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       وافيةخالصة  -اًثاني  
     كندا    

   اتفاقية تنفيذ سياق يف كندال واملؤّسسي القانوين اإلطار عن عامة حملة: مةمقدِّ  - ١  
    الفساد ملكافحة املتحدة األمم

 /أيـــار ٢١يف ") تفاقيـــةاال("األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفـــساد اتفاقيـــة لقـــد وقَّعـــت كنـــدا علـــى 
 وقــد أودعــت كنــدا صــكَّ. ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٢يف ، وصــدَّقت عليهــا ٢٠٠٤ مــايو

 .٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢لدى األمني العام يف تفاقية تصديقها على اال

ــدا و ــضم عــشر   هــي كن ــة ت ــة احتادي ــاتدول ــة،    (مقاطع ــا الربيطاني ــا، وكولومبي ــا، ألربت ومانيتوب
ة األمـري إدوارد،    اريو، وجزيـر  نتـ شـيا، وأو  وفـا سكو  اوندالند ولـربادور، ون   ، ونيوف ونيوبرانزويك

). ونونــافوت، ويوكــون، ة الغربيــة الــشمالياألقــاليم(وثالثــة أقــاليم ) واناتــشك، وساسكوكيبــ
 نَّإ فـ  االحتـادي  االختـصاص    نطـاق املعاهـدات الدوليـة ينـدرج ضـمن         علـى   تـصديق   الولئن كان   

بــع تَت كنــداولـــّما كانــت . تنفيــذها، عنــد اللــزوم، يــستتبع مــشاركة مجيــع مــستويات احلكومــة 
  ه  فإّنــهــا في الــيت هــي طــرف املعاهــداتمبوجــبثنائيــاً مــن أجــل تنفيــذ التزاماهتــا  قانونيــاً تقليــداً 

 باعتبارهــا مــصدراً للقــانون أمــام حمكمــة  هــذه املعاهــدات، أن ُيــستَند إىل بوجــه عــامجيــوز،  ال
  .ريع عادةإعماهلا من خالله، عن طريق التش  يتم حتويلها إىل قانون كندي أومل كندية ما

 يات مـستو  فيمـا بـني   ويهيئ الدستور لفصل السلطات     . ولكندا نظام حكم دميقراطي دستوري    
 يف شـىت الـصكوك الدسـتورية،    املنـصوص عليهـا  احلكومة ويضمن سيادة الربملان، رهناً بـالقيود      

، وكــل مــا قــد ١٩٨٢ ، والقــانون الدســتوري لعــام١٨٦٧ مبــا فيهــا القــانون الدســتوري لعــام 
وجـود جهـاز   الدسـتور يكفـل    نَّأكمـا  .  دسـتورية  رامه على مّر الزمن من اتفاقيـات      يكون مت إب  

  .ر النهائي للقوانني أن يعمل بصفته املفسِّمستقل بوسعه يقضائ
ويـضمن امليثـاق الكنـدي للحقـوق واحلريـات احلقـوق واحلريـات املـذكورة فيـه علـى حنـو غـري             

جمتمـع حـر   أيِّ  أنه مربَّر يف جلياانون كما يظهر  بالقيود املعقولة اليت ينص عليها الق     إالَّ  مرهون  
؛ والـدين  لكـل شـخص حريـة الـضمري          نَّوبصورة خاصة يـنص هـذا امليثـاق علـى أ          . ودميقراطي

، مبـا يف ذلـك حريـة الـصحافة وسـائر وسـائط التواصـل؛                واملعتقد والرأي والتعبري   الفكروحرية  
ــة التج ــة  مُّــوحري ــسلمي؛ وحري ــاتتكــوينع ال ــه يتــضّمن  كمــا.  اجلمعي  علــى احلقــوق  نــصا أّن

 الدسـتور هـو أمسـى    نَّإ. ، واحلقوق القانونية، واحلقـوق يف املـساواة  لالتنقُّالدميقراطية، وحقوق   
  .قانون غري متوافق مع أحكام الدستور أية قوة أو أثريِّ يكون أل قوانني كندا، وال
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    .عة، ترد قائمتها أدناهلقوانني املتنوِّ من خالل طائفة من اتفاقيةذ كندا التزاماهتا مبوجب االوتنفِّ
  )R.S.C., 1985, c. C-46 (القانون اجلنائي •

]http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/index.html[ 

   )S.C. 1998, c. 34(قانون رشو املوظَّفني العموميني األجانب  •
]http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-45.2/index.html[  

 )S.C. 2000, c. 17( ومتويل اإلرهابيني) غسل األموال(قانون عائدات اجلرمية  •
  ]http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-24.501/index.html[  

  قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية  •
)R.S.C., 1985, c. 30) 4th Supp.((  
]http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/M-13.6/index.html[  

  )S.C. 1999, c. 18 (قانون تسليم املطلوبني •
]http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-23.01/index.html[  

  )S.C. 2011, c. 10 (ن جتميد موجودات املوظَّفني األجانب الفاسدينقانو •
]http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-31.6/index.html[  

   الفاسدين الالئحة التنظيمية اخلاصة بتجميد موجودات املوظَّفني األجانب •
  )SOR/2011-78) (تونس ومصر(
]http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2011-78/index.html[  

  )S.C. 1996, c. 15 (قانون برنامج محاية الشهود •
]http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/W-11.2.pdf[  

الــة امللكيــة الكنديــة أجهــزة متخصِّــصة مــسؤولة عــن مكافحــة  وقــد أنــشئت ضــمن شــرطة اخليَّ
يــة  عيَّنـت شــرطة اخلّيالــة امللكيــة الكند ٢٠٠٥ فربايــر/ويف شــباط. اجلـرائم االقتــصادية والفــساد 

. ضاً لالضطالع باإلشراف الوظيفي على مجيع برامج مكافحة الفـساد الـيت تنفّـذها             ضابطاً مفوَّ 
 إىل رشوة املـوظَّفني العمـوميني األجانـب يف نـص واليـة برنـامج مكافحـة                  إشارة خاصة شار  وُي

ى اجلرمية التجارية الذي تنفّذه شرطة اخلّيالة امللكية الكندية، الـذي يـشمل قـضايا الغـش الكـرب                 
  .وجرائم الفساد

 مكافحـة الفـساد علـى الـصعيد          وحـدةَ  الـة امللكيـة الكنديـة      اخليَّ شـرطةُ  أنشأت   ٢٠٠٨ويف عام   
تـاوا  أشـخاص يعمـالن انطالقـاً مـن أو     ا مـن سـبعة   مالدويل، اليت تـضم فـريقني يتـألف كـل منـه           

د وخـربات   تـوفري مـوار   إىل   ُيرمى منها  حالياً لعملية إعادة تنظيم      اجلهازوخيضع هذا   . رياوكَلغ
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دة ضمن إطـار وحـدة عمليـات التحقيـق           املعقَّ القضايالتحقيق يف جرائم الفساد وسائر      لإضافية  
يف اجلـرائم  تحقيـق  الوستشمل واليـة هـذه الوحـدة إجـراء عمليـات            .  احلديثة اإلنشاء  ،اسةاحلّس

جهـزة  اجلنائية املشمولة بقانون كندا اخلاص برشـو املـوظَّفني العمـوميني األجانـب، ومـساعدة أ               
عمليــات اســتعادة (إنفــاذ القــانون واحلكومــات األجنبيــة فيمــا خيــص طلبــات املــساعدة الدوليــة 

