
CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.6 األمـم املتحـدة

 
 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 

 
Distr.: General 
23 March 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 
020512  V.12-51968 (A) 

 
 

 *1251968*
 

  التنفيذ استعراض فريق
  ثالثةال الدورة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٢-١٨فيينا، 
  *تاملؤقَّ األعمال جدول من ٢ البند

        الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ استعراض
      خالصات وافية    
      مذكّرة من األمانة    
      إضافة    
 احملتويات

الصفحة 
  ٢...................................................................................خالصات وافية -ثانياً

  ٢............................................................................................فيجي 
  ١٥ ........................................................................الواليات املتحدة األمريكية 

  

───────────────── 
 * CAC/COSP/IRG/2012/1. 



 

2 V.12-51968 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.6

    خالصات وافية  -اثاني  
    فيجي    
    القانوين النظام    

 .C.N.373.2008 إشــعار اإليــداع   (٢٠٠٨مــايو  / أيــار ١٤ت فيجــي إىل االتفاقيــة يف   انــضمّ 

TREATIES-16.(  
د أفــاد وقــ. تلقائيــة النفــاذ يف فيجــي  االتفاقيــة، أســوة بغريهــا مــن الــصكوك الدوليــة، ليــستإنَّ

االتفاقية بكاملـها يف إطـار       املسؤولون يف فيجي بأنه ما من تشريع وحيد يف فيجي تنفَّذ مبوجبه           
ــة  ــوانني احمللي ــة يف     . الق ــادئ االتفاقي ــة ترســيخ مب ــضا إىل إمكاني وأشــار املــسؤولون يف فيجــي أي

  .القانون احمللي من خالل تطوير السوابق القضائية
 ٢٠٠٩ مرسـوم اجلـرائم لعـام        : هـي  تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة     رتبطـة ب  والصكوك القانونية الرئيسية امل   

ــباط      ــد ش ــة بع ــال املرتكب ــى األفع ــق عل ــذي ينطب ــر /ال ــات  ٢٠١٠فرباي ــانون العقوب ــصيغته (، وق ب
بـصيغته املعدَّلـة     (١٩٩٧، وقانون عائدات اجلرائم لعام      ٢٠٠٧عام  لقانون منع الرشوة    ، و )املعدَّلة

ــام  ــيم ا)٢٠٠٤يف ع ــام  ستقلة ملكافحــة الفــساد للجنــة املــ ، وتعم ، وقــانون ٢٠٠٧ يف فيجــي لع
، وقــانون  ٢٠٠٣، وقــانون تــسليم اجملــرمني لعــام    ٢٠٠٤اإلبــالغ عــن املعــامالت املاليــة لعــام     

ومـن  . ٢٠٠٥ وتعديله الـصادر يف عـام    ١٩٩٧املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية لعام        
، مبـا فيـه   ١٩٩٩فيذ االتفاقية قانون اخلدمة العامـة لعـام   بتن الصكوك القانونية األخرى ذات الصلة  

ــام        ــات لع ــة، ومرســوم إصــدار األحكــام والعقوب ــة العام ــسلوك للخدم ــة قواعــد ال ، ٢٠٠٩مدون
، وقـانون الـسجون لعـام       ٢٠٠٢، وقانون الكفالـة لعـام       ٢٠٠٩ومرسوم اإلدارات احلكومية لعام     

  .فيذ أحكام االتفاقيةومبادئ القانون العام هلا صلة هي أيضا بتن. ١٩٩٦
وحتكــم النظــام القــانوين يف فيجــي القــوانني املعتمــدة منــذ الفتــرة االســتعمارية وغريهــا مــن           

ولـدى فيجـي جلنـة إلصـالح القـوانني      . قة واملقبولـة يف فيجـي  االتفاقيات والعهود الدولية املصدّ 
محـاكم يـشمل    والتسلـسل اهلرمـي القـانوين لل      . وتنقيحها، وهي تواصل وضع قوانينـها اخلاصـة       

احملكمة االبتدائية، تليها احملكمة العالية ذات االختـصاص غـري احملـدود، وحمكمـة االسـتئناف يف                 
واحملكمــة العليــا هــي حمكمــة . فيجــي املختــصة باســتئناف أحكــام احملكمــتني االبتدائيــة والعاليــة 

  .االستئناف النهائية يف التسلسل اهلرمي القانوين يف فيجي
 يف فيجـي مبوجـب القـسم    للجنة املـستقلة ملكافحـة الفـساد   سي، تأسست ا وعلى املستوى املؤس  

ــة واملــؤرخ    ــة هــي  . ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان٤الثالــث مــن التعمــيم اخلــاص باللجن ومهمــة اللجن
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للقـضاء علـى    زاهة والـشفافية واملـساءلة  ـالقيادة الفعالة ملنع الفساد ومكافحته من أجل تعزيز الن       
. لرشــيد والتنميــة املــستدامة لفائــدة املــواطنني كافــة يف فيجــيالفــساد بالكامــل وحتقيــق احلكــم ا

املنـع والتحقيـق واملالحقـة،      : مراحل ملكافحة الفساد ومنعه، وهي     وتّتبع اللجنة هنجاً من ثالث    
ــيني، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص، يف مكافحــة       هبــدف إشــراك مجيــع أصــحاب املــصلحة املعن

 نــهج هــو إذكــاء الــوعي بــالقوانني واآلليــات اخلاصــةوأحــد املكونــات الرئيــسية هلــذا ال. الفــساد
مـن   كـاف  وتكمـن التحـديات الـيت تواجههـا اللجنـة يف تـوافر عـدد              . باإلبالغ عـن االدعـاءات    

  .النّواب العاّمني ذوي اخلربة ومدققي الطب الشرعي املؤهلني واحملققني املدرَّبني تدريبا كافيا
يف فيجي، حيظى املـّدعي العـام والنائـب العـام     ومن بني املؤسسات ذات الصلة مبكافحة الفساد      

والنائــب العــام املــساعد ووحــدة االســتخبارات املاليــة والــشرطة وهيئــة اخلدمــة العامــة وجملــس   
ويوجد جملـس وطـين    . العطاءات احلكومية ومراجع احلسابات العام ووزارة املالية بأمهية خاصة        

م، وتــشمل اجلهــات صــاحبة املــصلحة ملكافحــة غــسل األمــوال يكفــل التعــاون مــع املــّدعي العــا
ــضائية        ــستقلة للخــدمات الق ــة امل ــانيني واللجن ــسلطة القــضائية والربمل ــة األخــرى أعــضاء ال املعني

  .واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائل اإلعالم
املشتركة بني مـصرف التنميـة اآلسـيوي ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف                املبادرةوفيجي عضو يف    

فريـق آسـيا واحملـيط اهلـادئ املعـين      ، وصادي ملكافحة الفساد يف آسيا واحمليط اهلادئ   امليدان االقت 
أمانــة منتــدى جــزر احملــيط ، وجمموعــة إيغمونــت لوحــدات املخــابرات املاليــة، وبغــسل األمــوال

  ).ُعلقت العضوية اعتبارا من تاريخ الزيارة القُطرية (اهلادئ
    

    جهود اإلصالح    
وطلبـت املـساعدة يف القيـام بـذلك     . لتـدابري الـيت اختـذهتا لتنفيـذ االتفاقيـة      مل تقيِّم فيجـي فعاليـة ا      

وعـالوة علـى ذلـك، حـددت        . خمتلفة تستخدمها الدول األعضاء    التقييم يف شكل آليات تقييم    
فيجــي، منــذ تــصديقها علــى االتفاقيــة، بعــض اجملــاالت الــيت ال تتــسق مــع االتفاقيــة يف قانوهنــا    

فعلـى سـبيل املثـال، أفـاد املـسؤولون          . ت لعرضـها علـى احلكومـة      احمللي، وجتري صياغة تعـديال    
مراجعـة وتعـديل    بأنه كيما تنفـذ املـادة املتعلقـة بتـسليم اجملـرمني تنفيـذا كـامال، مـن الـضروري            

وأشارت فيجي إىل أهنا سـتحتاج مـساعدة تقنيـة إلجـراء تقيـيم للقـانون                . قانون تسليم اجملرمني  
  .ومن مثّ تنقيحه يف هناية املطاف

وأجري تقييم لإلطار القانوين يف فيجي فيما خيص تسليم اجملرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة                
املــشتركة بــني مــصرف  املبــادرة ٢٠٠٧واســترداد عائــدات الفــساد يف تقريــر أصــدرته يف عــام  
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ــة يف امليــدان االقتــصادي ملكافحــة الفــساد يف آســيا      ــة اآلســيوي ومنظمــة التعــاون والتنمي التنمي
 تقريـرا تقييميـا بـشأن       ٢٠٠٦وعالوة على ذلك، أصدر البنك الـدويل يف عـام           . حمليط اهلادئ وا

  . يف فيجيمكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابنظام 
وفيما خيص التشريعات املعلَّقة، أشار مسؤولون يف مكتـب املـّدعي العـام أثنـاء الزيـارة القُطريـة              

  .املصدر ما زالت بانتظار احلسم يف مكتب النائب العامتشريعات تعاجل الثروة اجملهولة أنَّ إىل 
    

      مالحظات على التنفيذ    
    ٢٥ إىل ١٥ التجرمي، املواد من - الفصل الثالث    

تستخدم قوانني فيجي مصطلحات عّدة لتعريـف الفئـة املعنيـة مـن املـسؤولني الـيت يتناوهلـا كـل                     
 وأثنـاء الزيـارة   )١(.م باالتساق الكامـل  سواملصطلحات املستخدمة يف قوانني فيجي ال تتّ      . قانون

ــد تلــك        ــل للثغــرات وتوحي ــرَّ مــسؤولون رفيعــو املــستوى باحلاجــة إىل إجــراء حتلي ــة، أق القُطري
  .املصطلحات يف تشريعات فيجي
إليـضاح تنفيـذ    حاالت مجع البيانات، مل يبلَّغ سوى عن بضع       وبوجه عام، ونتيجة للقيود على    

مـسؤولون يف فيجـي باحلاجـة        وأقـرّ . مم املتحدة ملكافحـة الفـساد     اتفاقية األ  يف خمتلف األحكام 
ولـوحظ  . إىل استحداث مؤشرات إحصائية لوضع مقاييس والوقوف على درجة التقدم احملـرز            

  .أنه ال يوجد مكتب مركزي جلمع بيانات عن الفساد
ــام      ــشمولة أساســا يف مرســوم اجلــرائم لع ــة م ــال اإلجرامي ــع الرشــوة  ٢٠٠٩واألفع ــانون من   وق

  .ومل ُيعتمد تشريع حمدد لتنفيذ االتفاقية. وقانون العقوبات
 ٢٠٠٩مــن مرســوم اجلــرائم لعــام  ) ١ (١٣٧و) ١ (١٣٥و) ١ (١٣٦و) ١ (١٣٤واألقــسام 

مــن ) ب(و) أ (١٠٦مــن قــانون منــع الرشــوة والقــسمان  ) ٢ (٤و) ١ (٤وكــذلك القــسمان 
العـذر  "قانون العام، يـشكل مفهـوم   ومبقتضى مبادئ ال. قانون العقوبات جترِّم الرشو واالرتشاء  

األســاس لــدفاع إجيــايب يتحمــل املــّدعى عليــه عــبء إثباتــه مبــا ال يــدع جمــاال لــشك      " املعقــول
أيضا علـى املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املؤسـسات              وتنطبق أحكام الرشو  . معقول

شمل الـسلوك الـذي      ي ٢٠٠٧قانون منع الرشوة لعام     أنَّ  وأوضح املسؤولون   . الدولية العمومية 

───────────────── 
يف قوانني و". مسؤول عمومي" مصطلح ٢٠٠٩على سبيل املثال، يستخدم مرسوم اجلرائم لعام  (1) 

العاملون يف اخلدمة  "ُتذكر الحقا ُتستخدم مصطلحات أخرى غري متطابقة يف نطاق مشوهلا مثل
  .قانون منع الرشوةيف " موظف عمومي"و) قانون العقوبات يف خمتلف أقسام" (العامة
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يؤتى به داخل فيجي وخارجها على حد سواء، وأُبلغ عن حاالت ُوجِّهت فيهـا هتمـة الرشـوة                  
ومل توضــع األحكــام غــري اإللزاميــة التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد . ملــوظفني أجانــب

 بــشأن ارتــشاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤســسات الدوليــة العموميــة موضــع   
ــة القائمــة والقــدرات           ــة التــدابري املعياري ــها عــدم كفاي ــصعوبات املبلَّــغ عن ــذ، وتــشمل ال التنفي

  .احملدودة
ــات والقــسم   ) ب (٢٧٤والقــسم  ــانون العقوب ــام   ٣١٩مــن ق  ٢٠٠٩ مــن مرســوم اجلــرائم لع
ــدوخــتالس جيرِّمــان اال ــل موظــف عمــومي   املمتلكــات تبدي ــشكل آخــر مــن ِقب ــسريبها ب .  أو ت

