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  خالصة وافية  - ثانياً  
    

  كمبوديا    
  

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

  
ت كمبوديا إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عقب إيداع صـك انضـمامها لـدى    انضمَّ

  .٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٥األمني العام يف 
ولكنه ُعـدِّلَ   ١٩٩٣لكنه ال حيكم. وقد ُسنَّ الدستور يف عام وكمبوديا مملكة يسود عاهلها و

  . ويضمن اجمللس الدستوري احترام الدستور.  ٢٠١٤سبع مرات حىت عام 
ويتبع النظام القانوين الكمبودي تقاليد القانون املدين. وميارس السلطةَ التشريعية برملـانٌ مؤلَّـف   

يف  . ويسـمي رئـيُس اجلمعيـة الوطنيـة عضـواً     من جملسني مهـا اجلمعيـة الوطنيـة وجملـس الشـيوخ     
  للوزراء ويعيِّنه امللك.   حزب األغلبية أو ائتالف األغلبية رئيساً

ــل امللــك         ــأن يكف ــة. ويقضــي الدســتور ب ــع الســلطة القضــائية باالســتقاللية عــن احلكوم وتتمت
  .  استقالل السلطة القضائية، إىل جانب الدعم الذي حتظى به من اجمللس األعلى للقضاء

ت إىل وكمبوديا عضو كامل العضوية يف رابطة أمم جنوب شرق آسـيا (آسـيان)، وقـد انضـمَّ    
عدد من املعاهدات ومذكرات التفاهم املتعددة األطراف اإلقليمية، مبا يف ذلـك معاهـدة تبـادل    
املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائيـة فيمـا بـني البلـدان األعضـاء يف رابطـة أمـم جنـوب شـرق          

، ومـذكرة التفـاهم يف إطـار    ٢٠٠٤نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ٢٩املتقاربة التفكري، املؤرخـة   آسيا
  آلية جنوب شرق آسيا للبلدان األطراف يف مكافحة الفساد.  

ذاتيـة التنفيـذ    وكمبوديا بلـد ذو نظـام مـزدوج. ومـع ذلـك، ميكنـها أن تطبـق مباشـرة أحكامـاً         
للمعاهدات الدولية حاملـا يوافـق عليهـا الربملـان ويصـدِّق عليهـا امللـك. وميـاَرس ذلـك يف حالـة           

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة) ولكنـه مل       ٥٦٧املعاهدات الثنائية لتسليم اجملرمني (انظر املـادة  
ميكـن لكمبوديـا أن تقـدم     مياَرس بعد فيما يتعلق باالتفاقية. وحىت يف غياب املعاهدات الدولية،

  املساعدة على أساس املعاملة باملثل.
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   القانون  وإنفاذ الفصل الثالث: التجرمي  - ٢  
   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   - ١- ٢  

   )  ٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
مـن قـانون العقوبـات     ٥٩٤و ٦٠٥خيضع جترمي رشـو املـوظفني العمـوميني الـوطنيني للمـادتني      

يف املــادتني  الكمبــودي. وفيمــا يتعلــق بالفســاد الفاعــل والســليب للقضــاة، جيــري تناولــه حتديــداً 
 من قانون العقوبات. ومع ذلك، ال توجد إشارة إىل األطراف الثالثة املستفيدة.   ٥١٧و ٥١٨

ــة        ــوظفي املؤسســات الدولي ــوظفني العمــوميني األجانــب وم ــدرج جتــرمي رشــو وارتشــاء امل وين
من قانون مكافحـة الفسـاد. ومـع ذلـك، ال توجـد إشـارة        ٣٣و ٣٤العمومية يف إطار املادتني 

  إىل األطراف الثالثة املستفيدة.  
مـن   ٥٩٥و ٦٠٦ وخيضع جترمي متاجرة املسؤولني احلكـوميني بـالنفوذ عرضـاً وقبـوالً للمـادتني     

قانون العقوبات. بيد أنه ال توجد إشارات إىل األطراف الثالثة املستفيدة وإىل املتـاجرة بـالنفوذ   
  شخص آخر.  أيِّ عندما ينطوي األمر على 

مــن قــانون  ٢٨٠و ٢٧٩و ٢٧٨للمــواد  ئهمرشــو وارتشــا وخيضــع جتــرمي املــوظفني واملــديرين 
باشـر أو غـري املباشـر للرشـو وإىل األطـراف الثالثـة       العقوبات. وال توجد إشارات إىل الطـابع امل 

املستفيدة. وإضافة إىل ذلك، ال جيرَّم رشو املوظفني سوى يف احلاالت اليت يقع فيهـا دون علـم   
  صاحب العمل.

  
   )  ٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

يونيـه  /حزيـران  ٢٤يتناول قانونُ مكافحـة غسـل األمـوال ومكافحـة متويـل اإلرهـاب، املـؤرخ        
مــن قــانون  ٣٠و ٢٩و ٣املعــدِّل للمــواد  ٢٠١٣يونيــه /حزيــران ٣، والقــانون املــؤرخ ٢٠٠٧

مكافحـــة غســـل األمـــوال اجلوانـــَب الوقائيـــة والقمعيـــة لغســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب يف  
مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال       ٣٠و ٢٩و ٣كمبوديا. ويتضـمن القـانون املعـدِّل للمـواد     

املعدَّلة للعناصر املكوِّنة لغسل األمـوال، مبـا يف ذلـك حتويـل املمتلكـات       ٣إطار املادة تعريفا يف 
أو عائدات اجلرمية ونقلـهما وإخفاؤمهـا واكتسـاهبما وحيازهتمـا واسـتخدامهما. وتشـمل تلـك        

 املشاركة من خالل تقدمي املساعدة يف ارتكاب اجلرم.   أيضاًاألحكام 
وتتضــمن التشــريعات الكمبوديــة قائمــة بــاجلرائم األصــلية تشــمل مجيــع أنــواع اجلــرائم (املــادة    

