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      الصة وافيةخ  -ثانياً  

     الكويت    
    مةمقّد  - ١  

     اإلطار القانوين واملؤسسي يف الكويت عنعامة  حملة  - ١- ١  
 وصـادقت   ، اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     ٢٠٠٣ت الكويت يف التاسع من ديسمرب       تبنَّ

 ،وييت من الدستور الكـ    ٧٠ووفقاً للبند    .٢٠٠٦ لسنة   ٤٧على االتفاقية بناًء على القانون رقم       
خـذ صـفتها القانونيـة وتـدخل حيـز التنفيـذ            تجيـب أن ت   "فإن املعاهدات اليت تتم املصادقة عليهـا        
القـوة  و الـصبغة تتخـذ ذات    الدوليـة   االتفاقات  كما أن   . من تاريخ املصادقة عليها واستصدارها    

  .٧٠التشريعات احمللية الصادرة حتت البند و اليت تتخذها القوانني قانونيةال
 لـسنة  ٢٣وحيدد القـانون رقـم   .  السلطة القانونية األعلى يف الكويت١٩٦٢ور سنة   وميثل دست 
هناك حمكمة التمييز وهـي أعلـى احملـاكم درجـة يف الـبالد              .  النظام القضائي يف الكويت    ١٩٩٠

 دارة النائـب العـام    إل وختـضع النيابـة العامـة يف الكويـت        . وحمكمة االستئناف واحملاكم االبتدائية   
النيابــة العامــة أعــضاء ويتمتــع القــضاة و. ام التحقيــق ومالحقــة اجلنايــات واجلــنح مبهــتــضطلع   و

  .باستقاللية كاملة
ولدى الكويت آليات وهيئات متعـددة متخصـصة يف جمـال مكافحـة جـرائم الفـساد وحـاالت                   

ــصلة   التعــدي علــي  ــام والقــضايا األخــرى ذات ال ــال الع ــشة   . امل ــان مناق ــاً يف الربمل وجتــري حالي
قامة هيئة وطنية ملكافحة الفساد وتكون هلا كافة السلطات والصالحيات املطلوبـة            تشريعات إل 

  .ملنع جرائم الفساد والكشف عنها والتحقيق فيها
    

    النيابة العامة   
النيابــة العامــة بالنيابــة عــن اجملتمــع مبهمــة حتريــك الــدعوى العموميــة واإلشــراف علــى   تــضطلع 

تنفيــذ والتحقيــق يف املــسائل اجلنائيــة و قــانون اجلنــائيالــشرطة القــضائية وتعمــل علــى تطبيــق ال 
  .من الدستور الكوييت١٦٧ل هلا يف املادة األحكام وفقاً للسلطات املخّو

    
     ديوان احملاسبة  

ة إدارة وتنظيم آليات التدقيق واملراجعة مبا يف ذلك اإلشراف علـى أداء الوحـدات   مبهمَّيضطلع  
  . واألجهزة اإلدارية يف الدولة
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    جهاز متابعة األداء احلكومي    
ويقتـرح اآلليـات الالزمـة      مراجعـة احلـسابات،      يقوم بدراسـة التقـارير الـسنوية لـديوان احملاسـبة          

لة لـه يف البنـد      لضبط األداء ويقدم توصيات ملعاجلة أية مالحظات ويعمل وفقاً للسلطات املخوّ          
ــم   ٢ ــن املرســوم رق ــسنة ٣٤٦ م ــام  . ٢٠٠٧ ل ــك امله ــضطلع  ،وإضــافة إىل تل ــاز مبهمَّــ ي ة اجله

التنــسيق مــع الـــوزراء ويــساعدهم علـــى متابعــة ومراقبـــة أداء وزاراهتــم واإلدارات احلكوميـــة      
  . لسلطتهماخلاضعة

    
    جلنة محاية األموال العامة مبجلس األمة    

دت وِّ وُز،٩٣ لـسنة   ١ من قانون محايـة املـال العـام رقـم            ٨لت هذه اللجنة بناًء على املادة       كُِّش
يات من بينـها دراسـة تقـارير ديـوان احملاسـبة اخلاصـة بـاألموال املـستخدمة يف األجهـزة                     بصالح

