
 CAC/COSP/IRG/2016/8 األمـم املتحـدة

 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
27 April 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
030616    V.16-02475 (A) 

*1602475*
 

  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة السابعة

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٤-٢٠فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
تنفيذ الفصل الرابع (التعاون الدويل) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   

      )٥٠- ٤٣(استعراض املواد  الفساد
      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    

  ملخص  
ــع         ــل الرابــ ــذ الفصــ ــن تنفيــ ــات عــ ــى معلومــ ــيعي علــ ــر املواضــ ــذا التقريــ ــوي هــ حيتــ
 اسُتعرضـت  دولة طرفـاً  ١٢٣لدى   الدويل) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (التعاون
مـؤمتر الـدول األطـراف يف     الدورة األوىل آلليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، الـيت أنشـأها       خالل

  .٣/١اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف قراره 
      

    مة التقرير ونطاقه وهيكلهمقدِّ  - أوالً 
مـن اإلطـار املرجعـي آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيــة        ٤٤و ٣٥الفقـرتني  ألحكـام   وفقـاً   -١

لومــات عــن تنفيــذ الفصــل يعــرض هــذا التقريــر املواضــيعي مع ،األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد
، كمــا يســتكمل وثيقــتني ســابقتني ويســتند الرابــع مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد 

                                                         
  * CAC/COSP/IRG/2016/1. 
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ــا   ــا، ومهــ ــة       إليهمــ ــن االتفاقيــ ــع مــ ــل الرابــ ــذ الفصــ ــن تنفيــ ــابق عــ ــيعي الســ ــر املواضــ التقريــ
)CAC/COSP/IRG/2014/8 والدراســة املواضــيعية املعنونــة "خالصــة عــن حالــة تنفيــذ اتفاقيــة ،( 

ــة          ــدويل" (انظــر الوثيق ــاون ال ــانون والتع ــاذ الق ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد: التجــرمي وإنف األم
CAC/COSP/2015/5 اسُتعرضـت   دولة طرفـاً  ٦٨)، اليت حللت اجتاهات التنفيذ وأمثلة عليه يف

يف الدورة األوىل آللية االستعراض. وبغيـة تفـادي التكـرار، يركـز هـذا التقريـر يف املقـام األول        
 لــى اجتاهــات التنفيــذ واألمثلــة عليــه الــيت اســتبينت يف االستعراضــات القطريــة املنجــزة حــديثاً ع

 وإضافةً إىل ذلك، وكما هو احلـال يف التقـارير املواضـيعية السـابقة،     )١(.استعراضاً ٥٥وعددها 
دة لــدى مجيــع البلــدان الــيت التحــديات واملمارســات اجليِّــالتجميعيــة اجلــداول واألشــكال  تبــيِّن

  مشلها التحليل.
    

  دة يات واملمارسات اجليِّمالحظات عامة بشأن التحدِّ  - ثانيا  
    يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية

ألشــيع التحــديات  هــذا التقريــر حتلــيالً يــوردمبــا طلبــه فريــق اســتعراض التنفيــذ،  عمــالً  -٢
يــب مــواد االتفاقيــة ذات لترت وفقــاً دة يف ســياق تنفيــذ الفصــل الرابــع، مرتبــةً واملمارســات اجليِّــ

بشـأن تسـليم املطلـوبني،     ٤٤املواد التالية: املـادة  خبصوص تناوهلا مبزيد من التفصيل يالصلة، مث 
بشــأن املســاعدة القانونيــة    ٤٦بشــأن نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم، واملــادة       ٤٥واملــادة 

التعـاون يف جمـال إنفـاذ     بشـأن  ٤٨بشأن نقل اإلجـراءات اجلنائيـة، واملـادة     ٤٧املتبادلة، واملادة 
بشـأن أسـاليب التحـري اخلاصـة.      ٥٠بشأن التحقيقات املشتركة، واملادة  ٤٩القانون، واملادة 

الستعراضـات املنجـزة   اليت خضـعت هلـا ا  تحليل عملية الاجلداول واألرقام الواردة أدناه غطي وت
  دولة من الدول األطراف.   ١٢٣يف 
أنَّ يف التقـارير السـابقة، أكـد التحليـل الـوارد أدنـاه        واتساقاً مـع االجتـاه الـذي اسـتبني      -٣

أشيع التحديات اليت تعترض سبيل التعـاون الـدويل توجـد يف املسـتويات التشـريعية واملؤسسـية       
فتقـر إىل األدوات األساسـية   يزال بعـض الـدول األطـراف    يـ ). وال ١والتشغيلية (انظر اجلـدول  

ــة أساســاً   الالزمــة للتعــاون، مبــا يف ذلــك التشــريعات ا   ــار االتفاقي ــة، أو القــدرة علــى اعتب  لوطني
علـى الصـعيد    لتنسيق والتعاون بـني الوكـاالت  يف االكفاءة كفل نظم ت ال تتوفر لديها، أو قانوني
علــى التعــاون بوجــه عــام  ممــا قــد حيــد مــن قــدرة تلــك الــدولأو مــوارد بشــرية كافيــة،  الــوطين

                                                         
تستند البيانات املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إىل االستعراضات القطرية اليت أجريت حىت  )١(  

 .٢٠١٦ أبريل/نيسان ١٥
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وسائل جلمـع البيانـات اإلحصـائية،    إجياد يف  ةدأن تنظر دول أطراف عدي أيضاً فعال. وينبغيال
تقيـيم تنفيـذ االتفاقيـة    تـتمكن مـن   ، حـىت  بأسلوب آخـر أو االت إدارة احلباتباع أسلوب سواء 

  وتعزيزه.
    

  ١اجلدول 
    موادهحبسب  بةمرتَّ تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية،اليت تواجه أشيع التحديات 

  التنفيذ ملستبانة يف سياقالتحديات ا املادة

  حمدودية القدرات وقلة املوارد  •  )٤٤(املادة  املطلوبنيتسليم 
  حمدودية التنسيق فيما بني الوكاالت   •
 وجود ثغرات يف اإلطار القانوين الوطين •

  خصوصيات النظام القانوين والقيود الدستورية  •  )٢ ، الفقرة٤٤(املادة  التجرميازدواجية 
 واجية التجرميعدم رصد تطبيق مبدأ ازد •

ُتعدُّ مستوجبة للتسليم؛  يتاجلرائم ال
، ٤٤(املادة  السياسيةاستثناء اجلرائم 

  )٤الفقرة 

احلد  حبكموجبة للتسليم ستجرائم الفساد ليست كلها م  •
  املقررة بشأهنا اتعقوبلاألدىن ل

  استثناء اجلرائم السياسية من شرط التسليمبشأن وضوح العدم   •
  ست مجيعها مدرجة يف املعاهداتجرائم الفساد لي •

تعجيل اإلجراءات أو تبسيط متطلبات 
 )٩، الفقرة٤٤(املادة  اإلثبات

التعامل مع إجراءات التسليم املرهقة ومتطلبات  صعوبة  •
 اإلثبات املرتفعة

 واملالحقة القضائية التسليمالتخيري بني 
 )١١، الفقرة٤٤(املادة 

عدم  "، أواملالحقة القضائيةا وإمَّ ا التسليمعدم تطبيق مبدأ "إمَّ  •
  السماح بتسليم املواطنني.

، ٤٤(املادة  األجنبيةإنفاذ األحكام 
  )١٣الفقرة 

  عدم وجود تشريعات بشأن إنفاذ األحكام األجنبية   •
لسماح بإنفاذ حكم يف احلاالت لتطبيق االتفاقية مباشرة  تعذر  •

  اليت يرفض فيها التسليم على أساس اجلنسية
، ٤٤عدم التمييز (املادة رط ش

  )١٥ الفقرة
طلبات عدم وجود تشريعات مالئمة تتناول احلق يف رفض   •

  عندما تقدم بغرض التمييز التسليم
التشاور قبل رفض طلب التسليم 

 )١٧، الفقرة٤٤ (املادة
  عدم اشتراط التشاور املسبق قبل رفض التسليم  •

، ٤٤االتفاقات أو الترتيبات (املادة 
؛ ٣٠، الفقرة ٤٦؛ واملادة ١٨فقرة ال

، ٤٨؛ واملادة ٤٧و ٤٥واملادتان 
 )٢، الفقرة٥٠؛ واملادة ٢ الفقرة

  معاهدات أو عدم كفايتها وجودعدم   •
عدم القدرة على تطبيق االتفاقية مباشرة كأساس للتعاون   •

  الدويل
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  التنفيذ ملستبانة يف سياقالتحديات ا املادة

  حمدودية القدرات وقلة املوارد  •  )٤٥(املادة  لسجناء احملكومنينقل ا
  انعدام التنسيق فيما بني الوكاالت   •
وجود ثغرات يف األطر القانونية والتعاهدية ذات الصلة   •

  وخصائص تلك األطر
  حمدودية القدرات وقلة املوارد   •  )٤٦(املادة  املتبادلةاملساعدة القانونية 

وجود ثغرات يف اإلطار القانوين، أو عدم كفاية التدابري   •
  املعيارية القائمة

م وجود نظم إلدارة احلاالت من أجل تتبع تنفيذ طلبات عد  •
  املساعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناسب وضمان ذلك

، ٤٦(املادة  االعتباريوناألشخاص 
  )٢الفقرة 

عدم وجود تدابري تشريعية وعدم املواءمة بني اإلطار القانوين   •
  واملعاهدات 

نية املتبادلة فيما يتعلق عدم تنظيم متطلبات املساعدة القانو  •
  بشأهنا مساءلة األشخاص االعتبارينيباجلرائم اليت ميكن

أغراض املساعدة القانونية املتبادلة 
  )٣، الفقرة ٤٦ (املادة

عدم مواءمة اإلطار القانوين هبدف زيادة املرونة يف تنفيذ أوامر   •
  التجميد 

تحديد لتبادلة ُيقدَّم من جوانب املساعدة القانونية امل ماضعف   •
عائدات اجلرمية وتعقبها وجتميدها واسترداد املوجودات 