) مـن القـانون املعـدِّل    ٣مـن املـادة   (ه) (يف إطـار الفقـرة    ١من قـانون العقوبـات واملـادة     ٤٠٤
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٣٠و ٢٩و ٣للمواد 
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) ٣٠و ٢٩و ٣(يف إطـار املـواد    ١ألموال يف املادة وجترِّم التشريعات الكمبودية الغسل الذايت ل
 ٤٠٤مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال واملــواد    ٣٠و ٢٩و ٣مــن القــانون املعــدِّل للمــواد  

  من قانون العقوبات. ١٣٨و ١٣٧و ١٣٦و ٤٠٦و ٤٠٥و
ــوال يف كــانون         ــة بغســل األم ــن تشــريعاهتا املتعلق ــة نســخة م ــا إىل األمان ــدَّمت كمبودي ــد ق وق

  .  ٢٠١٤مرب ديس/األول
مـن قـانون    ٣٧من قـانون العقوبـات، وكـذلك يف املـادة      ٣٩٩يف املادة  وجيرَّم اإلخفاء عموماً

  من االتفاقية.   ٢٤بأحكام املادة  عمالًمكافحة الفساد، 
  

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
مـة  من قانون العقوبـات اخـتالس األمـوال العا    ٦٠١و ٥٩٨و ٥٩٧و ٥٩٣و ٥٩٢جترِّم املواد 

ــة أو    أو االســتغالل غــري املشــروع أليِّ  ــائق أو األوراق املالي شــركة أو االخــتالس املتعمَّــد للوث
 األموال العامة أو اخلاصة. بيد أنه ال توجد إشارة إىل األطراف الثالثة املستفيدة.

مـن   ٥٨٦مـن قـانون مكافحـة الفسـاد واملـادة       ٣٥ادة ويتم جترمي إساءة استغالل السلطة يف امل
إشارة إىل األطراف الثالثة املستفيدة أو إىل االمتناع عـن   ون العقوبات؛ بيد أنه ال توجد أيُّقان

  القيام بفعل لدى ممارسة املرء ملهامه.
اإلثـراء غـري املشـروع هـو الزيـادة يف ثـروة فـرد        أنَّ من قانون مكافحة الفساد  ٣٦وَتعترب املادة 

اإلثـراء غـري املشـروع ال ُيجــرَّم    أنَّ يعجـز أن يقـدم تفسـريا معقــوال بشـأهنا مقارنـة بدخلـه. بيــد       
  سوى عندما يتزامن مع إقرار باملوجودات والديون.

 أيُّ من قانون العقوبات جتـرمي خيانـة األمانـة الـيت يرتكبـها      ٣٩٣و ٣٩٢و ٣٩١ويتم يف املواد 
  فرد وكذلك مديرو الشركات.

    
   ) ٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

عمل من أعمال التخويف ورشـو الشـهود    من قانون العقوبات أيَّ ٥٤٨و ٥٤٦جترِّم املادتان 
 من أجل االمتناع عن اإلدالء بشهادة أو اإلدالء بشهادة زور.  

ــادة   ــرِّم امل ــادة     ٦٠٧وجت ــات وامل ــانون العقوب ــن ق ــب      ٤٠م ــانون مكافحــة الفســاد ترهي ــن ق م
  املوظفني العموميني وعرقلة عمل وحدة مكافحة الفساد.  
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   )  ٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
القانونيـة مبـا   من قانون العقوبات املبدأ العام بشأن املسؤولية اجلنائية للكيانات  ٤٢تؤكد املادة 

 ال يستبعد املسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا تلك اجلرائم.
ــادة   ــنص امل ــواد     ٤٦وت ــانون مكافحــة الفســاد وامل ــن ق  ٦٢٥و ٥٥٩و ٥١٩و ٤٠٩و ٢٨٣م

من قانون العقوبات على املسؤولية اجلنائية عـن أفعـال فسـاد خمتلفـة مبـا يشـمل اجلـرائم         ٦٤٤و
تفاقية. وتنص تلك األحكام على إنفاذ طائفة واسعة مـن اجلـزاءات، مبـا يف ذلـك     الواردة يف اال

  اجلزاءات املالية.
    

   )  ٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مـن قـانون العقوبـات املشـاركة يف ارتكـاب اجلـرائم سـواء بـالتواطؤ          ٢٩و ٢٨و ٢٦جترِّم املـواد  

ضـمن تلـك املـواد     أيضـاً على ارتكاهبا أو بالتحريض أو املساعدة علـى ذلـك. وينـدرج الشـروع     
مـن قـانون    ٤٤يف املـادة   أيضـاً من قانون العقوبـات. وجيـرَّم الشـروع     ٢٧ويعاقَب عليه يف املادة 

 اإلعداد الرتكاب اجلرمية مدمج ضمنيا يف تلك املواد.أنَّ فحة الفساد. وقد أكدت كمبوديا مكا
    

   )  ٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
يتناسـب وخطــورة اجلرميـة املرتكبــة،    يرسـي قـانون العقوبــات وقـانون مكافحــة الفسـاد حكمــاً    

 ن طائفة من األحكام بالسجن والغرامات.  ويتألف م
من الدستور احلصانة إىل أعضـاء اجلمعيـة الوطنيـة وجملـس الشـيوخ.       ١٠٤و ٨٠ومتنح املادتان 

  وال جيوز رفع تلك احلصانة سوى من جانب اهليئتني نفسيهما، وكذلك يف حالة التلبس.  
قــانون أنَّ كمبوديــا أكــدت  أنَّ . غــري املناســبةويســتخدم النظــام القضــائي الكمبــودي مبــدأ     

ــان    ــة (املادت ــاً     ٤١و ٤٠اإلجــراءات اجلنائي ــام دائم ــدعي الع ــدِّم امل ــى ضــرورة أن يق ــنص عل  ) ي
ــة لــدى حمكمــة االســتئناف مراجعــة أمــر     أيضــاًمســوغات أمــر اإلغــالق. وجيــوز   ــرئيس النياب ل

المتثـال  قاضـي التحقيـق غـري مضـطر ل     اإلغالق بناء على طلب املدعي. وإضافة إىل ذلك، فـإنَّ 
  إىل املذكرة النهائية للمدعي العام.

