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      خالصة وافية  -ثانياً  
      اإلمارات العربية املتحدة    

  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لدولة اإلمارات العربية املتحدة : مقدِّمة  - ١  
    يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

أغسطس / آب ١٠تحدة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف        وقَّعت دولة اإلمارات العربية امل    
، وأصبحت االتفاقية لدى التـصديق عليهـا        ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢٢، وصدَّقت عليها يف     ٢٠٠٥

واالتفاقية نافذة من تلقاء نفسها وليـست هنـاك حاجـة إلصـدار تـشريع               . جزءا من القانون احمللي   
د ذاته ُينجز مبوجـب مرسـوم صـادر عـن اجمللـس األعلـى لالحتـاد                 َبْيَد أنَّ التصديق يف ح    . لتنفيذها

وعلـى الـرغم مـن      .  من الدسـتور   ٤٧من املادة   ) ٤(وفقاً للفقرة   ) دولة اإلمارات العربية املتحدة   (
عــدم وجــود أيِّ حكــم حمــدَّد يف الدســتور يــنص علــى ســيادة أحكــام االتفاقيــات الدوليــة علــى     

 بـه أنـه يف احلـاالت الـيت تقـصِّر فيهـا التـشريعات الوطنيـة أو                   التشريعات الوطنية، فإن مـن املـسلَّم      
  .تتعارض مع معاهدة دولية أو اتفاقية فإنَّ هاتني األخريتني تسودان

ويتضمن اإلطار القانوين لإلمارات العربية املتحدة يف جمال مكافحة الفـساد أحكامـاً مـن دسـتور                 
 بـصيغته املعدَّلـة يف عـامي        ١٩٨٧ لعـام    ٣القانون االحتادي رقم    (، وقانون العقوبات    ١٩٧١عام  

 املتعلق بقانون اإلجراءات اجلنائيـة،  ١٩٩٢ لسنة ٣٥، والقانون االحتادي رقم    )٢٠٠٦ و ٢٠٠٥
ومثـة قـوانني حمـدَّدة    .  املتعلـق بقـانون اإلجـراءات املدنيـة       ١٩٩٢ لعـام    ١١والقانون االحتادي رقم    

 يف شأن جترمي غسل األمـوال، والقـانون     ٢٠٠٢ لعام   ٤أخرى ذات صلة منها القانون االحتادي رقم        
 يف  ٢٠١١ لعـام    ٨ يف شأن املعامالت املدنية، والقانون االحتـادي رقـم           ١٩٨٥ لعام   ٥االحتادي رقم   

 يف شــأن ٢٠٠٨ لعــام ١١شــأن إعــادة هيكلــة ديــوان احملاســبة يف الدولــة، والقــانون االحتــادي رقــم   
 يف شــأن احملكمــة ١٩٧٣ لعــام ١٠ن االحتــادي رقــم املــوارد البــشرية يف احلكومــة االحتاديــة، والقــانو

 يف شــأن اجلهــات القــضائية االحتاديــة،    ١٩٨٣ لعــام ٣االحتاديــة العليــا، والقــانون االحتــادي رقــم     
  . يف شأن التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية٢٠٠٦ لعام ٣٩والقانون االحتادي رقم 

الفــساد أو تكــون مــسؤولة عــن أداء وظــائف وتــشارك املؤســسات التاليــة يف سياســات مكافحــة 
وزارات العدل والداخلية واخلارجية واملالية، والنيابـة العامـة، وديـوان احملاسـبة،             : مكافحة الفساد 

  .واملصرف املركزي
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    التجرمي وإِْنفَاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (بالنفوذ املتاجرة والرشو     
 من قانون العقوبات وعَد موظف عمومي مقابل أدائـه عمـالً أو امتناعـه عـن       ٢٣٧ُتجرِّم املادة   

ــه        ــا ل ــه أو منَحه ــها علي ــوع أو عرَض ــة مــن أي ن ــه مبزي ــات وظيفت ــام بعمــل إخــالالً بواجب . القي
ويـرد  . نياً يف سـياق الـنص     صراحة يف نصِّ القانون، ولكنه مفهوم ضـم       " منح"ُيذكر عنصر    ومل

، الذي يضم أيـضاً أعـضاء الـسلطة         "املوظف العمومي " من قانون العقوبات تعريف      ٥يف املادة   
بـأداء عمـل يتـصل      "وأهنـم يقومـون     " القـائمون بأعبـاء الـسلطة العامـة       "القضائية بنـاًء علـى أهنـم        

  ".باخلدمة العامة
فيما خيص املوظف العمـومي،     " داء الواجبات أ" تشري إىل    ١٥من املادة   ) أ(ويف حني أنَّ الفقرة     

أداء عمـل أو االمتنـاع عـن أداء عمـل     " من قانون العقوبات اإلمارايت تشري إىل      ٢٣٧فإنَّ املادة   
، وُيقصد بذلك أيُّ فعل أو امتناع عـن فعـل يف مقابـل رشـوة، وهـو            "إخالالً بواجبات الوظيفة  

  .ما يعد إخالالً بواجبات الوظيفة
ــاً للمــادة  ــشاء    ٢٣٤ وخالف ــة باالرت ــات املتعلق ــانون العقوب ــضمن )تلقــي الرشــوة ( مــن ق ، ال تت

.  من قانون العقوبات إشارة صرحية إىل طرف ثالـث مـستفيد تكـون املزيـة لـصاحله          ٢٣٧ املادة
 مـن قـانون العقوبـات ذات        ٢٣٧وأوضحت السلطات اإلماراتية أنَّ الصياغة الـواردة يف املـادة           

ورحـب  . املـستفيد  الثالـث  بصورة جمـردة علـى أهنـا تـشمل الطـرف     طابع عام، وينبغي أن ُتفهم 
 تـشمل  املـستعرضون هبـذا التفـسري وطـالبوا الـسلطات اإلماراتيـة بتفـسري جرميـة الرشـو بطريقـة          

  . ألغراض اليقني القانوين بصفة رئيسية ،"طرف ثالث مستفيد"صراحة احلاالت املتعلقة بـ
توسـط لـدى    "ون العقوبـات سـلوك الوسـيط الـذي           مـن قـان    ٢٣٧مـن املـادة     ) ٢(وجترِّم الفقرة   

  ".الراشي أو املرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبوهلا أو ألخذها أو الوعد هبا
 من قانون العقوبات جترِّم سـلوك أيِّ موظـف عمـومي أو شـخص مكلـف                 ٢٣٤كما أنَّ املادة    

