
 CAC/COSP/IRG/2013/11 األمـم املتحـدة

 
 

ؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية م
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
Distr.: General 
25 March 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
030513    V.13-82086 (A) 

 
 

 *1382086*
 

  ريق استعراض التنفيذف
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١- ٢٧فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٢َّالبند 

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

       على الصعيد اإلقليميملكافحة الفساد
      تقرير من إعداد األمانة    
 ملخَّص

لتقــارير املواضــيعية املتعلقــة بتنفيــذ الفــصلني حيتــوي هــذا التقريــر علــى معلومــات تكميليــة ل 
  من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد     )التعاون الدويل (والرابع  ) التجرمي وإنفاذ القانون  (الثالث  

)CAC/COSP/IRG/2013/6 إىل CAC/COSP/IRG/2013/9.( 
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    مقدِّمة، ونطاق التقرير وهيكله -أوالً 
الـوارد يف مرفـق ذلـك       ( املرجعي آلليـة االسـتعراض        اإلطارَ ٣/١اعتمد املؤمتر يف قراره       -١

، وكـــذلك مـــشروع املبـــادئ التوجيهيـــة للخـــرباء احلكـــوميني واألمانـــة بـــشأن إجـــراء )القـــرار
الـواردين يف  ( االستعراض القُطريـة  االستعراضات القُطرية ومشروع املخطط النموذجي لتقارير 

 واللـذين وضـعهما فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف صـيغتيهما النـهائيتني                ،)٣/١تذييل مرفق القـرار     
  .٢٠١٠يوليه / متوز٢يونيه إىل / حزيران٢٨خالل دورته األوىل اليت ُعقدت يف فيينا من 

ــرتني    -٢ ــاً للفق ــة االســتعراض،   ٤٤ و٣٥ووفق ــي آللي ــن اإلطــار املرجع ــارير  أُعــّدت  م تق
د يف تقـارير االسـتعراض القُطريـة مـن          من أجـل مجـع أعـمِّ وأنـسب مـا يـرِ             مواضيعية عن التنفيذ  

معلومات عن التجارب الناجحة واملمارسات اجليـدة والتحـديات املطروحـة ومـن املالحظـات               
فة حبــسب املواضــيع، لعرضــها علــى فريــق اســتعراض واالحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة مــصنَّ

  .لتنفيذ لكي يستند إليها يف عمله التحليليا
املواضــيعية املتعلقــة بتنفيــذ   علــى معلومــات تكميليــة للتقــارير    التقريــر وحيتــوي هــذا    -٣

، الـواردة يف    مـن االتفاقيـة   ) التعـاون الـدويل   (الرابـع   و) التجرمي وإنفـاذ القـانون    (الفصلني الثالث   
، بـشأن تنفيـذ أحكـام منتقـاة     CAC/COSP/IRG/2013/9 إىل  CAC/COSP/IRG/2013/6الوثائق  

 .من الفصل الرابع املتعلق بالتعاون الدويل حتديداً

إىل املعلومــات الــواردة يف تقــارير االســتعراض اخلاصــة  اإلقليمــي ويــستند هــذا التقريــر    -٤
ستعَرضة يف السنتني األوىل والثانية من الـدورة األوىل         ة من الدول األطراف امل    دولأربع وثالثني   ب

 )١(.كانت قد اكتملت أو شارفت على االكتمال وقت صـياغة التقريـر           واليت  ،  االستعراضآللية  
عــىن باملــساعدة القانونيــة تعــيني ســلطات مركزيــة ُتويــستند حتليــل مــا ورد مــن إشــعارات بــشأن 

إىل اإلشــعارات الرمسيــة املرَســلة مــن الــدول األطــراف يف ) أوالً أدنــاه-بــاء-ثانيــاًاجلــزء  (املتبادلــة
  . من االتفاقية٤٦ من املادة ١٣عمالً بالفقرة ية إىل األمني العام لألمم املتحدة، االتفاق

    
    سب املنطقةحب، )التعاون الدويل(تنفيذ أحكام منتقاة من الفصل الرابع   -ثانياً  

ــن التقريــر           -٥ ــر موضــوعان م ــادئ األم ــتري ب ــة، اخ ــات املتاح ــيم للمعلوم ــتناداً إىل تقي اس
األسـاس القـانوين للتعـاون    : نفيذ إلجراء حتليل أعمـق هلمـا حبـسب املنطقـة       املواضيعي املتعلق بالت  

، ٤٤ مـن املـادة      ٧-٥الفقـرات    (ما يتعلق بتسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونيـة       الدويل، في 
───────────────── 

 .٢٠١٣مارس / آذار٤اليت أُجريت حىت تعراضات القُطرية تستند هذه البيانات إىل االس )1(  
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املـساعدة القانونيـة    وتعيني سلطات مركزية ُتعىن ب    )  من االتفاقية  ٤٦ة  د من املا  ٧ و ١والفقرتان  
ــة  ــسلطات ودوراملتبادل ــادة  ١٣الفقــرة (  تلــك ال ــة ٤٦ مــن امل  وســوف تتــضمن  ). مــن االتفاقي

  . استكمال استعراضات أخرى وتوافر بيانات إضافيةلدىالتقارير اإلقليمية مواضيع أخرى 
وتشمل عّينة التقارير األربعة والثالثني اليت اسُتخدمت يف إجراء هذا التحليل اإلقليمـي               -٦

من أوروبا الشرقية ودولـتني     دول   ادئ وتسع ن آسيا واحمليط اهل   ستَّ دول أفريقية وعشر دول م     
  .من أمريكا الالتينية والكاريبـي وسبع دول من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

ري، مل تكن العّينة وقت صياغة التقرير متوازنـة فيمـا يتعلـق بـالنُّظم               وتبعاً للتوزيع القُطْ    -٧
 عموماً، بصرف النظـر عـن االختالفـات اإلقليميـة والتارخييـة، مـن               فهي تتألف . القانونية املمثَّلة 

عـام ونظـامني    القـانون   ُتطبِّـق ال  القـانون املـدين وتـسع واليـات قـضائية           ُتطبِّـق    والية قـضائية     ٢٣
وهكذا فإنّ االجتاهات اليت تعرِضها هذه الوثيقة متثل مالحظات أولية ميكـن أن تـتغري               . خمتلطني

  .د توافر عّينة من التقارير القُطْرية تتسم بقدر أكرب من التوازنيف السنوات املقبلة عن
    

  : ٤٦ من املادة ٧ و١ والفقرتني ٤٤ من املادة ٧- ٥تنفيذ الفقرات   - ألف  
      األساس القانوين للتعاون الدويل

 مــن االتفاقيــة األســاس القــانوين لتــسليم اجملــرمني فيمــا خيــص اجلــرائم   ٤٤تتنــاول املــادة   -٨
باالتفاقية وتتضّمن عدداً من األحكـام الـيت تكفـل خـضوع اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة              املشمولة  
 تنص على أنََّ مجيع الدول األطراف ملَزمة، يف مجلة أمور أخـرى، بـأن َتعتـرب       ٤فالفقرة  . للتسليم

 .قائمـة بـني الـدول األطـراف    ال تـسليم اجملـرمني   ات يف معاهـد  ةجـ مدَراجلرائم املشمولة باالتفاقيـة     
وهذا يعين من الناحية العمليـة إمكانيـة اسـتخدام االتفاقيـة مقترنـةً بـأّي معاهـدة ثنائيـة أو إقليميـة                     