  ).املوجودات وعمليات تسليم املطلوبني
الـة امللكيـة الكنديـة تـروِّج لعملـها عـن طريـق إعـداد مـوارد تثقيفيـة خاصـة              شـرطة اخليَّ   أنَّكما  

يـة تـصف عملـها ومغبـات الفـساد،          بالشركاء اخلارجيني بواسـطة منـشورات وملـصقات إعالم        
 .خمصَّصة للتوزيع والتقدمي لدى البعثات الكندية يف اخلارج

    
    القانون وإنفاذ التجرمي: الثالث الفصل  - ٢  

    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ املواد (بالنفوذ املتاجرةو الرشو    

ى مــن أحكــام القــانون اجلنــائي، حبــسب  مبوجــب أحكــام شــتَّرشــوة املــوظَّفني العمــومينيرَّم جتــ
 هــذا اإلطــار القــانوين نَّوقــد ُوجــد أ. شــكل عمليــة الرشــوة، ويــشمل ذلــك الرشــو واالرتــشاء

 وُيعتــرب نطــاق تعريـف املوظَّــف الــوارد يف املــادة . تفاقيـة  مــن اال١٥تقــضي بـه املــادة   مطـابق ملــا 
  ".مهمة عمومية"ون ين يؤدُّ نطاقاً واسعاً، وهو يشمل األشخاص الذ١١٨
 الــذي أشــري إليــه  يف القــانون الكنــدي اخلــاص بــهني العمــوميني األجانــبوظَّفل رشــو املــتنــاَووُي

الرتكـاب الرشـو أو الـشروع يف ارتكابـه،     مـن يتـآمر   مالحقـة  أيـضاً  جييز هذا القـانون    و. أعاله
ومـن ينـصح    ك مع الغري،     ارتكابه بالتشار  ومن ينوي ،   أو يشجِّع عليه   ساعد على ارتكابه  ي ومن
ت علـى أمـور منـها    صَّذا القـانون نـ    هلـ  تعـديالت    ٢٠١٣وقـد اعُتمـدت يف عـام        . ارتكابه ب الغري

وُتلغى مبوجب هـذه التعـديالت االسـتثناءاُت    ،  ، وزيادة العقوبات   القضائية توسيع نطاق الوالية  
موظـف عمـومي أجـنيب    قيـام  تيـسري  من حظر الرشوة اليت كانت تتعلَّق باملدفوعات الـيت ُتقـدَّم ل      

  .بعمل ما
ــائي يُ ١٢٣ و١٢٢ و١٢١ ومبوجــب املــواد ــشاء يف إطــار    مــن القــانون اجلن عتــرب الرشــو واالرت

  .تفاقية من اال١٨املادة األركان اليت تقضي هبا املتاجرة بالنفوذ جرمية جنائية جتتمع فيها 
ــادة وجتــرِّم  ــشاء يف القطــاع ا   ٤٢٦امل ــائي الرشــو واالرت ــانون اجلن ــاً يفــي   مــن الق خلــاص، جترمي

 .تفاقية من اال٢١املادة مبقتضيات 
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    )٢٤و ٢٣ تانداملا (اإلخفاء ؛األموال غسل    
ــرِّ ــادة جتـ ــتعمال  ٣١-٤٦٢م املـ ــائي اسـ ــانون اجلنـ أيِّ ممتلكـــات أو عائـــدات مـــن  أيِّ  مـــن القـ

ــها،  ممتلكــات، أو ــا،   أو حتويل ــصرف هب ــا، أو الت ــها، أو حتويره ــها، أو إحالت   أوإرســاهلا، أو نقل
 نَّأو االعتقـاد بـأ     مـع العلـم      – بقـصد إخفائهـا أو تـسريبها         –ة أخـرى    صـور أيِّ  التعامل معها ب  

ويـسري ذلـك أيـضاً علـى        . تـأتى مـن جرميـة جنائيـة موصـوفة          كلها أو بعـضها ُحـِصل عليـه أو        
 لـشكَّال  يف كنـدا،     لـو حـصال   واللـذين    خـارج كنـدا      انريـ اللـذين جي  اإلغفـال   الفعـل أو    حاالت  

ــة أصــلية  ــن القــانون اجلنــائي    ٣-٤٦٢ف املــادة وتعــرِّ.  موصــوفةجرمي " اجلرميــة املوصــوفة "م
وُيعاقَب على جرمية غسل األموال عقوبة حـدها األقـصى الـسجن        . جنايةباعتبارها تشمل كل    

  .سنوات عشر
ــان وجتــرِّ ــة عــن     ٣٥٥ و٣٥٤م املادت ــدات املتأتي ــائي امــتالك األمــوال أو العائ ــانون اجلن  مــن الق
األحكــام املنــوَّه إليهــا أدنــاه فيمــا يتعلــق باملــساعدة علــى   علــى غــسل األمــوالتــسري و. جنايــة

وجيـوز  . الـشروع يف ارتكاهبـا، والتـآمر الرتكاهبـا        ووالتشجيع علـى ارتكاهبـا،      ارتكاب اجلرمية،   
  .أن ُيدان الشخص جبرمية غسل األموال وباجلرمية األصلية اليت أفضت إليها

   تـــشريعاهتا املتعلقـــة بغـــسل األمـــوال إىل األمـــني العـــام  نـــسخاً مـــنرمسيـــامت كنـــدا وقـــد قـــدَّ
  .٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٢لألمم املتحدة يف 

 يمـــن القـــانون اجلنـــائي، الـــذي يفـــ  ٣١-٤٦٢ و٣٥٤ل جرميـــة اإلخفـــاء يف املـــادتني وُتتنـــاَو
  .تفاقيةمبقتضيات اال

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ املواد (املشروع غري اإلثراء ؛الوظائف استغالل إساءة االختالس؛    

ــواد   ــاول االخــتالس يف امل ــشمل   ٣٨٠ و٣٣٦ و٣٣٤ و٣٢٢ُيتن ــائي الــذي ي  مــن القــانون اجلن
ــة ــسرقة وجرمي ــة  ال ــالجرمي ــام ويف     . االحتي ــام االخــتالس يف القطــاع الع ــذه األحك ــاول ه وتتن

  .القطاع اخلاص
" إسـاءة األمانـة    ال أو االحتيـ " املتعلقـة بــ    ، من القـانون اجلنـائي     ١٢٢املادة  نَّ  أوقد أفادت كندا ب   

ــذين ــهما ال ــع األفعــال الــيت   ، العمــوميوظَّــف امليرتكب  إســاءة اســتغالل  متثـــِّل تــسري علــى مجي
  .تفاقية من اال١٩املادة لوظائف مبوجب ل
لة يف الثــراء غــري املــشروع مناقــضة للمبــادئ األساســية   ـِّاجلرميــة اجلنائيــة املتمثــ  نَّأعتــرب كنــدا وَت

 عنـد   ،كنـدا  نَّإولـذا فـ   . لميثـاق الكنـدي للحقـوق واحلريـات       ل و ها،توردسللنظامها القانوين، و  
 .منها ٢٠ املادة على ظت حتفَّ،تفاقيةتصديقها على اال
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    )٢٥ املادة (العدالة سري إعاقة    
حنـو  أيِّ علـى  " مـن القـانون اجلنـائي، الـيت جتـّرم الـشروع املتعمـد              ١٣٩ املـادة    نَّأفادت كندا بأ  