ة مـن أيِّ نـوع أو       خبدمة عامة يلتمس أو يقبل لنفسه أو لصاحل شخص آخر، أيَّ هديـة أو مزيـ               
وعـالوة علـى    . أيَّ وعد بذلك مقابل أداء عمل أو االمتناع عنـه، ممـا يـشكل إخـالالً بواجباتـه                 

 من القانون االحتادي املتعلق باملوارد البشرية على أيِّ موظـف قبـول أيِّ              ٧٠ذلك، حتظر املادة    
  .هدية باستثناء هدايا اإلعالنات
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 الرشوة وتلقيها من طرف املـوظفني العمـوميني األجانـب       وال توجد تشريعات حملية جترِّم تقدمي     
ــة   ــوظفي املنظمــات الدولي ــة     . وم ــة أنَّ مث ــارة القطري ــة خــالل الزي ــسلطات الوطني وأوضــحت ال

  .مشروع قانون قيد النظر يتناول هذه املسألة
يف فقرهتــا األوىل الرشــو يف القطــاع اخلــاص،  )١(مــن قــانون العقوبــات مكــرر ٢٣٦ املــادة وجتــرِّم

). تقـدمي الرشـوة   (يف القطـاع اخلـاص ولـيس الرشـو          ) تلقـي الرشـوة   (كنها تتنـاول فقـط االرتـشاء        ل
وأوضحت الـسلطات الوطنيـة خـالل الزيـارة القطريـة أنَّ مـشروع قـانوٍن قيـد الدراسـة مـن شـأنه                      

 وقــد شــجع اخلــرباء املــستعرِضون ســلطات اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى . معاجلــة هــذه املــسألة
نظر يف مسألة جترمي تقدمي الرشـوة يف القطـاع اخلـاص بغيـة اعتمـاد تـشريع جديـد يعـىن هبـذه             متابعة ال 
 مكـرر مـن قـانون    ٢٣٦ مـن املـادة    ١ة كون الفقرة    جيِّدواعترب فريق االستعراض كممارسة     . املسألة

 ".أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية"العقوبات مل تشترط أن يرتكب جرم الرشو 

ــانون العقوبــات ٢٣٧تعــد املــادة و ــه لتجــرمي    )٢( مكــرر مــن ق ــداخلي املعمــول ب الــنص القــانوين ال
ولكن هذا النص مـن القـانون يغطـي االرتـشاء يف سـياق املتـاجرة بـالنفوذ ولـيس                 . املتاجرة بالنفوذ 

وأفــادت الــسلطات الوطنيــة ردا علــى ذلــك بــأن مــشروع قــانون قيــد النظــر ســيعاجل هــذه . الرشــو
وقد شجَّع اخلرباء املستعرِضون سلطات اإلمارات العربية املتحدة علـى متابعـة النظـر               . أيضاً املسألة

  .يف مسألة جترمي الرشو يف سياق املتاجرة بالنفوذ بغية اعتماد تشريع جديد يعىن هبذه املسألة
داع يقـع ضـمن مفهـوم اخلـ       " املفترض"وأخرياً، أفادت السلطات اإلماراتية بأنَّ مثل هذا النفوذ         

، على النحو املنـصوص عليـه يف     )االحتيال" (الغش"الذي يعتَبر بدوره عنصراً أساسياً يف جرمية        
  .من قانون العقوبات ٣٩٩املادة 

    
    )٢٤ و٢٣املادتان (؛ اإلخفاء األموالغسل     

إطـاراً  " جتـرمي غـسل األمـوال     " املتعلق بــ   ٤ من القانون االحتادي رقم      ٢ من املادة    ١توفِّر الفقرة   
 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      ٢٣قانونياً مالئماً لتجرمي السلوك الـذي تـنص عليـه املـادة             

  . وغسل األموال الذايت فعلٌ جمرَّم يف القانون اإلمارايت. الفساد
 ٢انظـر الفقـرة     (ويعرِّف تشريع دولة اإلمارات العربية املتحـدة اجلـرائم األصـلية تعريفـاً واسـعاً                

لتــشمل أيــضاً أيَّ جرميــة منــصوص ) ٢٠٠٢ لعــام ٤القــانون االحتــادي رقــم  مــن ٢مــن املــادة 
عليها يف االتفاقيات الدوليـة الـيت صـادقت عليهـا دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة وتعتـرب طرفـاً               

                                                         
  .٢٠٠٥ لسنة ٣٤ للقانون االحتادي رقم مضاف إىل قانون العقوبات وفقاً )1(  
  .نفسهاملرجع  )2(  



 

V.13-862025 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.19

ومـع ذلـك، ال يوجـد أيُّ نـص يف           ). مبا يف ذلـك اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد             (فيها  
 العربيـة املتحـدة ميكِّـن أيـضاً مـن اعتبـار اجلـرائم الـيت ترتكـب خـارج                     تشريعات دولة اإلمارات  

  .البلد يف عداد اجلرائم األصلية ملقاصد غسل األموال
 من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة         ٢٤ من قانون العقوبات متاماً مع املادة        ٤٠٧وتتوافق املادة   

ميتلـك أو خيفـي عمـداً األشـياء الناجتـة           الفساد املتعلقة بتجرمي اإلخفاء، كما أهنـا جتـرم كـل مـن              
  .عن جرمية دون املشاركة يف الفعل

    
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع    

مثَّة عدد من األحكام الواردة يف قـانون العقوبـات جتـرِّم قيـام موظـف عمـومي بـسلوك ينطـوي                      
).  مــن قــانون العقوبــات٢٢٨ إىل ٢٢٤املــواد (يــل ملمتلكــات علــى اخــتالس أو نــصب أو حتو

املـال هـو أي عـني أو حـق لـه قيمـة              "وأوضحت السلطات اإلماراتية خالل الزيارة القطريـة أنَّ         
 املتعلـق   ٥ مـن القـانون االحتـادي رقـم          ٩٥كما هو منـصوص عليـه يف املـادة          " مادية يف التعامل  
  . باملعامالت املدنية

  . من قانون العقوبات االختالس يف القطاع اخلاص٤٠٤وجترِّم املادة 
 ٢٢٨ إىل ٢٢٦وُيجــرَّم الــسلوك املتعلــق بإســاءة موظــف عمــومي اســتغالل وظيفتــه يف املــواد    