وميكـن  . اهليئـات   واألموال غري املستخدمة من خمصصات تلك      ، يف الداخل واخلارج   ،احلكومية
  . التحقيق يف حاالت إساءة استخدام املال العام، بتوصية من الربملان،للجنة

    
    اخلدمة املدنية ديوان    

اخلدمـة املدنيـة كجهـاز مـستقل          على إقامة ديـوان    ١٩٦٠ لسنة   ١٠ املرسوم األمريي رقم     نصَّ
 ،وإضـافة إىل ذلـك    . د بصالحيات من بينها اإلشراف على تفعيل قوانني ولـوائح التوظيـف           مزّو

 والـذي أعطـى اللجنـة حـق تعـيني مـراقبني للتوظيـف يف                ٢٠٠٢ لـسنة    ١٠صدر املرسـوم رقـم      
  .كومية من أجل متابعة القرارات اإلدارية قبل وبعد صدورهاالوزارات واهليئات احل

    
    قسم الرقابة املالية يف وزارة املالية    

 علـى إقامـة قـسم مـستقل يف وزارة املاليـة خيـتص               ٢٠٠٦ لـسنة    ٥٧رقـم    الـوزاري  القـرار    نصَّ
ومــدراء ة وضــع اللــوائح اخلاصــة بعمــل املــراقبني املــاليني القــسم مبهمَّــاضــطلع و. بالرقابــة املاليــة

احلسابات ويوفر االستشارات الفنية فيما خيص عمليـات املوافقـة علـى العمليـات والتحـويالت              
قـت بالبنـك املركـزي وحـدة خاصـة بـالتحقيق يف التحريــات       ِحلويف اجلانـب اآلخـر أُ  . احلـسابية 
  .املالية

    
    اللجنة الوطنية ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب     

 وتـضم ممـثلني عـن وزارات        .كافحة غـسيل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب         تشكيل جلنة خاصة مب    متَّ
 االجتماعيـة والعمـل واخلارجيـة والداخليـة إضـافةً         الـشؤون   العدل واملالية والتجارة والـصناعة و     
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ــة   ــارك وســـوق األوراق املاليـ ــة للجمـ وتتـــضمن  .إىل البنـــك املركـــزي الكـــوييت واإلدارة العامـ
الــوعي إثــراء  وزيــادة ،بــالربامج التدريبيــة الالزمــةومهــام اللجنــة وضــع مقترحــات  صــالحيات

 إضـافة إىل تنـسيق العمـل بـني أعـضاء اللجنـة          ،بأمهية مكافحة غسيل األموال ومتويـل اإلرهـاب       
  .واهليئات األخرى

    
    جلنة املناقصات املركزية    

م واملــشرف علــى العــروض واملناقــصات العامــة  تلعــب اللجنــة املركزيــة للمناقــصات دور املــنظّ 
تطبيق ومراقبة أسـس الـشفافية واملـساواة وفقـاً ملـا تتـضمنه شـروط املناقـصات العامـة اخلاصـة                      و

  .بالدولة
    

     القانونإنفاذ التجرمي و: الفصل الثالث - ٢ 
     قيد االستعراض املوادمالحظات حول تطبيق  - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (النفوذ املتاجرة ب ؛جرائم الرشو    
 ١٦ رقـم   ل لقـانون اجلـزاء   واملُعـدّ ،١٩٧٠ لـسنة  ٣١ من القانون رقـم  ٣٨ و٣٥م املادتان جترِّ

 أي وعـد أو     ،كل موظف حكـومي أو يقبـل لنفـسه أو لطـرف ثالـث              أن يطلب  ،١٩٦٠لسنة  
م  الـشخص املقـدِّ  القانونم وجيرِّ. هدية مقابل أداء أو تسهيل أي من أنشطة اجلهة اليت يعمل هبا           

ذ فِّـ  العمل حمل الرشوة قد نُ    ما إذا كان  بيق القانون دون النظر إىل      ويتم تط . للرشوة واملستلم هلا  
 ٤١املـادة    وتـنص .  النظر عن حجم نفوذ أو سلطة املوظف العـام املتلقـي للرشـوة             و ال وبغضِّ  أ