ــة          ــشمولة باالتفاقي ــرائم امل ــن اجل ــسليم اجملــرمني ع ــة ت ــة إمكاني ــن أجــل إتاح ــسليم اجملــرمني م . لت
بوجـود   جتعـل تـسليم اجملـرمني مـشروطاً       اليت  ف  اطراألدول  لجيوز ل ،  )أ(٦ و ٥فبمقتضى الفقرتني   

فيمــا خيــص اجلــرائم املــشمولة باالتفاقيــة،  ن تعتــرب االتفاقيــة األســاس القــانوين للتــسليم  أمعاهــدة 
وقــت التــصديق علــى االتفاقيــة أو االنــضمام بــذلك وعليهــا أن تبلّــغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة 

أن تعتـرب   عليهـا   ف بوجـود معاهـدة       الدول األطراف اليت ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً        أّما .إليها
  .٧ مبوجب الفقرة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينهااالتفاقية اجلرائم اليت تنطبق عليها 

ــادة أنَََّ وصــحيٌح  -٩ ــضمن      ٤٦ امل ــة ال تت ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــشأن امل ــة ب ــن االتفاقي  م
ــة، إالَّ  ــة ناقــشت األ عــدداً  أنََّ أحكامــاً أو مقتــضيات معاِدل ســاس القــانوين مــن التقــارير القُطْري

ــصل باحلاجــة إىل أســاس تعاهــدي واســتخدام        ــة، وخباصــة فيمــا يت ــة املتبادل للمــساعدة القانوني
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وفضالً عن ذلك، أشارت الـدول إىل تعـبري   . االتفاقية أساساً قانونياً للمساعدة القانونية املتبادلة  
 أنََّ علــى ٧فقــرة وتــنص ال. ٤٦ مــن املــادة ٢٩ إىل ٩الــوارد يف الفقــرات " املعاهــدة املــصغَّرة"

املعنيـة  األطـراف    إذا كانت الدول     ٤٦مة مبقتضى املادة    ق على الطلبات املقدَّ   تطبَّتلك األحكام   
 علـى تطبيـق     ٍة األطـراف بـشدّ    ع الـدولُ  شجَّوتُـ ،   القانونيـة  غري مرتبطة مبعاهـدة لتبـادل املـساعدة       

  .ني طرفنيبدالً من األحكام املقابلة يف معاهدة ثنائية بني دولت الفقرات تلك
    

 اشتراط أساس تعاهدي للتعاون الدويل  - ١  
 

    اجملرمنيتسليم   )أ(  
مــشروطاً بوجــود اجملــرمني جتعــل تــسليم بلــداً هنــاك تــسعة بلــدان فقــط  ٣٤مــن أصــل   -١٠

  . معاهدة
ومل يالَحظ، وقت إعداد التقرير، أّي اجتـاه إقليمـي فيمـا يتعلـق باشـتراط وجـود أسـاس                      -١١

ت البلدان التسعة اليت تشترط وجود أسـاس تعاهـدي دولـتني أفـريقيتني              ومشل. تعاهدي من عدمه  
وثــالثَ دول مــن أوروبــا الــشرقية ومثلَهــا مــن منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ ودولــةً واحــدة مــن    

وتقــُصر الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب الــيت  . جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى 
وجــود معاهــدة هــذا الــشرط، بوجــه عــام، علــى الطلبــات الــيت   جتعــل تــسليم اجملــرمني مــشروطاً ب

أّما داخل االحتاد األورويب فيطبَّق القرار اإلطاري بـشأن أمـر التوقيـف         . تتلقاها من خارج االحتاد   
وال تــشترط أيُّ دولــة مــن أمريكــا . األورويب، ممــا يغــين عــن احلاجــة إىل وجــود أســاس تعاهــدي 

وأشـارت دولـة واحـدة      .  يف هذه العّينة، وجود أساس تعاهدي      الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي،   
من بني دول أوروبا الشرقية الثالث الـيت جتعـل تـسليم اجملـرمني مـشروطاً بوجـود معاهـدة إىل أنَّ             
لديها مشروَع قانون قيد الدراسـة وقـت اسـتكمال التقريـر القُطـري يتـيح إمكانيـة التـسليم علـى                   

لة أخرى طرف من آسيا واحمليط اهلادئ إىل أنَّها عمومـاً جتعـل           وأشارت دو . أساس املعاملة باملثل  
تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهـدة، ولكـن ميكـن للحكومـة أن تقـرر سـريان قـانون تـسليم                   

  .اجملرمني على الدول غري املرتبطة معها مبعاهدة من خالل نشر إشعار بذلك يف اجلريدة الرمسية
عّينـة توقُّـع أنْ تكـون دول القـانون العـام عمومـاً هـي الـيت                  د من خالل هذه ال    ومل يتأكّ   -١٢

 َخمـس دول مـن أصـل الـدول التـسع            أنََّذلـك   .  مشروطاً بوجود معاهـدة    اجملرمنيجتعل تسليم   
 مشروطاً بوجود معاهدة تّتبع القانون املدين، وثالثاً منـها لـديها نظـاٌم              اجملرمنياليت جتعل تسليم    

وال ُيعَرف ما إذا كان هذا التوزيع سـيتأكد مـن           . اُت نظام خمتلط  للقانون العام ودولةً واحدة ذ    
  .خالل تزايد عّينة الدول، ال سيما فيما يتعلق بدول القانون العام
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وأشارت بعض الدول، ممن ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجـود معاهـدة، وأكثُرهـا                 -١٣
ينيـة والكاريبــي، إىل أهنـا تـسلّم اجملـرمني           من دول القانون املدين من أوروبا الشرقية وأمريكا الالت        

وتـسلّم بعـض الـدول اجملـرمني علـى أسـاس ترتيبـات تتعلـق بكـل                . على أساس مبدأ املعاملة باملثل    
حالة على حدة، وتطّبق واحدة منها معياري العالقات اجليدة واملـصلحة الوطنيـة، بينمـا مل تـورِد      

 .تعتمدها يف حال عدم وجود معاهدةدول أخرى يف تقاريرها أيَّ اشتراطات حمدَّدة 
    

    املساعدة القانونية املتبادلة  )ب(  
، تقدِّم مجيع الـدول تقريبـاً املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف غيـاب               اجملرمنيخالفاً لتسليم     -١٤

واألساس القانوين األشيع يف حال عدم وجود معاهدة هو مبدأ املعاملـة باملثـل، الـذي                . معاهدة
ناهز نصف عدد الدول املستعَرضة، مبا فيها دول القانون املدين ودول القـانون العـام               يطّبقه ما ي  

 تطبيـق مبـدأ   أنََّوأشـارت دولـة واحـدة إىل      . والدول اليت لديها نظام خمتلط، مـن مجيـع املنـاطق          
وتــشمل األســس األخــرى املطبَّقــة اجملاملــة بــني الــدول والعالقــات  . املعاملــة باملثــل شــائع جــداً

  . كل حالة على حدةلىبناًء عوترتيبات متَّخذة اجليدة 
وذكَــرت دولــة واحــدة فقــط أنَّهــا مــن الناحيــة العمليــة تــشترط دائمــاً لتقــدمي املــساعدة      -١٥

ومع ذلك ال تشترط هذه الدولة وجود أساس تعاهـدي لتـسليم      . القانونية املتبادلة وجود معاهدة   
لقانونية املتبادلـة أكثـر صـرامة مـن املعيـار اخلـاص             ، ومن مثّ فهي تعتمد معياراً للمساعدة ا       اجملرمني
 .وأفادت بعض الدول بأهنا مل تّتخذ بعُد موقفاً واضحاً من هذه املسألة. بالتسليم