يف مرسوم اجلرائم ال ينطبق على املوظفني العموميني فحسب وإمنا أيـضا علـى              ومفهوم اإلبدال   
شــخص ُيــستأمن علــى ممتلكــات أو يتلقاهــا، وكــذلك علــى مــديري الــشركات وأعــضائها  أيِّ 

مـن قـانون   ) ٢ (٥و) ١ (٥وعالوة على ذلك، ُتجرَّم املتاجرة بالنفوذ يف القـسمني    . وموظفيها
  .منع الرشوة

ومل تقـع حـىت اآلن      . اإلثـراء غـري املـشروع     مفهـوم    مـن قـانون منـع الرشـوة        ١٠ويتناول القسم   
ولوحظ أنه يف حني ال يوجد اآلن يف فيجي نظـام للكـشف             . حاالت تندرج ضمن هذا القسم    

 الـوزراء يكـشفون     عن املوجودات والدخول فيمـا خيـص املـوظفني املنتَخـبني والعمـوميني، فـإنَّ              
يس الـوزراء، وُتطلـب إقـرارات ماليـة سـنوية لتقـدميها إىل       حاليا عن موجـوداهتم وممتلكـاهتم لـرئ      

ومل يكـن اإلقــرار  .  يف فيجـي مبوجــب لـوائح اللجنـة الداخليــة   للجنـة املـستقلة ملكافحــة الفـساد   ا
  .العلين أمرا واردا يف فيجي إّبان االستعراض

، ٢٠٠٩ مــن مرســوم اجلــرائم لعــام ١٤٩وُتحظــر الرشــوة يف القطــاع اخلــاص مبوجــب القــسم 
 مــن قــانون العقوبــات فيمــا خيــص ٣٧٦، والقــسم ٢٠٠٧ مــن قــانون الرشــوة لعــام ٩قــسم وال

إحـدى  أنَّ  وأفـاد مـسؤولون رفيعـو املـستوى بـ         . ٢٠١٠فربايـر   /السلوكيات املرتكبة قبل شـباط    
  .األولويات الرئيسية للحكومة تكمن يف منع ومكافحة الفساد يف القطاع اخلاص

مــن قــانون منــع الرشــوة والقــسم   ) ٢ (٩ القــسم واالخــتالس يف القطــاع اخلــاص مــشمول يف 
مــن ) ٥٦-٥١األقــسام ( مــن قــانون العقوبــات، وكــذلك أحكــام مــسؤولية الــشركات   ٢٧٤

كمـا  . ٢٠١٠فربايـر   / فيما خيص الـسلوكيات املرتكبـة بعـد شـباط          ٢٠٠٩مرسوم اجلرائم لعام    
  .من مرسوم اجلرائم مفهوم التبديد) اإلبدال (٣١٩يشمل القسم 

 ٢٠٠٩ومرسـوم اجلـرائم لعـام       ) بـصيغته املعدَّلـة    (١٩٩٧ون عائدات اجلـرائم لعـام       ويتناول قان 
وخـالل  .  من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          ٢٣أحكام املادة   ) ٣٣٠-٣٢٧األقسام  (

قـوانني غـسل األمـوال يف       أنَّ   اليـة املسـتخبارات   االوحـدة   الزيارة القُطريـة، أكـد املـسؤولون يف         
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، كمــا هــي "اجلــرائم اخلطــرية"ائفــة واســعة مــن اجلــرائم، وحتديــدا مجيــع  فيجــي تنطبــق علــى ط
 مـن قـانون عائـدات    ٦٩وال خيوِّل القسم  . معرَّفة، وكذلك على األفعال املرتكَبة خارج فيجي      

ومل ُتقــدَّم . املــصادرة املدنيــة يف قــضايا الفــساد  املــصادرة اجلنائيــة فحــسب وإمنــا أيــضا  اجلــرائم
  .الشأن أثناء االستعراضحاالت أو إحصاءات هبذا 

 ١٣١، وكــذلك القــسمان ٢٠٠٩ مــن مرســوم اجلــرائم لعــام ١٤٧ و١٩٠ويــشمل القــسمان 
د وخـالل الزيـارة القُطريـة، أكَّـ    .  من قانون العقوبات، أركان جرمية إعاقـة سـري العدالـة    ١١٦و

سـبة  حيظى هبـا القـضاة يف إصـدار أوامـر منا           املسؤولون يف فيجي على الصالحيات الواسعة اليت      
  .وُتمنح احلماية البدنية للقضاة والشهود يف قضايا حمددة. يف إجراءات جنائية حمددة

    
    ٤٢ إىل ٢٦، املواد من أحكام عامة وإنفاذ القانون - الفصل الثالث    

 القانون يف فيجي على املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتباريـة يف األحكـام ذات الـصلة          ينصُّ
 وقــانون العقوبــات وقــانون منــع الرشــوة املقــروءة بــاالقتران  ٢٠٠٩ مــن مرســوم اجلــرائم لعــام 

 مـــن مرســـوم اجلـــرائم علـــى املـــسؤولية اجلنائيـــة للـــهيئات  ٨ويـــنص اجلـــزء . بقـــانون التفـــسري
وحيثمــا انطبقــت املــسؤولية اجلنائيــة واملدنيــة واإلداريــة علــى األشــخاص الطبيعــيني  . االعتباريــة

والعقوبــات ضــد الكيانــات القانونيــة    . عتبــارينيميكــن أن تنطبــق أيــضا علــى األشــخاص اال    
 مـن   ١٥ والقـسم    ٢٠٠٩من مرسوم اجلرائم لعام     ) ٢ (٥١مشمولة، يف مجلة أمور، يف القسم       

  .٢٠٠٩مرسوم إصدار األحكام والعقوبات لعام 
مل تــنص  وال تفــرض فيجــي، مــا. وفيمــا خيــص فتــرة التقــادم، تعتمــد فيجــي علــى قانوهنــا العــام 

 حــدود زمنيــة علــى اســتهالل املالحقــات القــضائية ملــرتكيب   علــى ذلــك، أيَّتــشريعاهتا حتديــدا
 علـى فتـرة تقـادم قـدرها       ٢٠٠٧ أِلف من قـانون منـع الرشـوة لعـام            ٣١وينص القسم   . اجلرائم

عامان من وقت رفع الشكوى أو ظهور املعلومات فيما خيص عددا من اجلـرائم احملـددة وفتـرة                  
 بــالقلق يف البدايــة بــشأن فتــرات املــستعرضني مــن شــعوروعلــى الــرغم . عــام واحــد ملــا ســواها

   فتــرات التقــادم  املعنيــة بــأنَّالــسلطات مجيــعالتقــادم القــصرية نــسبيا، فقــد تلقّــوا ضــمانات مــن  
وال يــنص القــانون علــى . ال متثِّــل عوائــق أمــام املالحقــات القــضائية الفعالــة واملقامــة يف حينــها 

  .اجلاين املزعوم من يد العدالة حالة إفالت يفإمكانية تعليق العمل بفترة التقادم 
   أقـصى عقوبـة مبقتـضى قـانون العقوبـات الـسابق هـي        ، لـوحظ أنَّ ٣٠وفيما خيص تطبيق املادة  

 األحكام الفعلية املفروضة يف دعـاوى الفـساد تتـراوح يف املتوسـط بـني                 سنوات، يف حني أنَّ    ٧
 سـنوات، لكنـه     ١٠لعقوبة القصوى هـي      ا ومبوجب مرسوم اجلرائم، فإنَّ   . عامني ومخسة أعوام  
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 مـن  ١٢ويـنص القـسم   . مل يسبق أن طُبقت عقوبات يف حاالت الفساد وقت الزيـارة القُطريـة        
 سـنوات عـن جـرائم       ١٠قانون منع الرشوة أيـضا علـى غرامـات وعقوبـات بـاحلبس تـصل إىل                 

حلـصانة الوظيفيـة     ا ، أفاد املسؤولون يف فيجـي بـأنَّ       ٣٠ من املادة    ٢وفيما خيص الفقرة    . الفساد
للموظفني العمـوميني واملنتَخـبني وإن جـاز مـنح احلـصانة مـن املالحقـة القـضائية علـى                    ال ُتمنح 

  وخيــضع املــّدعي العــام لــوزير العــدل،  . أســاس كــل حالــة علــى حــدة خلدمــة أغــراض احملاكمــة  
دانون يف وقـد ُيمنـع األشـخاص املـ    . وال يتدخل النائب العام يف العمليات اليومية للمّدعي العام 

جــرائم تتعلــق بالفــساد ملــدة عــشر ســنوات مــن تــاريخ اإلدانــة مــن االنتخــاب لعــضوية الربملــان   
  .٢٠٠٧ من قانون منع الرشوة لعام ٣٣واحلكومة مبقتضى القسم 
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف األحكـام ذات الـصلة           ٣١وقد نفَّذت فيجي املادة     

. ٢٠٠٤ وقـانون اإلبـالغ عـن املعـامالت املاليـة لعـام              ١٩٩٧ لعـام    من قانون عائـدات اجلـرائم     
 يف فيجــي يف قــضايا تنــدرج ضــمن إطــار للجنــة املــستقلة ملكافحــة الفــسادولــوحظ عــدم نظــر ا

ــانون عائــدات اجلــرائم  ــة  القــانون ال خيــوِّلوعــالوة علــى ذلــك، فــإنَّ . ق حجــز األصــول  للجن
  .ام حاليااملّدعي الع هذه الصالحية ومصادرهتا، وميارس

فيجي مل تقم بالشيء الكثري فيما يبـدو علـى صـعيد محايـة الـشهود والـضحايا عـدا          أنَّ  ولوحظ  
القــوانني العاديــة فيمــا خيــص إعاقــة ســري العدالــة الــواردة أساســا يف قــانون العقوبــات ومرســوم   

ر وهنـاك الكـثري مـن عناصـ     . وبسبب حمدودية املوارد، ال توجد برامج حلمايـة الـشهود         . اجلرائم
 غـري املطبَّقـة بـسبب حمدوديـة القـدرات وخـصوصيات النظـام القـانوين وعـدم كفايـة                     ٣٢املادة  

وعــالوة علــى ذلـك، ال تــوفر فيجــي احلمايـة للمــبلغني عــن   . التـدابري املعياريــة التنفيذيــة القائمـة  
د وأكَّـ . املخالفات عدا تدابري محاية هوية املخربين والسماح باإلبالغ دون الكشف عـن اهلويـة        

فقـدان العمـل وتغـيري مكانـه مـن          أنَّ  محاية املـبلّغني مـشكلة خطـرية وأشـاروا إىل           أنَّ  املسؤولون  
  .النتائج احملتملة لإلبالغ عن سوء السلوك

الفـساد مـن نتـائج       وهناك طائفة واسعة من اخليارات املتاحة لفيجي ملعاجلة ما قـد يترتـب علـى              
ة ملكافحـة الفـساد، وخـصوصا إمكانيـة فـسخ            مـن اتفاقيـة األمـم املتحـد        ٣٤كما يرد يف املـادة      

مــنح أنَّ د مــسؤولون رفيعــو املــستوى علــى وأكَّــ. وقُــدمت أمثلــة عمليــة علــى التنفيــذ . العقــود
  .بوضع الشركات على القائمة السوداء سيكون مفيدا صالحيات

مـم   مـن اتفاقيـة األ  ٣٦وفيما خيص اإلطار املؤسسي ملعاجلة الفساد، نفَّذت فيجـي جزئيـا املـادة     
. املتحــدة ملكافحــة الفــساد مــن خــالل اســتحداث اللجنــة املــستقلة ملكافحــة الفــساد يف فيجــي   

 من تعمـيم اللجنـة املـستقلة ملكافحـة الفـساد يف فيجـي علـى اسـتقاللية اللجنـة                  ٥وينص القسم   
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والحظـت الـدول األطـراف املـستعرِضة     . املفوض خيضع ألوامر الرئيس ومراقبته أنَّ  لكنه يذكر   
السنوات اخلمس لوالية نائـب املفـوض احلـايل سـتنتهي يف            أنَّ  ر إىل أمهية املنصب وإىل      أنه بالنظ 

. بقــاء املنــصب شــاغرا ملــدة طويلــة مــن شــأنه تقــويض ثقــة النــاس يف اللجنــةنَّ إ، فــ٢٠١٢عــام 
وتكمــن التحــديات ذات األولويــة يف مكافحــة الفــساد يف إشــراك أصــحاب املــصلحة املعنــيني    

عـدد دعـاوى الفـساد      أنَّ  ولـوحظ   . تشجيع اإلبالغ عن وقائع الفـساد     وإذكاء وعي اجلمهور و   
اليت رفعتها اللجنة بالنـسبة إىل العـدد اإلمجـايل لالدعـاءات مـنخفض علـى حنـو الفـت لالنتبـاه،                      

وأثنـاء الزيـارة   . بفضل خطوط االتصال املفتوحة واملشجِّعة اليت حتتفظ هبا اللجنـة مـع اجلمهـور         
مــستويات الفــساد تراجعــت يف الــسنوات  أنَّ تمــع املــدين عــن رأيهــم بــ القُطريــة، عبَّــر ممثلــو اجمل

  .األخرية، وأكدوا على أمهية احلسم السريع للمحاكمات اجلنائية
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، وإن اقتــصرت   ٣٧ونفَّــذت فيجــي جزئيــا املــادة  

