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     خالصة وافية  - ثانياً  
 هولندا    

   
  سي هلولندا يف سياق تنفيذ اتفاقية حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّمة: مقدِّ  - ١  

   األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 ٢٠٠٣كـانون األول/ديسـمرب    ١٠وقَّعت هولندا على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد يف   

 .٢٠٠٦يف أيلول/سبتمرب  ها ِضمنياًة على الربملان من أجل أن يقرُّواقترحها وزير اخلارجي

ألمــني العــام لألمــم املتحــدة يف ا، أُودعــت وثيقــة املوافقــة لــدى ات االتفاقيــة ضــمنيوبعــد أن أُقــرَّ
مـن   يـ  . ومت توسيع نطاق تطبيق االتفاقية ليشمل اجلزء الكـاريب ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٣١

 .٢٠١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٠من  هولندا اعتباراً

ة أحكام املعاهدات الدولية تعلـو علـى القـوانني التشـريعي     من الدستور على أنَّ ٩٤ة وتنص املاد
ة لـذلك، أصـبحت اتفاقيـ    شخاص. وتبعـاً املتعارضة معها يف حال ما إذا كانت ملزمة جلميع األ

الـداخلي اهلولنـدي، كمـا أهنـا     أ مـن القـانون   ال يتجـزَّ  ءاًنشرها، جز مكافحة الفساد، منذ أن متَّ
 ة.لى من مرتبة التشريعات الوطنيمرتبة أع حتتل

وقد كانت اململكة اهلولندية يف السابق مكوَّنة مـن ثالثـة بلـدان، هـي هولنـدا يف أوروبـا، وجـزر        
األنتيـــل كـــت جـــزر ، تفك٢٠١٠َّتشـــرين األول/أكتـــوبر  ١٠األنتيـــل اهلولنديـــة، وأَروبـــا. ويف 

فصـلة: هولنـدا (يف أوروبـا    اهلولندية، وأصبحت اململكة اهلولندية اآلن مكوَّنة من أربعـة بلـدان من  
روبـا، وكوراسـاو، وسـينت مـارتني. وأصـبحت جـزر بـونري وسـان يوسـتاتيوس          )، وأَيـ  الكاريبو

ة لنديـ ة. وتشبه هذه البلـديات اخلاصـة البلـديات اهلو   من هولندا كبلديات خاص وسابا اآلن جزءاً
 األخرى يف معظم النواحي.

قانون عقوبات خاص بـه،   -بونري وسان يوستاتيوس وسابا  -ي من هولندا  ولدى اجلزء الكاريب
دت السـلطات اهلولنديـة،   بقـانون العقوبـات اهلولنـدي حـىت يتـأتى، كمـا أكَّـ        وثيقاً يرتبط ارتباطاً

لية بشأن الفساد. وقد ُوسِّـع نطـاق هـذه    الوفاء مبتطلبات االتفاقيات الدو القيام جبملة أمور، منها
 يوس عندما أصبحت جزءا من هولندا.االتفاقيات تلقائيا ليشمل بونري وسابا وسينت يوستات

تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٥دخل حيز النفاذ يف  متاماً واعتمدت كوراساو قانون عقوبات جديداً
ينت مـارتني مهـا أيضـا تعكفـان علـى      روبا وسـ أَ بأنَّ رمسيا. وأفادت السلطات اهلولندية ٢٠١١

إعــداد قــانون عقوبــات جديــد باســتخدام النمــوذج نفســه. ورغــم أنَّ اململكــة وحــدها، ولــيس  
األجزاء املكوِّنة هلا، هي اليت متلك صالحية إبرام املعاهدات واالتفاقيـات، فـإن انطبـاق أحكـام     
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يـق أي اتفاقيـة أو   تلك الصـكوك قـد يقتصـر علـى بلـد واحـد أو أكثـر. والبـت يف وجـوب تطب         
 ملكة هو من شأن ذلك البلد وحده.بلد من البلدان داخل امل معاهدة على أيِّ

مـن كوراسـاو وسـينت    ومع مراعاة صفة البلد املنفصل ضمن مملكة هولندا اليت حيظى هبـا كـل   
، فـإن االسـتنتاجات التاليـة لالسـتعراض ال تتصـل سـوى بتنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة          مارتني وأَروبا

 (بونري وسينت يوستاتيوس وسابا). ي د يف هولندا يف أوروبا والكاريبالفسا
    

   الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون الفصل  - ٢  
   على تنفيذ املواد قيد االستعراضظات مالح  - ١- ٢  

   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (املواد الرشو واملتاجرة     
املوظفني العموميني. كما تشـمل هـذه    أ من قانون العقوبات رشو١٧٨إىل  ١٧٧جترِّم املواد من 

األحكام األشخاص املنتظر تعيينهم موظفني عمـوميني، وكـذلك املـوظفني العمـوميني السـابقني.      
 أ من قانون العقوبات.٣٦٤إىل  ٣٦٢وارتشاء املوظفني العموميني الوطنيني مشمول باملواد من 

 ات "اهلديـة" و"الوعـد" و"تقـدمي   وتشمل األحكام اجلنائيـة املتعلقـة بالرشـو واالرتشـاء مصـطلح     
خدمة أو عرضها". وميكن أن تندرج مجيع اهلدايا، مبا فيها اهلدايا املعتادة الزهيدة القيمـة (مثـل   

 ق األحكام اجلنائية بشأن الرشوة.اهلدايا التمثيلية) ضمن نطا

وابق مـن قـانون العقوبـات تعريفـا ملصـطلح "املوظـف العمـومي". ويف السـ         ٨٤وال تقدِّم املـادة  
ــه الســلطات   القضــائية، ُيفهــم مــن مصــطلح "موظــف عمــومي" أنَّــ    ه يشــمل "أي شــخص تعيِّن

العمومية يف وظيفة عمومية مـن أجـل أداء جـزء مـن واجبـات الدولـة وهيئاهتـا". وعـالوة علـى          
ذلك، فإن مسألة "ما إذا كان هـذا الشـخص ميكـن أن ُيصـنَّف أيضـا باعتبـاره موظفـا عموميـا         

توظيف ال يعتد هبـا". فـاملهم هنـا هـو أن يكـون "الشـخص قـد ُعـيَِّن حتـت          وفق أحكام قانون ال
 ال ميكن إنكار طبيعته العمومية".إشراف احلكومة ومسؤوليتها يف منصب 

وليس من الضروري أن يقدِّم الراشي اهلدية أو اخلدمة إىل املوظـف العمـومي بصـورة مباشـرة.     
ة موجَّهــة وة. وقــد تكــون اهلديــة أو اخلدمــويــدخل الوســطاء يف نطــاق األحكــام املتعلقــة بالرشــ

 لفائدة طرف ثالث أيضا.