 فعل يردع شخصاً عـن تقـدمي        تشمل أيَّ " عدالة، أو حرفه، أو إحباطه    يف إعاقة سري ال   ... كان  
ــد أو      ــق التهدي ــل شــروعاً يف ردعــه عــن تقــدميها، عــن طري ــة، أو ميثِّ الرشــو أو غريمهــا مــن   أدل

مـشارك يف   " كل فعل من أفعال التدخل يف إقامة العدالـة ضـد             ١-٤٢٣املادة  وحتظر  . الوسائل
، وينطبق انطباقـاً واسـع النطـاق، فيـشمل     ٢  معرَّف يف املادة  هذا املصطلح  نَّإ". منظومة العدالة 

 وأجهـزة إنفـاذ القـانون،       وأعضاء الـضابطة العدليـة    احملامني، والقضاة، وأعضاء هيئات احمللفني،      
  .ي القطاع العامموظَّفوإدارة القضاء، وغريهم من 

 ضو الـضابطة العدليـة أو      العمـومي أو عـ     وظَّـف  من القانون اجلنائي مقاومة امل     ١٢٩وجترِّم املادة   
 يف الــضابطة العدليــةكمــا جيــرَّم عــدم مــساعدة عــضو  . إعاقتــهما يف أدائهمــا مهامهمــا الرمسيــة 

 .القبض على األشخاص أو يف حفظ النظام، دون عذر معقول
    

    )٢٦ املادة (االعتبارية لشخصياتا مسؤولية    
 اجلنائيـــة األشـــخاص  مـــن القـــانون اجلنـــائي يـــشمل نطـــاق املـــسؤولية ٢-٢٢مبوجـــب املـــادة 

مبن فيهم اهليئات العموميـة، فيمـا خيـص اجلـرائم الـيت يرتكبـها بالنيابـة عنـهم كبـار           العتباريني،  ا
 هـذه   وال متـسّ  . نيل واملمـثِّ  وظَّفنيؤالء املـ  هلـ   تعريـف  ٢املـادة    يف   كما يرد . ممثِّلوهم يهم أو موظَّف

  .رتكبون اجلرمية ذاهتااملسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ي
.  مــن اجلــزاءات النقديــةالتغــرمي وغــريهومــن العقوبــات الــيت جيــوز إيقاعهــا علــى هــذه األفعــال  

ــاحلكم أن تــصدر     بإخــضاع أمــراً  وباإلضــافة إىل فــرض الغرامــة جيــوز للمحكمــة الــيت تنطــق ب
 ).١-٧٣٢املادة (، ميكن أن يتضمن شروطاً املؤسسة املتورطة لالختبار

    
    )٢٧ املادة (والشروع ةاملشارك    

 مـن القـانون اجلنـائي يــشمل نطـاق املـسؤولية كـل شـخص يــساعد        ٢٢ و٢١مبوجـب املـادتني   
م وجتـرِّ .  عليـه  عليه، أو ينـصح بـه، أو يلتمـسه، أو حيـثّ     يشجِّع، أو   ة جنائي جرميةعلى ارتكاب   

 مـن  ٤٦٥ملـادة  اوجتـّرم  . ة اجلنائيـ  اجلرميـة  من القانون اجلنـائي الـشروع يف ارتكـاب           ٤٦٣املادة  
 فـال جيـرَّم     ة اجلنائيـ  اجلرميـة ا التحـضري الرتكـاب      أمَّ. ة اجلنائي اجلرميةهذا القانون التآمر الرتكاب     

 .مبقدار تشكيله شروعاً فيهاإالَّ 
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    )٣٧و ٣٠ املادتان (القانون إنفاذ سلطات مع التعاون واجلزاءات؛ واملقاضاة املالحقة    
قوبة على حنو متناسب مع خطورة اجلرمية ودرجـة مـسؤولية        مبوجب القانون اجلنائي ُتفرض الع    

 نَّأجــد مــن أجــروا االســتعراض وقــد َو. ة الغرامــومقــدارمرتكبــها، مبــا يف ذلــك مــدة الــسجن  
ى فيهـا   كندية تقع حتت طائلـة عقوبـات يراعـ        جرائم الفساد املنصوص عليها وفقاً للتشريعات ال      

 العمـومي   املوظَّـف عوامل املشدِّدة، مثـل صـفة       وقد تنطبق بعض ال   . مدى خطورة اجلرائم املعنية   
  .وتنطبق يف بعض احلاالت مدد دنيا إلزامية لعقوبة احلبس. مدى نشاط الفساد أو

 العمـوميني،   املـوظَّفني ولئن كانت هناك حـصانات متعلقـة بالوظيفـة تـسري علـى بعـض فئـات                  
هـذه   نَّإاهليئـات اإلداريـة، فـ     ون، وأعـضاء بعـض      مبن فيهم الربملانيون، والقضاة، واملدَّعون العامّ     

. جبـرائم الفـساد   ل حاجزاً حيول دون التحقيق اجلنـائي أو املالحقـة فيمـا يتعلـق               احلصانات ال متثّ  
 باحلـصانة مـن املـسؤولية الشخـصية         ون يتمتعـ  ،" للتاج اًأعوان "باعتبارهم العموميون،   فاملوظَّفون

 لني بـصفتهم الرمسيـة العمـلَ      العامـة املخـوَّ   يتعلق باألفعال اليت يقومون هبا حتقيقـاً لألغـراض           فيما
ــها، لكــن   ــ هــذه احلــصانة ال نطــاقمــن أجل ــيت   ي ملهــام انطــاق خــارج  يأتوهنــاشمل األفعــال ال

  .املشروعة املعهود هبا إليهم
ون الكنـديون سـلطة استنـسابية واسـعة النطـاق يف تأديتـهم مهـامهم مـن                  مُّوميارس املدَّعون العـا   

هبـذا الـشأن يف   ر إرشادات وتوفَّ. ن مبمارسة ملَكَة احلكم املستقل  أجل الصاحل العام وهم ملزمو    
  .ويف التوجيهات املتعلقة باملمارسة ذات الطابع السريالكندي هاز االدِّعاء العام جب كتيِّ

ــائي ويــنص ــانون اجلن ــى الق ــدابري جيــب اختاذهــا فيمــا خيــص احتجــاز األشــخاص اجلا     عل ــة  ت ري
 مــع مراعــاة ضــرورة التكفــل بالــسالمة العامــة ومبثــول  ت،مالحقتــهم وإطــالق ســراحهم املؤقَّــ 

 بـأن تنظـر     قـانون اإلصـالحيات واإلفـراج املـشروط       ويقـضي   . هم خالل اإلجراءات الالحقة   املّت
يف أمــور منــها مــدى خطــورة  اإلفــراج هــذا هيئــة اإلفــراج املــشروط عنــد اختاذهــا القــرار مبــنح  

  .اجلرمية
مبـا يف  (هم جبرميـة جنائيـة مـا      عمـومي مـتَّ    موظَّـف   الـيت يعمـل فيهـا      املؤسسةرئيس  وجيوز لنائب   

نـه يف وظيفـة أخـرى،       يده مؤقتـاً، أو يعيِّ     ، أو يكفّ  وظَّف، أن يعزل هذا امل    )ذلك جرائم الفساد  
نتيجـة التحقيـق فيمـا      ُتعـرف    وريثمـا وذلك حبسب طبيعة اجلرميـة املـدَّعى هبـا ومـدى خطورهتـا              