قـوانني العاديـة بـشأن إعاقـة سـري      أشكال احلماية امللموسـة املمنوحـة للـشهود املتعـاونني علـى ال         
شـخص يوافـق علـى      أيِّ  املّدعي العام قـد ميـنح احلـصانة إىل          أنَّ  ولوحظ  . العدالة ومحاية السّرية  

ــة أخــرى   ــشهادته يف حماكم ــشاركني     . اإلدالء ب ــات ضــد امل ــسحب االهتام ــة أن ت وميكــن للّجن
ف االهتامـات أو    املتعاونني يف شـؤون الفـساد علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، وميكـن ختفيـ                     

الــيت تتعــاون الــسلطات  شــىت التــدابري ولــئن كانــت هنالــك. عينــةتعديلــها يف حــاالت تعــاون م
الوطنيــة مــن خالهلــا مــع أجهــزة إنفــاذ القــانون، فمــن الــصعب االتــصال وتبــادل البيانــات بــني   

ا وأقــرَّت الــدول األطــراف املــستعرِضة بالتوعيــة الــيت تقــوم هبــ. يف فيجــي أجهــزة إنفــاذ القــانون
  .اللجنة للموظفني احلكوميني والقطاع اخلاص يف حماربة الفساد وكذلك مراقبة املهن القانونية

    
    ٥٠ إىل ٤٤ التعاون الدويل، املواد من - الفصل الرابع    

املتعـدد األطـراف الـيت تتيحهـا فيجـي تـشمل نظـام            /األدوات واألطر ذات العالقة للتعـاون الثنـائي       
مركــز التنــسيق املعــين باجلرميــة عــرب و) اإلنتربــول(ة للــشرطة اجلنائيــة منولــث واملنظمــة الدوليــوالك

) املكوَّن من بابوا غينيا اجلديدة وتونغا وسـاموا وفـانواتو وفيجـي      (ئالوطنية يف منطقة احمليط اهلاد    
ــق آســيا واحملــيط اهلــادئ املعــين بغــسل األمــوال    و ــسليم  . جمموعــة إيغمونــت  وفري وفيمــا خيــص ت

وتـربط  .  دولـة  ١٦ الـذي يتـألف مـن        منتـدى جـزر احملـيط اهلـادئ       ي عـضو يف     فيجـ نَّ  إاجملرمني، فـ  
كما ُيـستخدم عـدد مـن املعاهـدات         . فيجي معاهدات بشأن تسليم اجملرمني مع نيوزيلندا والصني       

الثنائية األخرى اليت مشلت فيجي حبكـم وضـعها الـسابق كإحـدى مـستعمرات بريطانيـا العظمـى                   
  ).تايلند وسويسرا والواليات املتحدة األمريكيةمع إسبانيا وأوروغواي وبولندا و(
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   اإلجراءات اجلنائيةنقل  و،احملكوم عليهماألشخاص نقل رمني، وتسليم اجمل    
    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (

 الشروط واإلجراءات اليت تـنظِّم تـسليم اجملـرمني إىل           ٢٠٠٣يتضمن قانون تسليم اجملرمني لعام      
 شــروط تــسليم اجملــرمني مــن فيجــي، ويــستند تعريــف وازدواجيــة التجــرمي أحــد. فيجــي ومنــها

وترتبط فيجـي حاليـا مبعاهـدتني ثنـائيتني مـع كـل مـن نيوزيلنـدا         . ازدواجية التجرمي إىل السلوك   
كمــا ُتــستخدم عــّدة معاهــدات أبرمتــها بريطانيــا العظمــى قبــل حــصول فيجــي علــى  . والــصني
  .استقالهلا

اجلرائم الـيت تـشملها االتفاقيـة عمـال بالقـانون         وبإمكان فيجي تسليم اجملرمني فيما خيص معظم        
 بــشأن تــسليم اجملــرمني، بــاالقتران باملعاهــدات والترتيبــات الثنائيــة  ٢٠٠٣الــذي أصــدرته عــام 
 والبلدان املربمة معها اتفاقيـات      جزر احمليط اهلادئ  منولث وبلدان منتدى    والقائمة مع بلدان الك   

وجتدر اإلشارة على وجـه اخلـصوص إىل نظـام          . لدوليةوالبلدان اليت يسري عليها مبدأ اجملاملة ا      
ــواردة           ــسليم اجملــرمني ال ــات ت ــاجل طلب ــيح لفيجــي أن تع ــذي يت ــادئ ال ــدى جــزر احملــيط اهل منت

  .والصادرة مع بلدان املنتدى معاجلة فعالة ويف حينها
 فيمـا توجـد    ٢٠٠٣وقد سلَّمت فيجي اثنني من اهلـاربني مبوجـب قـانون تـسليم اجملـرمني لعـام                  

ويف وقت االسـتعراض، كانـت فيجـي قـد          . اليا دعوى بانتظار البّت فيها أمام احملكمة العالية       ح
تقدمت بثالثة طلبات إىل بلدان أخرى بشأن تـسليم جمـرمني، اثنـان منـها بانتظـار احلـسم فيمـا                     

  .ُرفض الثالث
 مل غــري أنــه). ٢ (٤٤ املــادةَ ٢٠٠٣مــن قــانون تــسليم اجملــرمني لعــام  ) ٤ (٣القــسم  ويتنــاول
  .عمليا أية دعاوى يف فيجي تلقَّت فيها طلب تسليم بشأن فعل ال جترِّمه قوانني فيجي تسجل

، تشترط فيجي أن يقتصر تسليم اجملـرمني علـى اجلـرائم الـيت يكـون                )٣ (٤٤وفيما خيص املادة    
فيها التسليم ممكنا وأنه جيوز هلا تقدمي طلب بأن تقتصر حماكمة الـشخص املطلـوب تـسليمه يف            

  .قاعدة التخّصصعلى تلك اجلرائم، وذلك وفقا ل بلد صاحب الطلبال
ويتـضمن  ).  مـن قـانون تـسليم اجملـرمني        ٤القسم  (وال يتم التسليم يف حاالت اجلرائم السياسية        

  .قانون تسليم اجملرمني تعريفا سلبيا للجرائم السياسية ال يتضمن إشارة إىل جرائم الفساد
دى اخلــرباء املــستعرِضني واملــسؤولني الــذين اسُتــشريوا أثنــاء وكــان هنــاك قــْدر مــن عــدم الــيقني لــ

 اسـتخدام االتفاقيـة باعتبارهـا األسـاس القـانوين الوحيـد        كـان ميكـن   الزيارة القُطريـة بـشأن مـا إذا         
، )٥ (٤٤املــادة أنَّ وخلــص املــستعرِضون إىل . لتقــدمي طلبــات تــسليم اجملــرمني والعمــل مبوجبــها 
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فيجـي ال تـشترط وجـود معاهـدة مـن أجـل تـسليم               نَّ  ثري حمـدود أل   وإن مل تنفذها فيجي، ذات تـأ      
  .اجملرمني

ــدنيا    ــانون تــسليم اجملــرمني الــشروط ال لقبــول الطلبــات ومــسوغات  )) ١ (٣القــسم (وحيــدد ق
وإذا ُرفــض تــسليم اجملــرمني لــذلك الــسبب، جيــوز لفيجــي أن حتــاكم        ). ٤القــسم (رفــضها 

ن الـسلوك املعـين مـستوفيا الختبـار ازدواجيـة           الشخص إذا كان هناك ما يكفي من األدلة وكـا         
وجيوز لفيجي، عوضا عـن ذلـك، أن تـسلِّم الـشخص للمحاكمـة فقـط علـى أن يعـاد           . التجرمي

وقـد ُيـرفض التـسليم أيـضا إذا كـان      . أحكام تصدر يف حقـه أيِّ بعدها، يف حال إدانته، لقضاء      
 املــواطنني بــدال مــن الــشخص املطلــوب تــسليمه مــن مــواطين فيجــي وإن جــاز لفيجــي حماكمــة

. جمــرمني اســتنادا إىل اجلنــسية مل يــسبق هلــا أن رفــضت تــسليم وأفــادت فيجــي بأنــه. تــسليمهم
واإلجراءات املتزامنة وعدم جواز احملاكمة مـرتني علـى نفـس اجلـرم مـن بـني العوامـل األخـرى                     

  .اليت ميكن االستناد إليها أيضا لرفض تسليم اجملرمني
ني اإلطار القانوين جلميع طلبات تسليم اجملرمني الواردة والـصادرة يف           ويوفر قانون تسليم اجملرم   

ــد . معاهــدات فيجــي، مبــا فيهــا الطلبــات املقدَّمــة يف غيــاب   القــانون ال يــشترط صــراحة  أنَّ بي
  .املعاملة باملثل من أجل التعاون يف غياب املعاهدات

ــة، فــ     ــارة القُطري ــان الزي ــات أو  فيجــي النَّ إونظــرا لعــدم وجــود دســتور إّب ــديها ترتيب  توجــد ل
ومـع ذلـك، فقـد مت التأكيـد علـى       . ٤٤ من املـادة     ١٤متطلبات رمسية معمول هبا لتنفيذ الفقرة       

احلمايـة ذات   أنَّ   مـن قـانون تـسليم اجملـرمني ال يـزال منطبقـا يف غيـاب الدسـتور و                   ٤القسم  أنَّ  
ــادئ القــانون العــام   ــة  وأكــد اخلــرباء املــستعرِضو . الــصلة ُتمــنح مبقتــضى مب ن بقــوة علــى األمهي

األساسية لكفالة اإلنصاف يف املعاملة يف حـاالت تـسليم اجملـرمني وأعـادوا التأكيـد علـى أمهيـة                     
  .جمرمني على أساس التمييز اختاذ التدابري الكفيلة مبعاجلة املوقف حيثما ُتطرح حاالت تسليم

فيما خيـص نقـل األشـخاص        اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف       وأفادت فيجي بأهنا مل تربم أيَّ     
وُرفض طلـب لنقـل سـجني ُحكـم عليـه يف فيجـي إىل بلـده نظـرا لعـدم وجـود                    . احملكوم عليهم 

  .إطار قانوين قائم هلذا الغرض
وقُـدِّم مثـال    . ، تنظر فيجي يف نقل اإلجراءات اجلنائيـة يف احلـاالت املناسـبة            ٤٧وفيما خيص املادة    

ــى ضــرو     ــشاورات، عل ــه، عقــب إجــراء م ــام احملاكمــة يف فيجــي اتُّفــق في واســُتكملت . رة أن تق
  .طويلة املدة يف فيجي إّبان الزيارة القُطرية احملاكمة بنجاح وكان املدان قد بدأ يف قضاء عقوبة
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    )٤٦املادة  (املساعدة القانونية املتبادلة    
ديلـه لعـام    وكـذلك تع ١٩٩٧ يف املسائل اجلنائية لعـام      املساعدة القانونية املتبادلة  يتضمن قانون   

وال يوجـد اتفـاق ثنـائي أو        . املساعدة القانونية املتبادلة   الشروط واإلجراءات اليت تنظِّم      ٢٠٠٦
وهنـاك بعـض األحكـام الـواردة يف قـانون عائـدات             . متعدد األطراف آخر معمول به يف فيجي      

  .اجلرائم اليت تنطبق كذلك فيما خيص مسائل املصادرة
اعدة أو تقدمي املعلومات يف طلبات التحقيق اليت تقدمت هبـا           وأفادت فيجي بأهنا مل ترفض املس     

املّدعي العام قدَّم مساعدة غري رمسيـة لزمالئـه األجانـب           أنَّ  والحظ املستعرِضون   . بلدان أجنبية 
وعلـى العمـوم، تتـسق      . من قبيل املنظمة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة         شبكات الُشرطة  وعن طريق 

 ات املتعلقـة باملـساعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت تعتمـدها فيجـي              السياسات واملمارسات واإلجراء  
 من االتفاقية من حيـث تـوفري أوسـع نطـاق ممكـن مـن املـساعدة             ٤٦عموما مع متطلبات املادة     

  .القانونية املتبادلة فيما خيص اجلرائم املشمولة باالتفاقية
، وأشـاروا   ٤٦ مـن املـادة      ٣ة  فيجي متتثل إىل حد كبري ألحكام الفقـر       أنَّ  والحظ املستعرِضون   

 يف املسائل اجلنائية يف فيجي يتضمن أحكامـا مـن أجـل             املساعدة القانونية املتبادلة  قانون  أنَّ  إىل  
تسهيل طلبات املصادرة األجنبية واألوامر التقييدية األجنبية وطلبات العقوبـات املاليـة األجنبيـة              

 فيجي تتيح املساعدة القانونية املتبادلـة يف        السياسات واملمارسات واإلجراءات املعتمدة يف    أنَّ  و
  ).٣ (٤٦كل فئة من الفئات املدرجة يف املادة 

بشأن نزع الـصفة االعتباريـة عـن الـشركات      ، ال يوجد حكم حمدد)٨ (٤٦وفيما خيص املادة   
وحــدة االســتخبارات أنَّ بيــد .  يف املــسائل اجلنائيــةاملــساعدة القانونيــة املتبادلــةمبقتــضى قــانون 

