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      خالصة وافية  -ثانياً  

     *الكويت    
    مةمقّد  - ١  

  نظرة عامة على اإلطار القانوين واملؤسسي يف الكويت يف إطار تنفيذ     
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد وصـادقت          ٢٠٠٣ت الكويت يف التاسع من ديسمرب       تبنَّ
الدسـتور الكـوييت     مـن    ٧٠ووفقاً للبند    .٢٠٠٦ لسنة   ٤٧على االتفاقية بناًء على القانون رقم       

خـذ صـفتها القانونيـة وتـدخل        تفإن االتفاقيات واملعاهدات الـيت تـتم املـصادقة عليهـا جيـب أن ت              
كمـا أن االتفقايـات الدوليـة تتخـذ ذات          . حيز التنفيذ من تاريخ املـصادقة عليهـا واستـصدارها         

  .٧٠ت البند الصبقة والقوة القانونية اليت تتخذها القوانني والتشريعات احمللية الصادرة حت
 لـسنة   ٢٣وحيدد القانون رقـم     .  السلطة القانونية األعلى يف الكويت     ١٩٦٢وميثل دستور سنة    

هناك حمكمة التمييز وهي أعلى احملاكم درجـة يف الـبالد،           .  النظام القضائي يف الكويت    ١٩٩٠
ة النائـب   حتـت إدار   وختـضع النيابـة العامـة يف الكويـت        . وحمكمة االستئناف، واحملاكم االبتدائية   

ويتمتـــع القـــضاة والنيابـــة العامـــة . وتطلـــع مبهـــام التحقيـــق ومالحقـــة اجلنايـــات واجلـــنح العـــام
  .باستقاللية كاملة

ولدى الكويت آليات وهيئات متعـددة متخصـصة يف جمـال مكافحـة جـرائم الفـساد وحـاالت                   
ــصلة   التعــدي علــي  ــال العــام والقــضايا األخــرى ذات ال ــاً يف الربملــان . امل ــشة وجتــري حالي  مناق

ــصالحيات         ــسلطات وال ــة ال ــا كاف ــساد وتكــون هل ــة ملكافحــة الف ــة وطني ــة هيئ ــشريعات إلقام ت
  .املطلوبة ملنع جرائم الفساد والكشف عنها والتحقيق فيها

    
    النيابة العامة   

واإلشراف علـى الـشرطة      تطلع النيابة العامة بالنيابة عن اجملتمع مبهمة حتريك الدعوى العمومية         
التحقيق يف املسائل اجلنائية متابعـة تنفيـذ األحكـام           تعمل على تطبيق القانون اجلنائي    القضائية و 

  .من الدستور الكوييت١٦٧ل هلا يف املادة وفقاً للسلطات املخّو
    

                                                         
 .هذا النص مستنسخ بالشكل الذي تلقّته به األمانة  *  



 

V.12-56903 3 
 

  CAC/COSP/IRG/2012/CRP.11

    ديوان احملاسبة  
يطلع مبهمة إدارة وتنظيم آليات التدقيق واملراجعـة مبـا يف ذلـك اإلشـراف علـى أداء الوحـدات                    

  . دارية يف الدولةواألجهزة اإل
    

    جهاز متابعة األداء احلكومي    
ويقتـرح اآلليـات الالزمـة لـضبط األداء ويقـدم          يقوم بدراسـة التقـارير الـسنوية لـديوان احملاسـبة          

 مـن املرسـوم رقـم       ٢لة له يف البند     توصيات ملعاجلة أية مالحظات ويعمل وفقاً للسلطات املخوّ       
ــسنة ٣٤٦ ــا . ٢٠٠٧ لـ ــافة إىل تلـــك املهـ ــوزراء   وإضـ ــع الـ ــة التنـــسيق مـ ــاز مبهمـ ــع اجلهـ م يطلـ

  .  لسلطتهمويساعدهم على متابعة ومراقبة أداء وزاراهتم واإلدارات احلكومية اخلاضعة
    

    جلنة محاية األموال العامة مبجلس األمة    
دت وِّ وزُ ٩٣ لـسنة    ١ مـن قـانون محايـة املـال العـام رقـم              ٨لت هذه اللجنة بناًء على املادة       كُِّش

اخلاصـة بـاألموال املـستخدمة يف األجهـزة          ت من بينـها دراسـة تقـارير ديـوان احملاسـبة           بصالحيا
وميكـن  . احلكومية يف الداخل واخلارج واألموال غـري املـستخدمة مـن خمصـصات تلـك اهليئـات        

  .للجنة بتوصية من الربملان التحقيق يف حاالت إساءة استخدام املال العام
    

    اخلدمة املدنية ديوان    
اخلدمـة املدنيـة كجهـاز مـستقل          على إقامة ديـوان    ١٩٦٠ لسنة   ١٠رسوم األمريي رقم    نص امل 
وإضـافة إىل ذلـك     . د بصالحيات من بينها اإلشراف على تفعيـل قـوانني ولـوائح التوظيـف             مزّو

 والـذي أعطـى اللجنـة حـق تعـيني مـراقبني للتوظيـف يف               ٢٠٠٢ لـسنة    ١٠صدر املرسـوم رقـم      
  .ن أجل متابعة القرارات اإلدارية قبل وبعد صدورهاالوزارات واهليئات احلكومية م

    
    قسم الرقابة املالية يف وزارة املالية    

 علـى إقامـة قـسم مـستقل يف وزارة املاليـة خيـتص              ٢٠٠٦ لـسنة    ٥٧نص القرار الـوازاري رقـم       
ــة  ــة املالي ــاليني ومــدراء      . بالرقاب ــراقبني امل ــوائح اخلاصــة بعمــل امل ــع القــسم مبهمــة وضــع الل وطل

سابات ويوفر االستشارات الفنية فيما خيص عمليـات املوافقـة علـى العمليـات والتحـويالت         احل
ويف اجلانب اآلخر أحلقـت بالبنـك املركـزي وحـدة خاصـة بـالتحقيق يف بالتحريـات                  . احلسابية
  .املالية
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    اللجنة الوطنية ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب     
 األمـوال ومتويـل اإلرهـاب وتـضم ممـثلني عـن وزارات              مت تشكيل جلنة خاصـة مبكافحـة غـسيل        

