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      خالصة وافية  - ثانياً  
      اآيرلند    

  يف سياق تنفيذ اتفاقية  ايرلندآلمقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي   - ١  
    ملتحدة ملكافحة الفسادا األمم
تشـرين   ٩قت عليهـا يف  وصدَّ ٢٠٠٣ كانون األول/ديسمرب ٩على االتفاقية يف  اآيرلند وقَّعت
  .٢٠١١/نوفمرب الثاين
آيرلندا دولة دميقراطية برملانية. وفيها ميثِّل الربملانُ السلطةَ التشريعية الوحيـدة، وهـو يتـألف مـن     و

 ) اللـذان يسـتمدان  Seanad Éireann) وجملس الشيوخ (Dáil Éireannجملسني مها جملس النواب (
  ).١٩٣٧آيرلندا (صالحياهتما ووظائفهما من دستور 

مــن خــالل  ، ُمعــدَّالً تعــديالً جوهريــااألنغلوسكســويني إىل القــانون يرلنــديســتند القــانون اآلو
واألحكـام القضـائية.    ، والقانون التشـريعي، ١٩٣٧مفاهيم حملية، وإىل الدستور املكتوب لعام 

لـى السـوابق القانونيـة    ا علـى املبـادئ القانونيـة يـأيت يف مرتبـة تاليـة العتمادهـا ع       آيرلنـد واعتماد 
ا هنجاً مزدوجاً حيال إدراج القانون الـدويل العـام ضـمن تشـريعاهتا.     آيرلندوالتشريعات. وتتبع 

ي. وهـذا يعـين   يرلنـد ا عليهـا، جـزءاً مـن القـانون اآل    آيرلندوقد أصبحت االتفاقية، بعد تصديق 
اكم أن تفسـر القـانون احمللـي    وأنـه ينبغـي للمحـ    ،بوسع احملاكم أن تتخذ االتفاقيةَ مرجعاً هلاأنَّ 

أنه ال ميكن االحتجـاج باالتفاقيـة علـى حنـو يعلـو علـى القـانون        إالَّ وفقاً ملا تقضي به االتفاقية. 
  الوطين. فاالتفاقية ليست ذاتية التنفيذ.

ويتألف هيكـل نظـام احملـاكم مـن حمكمـة الـنقض واحملكمـة العليـا وحمـاكم الدرجـة األوىل الـيت            
تتمتع باختصاصات قضائية كاملة فيما خيص مجيع األمور اجلنائيـة واملدنيـة    تتضمن حمكمة عليا

  وحماكم ذات اختصاصات قضائية حمدودة وحمكمة االستئناف واحملكمة احمللية.
ا. وهـو  آيرلنـد هـو جهـاز الشـرطة الوطنيـة يف      )An Garda Síochánaن غـاردا سيوشـانا" (  و"آ

ا يـة، مبـا يف ذلـك مكافحـة الفسـاد. أمَّـ      يرلنددولة اآلمسؤول عن أداء مجيع املهام الشرطية يف ال
. والتشـريع الرئيسـي املتعلـق    النيابـات العامـة  مالحقة مرتكيب اجلرائم فهي مهمة مكتـب مـديرة   
  لة.  مبكافحة الفساد هو قانون منع الفساد بصيغته املعدَّ
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    املواد قيد االستعراضمالحظات على تنفيذ   - ١- ٢  

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 
مـن قـانون منـع الفسـاد (املعـدل) لعـام        ٢مـن املـادة    ٢احلكم اخلاص بالرشو يـرد يف الفقـرة   

 ٢مـن املـادة    ٥من هذا القانون االرتشاَء. ويف الفقـرة   ٢من املادة  ١. وجترِّم الفقرةُ ٢٠٠١
رتشي ("العميل") على املوظفني الـوطنيني واألجانـب وإمنـا يشـمل أيضـاً      ال يقتصر تعريف امل

 ٢١و ١٦و ١٥ي املتعلـق بالرشـو املـواد    يرلنـد أيَّ نوع من املوظفني. لذا يغطـي التشـريع اآل  
  من اتفاقية مكافحة الفساد يف نفس هذا احلكم.

هديـة أو منفعـة أو   أيِّ وُركْن احلصول على "مزية غري مستحقة" ُيطبَّق مبعىن احلصول علـى " 
مزية" يتم إعطاؤها أو تلقيها "على حنو فاسد". ويعرَّف مصطلح "على حنو فاسـد" يف املـادة   

 وهو يتضمن التصرف بغرض غري سليم.، ٢

"الوعــد" بإعطــاء رشــوة مشــمولٌ يف قانوهنــا احلــايل الحــظ  أنَّ ا ذَكَــرت آيرلنــدأنَّ ويف حــني 
ــذا "الوعــد" أنَّ املستعرِضــون  ــى     أي التصــر - ه ــة عل ــن طــرف واحــد (خــالف "املوافق ف م

غـري مشـمول صـراحةً يف     -  إعطاء") املوجَّه حنو عقد صفقة يف املستقبل (خالف "العْرض")
نــص القــانون بصــيغته احلاليــة. أمــا األطــراف الثالثــة املنتفعــة مــن هــذه املزيــة فهــي مــذكورة    

مصـــطلح  إنَّصـــراحةً يف نـــص القـــانون ("لصـــاحل شـــخص آخـــر") وتشـــمل الكيانـــاِت، إذ  
  "الشخص" يتضمن الشخصيات االعتبارية.

ذ وإن تكــن األحكــام الــواردة ويف الوقــت الــراهن لــيس هنــاك جتــرمي شــامل للمتــاجرة بــالنفو 
هذه املتـاجرة. ومـن املعتـزم،    تسري على بعض أشكال  ٢من املادة  ٢و ١يف الفقرتني  حاليا
(الفسـاد) املقبـل علـى جـرائم منفصـلة       للوضوح أيضاً، أن ينص قانون العدالة اجلنائيـة  توخيا

  من املخطط العام هلذا القانون). ٣تتعلق باملتاجرة بالنفوذ (انظر العنوان 
    

  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
من قـانون العدالـة اجلنائيـة (غسـل      ٢اجلرائم الرئيسية املتعلقة بغسل األموال مذكورة يف الباب 

مـن ذلـك    ١١(قانون غسل األموال). وتتضـمن املـادة    ٢٠١٠) لعام األموال ومتويل اإلرهاب
القانون افتراضات هامـة بشـأن مـدى علـم املتـهمني أو اعتقـادهم، وهـو أمـر ميكـن االسـتدالل           

مـن ذلـك القـانون     ٧من املـادة   ٢عليه على حنو معقول من األفعال واملالبسات. وجترِّم الفقرة 
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مـن القـانون اجلنـائي لعـام      ٧يف حـني جتـرِّم املـادة    ، الالشروَع يف ارتكـاب جرميـة غسـل األمـو    
  .األنغلوسكسويناملساعدةَ والتشجيَع على ذلك. أما التآمر فهو جمرٌَّم يف القانون  ١٩٩٧

مــن قــانون غســل  ٦ا هنجــاً شــامالً جلميــع اجلــرائم دون عتبــة دنيــا. فاملــادة  آيرلنــدوقــد اتبعــت 
األمـوال باعتبـار أهنـا تشـمل التصـرف الـذي حيـدث يف        األموال ُتعرِّف اجلرميةَ األساسية لغسـل  

أنَّ أي ، مكــان خــارج الدولــة. وجيــوز أن يكــون اجملــرم هــو أيضــاً مرتكــب اجلرميــة األساســية    
  الغسل الذايت لألموال هو تصرف جمرَّم أيضاً.