    
  اتفاقية مكافحة الفساد باعتبارها أساساً قانونياً، والتطبيق املباشر لالتفاقية   - ٢  

    يف طلبات التعاون الدويل
    اجملرمنيتسليم   )أ(  

من املهم، فيما يتعلق بالدول اليت جتعل تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهـدة، معرفـة                 -١٦
وهـذه الـدول يقـع      . اجملـرمني ما إذا كان من املمكـن اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس قـانوين لتـسليم                 

وهكـذا فـإنَّ مخـس دول       . ٤٤ مـن املـادة      ٦عليها أيضاً شرط اإلبالغ املنـصوص عليـه يف الفقـرة            
من أصل الدول األطراف التـسع الـيت أشـارت إىل أهنـا تـشترط وجـود أسـاس تعاهـدي                     أطراف،  

لتسليم اجملرمني، َتعترب االتفاقية أساساً قانونيـاً للتعـاون يف جمـال تـسليم اجملـرمني، منـها ثـالث مـن           
دول القانون املدين، ودولة واحدة ُتطبِّق القـانون العـام ودولـة واحـدة ذات نظـام خمـتلط، تنتمـي                     

وأفادت اثنتان من الدول األطـراف بأهنمـا ال تتخـذان االتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً               .  ثالث مناطق  إىل
إحــدامها ُتطبِّــق القــانون العــام واألخــرى ُتطبِّــق القــانون املــدين، مــن منطقــتني    (لتــسليم اجملــرمني 
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أّمـا يف   . وقد قامت مجيـع هـذه الـدول الـسبع إال واحـدة بـإبالغ األمـني العـام بقرارهـا                    ). خمتلفني
، فـإنَّ املناقـشات     )واحـدة ُتطبِّـق القـانون العـام وأخـرى ُتطبِّـق القـانون املـدين               (الدولتني املتبقّيـتني    

 . جارية بشأن إمكانية اختاذ االتفاقية أساساً قانونياً لتسليم اجملرمني

ولئن كانت االتفاقية ال تشري حتديداً إىل الدول األطراف الـيت ال تـشترط وجـود أسـاس                    -١٧
تعاهــدي لتــسليم اجملــرمني يف هــذا الــسياق، إالَّ أنَّ العديــد مــن تلــك الــدول تــرى مــن املناســب     

فقـد  . اإلبالغ عما إذا كـان مـن املمكـن أن تقبـل اختـاذ االتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً لتـسليم اجملـرمني                     
ذكَرت سبع عشرة دولة من الدول اخلمس والعشرين اليت ال تشترط وجـود أسـاس تعاهـدي أنَّ                  

ومل تبلّـغ األمـَني العـام بــذلك إالَّ    . ن املمكـن أن َتعتـرب االتفاقيـة أساسـاً قانونيــاً لتـسليم اجملـرمني      مـ 
مخٌس من تلك الدول، بينما أشارت الدول األخـرى إىل أنَّ اشـتراط اإلبـالغ املنـصوص عليـه يف                

ة أساســاً تقــبالن االتفاقيــ وذكَــرت اثنتــان مــن تلــك الــدول أهنمــا ال .  ال يــسري عليهــا٦الفقــرة 
وأوضـحت دولـة   . قانونياً إالَّ عندما تكون املعاملة باملثـل مكفولـة فيمـا خيـص اسـتخدام االتفاقيـة            

ومل ُيّتخـذ يف دولـتني قـرار        . واحدة أنَّ االتفاقية ال ميكن أن ُتّتَخذ أساساً قانونيـاً لتـسليم اجملـرمني             
دول ال تـشترط أساسـاً تعاهـدياً أنَّ         واعتربت مخس   . بشأن إمكانية اعتبار االتفاقية أساساً قانونياً     

  . مسألة إمكانية اختاذ االتفاقية أساساً قانونياً هي مسألة ال تعنيها
 ومع أنَّ غالبية الـدول أشـارت إىل أهنـا ميكـن أن تعتـرب االتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً لتـسليم                         -١٨

رت إحــدى الــدول أهنــا فقــد ذكَـ . اجملـرمني، مل َيْبــُد أنَّ ذلــك حيـدث كــثرياً علــى صـعيد املمارســة   
ــّت فيمــا إذا كانــت         ــاً تب ــها عملي ــسليم اجملــرمني، لكن ــاً لت ــة أساســاً قانوني ــرب االتفاقي ميكــن أن َتعت

وأشـارت بعـض الـدول إىل    . ستتعاون حسب كل حالة على حدة لعـدم وجـود أسـاس تعاهـدي            
. هـدات املتعـددة األطـراف   أنَّ املعاهدات الثنائية لتسليم اجملرمني تطبَّق عموماً قبل اللجوء إىل املعا     

وأفادت دولـة واحـدة مـن أوربـا الـشرقية بأهنـا مل تـستخدم االتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً بعـُد، لكنـها                          
اســتخدمت اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة أساســاً قانونيــاً لتــسليم   

ية أساساً تعاهدياً لتـسليم اجملـرمني وأُبلـغ         ويف إحدى الدول اآلسيوية ميكن اعتبار االتفاق      . اجملرمني
األمني العام بذلك، لكـن يبـدو أنَّ الـوعي بإمكانيـة اسـتخدام االتفاقيـة دون اللجـوء إىل معاهـدة                      

وقد عقدت حكومة تلـك الدولـة دورات تدريبيـة أوليـة حـول اسـتخدام             . لتسليم اجملرمني حمدود  
مت، يف دولـة أفريقيـة ميكنـها اسـتخدام االتفاقيـة            وقُـدّ . االتفاقية كأساس قـانوين لتـسليم اجملـرمني       

أساســاً قانونيــاً، توصــية بــأن تعمــد تلــك الدولــة الطــرف إىل اســتخدام االتفاقيــة عمليــاً مــن أجــل 
  .التصدي للتحديات الناشئة من قلة عدد معاهدات تسليم اجملرمني اليت أبرمتها
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    املساعدة القانونية املتبادلة  )ب(  
 دولة واحدة فقـط هـي   فرغم أنَّ. يما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة    خيتلف الوضع ف    -١٩

 دولـة   ٢٠ حنـو    تاليت تشترط وجود أساس تعاهدي لتقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، أشـار              
 هع هـذ وتتـوزّ . إىل أهنا ميكن أن تستخدم االتفاقية كأساس قانوين للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة       

مجيع النظم القانونية، وتشمل دولةً أشـارت إىل أهنـا تـشترط وجـود              واملناطق  الدول على مجيع    
ة معلومـات عـن     تقـارير أيّـ   عـّدة   ن  ومل تتـضمّ  . أساس تعاهدي لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة      

 دولة واحـدة فقـط مـن آسـيا إىل عـدم إمكانيـة اسـتخدامها لالتفاقيـة                   ومل ُتشر إالَّ  . هذه املسألة 
 ألهنــا تعتـرب مجيـع أحكامهــا غـري تلقائيـة النفــاذ، بينمـا تلقّـت دولــة أخـرى مــن        كأسـاس قـانوين  

 مـن االتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً للمـساعدة      ٤٦املنطقة ذاهتا توصية ببحث إمكانية استخدام املـادة     
  .القانونية املتبادلة

دة القانونيــة  اســتخدام االتفاقيــة أساســاً قانونيــاً للمــساعويبــدو يف املمارســة العمليــة أنَّ  -٢٠
أو تلقّــت طلبــات /فقــد أفــادت مخــس دول بأهنــا قــّدمت و . املتبادلــة قــد أصــبح ممارســة شــائعة 