 ٤١وتعطـي املـادة     . على تصنيف الرشوة كجرمية جنائية حىت إن مل يقبل املوظف العام الرشوة           
 وتعتـرب أن كـل املـوظفني العـاملني يف الدولـة واجملـالس احملليـة                 ،"امللموظـف العـ   "تعريفاً واسـعاً    

لكـن  . ل الدولـة مـوظفني عـامني      و جزئيـاً مـن قبَـ      ألـة كليـاً     نظمـات واجلمعيـات املموَّ    وأعضاء امل 
  .م للموظفني العامني األجانبد القانون الكوييت موقفه من الرشاوى اليت تقدَّحىت اآلن مل حيدِّ

، الــصادر بتعــديل بعــض أحكــام  ١٩٩٧ لــسنة ٣١ مــن القــانون رقــم  ٤١ و٣٧ املادتــانم وجتــرِّ
، استخدام النفوذ سواء كان بشكل سليب أو إجيايب وهو ما يتماشى مع متطلبات              اجلنائيقانون  ال

وتتضمن هذه احلالة استخدام النفـوذ أو الـسلطة يف القيـام            . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
ة، ه وال يشترط يف ذلك االستخدام الفعلـي للنفـوذ أو حتقيـق النتـائج املرجـوَّ                بعمل أو االمتناع عن   

  .كما ال يشترط أن يكون لدى املوظف العمومي السلطة الفعلية ألداء العمل املطلوب
  .م الرشوة يف القطاع اخلاصالكويت تشريعات تعاجل أو جترِّ تتنبَّ اجلانب اآلخر مل يفلكن 
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    )٢٤ و٢٣املادتان  (مية؛ اإلخفاءغسل العائدات اإلجرا    
 لـسنة   ٣٥ت الكويت قوانني شاملة ملعاجلة وجترمي حاالت غسيل األموال وفقاً للقانون رقم             تبنَّ

 القيـام   )أ(:  من القانون املذكور على أهنـا      ٢ف عمليات غسيل األموال يف املادة       عرَّوُت. ٢٠٠٢
 القيـام  )ب( ؛ إجرامـي فعـل درة عـن  ق بأن تلك األمـوال صـا  بعمليات غسيل األموال بعلم مسبّ   

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

حــصالت الــيت مت املتويــشمل حمتــوى هــاتني املــادتني . ةق بأهنــا صــادره عــن نــشاط إجراميــمــسّب
 ٧ وتؤدي جرائم غـسيل األمـوال إىل أحكـام بالـسجن ملـدة أقـصاها         .ىل ملكية أخرى  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     

 مـن املمتلكـات   ويـشمل تعريـف امللكيـة كـالً    .  مراعاة حقوق األطراف الثالثـة احلـسنة النيـة      مع
  . امللموسة وغري امللموسة

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

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد ( ثراء غري املشروعإل ا؛الوظائفساءة استغالل إ ؛االختالس    
 واخلاص حبماية املال العام قيـام موظـف         ١٩٩٣ لسنة   ١ من القانون رقم     ١٠ و ٩ املادتانم  جترِّ

 يف وضــعتعــام بــاختالس مقــصود ملــال عــام أو االســتيالء علــى مــستندات أو أيــة مــستلزمات 
وإضـافة إىل   .  األقـصى إىل الـسجن مـدى احليـاة         وتصل العقوبة يف هذه احلالة يف حدها      . عهدته
حــاالت اإلمهــال واإلمهــال اجلــسيم الــيت تــؤدي إىل عمليــات اخــتالس   ١٤ تعــاجل املــادة ،ذلــك

وتعـاجل نفـس املـادة إسـاءة     . العامـة علـى املمتلكـات   األموال العامـة أو االسـتيالء غـري املـشروع        
املمارسات غـري املـشروعة الـيت تـنجم         استخدام الوظيفة العامة وتغطي أيضاً حاالت واسعة من         

  . عن استغالل املوظف العام لسلطاته للقيام بأعمال ملصلحته أو مصلحة اآلخرين
د عمليات الثراء غري املشروع إال أهنا تعتـرب أن          م بشكل حمدَّ  وعلى الرغم من أن الكويت مل جترِّ      