ــات         ا ــى املعلوم ــة للحــصول عل ــامالت املالي ــن املع ــالغ ع ــانون اإلب ــستخدم ق ــة يف فيجــي ت ملالي
  .ومساعدة الشرطة على صعيد وثائق تعقُّب املمتلكات

 من قانون عائدات اجلرائم لتقدمي طلبـات فيمـا خيـص أوامـر التفتـيش                ٥٠كما ُيستخدم القسم    
د موقــع عائــدات اجلرميــة وتعقُّبــها  وإعــداد الوثــائق ممــا مــن شــأنه مــساعدة الــشرطة علــى حتديــ  

ــدها ــ. وجتمي ــستعرِضون إىل  أنَّ واطم ــساعدة      أنَّ اخلــرباء امل ــدمي امل ــن تق ــع ع ــن متتن فيجــي مل ول
  .القانونية املتبادلة على أساس السّرية املصرفية

 يف املــسائل اجلنائيــة حكمــا حمــددا بــشأن تقــدمي املــساعدة القانونيــة املتبادلــةوال يتــضمن قــانون 
ازدواجيـة التجـرمي    أنَّ  واطمـأن اخلـرباء املـستعرِضون إىل        . دة يف غياب ازدواجية التجـرمي     املساع

  .ليست شرطا يف فيجي لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة
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النائب العام هو السلطة املركزية املكلَّفة بتقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة              أنَّ  وأفادت فيجي ب  
  .استعراض موضوعي للطلباتأيِّ  تنطوي على وإن كانت هذه الوظيفة ال

وميكن االستماع للشهود واخلـرباء يف فيجـي فيمـا يتعلـق باملـساعدة القانونيـة املتبادلـة وفقـا ملـا                      
ــة   وســلّ. مــن االتفاقيــة) ١٨ (٤٦املــادة  تــنص عليــه ط اخلــرباء املــستعرِضون الــضوء علــى فعالي

ــسمح    ــذي ي ــرة، ال ــديو بكث ــه القــس  اســتخدام وصــالت الفي ــانون  ) ٥ (١١م ب ــساعدة مــن ق امل
  . يف املسائل اجلنائيةالقانونية املتبادلة

 مـن  ٦ و٤القـسمني  أنَّ اخلرباء املستعرِضون إىل  أنَّ  وفيما خيص مسّوغات رفض الطلبات، اطم     
ــانون  ــة ق ــة املتبادل ــاوالن مــسوغات الــرفض  املــساعدة القانوني ــة يتن وأفــادت .  يف املــسائل اجلنائي

ا أن رفـضت طلبـا لتقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة                   مل يسبق هل   فيجي بأنه 
ومـن الناحيـة العمليـة، يستـشري        . وأهنا ستبني أسباب الرفض يف حال نـشوء مثـل ذلـك املوقـف             

  . منهاقبل رفض أيٍّ املّدعي العام السلطات املعنية يف الدول صاحبة الطلبات
    

   والتحقيقات املشتركة وأساليب التحري اخلاصة نالقانو إنفاذالتعاون يف جمال     
    )٥٠ إىل ٤٨املواد من (

تتعاون أجهزة إنفاذ القانون يف فيجـي مـع نظرياهتـا األجنبيـة مـن خـالل القنـوات الرمسيـة وغـري               
لـدى فيجـي قنـوات اتـصال فعالـة مبـا            أنَّ  والحظ اخلـرباء املـستعرِضون      . الرمسية على حد سواء   
  . من االتفاقية٤٨ الدول األخرى لألغراض املذكورة يف املادة ميكنها من التعاون مع
. فعــال لتيــسري التعــاون الــدويل لــدى الــسلطات الوطنيــة إطــار تعــاونأنَّ والحــظ املــستعرِضون 

ــالنظر إىل  لــدى ســلطات إنفــاذ القــانون يف فيجــي ســجال يف جمــال التعــاون مــع النظــراء     أنَّ وب
  . مثة حاجة بّينة إلرساء آليات تعاون رمسية يف هذا اجملالاخلرباء يرون أنه ليسنَّ إاألجانب، ف

اللجنة املستقلة ملكافحة الفـساد بأنـه علـى الـرغم            أفادت وفيما خيص أساليب التحري اخلاصة،    
  مـن الــسماح هلــا بالتنــّصت علـى املكاملــات اهلاتفيــة بعــد احلـصول علــى إذن مــن الــرئيس، فإهنــا    

ويف . ربة الستخدام األساليب املنصوص عليها يف االتفاقيـة       ال متلك املعدات وال الكفاءات واخل     
بإمكاهنـا عنـد   نَّ إحني تستخدم الشرطة أساليب املراقبـة ومجـع املعلومـات يف قـضايا الفـساد، فـ                

والحـظ  . الضرورة استخدام أساليب حترٍّ خاصة يف التعاون مع أجهـزة إنفـاذ القـانون األجنبيـة               
ــرام ات   فاقــات أو وضــع ترتيبــات مــن أجــل اســتخدام أســاليب   اخلــرباء عــدم وجــود احلاجــة إلب

  .التحري اخلاصة يف سياق التعاون الدويل
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    توصيات واالحتياجات من املساعدة التقنيةال  - ١  
مواصـلة تـشجيع وتعزيـز عـدد مـن       لئن حققت فيجي تقدما يف تنفيذ االتفاقية، فمن الضروري   

ى ذلـك، هنـاك تـشريعات رئيـسية مل     وعـالوة علـ  . املؤسسات ذات الصلة مبنع الفساد وحماربتـه   
 تطبيقهـا تطبيقـا كـامال مبزيـد مـن       سـنوات معـدودة ومـن الـضروري        يبدأ العمل هبا سـوى منـذ      

. الفعاليــة، بطرائــق منــها تنفيــذ األنــشطة املناســبة إلذكــاء الــوعي لــدى املؤســسات ذات الــصلة 
عـدة ذات صـلة   وطرحت الدول األطراف املستعرِضة عددا مـن التوصـيات احملـددة يف جمـاالت      

  :بتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ففيما خيص األطر املؤسسية القائمة، يوجد عدد من الترتيبات والعمليـات الـيت ميكـن تبـسيطها                 

وجتدر اإلشارة بوجه خاص، فيمـا خيـص الفـساد يف القطـاع             . واالرتقاء هبا إىل املستوى األمثل    
املستعرِضة بأن تستكشف اللجنة املستقلة ملكافحـة الفـساد         اخلاص، إىل إيصاء الدول األطراف      

يف فيجــي إمكانيــات زيــادة التعــاون مــع املــّدعي العــام، وهــو املكتــب الــذي تقــع علــى عاتقــه     
مالحقــة املفــسدين يف القطــاع اخلــاص، بــالنظر إىل احلاجــة للمهــارات   املــسؤولية الرئيــسية عــن

وعـالوة  . لياهتما املتكاملـة يف مكافحـة الفـساد       املتخصصة يف جمايل التحقيق والتحليل يف مـسؤو       
أحالت اللجنة، وقت االستعراض، قضايا فساد يف القطـاع اخلـاص إىل الـشرطة ممـا            على ذلك، 

وفيمـا يتعلـق مبـصادرة املوجـودات والتجريـد منـها، توصـي           . أدى إىل مزيد من تشتُّت الـسلطة      
وكالـةً   جنـة املـستقلة ملكافحـة الفـساد       الدول األطراف املستعرِضة بأن تنظر فيجي يف اعتبـار الل         

املـّدعي  أنَّ  خموَّلة مبوجـب قـانون عائـدات اجلـرائم بـضبط املوجـودات ومـصادرهتا علـى اعتبـار                    
كمــا أوصــت الــدول األطــراف املــستعرِضة بــأن  .  هــو الــذي ميــارس هــذه الــسلطة حاليــا العــام

. مبزيـد مـن الكفـاءة      لـوعي تتعقب اللجنة مصدر اإلحاالت مبا من شأنه تركيز املوارد وإذكـاء ا           
ويف هــذا الــسياق، أوصــت الــدول األطــراف املــستعرِضة أيــضا بــأن تــصبح تقــارير مراجــع           

  .احلسابات العام متاحة لالطالع العام
وفيما خيص القطاع العام، لوحظ أنه ال يوجد شرط قانوين بأن يبلِّغ املوظفون العموميون عـن                

. بأن تنظر فيجـي يف وضـع تـدابري إداريـة مناسـبة      الفساد، وأوصت الدول األطراف املستعرِضة      
تزويـد احملكمـة     وعالوة على ذلك، توصي الـدول األطـراف املـستعرِضة، بـالنظر إىل صـعوبات              

التأديبيــة التابعــة للجنــة اخلدمــة العامــة مبــوظفني حكــوميني مــدرَّبني تــدريبا كافيــا للتعامــل مــع     
كرر، بأن ُيخصَّص كـادر مـن املـوظفني احلكـوميني           املسائل األخالقية والتأديبية وتغّير املهام املت     

  .املدرَّبني تدريبا كافيا للقيام بالوظائف اليت يكلَّفون هبا
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مـن أجـل التنفيـذ الكامـل ألحكـام االتفاقيـة فيمـا يتعلـق          واقُترح أن تتخذ فيجي تـدابري مناسـبة       
  .حبماية الشهود والضحايا

درس فيجي ما إذا كانت هنـاك ضـرورة لـسّن    وفيما خيص تسليم اجملرمني، يوصي اخلرباء بأن ت     
وقـد يـشمل هـذا إضـافة االتفاقيـة      .  مـن االتفاقيـة  ٤٤للمادة  تشريع متكيين لضمان االمتثالأيِّ  

  .إىل مرفق قانون تسليم اجملرمني أو سّن تشريع إضايف منفصل
 يف التـشريعات    هناك نقصا فيما يبـدو    أنَّ  وفيما خيص املساعدة القانونية املتبادلة، الحظ اخلرباء        

ويوصـي  . ٤٦التمكينية يف القـانون الـداخلي لفيجـي مـن أجـل التنفيـذ الكامـل ألحكـام املـادة                     
 اخلــرباء بــأن تــدرس فيجــي قانوهنــا احلــايل بــتمعُّن لــضمان أن يوضــع التــشريع التمكــيين الــالزم  

 ويعتقــد.  موضــع التنفيــذ وأن ُتــسّن، عنــد اللــزوم، التــشريعات علــى وجــه الــسرعة ٤٦للمــادة 
فيجي تتعاون بفعالية يف مسائل املساعدة القانونية املتبادلة عن طريـق الـشبكات غـري               أنَّ  اخلرباء  

على النظـر يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف                   الرمسية لكنهم يشجعوهنا  
  .استخداما كامال ٤٦الستخدام املادة 

 أثناء االستعراض القُطري باملـساعدة علـى بنـاء      وترتبط احتياجات املساعدة التقنية اليت ُحددت     
قدرات أصـحاب املـصلحة املعنـيني كـشرط أساسـي مـن أجـل التطبيـق النـاجح التفاقيـة األمـم                       

ومشل ذلك بناء قدرات السلطات املـسؤولة عـن وضـع وإدارة بـرامج              . املتحدة ملكافحة الفساد  
ــاء القــدرات فيمــا خيــص محا    ــة الــشهود واخلــرباء، وكــذلك بن ــة املــبلِّغني، وخــصوصا مــا  محاي ي

أن ُتـزوَّد اللجنـة املـستقلة       إىل  حاجـة    هنـاك أنَّ  وتبيَّن  . تأثري على املوظفني العموميني    سيكون له 
ــي         ــن ذوي اخلــربة ومراجع ــاّمني م ــّواب الع ــن الن ــدد الكــايف م ــساد يف فيجــي بالع ملكافحــة الف

ــدرَّ     احلــسابات ــني امل ــائي واحملقق ــل اجلن ــؤهَّلني يف جمــال التحلي ــا لالضــطالع   امل ــدريبا كافي بني ت
 بوظائفهــا بفعاليــة، ولوحظــت احلاجــة إىل بنــاء قــدرات مجيــع مــوظفي العدالــة اجلنائيــة املعنــيني 

وعــالوة علــى ذلــك، . بــالتحقيق يف حــاالت الفــساد مبقتــضى مرســوم اجلــرائم املــشتَرع مــؤخرا
كمـا توجـد    . مـوال ُسلِّط الضوء على التدريب اخلاص ألجهزة إنفاذ القانون يف جمـال غـسل األ             

حاجــة لتــدريبٍٍ متخــصص لفائــدة النــّواب العــاّمني واحملققــني يف املــسائل املتعلقــة مبــصادرة          
املوجودات والتجريد منها، مبا يف ذلك فيما يتعلـق بقـانون عائـدات اجلـرائم والتـشريعات الـيت                   

درات، لوحظـت   وباإلضـافة إىل بنـاء القـ      . ما تزال قيد النظر فيما خيص الثـروة اجملهولـة املـصدر           
احلاجة إىل تـشريعات مناسـبة وتـشريعات منوذجيـة فيمـا خيـص أحكـام محايـة الـشهود ورشـوة                      

ــدة    . املــوظفني العمــوميني األجانــب  وعــالوة علــى ذلــك، طُلبــت ملخــصات باملمارســات اجلي
ــة         ــا خيــص األحكــام املتعلق ــشريعات فيم ــساعدة يف صــياغة الت ــصة وكــذلك امل ــرب املستخل والع