من قانون غسـل األمـوال جرميـةَ اإلخفـاء علـى النحـو        ٢كما تغطي اجلرئم املذكورة يف الباب 
  من االتفاقية.   ٢٤وص عليه يف املادة املنص

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

يف القــانون  واالحتيــال، املنصــوص عليهــا حاليــا  اســتعيض عــن جــرائم اللصوصــية واالخــتالس 
ــانون العدالــ   األنغلوسكســوين ــة (جــرائم ، جبرميــة جديــدة هــي "الســرقة" يــنص عليهــا ق ة اجلنائي

، وهي تشمل أيضاً جرميـة االخـتالس. وتعريـف املمتلكـات ال     ٢٠٠١السرقة واالحتيال) لعام 
  مييِّز بني املمتلكات العامة واملمتلكات اخلاصة.

  .  ٢٠٠١من قانون منع الفساد لعام  ٨من االتفاقية من خالل أحكام املادة  ١٩وتنفَّذ املادة 
جتــرِّم اإلثــراَء غــري املشــروع وإمنــا نظــرت يف جتــرمي ذلــك اإلثــراء.   ا أهنــا مل آيرلنــدوقــد ذكــرت 

من قانون عائدات اجلرائم إجـراءات مدنيـة تقضـي جبـواز أن      ١٦وتتضمن الفقرة باء من املادة 
ُتســتَرد مــن املوظــف العائــداُت املســتمدة مــن ســلوك فاســد. ويتضــمن املخطــط العــام لقــانون    

الثـروة الـيت ال تتناسـب    أنَّ حكمـاً يقضـي بـافتراض     ١٢وان العدالة اجلنائية (الفساد) حتت العنـ 
  مع رواتب املوظف وممتلكاته حسبما وردت يف إقرار ذمته املالية ثروةٌ مستمدة من الرشوة.

    
  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 

من االتفاقية من خالل جرميـة احلمـل علـى اإلدالء بشـهادة الـزور، أي تشـجيع        ٢٥تنفَّذ املادة 
ــانون    الشــ ــا يف الق ــيمني، املنصــوص عليه ــى احلنــث يف ال ــنص  األنغلوسكســويناهد عل . كمــا ي

  على جرمية تضليل العدالة وعلى جرمية االستمالة غري املشروعة. األنغلوسكسوينالقانون 
على جترمي قيام شخص بإيـذاء شـخص    ١٩٩٩من قانون العدالة اجلنائية لعام  ٤١وتنص املادة 

الــذي جيريــه جهــاز الشــرطة الوطنيــة أو بتهديــد ذلــك الشــخص أو    آخــر يســاعد يف التحقيــق  
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 ٧إعاقة عمـل املـوظفني العمـوميني جمرمَّـةٌ مبوجـب املـادة       أنَّ ختويفه أو ترهيبه. أضف إىل ذلك 
  (بصيغته املعدلة).   ١٩٣٩من قانون اجلرائم املرتكبة ضد الدولة لعام 

    
  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 

علــى مســؤولية الشخصــيات    األنغلوسكســويند يف القــانون بــدأ حتديــد اهلويــة اجملسَّــ   م يــنصُّ
يف حني ُينظر إىل األفعال اليت يأتيهـا املوظفـون الـذين يسـيطرون علـى الشخصـيات       ، االعتبارية

االعتباريــة علــى أهنــا أفعــالُ الشخصــية االعتباريــة ذاهتــا. ويــنص املخطــط العــام لقــانون العدالــة   
د بشـأن مسـؤولية الشخصـيات االعتباريـة إذا ارتكـب جرميـةً       ساد) على حكم حمـدَّ اجلنائية (الف

  أيُّ موظف يعمل هبا بقصد احلصول على صفقة جتارية أو االحتفاظ بصفقة جتارية.
بوجـوب البـدء أوالً،    األنغلوسكسوينويقضي نظام املسؤولية احلايل املنصوص عليه يف القانون 

ــاتق  ــاء املســـؤولية علـــى عـ ــؤولية   قبـــل إلقـ ــؤوليتها أو مسـ ــة، بإثبـــات مسـ ــية االعتباريـ الشخصـ
األشخاص الذين ميارسون قدراً كافياً من السـيطرة عليهـا. وُتوقَّـع غرامـات غـري حمـدودة علـى        

  الشخصيات االعتبارية نظري كل ما ُيرتكب من جرائَم ذات صلة ُمِخلٍَّة بالشرف.
    

  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 
 ٩و ٧واملـواد   ١٩٩٧من القانون اجلنائي لعـام   ٧من االتفاقية من خالل املادة  ٢٧ُتنفَّذ املادة 

مـن   ٧١واملـادة   ٢٠١٠من قانون العدالة اجلنائية (غسل األموال ومتويل اإلرهاب) لعـام   ١٠و
  .٢٠٠٦قانون العدالة اجلنائية لعام 

    
  )٣٧و ٣٠ادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (امل

وقَّــع علــى مــرتكيب جــرائم الفســاد مراعــاةَ مــدى خطــورة اجلــرائم تتــيح طائفــةُ العقوبــات الــيت ُت
املرتكبة. وتوقَّع على مجيع اجلرائم املخلة بالشرف عقوبة قصوى تتمثل يف غرامة ال حدود هلـا  

  إىل جانب فترة حبس طويلة.
شخص حصـانةً مـن املالحقـة اجلنائيـة     يِّ ي أليرلندوباستثناء رئيس الدولة ال يعطي القانون اآل

  أو التحقيق اجلنائي.
ولــدى آيرلنــدا نظــام مالحقــة قضــائية يعتمــد علــى الصــالحية التقديريــة. وفيمــا خيــص مالحقــة    
األشــخاص الــذين ُيتــهمون بارتكــاب جــرائم فســاد خطــرية تعــود تلــك الصــالحية التقديريــة إىل  

  لتوجيهية املتعلقة باملالحقة القضائية صراحةً إىل الفساد.العامة. وتشري املبادئ ا النياباتمديرة 
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من االتفاقية من خالل مدونات تأديبية داخـل شـىت القطاعـات.     ٣٠من املادة  ٦وتنفَّذ الفقرة 
قـوانني أخـرى    ا إمكانيةَ إسقاط أهلية أعضـاء الربملـان ليسـت هنـاك أيُّ    آيرلندويف حني أعلنت 

اآلخـرين. وميكـن أيضـاً تطبيـق تـدابري تأديبيـة إذا مل توقَّــع       تـنص علـى إسـقاط أهليـة املسـؤولني      
  عقوباٌت جنائية.