ال جيـوز للـشخص الطبيعـي أو    أّنـه  اجلنـائي علـى   وباإلضـافة إىل ذلـك يـنص القـانون          . يدَّعى به 
ــة،         ــع احلكوم ــد م ــساد أن يتعاق ــى الف ــة عل ــرائم قائم ــدان جب ــاري امل   أن يتقاضــى أيَّوالاالعتب

 األشــخاص علــىُيحظَــر أيــضاً  كمــا .شــخص آخــرأيِّ تعــويض مبوجــب عقــد بــني احلكومــة و
ــذا الوضـــع    ــذين يكونـــون يف هـ ــةأن يـــشغلوا الطبيعـــيني الـ ــة عموميـ ــانون . وظيفـ ومبوجـــب قـ
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ــراج اإلصــالحيات ــشروط واإلف ــامل ــه غرضــني       متثِّ ــاج اجملــرمني في ــادة إدم ــع وإع ــة اجملتم ل محاي
  . وهيئة اإلفراج املشروطاالحتادية من أغراض املنظومة اإلصالحية رئيسيني

وفيما خيص التعاون مع أجهـزة إنفـاذ القـانون، مثـة تـدابري تتـيح للمجـرمني املتعـاونني أن يتفـادوا                       
حقة مقابل إدالئهم بشهادة وتقدميهم املساعدة بأشكال أخرى، مبا يف ذلـك حتديـد عائـدات                املال

وعالوة على ذلك جتري مساومات بني الدفاع واالدِّعاء، وُتمنح أحكام أخف، وجيـري             . اجلرمية
وقف اإلجراءات، وُتمنح احلـصانة مـن املالحقـة، بالتعـاون مـع املستـشار القـانوين واحملـاكم بغيـة           

ودرجت العادة على صعيد املمارسة أن تعامل احملاكم التعاون خالل التحقيـق أو             . ق التعاون حتقي
  .بعد التوقيف مبثابة عامل خمفِّف عند حتديد العقوبة املناسبة خالل مرحلة ما

    
    )٣٣و ٣٢ املادتان (واملبلّغني الشهود محاية    

انة هبـا يف احملكمـة حلمايـة الـشهود          توجد آليات حلمايـة الـشهود، مبـا فيهـا تـدابري ميكـن االسـتع               
ــانون . خـــالل إدالئهـــم بـــشهادهتم بالوســـائل  للـــشاهد أن يـــديل بـــشهادته اجلنـــائيوجييـــز القـ

شرطة اخلّيالـة امللكيـة     وتدير  . الفيديوية، عندما تستنسب احملكمة ذلك      السمعية أو  التكنولوجية
املــساعدة لألشــخاص  إطــاره يفم تقــدَّالــذي االحتــادي حلمايــة الــشهود، كنــدا برنــامج الكنديــة 
يف معلومــات، أو يــشاركون بــصورة أخــرى يف التحقيــق أو التحــري    أوببيِّنــات ُيــْدلونالــذين 
 إىل مكـان    الـيت ميكـن اختاذهـا نقـلُ الـشاهد         مايـة   احلومـن تـدابري     . هـا أو مالحقـة مرتكبي    اجلرمية

 هإليــه، ومــدُّ رةوإســداء املــشو، هويتــه، وتغــيري  لــهآخــر يف كنــدا أو خارجهــا، وتــأمني مــسكن
  .ذاتياعادة استقراره لكي يغدو مكتفياً إل منه أو تسهيالًضماناً أل ،الدعم املايلب

ان أثـر اجلرميـة علـى       يف بيـ   ويقضي القانون اجلنائي بأن تنظـر احملكمـة عنـد حكمهـا علـى اجملـرم               
م بتبيــاهنم  يف احلكــم علــى اجملــراملــشاركةلمجــين علــيهم لثــر يتــيح هــذا األفبيــان . اجملــين علــيهم

  .للمحكمة وللمجرم كيف تضرروا باجلرمية
 مـن القـانون     ١-٤٢٥غـون عـن جـرائم الفـساد، حتظـر املـادة             وفيما خيص األشخاص الـذين يبلِّ     

، وإهنــاء توظيفــه، وإحلــاق الــضرر بــه بــصورة  وظَّــف العمــل ختفــيض رتبــة املنــائي علــى ربِّاجل
مـن  جرميـة    ارُتكَبـت قـد   تكـون   إمكان أن    عن    إبالغه جبريرة حبقّه،اختاذ تدابري تأديبية    وأخرى،  

، سـواء قبـل     خاص مبقاطعة من املقاطعات    قانون أو نظام احتادي أو       اجلرائم املنصوص عليها يف   
 قـــانون محايـــة املـــوظَّفني نَّأضاف إىل ذلـــك وُيـــ. أن يقـــوم بـــاإلبالغ أو علـــى ســـبيل االنتقـــام

ــب  ــيح لل غنيلِِّالعمــوميني امل ــة تت عمــوميني أن يكــشفوا عــن املخالفــات، ومت   ني المــوظَّف يهيــئ آللي
 لعاّمـة ويهيـئ هـذا القـانون أيـضاً     . زاهة يف القطاع العام ـض املعين بالن  مبوجبه إنشاء مكتب املفوَّ   
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ض املعـين   املفـوَّ بـإبالغ سن نيـة،   قيامهم، عن حـ    جبريرةاجلمهور محاية من انتقام أرباب عملهم       
كمـا  . العـام االحتـادي   أهنـا ارُتكبـت يف القطـاع        بعى  دَّالفـات يُـ   خم عنزاهة يف القطاع العام     ـبالن

 . وسائل محاية أخرىاملقاطعاتمستوى توفّر على 
    

    )٤٠و ٣١ املادتان (املصرفية السرية واملصادرة؛ واحلجز التجميد    
 مـن القـانون   ٣-٤٦٢ يف املـادة   ُمبيََّنـةً  املتأتيـة عـن اجلرميـة   املوجـودات  آليـات متييـز وجتميـد        ترد

مـن هـذا القـانون     ٣٧-٤٦٢ومبوجـب املـادة   ).  عائدات اجلرميـة ٢-الباب الثاين عشر(اجلنائي  
 االحتمـاالت، أهنـا    أسـاس أرجحيـة    جيوز للمحكمة أن تـأمر مبـصادرة أيـة ممتلكـات جتـد، علـى              

ــ ــدات جرميــة و متثِّ ــة، مبــا      نَّأل عائ ــكاجلرميــة قــد ارُتكبــت فيمــا يتعلــق باملمتلكــات املعني  يف ذل
ويظــل جــائزاً للمحكمــة أن تــصادر املمتلكــات املعنيــة إذا  .  خــارج كنــدااملمتلكــات املوجــودة

 نَّأاجلرمية مل ُترتكب فيما يتعلـق هبـذه املمتلكـات، لكنـها تـرى دون شـك معقـول                     نَّأوجدت  
ويف احلاالت اليت تتعذر فيها مصادرة املمتلكات بـسبب          .ل عائدات جرمية  املمتلكات املعنية متثِّ  

وجودهـا خـارج كنـدا، أو اختالطهـا مبمتلكـات أخـرى              ن النية، أو  نقلها إىل طرف ثالث حس    
ومبوجـب  . مكـافئ بلـغ  بتغـرمي م على حنو جيعـل مـن الـصعب فرزهـا، جيـوز للمحكمـة أن تـأمر                  

  . اجلرمية املصادرة وسائلَجوازيشمل نطاق  ١–٤٩٠املادة 
يجـري مبوجـب قـانون       ف دها الدولة أو حتجزها أو تصادرها     ر شؤون املمتلكات اليت جتمِّ    تدبُّا  أمَّ