العدل واملالية والتجارة والصناعة والشئون االجتماعية والعمل واخلارجية والداخلية إضـافة إىل            
 وتتـضمن صـالحيات   .البنك املركزي الكوييت واإلدارة العامة للجمارك وسوق األوراق املاليـة        

ريبية الالزمة وزيادة الـوعي بأمهيـة مكافحـة غـسيل       ومهام اللجنة وضع مقترحات بالربامج التد     
  .األموال ومتويل اإلرهاب إضافة إىل تنسيق العمل بني أعضاء اللجنة واهليئات األخرى

    
    جلنة املناقصات املركزية    

م واملــشرف علــى العــروض واملناقــصات العامــة  تلعــب اللجنــة املركزيــة للمناقــصات دور املــنظّ 
فافية واملـساواة وفقـاً ملـا تتـضمنه شـروط املناقـصات العامـة اخلاصـة               وتطبيق ومراقبة أسـس الـش     

  .بالدولة
    

     التجرمي وتطبيق القانون: الفصل الثالث - ٢ 
    مالحظات حول تطبيق البند اخلاص بالتجرمي وتطبيق القانون  - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥البنود ( النفوذ واستخدامجرائم الرشوة     
 ١٦، رقـم    واملُعدل لقانون اجلـزاء ١٩٧٠ لسنة ، ٣١من القانون رقم  ٣٨ و٣٥م املادتان جترِّ

أن أو يقبل لنفسه أو لطرف ثالث أي وعـد أو             قيام كل موظف حكومي بطلب     ١٩٦٠لسنة  
م  الـشخص املقـدِّ  القانونم وجيرِّ. هدية مقابل أداء أو تسهيل أي من أنشطة اجلهة اليت يعمل هبا      

 العمـل حمـل الرشـوة قـد     مـا إذا كـان   القـانون دون النظـر إىل     ويـتم تطبيـق   . للرشوة واملستلم هلا  
وتـنص املـادة    .  النظر عن حجم نفوذ أو سلطة املوظف العـام املتلقـي للرشـوة             و ال وبغضِّ  أذ  فُِّن

وتعطـي املـادة   .  على تصنيف الرشوة كجرمية جنائية حىت إن مل يقبل املوظف العام الرشوة         ٤١
تعتـرب أن كـل املـوظفني العـاملني يف الدولـة واجملـالس احملليـة         تعريفاً واسعاً للموظف العـام و   ٤١

لكـن  . و جزئيـاً مـن قبـل الدولـة مـوظفني عـامني            أنظمـات واجلمعيـات املمولـة كليـاً         وأعضاء امل 
  .حىت اآلن مل حيدد القانون الكوييت موقفه من الرشاوى اليت تقدم للموظفني العامني األجانب

، الـصادر بتعـديل بعـض أحكـام       ١٩٩٧ لـسنة    ٣١نون رقـم     مـن القـا    ٤١ و ٣٧م املادتني   وجترِّ
ــانون اجلــزاء ، اســتخدام النفــوذ ســواء كــان بــشكل ســليب أو إجيــايب وهــو مــا يتماشــى مــع        ق

وتتــضمن هــذه احلالــة اســتخدام النفــوذ أو  . متطلبــات اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد  
ذلــك االســتخدام الفعلــي للنفــوذ أو  الــسلطة يف القيــام بعمــل أو االمتنــاع عنــه وال يــشترط يف  
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حتقيق النتائج املرجوة، كما ال يشترط أن يكون لدى املوظـف العمـومي الـسلطة الفعليـة ألداء                  
  .العمل املطلوب

  .م الرشوة يف القطاع اخلاص اجلانب اآلخر مل تتبىن الكويت تشريعات تعاجل أو جترِّيفلكن 
    

    )٢٤ و٢٣املادتني (جرائم غسيل األموال     
 لـسنة   ٣٥ت الكويت قوانني شاملة ملعاجلة وجترمي حاالت غسيل األموال وفقاً للقانون رقم             تبنَّ

 القيـام   )أ(:  من القانون املذكور على أهنـا      ٢وتعرف عمليات غسيل األموال يف املادة       . ٢٠٠٢
 القيـام   )ب( ؛ إجرامـي  فعـل بعمليات غسيل األموال بعلم مسبق بأن تلك األموال صـادرة عـن             

و حتويل أو محل أو استخدام أو االحتفـاظ أو اسـتالم أمـوال بعلـم مـسبق بـأن مـصدرها                بنقل أ 
أو ملكيتـها مـع علـم        تلـك األمـوال أو مـصدرها أو حركتـها           إخفاء حقيقة  )ج(؛  فعل إجرامي 

املتحــصالت الــيت مت ويــشمل حمتــوى هــاتني املــادتني . مــسبق بأهنــا صــادره عــن نــشاط إجرامــي
 ٧ؤدي جـرائم غـسيل األمـوال إىل أحكـام بالـسجن ملـدة أقـصاها           ىل ملكية أخرى وتـ    إحتويلها  

ســنوات وغرامــة يكــون حــدها األدىن نــصف األمــوال املغــسولة علــى أن ال تتعــدى الغرامــة يف  
 املغـسولة  األمـوال وباإلضـافة إىل ذلـك ميكـن مـصادرة         .حدها األقصى جممل األموال املغـسولة     

ويـشمل تعريـف امللكيـة كـال مـن املمتلكـات            . ةمع مراعاة حقوق األطراف الثالثة احلـسنة النيـ        
  . امللموسة وغري امللموسة

وختطط الكويت لتقدمي نسخ من التـشريعات اخلاصـة جبـرائم غـسيل األمـوال رمسيـاً إىل األمـني                 
  . لألمم املتحدة يف املستقبل القريبالعام

    
 ثراء غري املشروعإلساءة استغالل الوظائف واإو االختالس    
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (    

 واخلاص حبماية املال العام قيـام موظـف         ١٩٩٣ لسنة   ١ من القانون رقم     ١٠ و ٩م املادتني   جترِّ
 يف وضــعتعــام بــاختالس مقــصود ملــال عــام أو االســتيالء علــى مــستندات أو أيــة مــستلزمات 

 وإضـافة إىل . وتصل العقوبة يف هذه احلالة يف حدها األقـصى إىل الـسجن مـدى احليـاة            . عهدته
حــاالت اإلمهــال واإلمهــال اجلــسيم الــيت تــؤدي إىل عمليــات اخــتالس     ١٤ذلــك تعــاجل املــادة  

