (اســتطالع إمكاني ــوطين وهيئ ــشرطة ال ــب ال مكت
صالحية رفـع الـسرية املـصرفية يف سـياق         ) االدعاء العام وجلنة القضاء على الفساد     

  ة القانونية املتبادلة؛تنفيذ طلبات املساعد
استطالع إمكانية تعيني جلنـة القـضاء علـى الفـساد كـسلطة مركزيـة معنيـة جبميـع                     -  

  قضايا الفساد؛
 مع املمارسة العملية، النص يف القانون علـى أنَّ شـرط حتديـد املهلـة الزمنيـة        ساقاًاّت  -  

ر مـع الدولـة     املرغوب تنفيذ الطلب يف إطارها غري إلزامـي، وأنَّ إندونيـسيا تتـشاو            
  الطالبة عندما ال تكون املعلومات املدرجة يف الطلب كافية للموافقة عليه؛

اســتطالع إمكانيــة ضــمان تأجيــل تنفيــذ طلــب املــساعدة القانونيــة املتبادلــة عنــدما   -  
 يتـــداخل مـــع حتقيقـــات أو مالحقـــة قـــضائية أو إجـــراءات قـــضائية جاريـــة يف        

  إندونيسيا؛
ساعدة القانونيــة بــسبب مــا تــستتبعه مــن أعبــاء ُتثقــل كفالــة عــدم رفــض تبــادل املــ  -  

كاهل الدولة، بالنص على أن تتحمل الدولة الطالبـة تكـاليف الطلـب مـا مل ُيتَّفـق                  
  على خالف ذلك؛

ــة       -   الــنص يف القــانون علــى أنَّ املعلومــات املتاحــة لعامــة اجلمهــور ُتحــال إىل الدول
  ؛ة، جتسيداً ملا جيري يف املمارسة العمليالطالبة

اســتطالع إمكانيــة إحالــة املعلومــات والوثــائق غــري املتاحــة لعامــة اجلمهــور إىل          -  
  .الطالبة الدولة

    
    التعاون يف جمال إنفاذ القانون    

تلتــزم وكــاالت إنفــاذ القــانون يف إندونيــسيا بتبــادل املعلومــات مــع الوكــاالت األجنبيــة املعنيــة  
 وهـي بـصدد      بلـداً  ١٥نيـسيا اتفاقـات ثنائيـة مـع         وأبرمـت إندو  . بإنفاذ القانون وبالتعاون معهـا    

ومل تربم إندونيـسيا اتفاقـات ثنائيـة        . التفاوض مع مخسة بلدان أخرى بشأن إبرام اتفاقات معها        
  .أو متعددة األطراف بشأن نقل األشخاص الذين صدرت حبقهم أحكام قضائية

وتعاونــت . داً بلــ١٥ مؤســسة مــن ٢٠وأقامــت جلنــة القــضاء علــى الفــساد شــراكة رمسيــة مــع  
ولـدى جهـاز الـشرطة قـدر مـن      .  مـن نظرياهتـا  ٣٠وحدة االستخبارات املالية اإلندونيـسية مـع      

وأجـرت جلنـة القـضاء      . اخلربة يف إجراء التحقيقات املشتركة يف بضع قـضايا تتـصل باإلرهـاب            
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على الفساد بالتعاون مع وكاالت أجنبية أخرى بعض التحقيقات املـشتركة يف قـضايا تنطـوي                
بيد أنَّ إندونيسيا ال تزال حباجة إىل تعزيـز قـدراهتا علـى إجـراء حتقيقـات مـشتركة                   . ى فساد عل

  .يف قضايا الفساد
  عون عــامون إندونيــسيون يف ويعمــل ضــباط اتــصال تــابعون جلهــاز الــشرطة اإلندونيــسي ومــدّ  