 . من قانون العقوبات٢٤٦و

  .م النظام القانوين لإلمارات العربية املتحدة اإلثراء غري املشروعومل جيرِّ
    

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
 مــن ٢٥٩مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد مــن خــالل املــادة ) أ (٢٥طُبقــت املــادة 

قانون العقوبات، مع مالحظة أنَّ هذا احلكم يشري فقط إىل كتمان أمـر أو إعطـاء بيانـات غـري                     
ومن شأن هـذا النـهج أن يبقـي         . صحيحة دون أن يشمل مجيع أشكال التدخل يف تقدمي األدلة         

 مــن قــانون العقوبــات األشــكالَ األخــرى إلعاقــة ســري العدالــة مثــل  ٢٥٩املــادة خــارج نطــاق 
 تقدمي بيانات كاذبـة     وأوصى املستعرضون أيضاً، بعد أن أخذوا بعني االعتبار أنََّ        . إخفاء األدلة 

 من قانون العقوبات، بضرورة تفـسري احلكـم األخـري تفـسرياً أوسـع كـي                 ٢٥٩مشمول باملادة   
املادتـان  (األدلة، على النحو املتوخى يف أحكام التشريع احمللي األخـرى           " إخفاء"يشمل عناصر   

  ). من قانون العقوبات٢٦٧ و٢٦٦
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 مـن قـانون العقوبـات تركـز علـى التـدخل يف              ٢٥٩والحظ فريـق االسـتعراض أيـضاً أنَّ املـادة           
ــشهادة  ــضائية  "اإلدالء بال ــة ق ــة جه ــام أي ــرب    "أم ــة فقــط تعت ــة العام ــات ، وأنَّ احملــاكم والنياب هيئ

 مـن قـانون العقوبـات    ٢٥٩ومن مثّ َحثّ فريق االسـتعراض علـى توسـيع نطـاق املـادة              . قضائية
  .لكي تشمل أيضاً اإلجراءات السابقة للمحاكمة والتحقيقات اجلنائية اليت جتريها الشرطة

 ٢٣٢مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد متامــاً مــع املــادتني   ) ب (٢٥وتتوافــق املــادة 
  . من قانون العقوبات٢٤٨و
    

   )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
ــة    ٦٥ُتَحمِّــل املــادة  ــة اإلمــارات املــسؤولية اجلنائي للشخــصيات " مــن قــانون العقوبــات يف دول

  .عن اجلرائم اليت يرتكبها ممثلوها ومديروها ووكالؤها حلساهبا أو بامسها" االعتبارية
ائيـة للمؤسـسات املاليـة والتجاريـة واالقتـصادية املـشاركة يف غـسل               كما ُحدِّدت املسؤولية اجلن   

  ). يف شأن جترمي غسل األموال٤ من القانون االحتادي رقم ٣املادة (األموال 
ــة         ــدابري اجلزائي ــصادرة والت ــات وامل ــة الغرام ــات يف حــق الشخــصيات االعتباري ــشمل العقوب وت

نــع املــسؤولية اجلنائيــة للشخــصية االعتباريــة مت وال. املفروضــة وفقــاً للــسلطة التقديريــة للقاضــي
  .املسؤولية اجلنائية ملرتكب اجلرمية

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

ــواد   ــاول امل ــواد    ٤٨ إىل ٤٤تتن ــاول امل ــات املــشاركة، وتتن ــانون العقوب  مــن ٣٧ إىل ٣٤ مــن ق
جمـرد العـزم علـى       ال يعـد     ، مـن قـانون العقوبـات      ٣٤ووفقـاً للمـادة     . قانون العقوبات الـشروع   

مل يـنص القـانون علـى        ارتكاب اجلرمية وال األعمال التحـضريية شـروعاً يف ارتكـاب جرميـة مـا              
  .خالف ذلك

    
    )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     

. د تبـدو كافيـة ورادعـة      الحظ فريق االستعراض أنَّ العقوبـات املقـررة للجـرائم املتعلقـة بالفـسا             
وميكن أن جند أيضاً يف إطار الظـروف املـشدِّدة ارتكـاب موظـف عـام جرميـة اسـتغالالً لـسلطة           

) د (١٠٢املـادة  (وظيفته أو لصفته، ما مل ينص القانون على عقوبة خاصة اعتباراً هلـذه الـصفة         
  ). من قانون العقوبات
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عــضاء النيابــة العامــة، مبزايــا وحــصانات ويتمتــع أعــضاء الــسلطة القــضائية فقــط، مبــا يف ذلــك أ 
ــوا جــرائم     . إجرائيــة متنــع بعــض اإلجــراءات ضــدهم، لكــن ال حتــول دون مقاضــاهتم إذا ارتكب

  . ويتمتع النواب باحلصانة لتصويتهم أو ملضمون كالمهم فقط خالل فترة واليتهم
 ٩املـادة  (ة احملاكمـة  ويستند نظام القضاء اجلنـائي يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة إىل مبـدأ إلزاميـ          

ــة  ولــيس هنــاك نــص ميكِّــن االدعــاء مــن الــدخول يف اتفاقــات    ) مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائي
  .تفاوض لتخفيف عقوبة املتهم

إال أنَّ القانون يسمح للمدعي العام بصرف النظر عن تقرير جرميـة أو باالمتنـاع عـن املالحقـة                   
أخذ زمام املبادرة إلبالغ الـسلطات القـضائية        القضائية فيما يتصل بالراشي أو بالوسيط الذي ي       

 مـن قـانون   ٢٣٩املـادة  (أو اإلدارية باجلرمية أو الذي يعترف جبرميته قبل أن يتم الكـشف عنـها     
د سياسـة تـشريعية هتـدف إىل        وأوضحت السلطات اإلماراتية أنَّ هـذا احلكـم جيـسِّ         ). العقوبات

اإلبالغ عن جرائمهم قبـل تفـاقم املـشكلة         تشجيع مرتكيب جرائم الفساد يف القطاع العام على         
ورحـب اخلـرباء املـستعرِضون هبـذا التفـسري          . باإلضافة إىل منـع انتـشار الفـساد يف هـذا القطـاع            

وأشاروا إىل أنَّ تطبيق هذا احلكم بشكل مرن على أساس كـل حالـة علـى حـدة مـن شـأنه أن                       
  .رتكب اجلرميةيف كل حالة مستوى تعاون م" تقدِّر"يسمح للنيابة العامة بأن 