ــة     ــشروع للممتلكــات العام ــة أو االســتيالء غــري امل ــوال العام ــادة إســاءة   . األم ــاجل نفــس امل وتع
استخدام الوظيفة العامة وتغطي أيضاً حاالت واسعة من املمارسات غـري املـشروعة الـيت تـنجم                 

  . املوظف العام لسلطاته للقيام بأعمال ملصلحته أو مصلحة اآلخرينعن استغالل 
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د عمليات الثراء غري املشروع إال أهنا تعتـرب أن          م بشكل حمدَّ  وعلى الرغم من أن الكويت مل جترِّ      
 تــتم معاجلتــها عــن طريــق املــواد املتعلقــة بالرشــوة واالخــتالس وغــسيل األمــوال   احلــاالتهــذه 

ويقـوم  . املدين اخلاص باالستيالء غـري الـشرعي علـى املمتلكـات العامـة            إضافة إىل مواد القانون     
  .الربملان الكوييت حالياً بوضع تشريعات جترم الثراء غري املشروع

    
    )٢٥املادة ( إعاقة سري العدالة    

 شخص بإجبار شـاهداً علـى عـدم     قيام أي١٩٦٠ِّ لسنة ١٦ من القانون رقم  ١٣٨م املادة   جترِّ
ومل تتـبىن الكويـت أيـة قـوانني جتـرم القيـام برشـوة               . ه أو اإلدالء بـشهادة كاذبـة      اإلدالء بشهادت 

مــن ذات  ٥٣ املــادةوتعتــرب الكويــت أن . شــاهد أو منحــه حــافز مــا مــن أجــل تغــيري شــهادته  
تغطي مثل هـذه املمارسـات حيـث أهنـا تعاقـب املتـواطئني               ولية الشريك ؤاخلاصة مبس  القانون و 

ومــع ذلــك قــد تكــون هنالــك . ذبــة الــيت ينــتج عنــها عمــل إجرامــييف اإلدالء بالــشهادات الكا
حاالت مفيدة عندما تكـون هنالـك جرميـة مؤكـدة عـن حماولـة رشـوة شـاهد لـإلدالء بـشهادة                       

  . كاذبة ويقوم الشاهد برفض الرشوة
ــة ١٤٦م املــادة وجتــرِّ ــة أو هتديــد أو إغــراء     شــخص حــذفأيِّ حماول ــة أمــر أو مطالب بــسوء ني

دفعــه إىل اعتمــاد إجــراءات خمالفــة للقــانون أو دفعــه لالمتنــاع عــن تنقيــذ  ةموظــف قــضائي بغيــ
  .ألعمال اليت تعيق تطبيق القانونوا  تلك السلوكيات١٣٥م املادة وجترِّ. إجراءات قانونية

    
   )٢٦املادة (مسؤولية األشخاص االعتباريني     

ئيـة فيمـا يتـصل بعمليـات       املـسؤولية اجلنا   ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٥ مـن القـانون رقـم        ١٢ع املـادة    توسِّ
 هــذه املـــادة باملــسؤولية اجلنائيـــة   وال متـــّس. غــسيل األمـــوال لتــشمل األشـــخاص االعتبــاريني   
ق قـوانني املـسؤولية اجلنائيـة بالنـسبة         وال تطبّ . لألشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون نفس اجلناية     

  .للجرائم األخرى
    

    ) ٢٧املادة (املشاركة واحملاولة اجلنائية     
 قيـام الفاعـل   ١٩٦٠ لـسنة  ١٦ من قانون اجلزاء رقـم      ٤٥م القانون الكوييت بناًء على املادة       جيرِّ

بغض النظر عن اكتمال اجلرمية مـن        األصلي أو شريك بتقدمي املساعدة أو التحريض أو احملاولة        
 جرميـة  أو أكثـر يف أيِّ   حاالت اجلرمية املشتركة بني شخصني٥٣ و٤٨وتغطي املادتني  . عدمه
  .  من القانون الكوييت حاالت االتفاق اجلنائي٥٦تغطي املادة  كما. اجلرائممن 
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    )٣٧ و٣٠املادتني (اإلدعاء واملقاضاة واجلزاءات والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
 على ضرورة أن تتناسـب العقوبـة اجلنائيـة مـع حجـم      ١٩٦٠ لسنة   ١٦رقم   ينص قانون اجلزاء  

للقاضــي بفــرض عقوبــة مناســبة مــع الوضــع يف االعتبــار احلــدود    اجلرميــة مبــا يــسمح وخطــورة
  .القصوى والدنيا املسموح هبا يف القانون

 مــن الدســتور والقــوانني املتعلقــة بالقــضاء والربملــان حــاالت احلــصانة مــن  ١١١وتتنــاول املــادة 
عـضاء  مـوظفي القطـاع العـام مبـا فـيهم أ           ووفقاً لتلك املادة جيوز منح بعـض      . املالحقة القضائية 

وال جيـوز   . و املالحقـة أو الـدعوى     أ والوزراء نوعاً من احلـصانة اإلجرائيـة مـن التحقيـق             الربملان
وينطبـق هـذا أيـضاً علـى        . إخضاعهم للتحقيق أو رفع دعوى قانونية ضدهم إال مبوافقة الربملان         

إال بعـد  أو املـسائلة القانونيـة      والقضاة حيـث ال جيـوز إخـضاعهم للتحقيـق          أعضاء النيابة العامة  
  .موافقة اجمللس األعلى للقضاء وبطلب من النائب العام

ــن   ــدد مـ ــاموتـــنص عـ ــم أحكـ ــانون رقـ ــسنة ١٧ القـ ــاإلجراءات حـــذف  ١٩٦٠ لـ ــق بـ  واملتعلـ
وتتـضمن تلـك    . واحملاكمات اجلزائية علـى اإلجـراءات املتعلقـة بتقـدمي املـدعى عليـه للمحكمـة               

مـة وتتطلـب ضـرورة تـوفري الـضمانات      األحكام إجراءات وطرق إصدار أمـر املثـول أمـام احملك         
الالزمـة للمـدعى عليـه ومتنحـه حـق الــدفاع كمـا تتـضمن أيـضاً التبعـات واإلجـراءات الالزمــة           