  ويعمــل يف جاكرتــا ملحقــون مــن أجهــزة الــشرطة مــن       .  يف إطــار اتفاقــات ثنائيــة   بلــدا٢٠ً
  .ويرتبط جهاز الشرطة بسبعة اتفاقات تعاون مع وكاالت إنفاذ قانون أجنبية.  بلدا١٥ً

وشــدَّد املــستعرضون علــى أمهيــة تعزيــز ثقــة اجلمهــور يف جهــاز الــشرطة قبــل النظــر يف إعطائــه  
  .صالحية اعتراض االتصاالت يف مرحلة التحقيق يف قضايا الفساد

    
    االستنتاجات العامة    

بعــزم، وذلــك  ، بــادرت إندونيــسيا بالتــصدي للفــساد١٩٩٩راطيــة يف عــام منــذ إحــالل الدميق
ــها صــالحية إجــراء        مــن ــة القــضاء علــى الفــساد وختويل ــشاء جلن ــشريعات وإن خــالل وضــع الت

ومثـة التـزام سياسـي شـديد بالقـضاء علـى الفـساد يف القطـاعني                 . التحقيقات واملالحقـة اجلنائيـة    
وخطــط العمــل الوطنيــة بــشأن القــضاء علــى الفــساد  وُتحــدِّد االســتراتيجيات . العــام واخلــاص

، اليت وضعتها احلكومة بالتشاور مع شىت ممثلي اجملتمـع املـدين، اجلهـوَد              ٢٠٢٥-٢٠١٠للفترة  
االستراتيجية اليت ينبغي االضطالع هبا إلحـراز تقـدم سـريع يف القـضاء علـى الفـساد، وكـذلك           

  .االتدابري الرامية إىل تنفيذ االتفاقية يف إندونيسي
وجيري إعداد مشروع قانون بشأن القضاء على الفساد، وقوانني أخـرى تتنـاول املـصادرة غـري                 

. املستندة إىل إدانة، وتسليم اجملرمني، واملساعدة القانونية املتبادلـة، وجلنـة القـضاء علـى الفـساد                
ية الـيت   وتربِّر هذه االسـتنتاجات العامـة أو توضـح األسـباب الداعيـة إىل تعـديل القـوانني الـسار                   

  .هذه املواضيعاً تنظم حالي
    

    املمارسات اجليدة    
اعُتربت جلنة القضاء علـى الفـساد واحملكمـة املعنيـة بالفـساد مـن املمارسـات اجليـدة بـالنظر إىل                      

  .قدرهتما وواليتهما والنتائج اإلجيابية ألعماهلما
يـة مـستقلة خاصـة       باعتبارهـا هيئـة حكوم     ٢٠٠٢وقد أُنشئت جلنة القضاء على الفساد يف عام         

ويبـدو أنَّهـا تتمتـع باالسـتقاللية الالزمـة وهلـا صـالحيات        . تتناول قضايا الفساد الرفيع املستوى   
وقــد رفعــت .  بــشأن جلنــة القــضاء علــى جــرائم الفــساد٣٠/٢٠٠٢ للقــانون رقــم كــبرية وفقــاً
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ون اللجنة دعاوى بشأن جـرائم فـساد تـورط فيهـا وزراء سـابقون وأعـضاء يف الربملـان وموظفـ                    
وحتظى اللجنة بثقـة كـبرية لـدى        . كبار وحمافظون ومديرو شركات وواحد من موظفي اللجنة       

وأوصـى  . اجلمهور وباحترام كبري لدى املسؤولني عن إنفاذ القانون واملنظمـات غـري احلكوميـة             
  تعديل ُيدخل على التشريعات املتعلقة بالقضاء على الفـساد تغـيرياً            يستتبع أيّ  املستعرضون بأالَّ 

 إىل اللجنة للتحقيق يف قضايا الفساد املندرجـة ضـمن واليتـها              الوالية القانونية املسندة حالياً    يف
  .ي هذه اجلرائم واملالحقة القضائية ملرتكب