وتشمل تلك الدول دولة من أوروبا الـشرقية وأخـرى مـن أفريقيـا وثالثـاً                . استناداً إىل االتفاقية  
وأشــارت دولــة واحــدة مــن أوروبــا الــشرقية  . أوروبــا الغربيــة ودول أخــرىدول مــن جمموعــة 

كمـا  ". الربيع العـريب  " تلك الطلبات قُّدمت يف سياق       أنَّتلقّت طلبات استناداً إىل االتفاقية إىل       
 ما تلقّته مـن طلبـات اسـتناداً إىل        أنَّأوروبا الغربية ودول أخرى     دول  ذكَرت دولة من جمموعة     

لـى  وأشارت إحـدى الـدول إىل أهنـا تلقّـت، منـذ تـصديقها ع              . االتفاقية ورد من خارج أوروبا    
االتفاقيــة، ســتة طلبــات بــشأن املــساعدة القانونيــة املتبادلــة اســتناداً إىل االتفاقيــة مــن أربــع دول  

 أنََّوبالتــايل يبــدو . تــرتبط معهــا بــأّي معاهــدات ثنائيــة للمــساعدة القانونيــة املتبادلــة   الخمتلفــة 
لقانونيـة املتبادلـة أو     االتفاقية ُتستخدم بني دول ال ترتبط فيما بينها مبعاهدات ثنائية للمساعدة ا           

ت االتفاقية، يف تلك احلاالت، إحـدى وظائفهـا         وقد أدَّ . بني دول مل تتعاون فيما بينها من قبلُ       
 َســدُّالرئيــسية، وهــي تــوفري إطــار لتيــسري التعــاون الــدويل عنــد عــدم وجــود معاهــدة ثنائيــة، أو  

  .الفوارق بني النُّظم القانونية
 يف تــوفري إطــار للمــساعدة   ٤٦ حتديــداً دوَر املــادة  ٤٦ مــن املــادة  ٧وتتنــاول الفقــرة    -٢١

" املعاهــدة املــصغَّرة"القانونيــة املتبادلــة؛ علمــاً بــأنَّ تلــك الفقــرة ُتلــزم الــدول بــأن تطبِّــق مباشــرةً    
 إذا كانـــت األطـــراف غـــري مرتبطـــة مبعاهـــدة ثنائيـــة،  ٢٩ إىل ٩املنـــصوص عليهـــا يف الفقـــرات 

رة تكّمل ما هو سارٍ من املعاهـدات الثنائيـة للمـساعدة            وتشجعها على تطبيق هذه األحكام بصو     
 علـــى الطلبـــات املقدَّمـــة اســـتناداً إىل االتفاقيـــة ٢٩ إىل ٩وتنطبـــق الفقـــرات . القانونيـــة املتبادلـــة

إالَّ أنََّ التقـارير املقدَّمـة بـشأن الطلبـات املـشار إليهـا آنفـاً مل تتنـاول هـذا األمـر                       . كأساس قـانوين  
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فهـي  .  تتجاوز نطاق هـذه احلـاالت  ٤٦ من املادة ٧ذلك، فإنَّ أمهية الفقرة وفضالً عن   . صراحةً
 منطبقة على طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة عنـدما تتعـاون               ٢٩ إىل   ٩جتعل أحكام الفقرات    

الدول اسـتناداً إىل أسـاس قـانوين خمتلـف، مثـل املعاملـة باملثـل أو الترتيبـات املتَّخـذة حـسب كـل                      
وعـالوة  .  كما لو أهنا معاهـدة ثنائيـة       ٢٩ إىل   ٩ ففي هذه احلالة تنطبق الفقرات       .حالة على حدة  

 إطاراً ميكن للـدول األطـراف أن تـستخدمه، إذا مـا اتفقـت               ٢٩ إىل   ٩على ذلك، توفِّر الفقرات     
على ذلك، عندما تتعـاون اسـتناداً إىل املعاهـدات القائمـة فيمـا بينـها يف جمـال املـساعدة القانونيـة                       

وأكّــد أقــلّ مــن نــصف الــدول حتديــداً أهنــا ميكــن أن تطبِّــق   . ة بــدالً مــن تلــك املعاهــدات املتبادلــ
 على طلباهتا اخلاصـة بتبـادل املـساعدة القانونيـة يف تلـك احلـاالت، مـن بينـها             ٢٩ إىل   ٩الفقرات  

. دول ُتطبِّــق القــانون العــام ودول ُتطبِّــق القــانون املــدين علــى الــسواء وتنتمــي إىل مجيــع املنــاطق   
ومل يتــضمن مــا ينــاهز نــصف عــدد التقــارير   . ميكنــهما أن تفعــال ذلــك  ذكَــرت دولتــان أنَّــه ال و

ومل يقـدَّم أيُّ مثـال لتطبيـق تلـك األحكـام عمليـاً يف               . القُطْرية معلومات حمدَّدة عـن هـذه املـسألة        
  .االستعراضات اليت أجريت حىت اآلن

    
املركزية املعنية باملساعدة ، بشأن السلطات ٤٦ من املادة ١٣تنفيذ الفقرة   - باء  

   القانونية املتبادلة
    ركزيةاملسلطات التعيني   - ١  

الـدول األطـراف يف اتفاقيـة       يستند التحليل التايل إىل اإلشعارات الرمسية اليت بعثت هبـا             -٢٢
ــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد،   ــرة  األم ــضى الفق ــادة  ١٣ مبقت ــة ٤٦ مــن امل وميكــن .  مــن االتفاقي

  :ل مجيع اإلشعارات املتلقاة على املوقع الشبكي التايلالوصول إىل دلي
www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/directories-of-competent-national-authorities.html.  

ــان أبلغــت  -٢٣ ــة واثنت ــة        )٢( مائ ــلطاهتا املركزي ــاً باســم س ــة رمسي ــدول األطــراف األمان ــن ال م
 دولـة مـن آسـيا    ٢٦وتـشمل هـذه الـدول    . املسؤولة عن تلقي طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة     

 دولة مـن أمريكـا      ١٨ن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، و        دولة م  ٢٣واحمليط اهلادئ و  
ومل يـسجَّل أيُّ تبـاين      .  دولـة مـن أوروبـا الـشرقية        ١٧ دولـة أفريقيـة و     ١٨ي، و   الالتينية والكـاريب  

  .ملحوظ بني املناطق فيما يتعلق بعدد اإلشعارات املتلقاة

───────────────── 
 .٢٠١٣مارس / آذار٥حىت  )2(  



 

V.13-82086 9 
 

CAC/COSP/IRG/2013/11 

مركزيــة، يليهــا مكتــب   العــدل ســلطةًن نــصف عــدد الــدول األطــراف وزارةَوقــد عــيَّ  -٢٤
 أكثــر مــن ســلطة مركزيــة تعــيني واســتخدمت بعــض الــدول األطــراف إمكانيــةَ . املــدعي العــام

 نظـام مـستقل للمـساعدة       ينطقة خاصة أو إقليم خـاص ذ       عليها يف االتفاقية، سواء مل     املنصوَص
، يرجــى ملزيــد مــن التفاصــيل بــشأن املعــايري املــستخَدمة( أو ألســباب أخــرى القانونيــة املتبادلــة،

  ).CAC/COSP/IRG/2013/9االطالع على الوثيقة 
    

    الدول األفريقية  )أ(  
من أصل الدول الثماين عشرة األفريقية األطـراف الـيت أبلغـت األمانـة بتعـيني سـلطاهتا                    -٢٥