  .ع على املدعي عليه يف حال ختلفه عن احلضوروالعقوبات اليت توقَ
 اإلفــراج املــشروط إذا ١٩٦٠ لــسنة ١٦ مــن قــانون اجلــزاء رقــم ٩١ و٨٨ و ٨٧وجتيــز املــواد 

 ومتابعـة املفـرج     مراقبـة وجيـوز   . لشخص املتهم ما ال يقل عن ثالثة أرباع مـدة الـسجن           ا أكمل
نقضاء املدة احملددة لضمان االمتثال لشروط اإلفـراج، علـى أن خيـضع للحـبس جمـدداً                 اعنه قبل   

 ٢٦ مـن قـانون تنظـيم الـسجون رقـم      ٩٠ إىل ٨٥وتـنص املـواد    .إذا ما انتـهك تلـك الـشروط       
ضـمان إصــالح الـسجناء وإعــادة إدمـاجهم يف اجملتمــع بعـد انتــهاء      علـى ضــرورة  ١٩٦٢لـسنة  

  .فترة سجنهم
ويفصل القانون الكوييت احلاالت اليت ميكن فيهـا إيقـاف أو فـصل املـوظفني العمـوميني بـشكل                   
ــهم نتيجــة الرتكــاب جمموعــة مــن اجلــرائم، مبــا فيهــا جــرائم        ــق خدمت ــم أو تعلي مؤقــت أو دائ

تتناول هذه احلـاالت إمكانيـة تعليـق خدمـة املوظـف العـام أثنـاء           وتتضمن القوانني اليت    . الفساد
لكن يف اجلانب اآلخـر تـشري تلـك القـوانني           . فترة التحقيق إىل حني الفصل يف الدعوى اجلنائية       

وباإلضـافة إىل   .إىل عدم احتمالية إعادة املوظف احملكوم عليه إىل وظيفتـه بعـد انقـضاء العقوبـة             
 شخص من العمل يف اخلدمة العامة أو احلـصول علـى        إىل منع أيِّ  ذلك تؤدي األحكام اجلنائية     

عقد عام، يف حـني أن أحكـام اجلـنح متنـع احملكـوم علـيهم مـن العمـل يف الوظـائف العامـة ملـدة                 
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أمـا يف حـال األحكـام النامجـة عـن جـنح شـرف مبـا يف ذلـك                    . تتراوح بني سنة ومخس سنوات    
لحـصول علـى فرصـة إعـادة التوظيـف بعـد            جنحة جرائم الفساد يكون الشخص فقط مؤهالً ل       

  .إثبات قدر كاف من اإلصالح
 فـإن املـساءلة اجلنائيـة ال متنـع          ١٩٧٩ لـسنة    ١٥ من املرسوم القانوين رقم      ٢٧وبناًء على املادة    

وحيث القانون الكوييت األشخاص الـذين يـشاركون   .  العام من اخلضوع لعقوبة تأديبية     املوظف
ــوف  يف أيِّ ــى ت ــي عل ــشاط إجرام ــدمي أيِّ   ن ــدة وتق ــات مفي ــسلطات   ري معلوم ــه لل ــساعدة ممكن  م

ويف حــال تقــدمي تلــك املــساعدة قبــل التحقيــق أو وقــوع اجلرميــة جيــوز للنائــب العــام . القانونيــة
جيـوز للقاضـي أن يأخـذ يف االعتبـار     . من املالحقـة القـضائية يف مقابـل التعـاون     منحهم حصانة

  .لك تعاون املدعى عليه مع سلطات تطبيق القانونعند حتديد العقوبة ظروف اجلرمية مبا يف ذ
    

    )٣٣ و٣٢املادتني (محاية الشهود واألشخاص املبلغني     
من القيـام بتعـذيب الـشهود أو اخلـرباء أو إرغـامهم علـى           األشخاص لدى الكويت أحكام متنع   

د  مـن عـدم وجـو      وبـالرغم . دةتبديل شهاداهتم، وإخضاع املـوظفني العمـوميني لعقوبـات مـشدَّ          
أحكام صرحية تنص على توفر إجراءات محائية للشهود أو الضحايا، فإن رئيس احملكمة ميتلـك               

  .سلطة تقديرية واسعة إلنفاذ مثل تلك اإلجراءات
عالوة على ذلك، فإن احملكـة لـديها مطلـق الـصالحية لتطبيـق شـروط إجرائيـة حلمايـة الـشهود           

الـشاهد،   هويـة ضافة إىل إمكانية حجـب  من االستجواب غري املوضوعي، أو حماولة ترهيبهم، إ 
والسماح باإلدالء بالشهادة عرب الربط عـن طريـق الفيـديو، أو وسـائل أخـرى، وضـمان مسـاع                  

ويعامــل الــضحايا . اإلجــراءات اجلنائيــة اهتمامــات الــضحية يف املوضــوعات ذات الــصلة أثنــاء 
  .كشهود مبوجب التشريع الكوييت
ة تشريع يوفر احلماية لألشخاص الذين يبلغـون عـن حـاالت            يقوم الربملان الكوييت حالياً بدراس    

  .والشهود من املعاملة اجلائرة، أو أو االنتقام تتعلق بالفساد
وتوجــد حاليــا بعــض اإلجــراءات احلمائيــة يف قــضايا ختــص اإلبــالغ عــن جــرائم تتعلــق بغــسل   

   .األموال، فضال عن تلك املوجودة يف قوانني اخلدمة العامة السارية املفعول
    

    )٤٠‐ ٣١املواد (والسرية املصرفية  التجميد، واحلجز، واملصادرة    
لتجميـد وحجـز ومـصادرة املمتلكـات،          إجراءات خاصة  ١٩٦٠ لعام   ١٦تضمن القانون رقم    

وختـول املـادة    . أو أدوات مرتبطة جبرائم خاضعة ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد           
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ار األمـر مبـصادرة علـى امللكيـة اجلرميـة يف مجيـع قـضايا            احملكمة صـاحبة االختـصاص إصـد       ٧٨
 .اجلنايات واجلنح

  .ذ أحكام احلجز واملصادرة دون املساس حبقوق األطراف األخرى حسين النيةوتنفّ
، األمـوال  األحكام اخلاصة بغسل     ١٩٩٣ لعام   ١ من القانون رقم     ٢٥ و   ٢٤وتتضمن املادتان   

وتطـال تلـك الـسلطات    . جتميد، ومصادرة األرصدة اجلرمية، و واليت ختول النيابة العامة حتديد 
  .األفراد املباشرين لعائلة الشخص املعين