    
   )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملُبلِّغني     

أكَّــدت الــسلطات اإلماراتيــة عــدم وجــود تــشريعات حمليــة حلمايــة الــشهود والــضحايا، علــى     
أساس أهنم شهود، وذكرت أنَّ اعتماد مثل هذا التشريع هو قيد النظر، وسُينظر بـصورة مماثلـة           

ويف الوقت الراهن، مثة أحكام متفرقـة يف التـشريع          . غنيملُبلِّايف تشريعات جديدة يف شأن محاية       
اإلمارايت تنصُّ على النتائج القانونية لإلبالغ عن جرائم الفـساد أو الوقـائع املتـصلة هبـا، ولكـن                   

  .ال يوجد شيء حبدِّ ذاته متعلق حبماية الُمبلِّغني
    

    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     
ب أو جتميـد    تعقُّـ ( من قانون اإلجراءات اجلزائية علـى تـدابري احتياطيـة            ٧٩ إىل   ٧١تنص املواد   

 مـن قـانون العقوبـات علـى أنَّـه           ٨٢عائدات أو أدوات اجلرمية، يف حني تـنص املـادة           ) أو حجز 
ة جيوز للمحكمة، بناء على إصدار إدانة يف جرميـة أو جنحـة، مـصادرة األشـياء احملجـوزة نتيجـ          

للجرميــة، أو الــيت اســتخدمت يف ارتكــاب هــذه اجلرميــة، دون املــساس حبقــوق الطــرف الثالــث  
 مــن القــانون االحتــادي ١٤ و١٣ و٤ تكــون املــواد ،ويف حــاالت غــسل األمــوال. حــسن النيــة

  . يف شأن جترمي غسل األموال ذات صلة باملوضوع٢٠٠٢ لعام ٤ رقم
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ــانون اإلجــراءات اجلزائ ١٩٩وتــنص املــادة  ــة علــى أن تعــيِّن احملكمــة املختــصة وصــياً علــى     مــن ق ي
والحـظ فريـق االسـتعراض أنَّ نطـاق تطبيـق هـذا احلكـم               . األموال الـيت صـدر حكـم بـشأهنا غيابيـاً          

. ضيق ألنه يشري إىل األحكـام الغيابيـة الـصادرة يف اجلنايـات، وينطبـق أيـضاً علـى مـا بعـد احملاكمـة                     
  .االت أخرى إضافة إىل احلاالت السابقةوقد أوصي بتوسيع نطاق التطبيق لكي يشمل ح

 مـن اتفاقيـة     ٣١ مـن املـادة      ٦ إىل   ٤وقدَّمت السلطات اإلماراتية معلومات عن تنفيذ الفقـرات         
وختضع اجلـرائم األخـرى ألحكـام       . األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن حاالت غسل األموال       

ستعرضون الـسلطات اإلماراتيـة     وقد شجع اخلرباء املـ    .  من قانون العقوبات   ٢٣٠ و ٨٢املادتني  
علــى توســيع نطــاق األحكــام األخــرية الــواردة يف قــانون العقوبــات ألغــراض الــيقني واالتــساق 

 مــن قــانون ١٤ و١٣القــانونيني بــصفة رئيــسية، وإدراج نفــس الــصيغة املــستخدمة يف املــادتني  
  )٣(.جترمي غسل األموال أو صيغ مشاهبة

 يف شـأن جتـرمي غـسل األمـوال          ٢٠٠٢ لعـام    ٤االحتـادي رقـم      مـن القـانون      ١٢وأُشري إىل املادة    
كمثال على الطرائق القانونية لتذليل العقبات اليت قد تنـشأ عـن تطبيـق قـوانني الـسرية املـصرفية                     

ب املستعرضون هبذا احلكـم ودعـوا       وقد رحَّ . يف التحقيقات احمللية املتعلقة بقضايا غسل األموال      
  .ق بالتحقيق يف جرائم الفساد األخرى غري غسل األموالإىل األخذ بنهج مماثل فيما يتعل

    
   )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     

 مــن قــانون اإلجــراءات اجلزائيــة، انتــهى فريــق  ٢٠بنــاًء علــى مــا هــو منــصوص عليــه يف املــادة  
قــادم االســتعراض إىل أنَّ اجلــرائم املتــصلة بالفــساد تتقــادم بعــد عــشرين ســنة، وتــصبح فتــرة الت  

ويبدأ سـريان مـدة التقـادم       . مخس سنوات فيما خيص اجلنح وسنة واحدة فيما خيص املخالفات         
ابتداًء من تاريخ ارتكاب اجلرمية ويعلّق عنـد إجـراءات التحقيـق أو توجيـه االهتـام أو احملاكمـة،         

  . وكذلك عند اختاذ التدابري القضائية حبضور املتهم أو يف حال إخطاره رمسياً
لطات اإلماراتية أنَّ اإلدانات احمللية املسبقة وحدها هي الـيت تؤخـذ يف االعتبـار يف    وذكرت الس 

  .اإلجراءات اجلنائية املتعلقة جبرائم الفساد
    

                                                         
لت وِّقيمتها قيمة تلك املتحصالت أو ما يعادل تلك املتحصالت إذا ُحمصادرة املتحصالت أو ممتلكات تعادل " )3(  

  ." إىل ممتلكات أخرى أو اختلطت مبمتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة أو كلياًلت جزئياًدِّأو ُب
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   )٤٢املادة (الوالية القضائية     
وتتنـاول املادتـان    .  من قـانون العقوبـات علـى مبـادئ الواليـة القـضائية             ٢٢ إىل   ١٦تنص املواد   

 العقوبـــات بــشكل صـــريح مــسألة الواليـــة القائمــة علـــى أســاس مبـــدأ      مــن قــانون  ١٧ و١٦
 مـن قـانون العقوبـات الواليـة القـضائية علـى أسـاس        ١٨ مـن املـادة      ٤وحتـدِّد الفقـرة     . اإلقليمية

مبدأ جنسية اجملين عليه، ولكن تطبيقها ضـيق ألهنـا ال تـشري سـوى للجـرائم الـيت ترتكـب ضـد                       
ــة اإلمــارات   ــسف "مــواطين دول ــة أو يف حبرهــا   علــى ظهــر ال ــة يف إحــدى مــوانئ الدول ن األجنبي

 مـن قـانون العقوبـات الواليـة القـضائية املـستندة             ٢٢وعالوة على ذلك حتدِّد املـادة       ". اإلقليمي
مـع  ) يف حالة اجلرائم اليت يرتكبـها يف اخلـارج مواطنـو دولـة اإلمـارات              (إىل مبدأ جنسية اجلاين     