 املسروقة
 املعلوماتالكشف التلقائي عن 

  )٤، الفقرة ٤٦ (املادة
عدم وجود تدابري رمسية لنقل املعلومات إىل السلطات األجنبية   •

املختصة، دون طلب مسبق، مىت كان من شأن هذه املعلومات 
قيق يف جرائم الفساد ومالحقة أن تساعدها على التح

  طلبالعند  قدَّمةمرتكبيها مع ضمان سرية املعلومات امل
االفتقار إىل تدابري رمسية لتبادل املعلومات التلقائي والتعاون يف   •  )٨، الفقرة ٤٦السرية املصرفية (املادة 

  املسائل املتعلقة باملصارف والسجالت املالية
 عمالً املساعدةنطاق أوسع من  لتوفري تدابري وجود عدم  •  )٩، الفقرة ٤٦ازدواجية التجرمي (املادة 

  يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي٤٦باملادة
والسجناء النقل املؤقت للمحتجزين 

 ١٠و ٩، الفقرات ٤٦(املادة احملكومني 
  )١١و

عدم وجود إجراءات لنقل األشخاص واستقباهلم ألغراض   •
ات ذات الصلة جبرائم الفساد تقدمي املساعدة يف اإلجراء

  وضمانات عدم التعرض هلم
السلطات املركزية واإلجراءات 

  )١٤و ١٣، الفقرتان ٤٦ (املادة
عدم إبالغ األمني العام بالسلطة املركزية املعيَّنة واللغة املقبولة   •

  لتنفيذ الطلبات
ضعف قدرة السلطة املركزية على تلقي طلبات املساعدة   •

 وتنفيذها
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  التنفيذ ملستبانة يف سياقالتحديات ا املادة

جلسات االستماع عن طريق عقد 
 )١٨، الفقرة٤٦التداول بالفيديو (املادة

املعقودة عدم وجود تدابري وطنية لتنظيم جلسات االستماع   •
  التداول بالفيديوعن طريق

عدم وجود تدابري تنص على سرية املعلومات واألدلة املرسلة   •  )٢٠، الفقرة ٤٦السرية (املادة 
  عدة القانونية املتبادلةيف سياق تنفيذ طلبات املسا

 ٢١، الفقرتان ٤٦أسباب الرفض (املادة 
  )٢٢و

عدم وجود تدابري للنص رمسيا على أسباب رفض املساعدة يف   •
القانون واملعاهدات ولضمان إجراء مشاورات قبل رفض 

 الطلبات أو تأجيلها
  قبل رفض طلبات املساعدة انعدام التدابري امللزمة بالتشاور • )٢٦، الفقرة٤٦املشاورات (املادة 

األشخاص املوافقون على تقدمي األدلة 
 )٢٧، الفقرة٤٦(املادة 

عدم وجود تدابري لنقل الشهود الذين يوافقون على اإلدالء   •
 بشهاداهتم وضمانات عدم التعرض هلم

ونية عدم وجود تدابري تعاجل مسألة تكاليف املساعدة القان  •  )٢٨، الفقرة ٤٦التكاليف (املادة 
 املتبادلة

  عدم وجود إطار قانوين حمدد أو عدم كفاية التدابري املعيارية  •  )٤٧نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة 
  حمدودية القدرات وقلة املوارد الالزمة للتنفيذ •

، ٤٨التعاون على إنفاذ القانون (املادة 
  )٢و ١الفقرتان 

االت اليت احلسرعة تبادل املعلومات يف لالتحديات العملية   •
  تتطلب مراعاةً لعنصر الوقت

االفتقار إىل اتفاقات مالئمة وعدم استخدام االتفاقية كأساس   •
  إنفاذ القانون علىللتعاون قانوين 

صعوبة إنشاء قنوات اتصال فعالة بني السلطات املختصة بإنفاذ   •
  القانون

انون، إنفاذ الق علىتعزيز التعاون املباشر لاالفتقار إىل تدابري   •
وال سيما من أجل تيسري االتصاالت وتبادل املعلومات 

  والتعاون املباشر يف التحقيقات
حمدودية اخلربة يف إجراء التحقيقات املشتركة يف جمال   •  )٤٩التحقيقات املشتركة (املادة 

 الفسادمكافحة
تخدام أساليب التحري االفتقار إىل تشريعات كافية لتنظيم اس  •  )٥٠أساليب التحري اخلاصة (املادة 

  اخلاصة ومقبولية األدلة املستمدة منها 
  التنسيق بني الوكاالتعدم   •
عدم وجود أساس قانوين حمدد لتطبيق أساليب التحري اخلاصة   •

  يف التحقيق يف جرائم الفساد والتعاون الدويل بشأهنا
  حمدودية القدرات   •
اليب مبادئ توجيهية واضحة بشأن استخدام أس وجودعدم   •

  التحري اخلاصة لدى أجهزة القضاء والتحقيق
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دة الــواردة يف أدنــاه إىل القائمــة األوليــة باملمارســات الدوليــة اجليِّــ  ٢ويســتند اجلــدول   -٤
 تفـاوت التقارير السابقة، مبا يف ذلك معلومات إضافية عن احللـول املبتكـرة لتنفيـذ االتفاقيـة. وت    

آليـات تنسـيق    إىل إنشـاء  الرمسيـة وتبـادل املـوظفني    تيسـري االتصـاالت غـري    منهذه املمارسات 
مشتركة بني الوكاالت الوطنية ونظم إلدارة القضايا يف السلطات املركزية. وقـد اسـتبني عـدد    
من النهج العملية اجلديدة اليت ميكن أن تساعد علـى تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة واملسـامهة يف وضـع       

  كافحة الفساد.ملاستراتيجيات جديدة 
    
  ٢دول اجل

    دة يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقيةأشيع املمارسات اجليِّ    
 التنفيذ سياقيف  املستبانةيِّدةاملمارسات اجل  املادة

) ١، الفقرة ٤٤التسليم (املادة 
، ٤٤وازدواجية التجرمي (املادة 

  )٢ الفقرة

التدريب على استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسليم   •
  . املطلوبني

اتباع هنج مرن حيال ازدواجية التجرمي يركز على الفعل   •
  م ال على تصنيفه األساسي اجملرَّ

  وضع أطر قانونية جديدة لتعزيز التعاون الدويل   •
  األخذ بنظم جتيز التسليم دون وجود معاهدة   •
احلالة  سؤولبيانات إلكترونية بكفاءة تتيح مل اعدةاستخدام ق  •

وحتديد إجراءات املتابعة  قدَّم الطلب املرصد التقدم احملرز يف
 املناسبة

تعجيل اإلجراءات أو تبسيط متطلبات 
  )٩، الفقرة ٤٤اإلثبات (املادة 

بناء على حد أدىن للعقوبة وجبة للتسليم ستاجلرائم امل حتديد  •
 اجلرائم  تلكعلى قائمة ب االعتمادمن  بدالًعلى الفعل املرتكب 

والقدرة على التعامل مع كم كبري  إجراءات التسليمتبسيط   •
  من الطلبات املتعلقة جبرائم فساد

نة يف هذا تعجيل إجراءات التسليم باستخدام قنوات معيَّ  •
الشأن، مثل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) 

  واالتصاالت اإللكترونية
 القضائية واملالحقةبني التسليم  التخيري
 )١١، الفقرة٤٤(املادة 

تاليف املشاكل املتعلقة ، مما يتيح جواز تسليم الرعايا الوطنيني  •
  بتكرار احملاكمة على اجلرم الواحد والوالية القضائية والتنسيق

، ٤٤االتفاقات أو الترتيبات (املادة 
؛ ٣٠، الفقرة ٤٦؛ واملادة ١٨الفقرة 
 )٢، الفقرة٤٨؛ واملادة٤٧واملادة 

ملعاهدات بشأن تسليم املطلوبني يف إبرام االكبري التوسع   •
وتبادل املساعدة القانونية ونقل اإلجراءات اجلنائية والتعاون 

 على إنفاذ القوانني
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 التنفيذ سياقيف  املستبانةيِّدةاملمارسات اجل  املادة

  ملساعدة القانونية ا تبادلاستخدام االتفاقية كأساس قانوين ل  •  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
إلكترونية  قاعدة بياناتمثل  يف هذا الشأن، أدواتاستحداث   •

تتبع الطلبات بشأن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة تتيح 
  وحتديد إجراءات املتابعة املناسبة 

  وضع إطار قانوين شامل ينظم التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية •
حيات تزويد اجلهات املختصة بالتحقيق يف جرائم الفساد بصال  •  )٨، الفقرة ٤٦السرية املصرفية (املادة 

املؤسسات املالية، مبوجب أمر قضائي، بتقدمي  تلزمقانونية 
مة من أجل متابعة مبوضوع الطلبات املقدَّ املتعلقةعلومات امل

 تنفيذها
  تبادل املساعدة القانونية يف غياب ازدواجية التجرمي   •  )٩، الفقرة ٤٦ازدواجية التجرمي (املادة 

و يركز على السلوك تفسري شرط ازدواجية التجرمي على حن  •
  ال على املسمى القانوين للجرميةاجملرَّماألساسي

، ٤٦السلطات املركزية (املادة 
  )١٣ الفقرة

اضطالع السلطة املركزية بدور استباقي يف املشاركة يف   •
االتصاالت الرمسية وغري الرمسية مع اجلهات األجنبية النظرية 

  ذات الصلة
ي طلبات املساعدة القانونية وضع مبادئ توجيهية بشأن تلق  •

، وتدريب املمارسني على هذه التعامل معهااملتبادلة و
 اإلجراءات

عن طريق الفاكس والربيد  قدَّمةجواز قبول الطلبات امل  •  )١٤، الفقرة ٤٦شكل الطلب (املادة 
  اإللكتروين والطلبات الشفوية

لوطنية بلغات أخرى غري اللغة ا قدَّمةالطلبات املتسلُّم جواز   •
 للدولة املتلقية

سرعة تنفيذ طلبات املساعدة القانونية 
  )٢٤، الفقرة ٤٦املتبادلة (املادة 

إجراء مشاورات غري رمسية مع السلطات األجنبية قبل تقدمي   •
  طلبات رمسية 

  استعراض مشاريع الطلبات قبل تقدميها رمسيا  •
القانونية ر اإلطار الزمين احملدد لتنفيذ طلبات املساعدة َصِق  •