 وغريهـا ق بصورة اكثر مشوال للسماح مبصادرة الـسجالت املاليـة،           خرى تطبّ أوهناك إجراءات   
  .بة عن اجلرميةب العائدات املترّتمن املواد لتسهيل حتديد وتعقّ

، اإلجـراءات املتعلقـة بالبـضائع واألمـوال         ١٩٩٣ لعـام    ١ القـانون     من ٢٨ و   ٢٤تعاجل املادتان   
ــادة  . املــضبوطة أو احملجــوزة أو املــصادرة  ــبطالن أي صــفقة أبرمــت   ٢٨إضــافة إىل امل  حتكــم ب

بأرصــدة مرتبطــة جبرميــة غــسل األمــوال، وإســاءة اســتخدام املــال العــام، دون املــساس حبقــوق    
ــة   ــع أو طــرح املمتلكــات    . األطــراف األخــرى حــسين الني ــة إتــالف أو بي وميكــن يف هــذه احلال

 . يف املزاد العلين احملجوزة

 مجيع املؤسسات املالية، واملنظمات الوطنية تقـدمي سـجالت بتعامالهتـا            علىويف الكويت يتعني    
املناط هبا أو الـيت تعـىن قانونـا بتلـك            عند الطلب إىل إحدى املؤسسات الوطنية      املالية والتجارية 

ال تعد أساسـا      من قانون اإلجراءات اجلنائية، فإن السرية املصرفية       ٧٧ومبقتضى املادة   . سائلامل
  . قانونيا لرفض االمتثال

    
    )٤١ ‐ ٢٩املواد (السجالت اجلنائية : قانون التقادم    

، فـإن مـدة التقـادم لإلجـراءات القانونيـة اخلاصـة             ١٩٩٠ لعـام    ١٦ بأحكام القـانون رقـم       عمالً
وبالنـسبة  .  سـنوات بالنـسبة للجـنح      ٥ سنوات من تـاريخ ارتكـاب اجلـرم، و         ١٠ي  باجلنايات ه 

 ١٠و)  سـنة ألحكـام اإلعـدام      ٣٠( سنة للجنايات    ٢٠هو   للعقوبات اجلزائية، فإن مدة التقادم    
  .سنوات للجنح

 تـنص علـى تعليـق مـدة         ٨غـري أن املـادة      . وفيما خيص غسيل األموال، فليس هناك مدة للتقادم       
ال ختلف املتـهم عـن حـضور اإلجـراءات اجلنائيـة، الـيت تـستوجب إعـادة إصـدار                   التقادم، يف ح  
  .أمر توقيف

يف  ومن خالل التبادل املشترك للمعلومات، فـإن الكويـت تـدرس القـضايا اجلنائيـة ذات الـصلة        
  .دانةإلسواء يف مراحل التحقيق أو ا جراءات مكافحة الفساد جنائياًإسياق 
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    )٤٢املادة (االختصاص     
اجلـرائم   علـى الواليـة القـضائية علـى كافـة      ١٩٦٠ لـسنة    ١٦ مـن القـانون رقـم        ١١د املـادة    حتّد

علـى األشـخاص مـن       كما تشمل نفس املادة الوالية القـضائية      . املرتكبة على األراضي الكويتية   
  .خارج الكويت ممن ارتكبوا فعال أو شاركوا يف جرمية مرتكبة ضمن األراضي الكويتية

 فـرد تـرفض الكويـت تـسليمه علـى أسـاس       ن القانون عينه على قضايا تشمل أيَّ  م ١٢وتنطبق املادة   
ويف مثـل تلـك القـضايا، فـإن الـشخص املعـين حيـاكم يف        . كون الشخص مواطنـا كويتيـا   وهو وحيد

  .الكويت
    

    )٣٥‐ ٣٤املواد (: تعويض األضرار: عواقب أفعال الفساد    
نظمة املشاهبة ألت البناء والتشغيل والتحويل وا  بشأن تنظيم عمليا   ٢٠٠٨ لعام   ٧يسمح القانون رقم    

 ٢٥ مـن القـانون رقـم    ٣ و ٢ يف شأن نظـام أمـالك الدولـة واملـادة     ١٩٨٠ لعام ١٠٥واملرسوم رقم  
 يف شأن الكشف عن العموالت اليت تقـدم يف العقـود الـيت تربمهـا الدولـة للدولـة بإلغـاء                      ١٩٩٦لعام  

  . مناف للقانون، مثل االحتيال أو الرشوة فعلعقود يف حال ارتكاب الطرف اآلخر أيِّ
 األحكام مبصادرة التأمني املدفوع والتسهيالت القائمة وذلك كتعويض مـستحق           تلكوتسمح  

  .مبوجب األحكام املدنية ذات الصلة وهذا يسري العقود اخلاصة. نتيجة لذلك اإللغاء
علـى   لقـانون املـدين  صـدار ا إبـشأن   ١٩٨٠ لعام ٦٧ من مرسوم القانون رقم ٢٢٧ املادةتنص 
 شخص يلحق فعلـه غـري املـشروع ضـررا بـآخر، يلتـزم بتعويـضه تعويـضه عـن األضـرار                       أن أيَّ 

  .النامجة، حىت وإن كانت عشوائية
    

    )٣٩‐ ٣٨‐ ٣٦املواد (السلطات املتخصصة والتنسيق بني الوكاالت     
. لقـانون دارات متخصصة تعمـل يف حقلـي مكافحـة الفـساد وتطبيـق ا             إتوجد يف الكويت عدة     

ــشكل مفــصّ   مدرجــة أعــاله وهــي ــضمّ ب ــد ت ــضمان   ل، وق ــا ل ــشريعية أحكام ــصوصها الت نت ن
  .استقالهلا من الناحيتني االستجوابية والعملياتية

 عـاتق ويعترب اإلبالغ عن اجلرائم إىل سلطات تطبيق القانون مطلبا قانونيا، تقع مسؤوليته علـى               
  .األفراد واملؤسسات كافة