  ).٤١املادة (بالسجل اجلنائي 
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وميكـن، عنـد    . ٢٠٠٣وتوجد حاجة إىل تقييم مدى مشولية وفعالية قانون تسليم اجملرمني لعـام             
الــضرورة، مراجعــة هــذا القــانون مــن أجــل وضــع إطــار شــامل عمومــا لتــسليم اجملــرمني تنفيــذا  

 كمـا سـيعود سـنّ     . وسوف تكون املساعدة التقنية هلذه الغايـة مفيـدة        .  من االتفاقية  ٤٤للمادة  
  .تشريع منوذجي بشأن العمليات السّرية بالفائدة على أجهزة الشرطة

    
      الواليات املتحدة األمريكية    
    النظام القانوين    

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يف       / كــانون األول٩وقَّعــت الواليــات املتحــدة علــى اتفاقي
ــسمرب  ــة يف    . ٢٠٠٣ديـ ــى االتفاقيـ ــشيوخ علـ ــس الـ ــق جملـ ــول١٥ووافـ ــبتمرب / أيلـ . ٢٠٠٦سـ

 مـع حتفُّـظ     ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣٠وأُودعت وثائق التصديق لدى األمم املتحـدة يف         
للمبـادئ األساسـية للنظـام       يصان مبقتضاه احلق يف االضطالع بالتزامات مبقتضى االتفاقية وفقـا         

مثـل  أنَّ  وتـذكر املـادة الـسادسة مـن دسـتور الواليـات املتحـدة               . االحتادي يف الواليات املتحدة   
  ".القانون األعلى للبالد"تلك املعاهدات املصدَّق عليها، إىل جانب القانون االحتادي، متثل 

    
    النتائج العامة    

 مــن بــني أعلــى األولويــات لــدى أجهــزة إنفــاذ القــانون يف الواليــات    هــيمكافحــة الفــسادنَّ إ
ومــن النتــائج احلتميــة للنظــام . املتحــدة، وُتخــصَّص مــوارد هائلــة ملكافحــة املمارســات الفاســدة

االحتادي والفصل الـصارم بـني الـسلطات أن تـشترك خمتلـف الـسلطات يف التحقيـق يف جـرائم                     
  .قضائيا الفساد ومالحقة مرتكبيها

زت الواليــات املتحــدة تــدابريها الــشاملة ملكافحــة الفــساد بدرجــة كــبرية   رور الــسنني، عــزَّومبــ
ونتيجة لـذلك، أحـرزت     . حيث نفَّذت عددا كبريا من التعديالت القانونية والتغيريات اهليكلية        

السلطات يف الواليات املتحدة نتائج مثرية لإلعجاب علـى صـعيد مكافحـة الفـساد مـن حيـث                   
 ذ التشريعية والتنظيمية، وكذلك من حيث لوائح االهتـام وقـرارات اإلدانـة حـىت يف               تدابري اإلنفا 

وُيسلَّط الضوء أدناه على بعـض العناصـر الكفيلـة بتحـسني         . الفساد على مستوى رفيع    حاالت
  .تدابري مكافحة الفساد كما هي مبينة يف االستعراض القُطري

تنفيـذ االتفاقيـة حمليـا مبـا يتـسق مـع            د متكّـن مـن    ويتعلق أحد األسئلة اليت أثريت بالكيفية اليت قـ        
ويف هـــذا الـــصدد، احتفظـــت الواليـــات املتحـــدة حبـــق . النظـــام االحتـــادي للواليـــات املتحـــدة

االضطالع بالتزامات مبوجب االتفاقية على حنو يتسق مع املبادئ األساسـية لنظامهـا االحتـادي               
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حتاد والواليات على حد سواء فيمـا خيـص         اليت تقتضي مراعاة القوانني اجلنائية على مستوى اال       
اخلـرباء املـستعرِضني مل يعثـروا علـى أدلـة      أنَّ وعلـى الـرغم مـن    . السلوك الذي تتناولـه االتفاقيـة     

ــا نظــام االحتــاد           ــسم هب ــيت يت ــد ال ــالنظر إىل درجــة التعقي ــه ب ــد أشــري إىل أن ــرات، فق بوجــود ثغ
وأكـدت الواليـات    . طـاق املـشمول   والواليات، قد تقع بعض السلوكيات اإلجرامية خـارج الن        

معظـم دعـاوى الفـساد الـيت أقامتـها وزارة          نَّ  إويف الواقـع، فـ    . املتحدة على عدم وجـود ثغـرات      
  .العدل موجَّهة ضد موظفني على مستوى الواليات والسلطات احمللية

    
    التجرمي وإنفاذ القانون    
    التجرمي    

ــة   الرشــو أو اال الفــساد العمــومي احمللــي، ســواء  نَّ إ ــشاء، جمــرَّم يف مبقتــضى القــوانني االحتادي رت
ويف إطار طائفة عريضة من القوانني االحتادية، ُيعتـرب الفـساد     . وقوانني الواليات على حد سواء    

املرتكَــب مــن جانــب املــوظفني، أو ضــدهم، علــى املــستوى االحتــادي ومــستوى الواليــات          
  .واملستوى احمللي من األفعال اجملرَّمة

ممارسات الفـساد   ظفني العموميني األجانب، يعاقَب على الرشو يف إطار قانون          وفيما خيص املو  
ويركز القانون على الرشو يف النـشاط التجـاري وينطبـق علـى           . ١٩٧٧املتعلقة باألجانب لعام    

املواطنني والشركات يف الواليات املتحدة، سـواء كانـت عملياهتـا داخـل الواليـات املتحـدة أو                  
  املــواطنني األجانــب والــشركات األجنبيــة بــشرط أن تكــون األفعــال يف اخلــارج، وفيمــا خيــص

ــات          ــة للوالي ــضائية اإلقليمي ــة الق ــد وقعــت ضــمن الوالي ــسلوك املنحــرف ق ــةً لل ــة خدم املرتكب
  .املتحدة

يف قــانون " املوظــف األجــنيب"وأفيــد بظهــور فقــه ذي صــلة نتيجــة لالعتراضــات علــى تعريــف  
ا يؤكـد تفـسري احلكومـة األمريكيـة بكـون هـذا التعريـف               املتعلقة باألجانب مم  ممارسات الفساد   

يشمل العاملني يف املنشآت العامة وكذلك مجيع مـن يـشغلون مناصـب تـشريعية أو قـضائية أو                   
  .ويشمل التعريف أيضا املسؤولني يف األحزاب السياسية. تنفيذية

 مـن أشـكال األمـوال    م الكـثري القـانون جيـرِّ  أنَّ والحظ اخلرباء املستعرِضون أنه علـى الـرغم مـن       
إىل املسؤولني والعاملني يف احلكومات األجنبية، هناك استثناء فيما خيص ما يـدفع مـن     املدفوعة
تعجيل ن اختاذ إجراء حكومي اعتيادي من جانب موظف أو حـزب سياسـي               أو لتيسري أموال

   الرشــوة  خيــصالقــانون الرئيــسي احمللــي فيمــا نَّ إويف املقابــل، فــ. أو موظــف حــزيب يف اخلــارج
  .ءال يتضمن ذلك االستثنا
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ممارسـات  أحكـام قـانون     أنَّ  ويف هذا الصدد، ذكرت السلطات املختصة يف الواليـات املتحـدة            
أنَّ املتعلقة باألجانب يتضمن إيضاحات إضافية فيمـا خيـص نطـاق القـانون علـى اعتبـار       الفساد  

ــائي        للرشــو ومــن مثّ فهــي  تلــك األمــوال املدفوعــة تفتقــر إىل ركــن ضــروري هــو القــصد اجلن
الواليات املتحدة أشـارت إىل     أنَّ  بيد  . ال تندرج ضمن حدود حمظورات القانون على أية حال        

األموال املدفوعة لتيسري قضاء غرض ما ميكـن أن تـشكل خرقـا لألحكـام احملاسـبية للقـانون                  أنَّ  
الواليـات  أنَّ  والحظ املـستعرضون    . حماكمات قد أقيمت فيما خيص تلك االنتهاكات      أنَّ  وإىل  

 املتحدة رمبا تكون البلد الوحيد الـذي يالحـق قـضائيا املـسؤولني عـن دفـع أمـوال هلـذا الغـرض          
  .أجانب موظفني إىل

 جـزٌء مـن      هـو  شرط توافر ركـن القـصد اجلنـائي إلثبـات الفعـل اإلجرامـي             أنَّ  وعلى الرغم من    
 انـب كونـه ركنـا مـن أركـان         للنظـام القـانوين يف الواليـات املتحـدة، إىل ج          " املبادئ األساسية "

، ")القيـام، عمـدا   (" من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد        ١٦ من املادة    ١اجلرمية يف الفقرة    
االتفاقية ال تتضمن استثناء فيمـا خيـص األمـوال املدفوعـة لتيـسري      أنَّ الحظ اخلرباء املستعرِضون  

 أن تنظـر يف مواصـلة اسـتعراض     وبناء على ذلك، جيب على الواليات املتحـدة      .قضاء غرض ما  
كمـا جيـب علـى      . سياساهتا وهنجها بشأن هذه األموال من أجل مكافحة هذه الظاهرة بفعاليـة           

الــسلطات يف الواليــات املتحــدة أن تواصــل تــشجيع الــشركات علــى حظــر اســتخدام األمــوال  
واعد بـشأهنا   املدفوعة لتيسري قضاء غرض ما أو الثين عنها، على سبيل املثال عن طريق إدراج ق              

  .وبرامج أو تدابري امتثاهلا لألخالقيات يف الضوابط الداخلية للشركات وقواعدها
ــات املتحــدة       ــة القــضائية، ال جتــرِّم الوالي ــة والوالي ــسياسات العام ــشواغل ال ــق ب وألســباب تتعل
ارتشاء املوظفني العموميني األجانب وهي ليست مطالبة بذلك مبوجـب اتفاقيـة األمـم املتحـدة                

هنــاك مــوظفني عمــوميني أجانــب جــرت مالحقتــهم قــضائيا بــسبب  أنَّ بيــد . افحــة الفــسادملك
غـسل األمــوال اســتنادا إىل قــانون الفــساد أو عمـال بقــوانني االحتيــال عــرب الربيــد واالتــصاالت   

  .السلكية عند خضوع أولئك املوظفني للوالية القضائية للواليات املتحدة
 لتجرمي املتاجرة بالنفوذ على اجلانبني الفاعل واملتلقي علـى حـد          وتنفِّذ الواليات املتحدة تشريعاً   

فيما خيص ما بعد خدمـة املـوظفني االحتـاديني ملنـع ممارسـة                القانون على قيود   كما ينصُّ . سواء
  .نفوذ للحصول على مزّية غري مستحقة لصاحل الغريأيِّ 

.  لإلثـراء غـري املـشروع   -االختيـاري   -وتعيق القيوُد املؤسسية املتصلة بافتراض الرباءة التجرَمي   
كقـرائن تـدعم ُتَهـم الفـساد         لكن ميكن تقدمي أدلة على الثروة اجملهولة املصدر أثنـاء احملاكمـات           
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ــي      . العمــومي أو جــرائم أخــرى   ــوظفني الرفيع ــة امل ــوانني اجلنائي ــزِم الق ــك، ُتل ــى ذل وعــالوة عل
  .ة وإال خضعوا لعقوبات جنائيةاملستوى يف احلكومة االحتادية بتقدمي إقرارات مالية صحيح

 الواليات املتحدة تشريعات على املستوى االحتادي جترم الرشوة الداخليـة يف القطـاع            نَُّسومل تَ 
ــة (اخلــاص  ــا أل  ) الرشــوة التجاري ــة يف حــد ذاهت ــة جنائي ــال   نَّ كجرمي احلــق يف جتــرمي تلــك األفع

ضف ركـن مـن أركـان اجلرميـة      مـا مل يُـ     ينحصر يف الواليات مبوجب دستور الواليات املتحدة،      
ويف تلـك احلـاالت، قـد جتـرى         . الوالية القضائية االحتاديـة    مبا يستلزم تدخل   إىل اجلرمية األصلية  

مبقتـضى قـوانني منـها قـوانني      املالحقة القضائية، وهو ما حيدث فعـال، علـى املـستوى االحتـادي      
ستوى الواليـات، حظـرت     وعلـى مـ   . االحتيال عرب الربيد واالتصاالت السلكية وقـانون الـسفر        

 واليــة صــراحة الرشــوة التجاريــة، بينمــا هنــاك بعــض الواليــات الــيت حتــاكم علــى الرشــوة   ٣٨
ويف الواليــات الــيت ال جتــرم الرشــوة . التجاريــة باســتخدام قــوانني االحتيــال ذات التطبيــق العــام

. غـري املنـصفة    كثريا ما يعاقب على هذا السلوك مبوجب قوانني املمارسات التجاريـة             ،التجارية
وعلــى الــرغم مــن غيــاب قــانون احتــادي فيمــا خيــص الرشــوة التجاريــة، ميكــن أن حيــاكم علــى   