  القضائييف اجلهاز املتبادلة نتيجة حلسن سري العمل 
استخدام قنوات مثل اإلنتربول أو اهليئات اإلقليمية للتعجيل   •

  بتبادل املساعدة بني النظراء يف كل منطقة
إجراء مشاورات غري رمسية متكررة مع السلطات األجنبية قبل   •  )٢٦، الفقرة ٤٦املشاورات (املادة 

  للتعاون الدويلرفض طلب
التعاون يف جمال إنفاذ القانون 

  )٢و ١، الفقرتان ٤٨ (املادة
اتباع هنج مرن يفضي إىل التعاون الفعال مع سلطات إنفاذ   •

سيما يف تعقب املوجودات  القانون الوطنية األخرى، وال
 وجتميدها
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 التنفيذ سياقيف  املستبانةيِّدةاملمارسات اجل  املادة

العضوية يف األفرقة الدولية أو اهليئات والشبكات اإلقليمية   •
  سري التعاون هبدف تي

التعاون على الصعيد الوطين يف تبادل املعلومات بني أجهزة   •
  الشرطة واجلمارك وسلطات احلدود 

قبول احلكومات لالستعانة باخلرباء األجانب أو تعيينهم أو   •
  تبادهلم للمساعدة على التعاون على إنفاذ القوانني

والسماح إنشاء شبكة من ضباط االتصال يف مجيع أحناء العامل   •
شريك يِّ هلم بالتصرف بالنيابة عن جهاز الشرطة التابع أل

  إقليمي آخر
وضع تدابري للتعاون على الصعيدين الوطين والدويل، إىل   •

التحقيق يف الفنية يف جمال التحري وجانب تبادل اخلربات 
املناظرة املسؤولة عن  األجهزةقضايا الفساد، هبدف مساعدة 

  إنفاذ القوانني
التحقيق يف التحري ودام جمموعة شاملة من أدوات استخ  •

  التعاون الدويل على إنفاذ القانون 
للتعاون على  قدَّمةممارسة الالمركزية يف التعامل مع الطلبات امل  •

  إنفاذ القانون لضمان سرعة االستجابة
تقدمي املساعدة لبناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون يف البلدان   •

  النامية 
  نوات التعاون دون اإلقليميتعزيز ق •

بشأن تطبيق أساليب التحري اخلاصة يف  إرشادات اعتماد  •  )٥٠أساليب التحري اخلاصة (املادة 
  إطار التعاون الدويل

    
ــديثا،       -٥ ــزة حـ ــة املنجـ ــابقة، تشـــري االستعراضـــات القطريـ ــارير السـ ــا لـــوحظ يف التقـ وكمـ

 عمومـاً املسـتبانة تنطبـق    يِّـدة املمارسـات اجل التحـديات و أنَّ ، إىل استعراضـاً  ٥٥عـددها   والبالغ
ومـــن مث،  .صـــغرية واحـــدة مـــن املـــواد (انظـــر الشـــكلني األول والثـــاين أدنـــاه) جمموعـــةعلـــى 
يف جهودهــا الراميــة  يف البلــدان األخــرى يِّــدةالــدول تــود االســتفادة مــن املمارســات اجل  فلعــل
  التصدي للتحديات.    إىل
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  الشكل األول
    موادهتنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية، حبسب  التحديات اليت تواجه

      
  الشكل الثاين

    موادهيف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية، حبسب  يِّدةاملمارسات اجل  

      
    تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية  - ثالثا 
    تسليم املطلوبني  - ألف 

فيمـا يتعلـق بتنفيـذ     يِّـدة يبني الشكالن الثالث والرابع أدناه التحـديات واملمارسـات اجل    -٦
  .٤٤أحكام املادة 

 عدد
ت 
حديا

الت
 

املادة

 عدد
ات
رس
ملما
ا

اجل 
 يِّدة

املادة
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  الشكل الثالث
    فقراهتامن االتفاقية، حبسب  ٤٤التحديات اليت تواجه تنفيذ املادة 

      
  الشكل الرابع

    من االتفاقية، حبسب فقراهتا ٤٤يف تنفيذ املادة  يِّدةاملمارسات اجل 

      
الدســتور أو أحكــام تــنظم غالبيــة الــدول األطــراف املستعرضــة تســليم املطلــوبني يف   و  -٧

قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة.    أحكـام  القوانني املتعلقة بتسليم املطلـوبني أو التعـاون الـدويل أو يف    
أو أكثـر مـن هـذه املصـادر علـى تسـليم املطلـوبني. ويف دول         ويف بعض احلاالت، ينطبـق اثنـان  
ما تتضـمن التشـريعات املعنيـة بتسـليم املطلـوبني قائمـة بالـدول         القانون األنغلوسكسوين، كثرياً

 عدد
ات
حدي

الت
 

 الفقرة

 اجل
ات
رس
ملما
دد ا

ع
 يِّدة

 قرةالف
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معهــا ربم ، مثــل دول الكومنولــث أو الــدول املــاملطلــوبني إليهــا الــيت ميكــن املوافقــة علــى تســليم
معاهـدة أو اتفـاق   وجـود   انني السـارية يف بعـض البلـدان   لقـو تشترط ا. وهبذا اخلصوص معاهدة

تطبيـق أحكـام   بلـدان أخـرى علـى     يف هـذا الشـأن، بينمـا تـنص تشـريعات      مع الدولـة األجنبيـة  
حــــال عــــدم وجــــود اتفاقــــات ثنائيــــة أو متعــــددة األطــــراف،  القــــانون يف هــــذا الشــــأن يف 

مبــدأ ســاعدة علــى أســاس تقــدمي املللتســليم، فــيمكن  وجــود معاهــدةيشــترط القــانون  مل وإذا
طلبـات التسـليم   على اتفاقية مكافحة الفساد جييز تطبيق  املعاملة باملثل. وهناك هنج أقل انتشاراً

  شرط ازدواجية التجرمي.ستندة إىل أحكامها بشرط استيفاء امل
احلاليـة   عيِّنـة وفيما يتعلق بالترتيبات غري امللزمة والترتيبـات اإلقليميـة، أشـارت بلـدان ال      -٨

الصـادر   JHA/2002/584إىل خطة لندن لتسليم املطلوبني داخل الكومنولث، واملقـرر اإلطـاري   
األورويب، وبروتوكــول اجلماعــة   مــر الضــبط واإلحضــار عــن جملــس االحتــاد األورويب بشــأن أ  

ــة       ــة، واتفاقي ــة يف املســائل اجلنائي ــادل املســاعدة القانوني ــة للجنــوب األفريقــي اخلــاص بتب اإلمنائي
بشـأن أوامـر الضـبط واإلحضـار     أمريكـا الوسـطى   معاهدة وسطى لتسليم املطلوبني، وأمريكا ال

ــة يف      تبســيط إجــراءات ال و ــوبني املوقع ــة بشــأن تســليم املطل ــدان األمريكي ــة البل تســليم، واتفاقي
، واتفاقية البلدان األمريكية بشأن تسـليم املطلـوبني، واتفاقيـة البلـدان     ١٩٣٣يف عام  مونتفيديو

نــع ومكافحــة الفســاد، واالتفاقيــة    ملافحــة الفســاد، واتفاقيــة االحتــاد األفريقــي     األمريكيــة ملك
األوروبية املتعلقة بتسليم املطلوبني، ومعاهدة جمموعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة بشـأن تسـليم       

، مثـل االتفـاق املتعـدد    إىل جانب املعاهدات املتعددة األطراف املربمة هبذا اخلصوصاملطلوبني، 
الربازيـل والربتغـال،   إسـبانيا و التسـليم بـني األرجنـتني و   تبسـيط إجـراءات   بشأن املربم ف األطرا

املشـتركة (مريكوسـور) والبلـدان املنتسـبة      اجلنوبية بني السوقاملربمة ومعاهدة تسليم املطلوبني 
املتعـددة القوميـات))، واالتفـاق    -بوليفيـا (دولـة  أوروغواي وبارغواي والربازيـل و (األرجنتني و

زويال ـاملتعددة القوميـات) وبـريو وفنـ   -بوليفيا (دولةإكوادور وبشأن تسليم املطلوبني بني ربم امل
القـانون اجلنـائي الـدويل بـني     املربمـة بشـأن أحكـام    عاهدة املالبوليفارية) وكولومبيا و-(مجهورية

  املتعددة القوميات) وبريو.  -وباراغواي وبوليفيا (دولةوأوروغواي األرجنتني 
هنـج العتبـة يف تعريـف "اجلـرائم     احلاليـة   عيِّنـة دمت غالبيـة الـدول األطـراف يف ال   واستخ  -٩
علــى أهنــا اجلــرائم الــيت يعاقــب  هاللتســليم" يف تشــريعاهتا أو معاهــداهتا، حيــث عرفتــملســتوجبة ا

مجيـع جـرائم الفسـاد يف     فـإنَّ عليها باحلرمان من احلرية لفترة ال تقل عن سنة واحدة. ومن مث، 
اعتبـار  يف بعـض الـدول للتأكـد مـن     مت توصيات قدِّ؛ وعموماً تستوجب التسليم معظم الدول

حيــث  عــن هــذا النــهج قلــيالً األخــرى بعــض الــدول حــاد. ومســتوجبة للتســليمتلــك اجلــرائم 
بعــض الــدول  وأفــادختتلــف عتبــة التســليم فيمــا بــني رعاياهــا واألشــخاص مــن غــري رعاياهــا.    
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ــديهاالتســليم حــاالت األطــراف باخنفــاض معــدل   ــان إىل أهنمــا مل تتلقَّ ل ــ، وأشــارت دولت ا يف َي
  طلبات تسليم. السنوات اخلمس املاضية أيَّ

للتسـليم يف تشـريعاهتا   ملسـتوجبة  تحديـد اجلـرائم ا  لستخدم بعض الدول هنج القـوائم  يو  -١٠
ــرب  أو معاهــداهتا،  ــوائم تلــك اجلــرائم غــري املدرجــة يف  وإن كــان بوســعها أن تعت مســتوجبة الق