خــتالس وغــسيل األمــوال  تــتم معاجلتــها عــن طريــق املــواد املتعلقــة بالرشــوة واال احلــاالتهــذه 
ويقـوم  . إضافة إىل مواد القانون املدين اخلاص باالستيالء غـري الـشرعي علـى املمتلكـات العامـة                

  .الربملان الكوييت حالياً بوضع تشريعات جترم الثراء غري املشروع
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    )٢٥املادة ( إعاقة سري العدالة    
 شخص بإجبـار شـاهد علـى عـدم         يِّ قيام أ  ١٩٦٠ لسنة   ١٦ من القانون رقم     ١٣٨م املادة   جترِّ

ومل تتـبىن الكويـت أيـة قـوانني جتـرم القيـام برشــوة       . اإلدالء بـشهادته أو اإلدالء بـشهادة كاذبـة   
مــن ذات  ٥٣ املــادةوتعتــرب الكويــت أن . شــاهد أو منحــه حــافز مــا مــن أجــل تغــيري شــهادته   

تعاقـب املتـواطئني    تغطي مثل هـذه املمارسـات حيـث أهنـا            ولية الشريك ؤاخلاصة مبس  القانون و 
 قـد تكـون هنالـك       ،ومـع ذلـك   . يف اإلدالء بالشهادات الكاذبـة الـيت ينـتج عنـها عمـل إجرامـي              

حاالت مفيدة عندما تكـون هنالـك جرميـة مؤكـدة عـن حماولـة رشـوة شـاهد لـإلدالء بـشهادة                       
  .كاذبة ويقوم الشاهد برفض الرشوة

طالبــة أو هتديــد أو إغــراء موظــف   شــخص بــسوء نيــة أمــر أو م أيِّ حماولــة ١٤٦م املــادة وجتــرِّ
إجـراءات  تنفيـذ   دفعه إىل اعتمـاد إجـراءات خمالفـة للقـانون أو دفعـه لالمتنـاع عـن                   قضائي بغية 

  .ألعمال اليت تعيق تطبيق القانونوا  تلك السلوكيات١٣٥م املادة وجترِّ. قانونية
    

   )٢٦املادة  (الشخصيات االعتباريةمسؤولية     
 املـسؤولية اجلنائيـة فيمـا يتـصل بعمليـات           ٢٠٠٢ لـسنة    ٣٥قـانون رقـم      مـن ال   ١٢ع املـادة    توسِّ

 هـــذه املـــادة باملـــسؤولية اجلنائيـــة وال متـــّس. غـــسيل األمـــوال لتـــشمل األشـــخاص االعتبـــاريني
ق قـوانني املـسؤولية اجلنائيـة بالنـسبة         وال تطبّ . لألشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون نفس اجلناية     

  .للجرائم األخرى
    

    ) ٢٧املادة  (والشروعة املشارك    
 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 و٤٨املادتان وتغطي  . عدمه

  .  من القانون الكوييت حاالت االتفاق اجلنائي٥٦تغطي املادة  كما. من اجلرائم
    

    )٣٧ و٣٠ املادتان( التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ؛واملقاضاة واجلزاءات املالحقة    
حجـم   على ضرورة أن تتناسـب العقوبـة اجلنائيـة مـع          ١٩٦٠ لسنة   ١٦رقم   ينص قانون اجلزاء  

 اجلرميــة مبــا يــسمح للقاضــي بفــرض عقوبــة مناســبة مــع الوضــع يف االعتبــار احلــدود    وخطــورة
  .القصوى والدنيا املسموح هبا يف القانون
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 مــن الدســتور والقــوانني املتعلقــة بالقــضاء والربملــان حــاالت احلــصانة مــن  ١١١وتتنــاول املــادة 
موظفي القطـاع العـام مبـا فـيهم أعـضاء             جيوز منح بعض   ،ووفقاً لتلك املادة  . 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 الربملـان    