وتشــجع التشــريعات علــى إعــادة دمــج املــدانني بارتكــاب جــرائم يف اجملتمــع. وتــوفر مصــلحة    
  ية برامج إعادة دمج جلميع احملتَجزين رهناً بقضاء فترات احتجاز معينة.  يرلندالسجون اآل

أنَّ إالَّ ي على إبرام اتفاقات بشأن االعتراف مقابل ختفيـف العقوبـة.   ديرلنوال ينص القانون اآل
ــاون مــع       ــة القضــائية يف بعــض احلــاالت. والتع ــاهم مــن املالحق ــواطئني أعف ــاون اجملرمني/املت تع

  التحقيق واملالحقة القضائية هو من األمور اليت جيب على احملكمة أن تأخذها بعني االعتبار.
    

  )٣٣و ٣٢(املادتان  غنيواملبلِّمحاية الشهود 
علــى عــدة وســائل تكفــل محايــة الشــهود واحمللفــني   ١٩٩٩يــنص قــانون العدالــة اجلنائيــة لعــام  

ا برنــامج شــامل حلمايــة الشــهود تتــوىل  آيرلنــدوغريهــم يف ســياق املالحقــات اجلنائيــة. ولــدى  
طفـال، مـن   الشرطة الوطنية مهمة تنفيذه. وُتكفـل احلمايـةُ لشـهود معيـنني، خاصـة الشـهود األ      

ا مكتبـاً لضـحايا اجلـرائم    آيرلنـد أجل السماح باإلدالء بشهاداهتم عرب رابط فيديو. وقد أنشأت 
  ووضعت ميثاقاً بشأن ضحايا اجلرائم.

محايةً خاصة للمبلغني. وعالوة على ذلك يتضـمن قـانون    ٢٠١٠ويكفل قانون منع الفساد لعام 
علمـاً  ، شـاملة أخـرى تـوفر احلمايـة للمـبلغني     ترتيبـات   ٢٠١٤محاية اإلفشاء عن املعلومات لعام 

لــذلك القــانون نطــاَق انطبــاقٍ شخصــيٍّ واســعاً للغايــة. فهــو يغطــي كــلَّ العــاملني، ســواء يف أنَّ بــ
  القطاع العام أو القطاع اخلاص. وال يشترط هذا القانون توافَر مصلحٍة عامة أو ُحسنِ نيٍة.

    
  )٤٠و ٣١(املادتان  التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية

  هو نظام قائم على القيمة. ١٩٩٤نظام املصادرة اجلنائية الذي أرساه قانون العدالة اجلنائية لعام 
من قـانون العدالـة اجلنائيـة لعـام      ٩وفيما خيص أحكاَم املصادرِة القائمةَ على اإلدانة تنص املادة 

احملكمـة طلبـاً بإصـدار أمـر مصـادرة      أن تقـدم إىل   النيابـات العامـة  على أنه جيوز ملـديرة   ١٩٩٤
يقضي بأن يدفع الشخص املعين املبلغَ الذي تراه احملكمة مالئماً على ضوء ما حصـل عليـه مـن    
منفعة و/أو مزية غري مشـروعة وعلـى ضـوء املقـدار الـذي ميكـن حتصـيله. وقـد أنشـأت مـديرة           

  األحكام.وحدة متخصصة من أجل تعزيز االمتثال الفعال لتلك  النيابات العامة



 

V.15-03847 7 
 

 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.14 

أمــا فيمــا خيــص أحكــاَم املصــادرِة غــَري القائمــة علــى اإلدانــة، الــيت ينفــذها مكتــُب املوجــودات   
 ١٩٩٦هناك أحكامـاً شـاملة منصوصـاً عليهـا يف قـانوين عائـدات اجلـرائم لعـامي          اجلنائية، فإنَّ

. وهذه املصادرة هي عملية مدنية ال تقتضي أن يكون الشـخص احلـائز للموجـودات    ٢٠٠٥و
املســيطر عليهــا قــد أديــن بارتكــاب جرميــة جنائيــة. ويتمثــل اهلــدف املنشــود هنــا يف حرمــان   أو

  الشخص من االنتفاع بعائدات اجلرمية أو جتريده منها.
وحدةً متخصصة مسؤولةً عـن إدارة املوجـودات. كمـا     النيابات العامةوقد أنشأ مكتب مديرة 

  معينة بشأن إدارة املوجودات.تقع على عاتق مكتب املوجودات اجلنائية مسؤوليات 
ــادة   ــزِم امل ــام      ٥٦وُتل ــل اإلرهــاب) لع ــة (غســل األمــوال ومتوي ــة اجلنائي ــانون العدال  ٢٠١٠مــن ق

املؤسسات املالية بأن تكون لديها نظم تكفل االستجابة على حنـو فعـال ومالئـم للتحريـات الـيت      
، ركزي للحسابات املصـرفية جتريها الشرطة بشأن عالقاهتا التجارية. وليس لدى آيرلندا سجل م

عائدات اجلرمية موجودة يف مصرف يف آيرلندا هو ادعاٌء ال يكفي الستصدار أمر مـن  أنَّ وادعاء 
وإمنـا يـتعني   ، احملكمة يسمح مبطالبة مجيـع املصـارف يف آيرلنـدا بتقـدمي معلومـات يف هـذا الصـدد       

  املقدمة. إرسال الطلبات إىل كل مصرف من املصارف استناداً إىل املعلومات
حيث يظـل مـن واجـب الدولـة     ، وال يتضمن قانون عائدات اجلرائم عكساً تاماً لعبء اإلثبات

املــدعى عليــه حيــوز أنَّ أن ُتثبــت، علــى حنــو مقنــع للمحكمــة بنــاء علــى موازنــة االحتمــاالت،   
  موجودات تتضمن عائدات جرمية أو يسيطر على مثل هذه املوجودات.

  م حقوَق األطراف الثالثة احلسنة النية.  وحيمي قانونُ عائدات اجلرائ
    

  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
  ا تقادٌم يسري على اجلرائم املِخلَّة بالشرف.آيرلندال يوجد يف 

  وعند توقيع العقوبات ميكن مراعاة أحكام اإلدانة اليت سبق إصدارها يف دولة أخرى.
    