ــة التجــرمي. و مــىت اســتوفت   يف بعــض احلــاالت لتســليم ل ــدول  شــرط ازدواجي ــيت أوصــيت ال ال
مجيع جرائم الفساد بأن تدرج يف معاهـدات جديـدة مجيـع اجلـرائم املشـمولة      قوائمها تشمل  مل

املعاهـدات علـى    تطبيـق حرصا على  تسليمالباتفاقية مكافحة الفساد بوصفها جرائم تستوجب 
رائم إىل املعاهــدات القائمــة أو أن تنظــر يف  هــذه اجلــن تضــيف أأو  حنــو يتماشــى مــع االتفاقيــة 

  اعتماد هنج العتبة.
ــد       - ١١ ــدان مــن تأكي ــة مــن البل ــتمكن ســوى عــدد قليــل للغاي املشــمولة كــل اجلــرائم  أنَّ ومل ي
هـي  يف مجيـع معاهـدات تسـليم املطلـوبني الـيت      ضمن اجلـرائم املسـتوجبة للتسـليم    االتفاقية مدرجة ب

اعتـرب غسـل األمـوال يف    مـن االتفاقيـة. و   ٤٤من املـادة   ٤حو املتوخى يف الفقرة فيها على النطرف 
لتسليم املطلوبني مبوجـب تشـريعات ذات   مربمة معاهدة أيِّ ب مشموالً ستثنائيةاالاالت احليف بعض 

االتفاقيـة باعتبارهـا تسـتوجب    باجلرائم املشمولة أدرجت  صلة. وأكدت بعض الدول األطراف أهنا
  انضمامها إىل االتفاقية.بعد املطلوبني املعاهدات اجلديدة اليت أبرمتها لتسليم  يفتسليم ال

تســليم مــن الغالبيــة الــدول األطــراف "اجلــرائم الفرعيــة" جــرائم تســتوجب    اعتــربتو  -١٢
  خالل حكم صريح يف القانون الوطين أو بتطبيق االتفاقية مباشرة.  

، ا ملوافقتـها علـى التسـليم   قياسـي  رمي تعـد شـرطاً  ازدواجية التجأنَّ وأفادت غالبية الدول ب  - ١٣
كفلـت هلـا الدولـة الطالبـة املعاملـة باملثـل       مـا  عن هـذا الشـرط إذا   وإن كان بوسع بعضها التنازل 

تطبيــق االتفاقيــة مباشــرة، بنفــس اهلــدف أمكــن لــدول أطــراف أخــرى حتقيــق  . وهــذا الشــأن يف
للتسـليم   فعل املرتكب مسـتوجباً يعترب فيها اليف األحوال اليت ويستبعد البعض تطبيق هذا الشرط 

 أو اليت تنص فيها معاهـدة لتسـليم املطلـوبني علـى اسـتبعاد تطبيـق      يف هذا الشأن مبقتضى معاهدة 
جتـرمي مجيـع   احلاليـة إزاء عـدم    عيِّنـة يف أربعة من بلـدان ال وأُبديت شواغل . مبدأ ازدواجية التجرمي

  شاكل تتعلق بشرط ازدواجية التجرمي.  م، مما قد يؤدي إىل ظهور الفسادأفعال 
اجلرميـة تتعلـق بـأمور ماليـة.     أنَّ للتسـليم جملـرد    طلبـاً  األطراف وال ترفض أغلب الدول  -١٤
يف بعـض البلـدان.   إالَّ  بـاألمور املاليـة   اجلـرائم املتعلقـة  جييز القانون صـراحة تسـليم مـرتكيب     وال
الضـرائب  بقضـايا  اجلرائم املتعلقـة  مرتكيب  تسليم يف بلد واحد صراحةال جتيز أحكام القانون و

تـرفض  سلطاته الوطنية أوضحت أهنـا ال   العمالت األجنبية، ولكنحتويل واملكوس واجلمارك و
 )التبعـي  جبرائم أخرى تستوجب التسليم (التسـليم  أيضاًالتسليم إذا كانت هذه اجلرائم مرتبطة 
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عدد قليـل مـن   مل يتخذ ة مبوجب االتفاقية. والتعاهدياته التزامهذه األحكام تفسر يف إطار نَّ أل
علـى اعتمـاد    هاتوصيات لتشـجيع مت إليها دِّ، وقد قُاحلكمهذا دة لتنفيذ تدابري حمدَّ البلدان أيَّ

  .يف هذا الشأن حمدَّدةتدابري 
وراء الطلـب  أنَّ مـا شـعرت   التسـليم إذا  طلبـات  وال توافق غالبية الدول األطراف على    - ١٥

أحكام دستورية عامة حتظر التمييـز أو لـوائح   هذا الرفض نابع من أنَّ أوضحت . ولتمييزممارسة ل
تســليم أو قــوانني اإلجــراءات اجلنائيــة أو معاهــدات املتعلقــة بالقــوانني اليف  يف هــذا الشــأن حمــدَّدة

  .يف بلدين فقط دة بشأن رفض الطلبات من هذا القبيل إالَّ توجد أحكام حمدَّتسليم. والال
أنَّ علـى   أمجعـت تقريبـاً  احلاليـة   عيِّنـة ال مـن الدول األطراف  فإنَّ ثناء أربعة بلدان،وباست  -١٦

. اجلرميـة املرتكبـة سياسـية أو ذات دوافـع سياسـية     أنَّ من أسباب رفض طلبات التسـليم اعتبـار   
 الـدول األطـراف،  يت عرضـتها  مل يرد تعريف للجرمية السياسية يف معظم معاهدات التسـليم الـ  و

مـا ُيسـتند يف    لظروف كل حالة على حـدة، وكـثرياً   وفقاًمفهوم "اجلرمية السياسية"  وهنا حيدد
. وال تعامـل جـرائم الفسـاد يف أغلبيـة الـدول علـى       هذا الشأن إىل معايري يضعها فقهاء القـانون 

 بضــرورة توضــيحلــدول أخــرى توصــيات مت يف الوقــت نفســه وقــد قــدِّأهنــا جــرائم سياســية، 
ــها الصــدد، القــانون يف هــذا   أحكــام تعريــف اجلــرائم السياســية يف التشــريعات   بتوصــيات ومن

  رصد تطبيق هذا االستثناء.    أو
 القطريــة املنجـزة حــديثاً ال جتيـز معظــم الـدول األطــراف الـيت خضــعت لالستعراضـات     و  - ١٧

تــنص حــوال أو تشــترط لتســليمهم وجــود معاهــدات ســارية  حــال مــن األأيِّ تســليم رعاياهــا بــ
إذا كانـت هنـاك معاهـدة تسـمح بـذلك،      رعاياهـا  بعض الدول تسـليم  يز جتصراحة على ذلك. و

شريطة أن يسمح هلـم الحقـا بقضـاء العقوبـة يف بلـدهم، أو يف حـال موافقـة الشـخص املطلـوب          
القـانون جييـز   أنَّ غـري  . لدول من نفس منطقتـها إالَّ ال جتيز دول أخرى تسليم رعاياها تسليمه. و

احلاليـة تسـليم    عيِّنـة يم الرعايا الوطنيني. وال جتيز إحـدى دول ال بوجه عام يف عدد من الدول تسل
  إذا كانت احلكومة الطالبة ذات طابع استبدادي أو تتخذ شكال غري دميقراطي.رعاياها 

إىل اجلنسـية إىل   اسـتناداً طلـب للتسـليم   أيِّ ويف معظم الدول األطراف، يـؤدي رفـض     -١٨
. ويف بعـض  ٤٤مـن املـادة    ١١نحـو املتـوخى يف الفقـرة    بدء املالحقة القضائية الوطنية، علـى ال 

ا احملاكمـة" يف التشـريعات أو الدسـتور؛ ويف دول    ا التسـليم وإمَّـ  مبـدأ "إمَّـ  تطبيـق  م نظَّالدول، يُـ 
ــأخــرى، ُي ــدأ  ق طبَّ ــذا املب ــى أســاس معاهــدات أو   ه ــاره عل ــانون.   باعتب ــة للق ــادئ العام ــن املب م

 لتــزام ببــدءتبــارات الــيت حيــدد بنــاء عليهــا مــدى االمــن االعواســتيفاء شــرط ازدواجيــة التجــرمي 
ــة  ــوانني الســلطات يف بضــع مــن    . والإجــراءات املالحق ــزم الق ــدان ال تل ــةبل ــة  عيِّن ــة احلالي بإحال

  مت توصيات يف هذا الشأن.  دِّقُقد ، واملوضوع إىل اجلهات املختصة
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  ١اإلطار 

  من االتفاقية ٤٤مثال على تنفيذ املادة 
جـرائم  نَّ لدول األطراف أهنـا ال تعتـرب جـرائم الفسـاد مـن اجلـرائم السياسـية، أل       دت إحدى اأكَّ

قليمي، إىل إصـدار  اإل هاعلى صعيدقد دعت، يف املعاهدات. و ف عادةًعرَّالفساد السياسي ال ُت
جـرائم  ، وهـو عـدم جـواز اعتبـار     ٤٤مـن املـادة    ٤إعالن يؤكد املبدأ املنصوص عليه يف الفقـرة  

  ياسية.الفساد جرائم س
    
بشـــرط إعـــادهتم  تـــاًوأشـــارت عـــدة دول أطـــراف إىل إمكانيـــة تســـليم مواطنيهـــا مؤقَّ  -١٩
أراضــيها بعــد احملاكمــة مــن أجــل قضــاء فتــرة العقوبــة الــيت تفرضــها علــيهم الدولــة الطالبــة    إىل

ــادة ــرة ٤٤ (املـ ــدات أو    ١٢، الفقـ ــياق املعاهـ ــألة يف سـ ــذه املسـ ــدول هـ ). وتناولـــت بعـــض الـ
  قليمية.  اإل  الترتيبات

أجنيب يف حـال رفـض   قضائي وليس يف إمكان العديد من الدول األطراف إنفاذ حكم   -٢٠
مـا يقـرب مـن نصـف     أنَّ قـد تـبني   إىل اجلنسـية. و  اسـتناداً ) بغرض إنفـاذه  قدَّمطلب التسليم (امل