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

 واملتعلــق بــاإلجراءات واحملاكمــات  ١٩٦٠ لــسنة ١٧ القــانون رقــم أحكــام عــدد مــن يــنصو
ــه للمحكمــة     ــة علــى اإلجــراءات املتعلقــة بتقــدمي املــدعى علي وتتــضمن تلــك األحكــام  . اجلزائي

دار أمـر املثـول أمـام احملكمـة وتتطلـب ضـرورة تـوفري الـضمانات الالزمـة            إجراءات وطـرق إصـ    
للمدعى عليه ومتنحه حق الدفاع كما تتضمن أيضاً التبعـات واإلجـراءات الالزمـة والعقوبـات                

  .ع على املدعي عليه يف حال ختلفه عن احلضوراليت توقَ
 إلفراج املشروط إذا أكمل ا١٩٦٠ لسنة   ١٦ من قانون اجلزاء رقم      ٩١ و ٨٨ و   ٨٧وجتيز املواد   

 ومتابعـة املفـرج عنـه قبـل     مراقبـة وجيـوز  . الشخص املتهم ما ال يقل عن ثالثة أرباع مدة الـسجن        
نقضاء املدة احملددة لضمان االمتثال لشروط اإلفراج، على أن خيضع للحبس جمدداً إذا ما انتهك       ا

 علـى   ١٩٦٢ لـسنة    ٢٦م   من قانون تنظيم السجون رقـ      ٩٠ إىل ٨٥وتنص املواد    .تلك الشروط 
  .ضرورة ضمان إصالح السجناء وإعادة إدماجهم يف اجملتمع بعد انتهاء فترة سجنهم

ويفصل القانون الكوييت احلاالت اليت ميكن فيهـا إيقـاف أو فـصل املـوظفني العمـوميني بـشكل                   
. ادمؤقت أو دائم أو تعليق خدمتهم نتيجة الرتكاب جمموعة من اجلرائم، مبا فيها جرائم الفـس               

وتتــضمن القــوانني الــيت تتنــاول هــذه احلــاالت إمكانيــة تعليــق خدمــة املوظــف العــام أثنــاء فتــرة  
لكـن يف اجلانـب اآلخـر تـشري تلـك القـوانني إىل       . التحقيق إىل حني الفصل يف الدعوى اجلنائيـة   

وباإلضــافة إىل  .عــدم احتماليــة إعــادة املوظــف احملكــوم عليــه إىل وظيفتــه بعــد انقــضاء العقوبــة 
 شـخص مـن العمـل يف اخلدمـة العامـة أو احلـصول                تـؤدي األحكـام اجلنائيـة إىل منـع أيِّ          ،لكذ

على عقد عام، يف حـني أن أحكـام اجلـنح متنـع احملكـوم علـيهم مـن العمـل يف الوظـائف العامـة               
 مبـا يف    ،أمـا يف حـال األحكـام النامجـة عـن جـنح شـرف              . ملدة تتراوح بني سنة ومخس سـنوات      

 يكون الشخص فقط مؤهالً للحصول على فرصة إعـادة التوظيـف            ،سادذلك جنحة جرائم الف   
  .بعد إثبات قدر كاف من اإلصالح

 فإن املـساءلة اجلنائيـة ال متنـع         ،١٩٧٩ لسنة   ١٥ من املرسوم القانوين رقم      ٢٧وبناًء على املادة    
  .  العام من اخلضوع لعقوبة تأديبيةاملوظف
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 نـــشاط إجرامـــي علـــى تـــوفري كون يف أيِّ القـــانون الكـــوييت األشـــخاص الـــذين يـــشاروحيـــثّ
ويف حال تقدمي تلك املـساعدة      .  مساعدة ممكنه للسلطات القانونية    معلومات مفيدة وتقدمي أيِّ   

مـن املالحقـة القـضائية يف         جيـوز للنائـب العـام مـنحهم حـصانة          ،قبل التحقيق أو وقـوع اجلرميـة      
يـد العقوبـة ظـروف اجلرميـة مبـا يف           جيوز للقاضي أن يأخـذ يف االعتبـار عنـد حتد          . مقابل التعاون 

  .ذلك تعاون املدعى عليه مع سلطات تطبيق القانون
    

    )٣٣ و٣٢ املادتان(املبلغني ومحاية الشهود     
من القيـام بتعـذيب الـشهود أو اخلـرباء أو إرغـامهم علـى                األشخاص لدى الكويت أحكام متنع   