وجييـز هـذا القـانون لـوزير األشـغال العامـة وأجهـزة احلكومـة إدارة             . إدارة املمتلكات احملجوزة  
  .ر شؤوهنا، والتصرف هباة، وتدّبدة أو احملجوزة أو املصادراملمتلكات اجملمَّ

 العام، بناًء على أمر قضائي، بطلـب احلـصول علـى            يوال حتول السرية املصرفية دون قيام املدَّع      
 .السجالت املالية املتصلة بعائدات اجلرمية

    
    )٤١و ٢٩ املادتان (اجلنائي السجل التقادم؛    

  . جرائم الفسادها، مبا فياجلناياتتقادم فيما خيص أيِّ ال تقضي القوانني الكندية ب
  لكـن،  . مـة مـن أدلـة علـى إدانـات سـابقة للمتـهم             م خـالل احملاك   قـدَّ ُيَبـل مـا     قْوعلى العموم ال يُ   

 أأدىل فــيمكن تقــدمي األدلــة املــستندة إىل هــذه اإلدانــات ســواء احلــسنة  بــسمعتههم  املــتَّدفــع إذا
ع أن يكون بني هـذه اإلدانـات إدانـات ُنِطـق هبـا      ويف كلتا احلالتني ُيتوقَّ. املتهم بإفادة أم مل يدل    

قدَّم خالل جلسة من جلسات النطق بـاحلكم أدلـة          ز أن تُ  ضاف إىل ذلك أنه جيو    ُيو. ارجيف اخل 
  . يف دولة أجنبيةقائمة على إدانة سابقة
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    )٤٢ املادة (القضائية الوالية    
  أوكليـا  عندما ُترتكـب اجلرميـة    تفاقيةلكندا والية قضائية على اجلرائم املنصوص عليها وفقاً لال        

قـسطاً   نَّإ إطـار اختـصاص احملـاكم الكنديـة فـ     ولكي تندرج اجلرمية ضـمن . أراضيها على  جزئيا
  . جيب أن يكون قد جرى يف كنداجتتمع هبا أركاهنا اليت فعالكبرياً من األ

لكـن  . أراضـيها علـى   القضائية  واليتها   من خالل ممارستها     بشكل رئيسي كندا قوانينها    وُتْعملُ
ــان إذا ــدا    كـ ــة وكنـ ــني اجلرميـ ــام بـ ــي هـ ــط حقيقـ ــاك رابـ ــ هنـ ــا،  فـ ــاريف إيمكن هلـ ــانون طـ  القـ
ويـضاف إىل   .  األفعال اليت جتري خـارج أراضـيها       لوسكسوين، أن متارس اختصاصها على    غاألن

ني العموميني األجانب جتيز الواليـة القـضائية علـى جرميـة            وظَّفتعديالت قانون رشو امل    نَّأذلك  
 ها كـان مرتكبـ  كب يف كنـدا إذ    قد ارتُ  اإلغفالالفعل أو    نَّأالرشوة املرتكبة يف اخلارج، باعتبار      

 موجوداً يف كنـدا بعـد ارتكـاب الفعـل أو اإلغفـال، أو      وكانمقيماً دائماً فيها،   أومن رعاياها 
ــة عامــة  ــة، أو مؤســسة  أوكــان هيئ ــشأةكــان شــركة  أو مجعي ــها مت  أو شــراكة أو من  أو تكوين

 كمــا أنــه مت .إحــدى مقاطعاهتــاتــشكيلها أو تنظيمهــا بــصورة أخــرى مبوجــب قــوانني كنــدا أو 
) ٤املــادة (ذه التعــديالت توســيع نطــاق الواليـة مــن حيــث اجلنــسية ليـشمل اجلرميــة اجلديــدة   هبـ 

  .املتمثِّلة يف إنشاء حسابات خارج دفاتر احملاسبة
من القانون اجلنائي يشمل نطاق الواليـة القـضائية الفعـل أو اإلغفـال الـذي                ) ٤ (٧ومبوجب املادة   

املنصوص عليه يف قـانون التوظيـف يف األجهـزة العموميـة،     يرتكبه موظَّف اخلدمة العمومية، باملعىن  
  .ل جناية يف كندا لو ارُتكب فيهاكِّخارج كندا ويشكِّل جرمية يف مكان ارتكابه، والذي يش

    
    )٣٥و ٣٤ املادتان (الضرر عن التعويض الفساد؛ أفعال عواقب    

 شـخص   عملفإذا  .  الفساد قانونية تطال أفعال  اللقد اختذت كندا عدة تدابري جلعل اإلجراءات        
ل فـساد،  فعـا ميارس سلطة نظامية من أجل غرض غري سليم أو بسوء نية، مبا يف ذلك ارتكابـه أ         

وعلـى  . له أمام القضاء عن طريق تقدمي طلب مراجعة قـضائية         عمافإنه جيوز الطعن بقراراته أو أ     
عـدد مـن األنظمـة      املستوى االحتادي، يـشتمل اإلطـار القـانوين النـاظم للعقـود احلكوميـة علـى                 

ــة، والـــسياسات والتوجيهـــات واملبـــادئ        ــوائح االحتاديـــة، واالتفاقـــات الدوليـــة والوطنيـ واللـ
التوجيهية، اليت تتناول جرائم الفساد، مبا يف ذلـك اعتبـار الـضالعني يف الفـساد مـن األشـخاص                    

 أن يـأمر    القضاء ميكـن   نَّأكما  .  غري مؤهَّلني للمزيد من العقود     واملؤسساتوكيانات األعمال   
  .بإعادة األموال إىل اجملين عليهم يف إطار دعوى جنائية



 

V.14-0091111 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.8

ويقــضي القــانون املــدين الكنــدي بتــدابري للتكفــل بــأن يكــون للكيانــات أو األشــخاص الــذين    
دوا ضرراً بسبب فعل من أفعال الفـساد احلـق يف إقامـة دعـوى قانونيـة طلبـاً للتعـويض مـن                       تكّب

دا يهيـئ القـانون األنغلوسكـسوين القواعـد القانونيـة ذات            ويف كنـ  . املسؤولني عن الضرر املعين   
 .كيالكيبك حيث تبيَّن قواعد املسؤولية املدنية يف القانون املدين ، باستثناء مقاطعة كيبالصلة

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦ املواد (الوكاالت بني فيما والتنسيق املتخّصصة السلطات    

أجهــزة اخلّيالــة امللكيــة الكنديــة   شــرطة كمــا وردت تفاصــيله أعــاله، أنــشأت كنــدا ضــمن      
  .يف جمال مكافحة اإلرهاب وإنفاذ القانون صةمتخصِّ

القطـاع  يف طوعية يف جمـال اإلبـالغ، وأنـشطة         التزامات  ية و جباروقد اعتمدت كندا التزامات إ    
وعلـى الـرغم مـن عـدم وجـود نـص            .  مبـسائله  توعيـة الو راقبـة الفـساد    مل اخلاص واجملتمع األهلـي   

عتمــد حبــسب اللــزوم لتــشجيع  يــة تنفيــذ كنــدا هلــذه التــدابري، فإهنــا توضــع وتُ  وحيــد يــنظم كيف
  مبوجـب املـادتني    ،فعلـى سـبيل املثـال أنـشئ       . التعاون بني القطاع اخلاص وأجهزة إنفاذ القانون      