ــادة   ــل امل ــن ال٣وتعم ــم   م ــانون رق ــام ٣٥ق ــسهيل     ٢٠٠٢ لع ــى ت ــوال عل ــسل األم  اخلــاص بغ
 األفراد واملؤسسات املالية والقطاع اخلاص، علـى التحـري واإلبـالغ عـن              بنيوتشجيع التعاون   
  .غسيل األموال
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     واملمارسات اجليدةالنجاحات  - ٢- ٢  
الفــصل بالنجاحــات واملمارسـات اجليـدة التاليــة يف تطبيـق     مت تـسليط الـضوء بــشكل عـام علـى    

  :الثالث من االتفاقية
 قبــل املــوظفني العمــوميني  األحكــام اخلاصــة بالتعامــل مــع قــضايا االخــتالس مــن    •  

 . وامللكيات العامة، مبا فيها السلوك املتعمد، واإلمهال واإلمهال اجلسيملألموال

اللوائح التنظيمية للقطاع املصريف مع التركيز على كشف وجتـرمي غـسل األمـوال                •  
 .ومنعه

أو  فـيهم  األحكام واسعة النطاق إليقـاف أو تـسريح املـوظفني العمـوميني املـشتبه       •  
رتكاب اجلرائم املؤمثة مبوجب اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،             ااملتهمني ب 

  .مع نتائج وخيمة يف حال اإلدانة
    

     يف التطبيق، حيثما أمكن تطبيقهاالتحديات املتمثلة  - ٣- ٢  
  :لية كفيلة بتعزيز اإلجراءات احلالية ملكافحة الفسادإن اخلطوات التا

مواصــلة التقــدم يف تطــوير وتطبيــق االســتراتيجة الــشاملة ملكافحــة الفــساد، ومــن    •  
 .ضمنها تشكيل جلنة للرتاهة أو هيئة مشاهبة ملكافحة الفساد

تــبين تــشريع جيعــل مــن الرشــوة اإلجيابيــة للمــوظفني العمــوميني األجانــب جرمــا      •  
ــ ــوميني       . اجنائي ــوظفني العم ــسلبية للم ــوة ال ــل الرش ــشريع جلع ــة إصــدار ت ودراس

 .األجانب جرما جنائيا

دراسة إصدار تشريع جيعل من الرشوة يف القطاع اخلاص جرمية جنائية متشيا مـع                •  
 . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٢١املادة 

 . املشروع جرمية جنائيةمواصلة اعتبار احلاجة إىل تشريع جيعل اإلثراء غري  •  

االستمرار يف توسعة نطاق جرمية إعاقة العدالـة لتـشمل الرشـوة أو عـرض منفعـة                   •  
 .إىل شاهد لتغيري شهادته

دراســة توســعة نطــاق مــسؤولية األشــخاص االعتبــاريني إىل جــرائم أخــرى يف          •  
نيـة يف  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد، إىل حـد يتماشـى مـع املبـادئ القانو          

 .الكويت
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االستمرار يف دراسة إجراءات مناسبة لتوفري احلماية ألشـخاص أبلغـوا حبـسن نيـة         •  
وعلــى أســس معقولــة، عــن جــرائم تنــدرج حتــت اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة 

 .الفساد، إىل اجلهات املختصة

  :احتياجات املساعدات الفنية املطلوبة لتحسني تطبيق االتفاقية: ٢,٤
رشـوة مـوظفني   ( ١٦ودروس مكتسبة، وتشريع منوذجي فيما خيـص املـواد       / ت جيدة ممارسا* 

) ٨ (٣١،  )مـسؤولية الـشخص االعبتـاري     (٢٦،  )الرشوة يف القطـاع اخلـاص     ( ٢١،  )عموميني
ــصادرة   ( ــد وحجــز وم ــضحايا  ( ٣٢، )جتمي ــشهود واخلــرباء وال ــة ال ــع  ( ٣٧و) محاي ــاون م التع

  ).سلطات تطبيق القانون
    

    :التعاون الدويل: ٤٥ بعالفصل الرا  - ٣  
    مالحظات حول تطبيق املواد قيد املراجعة   - ١- ٣  

    )٤٧، ٤٥، ٤٤املواد (عن اجلرمية تسليم ونقل األشخاص احملكومني، نقل العوائد املترتبة     
وتـرتبط الكويـت حاليـا    . خيضع تسليم اجملرمني يف الكويت من حيث املبـدأ لالتفاقيـات الثنائيـة      

طرفــا يف عــدة اتفاقيــات متعــددة  كمــا تعــد. ركة نافــذة لتبــادل اجملــرمني  معاهــدات مــشتبعــدة
وقد أكدت الكويت أهنا تعترب اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة             . األطراف تتعلق بتبادل اجملرمني   

الفساد أساسا قانونيا للتعاون فيما خيص اجلرائم املنضوية حتـت اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              
  . تطبيق ذلك يف املمارسةالفساد، رغم عدم

مـسألة أساسـية لتـسليم اجملـرمني، وهـي مطبقـة مبرونـة حبيـث يكـون                   زدواج التجـرمي  ايعد مبـدأ    
وينبغـي أن تكـون اجلرميـة الـيت يطلـب           . التسليم ممكنا يف جرائم مماثلة مبوجب القـانون الكـوييت         

ص الـذي سـيتم     ، يف حالـة الـشخ     األقـل  شـهرا علـى      ١٢التسليم مبوجبها تعاقب بالـسجن ملـدة        
، أو يف حالة الشخص الذي سيتم حماكمتـه الحقـاً سـتة أشـهر حكـم عليـه هبـا                حماكمته الحقاً 

ــائي، مبــا يف ذلــك      . بالفعــل ــسليم أي جمــرم جن ومبوجــب تلــك االشــتراطات ميكــن للكويــت ت
  .احملاولة، أو التآمر، أو التحريض، أو املشاركة

قة وفـق األصـول ، أو        مـستندات متـصلة مـصدَّ      لطلب التسليم يتعني على الدولـة الطالبـة تقـدمي         
، أو دليــل إدانـة أو حكمـا قــضائيا، ونـشرة باإلضـافة إىل بيــان يوضـح الــسلوك      توقيـف مـذكرة  

  .املزعوم الوارد يف اجلرمية
ــة،      ــاريخ ومكــان ارتكــاب األفعــال، والتوصــيف القــانوين للجــرائم املرتكب كمــا جيــب تقــدمي ت