ــةمــن الالــدول األطــراف  ــإ احلاليــة عيِّن ــوائح تنظيميــة  أيُّ ا ال توجــد لــديهامَّ  نفــاذ األحكــامإلل
  فحسب.   يف إطار معاهدات ثنائية يف هذا الصدد ا تطبق أحكاماًوإمَّ األجنبية القضائية

. ومن بـني  املطلوبني االتفاقية كأساس لتسليم األطراف ستخدم الكثري من الدوليوال   -٢١
حـالتني  بلـد واحـد يف   استخدمها بالفعل البلدان اليت ميكنها استخدام االتفاقية كأساس قانوين، 

طلـب  أيِّ ا معظـم البلـدان األخـرى، فلـم تتلـق أو ترسـل بعـد        أمَّـ ، لتسـليم مطلـوبني   على األقل
احلاليـة وجـود أسـاس     عيِّنـة يف عدد قليـل مـن بلـدان ال   ال ُيشترط إىل االتفاقية. و استناداًللتسليم 

ترط بعـض بلـدان   تسليم املطلوبني. وال تشحاالت مبدأ املعاملة باملثل يف فيها ق طبَّتعاهدي، وُي
ولكنـها  لتسليم املطلوبني بني بلدان الكومنولـث،  االستناد إىل معاهدة القانون األنغلوسكسوين 

قليـل مـن الـدول األطـراف     قد أجاز عدد . واألخرى لتسليم املطلوبني إىل البلدانتشترط ذلك 
 اجلـــائزبلـــدان ال"يف فئـــة بلـــدان أخـــرى إلدراج لســـلطات املختصـــة إصـــدار إعـــالن خمصـــص ل

ــة اجملاملطلــوبني إليهــا" أو "بلــدان   تســليم قضــائية". وقــد أبرمــت معظــم الــدول األطــراف   الامل
بعض الـدول األطـراف أفـادت    أنَّ معاهدة لتسليم املطلوبني. بيد  ١٠٠معاهدات و ١٠ بني ما

  معاهدات.   ١٠معاهدات ثنائية أو أبرمت أقل من  بأهنا مل تربم أيَّ
بصدد التفاوض على معاهدات ثنائيـة جديـدة مـن أجـل      أهنابالدول قد أفادت بعض و  -٢٢

  تعزيز فعالية تسليم املطلوبني.  
متوسـط مـدة إجـراءات التسـليم، حيـث تراوحـت        وكانت هناك اختالفـات كـبرية يف    -٢٣

زمنيـة   . ولدى عدة بلدان أطر زمنيـة يف تشـريعاهتا تضـع حـدوداً    بني شهرين ومثانية عشر شهراً
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اإلجراءات ككل. وأكدت إحدى الـدول أهنـا   سري وقدمي الطعون وتفترات االحتجاز لصارمة 
  اإلجراءات.  إجراء إصالحات لزيادة سرعة تنظر حاليا يف 

لتســليم  إجــراءات مبســطة اتبــاع حنــو نصــف الــدول األطــراف املستعرضــة     يتــوخى و  - ٢٤
ع بلـدان  املتميز مـ أو بناء على اتفاق للتعاون  موافقة الشخص املطلوب تسليمهاملطلوبني يف حال 

ــل . ويف حمــدَّدة ــذه احلــاال مث ــف     ، ميكــن ته ــري إىل القاضــي لوق ــب شــفوي أو حتري ــدمي طل تق
ا وال جيــوز إجــراءات التســليم مشــفوع بــإقرار باملوافقــة علــى التســليم، ويعــد هــذا اإلقــرار هنائيــ    

مـر  مبوجـب أ  قدَّمـة املطلبـات التسـليم   أنَّ . وذكرت عدة دول أعضـاء يف االحتـاد األورويب   سحبه
 قدَّمـة الطلبـات امل أنَّ غضون ثالثة أشـهر، يف حـني   تسويتها يف  ميكن الضبط واإلحضار األورويب

من الدول الـيت ال تنتمـي إىل االحتـاد األورويب حتتـاج إىل سـنة واحـدة تقريبـا ملعاجلتـها. وقـدمت          
ار حضـ يتـوخى أمـر الضـبط واإل   . وشـينغني تقديرات مماثلة فيما خيص البلـدان املنضـمة إىل اتفـاق    

ــاع   ــيح تســليم الشــخص املطلــوب يف  إجــراءات مبســطة اخلــاص ببلــدان الشــمال األورويب اتب تت
  .  غضون ثالثة أيام يف حال موافقته أو يف غضون ثالثة أسابيع يف احلاالت األخرى

أدلـة علـى ارتكـاب اجلرميـة، يف حـني       بعض الدول األطراف تقـدمي أيِّ يف شترط وال ُي  -٢٥
عــايري مــن قبيــل "الســبب املــرجح" أو "الوجاهــة الظــاهرة". ولــيس كــثرية أخــرى م بلــدان تضــع

هناك اختالف يذكر فيما يتعلق بضـمانات اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة. وتعتـرب معظـم        
مـن أجزائـه مـىت     هذه الضمانات كافية إذا نصَّ عليها اإلطار القانوين الـوطين يف أيٍّ أنَّ البلدان 

لوائح تنظيميـة يف هـذا الشـأن     أيضاًلتسليم. ولدى بعض البلدان كانت منطبقة على إجراءات ا
يف قوانينــها اخلاصــة بالتســليم. ووجــدت اختالفــات كــبرية بشــأن احلــق يف الطعــن علــى قــرار     
التســليم، حيــث تبيحــه بعــض البلــدان، وال تبيحــه بلــدان كــثرية أخــرى. ولــدى مجيــع الــدول    

ب، إمـا عـن طريـق قـوانني اإلجـراءات      األطراف تقريبـا تـدابري تكفـل حضـور الشـخص املطلـو      
  اجلنائية، أو قوانني التعاون الدويل، أو معاهدات تسليم املطلوبني.  

شرط التشاور مع الدولة الطالبة قبـل رفـض التسـليم يف إطـار تشـريعات      تطبيق م وينظَّ  -٢٦
حلاليــة ا عيِّنــةم القــانون يف عــدد مــن بلــدان الق كعــرف عــام. ويــنظِّأو معاهــدات مربمــة أو يطبَّــ

وجـد لـدى عـدد قليـل مـن      تطلب املعلومات اإلضافية فقط ال التشاور قبل رفض الطلب، وال 
من هذه األمرين.   االبلدان لوائح مناسبة تنظم أي  

احلاليـة إحصـاءات بشـأن حـاالت التسـليم،       عيِّنـة م سوى عدد قليل من دول الومل يقدِّ  -٢٧
غالبيـة البلـدان لـيس لـديها     أنَّ االجتاه السـابق بـ  بينما قدمت بعض الدول أمثلة منها. وقد تأكد 

بشأن تسليم مرتكيب جرائم الفسـاد. وأفـاد عـدد مـن البلـدان بأنـه مل يسـجل         حمدَّدةإحصاءات 
  حاالت لتسليم مطلوبني بشأن جرائم فساد حىت اآلن.   أيَّ
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    نقل األشخاص احملكوم عليهم  - باء  
نقـل السـجناء احملكـومني منصـوص عليـه يف      لدى معظم الدول األطراف إطار قـانوين ل   -٢٨

يف هـذا   االتفاقات الثنائية واإلقليمية. وقد سن بعضـها قـوانني بشـأن نقـل السـجناء أو أحكامـاً      
عـدد املعاهـدات املربمـة بشـأن هـذه      أنَّ الصدد ضمن قـوانني أخـرى. وُتظهـر التقـارير السـابقة      

ــاً  ــاً ٢٨مــا قــد يصــل إىل   ، إذ أبرمــت بعــض البلــدان كــبرياً املســألة خيتلــف اختالف ــ اتفاق ا. ثنائي
وح عــدد االتفاقــات الثنائيــة الــيت أبرمتــها بــني اتفــاق واحــد  ااحلاليــة، فقــد تــر عيِّنــةبلــدان ال اأمَّــ
اتفاق من هذا القبيل. ومن بني االتفاقـات  أيِّ ا بعد إىل اتفاقات. وهناك دولتان مل تنضمَّ ١٠و

قيـة البلـدان األمريكيـة املتعلقـة بتنفيـذ أحكـام السـجن        اإلقليمية املشار إليهـا يف هـذا الشـأن اتفا   
اجلنائية يف اخلارج واتفاقية اجمللس األورويب بشأن نقل السـجناء احملكـومني وخطـة الكومنولـث     

نقـل السـجناء احملكـومني يف     أيضـاً لنقل اجملـرمني املـدانني داخـل بلدانـه. وميكـن لـبعض البلـدان        
العديـد مـن   أنَّ إالَّ إحصاءات يف هذا الصـدد،   م أيُّقدَّ، مل تعموماًحال عدم وجود معاهدة: و

  التقارير القطرية الواردة تضمنت أمثلة على تلك احلاالت.
    

    املساعدة القانونية املتبادلة  - جيم  
يف تنفيذ أحكـام   يِّدةيبني الشكالن اخلامس والسادس أدناه التحديات واملمارسات اجل  -٢٩

  .٤٦املادة 
    

  الشكل اخلامس
    فقراهتامن االتفاقية، حبسب  ٤٦لتحديات اليت تواجه تنفيذ املادة ا  

  

 عدد
ات
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 الفقرة
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  الشكل السادس
    من االتفاقية، حبسب فقراهتا ٤٦يف تنفيذ املادة  يِّدةاملمارسات اجل

    
كمـا هـي    ٤٦ف يف تنفيذ املـادة  زالت االجتاهات املتعلقة بأوجه التشابه واالختال وما  -٣٠

مـن   طرفـاً التقـارير املواضـيعية السـابقة. واعتمـدت سـت وأربعـون دولـة        بإىل حد بعيد مقارنـة  
احلالية تشريعات تنظم إجراءات املساعدة القانونية املتبادلـة ومتطلباهتـا، بـدرجات خمتلفـة      عيِّنةال

يف  ٤٦دى فعاليـة تنفيـذ املـادة    من التفصيل. ويف كثري من احلاالت، كان من الصعب تقيـيم مـ  
  الدول األطراف بسبب عدم وجود بيانات بشأن عمليات التنفيذ وأمثلة عليها.  