الكنــدي ركــز امل يني،ومتويــل اإلرهــاب) غــسل األمــوال( مــن قــانون عائــدات اجلرميــة  ٤١ و٤٠
مهـا، ويكـشف عنـها،      لها، ويقيِّ ، الذي جيمع املعلومات، وحيلِّ     املالية تحليل املعامالت والتقارير  ل

. غسل األموال ومتويل األنـشطة اإلرهابيـة، ومنعهـا وردعهـا          أعمال  بغية املساعدة على كشف     
 اختـذت تـدابري قويـة لتـشجيع األشـخاص            شـرطة اخلّيالـة امللكيـة الكنديـة        نَّأويضاف إىل ذلـك     

ر أرقـام   فّد وتوزيع ملصقات ومنشورات وإقامة موقع شبكي يـو        على اإلبالغ عن اجلرائم بإعدا    
 .هاتف لإلبالغ عن اجلرائم

    
    دةاجليِّ واملمارسات الناجحة التجارب  - ٢- ٢  

 مـن  الثالـث  الفـصل  تنفيـذ  بـشأن  دةاجليِّـ  واملمارسـات  َمـواطن النجـاح    ل أبـرز   تتمثَّـ  عامـة  بصفة
  : فيما يليتفاقيةاال

راً علــى قــانون رشــو املــوظَّفني العمــوميني األجانــب   التعــديالت الــيت أُدخلــت مــؤخَّ   ●  
 .لتوسيع نطاق الوالية القضائية، وزيادة العقوبات، واستبعاد املدفوعات لقاء تيسري

لـة امللكيـة الكنديـة الـيت جـرت مـؤخراً            ا لـشرطة اخليَّ   لتنظيم االسـتراتيجية  اإعادة    ●  
فـساد، ومحـالت توعيـة    بغية زيادة جناعة وفعالية عمليـات التحقيـق يف جـرائم ال      

اجلمهــور الــيت جتريهــا شــرطة اخلّيالــة امللكيــة الكنديــة لتيــسري اإلبــالغ عــن هــذه  
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اجلــرائم، والتعــاون الراســخ جيــَد الرســوخ بــني شــرطة اخلّيالــة وجهــاز االدَّعــاء   
 .العام يف كندا وتبادهلما اخلربات

اب اجلرميــة،  اّتــساع نطــاق أحكــام القــانون اجلنــائي الــيت تتنــاول التــآمر الرتكــ          ●  
ــن أشــكال         ــك م ــا، وغــري ذل ــى ارتكاهب ــشجيع عل ــا، والت ــى ارتكاهب ــساعدة عل وامل

 .املشاركة فيها، ومدى مشول هذه األحكام

التدابري اخلاصة مبصادرة املوجودات يف احلاالت الـيت يتعـذر الـربط بينـها وبـني جرميـة                    ●  
 .ئدات جرميةجنائية معيَّنة لكن احملكمة جتد بدون شك معقول أهنا تشكِّل عا

 .عدم وجود تقادم فيما خيص اجلنايات، مبا يف ذلك جرائم الفساد  ●  

فرض غرامة مكافئة املبلغ يف احلاالت اليت يتعذر فيها مـصادرة املوجـودات املتأتيـة                 ●  
 .عن اجلرمية، مع فرض عقوبات سجن متدرِّجة الشّدة عند عدم دفع هذه الغرامة

غني عن الفساد، وتـدابري احلمايـة       ظَّفني العموميني املبلِّ  اية املو اّتساع نطاق قانون مح     ●  
      .اليت ينص عليها

    التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢  
  :الفساد ملكافحة القائمة التدابري تعزيز مواصلة تتيح أن التالية اخلطوات شأن من

ــاء تيــسري، وذلــك      ●   ــاء اســتثناء املــدفوعات لق ــة إىل إلغ ــاً مواصــلة اجلهــود الرامي  وفق
 .للتعديالت اليت أُدخلت مؤخراً على قانون رشو املوظَّفني العموميني األجانب

االســـتمرار علـــى التواصـــل مـــع منظمـــات اجملتمـــع األهلـــي وإشـــراكها يف توعيـــة    ●  
 .اجلمهور، وكشف حاالت الفساد، واإلبالغ عنها

ــة اختــاذ     ●    تــدابري مواصــلة النظــر، بتعــاون وثيــق مــع ســلطات املقاطعــات، يف إمكاني
لتوفري احلماية لكل شخص يف القطاع اخلاص يقوم عن حـسن نيـة وباالسـتناد إىل                

 .أسس معقولة باإلبالغ عن حاالت فساد من أن يعاَمل معاملة غري مربَّرة

مواصلة النظر يف إمكانية اختاذ تدابري لتشجيع التعاون بـني الـسلطات الوطنيـة وكيانـات          ●  
بادرة إىل اإلبالغ عن حاالت الفساد الـيت يكـشف عنـها            القطاع اخلاص، مبا يف ذلك امل     

 .القطاع اخلاص خالل عمليات مراجعة االمتثال أو غريها من العمليات
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    الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  
    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد (ئيةاجلنا اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل اجملرمني؛ تسليم    
يف كندا ُيهيَّأ لتسليم املطلوبني مبوجب االتفاقات الثنائية واملتعددة األطـراف الـيت تنـدرج كنـدا                 
يف عداد األطراف فيها، وُيهيَّأ له، يف ظروف حمدودة، من خـالل اتفـاق ذي طـابع حمـدَّد مـَربم                     

ثنائيـة تتعلـق بتـسليم املطلـوبني        يـة   اتفاق ٥١ وقـد وقَّعـت كنـدا     . مبوجب قانون تسليم املطلـوبني    
اتفاقيـة   كنـدا تقبـل      نَّكمـا أ  . معاهـدات متعـددة األطـراف ذات صـلة         ٤وهي أيـضاً طـرف يف       

 للتسليم يف احلـاالت الـيت ال يوجـد فيهـا اتفـاق نافـذ معمـول بـه                 نيامكافحة الفساد أساساً قانو   
وقـد اتُّخـذت    . مم املتحـدة بـذلك    مَربم مع الدولة الطرف الطالبة، وقد أعلمت األمني العام لأل         

  . يف العديد من املناسبات أساساً لتسليم املطلوبنيتفاقيةاال
وُيعترب التجرمي املزدوج شرطاً مسبقاً للموافقة على التسليم لكـن يطبَّـق معيـار مـرن مـستند إىل                   

ة إىل وباإلضـاف .  مـن قـانون تـسليم املطلـوبني      ٣املـادة   السلوك فيما يتعلق هبذا املتطلب مبوجـب        
ذلك جيب أن تقع اجلرمية املطلوب التسليم فيها حتت طائلة عقوبة ال تقل عن الـسجن سـنتني،                  

ملــشروع، باســتثناء الثــراء غــري ا( مكافحــة الفــساد اتفاقيــة مجيــع األفعــال املــشمولة بنَّيعــين أ مــا
طلـوبني  هي جرائم جيـوز تـسليم امل  ) تفاقيةظاً عند تصديقها على االالذي أبدت كندا بشأنه حتفُّ  

  .وجتيز كندا تسليم املطلوبني من رعاياها. فيها
 مـن اجلـرائم املنـصوص    مكافحـة الفـساد ال ُتعتـرب أيٌّ    اتفاقيـة    من   ٤٤ من املادة    ٤ووفقاً للفقرة   