 يف املائـة مـن      ٥٨ دولة سلطة مركزية واحدة فقط، وهي وزارة العدل يف           ١٧املركزية، عّينت   
وهذا الرقم أقل بكثري من املتوسـط العـام للـدول           . ال دولتان تعيني سلطتني   ومل تقرر إ  . احلاالت

  .األطراف املائة واثنتني
 

  
  
  
  
  
  
  
  

16%

58%

5%

21%

African States

General Prosecutor’s 
Off ice/Attorney General's 

off ice (3)

Ministry of 
Justice/Department of 

Justice (11)

Ministry of Foreign 
Affairs (1)

Others (4)

 
 الدول األفريقية

 / العاماملدعيمكتب 
 )٣(النائب العام  مكتب

 
 )١١(وزارة العدل 

  
 )١(وزارة اخلارجية 

٪ ١٦ )٤(هيئات أخرى

٥٨ ٪

٢١ ٪

٥ ٪



 

10 V.13-82086 

 

CAC/COSP/IRG/2013/11

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
    

    دول آسيا واحمليط اهلادئ   )ب(  
 الست والعشرين األطراف اليت أبلغت األمانة دول آسيا واحمليط اهلادئ دولة من ٢٠عّينت   -٢٦

.  سلطةً مركزية واحـدة، بينمـا عّينـت سـتٌّ منـها أكثـر مـن سـلطة مركزيـة                    بتعيني سلطتها املركزية،  
  . وتناهز نسبة الدول األطراف اليت عّينت أكثر من سلطة مركزية واحدة ِضعف املتوسط العام

وُتعترب نسبة الدول األطراف اليت عّينـت وزارة العـدل أدىن بكـثري مـن املتوسـط العـام،                   -٢٧
وعّينـت دولـة طـرف واحـدة وزارة         . املتوسط العـام بكـثري    " األخرىاهليئات  "بينما تفوق نسبة    

  .اخلارجية سلطةً مركزية

18%

64%

6%

12%

African States
(countries with one central authority)

General Prosecutor’s 
Of f ice/Attorney  

General's of f ice (3)

Ministry  of  
Justice/Department of  

Justice (11)

Ministry  of  Foreign 
Af f airs (1)

Others (2)

 الدول األفريقية
 )دول ذات سلطة مركزية واحدة(

 / العاماملدعيب مكت
 )٣(النائب العام  مكتب

 
 )١١(وزارة العدل 

  
 )١(وزارة اخلارجية 

 )٢(هيئات أخرى 

١٨ ٪

٦٤ ٪

١٢ ٪

٦ ٪
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    دول أوروبا الشرقية  )ج(  
 دولة من دول أوروبا الشرقية السبع عشرة األطراف الـيت أبلغـت األمانـة بتعـيني                 ١١عّينت    -٢٨

ّينت الدول الست األخرى أكثر مـن سـلطة مركزيـة           سلطتها املركزية سلطةً مركزية واحدة، بينما ع      
  .ومتثّل نسبة الدول اليت عّينت أكثر من سلطة مركزية واحدة ثالثةَ أضعاف املتوسط العام. واحدة

17%

40%

3%

11%

29%

Asia-Pacific States

General 
Prosecutor's 

Off ice/Attorney 
General's off ice (6) 

Ministry of 
Justice/Department 

of Justice (14)
Ministry of Foreign 

Affairs (1)

Home Affairs 
Ministry/Ministry of 

Interior/Home Off ice (4)

Others (10)

 دول آسيا واحمليط اهلادئ

 / العاماملدعيمكتب 
 )٦(النائب العام  مكتب

)١٤(وزارة العدل
 )١(وزارة اخلارجية

)١٠(هيئات أخرى  ١٧ ٪

٣ ٪

٢٩ ٪

١١ ٪
٤٠ ٪

 )٤(رة الداخلية وزا

25%

35%5%

35%

Asia-Pacific States
(countries with one central authority)

General Prosecutor’s 
Of f ice/Attorney  

General's of f ice (5)

Ministry  of  
Justice/Department 

of  Justice (7)
Home Af f airs 

Ministry /Ministry  of  
Interior/Home Of f ice (1)

Others (7)

 
  دول آسيا واحمليط اهلادئ

 )لطة مركزية واحدةدول ذات س(

  / العاماملدعيمكتب 
 )٥(النائب العام  مكتب

 )٧(وزارة العدل

 )١(وزارة الداخلية 

 )٧(هيئات أخرى 
٢٥ ٪

٣٥ ٪

٣٥ ٪

٥ ٪ 
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وزارة ركزيـة، ومهـا   املسلطات الـ مل ُيعيَّن يف املنطقة إال نوعان من اهليئات ألداء مهام   و  -٢٩
ل  ذلـك، مثـة تفـضيل واضـح لـوزارة العـدل، الـيت ميثِّـ              وفـضالً عـن   . العدل ومكتب املدعي العام   

  . تعيينها نسبة مئوية أعلى بكثري من املتوسط العام
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

30%

70%

Eastern European States

Ministry  of  
Justice/Department 

of  Justice (16)

General Prosecutor’s 
Of f ice/Attorney  

General's of f ice (7)

 دول أوروبا الشرقية

 / العاماملدعيمكتب 
 )٧(النائب العام  مكتب

 )١٦(وزارة العدل 

٣٠ ٪

٧٠ ٪

9%

91%

Eastern European States
(countries with one central authority)

Ministry  of  
Justice/Department of  

Justice (10)

General Prosecutor’s 
Of f ice/Attorney  

General's of f ice (1)

  
 دول أوروبا الشرقية

 )زية واحدةدول ذات سلطة مرك(

 / العاماملدعيمكتب 
)١(النائب العام  مكتب

٩ ٪

٩١ ٪

 )١٠(وزارة العدل 
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    ي دول أمريكا الالتينية والكاريب  )د(  
ي الثمــاين عــشرة األطــراف الــيت ـ دولــة مــن دول أمريكــا الالتينيــة والكاريبــ١٧عّينــت   -٣٠

ــة بتعــيني ســلطتها   ــة ســلطةً أبلغــت األمان ــة واحــدة  املركزي ــة واحــدة  .  مركزي ومل تعــّين إال دول
  .بة أدىن بكثري من املتوسط العاموهذه النس. سلطتني مركزيتني

وهذه هي املنطقة الوحيدة اليت مل تعـيَّن فيهـا وزارة العـدل يف األغلـب األعـم كـسلطة                   -٣١
وزارة يف  الـ وُعّينـت   (ان   مركزيـة إال دولتـ     مركزية، بل على العكـس مـن ذلـك مل تعيِّنـها سـلطةً             

  ).إحدى الدول إىل جانب مؤسسة أخرى
وُيعترب مكتب املدعي العام أكثر اهليئات تعيينـاً يف املنطقـة ألداء مهـام الـسلطة املركزيـة،                    -٣٢

ومتثّل منطقة أمريكا الالتينيـة والكاريبــي املنطقـة الوحيـدة الـيت بلغـت فيهـا                 . تليه وزارة اخلارجية  
فمـن بـني جيـع املنـاطق األخـرى، مل تعـيِّن إال              . ا الـرقم املرتفـع مـن التعيينـات        وزارة اخلارجية هذ  

واحدة مـن أفريقيـا واألخـرى مـن آسـيا واحملـيط اهلـادئ،               (دولتان وزارة اخلارجية سلطةً مركزية      
  ).ُعّينت فيهما وزارة اخلارجية إىل جانب مؤسسة أخرى

  

  

  
  
  
  
  
  
  