 مـن عـدم وجـود    وبـالرغم . دةتبديل شهاداهتم، وإخـضاع 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
لديها مطلق الصالحية لتطبيق شـروط إجرائيـة حلمايـة الـشهود     احملكمة  ، فإن    عالوة على ذلك  

الـشاهد،   هويـة ضوعي، أو حماولة ترهيبهم، إضافة إىل إمكانية حجـب     من االستجواب غري املو   
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

ملان الكوييت حالياً بدراسة تشريع يوفر احلماية لألشخاص الـذين يبلغـون عـن حـاالت      يقوم الرب 
  .والشهود من املعاملة اجلائرة أو االنتقام تتعلق بالفساد

وتوجــد حاليــا بعــض اإلجــراءات احلمائيــة يف قــضايا ختــص اإلبــالغ عــن جــرائم تتعلــق بغــسل   
  . العامة السارية املفعول عن تلك املوجودة يف قوانني اخلدمة األموال، فضالً

    
    )٤٠ و٣١املادتان (السرية املصرفية  ؛التجميد واحلجز واملصادرة    

لتجميـد وحجـز ومـصادرة املمتلكـات،          إجراءات خاصة  ١٩٦٠ لعام   ١٦ن القانون رقم    تضمَّ
ل املـادة   وختـوِّ . أو أدوات مرتبطة جبرائم خاضعة ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد           

 احملكمة صـاحبة االختـصاص إصـدار األمـر مبـصادرة علـى امللكيـة اجلرميـة يف مجيـع قـضايا                       ٧٨
 .اجلنايات واجلنح

  .ذ أحكام احلجز واملصادرة دون املساس حبقوق األطراف األخرى حسين النيةوتنفّ
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، األمـوال ل  ي األحكام اخلاصة بغـس    ١٩٩٣ لعام   ١ من القانون رقم     ٢٥ و ٢٤ن املادتان   وتتضمَّ
وتطـال تلـك الـسلطات      . ل النيابة العامـة حتديـد وجتميـد ومـصادرة األرصـدة اجلرميـة              ختوّ واليت

  .األفراد املباشرين لعائلة الشخص املعين
 وغريهـا  للسماح مبصادرة الـسجالت املاليـة،        مشوالًأكثر  ق بصورة   خرى تطبّ أوهناك إجراءات   

  .بة عن اجلرميةب العائدات املترّتمن املواد لتسهيل حتديد وتعقّ
، اإلجـراءات املتعلقـة بالبـضائع واألمـوال         ١٩٩٣ لعـام    ١ مـن القـانون      ٢٨ و ٢٤تعاجل املادتـان    

 حتكـم بـبطالن أي صـفقة        ٢٨املـادة   ذلـك، فـإن     إضافة إىل   . املضبوطة أو احملجوزة أو املصادرة    
ملــساس مــت بأرصــدة مرتبطــة جبرميــة غــسل األمــوال، وإســاءة اســتخدام املــال العــام، دون ا   برِأُ

ــة     ــراف األخــرى حــسين الني ــوق األط ــة ،وميكــن. حبق ــذه احلال ــع أو طــرح   ، يف ه ــالف أو بي  إت
 . يف املزاد العلين املمتلكات احملجوزة

 مجيـــع املؤســـسات املاليـــة، واملنظمـــات الوطنيـــة تقـــدمي ســـجالت علـــىن  يتعـــّي،ويف الكويـــت
املنـاط هبـا أو الـيت تعـىن          يـة عنـد الطلـب إىل إحـدى املؤسـسات الوطن          بتعامالهتا املالية والتجارية  

  من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة، فـإن الـسرية املـصرفية            ٧٧ومبقتضى املادة   .  بتلك املسائل  قانوناً
  .  لرفض االمتثال قانونياًال تعد أساساً