الة للجنة القضاء على الفـساد يف معاجلـة قـضايا    وثبت أنَّ احملكمة املعنية بالفساد هي شريكة فعّ 
، ويقـوم  ٣٠/٢٠٠٢املعنية بالفـساد مبوجـب القـانون رقـم     وقد أُنشئت احملكمة األوىل    . الفساد

. مقرهــا يف جاكرتــا ويــشمل اختــصاصها القــضايا الــيت حتيلــها إليهــا جلنــة القــضاء علــى الفــساد 
، أُقيمت حماكم أخرى معنية بالفساد يف مجيع أحنـاء البلـد، وسـيبلغ جمموعهـا        ٢٠١٠ومنذ عام   

م خلطـة احلكومـة املتمثلـة يف زيـادة عـدد            وأبدى املستعرضون دعمهم التـا    . ٢٠١٢ يف عام    ٣٣
حتيلـها إليهـا    هذه احملاكم ليتسىن هلا أن تنظر يف سـائر قـضايا الفـساد ولـيس فقـط القـضايا الـيت                      

  .جلنة القضاء على الفساد
    

    التحديات    
خلـص املــستعرضون إىل أنَّ التحــدي الرئيـسي يف تنفيــذ االتفاقيــة يتمثـل يف تعزيــز التعــاون بــني    

. فاذ القـانون، أي جلنـة القـضاء علـى الفـساد وهيئـة االدعـاء العـام وجهـاز الـشرطة                     وكاالت إن 
ورحَّب املستعرضون مبا أبدته مجيع هذه الوكاالت من وعي متزايد بالتحدي املتمثل يف نقـص               

فـال بـد مـن      . التعاون والتنسيق ومن استعداد ملعاجلة هـذا التحـدي والتـصدي لـه بـصورة بنـاءة                
  .ة لتحسني وتعزيز التعاون والتنسيقاختاذ تدابري إضافي

وشدَّد املستعرضون على إمكانيـة تعزيـز التعـاون مـن خـالل إجـراء حتليـل شـامل حلالـة الفـساد                       
ــتبانة     ــة اسـ ــا، بغيـ ــرائم ومنعهـ ــا، وحتليـــل ألنـــشطة كـــشف اجلـ ــها واجتاهاهتـ ــها وديناميتـ وهيكلـ

 بـّد مـن التجميـع املركـزي         ولتحقيق هذه الغاية، ال   . التوجهات املقبلة يف جمال مكافحة الفساد     
ــة      لإلحــصاءات، وتوحيــد إجــراءات اإلبــالغ عــن حــاالت الفــساد وجتميــع التقــارير لــدى هيئ

  .واحدة، وعقد اجتماعات تنسيقية منتظمة لوكاالت إنفاذ القانون واهليئات املشرفة عليها
    

    املساعدة التقنية    
ــساعدها يف     ــسيا أن ي ــة إلندوني ــساعدة التقني ــة مــن شــأن تقــدمي امل جتــرمي رشــو  :  اجملــاالت التالي

الشخـصيات  املوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة، ومـسؤولية                
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 سري العدالة، ونقل اإلجـراءات اجلنائيـة، والتحقيقـات املـشتركة، واسـتخدام              إعاقة، و االعتبارية
 لتـدريب   ملـساعدة التقنيـة أيـضاً     وتلـزم ا  . أساليب التحري اخلاصة، واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة        

ــى هنــج     ــامني عل ــدعني الع ــوال "احملققــني وامل ــع األم ــشريعات مكافحــة   " تتب ــز اســتخدام ت وتعزي
  .األموال غسل

    
    خطارالتزامات اإلبالغ واإل    

) ه(٢-٢٣دعــا املــستعرضون إندونيــسيا إىل االمتثــال اللتزاماهتــا بــاإلبالغ مبوجــب املــادتني        
  .من االتفاقية) أ(٦-٤٤و

  