ا، ويــنظِّم إطــار اســتثنائي ويعــرِّف قــانونُ اإلجــراءات اجلنائيــة االحتجــاَز املؤقــت بوصــفه تــدبرياً  
فرد ُوجهت إليه هتمة، مع مراعاة ضرورة ضمان مثولـه يف اإلجـراءات   أيِّ اإلفراج املؤقت عن 

  من القانون).   ٢٢٣و ٢١٧و ٢١٦و ٢٠٥و ٢٠٤و ٢٠٣الالحقة (املواد 
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بشــأن اإلفــراج املشــروط أو املبكــر فيمــا  تشــريعاهتا تتضــمن أحكامــاًأنَّ وقــد أكــدت كمبوديــا 
مـن   ٥٢١-٥١٢خيص جرائم الفساد، مع األخذ بعـني االعتبـار جسـامة تلـك اجلـرائم (املـواد       

  قانون اإلجراءات اجلنائية).  
قــت عــن العمــل خــالل مثــل اإليقــاف املؤَّويــنص قــانون اخلدمــة املدنيــة علــى عقوبــات تأديبيــة  

اإلجراءات القضائية. وتشمل التدابري التأديبية األخرى التغيري التلقائي للمنصـب واإلقصـاء مـن    
  ).٥٢و ٤٠الوظيفة (املادتان 

من قانون اخلدمة املدنية علـى عـزل املوظـف املـدين يف حالـة اإلدانـة النهائيـة.         ٥٣وتنص املادة 
لكمبودية على احلرمان من احلق يف العمـل كموظـف عمـومي يف حالـة     كما تنص التشريعات ا
مـن قـانون العقوبـات). وجيـوز أن يكـون هـذا احلرمـان مـن احلقـوق           ٥٥اإلدانة اجلنائية (املادة 

  بصفة مؤقتة أو هنائية.  
وال تشري التشريعات الكمبودية صراحة إىل جواز حرمـان املوظـف العمـومي املـدان بارتكـاب      

ــة واردة ــا أو       جرمي ــة يف منشــأة مملوكــة كلي ــه العمومي ــه يف ممارســة وظيفت ــة مــن حق يف االتفاقي
  للدولة.    جزئيا

ــادة   ــنص امل ــة دون اإلخــالل       ٣٥وت ــات التأديبي ــق العقوب ــى تطبي ــة عل ــة املدني ــانون اخلدم مــن ق
  باإلجراءات اجلنائية احملتملة.  

 م وتدريبـهم تـدريباً  وينص الفصل السابع من قانون السجون على تثقيـف السـجناء وإصـالحه   
  وإعادة تأهيلهم.   تاًمؤقَّ

خمفِّفـة لـدى    من قانون العقوبات على أحكام متـنح املتـهم ظروفـاً    ٩٥و ٩٤و ٩٣وتنص املواد 
دة لتعزيــز التشــريعات الكمبوديـة ال تتضـمن تـدابري حمـدَّ    أنَّ تنفيـذ العقوبـة املفروضـة عليـه. بيـد      

  التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون.
  

   )  ٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     
ينص قانون العقوبات وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون مكافحـة الفسـاد واملرسـوم الفرعـي        

، بشأن تنظـيم وعمـل وحـدة مكافحـة الفسـاد،      ٢٠١١يناير /كانون الثاين ١٠خ ، املؤر٥َّرقم 
ــة الشــهود واخلــرباء والضــحايا،     ــدابري عامــة حلماي ــديهم أو   دون أيِّ مــنعلــى ت إشــارة إىل وال

غريهــم مــن األفــراد الــوثيقي الصــلة هبــم، أو إىل االتفاقــات املعقــودة بشــأن تغــيري أمــاكن إقامــة  
من قانون مكافحـة الفسـاد إىل حـد مـا علـى       ١٣كما تنص املادة  الشهود واخلرباء والضحايا.

 توفري احلماية للمبلِّغني.
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مشروع قـانون جديـد يـتم مبوجبـه علـى حنـو أكثـر حتديـداً         ا على إعدادوتعكف كمبوديا حالي 
  ومشولية توفري احلماية للشهود واخلرباء والضحايا واملبلِّغني.

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

علـى   ٤٠٨من قانون العقوبات تعريفا لغسل األمـوال، يف حـني تـنص املـادة      ٤٠٤تقدِّم املادة 
علـى تـدابري    أيضـاً من قانون مكافحـة الفسـاد    ٤٨عقوبات إضافية مثل املصادرة. وتنص املادة 

) مــن ٣٠مــن املــادة  ٣و ٢(يف إطــار الفقــرتني اجلديــدتني   ١تتعلــق باملصــادرة. وتــنص املــادة  
مـــن قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال علـــى مصـــادرة  ٣٠و ٢٩و ٣ملعـــدِّل للمـــواد القـــانون ا

املوجودات اليت متثل عائدات اجلرم األصـلي، مبـا فيهـا املمتلكـات املختلطـة بتلـك العائـدات أو        
ــافع     أيضــاًاملســتبَدلة هبــا. وهــي تــنص   ــرادات واملن علــى مصــادرة املوجــودات الــيت تشــكل اإلي
اجلرم األصلي، وممتلكات مرتكب اجلـرم الـيت تعـادل قيمتـها قيمـة      األخرى املتأتية من عائدات 

 عائدات اجلرم األصلي، واألدوات واملواد املستخدمة يف تنفيذ الفعل اإلجرامي.  
 ٢٩و ٣) من القـانون املعـدِّل للمـواد    ٣٠من املادة  ١(يف إطار الفقرة اجلديدة  ١وتنص املادة 

) علـى  ٤٨و ٣٠و ٢٨ن مكافحة الفساد (املـواد  من قانون مكافحة غسل األموال وقانو ٣٠و
مـن قـانون    ١٢تدابري جتميد وحجز املوجودات اليت متثل عائدات اجلرم األصلي. وتنص املـادة  

مكافحة غسل األموال على تدابري بشأن إبالغ وحدة االسـتخبارات املاليـة عـن املبـالغ النقديـة      
  أو املعامالت املشبوهة.