 مــن قــانون العقوبــات الواليــة ٢٠ مــن املــادة ١فقــرة وحتــدِّد ال. تــوافر عنــصر التجــرمي املــزدوج
القضائية على اجلرائم املرتكبة ضد األمن اخلارجي أو الداخلي للدولة، ونظامها الدسـتوري أو              

  .أوراقها املالية الصادرة قانوناً
    

   )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
 لعـام   ٥قطرية، فإنَّ هناك عدة أحكام يف القانون االحتادي رقـم           وفقاً ملا أوِضح خالل الزيارة ال     

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة         ٣٤ يف شأن املعامالت املدنية هلا أمهيـة جزئيـة لتنفيـذ املـادة               ١٩٨٥
  .ملكافحة الفساد، وذلك فيما يتعلق بالنتائج وتأثري أفعال الفساد على صحة العقود

 مـن قـانون اإلجـراءات    ٢٩٨ إىل ٢٨٢تحـدة إىل املـواد    وأشارت سلطات اإلمـارات العربيـة امل      
املدنية االحتادي باعتبارها اإلطار القانوين الساري لتنظيم حـق األطـراف يف املطالبـة بـالتعويض                

  .عندما تلحق هبم أضرار نتيجةً لعمل من أعمال الفساد
    

   )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (اهليئات  بني  فيماالسلطات املتخصصة والتنسيق    
ــ ــة        ُع ــارات العربي ــة اإلم ــساد يف دول ــصة مبكافحــة الف ــسلطة املخت ــوان احملاســبة بوصــفه ال يِّن دي

وعـالوة  . فهو يضطلع بالرقابة املالية واإلداريـة يف الدولـة، ويتمتـع باالسـتقاللية املاليـة              . املتحدة
. ل إلجـراء التحقيـق يف االنتـهاكات املاليـة    على املهام الوقائيـة الـيت يباشـرها الـديوان، فإنَّـه خمـوّ           

ــديوان القــضية إىل املــدعي العــام       ــة علــى جرميــة، حييــل ال ــهاكات منطوي وإذا كانــت هــذه االنت
وكمـا ذكـرت الـسلطات اإلماراتيـة، هنـاك تنـسيق مـستمر بـني           . االحتادي بغية إجراء التحقيـق    
  .ديوان احملاسبة والنيابة العامة
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 ٨ مـن القـانون االحتـادي رقـم          ١٦ الـسلطات الوطنيـة، تـنصُّ املـادة          وفيما يتعلـق بالتعـاون بـني      
 على أنَّ اجلهـات اخلاضـعة لرقابـة ديـوان احملاسـبة جيـب أن تقـدِّم إخطـاراً بالوقـائع             ٢٠١١ لعام

  . املتصلة باملخالفات املالية، وكذلك األدلة عليها، واإلجراءات املتخذة بشأهنا
 يف شأن جترمي غـسل األمـوال   ٢٠٠٢ لعام ٤حتادي رقم  من القانون اال١٠ و ٩وتنص املادتان   

  . على تشكيل جلنة وطنية ملكافحة غسل األموال
ــا جــاء يف املــادة   ــة واالقتــصادية    ٢٠ووفقــاً مل ــة والتجاري ــه، فــإن املؤســسات املالي  مــن القــانون ذات

نائيـة أو املدنيـة   وأعضاء جمالس إدارهتا وموظفيها وممثليها املفوضني قانوناً معفون مـن املـسؤولية اجل       
أو اإلدارية الناشئة عن انتهاك أي قيـد مـن قيـود الـسرية املفروضـة، مـا مل يثبـت أنَّ هـذا اإلخطـار                

ووجـد املـستعرضون يف هـذا املثـال     . ناتج عن سوء نيـة وبغـرض التـسبب يف ضـرر للطـرف املعـين          
تعـاون مـع القطـاع      خطوة يف االجتاه الصحيح وشجعوا السلطات اإلماراتية علـى مواصـلة تعزيـز ال             

  .اخلاص يف جمال اإلبالغ والكشف عن اجلرائم األخرى املتعلقة بالفساد غري غسل األموال
    

   ةيِّدالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٢ 
ــذ  يِّــدبــصورة عامــة، يــسلَّط الــضوء علــى التجــارب الناجحــة واملمارســات اجل    ــة يف تنفي ة التالي

 :الفصل الثالث من االتفاقية

 نظام القانوين املتني ملكافحة غسل األموال؛ال  •  

 الوضوح يف وصف اإلخفاء ضمن احلكم املتعلق بالتجرمي؛  •  

 مــن قــانون العقوبــات حيــصر  مكــرر٢٣٦ مــن املــادة ١عــدم وجــود شــرط يف الفقــرة   •  
  ".يف سياق أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية"حدوث الرشوة يف القطاع اخلاص 

    
    اليت تواجه التنفيذالتحديات  - ٣- ٢  

نّوه املستعرضون باجلهود املستمرة والكبرية املبذولة يف دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ملواءمـة                
النظــام القــانوين الــوطين مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد وأحكــام إنفــاذ القــانون،     

باً ملزيـد مـن التحـسني، وقـدَّموا         أو أسـبا  /أهنم حدَّدوا بعض التحديات الـيت تواجـه التنفيـذ و           إال
املالحظات التالية اليت يتعيَّن أن تأخذها الـسلطات الوطنيـة املختـصة يف االعتبـار للعمـل بـشأهنا        

حــسب الطبيعــة اإللزاميــة أو االختياريــة للمتطلبــات ذات الــصلة ضــمن اتفاقيــة (أو النظــر فيهــا 
  ):األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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اليقني القانوين، جلرائم تقدمي الرشـوة يف القطـاع العـام بطريقـة             وضع تفسري، ألغراض      •  
صرحية حبيث تغطـي احلـاالت الـيت ال تكـون فيهـا املزيـة لـصاحل املوظـف نفـسه ولكـن                       

 ؛)طرف ثالث مستفيد(لصاحل طرف ثالث 

 مــن اتفاقيــة األمــم ١٦مواصــلة اجلهــود الراميــة إىل وضــع تــشريعات حمليــة تنفــذ املــادة   •  
 افحة الفساد؛املتحدة ملك

مواصــلة استكــشاف إمكانيــة جتــرمي اإلثــراء غــري املــشروع، إذا لــزم األمــر، مــع مراعــاة   •  
 املبادئ األساسية للنظام القانوين احمللي؛