  .لخصا وافيا لألدلة ضد الشخص املراد تسليمه مصدقة من القانون املطبق، ومونسخة
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وفيمـا يتعلــق بطلــب تــسليم شــخص مل تــتم حماكمتـه بعــد، فــإن األدلــة ينبغــي أن تكــون كافيــة   
  . واإلحالة للمحاكمة يف حال كانت اجلرمية مرتكبة يف الكويتغ طلب التوقيفلتسّو

ــسليم جلــرائم سياســية    ــتم رفــض طلــب الت ــة . ي ــات الثنائي  بــني الكويــت ودول  غــري أن االتفاقي
، حتــدد بــصورة ضــيقة املقــصود بــاجلرائم الــسياسية، وبــصورة خاصــة تــستبعد اجلــرائم     أخــرى

وبنـاء عليـه فإنـه ال ميكـن رفـض           . الواردة يف نطاق االتفاقيات الدولية الـيت تـرتبط هبـا الـدولتان            
كافحــة طلــب تــسليم اجملــرمني علــى هــذا األســاس جلــرائم حتــت طائلــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة مل 

  .كما ال ميكن رفض طلبات التسليم على أساس أن اجلرمية تشمل قضايا مالية. الفساد
ــسلم رعاياهــا  ــة      . الكويــت ال ت ــإن القــضية حتــال للمتابع ــل هــذا الطلــب ف ويف حــال تقــدمي مث

 إىل اجلهات احمللية املختصة، شريطة أن يكون اجلرم املرتكـب جرميـة مبوجـب القـانون                 القضائية
  .الكوييت

 قرينـة  حال كانـت اجلرميـة الـصادر األمـر بتـسليمها مرتكبـة يف األراضـي الكويتيـة، فهنـاك                   ويف
  .قانونية تستوجب أن تتم املالحقة القضائية وفق القانون الكوييت بدال من التسليم

 اخلاضـعني  األجانـب يتم منح مجيع احلقوق اإلجرائيـة املقدمـة للمـواطنني الكـويتيني إىل حـذف              
  .لطلب التسليم

 احلكــم حــال إدانــة مــواطن كــوييت واحلكــم عليــه يف قــضاء أجــنيب، فــإن الكويــت ال تطبــق ويف
ويف مثــل تلــك احلــاالت ينبغــي أن تعيــد حمكمــة كويتيــة النظــر يف  .الــصادر عــن حمكمــة أجنبيــة

  .القضية، وتطبق أية أحكام مترتبة
 الت الثنائيـة علـى أن       وتنص االتفاقيا . ينبغي مراعاة اإلجراءات الواجبة يف مجيع قضايا التسليم       

اجلرميــة الــيت جــرى تقــدمي طلــب  آو إال عــن أو معاقبــة الــشخص الــذي مت تــسليمه تــتم حماكمــة
  .التسليم مبوجبها

ويف . مبوجــب اتفاقيــات التــسليم القائمــة ، يــسمح بــاحلبس االحتيــاطي يف األحــوال االســتثنائية
يـف وحـبس الـشخص لـضمان        حال موافقة الكويت على التسليم فإن اإلجراء الطبيعي هو توق         

  .مثوله أمام جلسات التسليم، ما مل توضح الدولة الطالبة أن احلبس غري ضروري قبل التسليم
ترتبط الكويت بعدد من اتفاقيات التعاون القضائي والتشريعي املتبادل تتعلـق بنقـل األشـخاص       

 علـى   تفاقيـات االوتسري تلـك     .مع إيران ومصر، وكوريا وتركيا     املدانني، مع عدد من الدول    
أولئك املدانني مبوجب جرائم يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، إضافة إىل جـرائم               



 

14 V.12-56903 

 

CAC/COSP/IRG/2012/CRP.11    

ويكـون نقـل األشـخاص املـدانني ممكنـا فقـط حيـث حيـث يوجـد صـك دويل سـاري                       . أخرى
  .النفاذ

    
  )٤٦املادة (املساعدة القانونية املشتركة 

نائية ومتعددة األطـراف فيمـا يتعلـق باملـساعدة القانونيـة            تعترب الكويت طرفا يف عدة اتفاقيات ث      
 يفوتــوفر االتفاقيــة الثنائيـة بــني الكويــت واهلنــد حـول املــساعدة القانونيــة املــشتركة   . املـشتركة 

القضايا اجلنائية، قاعدة عريضة للمـساعدة فيمـا خيـص املـسائل اجلنائيـة وتفـي جبميـع متطلبـات                   
ويف الوقت الـذي توجـد فيـه أحكـام حمليـة قليلـة ملعاجلـة           . لفساداتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا    

املــساعدة القانونيــة املــشتركة يف الكويــت، فــإن االتفاقيــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف تتمتــع   
  .بوضعية قانونية كاملة

وزارة العدل هي الـسلطة املركزيـة للمـساعدة القانونيـة املـشتركة، يف القـضايا اجلنائيـة، وتقـوم               
  .ثباتيةإلفيذ الطلبات وفقاً لإلجراءات املتبعة واملتطلبات ابتن

ــصرفية    ــسرية امل ــوانني ال ــرب ق ــل       وال تعت ــن قب ــشتركة م ــة امل ــساعدة القانوني ــوفري امل ــا دون ت عائق
الكويت، وقد ورد انه مل يتم رفض أي طلب ألي مستند بنكـي أو جتـاري مـن قبـل أي دولـة                       

  .أخرى على هذا األساس
ر وزارة  كمـا تـوفّ   . جود جرمية مزدوجة لتقدمي املساعدة القانونية املشتركة      ال تطلب الكويت و   

  .العدل املساعدة وفق أسس ظرفية ويف ظل غياب االتفاقيات
وميكـن تـوفري املـساعدة القانونيـة املـشتركة علـى هيئـة قرينـة عـرب مـؤمتر الفيـديو مـن حمكمـة يف              

مــع  ثــاال علــى مثــل هــذا التعــاونوقــد أبــرزت الكويــت مــؤخرا م. الكويــت إىل حمكمــة أجنبيــة
  .اململكة املتحدة يف هذا اخلصوص

يتم رفض طلـب التـسليم إذا كـان مـنح ذلـك الطلـب ينتـهك سـيادة أمـن الكويـت ومـصاحلها                         
  .الوطنية
مزيـد مـن    الكويت عند رفض طلب تـسليم، حـذف مبوجـب االتفاقيـات الثنائيـة، بطلـب               تقوم