37%

10%29%

5%

19%

Latin American and Caribbean States

General Prosecutor’s 
Off ice/Attorney 

General's off ice (8)

Ministry of 
Justice/Department 

of Justice (2)

Ministry of 
Foreign 

Affairs (6)

Home Affairs 
Ministry/Ministry of 

Interior/Home 
Office (1)

Others (4)

 يدول أمريكا الالتينية والكاريب

 / العاماملدعيمكتب 
  النائب العام  مكتب

)٨( 

 
 )٦(وزارة اخلارجية )٢(وزارة العدل 

 )٤(هيئات أخرى 

٣٧ ٪

٢٩ ٪

١٩ ٪

٥ ٪

١٠ ٪

  
 )١(وزارة الداخلية 
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    بية ودول أخرىجمموعة دول أوروبا الغر  )ه(  
 دولــة مــن جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى الــثالث والعــشرين    ٢٢عّينــت   -٣٣

ومل تعـّين إال   . األطراف اليت أبلغت األمانة بتعيني سلطتها املركزية سلطةً مركزية واحـدة فقـط            
  .دولة واحدة سلطتني مركزيتني، وهو رقم أدىن بكثري من املتوسط العام

 تعـيني وزارة العـدل      لبيـة واسـعة ونـسبة أعلـى بكـثري مـن املتوسـط العـام               وقد آثـرت غا     -٣٤
  .سلطة مركزية

 يف املائـة مـن الـسلطات املركزيـة     ١٣وميثّل مكتب املدعي العام ووزارة الداخلية نسبة      -٣٥
 يف املائـة مـن دول    ٩وال متثّـل وزارة الداخليـة كـسلطة مركزيـة إال نـسبة              . لكل منهما باملنطقة  

ومـع  .  مل نأخذ يف احلسبان سوى الدول األطراف اليت عّينت سلطة مركزية واحـدة             املنطقة إذا 
  . يف املائة٣ذلك فهذه النسبة أعلى من املتوسط العام وهو 

ومل يعيِّن أيٌّ من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخـرى مـن الـدول األطـراف وزارة                    -٣٦
  . ألداء مهام السلطة املركزية"هيئات أخرى"اخلارجية أو أيَّ مؤسسة أخرى يف فئة 

41%

6%

35%

18%

Latin American and Caribbean States
(countries with one central authority)

General Prosecutor’s 
Office/Attorney 

General's off ice (7)

Ministry of 
Justice/Department of 

Justice (1)

Ministry of Foreign 
Affairs (6)

Others (3)

  ي دول أمريكا الالتينية والكاريب
 )دول ذات سلطة مركزية واحدة(

   / العاماملدعيمكتب 
  النائب العام  مكتب

)٧( 

)١(وزارة العدل

٪ ١٨ )٤(هيئات أخرى 

٣٥ ٪
  

 )٦(وزارة اخلارجية 

٤١ ٪

٦ ٪
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   ١٣دور ومهام السلطات املركزية يف تيسري املساعدة القانونية املتبادلة وفقاً للفقرة   - ٢  
     من اتفاقية مكافحة الفساد ١٦من املادة 

ــة اســتناداً إىل التقــارير القُ      -٣٧ ــسلطات املركزي ــوفّر حتليــل املعلومــات اخلاصــة بال ــة مل ي طْري
 من االتفاقية، معلومـات عـن   ٤٦ من املادة ١٣األربعة والثالثني، وال سيما بشأن تنفيذ الفقرة        

ــا وعــن          ــا ومهامه ــات عــن دوره ــضاً معلوم ــاح أي ــل أت ــة فحــسب، ب ــسلطات املركزي ــيني ال تع
  .شبكات التعاون القضائي اليت أُنشئت يف بعض املناطقاليت تربطها بالعالقات 

13%

74%

13%

Western European and other States

General 
Prosecutor’s 

Off ice/ Attorney 
General's off ice (3)

Ministry of 
Justice/Department of 

Justice (18)

Home Affairs 
Ministry/Ministry of 

Interior/Home 
Off ice (3)

   جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى

   / العاماملدعيمكتب 
  النائب العام  مكتب

)٣( 

 
 )١٨(وزارة العدل 

١٣٪ ١٣ ٪

٧٤ ٪

 )٣(وزارة الداخلية 

14%

77%

9%

Western European and other States 
(countries with one central authority)

General Prosecutor’s 
Office/ Attorney 

General's off ice (3)

Ministry of 
Justice/Department of 

Justice (17)

Home Affairs 
Ministry/Ministry of 

Interior/Home Off ice (2)

  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 
 )دول ذات سلطة مركزية واحدة(

   / العاماملدعيمكتب 
  النائب العام  مكتب

)٣( 

 
 )١٧(وزارة العدل 

٪ ١٤ )٢(وزارة الداخلية ٪ ٩

٧٧ ٪
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اً مــن اهليئــات احلكوميــة ُتــشَرك عــادةً يف عمليــة املــساعدة القانونيــة    عــددأنَّ فــصحيٌح  -٣٨
التواصـل فيمـا بـني الـدول األطـراف،          بقدر عظـيم     وجود سلطة مركزية يسّهل      أنَّ املتبادلة، إالَّ 

 مـسؤوليات الـسلطة   أنَّعلـى  . من حيـث إهنـا تكفـل سـرعة إحالـة الطلـب إىل الـسلطة املناسـبة           
 اإلجـراءات والـنُّظم القانونيـة       أنَّذلـك   .  خيتلفـان مـن دولـة إىل أخـرى         ها الفعلـيَّ  املركزية ودورَ 

  .آخر إىل بلدوالشروط املنظِّمة ملقبولية الطلب تتباين من 
وســوف تــساعد دراســة خمتلــف الــسيناريوهات املطبَّقــة حــسب املنطقــة يف اســتبانة           -٣٩

سري املـساعدة القانونيـة     املمارسات اجليدة الـيت متكّـن الـسلطات املركزيـة مـن حتـسني آليـات تيـ                 
  .املتبادلة واحلد من التأخر يف اإلجراءات

وهكذا أوكلت بعـض الـدول      . وقد أويل اهتمام خاص هبيكل السلطة املركزية ودورها         -٤٠
إىل ســلطتها املركزيــة دوراً شــكلياً تقتــصر مــسؤوليتها يف إطــاره علــى تلقــي طلبــات املــساعدة     

ــا   ــة وإرســاهلا، بينم ــة املتبادل ــات     القانوني ــذ الطلب ــسؤولية تنفي ــة أخــرى م ــوىل ســلطات مركزي  تت
وهلــذه األدوار املختلفــة أيــضاً . والتنــسيق الفــين بــني املؤســسات الوطنيــة أو متابعــة الطلــب معهــا

تأثري على تواصل السلطات املركزيـة مـع نظرياهتـا األجنبيـة وكـذا علـى مـشاركتها يف شـبكات                     
  . تساعد يف تيسري عملية املساعدة القانونية املتبادلةالتعاون اإلقليمية أو الدولية اليت ميكن أن

    
    الدول األفريقية  )أ(  

كمــا ذُكــر أعــاله، عّينــت غالبيــة الــدول األفريقيــة وزارة العــدل ســلطةً مركزيــة تتــوىل    -٤١
وُسـجِّلت بعـض االختالفـات فيمـا        . مسؤولية تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وإرسـاهلا       

ُحـدِّد  ففـي إحـدى الـدول       . ذ الفعلي للطلبات واملهام الفنية للسلطة املركزية املعيَّنة       يتعلق بالتنفي 
أمهيــة إقامــة أال وهــو تعزيــز الغــرض مــن تعــيني الــسلطة املركزيــة يف مجيــع االتفاقــات الثنائيــة،   