  )٤٢الوالية القضائية (املادة 
وأرســت مبــدأ الشخصــية ، ا واليــة قضــائية إقليميــة وواليــة قضــائية لدولــة الَعلَــمآيرلنــد أنشــأت

الفاعلة وتفعيل الوالية القضائية بدالً من تسليم املطلوبني. ومجيع هذه األسس املتعلقـة بالواليـة   
ــة القضــائية يــرد حتــت العنــوان      يف  ٩القضــائية منصــوص عليهــا يف حكــم موحَّــد بشــأن الوالي

  .٢٠١٢لعام لقانون العدالة اجلنائية (الفساد) لعام املخطط ا
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  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
ــاذ العقــود غــري امل   ــوىل احملــاكم إنف ــا  ال تت يف اإلجــراءات  شــروعة. ويشــكل الفســاد عــامالً هام

ــاً لتوجيهــات االحتــ     ــة إىل إبطــال العقــود أو فســخها. ووفق ــة الرامي ــة القانوني اد األورويب املتعلق
باالشــتراء العمــومي ُيقَْصــى بالضــرورة مــن إجــراءات املناقصــات املــوردون املــدانون بارتكــاب  

  جرائم فساد.
وميكن لألشخاص الذين تكبـدوا أضـراراً أو خسـائَر أن يرفعـوا دعـاوى مدنيـة للحصـول علـى         

تعاقديــة وغــري تعويضــات مــثالً. كمــا ميكــن لألشــخاص أن يرفعــوا دعــاوى بشــأن األضــرار ال   
التعاقدية، وذلك أمام احملاكم املدنية. وال متثل اإلدانة اجلنائية شرطاً ال بد مـن اسـتيفائه قبـل أن    
يتسىن للضحايا، الذين يسـعون إىل احلصـول علـى تعويضـات ممـن يـدعون أنـه أحلـق هبـم أذى،          

  استهاللُ اإلجراءات املدنية.
    

  )٣٩و ٣٨و ٣٦يئات (املواد السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهل
وإمنـا لـديها بـدالً مـن ذلـك الشـرطة       ، ليست لدى آيرلندا وكالـة متخصصـة يف مكافحـة الفسـاد    

الوطنية وغريها من أجهزة إنفاذ القانون اليت تتعامل أيضاً مع جرائم الفساد. ومكتب التحريـات  
ت متخصصـة (تشـمل   املتعلقة باالحتيال هو مكتب متخصص تابع للشرطة الوطنيـة جيـري حتريـا   

التحريـات املتعلقـة بالرشــاوى األجنبيـة). كمـا تتــوىل التحقيـق يف جـرائم الفســاد وحـداٌت حمليــة        
  تابعة للشرطة الوطنية بدعم ومشورة من مكتب التحريات املتعلقة باالحتيال.

ويتضمن املكتب املذكور وحدة استخبارات مالية. وهذه الوحدة عضو يف جمموعـة إيغمونـت   
وهــي تتعــاون تعاونــاً وثيقــاً مــع مكتــب املوجــودات اجلنائيــة.   ، الســتخبارات املاليــةلوحــدات ا

  ومتلك تلك الوحدةُ صالحيةَ فرض أمر جتميد على املمتلكات ملدة سبعة أيام.
وهــي قاعــدة بيانــات تتضــمن مجيــع     ، وأنشــأ جهــاز الشــرطة الوطنيــة بوابــةً إلدارة املعــارف     

ومعلومــات عــن املوجــودات وعائــدات اجلــرائم  ، لةالتشــريعات والســوابق القضــائية ذات الصــ 
  وحتاليل احلمض اخللوي الصبغي عالوة على مناذج.

هي السـلطة الـيت أُسـندت إليهـا مسـؤوليةُ مالحقـة األشـخاص املتـهمني          النيابات العامةومديرة 
وحدةٌ متخصصـة   النيابات العامةبارتكاب جرائم فساد خطرية. وأُنشئت داخل مكتب مديرة 

ــدريباً مالئمــاً  مــزودة  ــهمني    ، مبــوظفني مــدربني ت وحتــتفظ هــذه الوحــدة مبســؤولية مالحقــة املت
بارتكــاب جــرائم فســاد خطــرية، وقــد ُخصِّــص هلــا مــا يلــزم مــن مــوارد مــن أجــل أداء تلــك       

متلـك، كقاعـدة عامـة، صـالحية توجيـه الشـرطة        النيابات العامةمديرة أنَّ املسؤولية. ويف حني 
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االت فيما جتريه من حتقيقات فإهنا ومكتَبها يتعاونان بانتظام مـع تلـك   الوطنية وغريها من الوك
  الوكاالت أثناء التحقيقات اجلنائية.

ومكتب املوجودات اجلنائية هو هيئة قانونيـة مهمتـها إجـراء حتقيقـات بشـأن العائـدات املشـتبه        
باشـر أو  يف أهنا تأتت من سلوك جنائي. وهو حيدد موجودات األشخاص املستمدة على حنـو م 

مث يتخــذ اإلجــراءات الالزمــة حلرمــان هــؤالء األشــخاص أو  ، غــري مباشــر مــن ســلوك إجرامــي 
  جتريدهم من تلك املوجودات ومن عائدات سلوكهم اجلنائي.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

مـن   بشـأن تنفيـذ الفصـل الثالـث     اجليِّـدة بوجه عـام، تتمثـل أبـرز قصـص النجـاح واملمارسـات       
  االتفاقية فيما يلي:

ية املناهضة للرشوة تتجاوز متطلبات االتفاقيـة مـن حيـث أهنـا     يرلندالتشريعات اآل  •  
تســري بالتســاوي علــى املــوظفني الــوطنيني واألجانــب، وكــذلك علــى القطــاع    

  من االتفاقية). ٢١و ١٦و ١٥اخلاص (املواد 
ل "أيَّ شخص يعمـل لـدى   التعريف الواسع ملتلقي الرشوة ("العميل")، الذي يشم  •  

شــخص آخــر أو يتصــرف حلســاب شــخص آخــر"، أُبــرز باعتبــاره ممارســة جيــدة   
  من االتفاقية). ٢١و ١٦و ١٥(املواد 

مـن قـانون    ١٦سبيل االنتصـاف املـدين املنصـوص عليـه يف الفقـرة بـاء مـن املـادة           •  
عائــدات اجلــرائم، وهــو الســبيل الــذي يقضــي جبــواز اســترداد عائــدات الســلوك    

اسد من املوظف املعين من خالل "أمر إثـراء فاسـد"، ارتئـي أنـه يشـكل بـديالً       الف
    من االتفاقية). ٢٠فعاالً لتجرمي اإلثراء غري املشروع (املادة 

حصـانة مـن املالحقـة    أيِّ موظف عمومي، باستثناء رئيس الدولة، بأيِّ عدم متتع   •  
  من االتفاقية). ٣٠من املادة  ٢اجلنائية أو التحقيقات اجلنائية (الفقرة 

مـن   ٣٢ي (املـادة  يرلنـد الطابع الشامل الذي يتسـم بـه برنـامج محايـة الشـهود اآل       •  
  االتفاقية).