  .مع مراعاة تسهيل الطلب قبل رفضه رمسيااملعلومات والتوضيحات من الدولة الطالبة 
ــة       ــى أســس غــري رمسي ــة عل ــضايا اجلنائي ــة بالق ــل املعلومــات املتعلق ــل الكويــت  . ميكــن تناق ومتتث

للمطالب األجنبية باحملافظة على سرية املعلومات، وعدم استخدام أي مواد تتسلمها مـن دولـة               
دون موافقـة الدولـة املـزودة    أخرى ألغراض تطبيق اإلجراءات أو التحقيق ألي غـرض آخـر، بـ       
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مـن  ) ٢٧(٤٦ويفي القانون الكوييت من خالل االتفاقيات املشتركة مبعـايري املـادة            . للمعلومات
  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فيما يتعلق بالتصرف اآلمن

فيمــا تــشترط  .  طلــبوتتحمــل الكويــت يف العــادة املــصاريف العاديــة واملعقولــة لتنفيــذ أيِّ      
  .تفاقيات الثنائية أن يتحمل كل طرف نفقاته اخلاصةاال
 حظـر   رغم عدم وجود تشريع وطين خاص بنقل املتحصالت اجلنائية إال أنـه ال وجـود أليِّ                -

  ذنت به السلطات القضائيةأعلى ذلك النقل طاملا 
    

  التحقيقات املشتركة، التقنيات االستقصائية اخلاصة : التعاون يف جمال تطبيق القانون
  )٥٠، ٤٩، ٤٨املواد (

يــتم تنفيــذ التعــاون يف جمــال تطبيــق القــانون مــع اجلهــات األجنبيــة مــن خــالل وزارة الداخليــة    
نتربول، وعلى أسـاس    إلاستنادا إىل اتفاقيات املساعدة املشتركة، وشبكة ا       ومكتب النائب العام  

مبوجـب قـانون غـسل    ساس القانوين احملدود للمساعدة القانونيـة املـشتركة       ألوفيما عدا ا  . ظريف
إال أن ذلـك  . يف جمال تطبيق القـانون    األموال، فإنه ال يوجد إطار حملي مفصل لتقدمي املساعدة        

  .دون توفري الكويت ملثل هذا التعاون من حيث املمارسة ال حيول
حـذف لتـسهيل إجـراء حتقيقـات مـشتركة بـني             وبالرغم من عدم وجود أحكام تشريعية وطنية      

 ن، أو وجود أمثلة على مثل تلك التحقيقات، فإنـه ال يوجـد حظـر علـى    سلطات تطبيق القانو

  .مثل هذا التعاون املشترك إذا كان ضروريا ألغراض حتقيق خاصة
ذا إو. تستخدم الكويت تقنيات حتقيق خاصة يف كل مـن التحقيقـات احملليـة، والتعـاون الـدويل                

ــ ــر اســتخدام تطلّ ــع    ب األم ــاون م ــات يف إطــار التع ــل تلــك التقني ــانون  مث ــق الق  وكــاالت تطبي
. عــن النيابــة العامــة ذن صــادرإاألجنبيــة، فــال بــد مــن وجــود اتفاقيــة بــني الــسلطتني املعنيــتني، و

  .األفراد ر مثل تلك التقنيات على حقوقويشترط قانون اجلزاء على أن ال تؤثّ
    

    النجاحات واملمارسات اجليدة  - ٢- ٣  
ــة باعت   ــل     إمجــاالً مت التوصــل إىل النقــاط التالي ــدة مــن قب ــشكل جناحــات وممارســات جي بارهــا ت

  : الكويت يف إطار تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ر االتفاقيات الثنائية اليت وقعتها الكويـت مـؤخراً فيمـا يتعلـق بتـسليم اجملـرمني                 توفّ  •  

اشـى مـع اتفاقيـة األمـم     واملساعدة القانونية املتبادلـة إطـاراً شـامالً للتعـاون مبـا يتم          
 .املتحدة ملكافحة جرائم الفساد
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فيمـا يتعلـق     ر الكويت إطاراً واسعاً من التعـاون القـانوين الثنـائي عنـد الطلـب              توفّ  •  
 .التجرمي املزدوج بتسليم اجملرمني واملساعدة القانونية دون التمسك بشرط

زدوج فيمــا يتعلــق تنتــهج الكويــت هنجــاً مرنــاً وواســعاً حيــال مــسألة التجــرمي املــ    •  
 .بإجراءات تسليم املطلوبني

ــّد  •   ــق      تق ــيت تطلــب مــساعدهتا فيمــا يتعل ــدان ال م الكويــت مــساعدات ســريعة للبل
ــشتركة وذلــك باســتخدام شــبكات      ــة امل ــوبني واملــساعدات القانوني ــسليم املطل بت

  ).نتربولإلا(دولية مثل البوليس الدويل 
    

    ذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادحتديات تواجه الكويت يف سياق تنفي  - ٣- ٣  
 أن تشكل إطـاراً لتعزيـز وتعـضيد اإلجـراءات الـيت تتخـذها الكويـت حاليـاً                   التاليةميكن للنقاط   

  : ملكافحة الفساد
مواصلة مراجعـة االتفاقيـات الثنائيـة احلاليـة املتعلقـة بتـسليم املطلـوبني واتفاقيـات                   •  

نتــها الكويــت قبــل مــصادقتها علــى اتفاقيــة األمــم التعــاون القــانوين الثنائيــة الــيت تب
املتحدة ملكافحة الفساد وذلك مـن أجـل ضـمان تواؤمهـا مـع متطلبـات ومعـايري                  

 .االتفاقية

شـامل فيمـا يتعلـق بتـسليم      مواصلة اجلهود الراميـة إىل تطـوير إطـار قـانوين وطـين       •  
يــز اطــر التعــاون اجملــرمني واتفاقيــات املــساعدة القانونيــة املــشتركة إضــافة إىل تعز 

  .الدويل فيما يتعلق بتطبيق القانون
    

  املساعدات التقنية املطلوبة لضمان التطبيق السليم التفاقية األمم املتحدة   - ٤- ٣  
    ملكافحة الفساد

ــدروس واملما   •   ــق ال ــادة   تطبي ــة بامل ــدة املتعلق ــسليم  ٢-٤٤رســات اجلي  واخلاصــة بت
  .راءات اجلنائيةواملتعلقة بنقل اإلج ٤٧املطلوبني واملادة 

 