    
    )٤١و ٢٩املادتان ( اجلنائي السجل ؛التقادم    

لإلجراءات القانونية اخلاصة باجلنايات    ، فإن مدة التقادم     ١٩٩٠ لعام   ١٦ بأحكام القانون رقم     عمالً
وبالنسبة للعقوبات اجلزائية،   .  سنوات بالنسبة للجنح   ٥ سنوات من تاريخ ارتكاب اجلرم، و      ١٠هي  

وفيمـا   . سـنوات للجـنح  ١٠و)  سـنة ألحكـام اإلعـدام     ٣٠( سـنة للجنايـات      ٢٠هو   فإن مدة التقادم  
 تـنص علـى تعليـق مـدة التقـادم، يف          ٨ادة  غـري أن املـ    . خيص غسيل األموال، فليس هناك مدة للتقـادم       

  .حال ختلف املتهم عن حضور اإلجراءات اجلنائية، اليت تستوجب إعادة إصدار أمر توقيف
يف  ومن خالل التبادل املشترك للمعلومات، فـإن الكويـت تـدرس القـضايا اجلنائيـة ذات الـصلة             

  .دانةإلو اسواء يف مراحل التحقيق أ جراءات مكافحة الفساد جنائياًإسياق 
    

    )٤٢املادة ( الوالية القضائية    
اجلـرائم   علـى الواليـة القـضائية علـى كافـة          ١٩٦٠ لـسنة    ١٦ من القـانون رقـم       ١١د املادة   حتّد

علـى األشـخاص مـن       كما تشمل نفس املادة الوالية القـضائية      . املرتكبة على األراضي الكويتية   
  . مرتكبة ضمن األراضي الكويتية أو شاركوا يف جرميةخارج الكويت ممن ارتكبوا فعالً
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 فـرد تـرفض الكويـت تـسليمه علـى أسـاس        من القانون عينه على قضايا تشمل أيَّ       ١٢وتنطبق املادة   
ويف مثـل تلـك القـضايا، فـإن الـشخص املعـين حيـاكم يف        .  كويتيـاً كون الشخص مواطنـاً  وهو وحيد

  .الكويت
    

    )٣٥ و٣٤ املادتان( عن الضررتعويض ال ؛عواقب أفعال الفساد    
نظمة املشاهبة  أل بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل وا       ٢٠٠٨ لعام   ٧يسمح القانون رقم    

 لعام ٢٥ من القانون رقم ٣ و٢ يف شأن نظام أمالك الدولة واملادة ١٩٨٠ لعام ١٠٥واملرسوم رقم  
 للدولـة بإلغـاء عقـود        يف شأن الكشف عن العموالت اليت تقدم يف العقود اليت تربمها الدولـة             ١٩٩٦

  . للقانون، مثل االحتيال أو الرشوة فعل مناٍفيف 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   صـدار القـانون املـدين   إبـشأن   ١٩٨٠ لعام ٦٧ من مرسوم القانون رقم   ٢٢٧ ادةاملتنص  
 بـآخر، يلتـزم بتعويـضه عـن األضـرار النامجـة،        شخص يلحـق فعلـه غـري املـشروع ضـرراً          أن أيَّ 

  .حىت وإن كانت عشوائية
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (السلطات املتخصصة والتنسيق بني الوكاالت     
. دارات متخصصة تعمـل يف حقلـي مكافحـة الفـساد وتطبيـق القـانون              إة  توجد يف الكويت عد   

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

 عـاتق  علـى    ، تقع مسؤوليته   قانونياً ويعترب اإلبالغ عن اجلرائم إىل سلطات تطبيق القانون مطلباً        
ل ي اخلـاص بغـس    ٢٠٠٢ لعـام    ٣٥ مـن القـانون رقـم        ٣وتعمل املادة    .األفراد واملؤسسات كافة  

 األفـراد واملؤسـسات املاليـة والقطـاع اخلـاص، علـى          بـني األموال على تسهيل وتشجيع التعاون      
  .التحري واإلبالغ عن غسيل األموال

    
    واملمارسات اجليدة التجارب الناجحة  - ٢- ٢  

 واملمارســات اجليــدة التاليــة يف تطبيــق التجــارب الناجحــة ضوء بــشكل عــام علــى تــسليط الــمتَّ
  :الفصل الثالث من االتفاقية
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 قبــل املــوظفني العمــوميني  األحكــام اخلاصــة بالتعامــل مــع قــضايا االخــتالس مــن    •  
 . وامللكيات العامة، مبا فيها السلوك املتعمد، واإلمهال واإلمهال اجلسيملألموال