ــا إىل   ــة إدارة املمتلكــات     أنَّوقــد أشــارت كمبودي ــة تتــوىل يف املمارســة العملي الســلطات املعني
مـن قـانون مكافحـة الفسـاد      ٤٨احملجوزة أو املصادرة بناء على طلب احملكمة املختصـة (املـادة   

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٣٥٤و ١٦١و ١٢٠و ١١٩واملواد 
بـإبالغ وحـدة االسـتخبارات     من قانون مكافحة غسل األموال علـى االلتـزام   ١٢وتنص املادة 

مـن قـانون مكافحـة الفسـاد علـى قيـام وحـدة         ٢٧املالية عن املعامالت املشبوهة. وتنص املادة 
ق مـن الوثـائق املصـرفية واملاليـة والتجاريـة واألمـر بتسـليمها؛ كمـا أهنـا          مكافحة الفساد بالتحقُّ

  لفساد.  تؤكد على عدم جواز االحتجاج بالسرية املصرفية يف حالة جرائم ا
 ٢٩و ٣) من القـانون املعـدِّل للمـواد    ٣٠من املادة  ٤(يف إطار الفقرة اجلديدة  ١وتنص املادة 

الشـخص الـذي يعتـرض علـى أمـر مصـادرة       أنَّ من قانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى      ٣٠و
مــن  ٣٦املوجــودات يقــع عليــه عــبء إثبــات املنشــأ القــانوين لتلــك املوجــودات. وتــنص املــادة 

  على التدبري نفسه.   أيضاًفحة الفساد بشأن اإلثراء غري املشروع قانون مكا
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) مـن القـانون املعـدِّل للمـواد     ٣٠من املادة  ٤و ٣(يف إطار الفقرتني اجلديدتني  ١وتنص املادة 
علـى تـدابري حلمايـة حقـوق األطـراف       أيضـاً من قـانون مكافحـة غسـل األمـوال      ٣٠و ٢٩و ٣

من قانون العقوبـات علـى عـدم جـواز األمـر باملصـادرة        ١٧٩ة الثالثة احلسنة النية. وتنص املاد
  إذا كان ذلك سيؤثِّر على حقوق األطراف الثالثة.

    
   )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

 ١٥من قانون اإلجراءات اجلنائية على فترة تقادم لرفع الدعوى اجلنائيـة بواقـع    ١٠تنص املادة 
مــن قــانون  ١١ســنوات للجــنح وســنة واحــدة للمخالفــات. وتــنص املــادة  ٥ســنة للجنايــات و

اإلجراءات اجلنائية على انقطاع فترة التقادم إذا كانت هنـاك مالحقـة قضـائية أو حتقيـق. وقـد      
أنَّ انقطاع فترة التقادم مـن خـالل اسـتهالل اإلجـراءات القانونيـة ينطبـق و      أنَّ يا أكدت كمبود

 تلك القواعد ال تتطلب وجود اجلاين املزعوم الذي أفلت من قبضة العدالة أو فرَّ من البلد.  
تلك املـادة ُتنفَّـذ مـن الناحيـة     أنَّ من االتفاقية، أوضحت كمبوديا  ٤١وفيما يتعلق بتنفيذ املادة 

كمبوديــا ليســت لــديها تشــريعات حمــددة تتطلــب مراعــاة أنَّ العمليــة، وذلــك علــى الــرغم مــن 
باالتفاقية. وأوضـحت كمبوديـا إمكانيـة أن يكـون      عمالًاألحكام األجنبية فيما يتعلق باجلرائم 

  من قانون العقوبات.   ٨٥و ٨٤ذلك مشموال باملادتني 
    

   )  ٤٢قضائية (املادة الوالية ال    
تستند الوالية القضائية على اجلـرائم املرتكبـة علـى األراضـي الكمبوديـة، وكـذلك فيمـا يتعلـق         

مـن قـانون العقوبـات. وتطبِّـق كمبوديـا علـى السـواء         ١٦-١٢بالسفن والطائرات، إىل املـواد  
مـــن  ٢٠ مـــن القـــانون) والشخصـــية الســـلبية (املـــادة ١٩مبـــدأْي الشخصـــية الفاعلـــة (املـــادة 

فيمـا يتعلـق    أيضـاً الوالية القضـائية للمحاكمـة بـدال مـن التسـليم مقـرَّرة        القانون). ومن مثَّ فإنَّ
 اختيارية أخرى من أجل الوالية القضائية.   كمبوديا أسساً بالرعايا. ومل تقرَّ

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

أيِّ عمليـة شـراء جاريـة أو إهنـاء      االشـتراء العمـومي علـى رفـض أيِّ    نون من قا ٦٦تنص املادة 
 منظِّم مشاريع ضالع يف أفعال الفساد على القائمة السوداء.أيِّ عقد وإدراج 
من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة ضـحايا اجلرميـة مـن تقـدمي شـكوى كمـدَّعني يف          ٥ومتكِّن املادة 

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى أن       ٣٥٥ادة دعوى مدنية أمام قاضي التحقيق. وتنص املـ 
  بشأن سبل االنتصاف املدنية يف احلكم اجلنائي. أيضاًتقرر احملكمة 
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   )  ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
أُنشــئت مؤسســة مكافحــة الفســاد مبوجــب قــانون مكافحــة الفســاد، وهــي تتــألف مــن اجمللــس  

ملكافحة الفساد ووحدة مكافحة الفسـاد. وُتعـىن الوحـدة بالوقايـة مـن الفسـاد والرقابـة        الوطين 
 عليه وكشفه والتحقيق مع مرتكبيه وقمعهم.

ــادة   ــنص امل ــني وحــدة مكافحــة الفســاد         ٢٩وت ــاون ب ــى التع ــانون مكافحــة الفســاد عل ــن ق م
التعـاون بـني    من قـانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى      ٢٦والسلطات العامة. كما تنص املادة 

  وحدة االستخبارات املالية والسلطات احلكومية.  
من قـانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى التـزام العديـد مـن كيانـات القطـاع            ١٢وتنص املادة 

  اخلاص، مثل املؤسسات املالية، بإبالغ وحدة االستخبارات املالية عن املعامالت املشبوهة.  
ي وفحص مجيـع الشـكاوى املتعلقـة بالفسـاد (املـادة      قِّويتمثل دور وحدة مكافحة الفساد يف تل

  متاح للمواطنني.   أيضاًمن قانون مكافحة الفساد). ويوجد خط ساخن  ١٣
    

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   - ٢- ٢  
بوجـه عــام، تتمثــل أبــرز التجـارب الناجحــة واملمارســات اجليــدة يف تنفيـذ الفصــل الثالــث مــن    

 :يلياالتفاقية فيما 
االنفتاح والشـمولية اللـذان اتسـمت هبمـا الطريقـة الـيت أُعـدت هبـا قائمـة التقيـيم             •  

الــذايت املرجعيــة الكمبوديــة، حيــث الُتمســت املســامهات مــن مجيــع أصــحاب         
  املصلحة وأُخذت يف االعتبار آراء مجيع مكونات اجملتمع الكمبودي.