 مـن  ٤٤املـادة   مـن  ١٦الفقـرة   كندا تفـي مبتطلبـات      نَّكما أ .  جرائم سياسية  تفاقيةعليها يف اال  
  .ليم جملرد أهنا تستند إىل مسائل ضريبية بعدم رفض طلبات التستفاقيةاال

وقد قامت كندا خبطوات فعالة لتبسيط املتطلبات واإلجراءات املتعلقة باألدلـة فيمـا خيـص دعـاوى              
ــسليم، مــا  ــسليم    الت ــز ملفــات الت ــسليم  . أفــضى إىل املزيــد مــن النجاعــة يف جتهي ــانون ت ومبوجــب ق

  .الحتراز استباقاً لطلب تسليمهماملطلوبني جيوز لكندا أن تعتقل األشخاص على سبيل ا
ومبوجب الدستور الكندي وامليثاق الكندي للحقوق واحلريات وقانون تـسليم املطلـوبني، يـستفيد              
املطلوب تسليمهم من املقتـضيات املتعلقـة باّتبـاع األصـول الواجبـة التطبيـق واملعاملـة العادلـة طيلـة                     

 الدوليـة النافـذة ذات الـصلة وأحكـام        وعالوة علـى ذلـك تقـضي االتفاقـات        . الدعاوى ذات الصلة  
قانون تسليم املطلـوبني الكنـدي بوجـوب أن تـرفض كنـدا طلبـات التـسليم الـيت تـستند إىل دوافـع                       

  .ذات طابع متييزي، من قبيل عرق الشخص املعين أو جنسه أو لغته أو دينه أو جنسيته
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نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة      ولئن كانت التشريعات الوطنية الكندية ال تتناول على وجه التحديد           
 الــسلطة االستنــسابية املتاحــة ألجهــزة االدِّعــاء الكنديــة متــاَرس لتيــسري تنــاول  نَّفقــد أشــري إىل أ

ــة القــضائية األنــسب   ــيهم،  وفيمــا خيــص نقــل األشــخا . القــضايا يف إطــار الوالي ص احملكــوم عل
ــدا طائفــ  ــددة    أبرمــت كن ــات املتع ــة واالتفاق ــات الثنائي األطــراف، وبيَّنــت  ة واســعة مــن االتفاق

 .تطبيقها الفعال هلذه االتفاقات على صعيد املمارسة
    

    )٤٦ املادة(املتبادلة  القانونية املساعدة    
قــانون املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة هــو املرجــع التــشريعي فيمــا خيــص تــوفري 

ما تنـدرج كنـدا يف عـداد الـدول األطـراف      املساعدة القانونية املتبادلة يف كندا، إذ يطبَّق لتنفيذ        
فيه من معاهدات ثنائية ومعاهدات متعددة األطراف بشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، ويبـيِّن                

وكنـدا  . خيص تنفيذ ما تتلقـاه كنـدا مـن طلبـات التـسليم األجنبيـة              فيما  اإلجراء الواجب اّتباعه    
عـددة األطـراف ترمـي إىل تيـسري املـساعدة            معاهـدات مت   ٤معاهدة ثنائية و   ٣٥حالياً طرٌف يف    
 للمــساعدة يــا مكافحــة الفــساد أساســاً قانوناتفاقيــة كنــدا تعتــرف بنَّكمــا أ. القانونيــة املتبادلــة
  .القانونية املتبادلة

 يف كنـدا، وقـد مت    ملساعدة القانونية املتبادلة  املسؤولة عن ا   السلطة املركزية  وزارة العدل هي     إنَّ
 ٤٦املـادة    من   ١٣للفقرة  الدولية واألمني العام لألمم املتحدة بذلك وفقاً         اعدةإعالم فريق املس  

الدوليـة وحـدة أوليـة مـسؤولة عـن االتـصاالت ضـمن              وقـد أقـام فريـق املـساعدة       . تفاقيـة من اال 
اتفاقيـة  قسمه بغية السهر علـى إيـالء األولويـة لطلبـات املـساعدة يف قـضايا الفـساد فيمـا خيـص                 

  .قبل كندا طلبات املساعدة املعّدة باإلنكليزية وطلباهتا املعّدة بالفرنسيةوت. مكافحة الفساد
يف ذلــك   كنـدا عـادةً التجـرمي املـزدوج بغيـة تقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، مبـا          تـشترط وال 

ولـئن كانـت بعـض املعاهـدات الثنائيـة ذات الـصلة تـنص               . احلاالت الـيت تـستلزم تـدابري قـسرية        
قـائم علـى   مـرن  من هذه القاعدة العامة فإنه ُيطبَّق يف مثل هذه احلـاالت معيـار            على استثناءات   

وقد اعترفت كندا بأنه يلزم، نظـراً إىل اإلطـار الدسـتوري الـذي تطبَّـق فيـه إجـراءات             . السلوك
تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مقدار كبري من املعلومات الوقائعية من الدول األطـراف بغيـة             

بعـض أنـواع طلبـات املــساعدة الـيت تـستلزم إصـدار أمــر قـضائي، مثـل إبـراز الــسجالت          تنفيـذ  
بعض الدول الطالبة أثارت هـذا األمـر باعتبـاره         نَّأوقد ُنوِّه إىل    . املصرفية أو جتميد املوجودات   

، عـن طريـق تقـدمي إرشـادات والقيـام           هاّمـة خـذت الـسلطات الكنديـة خطـوات         واتَّ. شاغالً هلا 
 منــها للــدول يف الوفــاء هبــذه املتطلبــات  لــشحذ الــوعي هبــذا الــشأن، مــساعدةً بأنــشطة أخــرى 

  .بالبيِّناتاملتعلقة 
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تتوافـق مـع    فهـي    األسس اليت جيوز أن ُيستند إليها لرفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة             أمَّا
 مـا حيمـل    مثةنَّ، ومن ذلك احلاالت اليت ترى فيها كندا بدون شك معقول أ  تفاقيةمتطلبات اال 

 الطلب مقدَّم بغية معاقبة الشخص املعين بسبب عرقه، أو جنـسه، أو توّجهـه          نَّعلى االعتقاد بأ  
عجـزه   اجلنسي، أو دينه، أو جنـسيته، أو أصـله اإلثـين، أو لغتـه، أو لـون بـشرته، أو عمـره، أو              

 صرفية أو وال جيـوز رفـض الطلـب اسـتناداً إىل الـسرية املـ             . الذهين أو البـدين، أو رأيـه الـسياسي        
  .بسبب انطواء اجلرمية على شؤون ضريبية

وتــشمل املــساعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت ميكــن أن تقــدِّمها كنــدا مبوجــب االتفاقــات الدوليــة     
. تفاقيـة  مـن اال ٤٦املـادة  والقوانني الوطنية ذات الصلة مجيع أشـكال املـساعدة املـشار إليهـا يف           

هادات أو اإلفــادات، وتقــدمي عناصــر األدلــة، وتتبُّــع  ومــن أشــكال املــساعدة املعنيــة مســاع الــش 
ــد أو       ــر التجمي ــذ أوام ــصفتهم شــهوداً، وتنفي ــاهتم، ونقــل احملتجــزين ب ــد هوي  األشــخاص وحتدي

  .احلجز، وجتميد عائدات اجلرمية وحجزها ومصادرهتا والتصرف هبا، واستعادة املوجودات
إكمــال الطلــب وبغيــة ة بغيــة وعلــى صــعيد املمارســة ُتجــرى مــشاورات مــع الــسلطات األجنبيــ