األحكــام الشــاملة الــيت تكفــل محايــة املــبلغني، املنصــوص عليهــا يف قــانون محايــة      •  
  من االتفاقية). ٣٣(املادة  ٢٠١٤ن املعلومات لعام اإلفشاء ع
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ية اليت جتيز املصادرة غـري القائمـة علـى اإلدانـة، وإنفاذهـا مـن       يرلندالتشريعاُت اآل  •  
  من االتفاقية).   ٣١خالل مكتب املوجودات اجلنائية (املادة 

  اقية).من االتف ٣٦إنشاء بوابة إدارة املعارف التابعة للشرطة الوطنية (املادة   •  
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
ا يف جمال مكافحـة الفسـاد، فقـد اسـتبانوا     آيرلنداملستعرِضون اجلهوَد اليت تبذهلا  يف حني الحظ

ــذ   ــرض التنفي ــدة حتــديات تعت ــاً   ع ــات ملواصــلة التحســني (رهن ــي أو   و/أو حيثي ــابع اإللزام بالط
  :ومن مث قدموا التوصيات التالية، )االختياري للمتطلبات ذات الصلة يف االتفاقية

  اإلسراع باعتماد وتنفيذ قانون العدالة اجلنائية (الفساد).  •  
  من االتفاقية: ١٦و ١٥باملادتني فيما يتعلق   •  
      .ًجترمي "الوعد" بالرشوة جترمياً صرحيا 

          تنفيذ نظام أفضل يكفل َتَعقُّب احلاالت حىت يتسىن تقيـيم الفعاليـة واسـتبانة
 أوجه ضعف تشوب نظاَم اإلنفاذ الراهن.أيِّ 

       تـدابري  أيِّ من االتفاقيـة واختـاذ    ١٦من املادة  ١رصد اإلنفاذ الفعال للفقرة
  ضرورية لتعزيز تنفيذها.  

ــادة    •   ــة     ١٨فيمــا يتعلــق بامل ــانون العدال ــة أُوصــي باإلســراع باعتمــاد ق مــن االتفاقي
  بالنفوذ جترمياً شامالً.   اجلنائية (الفساد) من أجل جترمي املتاجرة

أُوصي باإلسراع باعتماد قانون العدالـة اجلنائيـة   من االتفاقية  ٢٦فيما يتعلق باملادة   •  
  (الفساد) من أجل ما يلي:

      .إنشاء نظام مسؤولية جنائية اعتبارية فعال وشامل 

               إنشاء نظام مسـؤولية فعـال وشـامل ال يعتمـد علـى البـدء بإثبـات مسـؤولية
ية اعتبارية أو شخصـيات اعتباريـة تسـيطر بقـدر كـاف علـى الكيـان        شخص

  االعتباري.  
ا تـدابري  آيرلنـد من االتفاقية أُوصي بأن تتخـذ   ٣٠من املادة  ٧فيما يتعلق بالفقرة   •  

تســمح بإســقاط أهليــة األشــخاص، خــالف أعضــاء الربملــان، املــدانني بارتكــاب    
  جرائم فساد لشغل وظائف عمومية.
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ا علـى النظـر يف   آيرلنـد من االتفاقيـة ُشـجِّعت    ٣١من املادة  ٧ق بالفقرة فيما يتعل  •  
  استحداث سجل مركزي للحسابات املصرفية.

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية 

  )٤٧و ٤٥و ٤٤واد (امل
، وقـانون تسـليم اجملـرمني    ١٩٦٥حمكـوٌم بكـل مـن قـانون تسـليم اجملـرمني لعـام         تسليم اجملرمني

 ١٩٨٧(االتفاقيــة األوروبيــة لقمــع اإلرهــاب)، وقــانون تســليم اجملــرمني لعــام         ١٩٨٧لعــام 
ــام     ــانون تســليم اجملــرمني لع ــديل)، وق ــانون تســليم اجملــرمني لعــ    ١٩٩٤(التع ــديل)، وق ام (التع

، ٢٠٠٣(اتفاقيات االحتـاد األورويب)، والقـانون األورويب بشـأن أوامـر التوقيـف لعـام        ٢٠٠١
والقانون األورويب بشأن أوامر التوقيف (التطبيق على البلدان الثالثـة والتعـديل) وبشـأن تسـليم     

  .٢٠١٢اجملرمني (التعديل) لعام 
رمني؛ فبوسـعها أن تقـوم بـذلك    ا وجوَد معاهدة حىت توافـق علـى تسـليم اجملـ    آيرلندوال تشترط 

لتسـليم   تخـذ مـن االتفاقيـة أساسـاً قانونيـا     ا أن تيرلنـد على أساس املعاملـة باملثـل. كمـا ميكـن آل    
  اجملرمني.

ازدواجيــة التجــرمي شــرط جــوهري لتســليم اجملــرمني. وتقــوم   أنَّ ي بــيرلنــدويقضــي القــانون اآل
د صـريح هلـذا التسـليم مبوجـب معاهـدة ثنائيـة       إذا كان هنـاك اسـتبعا  إالَّ ا بتسليم رعاياها آيرلند

ا حـىت  آيرلنـد مـن املعاهـدات الـيت أبرمتـها      وهو ما ال وجود له يف أيٍّ، مربمة مع الدولة الطالبة
 ١٩٦٥مـن قـانون تسـليم اجملـرمني لعـام       ٣٨املـادة   اآلن. ويف حال رفض تسـليم اجملـرمني فـإنَّ   

(بصـيغته   ١٩٩٧ من قـانون العدالـة اجلنائيـة لعـا    مـ  ٨و ٧لة) توفر، هـي واملادتـان   (بصيغته املعدَّ
  ا.آيرلندلة)، األساس القانوين الذي تستند إليه حماكمة مرتكب اجلرمية يف املعدَّ

ا إنفـاذ األحكـام   يرلندا بغرض إنفاذ حكم صدر ضدهم أمكن آلآيرلندوإذا ُرفض تسليم رعايا 
  .٢٠٠٥كان تنفيذ األحكام لعام األجنبية الصادرة عن دول حمددة استناداً إىل قانون نقل م

واجلرائم اليت جيوز تسليم مرتكبيها هي اجلرائم اليت يعاقـب عليهـا القـانون املعمـول بـه يف كـل       
ا باحلبس ملدة قصوى ال تقل عـن سـنة واحـدة أو بعقوبـة أشـّد والـيت       آيرلندمن الدولة الطالبة و

لدولـة الطالبـة، عقوبـةُ احلـبس     فُرضت بشأهنا، إذا كانت هناك إدانـة أعقبـها صـدوُر حكـم يف ا    
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ا علـى تسـليم الشـركاء يف اجلرميـة     آيرلنـد ملدة ال تقل عن أربعة أشهر أو عقوبةٌ أشدُّ. وال تنص 
  من االتفاقية. ٤٤من املادة  ٣متشياً مع الفقرة 

ــا   القواعــد العامــة الــيت تنطبــق علــى   أنَّ علمــاً بــ، ويعــود قــرار تســليم اجملــرمني إىل احملكمــة العلي
  مات اجلنائية تسري أيضاً على إجراءات تسليم اجملرمني.احملاك

ية أيَّ معلومات عن متوسط الفترة اليت تستغرقها إجـراءات تسـليم   يرلندومل تقدم السلطات اآل
  اجملرمني.