الفساد وكيانـات القطـاع    توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بني وحدة مكافحة  •  
  االتفاقية). من ٣٩املادة  من ١اخلاص (الفقرة 

    
   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

 :ميكن أن تؤدِّي اخلطوات التالية إىل زيادة تعزيز تدابري مكافحة الفساد القائمة
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  ١٥املادة   •  
ني حمــتملني كمــتلقِّتعــديل التشــريعات حبيــث تشــمل األطــراف الثالثــة املســتفيدة       

  للمزية غري املستحقة.
  ١٦املادة   •    

 نيكمـتلقِّ  املسـتفيدة  الثالثـة  األطراف تشمل حبيث التشريعات ) تعديل١(الفقرة     
  املستحقة. غري للمزية حمتملني

 املسـتفيدة  الثالثـة  األطـراف  تشـمل  حبيث التشريعات تعديل يف ) النظر٢(الفقرة     
  املستحقة. غري للمزية حمتملني نيكمتلقِّ

  ١٧املادة   •    
ني حمــتملني تعــديل التشــريعات حبيــث تشــمل األطــراف الثالثــة املســتفيدة كمــتلقِّ       

  للمزية غري املستحقة.
  ١٨املادة   •  
ني النظــر يف تعــديل التشــريعات حبيــث تشــمل األطــراف الثالثــة املســتفيدة كمــتلقِّ      

  حمتملني للمزية غري املستحقة.
  ١٩املادة   •  
ني يف تعــديل التشــريعات حبيــث تشــمل األطــراف الثالثــة املســتفيدة كمــتلقِّ  النظــر    

فعــل لــدى أيِّ حمــتملني للمزيــة غــري املســتحقة وتــدرج امتنــاع املــرء عــن القيــام بــ 
  ممارسة وظائفه.

  ٢١املادة   •  
  ألحكام االتفاقية. كامالً النظر يف تعديل التشريعات لكي متتثل امتثاالً    
  ٣١املادة   •  
 املوجودات بإدارة املختصة السلطات قيام لتنظيم إضافية تدابري ) اختاذ٣رة (الفق    

  املصادرة. أو احملجوزة أو اجملمدة
  ٣٢املادة   •  
  اعتماد مشروع القانون بشأن محاية الشهود واخلرباء والضحايا.    
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  ٣٣املادة   •  
  النظر يف اعتماد مشروع القانون املتعلق حبماية املبلِّغني.    
  ٣٧املادة   •  
 أو يشـاركون  الـذين  األفـراد  تعـاون  لتشـجيع  املناسـبة  التدابري ) اعتماد١(الفقرة     

  اجلرائم. من جرمية ارتكاب يف شاركوا
    

   اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
 القدرات. ) بناء٤٠و ٣٩و ٣٧و ٣٦و ٣٣و ٣٢و ٣١و ٢٤و ٢٣(املواد   •  
 لتعزيـز  آليـة  ووضـع  املعلومـات  وحتليـل  تبـادل  أجـل  مـن  آليـة  ) بنـاء ٢٣(املـادة    •  

  واإلقليمية. احمللية السلطات بني التعاون
  القانونية. املشورة ) إسداء٤١و ٤٠و ٣٩و ٣٧و ٣٢و ٢٣(املواد   •  
  اإلحصائية. لألغراض البيانات مجع ) نظام٢٧و ٢٦و ٢٥(املواد   •  
  البشرية. املوارد) ٢٥(املادة   •  
  اجليدة. للممارسات ) ملخص٤١و ٤٠و ٣٧و ٣٣و ٣٢(املواد   •  
  النموذجية. ) التشريعات٤١و ٣٧و ٣٢(املواد   •  
  النموذجية. ) االتفاقات٣٧و ٣٢(املادتان   •  
  خمتص. خبري جانب من املوقعية ) املساعدة٤٠و ٣٩(املادتان   •  

    
   الدويل  الفصل الرابع: التعاون  - ٣  

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

   )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
ترتبط كمبوديا مبعاهدات لتسليم اجملرمني مع أربعة بلدان (تايلند ومجهوريـة كوريـا ومجهوريـة    

وعلى الصعيد احمللي، ُيـنظَّم تسـليم اجملـرمني يف أحـد فصـول      الو الدميقراطية الشعبية والصني). 
 ).٥٩٥-٥٦٦قانون اإلجراءات اجلنائية (املواد 
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وعادة ما تشترط كمبوديا ازدواجية التجرمي يف املسـائل املتعلقـة بتسـليم اجملـرمني. ومـع ذلـك،       
ق علـى حنـو مـرن، أي    مبدأ ازدواجية التجـرمي يطبَّـ   ) من االتفاقية، فإن٢َّ( ٤٣مع املادة  ومتشياً

  السلوك األساسي ُيعترب الفاصل لتقييم ازدواجية التجرمي.أنَّ 
يف التســليم  تُّوإجــراءات تســليم اجملــرمني عبــارة عــن إجــراءات قضــائية وتنفيذيــة خمتلطــة. وتبــ 

مــن قــانون اإلجــراءات    ٥٨٦دائــرةُ التحقيــق لــدى حمكمــة االســتئناف يف بنــوم بنــه (املــادة        
ــر العــدل أن تصــدر       ــرح وزي ــق علــى طلــب التســليم، يقت ــرة التحقي ــة). وإذا وافقــت دائ اجلنائي

ــة مرســوماً   ــة امللكي ــ احلكوم ــادة    فرعي ــوب (امل ــأمر بتســليم الشــخص املطل ــانون   ٥٨٩ا ي ــن ق م
  اجلنائية). اإلجراءات