ــة.         ــد أو خدم ــة أو وع ــول" هدي ــب" أو "قب ــة باالرتشــاء عنصــر "طل ــام املتعلق   وتشــمل األحك
وال يهــم مــا إذا كــان املوظــف العمــومي قــد قبــل اهلديــة أو الوعــد بصــفته "موظفــا عموميــا".    

 ".مومي "مواد الرشوةملوظف العوتعترب اهلدايا املقبولة خارج نطاق أنشطة ا
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وال ُيشترط أن يكون املوظف العمومي مأذونا له بالقيام بفعل رمسـي. واملطلـوب فقـط أن متكِّنـه     
 قد حدثت فعال. وظيفته من القيام بذلك الفعل. وال يهم أن تكون واقعة الفعل أو الترك

احلكــوميني يف إطــار  أ مــن قــانون العقوبــات مســاواة املــوظفني     ٣٦٤أ و١٧٨وتكفــل املادتــان  
 دى دولة أجنبية أو منظمة دولية".التشريعات اهلولندية مع "العاملني يف جمال اخلدمة العمومية ل

 ١٧٧وجيري إعداد تشـريع جديـد يقتـرح جتـرمي رشـو وارتشـاء املوظـف العمـومي يف املـادتني          
وظــف مــن قــانون العقوبــات، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت الرشــوة قــد قُــدمت إىل امل ٣٦٣و

مبا خيلّ بواجباته. وسوف يزيـد القـانون اجلديـد العقوبـة      العمومي كي يفعل (أو يترك) شيئا ما
 سنوات. لقصوى إىل السجن ملدة ستا

وأُدخلت تغيريات على نص "التعليمـات اخلاصـة بـالتحقيق واملالحقـة القضـائية جلـرائم الفسـاد        
اقية عنـدما يسـتهل بلـد آخـر التحقيـق      يف اخلارج"، حيث مت التركيز على اتباع هنج أكثـر اسـتب  

 ولندا أيضا والية قضائية عليها.اجلنائي بالفعل يف قضية تكون هل

ــادة   ــاً مكــرراً ٣٢٨وجتــرم أحكــام امل ــانون العقوبــات الرشــو واالرتشــاء يف القطــاع     ثاني مــن ق
، دون ري املتعلقــة بــاملوظفني العمــومينياخلــاص. وتتصــل هــذه املــادة جبميــع أشــكال الرشــوة غــ  

 ادفة للربح/غري اهلادفة للربح).التمييز بني قطاعات اجملتمع (اهل

ــاً مكــرراً ٣٢٨ أحكــام املــادةو ــانون العقوبــات ال تقُْصــر صــراحة جتــرمي الرشــوة يف     ثاني مــن ق
القطاع اخلاص على األفعال اليت ُترتكب"يف سياق النشاط التجاري"، فطبيعة نشاط الشـخص  

أمهية؛ وجيـوز أن يشـمل ذلـك أيضـا األنشـطة غـري التجاريـة.         أمر غري ذي أو الوالية املنوطة به
 دة.عرِضون ذلك من املمارسات اجليِّوقد اعترب اخلرباء املست

ان الزيــارة القُطريــة، كــان هنــاك تشــريع جديــد قيــد اإلعــداد جيعــل حمــور التركيــز الرئيســي  وإبَّــ
ظـف الـذي يتعـارض مـع     من قـانون العقوبـات هـو سـلوك املو     ثانياً مكرراً ٣٢٨ألحكام املادة 

واجباته. وقد اقترح، مع تقدمي مشروع هـذا القـانون، تشـديد العقوبـة القصـوى علـى الرشـوة        
 اخلاص (السجن ملدة أربع سنوات). يف القطاع

دة بشــأن املتــاجرة بــالنفوذ يف التشــريعات اهلولنديــة. وأحــاط فريــق       وال توجــد أحكــام حمــدَّ  
ــاً  االســتعراض علمــا باحلجــة القائلــة بــأن جتــر   ــاً مي الرشــوة يف قــانون العقوبــات يتــيح نطاق  كافي
ل على مزية غري مستحقة. ومـع  من أجل احلصو للمالحقة القضائية ألي ممارسة خاطئة للنفوذ

يف جتـرمي املتـاجرة بـالنفوذ     ، شجَّع فريق االستعراض السلطات الوطنية على أن تنظر جمدداًذلك
 يت أجريت خالل الزيارة القُطرية.ال يف التشريعات اهلولندية بناء على املناقشات
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   )٢٤و ٢٣موال؛ اإلخفاء (املادتان غسل األ    
 مكـرراً  ٤٢٠و ثانيـاً  مكـرراً  ٤٢٠و مكـرراً  ٤٢٠جترِّم هولندا غسل األموال مـن خـالل املـواد    

من قانون العقوبات. وتتناول جرائم غسل األمـوال مجيـع األركـان املاديـة للجـرائم، علـى        ثالثاً
 من اتفاقية مكافحة الفساد. ٢٣دة د يف املادَّالنحو احمل

وتتبع هولنـدا "هنـج العتبـة" يف حتديـد اجلـرائم األصـلية ألغـراض غسـل األمـوال. وُيعتـرب غسـل            
علـى حنـو    األموال جرمية مستقلة مبوجب التشريعات اهلولندية وجيوز مالحقة مرتكبيها قضـائيا 

 مستقل عن اجلرم األصلي.