رغم مالحظة أنَّ التشريع احلايل لإلمارات العربية املتحدة يعترب على األقل أنَّ األفعـال                •  
فحـة الفـساد بتجرميهـا تنـدرج يف عـداد اجلـرائم             اليت تقضي اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكا        

األصلية ألغـراض غـسل األمـوال، يتعـّين مواصـلة اجلهـود لتعـديل التـشريعات الوطنيـة                   
ــة        ــادة عــدد اجلــرائم األصــلية املتعلق ــام للجــرائم األصــلية وزي ــة توســيع النطــاق الع بغي

 ؛باألفعال املرتكبة خارج الوالية القضائية لإلمارات العربية املتحدة

وهــي احلكــم احمللــي لتنفيــذ  ( مــن قــانون العقوبــات  ٢٥٩توســيع نطــاق تطبيــق املــادة    •  
أوالً، جتـرمي  : ليتـسىن مـا يلـي   ) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد       ) أ (٢٥ املادة

إعاقة سري العدالة على حنو يشمل مجيع األشكال املمكنـة للتـدخل عنـد تقـدمي األدلـة؛                  
ــق احلكــم   ــاً، تطبي ــة     وثاني ــسابقة للمحاكم ــاإلجراءات ال ــق ب ــا يتعل ــضاً فيم ــالتجرمي أي  ب

 والتحقيقات اجلنائية اليت جتريها الشرطة؛

 مـن قـانون العقوبـات تأخـذ        ٢٥٩التأكد من أنَّ العقوبـات املنـصوص عليهـا يف املـادة               •  
 يف االعتبار مدى خطورة اجلرمية؛

حقيـق، وكـذلك املوجـودات      وضع آليات ضـمان إدارة املوجـودات احملجـوزة أثنـاء الت             •  
 املصادرة خارج نطاق احلاالت القائمة للجنايات واإلدانات الصادرة غيابياً؛

ــواردة يف املــادتني     •   ــانون العقوبــات  ٢٣٠ و٨٢النظــر يف توســيع نطــاق األحكــام ال  مــن ق
 بــصفة رئيــسية، بــإدراج نيواملعنيــة بقــضايا املــصادرة، ألغــراض الــيقني واالتــساق القــانوني

   من قانون جترمي غسل األموال أو صيغ مشاهبة؛١٤ و١٣ذاهتا الواردة يف املادتني الصيغ 
التأكد من أنَّ السرية املصرفية ليست عقبة يف التحقيقات الداخليـة لـيس فقـط فيمـا يتعلـق             •  

 بغسل األموال، ولكن أيضاً بالنسبة جلرائم الفساد األخرى ذات الصلة باملوضوع؛

 ية لوضع تشريعات حملية شاملة يف شأن محاية الشهود؛مواصلة اجلهود الرام  •  
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النظر يف إمكان سنِّ تشريعات حملية هتدف إىل محاية املبلِّغني من االنتقام أو مـن أيِّ معاملـة                    •  
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛٣٣أخرى غري مربرة، وذلك وفقاً للمادة 

ت اخلارجيـة الـصادرة حبـق اجلـاين املزعـوم لغـرض       استكشاف إمكانية االعتداد باإلدانا   •  
 استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية حملية متعلقة جبرائم الفساد؛

النظــر يف توســيع الواليــة القــضائية علــى أســاس مبــدأ جنــسية اجملــين عليــه لتغطيــة مجيــع   •  
علـى ظهـر    "ة  اجلرائم املرتكبة ضد مواطين دولة اإلمارات، وليس فقط اجلـرائم املرتكبـ           

  ".السفن األجنبية يف إحدى موانئ الدولة أو يف حبرها اإلقليمي
    

   من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاملساعدة التقنية، اليت حددت االحتياجات من   - ٤- ٢  
  :حدَّدت سلطات اإلمارات العربية املتحدة االحتياجات التالية من املساعدة التقنية

 من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد بـشأن        ٣٣ و ٣٢ املادتنياملساعدة يف تنفيذ      •  
  .محاية الشهود واملبلِّغني

    
   التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

وجد خرباء االسـتعراض أنَّ دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة قـد وضـعت إطـاراً قانونيـاً شـامالً                       
ويــشكل القــانون احمللــي وحــدة  . وواضــحاً جــداً يف شــأن التعــاون الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة  

مترابطة جداً من التشريعات ألنه يشمل تقريباً مجيع أشكال التعـاون الـدويل، وأُفيـد بأنَّـه ينفَّـذ                   
  .بكفاءة جنباً إىل جنب مع املعاهدات أو الترتيبات القائمة، حيثما ينطبق ذلك

    
   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

   )٤٧و  ٤٥ و٤٤املواد (؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم اجملرمني   
 املعين بالتعـاون القـضائي الـدويل يف جمـال القـضايا             ٢٠٠٦ لعام   ٣٩جييز القانون االحتادي رقم     

، مبـا   )٢املـادة   (اجلنائية التسليم على أساس كـل حالـة علـى حـدة وعلـى أسـاس املعاملـة باملثـل                     
جتعـل   وال.  اليت ال ترتبط اإلمارات العربية املتحدة معها مبعاهدة لتسليم اجملـرمني           يشمل البلدان 

اإلمارات العربية املتحدة تسليم اجملرمني مشروطاً بوجود معاهدة على الرغم من إبرامهـا عـدداً               
واإلمــارات العربيــة املتحــدة طــرف يف صــكوك إقليميــة تتعلــق بتــسليم  . مــن املعاهــدات الثنائيــة

واتفاقيـة الريـاض    ) ١٩٥٢( منها اتفاقية جامعة الدول العربيـة املتعلقـة بتـسليم اجملـرمني              اجملرمني
  ).١٩٨٣(العربية للتعاون القضائي 
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وخالل الزيارة القطرية، ذكـرت سـلطات اإلمـارات العربيـة املتحـدة أنَّ اتفاقيـة األمـم املتحـدة                    
ــسليم اجملـــ     ــانوين لتـ ــاس قـ ــل كأسـ ــُتخِدمت بالفعـ ــساد اسـ ــة الفـ ــرباء  . رمنيملكافحـ ــجع اخلـ وشـ

املستعرِضون السلطات اإلماراتية على إبالغ األمني العـام لألمـم املتحـدة باسـتخدامها التفاقيـة                
  .األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس قانوين لتسليم اجملرمني، رغم عدم وجود التزام بذلك