، والقانون األورويب بشـأن  ٢٠٠٣وأَدخل كلٌّ من القانون األورويب بشأن أوامر التوقيف لعام 
لى البلـدان الثالثـة والتعـديل) وبشـأن تسـليم اجملـرمني (التعـديل) لعـام         أوامر التوقيف (التطبيق ع

، عدةَ تعديالت علـى عمليـة تسـليم اجملـرمني أدت إىل تبسـيطها وتسـريعها بقـدر كـبري         ٢٠١٢
ومنها مثالً إلغاء األحكـام الـيت تقتضـي أن تقـدَّم األدلـةُ يف إجـراءات التسـليم علـى هيئـة إقـرار           

أن ُتعـَرض تشـريعاُت الدولـِة الطالبـِة املصـاحبةُ باعتبارهـا تشـريعاٍت        مشفوع بقََسمٍ والسماح بـ 
  من القانون. مصدَّقةً مستنسخةً ال باعتبارها نسخةً

لة) أسَس رفض طلبـات  (بصيغته املعدَّ ١٩٦٥من قانون تسليم اجملرمني لعام  ١١وترسي املادة 
الحقتـه أو معاقبتـه بسـبب    التسليم. وال تتضمن أسباُب هذا الرفض هتديَد الشخص املطلوب مب

ــة ملَزمــةٌ بتفســري  يرلنداحملــاكم اآلأنَّ إالَّ جنســه أو أصــله العرقــي.   ــة  أيِّ ي تشــريع وفقــاً لالتفاقي
األوروبية حلقوق اإلنسان اليت حتظر، فيما حتظر، التمييـَز بسـبب اجلـنس أو اجلنسـية أو األصـل      

  االجتماعي أو االنتماء إىل أقلية وطنية.
األفعــال أنَّ لــة) ال يــنص علــى (بصــيغته املعدَّ ١٩٦٥انون تســليم اجملــرمني لعــام قــأنَّ ويف حــني 

الفقــه القــانوين املتبــع يف احملــاكم  اجملرَّمــة وفقــاً لالتفاقيــة ال جيــوز اعتبارهــا جــرائَم سياســيةً فــإنَّ 
إىل  من غري املـرجح أن ُينظـر  أنَّ ية يأخذ بتفسري ضيق جداً للجرائم السياسية لذا ارتئي يرلنداآل
  من األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية على أهنا جرائم سياسية. أيٍّ

  اجلرمية تنطوي على أمور مالية.أنَّ وال ميكن رفض طلبات التسليم جملرد اعتبار 
ا معاهدات تسليم ثنائية مع كل مـن أسـتراليا ومنطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة       آيرلندوقد أبرمت 

 الشعبية والواليات املتحدة األمريكية. وهي طرف يف اتفاقـات  اخلاصة التابعة جلمهورية الصني
  وترتيبات تسليم متعددة األطراف، منها االتفاقية األوروبية بشأن تسليم املطلوبني.
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ا طـرٌف يف اتفاقيـة نقـل احملكـوم علـيهم،      آيرلنـد  ص نقل األشخاص احملكوم عليهم فإنَّوفيما خي
كمـا اعَتمـدت قـانوين نقـل احملكـوم علـيهم        اإلضـايف.  أوروبا، ويف بروتوكوهلـا  اخلاصة مبجلس

  .١٩٩٧و ١٩٩٥لعامي 
ا الشمالية وخارجها أمٌر ممكـن يف جـرائم معينـة    آيرلندنقل اإلجراءات اجلنائية إىل أنَّ ويف حني 

  ذلك ال ينطبق على قضايا الفساد. فإنَّ
    

  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
ــة اجل هــو الــذي يــنظم املســاعدة القانونيــة    ٢٠٠٨نائيــة (املســاعدة املتبادلــة) لعــام  قــانون العدال

يسـلندا  ل األعضـاء يف االحتـاد األورويب وآ  علـى الـدو  إالَّ هذا القـانون ال ينطبـق    أنَّإالَّ املتبادلة. 
قـانون العدالـة    -٢٢٢/٢٠١٢والنرويج وكذلك على دول أخرى َعيَّنها الصكُّ القـانوين رقـم   

. لكن الـدول  ٢٠١٢)، األمر الصادر يف عام ٤(املادة  ٢٠٠٨املساعدة املتبادلة) لعام اجلنائية (
األطـراف يف االتفاقيـة ليسـت كلـها معينـةً يف الصـك املـذكور أو أعضـاًء يف االحتــاد األورويب.         

ا ودول أخــرى بشــأن آيرلنــدومــع ذلــك يبــيح القــانون تفعيــلَ اتفاقــات دوليــة معينــة مربمــة بــني 
تبادلة يف الشؤون اجلنائية، أو تفعيل أحكام منصوص عليها يف تلـك االتفاقـات، مبـا    املساعدة امل
  من االتفاقية. ٥٧إىل  ٥٤و ٥٠و ٤٩و ٤٦فيها املواد 

ا معاهـدتني  آيرلنـد لتقدمي املساعدة. وقد أبرمت  ا االتفاقيةَ أساساً قانونياآيرلندوميكن أن تتخذ 
ا طـرٌف  آيرلنـد  ن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. مث إنَّ   ثنائيتني ومعاهدتني متعدديت األطـراف بشـأ  

  وبروتوكوليها اإلضافيني. االتفاقية األوروبية للمساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةأيضاً يف 
  ا مساعدات تنطوي على إجراءات غري قسرية.آيرلندويف غياب ازدواجية التجرمي تقدم 

نونية املتبادلة مـن أجـل طائفـة واسـعة مـن التـدابري، وأيضـا        املساعدة القا اآيرلندوميكن أن توفر 
ولـيس هنـاك    الشخصيات االعتبارية مسؤولة عنها.أنَّ ميكن أن يرتأى فيما يتعلق باجلرائم اليت 