وال تسمح كمبوديا مبا يسمى "تبعيـة التسـليم"، أي التسـليم بشـأن اجلـرائم ذات الصـلة، علـى        
) مـن االتفاقيـة. وال ُتعتـرب اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف       ٣( ٤٤النحو املنصـوص عليـه يف املـادة    

  االتفاقية جرائم سياسية.
، ميكـن لكمبوديـا مـن الناحيـة     وتشترط كمبوديا وجود معاهـدة لتسـليم املطلـوبني. ومـع ذلـك     

، النظرية أن تستخدم االتفاقية كأساس قانوين لتسليم املطلـوبني بشـأن جـرائم الفسـاد. وأخـرياً     
  مبدأ املعاملة باملثل يف املمارسة العملية بشأن إجراءات التسليم.   أيضاًيراعى 

ا يف ذلـك  مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى شـروط التسـليم، مبـ         ٥٩٤-٥٧١وتـنص املـواد   
وجود عقوبة باحلبس ملـدة ال تقـل عـن سـنتني وتقـدمي أسـباب رفـض التسـليم. وال ُيَعـدُّ كـون           

  اجلرمية تنطوي على مسائل مالية سببا للرفض.
وميكــن لكمبوديــا أن تضــع الشــخص املطلــوب تســليمه املوجــود يف إقليمهــا حتــت الــتحفظ أو  

  االحتجاز املؤقت.  
ملبـدأ التسـليم أو احملاكمـة. ويف حـني ال ميكـن تسـليم املـواطنني        ومتتثل كمبوديـا إىل حـد كـبري    

لكمبوديــا الواليــة القضــائية علــى مواطنيهــا علــى  مــن الدســتور)، فــإنَّ ٣٣الكمبــوديني (املــادة 
(املـادة   املناسـبة املالحقـة القضـائية تتبـع مبـدأ     أنَّ أساس مبدأ الشخصية الفاعلة. ومع ذلك، مبـا  

ــن قــانون اإلجــراءات ا   ٤٠ ــإنَّ م ــامش كــبري مــن الســلطة        جلنائيــة)، ف املــدعي العــام يتمتــع هب
مـن قـانون العقوبـات،     ١٩التقديرية. وعالوة على ذلك، من أجل املقاضاة على أسـاس املـادة   

ُيشترط وجود شكوى مـن الضـحية أو معلومـات رمسيـة مـن البلـد الـذي ارُتكبـت فيـه اجلرميـة           
  من قانون العقوبات). ٢١(املادة 
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ذلـك يتعـارض مـع الدسـتور      كمبوديا إنفاذ عقوبة فرضتها حمكمة أجنبيـة حيـث إنَّ  وال ميكن ل
  والقانون الكمبوديني.

يف مجيـع إجـراءات    مباشـراً  مـن الدسـتور ضـمانات تنطبـق انطباقـاً      ٣٨و ٣١وتتضمن املادتـان  
مـن قـانون اإلجـراءات     ٥٩٠إنفاذ القـانون. وميكـن اسـتئناف قـرار التسـليم يف احملـاكم (املـادة        

اجلنائية). وَتعترب معاهداُت تسـليم اجملـرمني يف كمبوديـا إقامـةَ الـدعوى اجلنائيـة ضـد الشـخص         
املطلوب على أساس اجلـنس أو العـرق أو الـدين أو اجلنسـية أو الـرأي السياسـي مـن األسـباب         

  اإللزامية لرفض تسليم اجملرمني.
الدولـة الطالبـة قبـل رفـض      وبينما ال يوجد يف التشريعات ما يـنص علـى االلتـزام بالتشـاور مـع     

  هذا هو املتبع يف املمارسة العملية.   التسليم، فإنَّ
وقد وقَّعت كمبوديا ثالث معاهدات ثنائيـة بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم. ومل ُينظـر        

  بعد يف نقل اإلجراءات اجلنائية.
    

   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
قانون بشأن املساعدة القانونيـة املتبادلـة، ولكـن وزارة العـدل تعكـف      كمبوديا ليس لديها بعد 

ا على صياغة مثل ذلك القانون.  حالي 
ــة      ــة حتكــم املســاعدة القانوني ــانون مكافحــة الفســاد، ال توجــد تشــريعات داخلي وإىل جانــب ق

ظمـة عـرب الوطنيـة    اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املن      املتبادلة يف كمبوديا. ومـن مثَّ فـإنَّ  
ــاون يف جمــال املســاعدة        ــدتان للتع ــان الوحي ــة مكافحــة الفســاد مهــا القاعــدتان القانونيت واتفاقي

كمبوديا ال تشترط وجود معاهدة لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة،  أنَّ القانونية املتبادلة. غري 
ية التجرمي لدى اسـتيفاء طلبـات   مبدأ املعاملة باملثل. وتطبق كمبوديا مبدأ ازدواج أيضاًوينطبق 

  املساعدة القضائية.
وميكــن تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا يتعلــق بــاجلرائم الــيت ترتكبــها الشخصــيات          
االعتبارية. وميكن لكمبوديا، من حيث املبدأ، تقـدمي كافـة أشـكال املسـاعدة القانونيـة الـواردة       

مــن قـانون مكافحــة الفســاد). وتســتطيع   ٥١(املــادة مـن االتفاقيــة   ٤٦مــن املــادة  ٣يف الفقـرة  
  وحدة مكافحة الفساد االطالع على السجالت املصرفية دون احلاجة إىل أمر من احملكمة.  