  .الرشوة التجارية بفعالية يف الواليات املتحدة، وهو ما حيدث فعال
والحظ اخلرباء املستعرِضون اتـساع نطـاق إنفـاذ القـوانني الـيت حتظـر الرشـوة التجاريـة املتعلقـة                     

األعوام األربعة عشر املاضـية وإن مل تكـن مـن اجلـرائم اإللزاميـة مبوجـب                 باألجانب على مدى    
قوانني أخرى جترِّم سـلوكيات ذات      أنَّ  وعلى الرغم من    . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    

صلة اسُتخدمت يف جترمي الرشوة الداخلية يف القطاع اخلاص على املستوى االحتـادي، ال يبـدو                
  .أثار القدر نفسه من االنتباه مقارنة بالرشوة الرمسية الرشوة قد هذا النوع منأنَّ 

لكـن هنـاك   . وال يوجد قـانون احتـادي حيظـر االخـتالس يف القطـاع اخلـاص يف الظـروف كافـة            
قــوانني احتاديــة شــىت ميكــن اســتخدامها يف مواقــف كــثرية يرتكــب فيهــا االخــتالس يف القطــاع  

  .خاص مبقتضى تشريعات الواليات أساسااخلاص، يف حني جيرَّم االختالس من كيان 
وعـالوة علـى   .  من القانون اجلنائي غـسل األمـوال  ١٨ من الفصل    ١٩٥٧ و ١٩٥٦وجترِّم األقسام   

أن تقــدِّم املؤســسات املاليــة علــى وجــوب  ولوائحــه التنفيذيــة ية املــصرفيةقــانون الــسّر يــنصُّ ذلــك،
عـدم تقـدمي التقـارير لـدى         بـسبب  م أفعـاال  رِّجيـ هـو   نة عن املعامالت املاليـة و     واألشخاص تقارير معيَّ  

  .طلبها
. وقد اعتمدت الواليات املتحدة هنجـا متمـثال يف وضـع قائمـة لتحديـد نطـاق اجلـرائم األصـلية              

 لفرقـة العمـل     نيالتوصيات األربع وتكاد القائمة تشمل مجيع الفئات العشرين الواردة يف مسرد          
 فقـط مـن فئـات اجلـرائم العـشرين          ١٢أنَّ  بيـد   . ألموالجراءات املالية املتعلقة بغسل ا    املعنية باإل 
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واقُترحــت صــيغة تــشريعية . احملــددة ُتعتــرب جــرائم أصــلية لغــسل األمــوال إذا وقعــت يف اخلــارج
جرميــة أجنبيــة كانــت ســُتعّد جنايــة  أيِّ للــسماح بزيــادة عــدد اجلــرائم األصــلية ومــن مثّ إدراج  

 الوقت نفـسه، يـنص قـانون الواليـات املتحـدة            ويف. أصلية لو ارُتكبت داخل الواليات املتحدة     
اجلرائم اليت تقع يف بلد آخـر وتـشملها أيـة معاهـدة متعـددة األطـراف تلتـزم الواليـات                  أنَّ  على  

 اجلـرائم اإللزاميـة    املتحدة مبوجبها باملقاضاة ميكـن أن ُتعتـرب جـرائم أصـلية وهـو مـا يعـين مشـول                   
  .التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

رِّم قـوانني غـسل األمـوال غـسل املمتلكـات مـن جانـب الغـري وكـذلك الـشخص املرتِكـب                       وجت
  .للجرمية األصلية

الـشهود  أثري علـى    أو التهديد أو القـوة للتـ      وجيرِّم عدد من القوانني االحتادية استخدام التحريض        
 احتاديـة   وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك قـوانني         .  باعتباره من أشكال إعاقة سري العدالـة       أو املوظفني 

عــّدة جتــرِّم التــدخل فيمــا يتخــذه املوظفــون القــضائيون واملوظفــون املعنيــون بإنفــاذ القــانون مــن 
  .من أشكال إعاقة سري العدالة أيضا تدابري باعتباره

. وعلى العموم، متتثـل أحكـام التجـرمي احملليـة ملتطلبـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                     
  الواليات املتحدة إىل املالحظات التالية بغية ضمان االمتثـال الكامـل  ويوجَّه انتباه السلطات يف   

  :لالتفاقية واالستمرار يف تعزيز تنفيذ وتأثري تشريعات مكافحة الفساد يف الواليات املتحدة
                مواصلة االستعراض الدوري لسياساهتا وهنجها بـشأن األمـوال املدفوعـة لتيـسري قـضاء

اهرة بفعاليـة ومواصـلة تـشجيع الـشركات علـى        غرض ما من أجل مكافحة هـذه الظـ        
ــن       ــديها م ــا ل ــها، يف م ــثين عن ــوال أو ال ــد  حظــر اســتخدام تلــك األم  ضــوابط و قواع

 ؛لألخالقيات وبرامج أو تدابري االمتثال على سبيل املثال

    القـانون احلـايل للواليــات املتحـدة يعتـرف بـاجلرائم اإللزاميـة التفاقيــة       أنَّ مـع مالحظـة
ملكافحــة الفــساد باعتبارهــا جــرائم أساســية ألغــراض غــسل األمــوال،  األمــم املتحــدة 

 لتوســيع ،مواصــلة اجلهــود لتعــديل التــشريعات االحتاديــة، وكــذلك قــوانني الواليــات   
النطاق العام للجرائم األصلية فيما يتعلق بغسل األموال وزيادة عـدد اجلـرائم األصـلية               

  .لقضائية للواليات املتحدةفيما يتعلق بالسلوكيات املرتكَبة خارج الوالية ا
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    إنفاذ القانون    
    إلطار القانوين الداعم إلنفاذ القانونا  - ١  

الفــساد  جــرائم يف املتــورطني العقوبــات املنطبقــة علــى األشــخاص االعتبــاريني والطبيعــيني أنَّ يبــدو 
وبـات  ويـنص القـانون علـى األحكـام القـصوى، لكـن النطاقـات العامـة للعق                 .رادعةٌ بالقـدر الكـايف    

وتـشمل العوامـل املرعيـة يف       . املمكن فرضها مبيَّنة يف املبادئ التوجيهية االحتاديـة إلصـدار األحكـام           
اجلـرائم   ىوميكن أن يعاقَـب علـ     . املّدعى عليه  حتديد األحكام نوع السلوك املقترن باجلرمية وسوابق      

  .اجلة الفسادوهناك أيضا عقوبات مدنية وإدارية متاحة للحكومة ملع. غرامات أيضا بفرض
وفتــرة التقــادم بالنــسبة إىل معظــم اجلــرائم االحتاديــة الــيت ال يعاقَــب عليهــا باإلعــدام هــي مخــس  

 املـستَهلة   املـساعدة القانونيـة املتبادلـة     سنوات قابلة للتمديد لثالث سنوات أخـرى يف إجـراءات           
ت يف الواليـات    والحظ اخلرباء املـستعرِضون الـضمانات الـيت قدمتـها الـسلطا           . وغري املستكَملة 

نقـص اإلحـصاءات املتاحـة خيلـق صـعوبات      أنَّ املتحدة بشأن كفاية فترة التقـادم، وأشـاروا إىل          
لكنهم أوصوا بالنظر يف إمكانية متديد فترة التقادم البالغـة مخـس   . كامال يف تقييم املسألة تقييما 

ــار    ــة علــى اعتب ــرات أنَّ ســنوات ألســباب عملي وبات يف أطــول قــد خيلــق صــع   تقــادم نقــص فت
ــة صــعوبات وقــد يتطلــب أيــضا      التحقيــق يف قــضايا الفــساد املعقــدة، حيــث يطــرح مجــع األدل

وعالوة على ذلـك، مـن املمكـن أن يعـزز متديـد فتـرة التقـادم          . مشاركة أكثر من والية قضائية    
تلـك الفتـرة أطـول فيمـا خيـص عـددا حمـدودا مـن                أنَّ  االتساَق والتماسك التـشريعيني نظـرا إىل        

  .االقتصادية املختارةاجلرائم 
 مـسؤولني  ويف إطار املبادئ القانونية العامة، قد تعترب الواليات املتحـدة األشـخاص االعتبـاريني       

فعـال غـري    فاملؤسـسة ُتعتـرب مـسؤولة عـن األ        . علـى غـرار األشـخاص الطبيعـيني        مسؤولية جنائية 
واجبـاهتم ولـصاحل   موظفيها ووكالئها عندما يتصرف هؤالء ضـمن نطـاق     القانونية ملسؤوليها و  

وتكون املؤسسة مسؤولة عموما عن أفعال العـاملني فيهـا باسـتثناء األفعـال الـيت تقـع                  . املؤسسة
املسندة للموظف أو تناقض مـصاحل الـشركة أو حيثمـا يتعمـد املوظـف        خارج نطاق الواجبات  

مـل  عأيِّ  املـسؤولية اجلنائيـة عـن        االعتبـاري  الشخص ويتحمل. إخفاء أنشطته عن رب العمل    
والعقوبــات ضــد . يقــوم بــه موظــف يف املؤســسة ولــيس املــسؤولني الرفيعــي املــستوى وحــدهم 

ا جنائيـة أو مدنيـة أو إداريـة، ميكـن ختفيفهـا بدرجـة                اليت قـد تكـون إمَّـ       ،األشخاص االعتباريني 
  .أكرب إذا كان هناك برنامج امتثال فعال معمول به بالفعل
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كومة االحتادية للواليات املتحـدة لديـه حـصانة       وعلى العموم، ال يوجد مسؤول عمومي يف احل       
لكـن هنـاك    . دستورية أو قانونية ضد التحقيق اجلنائي أو املالحقة القضائية فيما يتعلق بالفـساد            
  .اعتبارات معينة تتعلق باإلجراءات والتوقيت فيما خيص فئات معينة من املسؤولني

انتـهكوا القـانون اجلنـائي     ى أهنـم  َعن ُيـدَّ  وحيظى النّواب العاّمون بصالحيات تقديرية ملالحقـة مـ        
 وتـستند تلـك الـصالحيات التقديريـة إىل اعتبـارات مثـل              .االحتادي أو االمتناع عن مالحقتـهم     

  قــوة األدلــة والتــأثري الردعــي وكفايــة اإلجــراءات االنتــصافية األخــرى والنتــائج اجلانبيــة، وهــي   
ــصادية   ــسياسية أو االقت ــل ال ــشمل العوام ــى املــ . ال ت ــصالحية   وعل ستوى االحتــادي، تنحــصر ال

التقديرية لالّدعاء العام يف وزارة العدل والنائـب العـام، وحتظـى باحلمايـة مـن تـأثري االعتبـارات              
 اّدعـاءات بـشأن سـوء سـلوك        وقـت أيِّ  وميكن أن ترفع أمـام احملـاكم يف         . السياسية غري الالئقة  

  .ئية استنادا إىل عدد من العوامل احملظورة مبا يف ذلك املالحقة القضائية االنتقا،االّدعاء العام
والرشــوة املدفوعــة عــرب احلــدود الوطنيــة، الحــظ  رشــوة األجانــب وفيمــا خيــص املقاضــاة علــى

 أجهزة إنفاذ القانون فعالة يف مكافحة الفساد وردعه وأهنا طـورت، يف             اخلرباء املستعرِضون أنَّ  
ــن      ــا م ــة وغريه ــة العام ــة للنياب ــصالحية التقديري ــانوين يف    إطــار ال ــام الق ــة بالنظ ــب املتعلق  اجلوان

إنفـاذ القـانون يف الواليـات       أنَّ  الواليات املتحـدة، عـددا مـن املمارسـات اجليـدة مبـا يـدلّ علـى                  
  .املتحدة بلغ مستوى متقدما

وتوجــد تــدابري ضــمن نطــاق اختــصاصات الــسلطات القــضائية لــضمان عــدم فــرار املتــهمني أو 
  .اكمةمغادرهتم البلد ريثما تنتهي احمل

ــدانني يف جــرائم مــشمولة      ــراج املبكــر عــن األشــخاص امل ــدى النظــر يف اإلف ــة األمــم   ول باتفاقي
ويتــوىل مكتــب إحــصاءات العدالــة . املتحــدة ملكافحــة الفــساد، ُينظــر يف مــدى خطــورة اجلرميــة

ديـا،  املتابعة واإلبالغ املنتظمني، وكثريا ما يدعمه يف ذلك متلقّون مستقلّون للمـنح املموَّلـة احتا              
  .مما ميثل ممارسة جيدة وميكن أن ُيعترب مثال حتتذي به دول أطراف أخرى

وقــد اختــذت الواليــات املتحــدة إجــراءات تأديبيــة للــتمكني مــن عــزل املــوظفني االحتــاديني وتعليــق   
  .وتتباين متطلبات إعمال تلك اإلجراءات رهنا بنوعية املوظفني املعنيني. خدمتهم وإعادة تكليفهم

توى االحتــادي للواليــات املتحــدة، يوجــد نظــام مــن شــقني للمــصادرة الشخــصية    وعلــى املــس
ويقوم هذان النظامـان املتوازيـان      . القائمة على اإلدانة واملصادرة العينية غري القائمة على اإلدانة        