 شــترط معظــم الــدول وجــود أســاس تعاهــدي لتبــادل املســاعدة القانونيــة، ولكــنَّ يوال   -٣١
 بإمكاهنــا تقــدمي هــذه املســاعدة القانونيــة علــى أســاس مبــدأ املعاملــة باملثــل. وتيســر ســت دول   

احلاليـة تلبيـة طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املقـام األول مـن خـالل           عيِّنـة أطراف مـن ال 
كل حالة علـى حـدة. وال يشـترط املعاملـة     لظروف  وفقاًثنائية ومتعددة أطراف، أو  معاهدات

لتقدمي املساعدة سوى عدد قليل مـن الـدول. وميكـن لـبعض      باملثل ووجود أساس تعاهدي معاً
إىل الصـكوك املتعـددة األطــراف القائمـة أو تطبيـق التشــريعات      اســتناداًول تقـدمي املسـاعدة   الـد 

معاهـدات بينـها وبـني البلـدان     أيِّ الوطنية على أساس مبدأ املعاملة باملثل يف حـال عـدم وجـود    
احلاليـة قـدرهتا علـى اسـتخدام االتفاقيـة       عيِّنـة مـن ال  طرفـاً الطالبة. وأكدت تسـع وثالثـون دولـة    

  أساس قانوين للمساعدة القانونية املتبادلة.ك
  

 اجل
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  ٢اإلطار 

  ٤٦من املادة  ١مثال على تنفيذ الفقرة 
علــى التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة فحســب،   ٤٦ال تقصــر إحــدى الــدول تطبيــق املــادة  

    التعاون الدويل يف املسائل اإلدارية. أيضاًوسعت من نطاق تطبيقها ليشمل   بل
    
احلاليــة تلبيــة طلبــات املســاعدة   عيِّنــةمــن ال طرفــاًبإمكــان اثنــتني وثالثــني دولــة   ولــيس  -٣٢

ــاريني. ويف عــدد قليــل مــن       ــة بشــأن اجلــرائم املزعومــة املتعلقــة بأشــخاص اعتب ــة املتبادل القانوني
  تقدمي أنواع حمدودة من املساعدة يف هذا الصدد.  إالَّ الدول، ال ميكن 

ا إىل السـلطات األجنبيـة، علـى    إرسـال املعلومـات تلقائيـ    أنَّوقد تكـررت اإلشـارة إىل     -٣٣
. ولكــن جيِّــدةمــن االتفاقيــة، يعــد ممارســة   ٤٦مــن املــادة  ٥و ٤النحــو املتــوخى يف الفقــرتني  

اإلجراءات املعمول هبا لتبادل املعلومات دون طلب مسبق ليسـت منظمـة علـى حنـو     أنَّ لوحظ 
عاجلـت مسـألة احلـق يف تبـادل املعلومـات      س دول هنـاك مخـ  أنَّ غـري  د يف معظـم احلـاالت.   حمدَّ

ــادل       ــة، وأشــارت دول كــثرية أخــرى إىل أهنــا تتب ــا معاجلــة تفصــيلية يف تشــريعاهتا الوطني تلقائي
ا باالستناد إىل أحكام االتفاقية مباشرة.  املعلومات تلقائي  

ــن ال        -٣٤ ــدول األطــراف م ــدمي املســاعدة يف معظــم ال ــوق الســرية املصــرفية تق ــةوال تع  عيِّن
  احلالية، وإن كان لدى بعض منها مشاكل إجرائية يف تقدمي املستندات املصرفية األصلية.  

دولة مـن الـدول األطـراف حتقـق ازدواجيـة التجـرمي لتقـدمي املسـاعدة          ٢٢وُيشترط يف   -٣٥
بعضـها يسـتخدم هنجـا مرنـا يف ذلـك الشـأن، فيسـمح بتقـدمي بعـض          أنَّ القانونية املتبادلـة، بيـد   

  املساعدة يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي.   أنواع
ويف دولــتني، ميكــن للنائــب العــام التنــازل عــن اشــتراط ازدواجيــة التجــرمي باســتخدام      -٣٦

علـى الطلبـات الـيت    إالَّ سلطته التقديرية. ويف دولة أخـرى، ال ينطبـق شـرط ازدواجيـة التجـرمي      
بأهنـا تشـترط ازدواجيـة التجـرمي كعـرف      تستند إىل مبدأ املعاملة باملثل. وأفادت إحـدى الـدول   

 اسـتناداً ازدواجية التجرمي، تقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة   انتفاء يف حال ميكن، متبع، غري أنه
إىل االتفاقية. ويف عدة الدول، ختضـع طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة املنطويـة علـى تـدابري         

ــة التجــرمي، يف حــني    ــدأ ازدواجي ــاب      قســرية ملب ــدابري غــري القســرية حــىت يف غي ميكــن اختــاذ الت
  ازدواجية التجرمي.  

ــق        -٣٧ ــق بنقــل األشــخاص احملتجــزين ألغــراض املســاعدة يف التحقيقــات، يطب وفيمــا يتعل
يف حـال   مباشـراً  تطبيقاً من االتفاقية ٤٦من املادة  ١٢-١٠العديد من الدول أحكام الفقرات 
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ثنائيـة أو متعـددة أطـراف. ولـدى أربـع عشـرة دولـة مـن         عدم تنظيم هذه املسألة يف معاهدات 
ضــمانات لعــدم التعــرض هلــؤالء األشــخاص يف  وطنيــة تــوفر احلاليــة أحكــام قانونيــة عيِّنـة دول ال

املتطلبــات اإلجرائيــة والتــدابري الوقائيــة املتعلقــة بنقــل  أنَّ إقليمهــا. ولــوحظ يف معظــم احلــاالت  
  السجناء قد عوجلت معاجلة وافية.  

واصلت السلطات املركزية االضـطالع بـدور حاسـم يف التعـاون بـني الـدول الطالبـة        و  -٣٨
الســلطات املركزيــة مســؤولة عــن تزويــد نظرائهــا  والــدول متلقيــة الطلبــات. وبوجــه عــام، فــإنَّ

بأحدث ما لـديها مـن املبـادئ التوجيهيـة ومعلومـات االتصـال وإجـراءات املتابعـة. ويف أغلـب          
، يليهــا عــن كثــب مكتــب النائــب نــةعيَّدل هــي الســلطة املركزيــة املاألحيــان، كانــت وزارة العــ

العام. ويف إحدى الدول، أنشئت جلنة خاصـة لتنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. ويف       
ــة املعيَّ     ــة ملكافحــة الفســاد هــي الســلطة املركزي ــة الوطني ــة أخــرى، كانــت اهليئ ــة ألغــراض دول ن

وجب االتفاقية. ويف إحدى الدول، أنيطت مهام السـلطة املركزيـة   املساعدة القانونية املتبادلة مب
بكل من وزارة العدل واهليئة الوطنية ملكافحة الفساد. ويف عدد قليل من الدول، كـان مكتـب   

نة لتلقـي الطلبـات السـابقة علـى احملاكمـة، ووزارة العـدل       النائب العام هو السلطة املركزية املعيَّ
ؤولة عن طلبـات املسـاعدة القانونيـة أثنـاء فتـرة احملاكمـة وفيمـا يتعلـق         هي السلطة املركزية املس

نـة ملعاجلـة   بتنفيذ األحكام القضائية. ومع ذلك، مل ختطر األمـني العـام بالسـلطات املركزيـة املعيَّ    
  احلالية. عيِّنةدولة فحسب من دول ال ٢٨إالَّ املسائل املتصلة بتبادل املساعدة القانونية 

ق بقنوات تقـدمي طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، تسـمح معظـم الـدول         وفيما يتعل  -٣٩
األطراف باالتصال املباشر بني السلطات املركزية، يف حني يشـترط بعضـها اسـتخدام القنـوات     

يف إمكاهنا قبـول الطلبـات العاجلـة عـن طريـق      أنَّ الدبلوماسية. وأفادت ثالث وعشرون دولة ب
  جلنائية (اإلنتربول).املنظمة الدولية للشرطة ا

ــدول        - ٤٠ ــة وشــكلها، تشــترط معظــم ال ــة املتبادل وفيمــا يتعلــق بلغــة طلبــات املســاعدة القانوني
بعـض الـدول   توافـق  الرمسيـة. و ات هلـا بلغاهتـا   ترمجـ إليهـا   قدَّمةالتعاون امل اتاألطراف أن ترفق بطلب

دول األطــراف الطلبــات علــى تلقــي الطلبــات باللغــة اإلنكليزيــة، يف حــني يقبــل عــدد قليــل مــن الــ   
  الرمسية أو باإلنكليزية أو بإحدى لغات األمم املتحدة الرمسية األخرى.  لغاهتا قدمت ب  ما  إذا
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  ٣اإلطار 

  من االتفاقية (بشأن اللغات) ٤٦من املادة  ١٤أمثلة على تنفيذ الفقرة 
اسـتخدام  ها جتيـز  إليهـا بلغتـها الوطنيـة، ولكنـ     قدَّمـة الطلبات املتقبل إحدى الدول يف العادة 

  الظروف االستثنائية.  بعض اإلنكليزية يف 
بـاللغتني اإلنكليزيـة والفرنسـية واللغـات      قدَّمـة الطلبـات امل أهنـا تقبـل   وأفادت إحدى الدول ب
  الرمسية للبلدان اجملاورة.  