وال تنص القوانني احمللية الكمبودية بوضـوح علـى إرسـال املعلومـات املتعلقـة باملسـائل اجلنائيـة        
ت ميـاَرس باسـتمرار يف إطـار العالقـات بـني      تبادل املعلومـا  بدون طلب مسبق. ومع ذلك، فإنَّ

  وحدة االستخبارات املالية والشرطة واألجهزة األجنبية املناظرة هلما.
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احلمايـة املمنوحـة لسـرية    أنَّ وميكن لكمبوديا اختاذ اإلجراءات اليت حتفـظ سـرية املعلومـات. بيـد     
املعلومـات نفـي التهمـة    املعلومات ال متنع كمبوديا من الكشف عنها عندما يكون من شأن تلك 

عن الشخص املتهم. وال ُيرفض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة علـى أسـاس السـرية املصـرفية         
منطويـا علـى مسـائل ماليـة. وُيـنص علـى ذلـك صـراحة يف          أيضـاً اجلرم ُيعترب أنَّ وحدها أو جملرد 

  اآلسيان املتقاربة التفكري.  معاهدة تبادل املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية بني بلدان 
ــة، ميكــن نقــل الشــخص       ــة املتبادل ــة يف جمــال املســاعدة القانوني ــاب التشــريعات الداخلي ويف غي
احملتجـــز أو الـــذي يقضـــي حكمـــا لغـــرض اإلدالء بالشـــهادة علـــى أســـاس املعاهـــدات الثنائيـــة 

جراءات اجلنائيـة  واالتفاقية. وُيمنح ضمان عدم التعرُّض على نفس األساس. وال مينع قانون اإل
  إمكانية عقد جلسات االستماع عن طريق التداول بالفيديو.  

وقد ُعهد إىل وزارة العدل بتلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة باعتبارهـا السـلطة املركزيـة    
املنوط هبا ذلك. ومع ذلك، من الناحية العمليـة، ال تـزال الطلبـات ُترسـل عـن طريـق القنـوات        

ــة      الدبلوماســية ــة أو اللغ ــة اخلمريي ــا باللغ ــائق ذات الصــلة خطي ــات والوث ــتعني تســليم الطلب . وي
اإلنكليزيــة. وفيمــا خيــص الطلبــات الصــادرة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، تتبــع كمبوديــا 

د يف الطلـب، مـا   اإلجراء الذي حيدده البلد املتلقي. وتنفذ كمبوديا الطلبات طبقًا لإلجراء احملدَّ
تعارض ذلك اإلجراء مع القانون الوطين. وُتحترم قاعـدة التخصصـية يف املمارسـة. وميكـن     مل ي

  تناول الطلبات بشكل سري.  
ويف غياب التشريعات الوطنيـة بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، ال تـرفض كمبوديـا طلبـات         

ملسـاعدة القانونيـة يف   مـن معاهـدة تبـادل ا    ٣املساعدة القانونية املتبادلة سوى على أساس املادة 
طلـب للحصـول   أيِّ من االتفاقيـة. ومل يـتم رفـض     ٤٦من املادة  ٢١املسائل اجلنائية أو الفقرة 

كمبوديـا تقـدم أسـباب الـرفض يف      على املساعدة القانونية املتبادلة حىت اآلن. ومـع ذلـك، فـإنَّ   
ين مباشـر  حال وقوعه، ويسبق ذلك عقد مشاورات علـى الـرغم مـن عـدم وجـود أسـاس قـانو       

لذلك. وجيوز لكمبوديا تأجيل طلب املساعدة على أسـاس أنـه يتعـارض مـع أحـد التحقيقـات       
  من املعاهدة. ١٦اجلارية. وميكن منح الضمان بعدم التعرض استنادا إىل املادة 

وتتحمل كمبوديا التكاليف االعتيادية املتعلقة بتقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة. وميكـن تقـدمي    
  ائق املتاحة للعموم بناء على طلب.  الوث
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  ي اخلاصة رِّالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التح    
   ) ٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

 ال َتعترب كمبوديا االتفاقية كأساس للتعاون املتبادل يف إنفاذ القوانني.  
وكمبوديا عضو يف املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول). وهـي تتبـادل املعلومـات عـن       

يف رابطـة   أيضاً. وكمبوديا عضو "I-24/7"طريق اإلنتربول وتستخدم شبكة االتصاالت اآلمنة 
ــدان        ــة جنــوب شــرق آســيا للبل رؤســاء الشــرطة التابعــة لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا وآلي

مذكرة التفاهم يف إطار آلية جنـوب شـرق آسـيا للبلـدان     أنَّ األطراف يف مكافحة الفساد. بيد 
ا قانونيـــ األطـــراف يف مكافحـــة الفســـاد ليســـت معاهـــدة دوليـــة ملزمـــة وال تـــوفر أساســـاً        

  لياتية.  العم  للتدابري
وقد أصبحت وحدة االسـتخبارات املاليـة عضـوا يف جمموعـة وحـدات االسـتخبارات املاليـة يف        

كامــل العضــوية يف  ، أصــبحت عضــوا٢٠١٥ً. ويف عــام ٢٠٠٤آســيا واحملــيط اهلــادئ يف عــام 
جمموعة إيغمونت. وتربطها مذكرات تفاهم بنظرياهتا يف عدد مـن البلـدان، مبـا فيهـا إندونيسـيا      

ش وتايلند ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية واليابان. وتـنص خمتلـف املـذكرات علـى     وبنغالدي
  شبكة إيغمونت اآلمنة. أيضاًتبادل املعلومات السرية. وتستخدم وحدة االستخبارات املالية 

ــة حــىت اآلن أيَّ    ــاهم املوقَّع ــذكرات التف ــات املشــتركة.     وال تتضــمن م ــام بشــأن التحقيق أحك
  هبذا الشأن. أحكاماً أيضاًة تبادل املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية هي تتضمن معاهد  وال

مــن قــانون مكافحــة الفســاد باســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة. وُيقبــل   ٢٧وتســمح املــادة 
  باألدلة املستمدة من استخدام تلك األساليب يف احملاكم.  