تنظــيٌم رقــايب لعمليــة اســتبانة أو َتَعقُّــب عائــدات اجلــرائم أو املمتلكــات أو األدوات أو األشــياء 
لية، عـالوة علـى تيسـري املثـول الطـوعي ألشـخاص خــالف       األخـرى مـن أجـل أغـراض اسـتدال     

السجناء يف الدولة الطرف الطالبة. ففي حني يـنص قـانون العدالـة اجلنائيـة (املسـاعدة املتبادلـة)       
على تنفيذ أوامـر التجميـد فإنـه ال يتطـرق إىل مسـألة اسـتبانة        ٣٥و ٣٤يف مادتيه  ٢٠٠٨لعام 

  فصل اخلامس من االتفاقية.وتعقب عائدات اجلرائم وفقاً ألحكام ال
ية املختصـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف     يرلندووزير العدل واملساواة هو السلطة املركزية اآل

ومـن مهـام ذلـك     ا األمـَني العـام لألمـم املتحـدة).    آيرلنـد الشؤون اجلنائية (وهو ما أخطـرت بـه   
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ــوزير اســتالم طلبــات املســاعدة وإرســاهلا والتعامــل والتعــاو    ــاً  أيِّ ن معهــا بــ ال شــكل آخــر وفق
  للصكوك الدولية ذات الصلة.

مســألة نقــل  ٢٠٠٨مــن قــانون العدالــة اجلنائيــة (املســاعدة املتبادلــة) لعــام    ٦٥وتتنــاول املــادة 
مسألة نقل هـؤالء األشـخاص    ٦٦يف حني تنظم املادة ، اآيرلنداحملتجزين أو احملكوم عليهم إىل 

  ا إىل دولة أخرى.آيرلندمن 
ا األمـَني العـام لألمـم    آيرلندية (وهو ما أخطرت به يرلندالطلبات باللغتني اإلنكليزية واآل وُتقبل

املتحدة). ويف احلاالت العاجلة ميكن تلقي الطلبات بواسطة الربيد اإللكتروين إذا مت بعـد ذلـك   
ِت ا طلبـا آيرلنـد تأكيدها من خـالل تـوفري نسـخة ورقيـة مـن املسـتندات املتعلقـة هبـا. وال َتقبـل          

  املساعدِة الشفويةَ.
على مسـاع   ٧٠إىل  ٦٧يف مواده  ٢٠٠٨وينص قانون العدالة اجلنائية (املساعدة املتبادلة) لعام 

  الشهود بواسطة التخاطب عرب الفيديو.
معلومــات عــن متوســط الــزمن الــالزم لتقــدمي مســاعدة إىل   يــة أيَّيرلندومل تقــدم الســلطات اآل

  دول أخرى.
مـن قـانون العدالـة اجلنائيـة (املسـاعدة املتبادلـة)        ٣اعدة وفقـاً للمـادة   وجيوز رفض طلبـات املسـ  

اجلرميــة ميكــن أن ُتعتــرب أيضــاً أنَّ علمــاً بأنــه ال جيــوز رفــض تلــك الطلبــات جملــرد ، ٢٠٠٨لعــام 
  منطويةً على جرائم مالية. وميكن رفع السرية املصرفية من أجل توفري املساعدة.

    
  ون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القان

  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
مثــل املنظمــة الدوليــة  ، تتعــاون ســلطات إنفــاذ القــانون مــن خــالل منظمــات وشــبكات معينــة  

غمونــت، إنتربــول)، ومكتــب الشــرطة األورويب (اليوروبــول)، وجمموعــة إلللشــرطة اجلنائيــة (ا
ــاال     ــني الوك ــدن املشــتركة ب ــبكة كام ــة    وش ــترداد املوجــودات، والشــبكة املالي  Fin.Netت الس

عــالوة علــى ، يــةآيرلندوغريهــا. وللشــرطة الوطنيــة ضــباط اتصــال يعملــون يف عــدة ســفارات   
كما تيسِّر الشرطة الوطنيـة التحـاق املـوظفني بالعمـل      نتربول واليوروبول.اإلضباط يعملون يف 

  ا الشمالية.آيرلندلدى جهاز الشرطة يف 
ــانون   ــنص ق ــام     وي ــات املشــتركة) لع ــة التحقيق ــة (أفرق ــة اجلنائي ــة ، بصــيغته املعد٢٠٠٤َّالعدال ل
، علـى إمكانيـة   ٢٠٠٨مـن قـانون العدالـة اجلنائيـة (املسـاعدة املتبادلـة) لعـام         ٩٦مبوجب املادة 

  تشكيل أفرقة حتقيقات مشتركة مع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب أو مع دول معينة.
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ــانون العدا  ــز ق ــام    وجيي ــة) لع ــة (املراقب ــة اجلنائي ــب      ٢٠٠٩ل ــن جان ــة م ــات املراقب اســتخداَم تقني
مـن قـانون العدالـة اجلنائيـة      ٩٠إىل  ٨٨السلطات املختصة بالتحقيقات اجلنائيـة. وتـنص املـواد    

على استخدام التسليم املراقَـب يف حـاالت املسـاعدة القانونيـة      ٢٠٠٨(املساعدة املتبادلة) لعام 
ا طـرف يف عـدة   آيرلنـد يسلندا والنـرويج ودول معينـة أخـرى. و   آاد األورويب واملتبادلة مع االحت

  ي اخلاصــة علــى الصــعيد الــدويل. صــكوك متعــددة األطــراف تتنــاول اســتخدام أســاليب التحــرَّ 
  ية أساليب التسليم املراقَب.يرلندوال حتدد التشريعات اآل

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

عـديالت  ا، من أجل تبسيط وتعجيل عملية تسليم اجملـرمني، عـدة ت  يرلندآأدخلت   •  
حظيــت بــاإلقرار والترحيــب باعتبارهــا ُتســهِّل ســبلَ  علــى قــانون تســليم اجملــرمني

  ).٤٤من املادة  ٩التعاون (الفقرة 
وافقت آيرلندا على مسـودات طلبـات بغيـة التأكـد مـن امتثاهلـا لشـروط طلبـات           •  

بــار ذلــك وســيلة ترتقــي علــى حنــو ملحــوظ بنوعيــة التعــاون باعت، تســليم اجملــرمني
  ).٤٤من املادة  ١٧وُتسرِّع عمليةَ تسليم اجملرمني (الفقرة 

أعدت آيرلندا ونشرت دليالً بشـأن نظامهـا املتعلـق باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،         •  
ــة: دليــل بشــأن القــ     ــة يف الشــؤون اجلنائي ــة املتبادل ــه "املســاعدة القانوني وانني عنوان