النظـام القـانوين للواليـات      نَّ  إوبذلك، ف . على مصادرة أدوات اجلرمية وعائداهتا على حد سواء       
جاوز الشرط االختياري التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد بـشأن املـصادرة غـري          املتحدة يت 
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وميكــن أيــضا تطبيــق املــصادرة اإلداريــة ). ٥٤مــن املــادة ) ج (١الفقــرة (القائمــة علــى اإلدانــة 
  .بشروط معينة

ة ويف إطار التـشريعات املعمـول هبـا يف الواليـات املتحـدة، تتـاح الـدفوع يف إجـراءات املـصادر                     
  .املدنية واجلنائية على حد سواء لألطراف الثالثة احلسنة النية

وال ُتمـنح   . وتعتمد الواليات املتحدة على طائفة واسعة من تـدابري احلمايـة للـشهود والـضحايا              
احلماية لألشخاص الذين يـدلون بـشهاداهتم فعـال يف اإلجـراءات اجلنائيـة فحـسب، وإمنـا أيـضا                    

 بشهاداهتم وكذلك لألقارب املقـّربني والبعيـدين للـشهود الـذين            للشهود الذين حيتمل أن يدلوا    
مـن    واألشـخاص املقـّربني إلـيهم إذا اتـضح         ،أدلوا بشهادهتم فعال أو الذين حيتمـل أن يـدلوا هبـا           

  .حتليل املخاطر ضرورة تلك احلماية
ومــن وجهــة النظــر العمليــة، ميكــن تــأمني محايــة األمــن البــدين للــشهود والــضحايا مــن خــالل    

لربنامج االحتادي ألمن الشهود وذلك إذا اسـتوىف هـؤالء األشـخاص متطلبـات االسـتفادة مـن                  ا
وهناك إجراءات أخرى معمـول هبـا لتـوفري محايـة حمـدودة عـن طريـق املـساعدة                   . ذلك الربنامج 

  .املالية من أجل تغيري أماكن اإلقامة
ــشار اخلــا      ــوىل مكتــب املست ــبلِّغني، يت ــة األشــخاص امل ــانون  وفيمــا خيــص محاي ــضى الق ص، مبقت

، مــسؤوليات منــها محايــة العــاملني احلــاليني والــسابقني  ١٩٨٩االحتــادي حلمايــة املــبلِّغني لعــام  
واملتقدمني للعمل من اثنيت عشرة ممارسـة حمظـورة قانونـا؛ وتلقّـي االّدعـاءات فيمـا خيـص تلـك                     

  .املمارسات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها
 ليـشمل املخـربين واملـّدعى علـيهم املتعـاونني الـذين يقبلـون أن                وقد يتسع نطاق محايـة الـشهود      

ــة   . يــصبحوا شــهودا يف صــف احلكومــة يف احملاكمــات   ــة ألجهــزة النياب وللــصالحيات التقديري
اتفـاق  فباإلضـافة إىل مـنح احلـصانة، كـثريا مـا يتفـاوض النـّواب العـاّمون بـشأن                     .العامة أمهيتها 

لتحفيزهم على التعاون من خالل إسقاط هتمـة أو          ليهم مع املّدعى ع   لتخفيف العقوبة تفاوضي  
  .عليهم بعقوبات أخّف مقابل تعاوهنم أو التوصية بأن حيكم/أكثر عنهم و

إلغـاء أو إبطـال العقـود املتحـصَّل عليهـا عـن طريـق االحتيـال مـع                وللواليات املتحـدة صـالحية    
بطال العقود املتحصَّل عليهـا عـن       احلكومة االحتادية، وقد ترفع دعاوى أمام احملاكم االحتادية إل        

فرض تدابري إدارية ملنع الـشركات اخلاصـة         أيضا صالحية  وللحكومة االحتادية . طريق االحتيال 
املقـاولني يف نيـل أو    من احلصول على املزيد من العقـود احلكوميـة ألسـباب منـها فـساد سـلوك            

  .تنفيذ العقود احلكومية
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 مـن اتفاقيـة     ٤٠للمـادة    يعات يف الواليـات املتحـدة متتثـل       التشرأنَّ  والحظ اخلرباء املستعرِضون    
ولعـل الـسلطات يف الواليـات املتحـدة         . األمم املتحدة ملكافحة الفـساد بـشأن الـسّرية املـصرفية          

ــا   ــشطة        أنَّ تأخــذ يف اعتباره ــى أن ــذ، عل ــث التنفي ــن حي ــضا، م ــق أي ــد تنطب ــصرفية ق ــسّرية امل ال
علـى سـبيل    ( بأنـشطة عمالئهـم اخلاضـعني للتحقيـق          املستشارين احملتـرفني الـيت ميكـن أن تـرتبط         

  ).املثال، أنشطة احملامني العاملني كوسطاء ماليني
وتنطبق قواعد الوالية القضائية اجلنائية، كما ترد يف تشريعات الواليات املتحدة، على مجيـع اجلـرائم                

 ممارسات الفـساد    قانونوفيما خيص رشو املوظفني العموميني األجانب، يؤكد        . ذات الصلة بالفساد  
املتعلقــة باألجانــب، بــصيغته املعدَّلــة، الواليــة القــضائية فيمــا خيــص األفعــال الــيت يرتكبــها يف اخلــارج  

يف إطـار جرميـة      مواطنو الواليات املتحدة ومنشآهتا التجاريـة، وكـذلك فيمـا خيـص األفعـال املرتكبـة               
  .ات املتحدةرشوة ارتكبها أجانب ومنشآت جتارية أجنبية داخل إقليم الوالي

حتفظت الواليات املتحدة حبق االمتنـاع عـن التطبيـق اجلزئـي لاللتـزام املنـصوص عليـه يف                   اوقد  
قـوانني  نَّ إوبـذلك، فـ  .  من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد        ٤٢من املادة   ) ب (١الفقرة  

كـب علــى مــنت  الواليـة القــضائية التامـة علــى اجلـرائم الــيت ُترت    الواليـات املتحــدة ال تـنص علــى  
  احلكــم املــذكور آنفــا  أنَّ بيــد . الــسفن الــيت ترفــع علمهــا أو الطــائرات املــسجلة وفــق قوانينــها  

وخـالل الزيـارة   . ال ُينفَّذ سوى بالقدر املنصوص عليـه يف القـانون االحتـادي للواليـات املتحـدة        
ن والطـائرات   القُطرية، لوحظ أنه سيعاد النظر يف مسألة فرض الوالية القضائية على مـنت الـسف              

  .هناك العديد من االقتراحات التشريعية قيد النقاشأنَّ بالنظر إىل 
ويقّر قانون الواليات املتحدة بالوالية القضائية املستندة إىل مبـادئ الشخـصية الفاعلـة واملتلقيـة                

  .ولكن يف ظروف حمدودة فقط
لــى إكــساب آليــات ويــراد مــن املالحظــات التاليــة مــساعدة الــسلطات يف الواليــات املتحــدة ع 

  :إنفاذ القانون املزيد من الكفاءة والفعالية
        ــة األمــم ــة علــى اجلــرائم املــشمولة باتفاقي ــشاملة املنطبق ــادم ال ــرة التق ــة فت ضــمان كفاي

 املتحدة ملكافحة الفساد للتمكني من إجراء التحقيقات واملالحقات القضائية؛

                ني معـدالت معـاودة   استكشاف إمكانيـة دراسـة مـا إذا كانـت هنـاك صـالت مهمـة بـ
 اإلجرام وخمتلف جرائم الفساد؛

              مواصلة اجلهود اجلارية الستكمال نظام الوالية القضائية القائم عند الـضرورة لـضمان
توافر عدة قواعد لإلجراءات القضائية مـن أجـل املالحقـة القـضائية والتحقيـق والبـت                



 

24 V.12-51968 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.6

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد    ــة  يف اجلــرائم املــشمولة باتفاقي ــا يف ذلــك الوالي ، مب
والقيــام، يف إطــار . القــضائية فيمــا خيــص اجلــرائم املرتكبــة علــى مــنت ســفينة أو طــائرة 

الواليـة القـضائية علـى أسـاس مبـادئ           فـرض  اجلهود املذكورة وإذا اعُترب من املناسـب      
 "وطـين "مـصطلح    الشخصية الفاعلة واملتلقيـة علـى نطـاق أوسـع، يف النظـُر يف تطبيـق               

يف إقلـــيم  ســـع، مبـــا يـــشمل املـــواطنني واألشـــخاص االعتبـــاريني املـــسجلنيمبعنـــاه الوا
  . الواليات املتحدة على حد سواء

عـددا حمـدودا مـن عمليـات التقيـيم الرمسيـة       أنَّ  وعالوة على ذلك، الحظ اخلـرباء املـستعرِضون         
األمــم أجريــت هبــدف تقيــيم فعاليــة التــدابري التنفيذيــة جملموعــة مــن أحكــام اتفاقيــة   " الداخليــة"

يف " خـارجي "وفيمـا خيـص معظـم املـسائل قيـد النظـر، أجـري تقيـيم                 . املتحدة ملكافحة الفساد  
ســياق آليــات أخــرى ملكافحــة الفــساد، خلــصت مجيعــا إىل فعاليــة الــنظم اجلنائيــة واملدنيــة           

 وأُثـين علـى الواليـات املتحـدة يف          ،للواليات املتحدة فيما خيـص إنفـاذ قـوانني مكافحـة الفـساد            
وزارة أنَّ  كمـا أفيـد بـ     . ثرية ملا مت تطويره مـن ممارسـات جيـدة يف مالحقـة املفـسدين              جوانب ك 

ــة التــدابري       ــة تقيــيم فعالي العــدل حتــرص باســتمرار علــى تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل حتــسني عملي
ودعـا اخلـرباء املـستعرِضون الـسلطات الوطنيـة إىل مواصـلة تكـريس               . الداخلية ملكافحة الفـساد   

د للقيام بعمليات التقييم الداخلي للتشريعات واإلجراءات واآلليات املعمـول هبـا            اجلهود واملوار 
  .يف جمال مكافحة الفساد

    
  اإلطار املؤسسي    

املـسؤولية الرئيــسية عـن جوانــب التجــرمي واإلنفـاذ التفاقيــة األمــم املتحـدة ملكافحــة الفــساد     نَّ إ
ا خيــص فــساد املــوظفني احمللــيني، وفيمــ. علـى املــستوى االحتــادي تقــع علــى عــاتق وزارة العـدل  

الواليـات املتحـدة احملليـة       قـوانني  زاهة العمومية ضمن وزارة العـدل يف إنفـاذ        ـيتخصص قسم الن  
ويف إطار وزارة العدل، حيظى مكتب التحقيقات االحتادي بـصالحيات منـها            . ملكافحة الفساد 

ــة ككــل وكــذلك        ــة االحتادي ــى نطــاق احلكوم ــساد عل ــسائل الف ــق يف م ــستوى  التحقي ــى م  عل
عامــة تالحــق أيــضا علــى جــرائم الفــساد  نيابــة ٩٣ولــدى وزارة العــدل . الواليــات والبلــديات

  .احمللية ولديها، خصوصا يف املدن الكبرية، وحدات متخصصة يف الفساد العمومي
وهناك ثـالث وكـاالت حكوميـة ُتعـىن أساسـا مبالحقـة املـوظفني األجانـب يف قـضايا الرشـوة،                     

خصـصة ملكافحـة الرشـوة املتعلقـة بـاملوظفني األجانـب ضـمن قـسم االحتيـال                  الوحدة امل : وهي
التـــابع للـــشعبة اجلنائيـــة يف وزارة العـــدل؛ ووحـــدة مكافحـــة الفـــساد الـــدويل التابعـــة ملكتـــب  
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يئــة التحقيقــات االحتــادي؛ والوحــدة املخصــصة ملكافحــة الرشــوة املتعلقــة باألجانــب التابعــة هل   
  .شراف على األوراق املاليةاإل

ويف إطـــار الـــسلطة التـــشريعية االحتاديـــة، ختـــتص جلـــان جملـــسي النـــواب والـــشيوخ بـــالتحقيق 
الستكشاف األوضاع اليت قد حتتاج للمعاجلة باستصدار التشريعات، وبالرقابـة ملعاجلـة الفـساد            

  .الذي قد يوجد داخل الوكاالت التنفيذية
ام كـل دائـرة قـضائية احتاديـة بتعـيني      ويف إطار السلطة القضائية االحتاديـة، تتـيح آليـة قانونيـة قيـ           

  .جلنة للنظر يف ادعاءات السلوك الفاسد للقضاة
ولكــل وكالــة كــبرية للــسلطة التنفيذيــة االحتاديــة مفــتش عــام حبكــم القــانون لتحــسني الرقابــة     

وعادة ما حيظى املفتش العام لتلك الوكاالت بوضعية شبه مستقلة داخـل املؤسـسة،       . التشريعية
حمددة خـارج نطـاق وكالتـه وجتـاه       عزله، ويضطلع مبسؤوليات إبالغ    صالحيةوحده   وللرئيس

  .الكونغرس مباشرة
الواليــات املتحــدة أنــشأت عمومــا طائفــة واســعة ومــثرية       أنَّ والحــظ اخلــرباء املــستعرِضون   