 تلــك الدولــة تتــيح إمكانيــة توجيــه  أنَّوعلــى الــرغم مــن . الــشبكات يف جمــال التعــاون الــدويل 
ساعدة القانونية املتبادلة وأّي مراسالت متعلقة هبـا مباشـرة إىل الـسلطة املركزيـة الـيت                 طلبات امل 

 تتيح أيضاً إمكانية إرسال تلـك الطلبـات واملراسـالت عـن طريـق               فأهناتعّينها الدول األطراف،    
ى  وزارة اخلارجيـة تتلقّـ   أنَّويف دولـة أخـرى، حيـدِّد تسلـسل سـري العمـل              . القنوات الدبلوماسية 

لب فترسله إىل وزارة العـدل، وهـي الـسلطة املركزيـة املعيَّنـة، الـيت تتـوىل إحالـة الطلـب إىل                     الط
  .يف ما إذا كان الطلب سينفَّذالنهائي وللحكومة صالحية البّت . املدعي العام

ي كـسلطة مركزيـة   تطـوير الدسـتور  الاملدير العام لـوزارة العـدل و  وعّينت دولة واحدة    -٤٢
وبعد مـنح املوافقـة مبوجـب القـانون الـداخلي فيمـا يتعلـق مبـسائل                 . ساعدةحتال إليها طلبات امل   
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ويتمثـل  . املساعدة القانونية املتبادلـة، حتـال الطلبـات إىل الـسلطات املختـصة مـن أجـل تنفيـذها               
دور الــسلطة املركزيــة، حــسبما هــو حمــدَّد يف هــذه الدولــة، يف تــشجيع تنفيــذ الطلبــات بــسرعة 

  .وبصورة سليمة
    

    ل آسيا واحمليط اهلادئدو  )ب(  
مبعاجلـة  تقـوم   عّينت عدة دول أطـراف مـن هـذه املنطقـة وزارةَ العـدل سـلطةً مركزيـة                     -٤٣

 وال تشترط غالبية الدول يف هـذه املنطقـة          .الطلبات وفقاً لإلجراءات املّتبعة واملتطلبات اإلثباتية     
  . الدبلوماسيةأن توجَّه إليها الطلبات واملراسالت املتصلة هبا عن طريق القنوات

تبـادل املـساعدة    قـة ب  علاملتعاهدة رابطة أمم جنوب شرق آسـيا        مل أنَّوجتدر اإلشارة إىل      -٤٤
  .  يف تعيني السلطات املركزية للدول األطراف يف املعاهدةاً تأثريالقانونية يف املسائل اجلنائية

ل إجـراء تعـديل     وُعّينت وزارة اخلارجية يف إحدى الدول سلطةً مركزية أول األمـر قبـ              -٤٥
 سـلطة مركزيـة فيمـا يتعلـق جبميـع أشـكال التعـاون              مكتب املـدعي العـام    تشريعي ُعيِّن مبقتضاه    

  .ويضطلع املكتب بدور إحالة الطلبات إىل وزارة العدل لكي تبّت يف مدى مقبوليتها. الدويل
  .لفساد سلطةً مركزية بالنسبة للحاالت املتصلة بازاهةـهيئة النوعّينت إحدى الدول   -٤٦
ففـي حـني    : وتفصل دولة طرف أخرى بني الـسلطات املركزيـة تبعـاً ملوضـوع الطلـب                -٤٧
مكلَّفـة أيـضاً بالتعـاون      فإهنا   وزارة العدل مسؤولية املساعدة القانونية املتبادلة بوجه عام،          تتولّى

وم نقــل األشــخاص احملكــبتــسليم وفتخــتص أّمــا وزارة األمــن العــام . الــدويل يف املــسائل املدنيــة
  .، يف حني خيتّص مكتب املدعي العام باملسائل اجلنائيةعليهم
وُيعترب النائـب العـام الـسلطةَ املركزيـة يف عـدد مـن الـدول فيمـا يتعلـق باملـسائل املتـصلة                          -٤٨

ويؤدي مدير النيابات العامـة، يف إحـدى تلـك الـدول، دور املكتـب               .  املتبادلة باملساعدة القانونية 
عليمات النائب العـام فيمـا يتعلـق بطلبـات تبـادل املـساعدة القانونيـة يف                 الذي يتصرف بناء على ت    

ويتلقى النائـب العـام الطلبـات الـواردة اخلاصـة           . املسائل اجلنائية مبقتضى أحكام القانون الداخلي     
باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة ويرســل الطلبــات الــصادرة بــشأهنا دون أن يقــوم بــأّي دراســة فنيــة    

  .للطلبات
    

    دول أوروبا الشرقية  )ج(  
ففــي العديــد مــن احلــاالت . تــشهد هــذه املنطقــة تعــدد املكاتــب املعيَّنــة ســلطةً مركزيــة  -٤٩

العمــل الفــين مــسؤولية ويف إحــدى احلــاالت تتــوىل احملــاكم . ُعّينــت وزارة العــدل هبــذه الــصفة
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ويف دولـة   . نية املتبادلـة  فعلياً، بينما تتوىل مكاتب النيابات العامة مسؤولية تقدمي املساعدة القانو         
تعـالَج الطلبـات    و. أخرى ُعّينت وزارة العدل اليت تتعاون علـى حنـو نـِشط مـع وزارة اخلارجيـة                

 يف دولة أخرى ُعّينت فيها وزارة العدل سلطة مركزيةً، من لدن مكتب املـدعي العـام                 ،الواردة
 ة املختـصة بتنفيـذ    الـسلط مكتـب املـدعي العـام       حيـدد   و. )الذي أصـبح جـزءاً مـن وزارة العـدل         (

ــذ  الطلبــات ــة التنفي ــد عــن ضــرورة اإلســراع بإخطــار املــسؤولني    .  ومتابعــة ســري عملي وقــد أفي
املختصني من مكتب املدعي العام الذي يباشر اإلجراءات اجلنائية أو يتحقق مـن مـدى قانونيـة                 
 ومسوغات بدء تلك اإلجراءات، وذلك من أجل متابعة سري تنفيذ الطلبات مـن خـالل قاعـدة           

  . بيانات
 بعـض تلـك الـدول       وَتعَمـد . وعّينت عدة دول أطراف أكثر من سلطة مركزية واحـدة           -٥٠
وهكــذا تعــاجل وزارة العــدل طلبــات املــساعدة القانونيــة . تقــسيم العمــل تبعــاً لوضــع القــضيةإىل 

ت الواردة مـن هيئـا    طلبات  المكتب املّدعي العام    ، بينما يعاجل    فيما خيص طلبات احملاكم   املتبادلة  
وزارة العـدل،  :  وتقسِّم دولة أخرى العمل تبعاً ملوضـوع الطلـب       .احملاكمةالتحقيق السابق على    

انون املـدين    للطلبات اخلاصة باملسائل املدنية، مبا يف ذلك جوانب الق         باعتبارها السلطة املركزية،  
  .جلنائية ومكتب املدعي العام فيما خيص الطلبات املتعلقة باملسائل امن القضايا اجلنائية؛

وعيَّنت إحـدى الـدول مكتـب املـدعي العـام سـلطةً مركزيـة ملعاجلـة الطلبـات الـواردة                       -٥١
ُعّينـت  و. تعاجل مجيع الطلبـات املتعلقـة بالفـساد   فإدارة مكافحة الفساد أما . استناداً إىل االتفاقية  