واإلجــراءات اآليرلنديــة"؛ وهــو متــاح علــى اإلنترنــت وميكنــه أن يســاعد الــدول   
مــن  ١الطالبــة علــى صــياغة طلباهتــا املتعلقــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة (الفقــرة 

 ).٤٦املادة 

يف املمارسة العمليـة كـثرياً مـا ُترفـع السـريةُ املصـرفية اسـتجابةً لطلبـات املسـاعدة            •  
وميكـــن للشـــرطة الوطنيـــة أن تطلـــب معلومـــات ســـرية مـــن  ، ملتبادلـــةالقانونيـــة ا

 ).٤٦من املادة  ٨املصارف واملؤسسات املالية (الفقرة 

وافقت آيرلندا على طلب التعاون فيما بني أجهزة الشرطة إما مباشـرة مـع أجهـزة      •  
 ).٤٨من املادة  ١نتربول (الفقرة إلالشرطة التابعة لدول أخرى أو من خالل ا

ضعت آيرلندا بروتوكوالً بشأن تبادل األدلة وتقاسم التحاليل اجلنائية مع آيرلنـدا  و  •  
الشــمالية مــن أجــل تيســري التعــاون بينــهما. وتبســيطاً لــذلك التعــاون صــدر دليــل     

  ). ٤٩إرشادي موجه إىل أجهزة الشرطة واملالحقة القضائية يف الدولتني (املادة 
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    اليت تواجه التنفيذ التحدِّيات  - ٣- ٣  
  :ا مبا يليآيرلندفيما خيص التعاون الدويل توَصى 

النظر يف تعديل التشريعات احمللية من أجل السـماح بتسـليم شـركاء مـرتكيب اجلـرائم        •  
  ).٤٤من املادة  ٣(الفقرة 

عند إجراء تنقيح الحق ملعاهدات تسليم اجملرمني احلالية املربمـة مـع دول أطـراف      •  
الحقــة بشــأن تســليم اجملــرمني، إدراج األفعــال  أخــرى، أو عنــد إبــرام معاهــدات  

مـن   ٤وفقاً لالتفاقية باعتبارها جـرائم خاضـعة لتسـليم مرتكبيهـا (الفقـرة       اجملرَّمة
  ).٤٤املادة 

النظر يف توسيع نطاق اإلطار القانوين احمللي حبيث يسـمح أيضـاً بتنفيـذ األحكـام       •  
ا (الفقـرة  آيرلنـد واطين اليت أصدرهتا الدولـة الطـرف الطالبـة عنـد رفـض تسـليم مـ       

  ).٤٤من املادة  ١٣
النظر مستقبالً يف إبرام معاهدات ثنائية ومتعددة األطراف من أجل تعزيز كفـاءة    •  

 ).٤٤من املادة  ١٨عملية تسليم اجملرمني (الفقرة 

النظــر يف إبــرام اتفاقــات بشــأن نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم مــع دول ليســت   •  
 ).٤٥وروبية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة أطرافاً يف االتفاقية األ

بيــان مــدى القــدرة الوطنيــة علــى تقــدمي مســاعدات إىل كــل الــدول األطــراف يف   •  
والنظـر  ، مبا فيها الدول غري املعينة أو غري األعضـاء يف االحتـاد األورويب  ، االتفاقية

 فعـال اجملرَّمـة  يف مدى جدوى مجع إحصاءات منفصلة عـن الطلبـات املتعلقـة باأل   
 ).٤٦من املادة  ١وفقاً لالتفاقية (الفقرة 

النظر يف اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابري لكي تـتمكن مـن تقـدمي مسـاعدة       •  
(ج)  ٩يف حال انتفاء ازدواجية التجـرمي (الفقـرة الفرعيـة     ٤٦أوسع عمالً باملادة 

 ).٤٦من املادة 

لشـفوية املقدمـة يف ظـروف طارئـة إذا مت تأكيـد      ا أن تقبل الطلبـات ا يرلندميكن آل  •  
 ).٤٦من املادة  ١٤تلك الطلبات كتابة يف وقت الحق (الفقرة 

أو  جزئيـا أو  كليـا تقدم إىل الدولة الطـرف الطالبـة،   ا أن تنظر يف أن يرلندميكن آل  •  
ــاً ــراه مناســباً   رهن ــا ت ــن شــروط، نســخاً   مب ــن  م أو  مســتندات ســجالت أوأيِّ م
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هــا الــداخلي بإتاحتــها ســمح قانوُنكوميــة موجــودة يف حوزهتــا وال َيمعلومــات ح
 ).٤٦(ب) من املادة  ٢٩(الفقرة الفرعية  لعامة الناس

ــددة         •   ــة ومتع ــات ثنائي ــدخول النشــط يف اتفاق ــرص ال االســتمرار يف استكشــاف ف
األطراف مع بلدان أجنبيـة (خاصـة البلـدان غـري األوروبيـة) بغـرض تعزيـز فعاليـة         

 ).٤٦من املادة  ٣٠القانونية املتبادلة (الفقرة املساعدة 

النظر يف وضع أطر قانونية من أجل تنظيم عملية نقل اإلجراءات اجلنائية املتعلقـة    •  
مبالحقة مرتكيب األفعال اجملرَّمة وفقـاً لالتفاقيـة والفصـل يف القضـايا اجلنائيـة ذات      

 ).٤٧الصلة (املادة 

ول األطــراف يف االتفاقيــة الــيت أيضــاً مــع الــد النظــر يف إجــراء حتقيقــات مشــتركة  •  
ــة التحقيقــات املشــتركة) لعــام     ال ــة (أفرق ــة اجلنائي ــانونُ العدال ، ٢٠٠٤يشــملها ق

 ).٤٩بصيغته املعدلة (املادة 

كفالــة اســتخدام أســلوب التســليم املراقَــب وأســاليب التحــري اخلاصــة األخــرى     •  
ــدول       ــق بكــل ال ــا يتعل ــدويل فيم ــاون ال ــة  ضــمن ســياق التع األطــراف يف االتفاقي

 ).٥٠من املادة  ١(الفقرة 

فيمــا يتعلــق بالــدول األطــراف الــيت ال يشــملها قــانونُ العدالــة اجلنائيــة (املســاعدة    •  
، كفالة استخدام أساليب حترٍ خاصة على أساس كل حالـة  ٢٠٠٨املتبادلة) لعام 

 ).٥٠من املادة  ٣على حدة (الفقرة 

ســلوب التســليم املراقــب مــن أجــل إدراج طرائــق  النظــر يف الســماح باســتخدام أ  •  
 السـماح هلـا مبواصـلة السـري سـاملةً     و أو األمـوال  اعتراض سبيل البضائعمعينة مثل 

 ).٥٠من املادة  ٤(الفقرة  جزئياأو  كلياأو إزالتها أو إبداهلا 

  