 طريــة، كــان هنــاك مشــروع قــانون جديــد قيــد اإلعــداد هبــدف توســيع نطــاقان الزيــارة القُوإبَّــ
مكافحة اجلرائم االقتصادية املالية. ومن شأن هـذا القـانون املقتـرح زيـادة العقوبـات       إمكانيات
 لى أشكال خمتلفة من غسل األموال.املفروضة ع

خفـاء) ضـمن نطـاق املـواد     من اتفاقية مكافحة الفسـاد (اإل  ٢٤نة يف املادة وتندرج األفعال املبيَّ
 ٤٢٠إىل  مكـرراً  ٤٢٠(استالم املمتلكـات املسـروقة) واملـواد مـن      مكرراً ٤١٧إىل  ٤١٦من 

 غسل األموال) من قانون العقوبات.( ثالثاً مكرراً
    

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري     
ولندي أحكامـا عامـة بشـأن جـرائم االخـتالس والسـرقة واالحتيـال        ن قانون العقوبات اهليتضمَّ

عـن أحكـام بشـأن     )، فضـالً ٣٢٦و ٣٢١و ٣١٠اليت ميكن جلميع األشخاص ارتكاهبـا (املـواد   
، وبطريقـة  ٣٦٥و ٣٦١و ٣٥٩يـه منصـبه (املـواد    اجلرائم اليت يرتكبـها موظـف مـدين أثنـاء تولِّ    

  ب).٢٢٧غري مباشرة، 
 رجة كـبرية تعريـف األفعـال املتصـلة    ن أعاله، بدرشوة، على النحو املبيَّوتغطي تعاريف أشكال ال

اجلرائم األعّم املرتكبـة ضـد املمتلكـات واالخـتالس والسـرقة       بإساءة استغالل الوظائف. كما أنَّ
 من اتفاقية مكافحة الفساد. ١٩دة يف ظروف معينة ضمن نطاق املا تندرج هي أيضاً

روع غري جمرَّم يف هولندا. وعلى الرغم من أن السلوك اإلجرامي الكـامن  اإلثراء غري املش وُيذكر أنَّ
على أساس األحكـام املتعلقـة بغسـل األمـوال، فقـد       وراء هذه اجلرمية ميكن مالحقة مرتكبيه قضائياً

 اإلثراء غري املشروع. أوصى اخلرباء املستعرِضون بأن تعيد السلطات الوطنية النظر يف جترمي
    

   )٢٥ لعدالة (املادةإعاقة سري ا    
ينــدرج اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب للتحــريض علــى اإلدالء بشــهادة زور أو 

ــادتني      ــة ضــمن نطــاق امل ــدمي األدل ــدخل يف اإلدالء بالشــهادة أو تق ــانون  ٢٨٥و ٢٨٤للت أ مــن ق
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بـاالقتران   ٢٠٧ة من قانون العقوبات (بالنسبة إىل القضاة) واملـاد  ١٧٨العقوبات. وتغطي املادة 
مـن قـانون العقوبـات (التمـاس شـهادة الـزور) اسـتخدام وسـائل الرشـو           ٤٧من املادة  ٢الفقرة ب

 عرضها أو منحها) لألغراض نفسها. (الوعد مبزية غري مستحقة أو

مـن قـانون    ١٨٠و ١٧٩(ب) من اتفاقية مكافحة الفساد من خـالل املـادتني    ٢٥وُتنفَّذ املادة 
 ئية عن أعمال اإلكراه واملقاومة. حتددان املسؤولية اجلناالعقوبات، اللتني

    
   )٢٦ مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة    

من قانون العقوبات، ميكن اعتبـار الشخصـية االعتباريـة قابلـة للمعاقبـة بتهمـة        ٥١للمادة  وفقاً
 كمـة العليـا، فـإنَّ   للمح الرشوة (وأي شكل آخر من أشكال اجلرمية اليت يعاقَب عليها). ووفقـاً 

املعيار احملدِّد من أجل إسناد الفعل اإلجرامي إىل الشخصية االعتبارية هـو مـا إذا كـان السـلوك     
 لع به "بروح الكيان االعتباري".قد جرى أو اضطُ

ه جيـوز اختـاذ اإلجـراءات اجلنائيـة     مـن قـانون العقوبـات علـى أنَّـ      ٥١من املـادة   ٢وتنص الفقرة 
العقوبـات ميكـن أن    يني والطبيعـيني بـالتزامن أو بصـورة منفصـلة، وأنَّ    ضد األشخاص االعتبـار 

 الشخص االعتباري أو االثنني معا.ُتفرض إما على الشخص الطبيعي أو 

ان الزيارة القُطرية، كان هناك مشروع قانون جديد بصدد اإلعداد يهـدف إىل جعـل الغرامـات    وإبَّ
 عا وفعالية يف املمارسة العملية. أكثر تناسبا وردعلى الشخصيات االعتبارية أكثر مرونة وبالتايل

    
   )٢٧ املشاركة والشروع (املادة    

 ٤٧من قانون العقوبات الشروع يف ارتكـاب فعـل إجرامـي. كمـا جتـرِّم املادتـان        ٤٥جترِّم املادة 
نـة  من قانون العقوبات تدبري اجلرائم أو املساعدة علـى ارتكاهبـا أو طلـب ارتكاهبـا أو املعاو     ٤٨و

 ال لنفس عقوبة اجلرمية الرئيسية.فيه والتحريض عليه وتنصان على جواز أن ختضع هذه األفع
    

   )٣٧و ٣٠إنفاذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات     
 العقوبات املنطبقة علـى ارتكـاب اجلـرائم املشـمولة باتفاقيـة مكافحـة الفسـاد متناسـبة         ُوجد أنَّ

الــة. كمــا رحــب فريــق االســتعراض باملبــادرات التشــريعية اجلاريــة الــيت هتــدف إىل  ورادعــة وفعَّ
 ائم امللموسة ذات الصلة بالفساد.مواصلة تشديد اجلزاءات على اجلر

مـن الدسـتور، يتمتـع امللـك باحلصـانة، وبالتـايل ال ميكـن اختـاذ          ٤٢مـن املـادة    ٢للفقـرة   ووفقاً
مــن الدســتور علــى عــدم جــواز املالحقــة القضــائية   ٧١املــادة  إجــراءات جنائيــة ضــده. وتــنص

ــة وغريهــم مــن األشــخاص الــذين   Staten-Generalألعضــاء الربملــان ( ) والــوزراء ووزراء الدول
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يشــاركون يف املــداوالت أو حتميلــهم املســؤولية القانونيــة بشــكل آخــر عــن أي شــيء يقولونــه  
 ونه إليهما كتابة.ه أو عن أي شيء يقدمخالل االجتماعات اليت يعقدها الربملان أو جلان

، جيـوز التحقيـق مـع السياسـيني ومالحقتـهم قضـائيا وإصـدار        وعدا هـذه احلصـانة مـن املسـاءلة    
مـن الدسـتور تـنص علـى      ١١٩املـادة   األحكام حبقهم فيما يتعلق بأي جرمية. ومع ذلـك، فـإنَّ  

ء ووزراء الدولـة (الســابقني)  إجـراء خـاص يتعلـق باملالحقـة القضـائية ألعضـاء الربملـان والـوزرا        
 على بعض اجلرائم اليت يرتكبوهنا.