    
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   - ٢- ٣  

ميكن إمجاالً تسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة التالية فيما خيـصُّ تنفيـذ   
 :الفصل الرابع من االتفاقية

  اتباع هنج مرن حيال ازدواجية التجرمي (التعويل على السلوك األساسي).  •  
  وضع إطار قانوين شامل للتسليم يف قانون اإلجراءات اجلنائية.  •  
 اإلجـراءات  قـانون  مـن  ٥٦٧اإلحالـة الصـرحية إىل املعاهـدات الدوليـة (املـادة        •  

 خيـص  فيمـا  الفسـاد  مكافحـة  قـانون  مـن  ٥٣واملادة  التسليم، خيص فيما اجلنائية
  املتبادلة). القانونية املساعدة

  



 

16V.16-00437 

 

CAC/COSP/IRG/1/4/1/Add.27

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ   - ٣- ٣  
ــز     ــادة تعزي ــة إىل زي ــؤدِّي اخلطــوات التالي ــدابري مكافحــة الفســاد القائمــة مبوجــب    ميكــن أن ت ت

 :االتفاقية  مواد
  ٤٤املادة   •    

 جـرائم  عـدة  التسـليم  طلـب  مشـل  إذا التسـليم  علـى  املوافقـة  يف ) النظر٣(الفقرة     
 املـادة  هـذه  مبقتضـى  للتسـليم  خاضعا األقل على منها واحد جرم يكون منفصلة
 هلا ولكن عليها املفروضة احلبس مدة بسبب للتسليم خاضع غري بعضها ويكون
  لالتفاقية. وفقاً جمرَّمة بأفعال صلة

 املمارسـة  يف لالتفاقيـة  الفعلـي  االسـتخدام  علـى  كمبوديـا  (أ)) ُتشجَّع ٦(الفقرة     
  اإلمكانية. هبذه العام األمني إخطار وعلى املطلوبني، لتسليم العملية

 تسـليم  طلبـات  مـع  للتعامـل  ومناذج توجيهية مبادئ صياغة يف ) النظر٨(الفقرة     
  اجملرمني.

 كمبوديـا،  يف تسليمهم يتم ال الذين للرعايا الفعلية احملاكمة ) كفالة١١(الفقرة     
  االلتزام. لذلك االمتثال لكفالة لالدعاء توجيهية مبادئ اعتماد يف والنظر

 الضـمانات  إىل اجلنائيـة  اإلجـراءات  قانون يف إشارة ) إدراج١٥و ١٤(الفقرتان     
  التمييز.   وعدم السليمة القانونية اإلجراءات بشأن الدستورية

 يف التسـليم  طلـب  رفـض  قبـل  مشـاورات  بـإجراء  االلتـزام  ) إدراج١٧(الفقـرة      
  اجلنائية. اإلجراءات قانون

  ٤٦املادة   •  
ُتشـجَّع كمبوديـا علـى مواصـلة العمــل بشـأن مشـروع قـانون املسـاعدة القانونيــة             

العتمـاده علـى وجـه السـرعة، وضـمان امتثالـه الكامـل         األولويـة املتبادلة وإعطاء 
 املوجـودات،  باسـترداد  يتعلـق  فيمـا  ذلـك  يف مبا االتفاقية، من ٤٦ألحكام املادة 

  :املشروع يف اخلصوص وجه على التالية النقاط وإدراج
 الـيت  القانون إنفاذ وتدابري التحقيقات مجيع استخدام إمكانية ) ضمان٣(الفقرة     

 املسـاعدة  بطلبـات  أيضـاً  الوفـاء  يف البحـت  الـداخلي  السـياق  يف اختاذهـا  نميكـ 
  املتبادلة. القانونية
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 يف طواعيـة  األشـخاص  مثـول  تيسـري  أجـل  مـن  أحكـام  (ح)) إدراج ٣(الفقـرة      
  الطالبة. الطرف الدولة

  مسبق. طلب دون للمعلومات التلقائي التبادل ) إتاحة٤(الفقرة     
  املعلومات. سرية على احلفاظ تكفل أحكام إدراج) ٢٠و ٥(الفقرتان     
 املسـاعدة  تقـدمي  أجـل  مـن  التجـرمي  ازدواجيـة  اشـتراط  عـدم  ) إيضـاح ٩(الفقـرة      

 تفاهـة  بسـبب  املتبادلـة  القانونيـة  املسـاعدة  رفـض  عـدم  وإيضاح املتبادلة القانونية
  املسألة.

 املركزيـة  السلطات بني واستخدامها املباشرة باالتصاالت ) السماح١٣(الفقرة     
  املتبادلة. القانونية املساعدة لطلبات االنطالق كنقطة مركزية سلطة واستخدام

 واسـتخدام  املقبولـة  واللغـات  املركزيـة  بالسـلطة  العام األمني ) إبالغ١٤(الفقرة     
 والـنص  املتبادلـة،  القانونيـة  املسـاعدة  لتقـدمي  القـانوين  األساس باعتبارها االتفاقية

  املتبادلة. القانونية املساعدة طلبات يف اإلنكليزية اللغة استخدام إمكانية على
 الطلب، يف دةاحملدَّ لإلجراءات وفقاً الطلبات تنفيذ إمكانية ) إيضاح١٧(الفقرة     

  الداخلي. القانون مع تتعارض اإلجراءات تلك تكن مل ما
  الطلب. رفض قبل مشاورات بإجراء االلتزام ) إدراج٢٦(الفقرة     
  ٤٧املادة   •  
النظر يف إمكانية نقل اإلجراءات إىل دولة طرف أخـرى مـن أجـل مالحقـة فعـل          

  لالتفاقية. وفقاًجمرَّم 
  ٤٨املادة   •  
ــراء يف              ــع النظ ــق م ــا الوثي ــى مواصــلة تعاوهن ُتشــجَّع وحــدة مكافحــة الفســاد عل

املنطقـــة، وإبـــرام املزيـــد مـــن مـــذكرات التفـــاهم معهـــم، وتـــوفري الســـبل لتبـــادل 
  لومات املتصلة بالقضايا.املع

  ٤٩املادة   •  
النظر يف إبـرام اتفاقـات جتيـز للسـلطات املختصـة املعنيـة أن تنشـئ هيئـات حتقيـق              

  مشتركة وإجراء حتقيقات مشتركة على أساس كل حالة على حدة.
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    اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  
 ٤٤املادة   •    

طلبت كمبوديـا إىل األمانـة أن تـوفر املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بتطبيـق املالحقـة             
التقديرية يف حالة طلب التسليم الذي يتم رفضه (ال سيما فيمـا يتعلـق بـاملواطنني    

  الكمبوديني الذين ال ميكن تسليمهم).
  ٤٦املادة   •  
 اعدة القانونية املتبادلة.طُلبت املساعدة من أجل صياغة قانون بشأن املس    

 