ــزدوج     ــشرط التجــرمي امل ــسليم اجملــرمني ل ــا (وخيــضع ت ــه يف امل ــصوص علي ــانون  ٧دة املن  مــن الق
وخيضع تطبيق شرط التجرمي املزدوج لنـهج تفـسريي يركـز علـى الـسلوك            ). ٣٩االحتادي رقم   

وقــد عـــدَّ فريـــق  ). ٧ مــن املـــادة  ٤الفقـــرة (األساســي ولـــيس علــى الفئـــة القانونيــة للجرميـــة    
 .ةيِّداالستعراض هذا األمر من املمارسات اجل

ميكــن رفــض   ســياق تــسليم اجملــرمني، ومــن مثّ ال وال ُتعَتــرب جــرائم الفــساد جــرائم سياســية يف 
  .تسليم اجملرمني املطلوبني يف مثل هذه اجلرائم على أساس طبيعتها السياسية املفترضة

 أسـباباً أخـرى لـرفض طلـب التـسليم، مبـا يف          ٣٩ من القـانون االحتـادي رقـم         ٩وتتضمن املادة   
.  مـن الدسـتور    ٣٨املتحدة يف املادة    كما ُيحظر تسليم مواطين اإلمارات العربية       . ذلك اجلنسية 

  .تعترب الطبيعة اجلبائية للجرمية من بني أسباب الرفض وال
 أشـهر تبعـاً ملـدى تعقيـد     ٦ و٤وأُفيد بأنَّ متوسط املدة اليت تستغرقها عملية التسليم يتـراوح بـني      

ادي  مـن القـانون االحتـ      ١٤ و ١٣وتـنص املادتـان     . القضية ومـدى كفايـة الوثـائق املؤيـدة للطلـب          
  .ةجيِّدوقد وصف خرباء االستعراض هذه املمارسة بأهنا .  على عملية التسليم املعجَّل٣٩رقم 

وبدء احملاكمة احمللية بدالً من التسليم عندما يرفض التسليم على أسـاس اجلنـسية ممكـٌن اسـتناداً                  
  . من اتفاقية الرياض٣٩ من قانون العقوبات وتطبيقاً للمادة ٢٢إىل املادة 
 تسليم شخص مؤقتاً إىل دولة تطلبـه ألغـراض احملاكمـة بـشرط إعادتـه لدولـة اإلمـارات                     ويعترب

، لكنَّـه غـري قابـل      )١٠املـادة   (العربية املتحدة ليقضي عقوبتـه فيهـا خيـاراً يف التـشريعات احملليـة               
  .للتطبيق عندما يتعلق األمر مبواطين اإلمارات العربية املتحدة

ارج دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن أحكــام داخــل إقليمهــا وجيــوز عمليــاً تنفيــذ مــا يــصدر خــ
  ).٣٩ من القانون االحتادي رقم ٧٨ إىل ٧٢ من قانون العقوبات، واملواد ٢٣ من املادة ٣الفقرة (

وينظم تسليَم األشخاص احملكوم عليهم من اإلمارات العربية املتحـدة وإليهـا القـانونُ االحتـادي                
  ). على التوايل٧٨ إىل ٧٢ و٧١ إىل ٦٤املواد  (٣٩رقم 

 ،والحظ فريق االستعراض عدم وجود أحكام يف التشريعات احملليـة تـنظم نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة            
اتفاقية   من ٣٩وحث سلطات اإلمارات العربية املتحدة على النظر يف توسيع نطاق استخدام املادة             

  ").لفات املناسبة والوثائق واملعلوماتامل"تسليم (الرياض العربية للتعاون القضائي عند االقتضاء 
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    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
 ).٦٣ إىل   ٤٣املـواد    (٣٩جتوز املساعدة القانونية املتبادلة من خالل تطبيق القـانون االحتـادي رقـم              

يف اختــاذ إجــراء قــضائي يف الدولــة بــشأن جرميــة معاقــب عليهــا يف " املــساعدة ٤٣وجتيــز املــادة 
ــة  ــة الطالب ــصطلح  ". الدول ــسَّر م ــضائية "ويف ــراءات الق ــات    " اإلج ــة التحقيق ــىن واســع لتغطي مبع

وميكن أيضاً إتاحة املساعدة فيما خيـص اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى            . واملالحقات القضائية أيضاً  
  .شخصية اعتبارية

لقانونيــة وميكــن اســتخدام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد كأســاس قــانوين للمــساعدة ا
وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ اإلمارات العربية املتحدة هي طـرف يف عـدد مـن االتفاقـات          . املتبادلة

الثنائية واملتعددة األطراف يف شأن املـساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة، مثـل اتفاقيـة الريـاض                 
  .العربية للتعاون القضائي

 أســباب رفــض طلبــات املــساعدة القانونيــة  ٣٩  مــن القــانون االحتــادي رقــم ٥٣وحتــدِّد املــادة 
املتبادلة، ومن بينها عدم الوفاء بـشرط التجـرمي املـزدوج، الـذي هـو مـع ذلـك سـبب اختيـاري                       

ميكـن للـسرية املـصرفية     وال. للرفض، وبالتايل فإنَّ لدى الـسلطات اإلماراتيـة املرونـة يف تطبيقـه     
 علـى أنـه قـد ُتـرفَض طلبـات املـساعدة       ٥٣ وتـنص املـادة   . أن تكون عائقاً أمام تقدمي املـساعدة      

). مثــل اجلــرائم الــضرائبية واجلمركيــة (القانونيــة املتبادلــة إذا كانــت تتعلــق جبرميــة ماليــة صــرفة  
 مـن اتفاقيـة   ٤٦ من املادة ٢٢والحظ فريق االستعراض أنَّ هذا احلكم ال ميتثل ألحكام الفقرة     

ه ال جيـوز رفـض طلبـات املـساعدة القانونيـة      األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الـيت تـنص علـى أنـ           
  .املتبادلة جملرد اعتبار أنَّ اجلرم يتعلق أيضاً بأمور جبائية

وَتْتَبــع الــسلطة املركزيــة املعيَّنــة للتعامــل مــع طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة إلدارة التعــاون 
دة القانونية املتبادلة هبـا والوثـائق       واللغة اليت يتعيَّن تقدمي طلبات املساع     . الدويل يف وزارة العدل   

االتفاقـات   نصتـ املرفقة املقدَّمة إىل سلطات اإلمارات العربية املتحدة هـي اللغـة العربيـة، مـا مل                 
  .على خالف ذلكأو الترتيبات الدولية اليت تلتزم هبا دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وفقـاً  " طلب املساعدة القانونيـة املتبادلـة   ، ينفذ٣٩ من القانون االحتادي رقم ٥٤ووفقاً للمادة  
جيوز، بناء على طلـب صـريح   "وباإلضافة إىل ذلك، ". لإلجراءات املعمول هبا يف قوانني الدولة 