دت احملكمة العليا يف عدد من القرارات أنَّ املدعي العام ليست لديه صـالحية مالحقـة   وقد أكَّ
ــوزراء وأعضــاء الربملــان (الســابقني) قضــائياً     بشــأن جــرائم تنطــوي علــى إســاءة اســتعمال       ال

 ملكي) وجملس النـواب مهـا وحـدمها املخـوَّالن صـالحية     مناصبهم. فاحلكومة (مبقتضى مرسوم 
 مر مبثل تلك املالحقة القضائية.األ

مـن   ٧٤وُتجرى املالحقات القضائية وفقا ملبدأ السلطة التقديريـة للنيابـة العامـة. وتـنظم املـادة      
عى قانون العقوبات عملية التسوية خارج نطاق احملكمة وهي تشمل، يف مجلة أمـور، قيـام املـدَّ   

عليه بدفع مبلغ من املال إىل الدولة من أجل جتنُّب احملاكمة اجلنائية ("املعاملة"). وعـالوة علـى   
ذلــك، فإهنـــا ميكــن أن تنطـــوي علــى دفـــع العائـــدات التقديريــة املتحصَّـــل عليهــا مـــن الفعـــل      
اإلجرامي، إضافة إىل التعويض عن أي ضرر مت التسبب فيه. وهي متاحـة بالنسـبة إىل "اجلـرائم    

 سنوات. فيها عقوبة السجن على ستطرية"، باستثناء تلك اليت تزيد اخل

ن التعليمات املتعلقة باملعامالت الكبرية واخلاصة قواعـد التسـويات خـارج احملـاكم الـيت      وتتضمَّ
تنطوي على مبالغ كبرية من املال. وال جيوز منح احلصانة الكاملـة مـن املالحقـة القضـائية ألي     

 القضائية ملرتكيب إحدى اجلرائم. يف عمليات التحقيق أو يف املالحقة اًكبري م عوناًشخص يقدِّ
    

   )٣٣و ٣٢د واملبلِّغني (املادتان محاية الشهو    
يستند كامل نظام محاية الشهود يف النظام القانوين اهلولندي من الناحيـة القانونيـة إىل حكـم واحـد     

 اإلجراءات. ارية خمتلفة، تكتفي بوصفيف مدونة اإلجراءات اجلنائية وهو مفصَّل يف أوامر إد

وفيمــا خيــص املــوظفني العمــوميني، هنــاك إجــراءات لإلبــالغ ميكــن للموظــف العمــومي مبوجبــها  
اإلبالغ عن ما يشتبه يف حدوثه من السلوكيات غري األخالقية املعرَّفة يف قانون موظفي احلكومة 

ان بشأن اختاذ املزيد مـن اإلجـراءات يف هـذا    املركزية واحمللية. وال تزال املناقشات جارية يف الربمل
ب فريــق االســتعراض هبــذه التطــورات،  فيمــا يتعلــق بالقطــاع اخلــاص. ورحَّــ  اجملــال، وخصوصــاً

 لتشريعات اجلديدة يف هذا اجملال.ع السلطات الوطنية على استكمال عملية سّن اوشجَّ
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   )٤٠و ٣١ّرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ الس    
ــدا  ــة" واملصــادرة اخلاصــة.     مــانانظيوجــد يف هولن خمتلفــان للمصــادرة، ومهــا املصــادرة "العادي

 ويقصــد باملصــادرة اخلاصــة إلــزام كــل مــن يــدان بارتكــاب جرميــة بــأن يــدفع إىل الدولــة مبلغــاً 
 ) من قانون العقوبات).هـ( ٣٦ادة من امل ١للتعويض عن العائدات غري املشروعة (الفقرة 

(مكتب نـزع املوجـودات العامـة). وهـو     يف هذه الشؤون ص ع النيابة العامة مكتب متخصِّويتب
ــة         ــات املالحق ــب املصــادرة (اخلاصــة) يف عملي ــة يف معاجلــة جوان ــة العام يســاعد أعضــاء النياب

 لكات املتحفظ عليها أو املصادرة.عن إدارة املمت القضائية اجلنائية، وهو مسؤول أيضاً

ح التحقيقـات األوليـة احتمـال وجـود     قات مالية جنائية خاصة عندما ترجَّوجيوز استهالل حتقي
يــورو،  ١٢ ٠٠٠أربــاح أو مزايــا متحصَّــل عليهــا بطرائــق غــري مشــروعة تبلــغ مــا ال يقــل عــن 

ة مـن ارتكـاب   وكذلك عندما تشري التوقعات إىل احتمال أن تتجاوز األرباح أو املزايا املكتسب
 اجلرمية هذا املبلغ.

 املصادرة يف القانون حول ما يلي:ألحكام  التنقيحات املشترعة حديثاًوتتمحور 

توسيع نطاق املصادرة "العادية" لضمان أن تكون "املنافع الالحقة" (املنافع املتأتيـة    •  
 و حوِّلت إليها) خاضعة للمصادرة؛من اجلرائم واليت اسُتثمرت يف أشياء أخرى أ

نظام "املصـادرة اخلاصـة"، فعنـدما يـدان      لقانونيةاألخذ بنظام االستدالل بالقرائن ا  •  
حـازه   شخص ما جبرمية خطرية أو جرمية حيتمل أن تكون مرحبة، ُيعترب كـل دخـل  

سـنوات قبـل اإلدانـة مصـدره تلـك اجلرميـة أو        هذا الشخص يف غضون فترة سـت 
ــرة. وميكــن للمــدَّ     ــه مرتبطــا هبــا وكــذلك مجيــع النفقــات خــالل تلــك الفت عى علي

 االت؛فتراضات على أساس ميزان االحتمدحض هذه اال

طي علـى  طي علـى املوجـودات/احلجز التحـوّ   توسيع نطـاق أحكـام "احلجـز التحـوّ      •  
مـن الغـري إذا    موجودات الغري". ميكن احلجز على املوجودات الـيت ختـص شخصـاً   

كان هناك ما يفيد بأهنا قد ُنقلت كليا إىل حيازة ذلـك الشـخص بقصـد    ا أو جزئي
املوجـودات الـيت ُنقلـت إىل     و إعاقـة املصـادرة أو منعهـا. وبالتـايل، فـإنَّ     واضح، هـ 