 رهناً بـبعض الـشروط قبـل اختـاذ قـرار             طريقة ميكن ذلك،   البتِّ فيما إذا كان ميكن تلبيته وبأيِّ      
وعندما تتخذ كندا قـراراً بـرفض طلـب املـساعدة القانونيـة املتبادلـة فإهنـا تبـيِّن أسـباب                     . برفضه

  .هذا الرفض للدولة الطرف الطالبة
وميكـن أن  .  إىل الدول األخرى دون طلب مـسبق   يال املعلومات تلقائ  وبوسع كندا أيضاً أن حتي    

جيري ذلك علـى أسـاس مـن العالقـة بـني جهـازي الـشرطة يف الـدولتني، أو مبوجـب مـا يتعلـق                      
وملـساعدة الـدول   . بإحالة املعلومات من االتفاقات الدولية املربمة مع الدول األطراف األخـرى         

ضعت كندا منوذجـاً السـتمارة الطلـب ميكـن أن ُيـستخدم             األخرى يف تقدمي طلب املساعدة، و     
  .عندما يراد تقدمي مثل هذا الطلب إىل كندا

ــة يف      ــدمي األدلـ ــوز تقـ ــة، جيـ ــسائل اجلنائيـ ــة يف املـ ــة املتبادلـ ــساعدة القانونيـ ــانون املـ ومبوجـــب قـ
ــائل      ــا مـــن الوسـ ــة أو غريهـ ــروابط الفيديويـ ــطة الـ ــة أخـــرى بواسـ ــة يف دولـ ــراءات اجلنائيـ اإلجـ

  .عد دون حضور الشاهد يف مكان جلسة االستماعُبلوجية اليت تتيح تقدمي األدلة عن التكنو
ل كنــدا تكــاليف تنفيــذ طلبــات املــساعدة القانونيــة عنــدما تــستجيب هلــذه   مَّــوبوجــه عــام تتح

ل الدولــة املطلــوب منــها والدولــة الطالبــة معــاً هــذه التكــاليف  مَّــلكــن ميكــن أن تتح. الطلبــات
 .يذ االستعانة مبوارد كبريةعندما يستتبع التنف
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   اخلاصة التحّري أساليب املشتركة؛ التحقيقات القانون؛ إنفاذ جمال يف التعاون    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨ املواد(
ليــل املعــامالت والتقــارير املاليــة مكلَّــف بتبــادل املعلومــات االســتخبارية املاليــة مــع مركــز حت نَّإ

وُتتبـادل املعلومـات الـيت      . ل ومتويـل اإلرهـابيني    سائر الدول األطراف فيما يتعلـق بغـسل األمـوا         
. يتلقاهــا هــذا املركــز علــى النحــو املناســب مــع الــشرطة الكنديــة وغريهــا مــن األجهــزة املعيَّنــة  

وميكن أن تتعلق هذه املعلومات أيضاً جبرائم الفساد؛ فقد كشف هذا املركـز للـسلطات املعنيـة        
 قــضايا ٢٠١١مــارس /آذار ٣١ حــىت ٢٠١٠أبريــل /يف الفتــرة املمتــدة مــن األول مــن نيــسان  

 يـا مت طوعبالفـساد وفقـاً للمعلومـات الـيت قُـدِّ     ، مشتبه بأهنا تتصل ٣٤غسل أموال بلغ عددها   
  .واليت اسُتلمت من أجهزة إنفاذ القانون

 ضـابط   ٣٧وللمزيد من تعزيز التعاون يف إنفاذ القانون تستعني شرطة اخلّيالة امللكية الكنديـة بــ              
اقتــرن بإنــشاء   ذلــك، إذنَّإ. شرين يف مجيــع أحنــاء العــامل، وســُيزاد هــذا العــدد قريبــاًارتبــاط منتــ

 ياالفريق الدويل املعين مبكافحة الفساد ضمن شرطة اخلّيالة امللكية الكندية، يـوفِّر إطـاراً مؤسَّـس               
ة الكنديــ شــرطة اخلّيالــة امللكيــة نَّمث إ.  للتعــاون الــدويل يف عمليــات التحقيــق ذات الــصلة يــاقو

ــؤخَّ  ــذأبرمــت م ــا العظمــى و     كِّراً م ــة املتحــدة لربيطاني ــتراليا، واململك ــع أس ــاهم م ــدا أرة تف يرلن
الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية، بشأن إنـشاء فرقـة عمـل دوليـة هتـتم برشـو األجانـب،                   

ــيِّن الــشروط الــيت ميكــن وفقهــا       ــة القائمــة بــني املــشاركني وتب ــادل فتعــزِّز الــشبكات التعاوني تب
  .املعلومات ذات الصلة

ي اخلاصــة، مبــا يف ذلــك مجيــع     رِّوجييــز القــانون اجلنــائي الكنــدي االســتعانة بأســاليب التحــ      
إمكانيــة إجــراء عمليــات حتقيــق أمَّــا .  علــى وجــه التحديــدتفاقيــةاألســاليب املــشار إليهــا يف اال
رة مـذكِّ اسـتناداً إىل  وُتجـرى هـذه العمليـات يف معظـم األحيـان      . مشتركة فتقيَّم حبـسب احلالـة     

 نَّبيـد أ  . تفاهم أو تبادل رسائل بـني شـرطة اخلّيالـة امللكيـة الكنديـة واجلهـاز األجـنيب الـشريك                   
 .عمليات التحقيق املشتركة هذه ميكن أيضاً أن ُتجرى دون اتفاق رمسي

    
    اجليدة واملمارسات التجارب الناجحة  - ٢- ٣  

 إطـار  يف يـدة اجل مارسـات املو التجـارب الناجحـة    هـا مـن   ط التاليـة باعتبار   ا النقـ  إىل ُينظـر  إمجاالً
  :الفساد ملكافحة املتحدة األمماتفاقية  من الرابع الفصل تنفيذ
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تتَّبع كندا هنجاً مرناً فيما يتعلق بتطبيق املتطلب القاضي بـالتجرمي املـزدوج، فتطبِّـق        ●  
ني وال تتطلـب    هبذا الشأن معياراً قائماً على السلوك مبوجب قـانون تـسليم املطلـوب            

 .التجرمي املزدوج فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

تقبل كندا طائفة واسعة من األسس القانونية لتسليم األشخاص فيما يتعلق جبـرائم               ●  
الفــساد مبــا يف ذلــك املعاهــدات الثنائيــة واملعاهــدات املتعــددة األطــراف، والقــانون  

 .مكافحة الفساد حبد ذاهتا اتفاقيةالوطين لتسليم املطلوبني، و

 مبــسَّطة فيمــا يتعلــق باألدلــة مــن خــالل اســتخدام وعمليــاتأخــذت كنــدا مبتطلبــات   ●  
يف إجراءات تسليم املطلوبني مقلِّصة بذلك عبء جتهيـز القـضايا           " سجالت الدعوى "

 .املعنية الواقع على عاتق السلطات املسؤولة عن تسليمهم واهليئات القضائية

رة تفاهم متعددة األطراف تتـيح املزيـد مـن الفعاليـة يف             كِّراً مذ ا مؤخَّ اعتمدت كند   ●  
 .تبادل املعلومات وتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة إىل الدول املشاركة

تعتمد كندا هنجاً مرناً يف إجراء عمليات التحقيق املشترك مع هيئـات إنفـاذ القـانون                  ●  
 . هذه العمليات على صعيد املمارسةيف الدول األطراف األخرى وقد أجرت مثل

  
  