    
 ةعيِّنـ مـن دول ال  طرفـاً دولـة   ١٩أنَّ كتابـة. بيـد   إالَّ ، ال تقبل الـدول الطلبـات   عموماًو  -٤١

أنَّ دول مـن الـ   العديـد  احلالية تقبل الطلبات الشفوية، على أن يعقبها تأكيد مكتوب. وأكـدت 
  .  أيضاًإلكترونيا  قدَّمةالطلبات املبوسعها قبول 

تتحلـى باملرونـة   . وهفيـ  دَّدةلإلجراءات احملـ  وفقاًوتسعى غالبية الدول إىل تنفيذ الطلب   -٤٢
ال تتعـارض مـع التشـريعات الوطنيـة أو املبـادئ      وبـة  اإلجـراءات املطل مـا دامـت   يف هذا الصـدد  

كـل حالـة علـى حـدة.     لظروف  وفقاً الدستورية. وعادة ما يتخذ القرار بشأن هذه اإلجراءات
يف  لإلجراءات املقـررة  إالَّ وفقاًتنفيذ الطلبات ال تستطيع ومع ذلك، أفادت بعض البلدان بأهنا 

  .  قوانينها الوطنية
دولــة  ١٩التــداول بالفيــديو يف بتقنيــة االســتماع إىل الشــهود وطنيــة جتيــز القــوانني الو  -٤٣
، األمر الذي ميكن تعجيل اإلجراءات مع ضمان محايـة الشـهود. وأشـارت بعـض الـدول      طرفاً
التـداول بالفيـديو لـيس حمظـورا يف التشـريعات الوطنيـة. وأفـادت ثـالث         تقنيـة  استخدام أنَّ إىل 

أنَّ إالَّ املسـاعدة القانونيـة عنـد الطلـب،     تبـادل  يف سـياق  ئز هـذه التقنيـة جـا   استخدام أنَّ دول ب
صـراحة  ال تقبـل يف احملاكمـات الوطنيـة. وحتظـر التشـريعات الوطنيـة       من خالهلـا   قدَّمةاألدلة امل

  الشهود عن طريق التداول بالفيديو يف دولتني. أقوال االستماع إىل
وطين أو املعاهـــدات أو تطبيـــق ويف الغالبيــة العظمـــى مــن الـــدول، يكفــل القـــانون الــ      -٤٤

إالَّ االتفاقية مباشرة احترام قاعدة خصوصية املعلومات (أي عدم اسـتخدام املعلومـات واألدلـة    
  يف التحقيقات أو اإلجراءات املذكورة يف الطلب) وسرية الطلبات.  

وتتفــق أســـباب رفـــض املســاعدة املنصـــوص عليهـــا يف معظــم الـــدول األطـــراف مـــع      -٤٥
ــة يف املعاهــدات أو القــوانني    االتفاقيــة. ومت ــة واالختياري يــز الــدول بــني أســباب الــرفض اإللزامي

  املنطبقة، مع إبقاء التدابري اإللزامية يف أضيق احلدود املمكنة.  
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علــى أمــور  أيضــاًاجلرميــة تنطــوي أنَّ ويف معظــم الــدول، ال جيــوز رفــض الطلــب جملــرد   -٤٦
إذا مل تكن قـد أدرجـت أحكامـا    فض أو التأجيل. وأسبابا للر أيضاًمالية. وتقدم معظم البلدان 

 تطبـــق االتفاقيـــة مباشـــرة أو متتثـــل يف هـــذا الشـــأن يف تشـــريعاهتا أو معاهـــداهتا، فإهنـــا   حمـــدَّدة
إىل بعـض الـدول بـإدراج     حمـدَّدة . ومع ذلك، صدرت توصيات ألحكامها يف املمارسة العملية

  أحكام يف هذا الصدد يف التشريعات الوطنية.
      
  ٤طار اإل

  من االتفاقية ٤٦من املادة  ٢٢أمثلة على تنفيذ الفقرة 
ينطبـق    ولكـن هـذا املبـدأ ال   كمبـدأ عـام،    باألمور املالية يرفض أحد البلدان الطلبات املتعلقة
  على الطلبات املستندة إىل االتفاقية.

    
 تتطــرق إىل يف معظــم البلــدان ملالتشــريعات أو املبــادئ التوجيهيــة الداخليــة أنَّ يبــدو و  -٤٧

تنفيذ طلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة والـرد علـى طلبـات اإلفـادة        األحكام املتعلقة بضرورة 
علـى  هذه األحكام تنفذ أنَّ ولكن يبدو يف الوقت نفسه بآخر املستجدات يف الوقت املناسب، 

  العملية.   إطار املمارسة نطاق واسع يف
ي الطلـب وتنفيـذه علـى طبيعـة الطلـب ومـدى       الوقت الفاصـل بـني تلقـ    طول ويتوقف  -٤٨

إىل . وقد يصل متوسط الوقت الالزم للرد على الطلبات إىل ستة أشهر، واحلـد األقصـى   تعقده
بعضـها   القـدرات يف العديـد مـن الـدول، فـإنَّ     حمدوديـة  سنة واحدة. وبالنظر إىل ندرة املوارد و

ــة  ــة خطــرية أللطلبــات املتعلقــة جبــ يعطــي األولوي ــة معرضــة خلطــر اإلخفــاء أو  بو رائم جنائي أدل
األولويـة   أيضاً. وتعطي بعض الدول اجلمهور العام الشهود أومبخاطر هتدد سالمة اإلتالف أو 

للتشـابه بـني الـنظم    أنَّ لـوحظ  . وعنـد تقـدميها  عاجلـة  أهنا للطلبات اليت تشري الدولة الطالبة إىل 
  لتعجيل مبعاجلة الطلبات.  تأثريا إجيابيا على االيت تتبادل املساعدة القانونية 

بشأن إجراء املشـاورات قبـل    حمدَّدةمعظم الدول ليست لديها تشريعات أنَّ ويف حني   -٤٩
بعـض الـدول ميكـن أن جتـري هـذه املشـاورات عـن طريـق         أنَّ إالَّ رفض الطلبـات أو تأجيلـها،   

  تطبيق االتفاقية مباشرة. وهناك دول أخرى جتريها كعرف متبع.  
بيــة العظمــى مــن الــدول تتنــاول التشــريعات الوطنيــة أو املعاهــدات ضــمانات  ويف الغال  -٥٠

يف املمارسـة العمليـة.    يف كـل األحـوال  عدم التعرض للشـهود، ولكـن هـذه األحكـام ال تطبـق      
بعض الدول بتعديل التشريعات ذات الصلة مبا يتماشى مـع االتفاقيـة فيمـا يتعلـق     قد أوصيت و

  ت عدم التعرض.  بالفترة اليت تنتهي بعدها ضمانا
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 لطلب املساعدة القانونيـة املتبادلـة   الدولة املتلقية تتحمل وكانت القاعدة العامة هي أن  -٥١
التكـاليف االسـتثنائية.   بشأن سـداد  ، مع إمكانية وضع ترتيبات أخرى هتنفيذلالتكاليف العادية 

املعاهــدات علــى حــدة. وتتــوخى  لظــروف كــل حالــة   وفقــاًأحيانــا حتــدد الترتيبــات املناســبة  و
ــة    ــة باملســاعدة القانوني ــةوالتشــريعات وبعــض الشــبكات املعني مشــاورات بشــأن  إجــراء املتبادل

  النفقات االستثنائية اليت تتكبدها الدولة متلقية الطلب.
   

  ٥اإلطار 
  من االتفاقية ٤٦من املادة  ٢٨على تنفيذ الفقرة مثاالن 

ــذ الطلبــ     ــة لتنفي ــدول التكــاليف العادي ــها ال تتحمــل التكــاليف   تتحمــل إحــدى ال ات، ولكن
  باستدعاء الشهود إىل أراضي الدول الطالبة.  املتصلة 

مهمـا  تكاليف توفري املسـاعدة  و أن تتحمل لديها هعرف املتبع الأنَّ وأفادت إحدى الدول ب
  (الرسوم القضائية على سبيل املثال). كانت بالغة االرتفاع

    
ت أو الوثـائق أو املعلومـات احلكوميـة إىل الـدول     وفيما يتعلق بتقدمي نسـخ مـن السـجال     - ٥٢

 تاحة لالطـالع العـام  املالوثائق أنَّ ، أشارت معظم الدول إىل اليت تطلب االطالع عليهااألطراف 
خاصــة يف معاهــدات املســاعدة القانونيــة  اًأحكامــ لديــهأنَّ بعــض الــدول بــ . وأفــادميكــن تقــدميها

اختالفـات يف سـبل ووسـائل احلصـول     تـبني وجـود   واحلكوميـة.   اجلهات املتبادلة بشأن سجالت
إهنــا ميكــن أن تقــدم إحــدى الــدول الــيت تطلبــها، وذكــرت  علــى املعلومــات وتقــدميها إىل الــدول

حتـرام السـرية. وأفـادت دولـة     الضـمانات  اليت تطلبها بشرط تقـدمي   سرية إىل الدولالعلومات امل
  تاحة لالطالع العام.  املعلومات غري املتقدمي لأمر من حمكمة استصدار أخرى بأهنا حتتاج إىل 

    
  ٦اإلطار 
  من االتفاقية ٤٦من املادة  ٢٩على تنفيذ الفقرة مثال 
لـدى   احملفوظـة  تقـدمي املعلومـات غـري املتاحـة لالطـالع العـام       بأنه جيوز إحدى الدول أفادت

ة هـذه املعلومـات   بلد يطلبها إذا كان قانوهنا الـوطين جييـز إحالـ   أيِّ جهة عامة تتبعها إىل أيِّ 
  .إىل اجلهات العامة األخرى لديها

      
الصــعب علــى بعــض الــدول كــان مــن وكمــا لــوحظ يف التقــارير املواضــيعية الســابقة،   -٥٣

أو تقـدمي   املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املمارسـة العمليـة     طلبات تنفيذ  بشأنتقدمي إحصاءات 
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لتتبع التنفيـذ وجتميـع    دول بوضع نظام مركزي. وقد أوصيت بعض الأمثلة على كيفية تقدميها
  .  اإلحصاءات يف هذا الشأن

يف  احلاليـة  عيِّنـة ويتراوح عدد املعاهدات الثنائية واإلقليمية اليت صـدقت عليهـا بلـدان ال     -٥٤
. وال تـزال هنـاك حتـديات قائمـة علـى كـل مـن املسـتويني         معاهـدة  ٤٨وبـني صـفر    هذا الشأن

طلـب  اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس ل   إىل يف هـذا الصـدد،   ما يشـار،   كثرياًالتشريعي والعملي. و
باعتبارمهـا مـن    تطبيـق أحكامهـا التلقائيـة النفـاذ مباشـرةً     إىل حلصول على املسـاعدة القانونيـة و  ا