 للمصادرة؛ اجلرمية ختضع هي أيضاً الغري قبل ارتكاب

توسيع نطاق التحقيقات املالية واستخداماهتا حىت يتسىن استمرارها إىل أن يصـبح    •  
املصـادرة، جيـوز    ا. ويف حال عدم سداد األمـوال احملـددة يف أمـر   أمر املصادرة هنائي

 شخص املدان؛يات عن موجودات الإجراء حترِّ
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 عى عليه نيابة عن الضحية.ات املدَّالسماح بفرض حجز حتوطي على موجود  •  

ــ ــة أنَّوقــد أكَّ ية املصــرفية ال تضــع صــعوبات يف التحقيقــات ذات  الســرِّ دت الســلطات الوطني
التشريعات تشترط بشأن بعض اجلرائم أن تكـون العقوبـة علـى     الصلة بالفساد. وبالنظر إىل أنَّ

اجلرميــة قيــد التحقيــق الســجن ملــدة ال تقــل عــن أربــع ســنوات كشــرط أساســي مــن أجــل مجــع 
ــة علــى أن      وتقــدمي املعلومــات املصــرفية بشــأهنا، شــجع اخلــرباء املستعرِضــون الســلطات الوطني

لرشـوة يف  لعقوبـات املفروضـة علـى ا   تستكمل عملية سّن مشروع قـانون يزيـد احلـد األقصـى ل    
 القطاعني العام واخلاص.

    
   )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان التقادم؛     

من قانون العقوبات، ُتحسب فترة التقادم على أساس العقوبة القصـوى علـى    ٧٠باملادة  عمالً
ــاين مــن    ــة، وتتب ــادم بالنســب    ٢٠ســنوات إىل  ٣ارتكــاب اجلرمي ــرة تق ة إىل ســنة. وال توجــد فت

 يعاقَب عليها بالسجن مدى احلياة.اجلرائم اليت 

ان الزيارة القُطرية، كانت هناك تشريعات جديدة بصدد اإلعداد ترمي إىل رفع احلد األقصى وإبَّ
 فترة التقادم. ُمدِّدت على جرائم معينة، مثل الرشوة وغسل األموال، ومن مثَّ للعقوبة بالسجن

اإلدانـات السـابقة يف    د العقوبـة، مـع األخـذ يف االعتبـار أيضـاً     ومعاودة اإلجرام سبب عام لتشدي
 ومات السجالت اجلنائية األورويب.يف نظام معل الوالية القضائية األجنبية. وهولندا طرف أيضاً

    
   )٤٢الوالية القضائية (املادة     

وحيظـى مبـدأ   من قانون العقوبات الواليـة القضـائية علـى أسـاس مبـدأ اإلقليميـة.        ٢د املادة حتدَّ
اإلقليميــة بنطــاق واســع يف التشــريعات اهلولنديــة. وإذا كــان جــزء مــن اجلرميــة قــد ارُتكــب يف   

 مببدأ اإلقليمية. ة مشتركة، عمالًهولندا، تكون هلولندا والية قضائي

، علـى أسـاس مبـدأ االختصـاص بالضـحية      مـن قـانون العقوبـات واليـة قضـائية      ٤وتنشئ املادة 
من قـانون العقوبـات، يسـري القـانون اجلنـائي       ٥زدوج. ومبوجب املادة رهنا بشرط التجرمي امل

عـل)،  شـخص هولنـدي يرتكـب جرميـة يف اخلـارج (مبـدأ االختصـاص بالفا        اهلولندي علـى أيِّ 
 بشرط التجرمي املزدوج. رهناً

من قانون العقوبات علـى الواليـة القضـائية بالنسـبة إىل جـرائم املناصـب العامـة         ٦وتنص املادة 
مـن   ٦مـن املـادة    ١ يرتكبها موظفون عموميون هولنديون خارج هولندا (الفقـرة الفرعيـة   اليت
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قانون العقوبـات). وينطبـق مصـطلح "جـرائم املناصـب العامـة" علـى األحكـام اجلنائيـة املتعلقـة           
 يف هذه احلالة. ضرورياً بارتشاء املوظفني العموميني. وال ُيَعدُّ التجرمي املزدوج شرطاً

    
   ).٣٥و ٣٤ويض عن الضرر (املادتان أفعال الفساد؛ التع عواقب    

ن التشريعات اهلولندية سبال خمتلفة للطعن يف صحة االتفاقـات الـيت تنطـوي علـى فسـاد.      تتضمَّ
و علـى أسـاس   وقد يبطل االتفاق القانوين بنـاء علـى تنافيـه مـع اآلداب العامـة أو النظـام العـام أ       

 بطالن املوافقة عليه.

ــانون  مي العطــاءات املــدانني بارتكــاب  املشــتريات العامــة باالســتبعاد اإللزامــي ملقــدِّ  ويقضــي ق
مي العطــاءات الفــائزة أن يقــدِّموا "شــهادة جــرائم فســاد وجــرائم ماليــة. كمــا جيــب علــى مقــدِّ 

 ك" صادرة عن وزارة العدل واألمن.حسن سري وسلو

األضـرار  رة بـالتعويض عـن   تضـرِّ إدراج مطالبة من األطـراف امل  وجتيز التشريعات اهلولندية أيضاً
 ضمن اإلجراءات اجلنائية.

    
   )٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما     

هناك سلطات حتقيق خمتلفة يف هولندا مسؤولة عن كشف جرائم الفساد، وميكنها االضـطالع  
ــة التا   بعــة للشــرطة الوطنيــة، ودائــرة  بالتحقيقــات، وهــي: الشــرطة، وإدارة التحقيقــات الداخلي

االســتخبارات والتحقيقيــات املاليــة. وإدارة التحقيقــات الداخليــة التابعــة للشــرطة الوطنيــة هــي  
 حيات التحقيقية للشرطة النظامية.دائرة حتقيقات خاصة ولديها نفس الصال

مـال املالحقـة   بتنفيـذ وتنسـيق أع   معنيـاً  وطنيـاً  عامـاً  عياًنت وزارة العدل مدَّ، عي٢٠٠٠َّويف عام
 ئية اجلنائية بشأن جرائم الفساد.القضا

وتتشكل صور التعـاون والتشـاور بـني سـلطات التحقيـق واملؤسسـات احلكوميـة األخـرى مـن          
 خمتلفة من االلتزامات واهلياكل. خالل جمموعة