من اجلهة القضائية األجنبية، تنفيذ طلب املساعدة القـضائية وفـق شـكل خـاص مـا مل يتعـارض         
أنَّ هذا احلكـم يتـيح مرونـة يف اإلطـار     وقد وجد فريق االستعراض ". ذلك مع القوانني السارية  

القانوين الواجب التطبيـق عنـد تنفيـذ طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة فأشـار إىل أنَّ تطبيقـه                      
  .ةجيِّدميثل ممارسة 
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املدة الالزمة لالسـتجابة لطلبـات املـساعدة القانونيـة           وخالل الزيارة القطرية، أُفيد بأنَّ متوسط     
 ).للحاالت األكثر تعقيداً( أشهر ٦ و٤ني املتبادلة يتراوح ب

 تنص علـى تأجيـل التـسليم إذا    ٣٩ من القانون االحتادي رقم  ١٠ من املادة    ١ورغم أنَّ الفقرة    
كــان الــشخص املطلــوب تــسليمه قيــد التحقيــق أو احملاكمــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة،          

  .ةيوجد حكم مماثل يف سياق املساعدة القانونية املتبادل فال
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     
   )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (

سـيَّما   ذكرت السلطات اإلماراتية أهنا اختذت تدابري لتعزيز التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون وال           
 مـن   ٧تنص املـادة    و. من خالل تعزيز قنوات االتصال مع نظرائها يف الدول األطراف األخرى          

القــانون االحتــادي ملكافحــة غــسل األمــوال علــى إنــشاء وحــدة املعلومــات املاليــة لإلبــالغ عــن   
  .املعامالت املشبوهة وعلى التعاون مع السلطات األجنبية من خالل تبادل املعلومات

ــم      ــانون االحتــادي رق ــة، ميكــن اســتخدام الق ــصورة عام ــام ٣٩وب ــاون  ٢٠٠٦ لع  يف شــأن التع
 ٢١وتـستخدم املـادة   .  الدويل يف املسائل اجلنائية ألغراض التعاون يف جمال إنفاذ القانون  القضائي

ب أو جتميـد العائـدات املتأتيـة مـن جرميـة            من القانون االحتادي ملكافحة غـسل األمـوال يف تعقُّـ          
  .غسل األموال أو الوسائل املستخدمة فيها

ــة أهنــا ال تــشارك يف التحق   ومــع مراعــاة الطــابع  . يقــات املــشتركةوأكــدت الــسلطات اإلماراتي
 من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، حـدَّدت الـسلطات الوطنيـة                 ٤٩االختياري للمادة   

وشـجع فريـق   . احلاجة يف املستقبل إىل النظر يف التحديات اليت تواَجه يف هذا اجملال وتوضيحها           
تعميـق التعـاون الـدويل يف هـذا         االستعراض السلطات على مواصلة استكشاف الفرص املتاحة ل       

  .أو متعددة األطراف/سيَّما من خالل إبرام اتفاقات ثنائية و اجملال، وال
 من قانون التعاون القضائي يف جمال القـضايا اجلنائيـة التـسليم املراقَـب     ٤٢ و٤١وتنظم املادتان   

لطات وأوضــحت الــس. كوســيلة مــن وســائل التحــري، وحتــدِّدان اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا
اإلماراتية أنَّ مثة أساليب أخرى من أساليب التحري اخلاصة تستخدم يف املمارسة العملية مثـل               

  .املراقبة اإللكترونية وتسجيل الفيديو
    

   ةيِّدالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٣  
فيـذ  ة يف إطـار تن    يِّـد بصورة عامة، تعتـرب النقـاط التاليـة مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجل                

 :الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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القانون االحتادي الشامل واملتماسك للتعاون القضائي يف املسائل اجلنائيـة الـذي يـنظم                •  
 بطريقة مفصلة مجيع أشكال التعاون الدويل اليت تستخدمها السلطات اإلماراتية؛

ــى      •   ــذي يركــز عل ــزدوج ال ــى   تفــسري شــرط التجــرمي امل ــيس عل ــسلوك األساســي، ول  ال
 للجرمية؛) الفئة القانونية(التصنيف القانوين 

طة املنصوص عليها يف التشريعات الداخلية عندما يوافـق الـشخص           عملية التسليم املبسَّ    •  
 املطلوب على تسليمه؛

  .ةاملرونة يف استخدام اإلطار القانوين املطبق لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادل  •  
    

   التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
تبعـاً  (اسُترعي اهتمام السلطات اإلماراتية إىل النقاط التالية الختاذ تدابري بـشأهنا أو للنظـر فيهـا                 

للطبيعة اإللزامية أو االختياريـة ملتطلبـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد ذات                  
يل ملكافحــة اجلــرائم املــشمولة باتفاقيــة  هبــدف تعزيــز التعــاون الــدو ) الــصلة باملوضــوع

 :األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ــات         •   ــرفض طلب ــشكل ســبباً ل ــة ال ت ــة اجلــرائم اجلبائي ــضمان أنَّ طبيع ــشريع ل ــديل الت تع
 املساعدة القانونية املتبادلة؛

 النظر يف إخطار األمني العام لألمم املتحـدة باسـتخدام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                   •  
 الفساد كأساس قانوين لتسليم اجملرمني؛

النظر يف تعديل التشريعات للسماح بتأجيل املساعدة القانونية املتبادلة حينما تتعـارض              •  
 ٢٥هذه املساعدة مع حتريات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية، وفقـاً للفقـرة               

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛٤٦من املادة 

اصلة استكشاف فرص املشاركة النشيطة يف االتفاقات الثنائية واملتعـددة األطـراف،      مو  •  
سـيَّما التعـاون يف    وذلك هبدف تعزيـز فعاليـة أشـكال خمتلفـة مـن التعـاون الـدويل، وال               

  .إجراء حتقيقات مشتركة ونقل اإلجراءات اجلنائية
    

   سني تنفيذ االتفاقيةمن أجل حتاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت حددت   - ٤- ٣  
ــادة    ــذ امل ــساعدة يف تنفي ــال       ٤٩امل ــة يف جم ــساد بفعالي ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــن اتفاقي  م

  .التحقيقات املشتركة
  