  .يِّدةاملمارسات اجل
  

    نقل اإلجراءات اجلنائية  - دال  
حكـم يـنظم نقـل     شمل أيَّنظمها القانونية ال تأنَّ أشارت غالبية الدول األطراف إىل   -٥٥

جتيـز هـذا    يف تشـريعاهتا  حمـدَّدة أحكـام  بوجـود  بلدان أخرى أفادت ا. واإلجراءات اجلنائية دولي
ثنائيــة أو  معاهــداتمتواخــاة يف أحكــام  إمكانيــة نقــل اإلجــراءات   أنَّ أو أشــارت إىل  النقــل

 ة بنقـل الـدعاوى اجلنائيـة   االتفاقيـة األوروبيـة املتعلقـ   أنَّ بعض البلـدان   متعددة األطراف. وذكر
  نقل اإلجراءات بني الدول.من الصكوك الرئيسية املستخدمة يف تيسري  هي
  

    التعاون يف جمال إنفاذ القانون  - هاء  
تنفيــذ  يف يِّــدةالتحــديات واملمارســات اجلعــدد يــبني الشــكالن الســابع والثــامن أدنــاه    -٥٦

  .٤٨أحكام املادة 
  

  الشكل السابع
    من االتفاقية، حبسب فقراهتا ٤٨تواجه تنفيذ املادة التحديات اليت      

  

ات
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  الشكل الثامن
    اهتاقرمن االتفاقية، حبسب ف ٤٨يف تنفيذ املادة  يِّدةاملمارسات اجل

  
    

، فهـو ميـارس   طنيـة إنفاذ القانون بالضـرورة إىل التشـريعات الو   على ال يستند التعاونو  -٥٧
حالـة علـى حـدة أو    لظروف كـل   وفقاًبوجه عام يف إطار اتفاقات أو ترتيبات شبكية أو ينظم 

ــة عيِّنــةيف دول البعــض مؤسســات إنفــاذ القــانون   قــد أبــرم. وحمــدَّدةمواضــيع خبصــوص   احلالي
تفــاهم أو اتفاقــات علــى مســتوى األجهــزة. ومعظــم وحــدات االســتخبارات املاليــة   مــذكرات

وكلــها ، أو تســعى إىل عضــويتهاء يف جمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة أعضــا
بشأن التعاون على إنفـاذ القـانون، بينمـا     بعض البلدان اتفاقات ثنائية اإلنتربول. وأبرميستعني ب

املسـاعدة القانونيـة. وعلـى الـرغم مـن      لتبـادل  إىل معاهـدات  تستند بلدان أخرى يف هذا الشأن 
علــى إنفــاذ  أن تســتخدم االتفاقيــة كأســاس قــانوين للتعــاون  ميكــن الــدول األطــرافبعــض أنَّ 

. وباإلضـافة إىل املنظمـات والشـبكات    تسـتخدمها يف هـذا الشـأن    دوال عديدة مل القانون، فإنَّ
ــدول    ــابقة، ذكـــرت الـ ــارير السـ ــذكورة يف التقـ ــة املـ ــاًاإلقليميـ ــرطة   أيضـ ــة مفوضـــي الشـ رابطـ

يبية وجلنـة االسـتخبارات التابعـة هلـا، ومركـز االتصـاالت اإلقليمـي        الكاريبيني، واجلماعة الكار
املشترك، ومركز إدماج املعلومـات االسـتخبارية اإلقليمـي، وحمفـل اجلنـوب األفريقـي ملكافحـة        
الفساد، وشرطة اجلماعة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي، وجلنـة احملـيط اهلنـدي، والرابطـة الدوليـة         

اون القضائي التابعـة لالحتـاد األورويب (اليوروجسـت)، والشـبكة     لرؤساء الشرطة، ووحدة التع
ترتيبــات القضــائية األوروبيــة، وفرقــة العمــل املعنيــة باجلرميــة املنظمــة يف منطقــة حبــر البلطيــق، و  
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، وشـبكة التعـاون القـانوين    )كولومبيـا وبنمـا وكوسـتاريكا   للتعـاون املـنظم (بـني    كوميفروم" "ال
ماعــة البلــدان الناطقــة بالربتغاليــة، ومنظمــة شــركاء أوروبيــون مــن والقضــائي الــدويل التابعــة جل

أجل مكافحة الفساد، وشبكة نقاط االتصال األوروبية ملكافحة الفساد، ومركز إنفاذ القـانون  
بعـض الـدول    تشـارك جلنوب شرق أوروبا، ومنظمة تعاون رؤساء الشرطة يف شرق أفريقيـا. و 

شتركة بني الوكـاالت السـترداد املوجـودات، ومنظمـة     بنشاط يف شبكة آسيا واحمليط اهلادئ امل
رؤســاء الشــرطة يف جــزر احملــيط اهلــادئ، ونظــام شــينغني للمعلومــات، ومكتــب التعــاون بــني     

)، ورابطــة وحــدات نينغيأجهــزة الشــرطة (الــذي يضــم بعــض البلــدان األعضــاء يف اتفــاق شــ    
  االستخبارات املالية يف جزر احمليط اهلادئ.  

دول أطـراف معلومـات بشـأن التحريـات الـيت أجريـت علـى حنـو فعـال           مت عـدة وقدَّ  -٥٨
  بالتعاون مع دول أخرى.  

وأفاد ثلث الدول األطـراف بتعـيني ضـباط اتصـال مـن الشـرطة أو النيابـة العامـة لـدى            -٥٩
نت ستة بلدان ملحقـني  احلالية، عيَّ عيِّنةبلدان أخرى أو لدى منظمات دولية. ومن بني بلدان ال

  شرطيني يف عدد من البلدان.  قانونيني و
     

  ٧اإلطار 
  من االتفاقية ٤٩تنفيذ املادة األخرى بشأن الترتيبات التشريعية والترتيبات املؤسسية 

تشـكيل أفرقـة حتقيـق مشـتركة مـع الـدول       يـز  جت حمـدَّدة لدى إحدى الدول األطـراف تشـريعات   
اجلنائية وأدلة الطب الشـرعي  ة بشأن تبادل األدل األجنبية. كما وضعت تلك الدولة بروتوكوالً

التعـاون  العامـة لتيسـري   ألجهـزة الشـرطة والنيابـة    ا عمليـ  ، كما أصدرت دليالًبغية تيسري التعاون
  .فيما بينها الثنائي

      
    التحقيقات املشتركة  - واو  

 تـنظم  أحكـام يف قوانينـها الوطنيـة   لـديها  ما يقرب من نصف الدول األطـراف  أنَّ تبني   -٦٠
ــق أحكــام      إجــراء  ــها تطبي ــات يف هــذا الشــأن أو ميكن التحقيقــات املشــتركة أو اعتمــدت اتفاق

حالـة علـى   لظـروف كـل    وفقـاً إجراء حتقيقات مشتركة  دول أخرىميكن لاالتفاقية مباشرة. و
ــل مــن دول ال حــدة ــدى قلي ــة. ول ــة خــربات   عيِّن يف إجــراء حتقيقــات مشــتركة يف قضــايا   احلالي

إحـدى  افتقارهـا للخـربات مـن هـذا القبيـل. وقـد أنشـأت         الفساد. وأشـارت بعـض الـدول إىل   
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يف إطار اليوروجست ونظام التحقيقـات املشـتركة يف بلـدان    حتقيق مشتركة أفرقة مرارا  الدول
  الشمال األورويب.

    
    أساليب التحري اخلاصة  - زاي  

  .٥٠يبني الشكل التاسع أدناه عدد التحديات اليت تواجه تنفيذ املادة   -٦١
    

  التاسعالشكل 
    من االتفاقية، حبسب فقراهتا ٥٠التحديات اليت تواجه تنفيذ املادة 

      
احلاليـة،   عيِّنـة يف غالبيـة دول ال  أساليب التحري اخلاصة منظمة يف التشريعاتأنَّ وتبني   -٦٢

ــدرجات خمتلفــة مــن التفصــيل. فلــدى بعضــ    تلــك أحكــام شــاملة بشــأن اســتخدام    هاولكــن ب
بعــض اجلوانــب احملــدودة. علــى األحكــام املشــترعة يف بعضــها اآلخــر تقتصــر األســاليب، بينمــا 

ال تأذن بعـض  وجتيز العديد من الدول استخدام أساليب التحري اخلاصة من الناحية العملية. و
ــدول األطــراف مــن ال  ــةال ــة عيِّن . حمــدَّدةجــرائم خبصــوص إالَّ باســتخدام هــذه األســاليب   احلالي

يف عدد قليل مـن  عض الدول، ال يتوفر سوى عدد حمدود من أساليب التحري اخلاصة. وب ويف
لــبعض هيئــات إنفــاذ القــانون باســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة،        إالَّ الــدول، ال ُيســمح  

  يشمل ذلك يف مجيع احلاالت اهليئات املكلفة بالتحقيق يف جرائم الفساد.    وال
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سـتخدام هـذه األسـاليب.    الت أو ترتيبات الدوليـة  شترط بعض الدول وجود اتفاقايو  -٦٣
ويف دول أخــرى، ميكــن اســتخدام هــذه األســاليب علــى الصــعيد الــدويل دون وجــود اتفاقــات 

كـل حالـة علـى حـدة، يف حـني يشـترط عـدد مـن الـدول          لظـروف   وفقاًيف هذا الشأن و دولية
  األطراف املعاملة باملثل.  

انعـدام  القـدرات التكنولوجيـة و  حمدوديـة  لة املوارد وقأنَّ العديد من الدول إىل  أشارو  - ٦٤
استخدام أساليب التحري اخلاصـة  تعرقل عقبات متثل بني الوكاالت ومشاكل التنسيق  الوعي

  بنجاح.  
بسـن تشـريعات تتنـاول أسـاليب التحـري اخلاصـة ومقبوليـة األدلـة          عموماً يوقد أوص  -٦٥

  زيز استخدامها يف سياق التعاون الدويل.املستمدة منها وإبرام املزيد من االتفاقات لتع
 