دة التخصصـات ملكافحـة   وقد أُنشئت، حتت مسؤولية وزارة األمـن والعـدل، فرقـة عمـل متعـدِّ     
ت اسم"منصة مكافحة الفسـاد"، وهـي تضـم ممـثلني مـن دوائـر احلكومـة واألوسـاط         الفساد حت
 والقطاع اخلاص واجملتمع املدين. العلمية

ات كما تتعـاون السـلطات اهلولنديـة مـع القطـاع اخلـاص لتعزيـز الضـوابط الداخليـة واألخالقيـ          
 وبرامج االمتثال لدى الشركات.
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   دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
ل الثالـث مـن   بصفة عامـة تتمثَّـل أبـرز َمـواطن النجـاح واملمارسـات اجليِّـدة بشـأن تنفيـذ الفصـ          

 االتفاقية فيما يلي:

ــوال         •   ــق يف غســل األم ــانون يف التحقي ــاذ الق ــن وكــاالت إنف إشــراك عــدد كــبري م
واالرتفاع النسيب يف عدد املالحقات القضـائية واإلدانـات املتعلقـة بغسـل األمـوال      

 ها من اجلرائم؛وغري

 سق بشأن جتميد عائدات اجلرمية وضبطها ومصادرهتا؛اإلطار القانوين املتَّ  •  

عدم االعتداد بطبيعة األنشطة ضمن أركان احلكم الذي جيرِّم الرشـوة يف القطـاع     •  
 األنشطة غري التجارية؛ اخلاص، وبالتايل ميكن أن يشمل هذا احلكم أيضاً

صـة يف االحتيـال واجلـرائم املاليـة، ال سـيما      ية متخصِّوجود حماكم وسلطات قضائ  •  
يات اليت تنطوي عليها املالحقة الناجحـة ملـرتكيب جـرائم االحتيـال     يف ضوء التحدِّ

دة يف العديد من الواليات القضائية اليت ال يكون فيهـا القضـاة   واجلرائم املالية املعقَّ
 ني بدقائق هذه اجلرائم وتفاصيلها التقنية؛ملمِّ

إمكانية املصادرة الطوعية للموجودات قبل احملاكمـة: رغـم أنَّ هـذا اإلجـراء لـيس        •  
، فقد أثىن اخلرباء املستعرِضون على السلطات اهلولندية للتجارب الوطنيـة يف  رمسيا

عى علـيهم خيـار املصـادرة الطوعيـة     بعض قضايا الفساد البارزة اليت ُمنح فيها املـدَّ 
أن يؤخـذ يف االعتبـار عنـد     ألمـر الـذي ميكـن الحقـاً    للموجودات قبـل احملاكمـة، ا  

ة مـن  هـذا النـهج مستصـوب مـن نـواح عـدَّ       إصدار احلكم. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ
مـن انتظـار    علـى الفـور بـدالً    وا تعويضـاً ه يعين إمكانية أن يتلقّـ منظور الضحايا ألنَّ

 حملاكمة (الذي قد يستغرق سنوات).اختتام ا
    

   يت تواجه التنفيذالتحدِّيات ال  - ٣- ٢  
م ملكافحـة الفسـاد يف هولنـدا، فقـد وقفـوا علـى       بينما نـوَّه املستعرِضـون بالنظـام القـانوين املتقـدِّ     

يات الـيت يواجههـا التنفيـذ و/أو األسـباب الداعيـة إىل مزيـد مـن التحسـني وأبـدوا          بعض التحـدِّ 
أجل اختاذ إجـراء بشـأهنا    املالحظات التالية لتأخذها السلطات الوطنية املختصة يف احلسبان من

تحـدة ملكافحـة   بالطبيعـة اإللزاميـة أو االختياريـة ملتطلبـات اتفاقيـة األمـم امل       اًنظر فيها (رهنـ أو ال
 الفساد ذات الصلة):
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 النظر من جديد يف جترمي املتاجرة بالنفوذ؛  •  

 النظر من جديد يف جترمي اإلثراء غري املشروع؛  •  

ضون على السـلطات الوطنيـة لشـروعها يف وضـع مشـروع      بينما أثىن اخلرباء املستعرِ  •  
قــانون جديــد يزيــد مــن العقوبــات القصــوى علــى الرشــوة يف القطــاع العــام (املــادة  

مكررا ثانيا من قانون  ٣٢٨أ من قانون العقوبات) ويف القطاع اخلاص (املادة ١٧٧
يـادة  مشـروع القـانون لز   عوها علـى اسـتكمال العمـل يف سـنِّ    العقوبات)، فقد شـجَّ 

إمكانيات مجع وتوفري املعلومات املصرفية من أجل التحقيقـات احملليـة (الـيت يتطلـب     
تقـل عـن السـجن     الكشف عنها أن تكون عقوبة الفعـل اإلجرامـي قيـد التحقيـق ال    

 ملدة أربع سنوات)؛

  تشريعات جديدة يف جمال محاية املبلِّغني؛ استكمال العمل يف سنِّ  •  
ا علــى الســلطات الوطنيــة لشــروعها يف وضــع مشــروع قــانون رغــم أنَّ اخلــرباء أثنــو  •  

عوها علـى  جديد بشأن العقوبات املفروضة على الشخصيات االعتباريـة، فقـد شـجَّ   
مواصلة اجلهود الراميـة إىل جعـل الغرامـات املفروضـة علـى الشخصـيات االعتباريـة        

 العملية. وفعالية يف املمارسة عاًورد تصبح أكثر تناسباً أكثر مرونة، ومن مثَّ
    

     اون الدويلالفصل الرابع: التع  - ٣  
   على تنفيذ املواد قيد االستعراضظات مالح  - ١- ٣  

  ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم اجملرمني    
   )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 

ق بالدول األعضـاء األخـرى   وضعت هولندا نظاماً من شقَّني بشأن تسليم املطلوبني. ففيما يتعل
يف االحتاد األورويب، ُيسلَّم اهلاربون متاشـياً مـع متطلبـات القـرار اإلطـاري الصـادر عـن اجمللـس         

بشـأن أمـر التوقيـف األورويب وإجـراءات التسـليم       ٢٠٠٢حزيران/يونيـه   ١٣األورويب بتاريخ 
التشريع الوطين مـن خـالل    بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب. وأُدمج القرار اإلطاري يف

 ى، ينطبق قانون تسليم املطلوبني.قانون التسليم. وفيما يتعلق بالبلدان األخر

 بوجود معاهدة وَتعترب اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد أساسـاً     وجتعل هولندا تسليم املطلوبني مشروطاً
االت تسـليم املطلـوبني   قانونيا لتسليم املطلوبني. وحىت اآلن مل تقيِّم حمكمة يف هولندا أيا من ح