يف أنَّ  واعتـربوا   . لإلعجاب من املؤسسات واألجهزة والوكاالت للكشف والتحقيق واملقاضاة       
من املؤسسات املعنية مبكافحة الفساد دليال على الوعي باخلطر الذي ميثِّله الفـساد             العدد الكبري   

على مجيع مستويات احلكومـة واجلمهـور وكـذلك القـدر الكـبري مـن املـوارد املتاحـة للتـصدي                     
تــستتبع احتمــال  يف اآلليــات املؤســسية" الــوفرة"هــذه أنَّ بيــد أهنــم شــددوا علــى  . هلــذا اخلطــر

يستدعي تنسيقا أفضل بـني الوكـاالت مبـا مـن شـأنه منـع تـشتيت                  اصاهتا مما التداخل بني اختص  
  .للتصدي للفساد بفعالية" الضوابط واملوازين"اجلهود وضمان وجود نظام كفء من 

وعــالوة علـــى ذلــك، شـــدَّد اخلــرباء املـــستعرِضون علــى أمهيـــة الوضــعية املـــستقلة للـــسلطات      
  .لقانوناملتخصصة يف مكافحة الفساد عن طريق إنفاذ ا

    
    التعاون الدويل    

تنخــرط الواليــات املتحــدة علــى املــستوى الــدويل يف بنــاء وتعزيــز قــدرات النــّواب العــاّمني يف    
 البلــدان األخــرى علــى حماربــة الفــساد عــن طريــق براجمهــا اخلارجيــة لتــدريب أعــضاء النيابــات  

علـى املـستويني الثنـائي    وتقام برامج املساعدة يف جمال مكافحة الفساد     . العامة وأجهزة الشرطة  
  .واإلقليمي
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    تسليم اجملرمني    
يقوم نظام تسليم اجملرمني يف الواليات املتحدة، املستند إىل شـبكة مـن املعاهـدات الـيت تكّملـها       
اتفاقيات، على أسـاس إطـار قـانوين مـتني يـسمح باالسـتخدام الكـفء والفعـال لعمليـة تـسليم                      

اتفاقـات قائمـة أساسـا علـى         ري مرنة تستند إىل قوائم إىل     معاهدات غ  التحول من نَّ  إو. اجملرمني
احلرمـان مـن احلريـة ملـدة قـصوى ال تقـل             (تعريف العقوبة الدنيا للجرائم اجلائز التسليم بـشأهنا         
مـن أجـل األخـذ بازدواجيـة التجـرمي ميـنح       ) عن عـام واحـد أو عقوبـة أشـّد يف معظـم احلـاالت       

باعتبـاره مـن      املرونـة، وهـو أمـر جتـدر اإلشـارة إليـه            نظام تسليم اجملرمني قـدرا أكـرب بكـثري مـن          
  .املمارسات اجليدة

وإمكانيــة تــسليم الواليــات املتحــدة اجملــرمني مــن مواطنيهــا ميــزة إضــافية ميكــن أن تــساعد يف     
وجتـدر اإلشـارة     . والواليـة القـضائية والتنـسيق      احملاكمـة مـرتني علـى ذات اجلـرم        معاجلة مسائل   

  تتبعها الواليات املتحدة والقائمة على تسليم اجملرمني مـن مواطنيهـا           أيضا إىل هذه السياسة اليت    
  .باعتبارها من املمارسات اجليدة

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ٤٤تنفيــذ املــادة أنَّ وأشــارت الــسلطات يف الواليــات املتحــدة إىل  
أن  ملتحـدة للواليـات ا  كمـا أفيـد بأنـه ال جيـوز     . ملكافحة الفساد ال يتطلب سـّن قـانون تنفيـذي         

تطلــب تــسليم جمــرمني أو توافــق علــى طلــب بتــسليم جمــرمني إال بنــاء علــى معاهــدة ثنائيــة هبــذا 
أساسـاً لتـسليم     الشأن، ومن مثّ ال ميكن استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وحدها           

سليم اجملــرمني وإن كانــت الواليــات املتحــدة علــى اســتعداد لتوســيع نطــاق اجلــرائم اجلــائز التــ    
  .بشأهنا عندما تكون هناك معاهدة ثنائية سارية

وال ترفض الواليات املتحـدة طلبـات تـسليم اجملـرمني اسـتنادا فقـط إىل كـون اجلرميـة املطلـوب                      
  .التسليم بشأهنا تتعلق مبسائل مالية

 دولـة أو منظمـة متعـددة       ١٣٣وترتبط الواليات املتحدة مبعاهـدات ثنائيـة لتـسليم اجملـرمني مـع              
وختـضع مجيـع طلبـات تـسليم اجملـرمني الـصادرة والـواردة              . اف من قبيل االحتـاد األورويب     األطر

لالســتعراض والتقيــيم مــن جانــب مكتــب الــشؤون الدوليــة بــوزارة العــدل ومكتــب املستــشار   
  .القانوين بوزارة اخلارجية

    
    املساعدة القانونية املتبادلة    

طلبــها يف الكــثري مــن حــاالت جــرائم الفــساد      تقــدِّم الواليــات املتحــدة املــساعدة الرمسيــة وت    
مستخدمة ما هو قائم من معاهدات املساعدة القانونية املتبادلة وكـذلك اتفاقيـة األمـم املتحـدة                 
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مكتـب  أنَّ  وقد أشعرت األمني العام ب    . ملكافحة الفساد وغريها من الصكوك املتعددة األطراف      
عدل يضطلع مبهام الـسلطة املركزيـة فيمـا يتعلـق           الشؤون الدولية التابع للشعبة اجلنائية بوزارة ال      

  .جبميع طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الواردة والصادرة
ومعظــم املعاهــدات الثنائيــة الــيت أبرمتــها ســلطات الواليــات املتحــدة ال تــنص علــى ازدواجيــة    

ازدواجيـة  وفيما خيص املعاهـدات الـيت تتـضمن أحكامـا تتعلـق ب      . التجرمي كشرط ملنح املساعدة   
على طلبات املـساعدة الـيت تـستدعي اختـاذ تـدابري إلزاميـة               التجرمي، يقتصر معظم تلك األحكام    

  .أو قسرية
كما حتتفظ الواليات املتحدة حبق رفض املساعدة عندما تكون املسألة املعنية ضـئيلة األمهيـة أو                

خـرى مثـل التعـاون      تتعارض مع مصاحلها األساسية أو عندما ميكن التماس املـساعدة بوسـائل أ            
  .غري الرمسي بني أجهزة الشرطة

قــانون الواليــات املتحــدة نَّ إوبــافتراض عــدم املــساس باملــصاحل األساســية للواليــات املتحــدة، فــ
يعيــق املــساعدة يف غيــاب ازدواجيــة التجــرمي حينمــا ال تتطلــب املــساعدة أنواعــا معينــة مــن     ال

وعــالوة علــى ذلــك، ال ُتــرفض . أوامر التفتــيشالتــدابري القــسرية مــن قبيــل الطلبــات املتعلقــة بــ 
  .اجلرمية املعنية تتعلق مبسائل ماليةأنَّ املساعدة على أساس السّرية املصرفية أو جملرد 

وُتنفَّذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الواردة مبا يتفق مـع قـانون الواليـات املتحـدة وبالقـدر            
ومـن األمثلـة    . وفقـا لإلجـراءات احملـددة يف الطلـب        ،  الذي ال يتعارض مع التشريعات الداخليـة      

 الــيت قــد ال تــتمكن الواليــات املتحــدة فيهــا مــن تنفيــذ طلــب وارد بــسبب قانوهنــا احمللــي ســعيُ 
الدولة صاحبة الطلـب إىل احلـصول قـسرا علـى شـهادة مـّدعى عليـه لـه احلـق مبوجـب التعـديل             

  .اخلامس على الدستور األمريكي يف عدم جترمي نفسه
ملعاجلة الطلبات الواردة بشأن املساعدة القانونيـة املتبادلـة يتبـاين            اإلطار الزمين أنَّ  ن الواضح   وم

رهنا بالصكوك الدولية املنطبقة ونوع املساعدة ودرجة تعقيـد احلالـة ونـوع املـساعدة املتوخـاة                 
ــاك حاجــة إىل معلومــات إضــافية     ــة الطلــب املبــدئي ومــا إذا كانــت هن ومــن . وموقعهــا ونوعي

 بــشأن الــواردةحملتمــل أن يــؤدي ســّن قــانون جديــد إىل زيــادة الكفــاءة يف تنفيــذ الطلبــات        ا
وشـجع اخلـرباء املـستعرِضون الـسلطات يف الواليـات املتحـدة علـى               . املساعدة القانونية املتبادلة  

مواصلة بذل قصارى جهودها لضمان تلك الكفاءة بوسائل منـها احلـرص علـى مجـع البيانـات                  
  .زمين ملعاجلة الطلبات الواردة يف جمال املساعدة القانونية املتبادلةبشأن اإلطار ال
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    أشكال أخرى للتعاون الدويل    
أبرمــت الواليــات املتحــدة عــدة اتفاقــات ثنائيــة بــشأن نقــل الــسجناء، وهــي طــرف يف اتفاقيــة   

ــا   ــيهم   جملــس أوروب ــشأن نقــل األشــخاص احملكــوم عل ــة  و) ١٩٨٣ (ب ــدان األمريكي ــة البل اتفاقي
ــة يف اخلــارج   امل ــسجن اجلنائي ــات ال ــة بقــضاء عقوب ــات  ). ١٩٩٣ (تعلق ــضطلع مكتــب عملي وي

  .اإلنفاذ التابع للشعبة اجلنائية يف وزارة العدل مبهمة مركز االتصال بشأن هذه املسائل
ومل تبلــغ الــسلطات يف الواليــات املتحــدة عــن حــاالت لنقــل اإلجــراءات اجلنائيــة الــيت تــشمل    

حمافل أجنبية، وهو ما يرجع جزئيا إىل الـسياسة الوطنيـة املتعلقـة بتـسليم               مواطنني أمريكيني إىل    
  .املطلوبني من املواطنني األمريكيني

وقد تعترب الواليات املتحـدة اتفاقيـةَ األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد أساسـاً قانونيـا للتعـاون يف                      
وعالوة علـى ذلـك، أبـرم البلـد         . جمال إنفاذ القانون فيما يتعلق باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية        

اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف بــشأن التعــاون املباشــر مــع األجهــزة األجنبيــة 
  .إلنفاذ القانون

ــني    ــني مكلّف ــه بوجــود ملحِق ــي التنوي ــانون يف اخلــارج وباالســتخدام املكثّــ    وينبغ ــاذ الق  فبإنف
كمـا تـضطلع     .باعتبارمهـا مـن املمارسـات اجليـدة        إنفاذ القانون غري الرمسية عند اللزوم      لقنوات

 التابعـة لــوزارة املاليــة، وهـي وحــدة االســتخبارات   شـبكة إنفــاذ القــوانني املعنيـة بــاجلرائم املاليــة  
املالية يف الواليات املتحدة وجزء من جمموعة إيغمونت، بدور كبري يف تعزيـز تبـادل املعلومـات             

  .المع النظراء األجانب يف حاالت غسل األمو
كما أبرمت الواليات املتحدة اتفاقات ثنائية ومتعـددة األطـراف تـسمح بإنـشاء هيئـات حتقيـق                  

وميكن أن ُتجرى التحقيقات املشتركة أيضا على أساس كل حالة علـى حـدة، علـى                . مشتركة
علـى   مستوى التعاون غري الرمسي يف جمال إنفـاذ القـانون، وتـستتبع تبـادل املعلومـات والتعـاون                 

  .فعالة حتقيق اتيجياتاستر وضع
وكانت هنـاك حـاالت اسـُتخدمت يف كـل منـها علـى حـدة أسـاليب التحـري اخلاصـة مبوافقـة                 

ــات املتحــدة       ــي للوالي ــانون احملل ــال للق ــين وباالمتث ــد اآلخــر املع ــة   . البل ــتعمال املراقب ــوز اس وجي
  .قوانني الواليات املتحدة اإللكترونية والعمليات السّرية مبوجب

املستعرِضون املالحظات التالية بقـصد مـساعدة الـسلطات يف الواليـات املتحـدة              وأبدى اخلرباء   
  :على إكساب آليات التعاون الدويل املزيد من الـَمَنعة والفعالية

     تقلــيص إمكانيــة عــدم الوفــاء بــشرط ازدواجيــة التجــرمي يف ســياق تــسليم اجملــرمني يف
ة حبيـث تـشمل اجلـرائم       قضايا غسل األموال عن طريق توسيع نطـاق اجلـرائم األصـلي           
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تلــك األفعــال أنَّ علــى أســاس  املرتكَبــة خــارج الواليــة القــضائية للواليــات املتحــدة  
 جرائم لو أهنا ارُتكبت يف إقليم الواليات املتحدة؛ كانت ستعترب

      ــواردة يف جمــال مواصــلة بــذل قــصارى اجلهــود لــضمان الكفــاءة يف تنفيــذ الطلبــات ال
، بطرائـق منـها احلـرص علـى مجـع البيانـات بـشأن اإلطـار                 املساعدة القانونية املتبادلـة   

  .الالزم ملعاجلة تلك الطلبات الزمين