ساعدة  الـسلطة املعنيـة فيمـا يتعلـق باملـ     أنَّ، يف حـني   أخـرى مؤسسات أخرى مبقتضى اتفاقيـات    
وُيعترب مكتـب املـدعي     . القانونية يف املسائل اجلنائية مبقتضى التشريع الداخلي هي وزارة العدل         

. العام السلطة املسؤولة عن أّي نـشاط يتعلـق بـالتحقيق والبحـث، وأيـضاً عـن أنـشطة الـشرطة                    
وانـب  ويف احلاالت اليت تؤدي فيها وزارة العدل دور السلطة املركزية، يقتصر دورهـا علـى اجل               

  .الشكلية من الطلب وعلى اعتبارات السياسة العامة
    

    يـدول أمريكا الالتينية والكاريب  )د(  
ــا الــدولتني وزارة اخلارجيــة ســلطةً مركزيــة وحــددت اإلدارة املــسؤولة عــن      -٥٢ عّينــت كلت

 وقد ُعّينت تلك اإلدارات يف الدول األطراف يف معاهدات للمساعدة القانونيـة        . معاجلة الطلبات 
سلطةً مركزية فيما يتعلق بغالبية تلك املعاهدات، مما ميكّنها من اإلشراف علـى الطلبـات الـواردة     

ويقتـصر اختـصاص الـسلطات املركزيـة علـى دور           . والصادرة واستبانة مواطن الضعف يف النظام     
  .شكلي يتمثل يف إحالة الطلبات إىل السلطات املسؤولة واإلسهام يف معاجلة الطلبات
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    دول أوروبا الغربية ودول أخرىوعة جمم  )ه(  
وتتلقـى الـسلطات   . عّينت غالبية دول هذه املنطقة وحدة مسؤولة داخل وزارة العـدل       -٥٣

وُتعتمـد يف   . املركزية الطلبات من السلطات املركزية األخـرى مباشـرة وتـسلّمها إليهـا مباشـرة              
ــدول ثــالثُ طر  ــإحــدى ال ــسلطة    ائ ــسليم الطلــب، إمــا بإرســاله مــن ال ــة إىل ســلطة  ق لت املركزي

مركزيــة أخــرى مباشــرة، أو، عنــد االقتــضاء، عــن طريــق وزارة اخلارجيــة، أو ميكــن، يف حــال  
املعاهدات املنطبقة على ذلك، أن يوجَّـه الطلـب مباشـرة مـن ِقَبـل احملكمـة أو هيئـة النيابـة                       نصِّ

ودور الـسلطة    .العامة املختصة أو هيئة التحقيق املختـصة الـساعية إىل احلـصول علـى املـساعدة               
ــة  ــة  املركزي ــةد بحمــدَّيف هــذه الدول ــة وال تأخــذ وزارة العــدل يف احلــسبان موضــوع   كيفي  رمسي
على إرسال الطلب فوراً إىل السلطة املختصة بتنفيـذه، مـا مل يكـن              دورها   وإمنا يقتصر ،  الطلب

  . الدولة متلقية الطلبف الدولة بصفتهاالتنفيذ من اختصاص وزارة العدل، عندما تتصّر
فيمـا يتعلـق    نـة   عي العام هي الـسلطة املركزيـة املعيَّ        إدارة املدّ  وذكَرت إحدى الدول أنَّ     -٥٤
ــادلب ــساعدة  تب ــة للمــساعدة      امل ــضاً يف املعاهــدات الثنائي ــّددت أي ــا ُح ــة، وأهن ــسائل اجلنائي يف امل

ة  وتكفــل هــذه الــسلطة ســرعة إحالــة وتنفيــذ مــا يــرِد مــن طلبــات املــساعد   .القانونيــة املتبادلــة
إمــا عــرب الربيــد (القانونيــة املتبادلــة بــصورة ســليمة، مبديــةً مرونــة مــن حيــث وســائل التواصــل   

العادي، أو الفاكس، أو الربيد اإللكتروين، أو عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية أو عـن طريـق                    
اة ، مما ميكّن الدولة األجنبيـة مـن حتديـد أنـسب قنـ             ))اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية     

ويتـيح املوقـع الـشبكي للمـدعي العـام معلومـات مفـصَّلة              . إلرسال الطلب تبعاً ملدى اسـتعجاله     
عن كيفية االتصال وعن كيفية مساعدة الدول األجنبية يف تبادل املـساعدة، وروابـط حتيـل إىل          
ــددة       ــة واملتع ــاٍت عــن املعاهــدات الثنائي ــة، ومعلوم ــساعدة املتبادل ــق بامل ــداخلي املتعل ــشريع ال  الت

حتيل هذه السلطة املركزية الطلبات األجنبية إىل سلطات إنفـاذ القـانون املناسـبة أو       و. األطراف
إىل مديرية النيابات العامة من أجل تنفيـذها، وتـشّجع تنفيـذ الـسلطة املختـصة للطلـب بـسرعة                    

ويتوىل موظفو القضايا املسؤولية عـن الطلبـات إىل حـني اسـتكماهلا ويتـابعون               . وبصورة شاملة 
انتظام مع السلطة املختصة تنفيذ كـلِّ طلـب ويواظبـون علـى إبـالغ الدولـة األجنبيـة بكـلِّ مـا                       ب

ويتمثّل دور السلطة يف احلاالت اليت تكون فيها الدولةُ دولةً طالبـةً يف االتـصال   . ُيستجّد بشأنه 
وعنــد إرســال الطلــب، تتــصل  . مــع الــسلطة املركزيــة األجنبيــة بــشأن تقــّدم النظــر يف الطلــب   

سلطة املركزية بالدولة األجنبية للرد عن أيِّ استفسارات قد تنشأ عنـد تنفيـذ الطلـب أو عنـد        ال
  .احلاجة إىل حتديث يف غضون فترة زمنية معقولة

ويــشارك عــدد مــن الــسلطات املركزيــة يف الــشبكات واملنظمــات اإلقليميــة أو الدوليــة   -٥٥
ــل ( ــة   ا  أويوروجــستمث ــضائية األوروبي ــشبكة الق ــشبكأو ل ــةال ــاون  -ة اإليبريي ــة للتع األمريكي
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تــسريع العمليــة بطريقــة غــري  مــن أجــل تيــسري املــساعدة القانونيــة املتبادلــة و  ) القــضائي الــدويل
 إضفاء الطابع الرمسي على الطلب عن طريق القنوات الرمسية اسـتناداً إىل             وما زال يتعّين  . رمسية

علــى أن د جــرى العــرف يف املنطقــة وقــ. املعلومــات الــيت تتيحهــا الــشبكة اإلقليميــة أو الدوليــة 
ــادل  ــضائية  تتب ــسلطات الق ــم     (ال ــق، وغريه ــضاة التحقي ــة، ق ــات العام ــب النياب ــاكم، مكات ) احمل

  .مراسالت مباشرة فيما بينها استناداً إىل هذه املنظمات والشبكات
ملــسائل املتــصلة بأنــشطة شــعبة تابعــة ان مــساعد النائــب العــام يف إحــدى الــدول ملوُعــيِّ  -٥٦
ُيــَشجَّع، يف احلــاالت فيمــا يتعلــق بطلبــات املــساعدة القانونيــة الرمسيــة و. ن الــوطين حتديــداًاألمــ

على التخاطـب املباشـر مـع الـسلطة املركزيـة، وعلـى اسـتخدام قنـوات إنفـاذ القـانون                     العاجلة،  
  .فيما خيص املساعدة غري الرمسية

 