 تفاقية وحدها.باالستناد إىل اال
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وعلى الـرغم مـن أن املتـاجرة بـالنفوذ واإلثـراء غـري املشـروع ليسـا يف حـد ذاهتمـا مـن األفعـال             
أن  اجملرَّمة يف النظام القانوين اهلولندي، فإن السلوك الكـامن وراء هـاتني اجلـرميتني ميكـن عمليـاً     

عـن اإلمهـال). ويبـدو     ئلرشو وغسل األموال التقصريي (الناشتشمله جرائم مثل الشروع يف ا
أنَّ قيام هولندا باتباع هنج مرن فيما يتعلق مبسألة التجـرمي املـزدوج وجترميهـا األفعـال اجملرَّمـة يف      

ل بشـأن متطلبـات   االتفاقية باعتبارها "أعمال إجرامية مكافئة"، من شأنه أن حيّد من أي شـواغ 
 التجرمي املزدوج.

أسباب رفض طلبات تسليم املطلوبني يف قانون تسليم املطلوبني وقانون التسليم. وال جيـوز   وترد
 ن مسائل مالية. اجلرمية تتضمَّ رفض تسليم املطلوبني على أساس أنَّ

بوسع هولندا تسليم رعاياها. وال ُيسمح بتسليم املطلـوبني علـى    مع االرتياح بأنَّ وأحيط علماً
ه إذا ُحكم على املواطن اهلولندي، بعـد  الحقة القضائية، ومع ضمان أنَّهذا النحو إال بغرض امل

تســليمه، بالســجن يف الدولــة الطالبــة، ُيســمح لــه بقضــاء العقوبــة يف هولنــدا. وتظهــر املمارســة 
العملية أنَّ السلطات اهلولندية، عندما ترفض طلب التسليم على أساس اجلنسية، عادة مـا حتيـل   

 إما احملاكمة".دعاء دون تأخري، تطبيقا ملبدأ "إما التسليم واملسألة إىل سلطات اال

ما تتوقف مدة إجراءات التسليم على ما إذا كان الشخص قد طعن ضـد قـرار احملكمـة     ودائماً
و/أو وزير األمن والعدل. وتوجـد إجـراءات مبسـطة لتسـليم املطلـوبني. وقـد أسـهمت عمليـة         

ين مـن العدالـة   كبري من الفترة الالزمـة لتسـليم الفـارِّ    أمر التوقيف األورويب يف التقليص إىل حدٍّ
 ة أخرى عضو يف االحتاد األورويب.إىل دول

 ويف حال رفض تسليم املطلوبني املطلوب لغرض تنفيذ حكم، ميكن أن تتوىل هولندا تنفيذ احلكم. 

طـراف الـيت   دة األوتلتزم هولندا بالصكوك اإلقليمية بشـأن تسـليم املطلـوبني وبالصـكوك املتعـدِّ     
 ١٨لـوبني مربمـة مـع    ر األساس لتسليم املطلوبني. كما أُبلغ عن معاهدات ثنائية لتسليم املطتوفِّ
 .وإقليماً بلداً

وحيكم تشـريع إنفـاذ األحكـام اجلنائيـة (النقـل) وقـانون األحكـام القضـائية يف املسـائل اجلنائيـة           
مـن هولنـدا وإليهـا. وأبرمـت هولنـدا      (االعتراف واإلنفـاذ املتبـادالن) اهلولنـديان نقـل السـجناء      
 يف الصكوك اإلقليمية ذات الصلة. أربع معاهدات ثنائية بشأن نقل السجناء، وهي طرف

مباشـرة الـدعوى القضـائية     وإذا ُرفض التسليم بسبب اجلنسية، فيمكن هلولندا أن تتوىل عمومـاً 
 نقلها إليها من الدولة الطالبة. بعد
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   )٤٦بادلة (املادة القانونية املتاملساعدة     
، ولكـن ميكنـها أن   مـن أجـل تبـادل املسـاعدة القانونيـة     ال توجد لدى هولندا تشريعات شـاملة  

ــة      ــة. وتســمح مدون ــة اإلجــراءات اجلنائي متــنح هــذه املســاعدة بشــكل مباشــر اســتنادا إىل مدون
ملتبادلـة علـى   اإلجراءات اجلنائية للسلطات القضائية باالستجابة إىل طلبات املسـاعدة القانونيـة ا  

من دون معاهدة وإن كان على نطاق أضيق إذ إنـه   أوسع نطاق ممكن. وال يزال التعاون ممكناً
 نفسها يف حالة املعاملة باملثل. ال ميكن أن يشمل التدابري القسرية. وتنطبق القاعدة

وي وتشترط هولندا ازدواجية التجـرمي مـن أجـل أنـواع معينـة مـن املسـاعدة القانونيـة الـيت تنطـ          
على تدابري قسرية، وكذلك من أجل تنفيذ األحكام األجنبية. وجيوز تقدمي املسـاعدة القانونيـة   

 قسرية يف غياب ازدواجية التجرمي.املتبادلة بالنسبة إىل التدابري غري ال

من مدونـة اإلجـراءات اجلنائيـة أسـباب رفـض طلبـات املسـاعدة القانونيـة          ٥٥٢١د املادة وحتّد
 ساعدة القانونية املتبادلة.عترب الطابع املايل للجرمية سببا لرفض طلبات املاملتبادلة. وال ُي

ية املصــرفية ســببا لــرفض طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة (انظــر مــع ذلــك    وال ُتعتــرب الســرِّ
 .فريق االستعراض ذات الصلة أعاله)توصية 

سائل اجلنائيـة التابعـة إىل وزارة األمـن    نت هولندا إدارة التعاون القانوين الدويل بشأن املوقد عيَّ
 ت املساعدة القانونية املتبادلة.والعدل سلطةً مركزيةً للتعامل مع طلبا

ارض لإلجراء احملـدد يف الطلـب، مـا مل يتعـ     وميكن تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وفقاً
 هذا مع التشريعات اهلولندية.

بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة (أو باألحكــام املتعلقــة    وتلتــزم هولنــدا بالصــكوك اإلقليميــة 
باملساعدة القانونية املتبادلة). كما أُبلـغ عـن وجـود معاهـدات ثنائيـة بشـأن املسـاعدة القانونيـة         

 .وإقليماً بلداً ٢١بادلة مربمة مع املت
    

  خلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي ا    
   )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

ال مـع النظـراء الـدوليني ملكافحـة     سـق وفعَّـ  تنخرط سلطات إنفاذ القـانون يف تعـاون واسـع ومتَّ   
 ملشمولة باتفاقية مكافحة الفساد.اجلرمية عرب الوطنية، مبا يف ذلك اجلرائم ا

املركــز  عائــدات اجلرميــة، الــذي يــؤدي عملــه ضــمن جهــاز النيابــة العامــة، هــو مبثابــة   ومكتــب
اهلولندي للخـربة الفنيـة واملكتـب الـوطين املخـتص بالتعامـل مـع جوانـب املسـاعدة فيمـا يتعلـق            
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مبصــادرة عائــدات اجلرميــة. ويتمركــز موظفــو اتصــال يف البلــدان الــيت يوجــد لــديها اتصــاالت    
 دان اليت هلا نظام قانوين خمتلف.عة مع هولندا يف املسائل اجلنائية وكذلك البلموسَّ

ــة (اإلنتربــول) وهــي تتبــادل     وهولنــد ــة للشــرطة اجلنائي ا بلــد كامــل العضــوية يف املنظمــة الدولي
املعلومات املناسبة مع املكاتب املركزية الوطنية ذات الصـلة يف البلـدان األخـرى املوصـولة عـرب      

" املأمونة، ومن خالل الوحدة الوطنية، تستفيد هولنـدا مـن نظـام الربيـد املـأمون      I-24/7شبكة "
ا" (تطبيقة الشبكة املأمونة لتبادل املعلومات) من أجـل تبـادل املعلومـات ذات الصـلة مـع      "سيين

 تب الشرطة األورويب (اليوروبول).كل من الشركاء يف االحتاد األورويب ومك

وتستفيد سلطات التحقيق يف هولندا مـن آليـة أفرقـة التحقيـق املشـتركة، وال سـيما مـع الـدول         
 ملدين يف أوروبا.نظام القانون ا اليت تطبق

ي اخلاصــة الــيت جــرى تنظيمهــا يف مدونــة اإلجــراءات   وهنــاك عــدد كــبري مــن أســاليب التحــرِّ  
ت على اهلاتف وفـتح رسـائل الربيـد اإللكتـروين، واملراقبـة      اجلنائية، مبا يف ذلك التسلل، والتنصُّ

ي اخلاصـة يف  ب التحـرِّ باع مجيع أسالية، والتسليم املراقب. وُيسمح باتياملنهجية، واملراقبة السرِّ
 لك األساليب يف إجراءات احملاكم.قضايا الفساد. وُيقبل باألدلة املستمدة من استخدام ت

 ي اخلاصـة يسـتدعى وجـود أسـاس تعاهـدي، فـإنَّ      استخدام أساليب التحرِّ وعلى الرغم من أنَّ
 من أجل تقدمي املساعدة املطلوبة.هذا املعيار ُيطبَّق مبا يكفي من املرونة 

    
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

بصــفة عامــة تتمثَّــل أبــرز َمــواطن النجــاح واملمارســات اجليِّــدة بشــأن تنفيــذ الفصــل الرابــع مــن  
 اتفاقية مكافحة الفساد فيما يلي:

يشـمل مجيـع   إرساء إطار قانوين شـامل بشـأن التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة         •  
 ؛أشكال التعاون الدويل

طلبات املساعدة القانونية املتبادلة والتعـاون   من ضخماً تعاجل هولندا يف الواقع عدداً  •  
الدويل مبستوى تنفيذ مثري لإلعجاب. وُتنفَّذ العمليات الناجعة هلولندا يف هذا اجملـال  

مـن خـالل االسـتخدام     من خالل سـلطات إنفـاذ القـانون النظاميـة، وكـذلك أيضـاً      
صة ملعاجلة الطلبات املتعلقة باجلرائم البالغة التعقُّد واخلطـورة،  خصِّالفعَّال ألجهزة مت

ــة. ويســتحق االســتخداُم الفعَّــ      ــا اجلــرائم املشــمولة باالتفاقي ــا فيه ــذا اهليكــل  مب ال هل
 وممارسة جيدة مبقتضى االتفاقية؛ التنظيمي الفريد التقديَر باعتباره جناحاً

 إىل الفعل األساسي يف اجلرمية. اًاستنادالتفسري املرن لشرط ازدواجية التجرمي   •  



 

16V.14-03528 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.12

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
اسُترعي انتباه السلطات اهلولندية إىل املالحظـات التاليـة الختـاذ إجـراء بصـددها أو النظـر فيهـا        

ون (رهناً بالطبيعة اإللزامية أو االختيارية للمتطلبات ذات الصـلة يف االتفاقيـة) بغيـة زيـادة التعـا     
 الدويل على مكافحة اجلرائم اليت تشملها االتفاقية:  

أثــىن اخلــرباء املستعرِضــون علــى الســلطات الوطنيــة لشــروعها يف إعــداد مشــروع      •  
أ ١٧٧قانون جديد يزيد من العقوبات القصوى للرشـوة يف القطـاع العـام (املـادة     

مــن قــانون  ثانيــاً مكــرراً ٣٢٨مــن قــانون العقوبــات) ويف القطــاع اخلــاص (املــادة 
مشــروع  عوها يف الوقــت ذاتــه علــى اســتكمال عمليــة ســنِّ     العقوبــات)، وشــجَّ 

ــة املصــرفية      ــادة إمكانيــات احلصــول علــى املعلومــات واألدل القــانون مــن أجــل زي
وتقدميها يف إطار املساعدة القانونية املتبادلة (الـيت تتطلـب أن تكـون العقوبـة علـى      

 ل عن أربع سنوات كشرط أساسي)؛تق اجلرمية قيد التحقيق السجن ملدة ال

مواصــلة العمــل علــى وضــع نظــام للمعلومــات جيمــع علــى حنــو ممنــهج املعلومــات     •  
املتعلقة بقضايا تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة وتشغيله بكامـل طاقتـه   
بغية تيسري رصد تلك القضايا وتقيـيم فعاليـة تنفيـذ ترتيبـات التعـاون الـدويل علـى        

أكفأ؛ ولدى القيـام بـذلك، ختصـيص املزيـد مـن املـوارد البشـرية وبـذل جهـد           حنو
  ح مدى االمتثال للفصل الرابع من االتفاقية.بإحصاءات توضِّ أكرب لالحتفاظ

 