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

أو  فـيهم  األحكام واسعة النطاق إليقاف 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  
  : اخلطوات التالية كفيلة بتعزيز اإلجراءات احلالية ملكافحة الفسادإنَّ

الـشاملة ملكافحـة الفـساد، ومـن        االسـتراتيجية   مواصلة التقـدم يف تطـوير وتطبيـق           •  
 .زاهة أو هيئة مشاهبة ملكافحة الفساد ضمنها تشكيل جلنة للن

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

 .األجانب جرما جنائيا

 مـع   دراسة إصدار تشريع جيعل من الرشوة يف القطاع اخلاص جرمية جنائية متشياً             •  
 .تحدة ملكافحة الفساد من اتفاقية األمم امل٢١املادة 

 .مواصلة اعتبار احلاجة إىل تشريع جيعل اإلثراء غري املشروع جرمية جنائية  •  

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         •  
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد، إىل حـد يتماشـى مـع املبـادئ القانونيـة يف              

  .الكويت
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
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    من املساعدة التقنيةحتياجاتاال  - ٤- ٢  
رشـو  ( ١٦ودروس مكتسبة، وتشريع منوذجي فيما خيص املـواد         /ممارسات جيدة   •  

مـسؤولية  (٢٦،  )الرشوة يف القطاع اخلـاص    ( ٢١،  )جانباأل عمومينيالوظفني  امل
محايـة  ( ٣٢،  )صادرة  املـ جـز و  احلتجميـد و  ال() ٨ (٣١،  )ة االعتباريـ  ياتالشخص

  ).القانون إنفاذالتعاون مع سلطات ( ٣٧و) ء والضحاياالشهود واخلربا
    

    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
    مالحظات حول تطبيق املواد قيد املراجعة   - ١- ٣  

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

 وتـرتبط الكويـت حاليـاً   . ث املبـدأ لالتفاقيـات الثنائيـة     خيضع تسليم اجملرمني يف الكويت من حي      
 يف عــدة اتفاقيــات متعــددة  طرفــاً كمــا تعــد.  معاهــدات مــشتركة نافــذة لتبــادل اجملــرمني بعــدة

وقد أكدت الكويت أهنا تعتـرب اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة      . األطراف تتعلق بتبادل اجملرمني  
ص اجلرائم املنضوية حتـت اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة              للتعاون فيما خي    قانونياً الفساد أساساً 

  .الفساد، رغم عدم تطبيق ذلك يف املمارسة
قـة مبرونـة حبيـث يكـون         لتـسليم اجملـرمني، وهـي مطبَّ        أساسـيةً  مـسألةً  زدواج التجـرمي  ايعد مبـدأ    

لـيت يطلـب    وينبغـي أن تكـون اجلرميـة ا       .  يف جرائم مماثلة مبوجب القـانون الكـوييت        التسليم ممكناً 
، يف حالـة الـشخص الـذي سـيتم          األقـل  علـى     شـهراً  ١٢التسليم مبوجبها تعاقب بالـسجن ملـدة        

حماكمته الحقاً، أو يف حالة الشخص الـذي سـيتم حماكمتـه الحقـاً سـتة أشـهر حكـم عليـه هبـا                     
 ميكــن للكويــت تــسليم أي جمــرم جنــائي، مبــا يف ذلــك   ،ومبوجــب تلــك االشــتراطات. بالفعــل

  .لتآمر، أو التحريض، أو املشاركةاحملاولة، أو ا
قة وفـق األصـول، أو       يتعني على الدولـة الطالبـة تقـدمي مـستندات متـصلة مـصدَّ              ،لطلب التسليم 

ح الــسلوك ، أو دليــل إدانــة أو حكــم قــضائي، ونــشرة باإلضــافة إىل بيــان يوضِّــتوقيــفمــذكرة 
ــوارد يف اجلرميــة  ــاريخ ومكــان ارتكــاب األ    .املزعــوم ال فعــال، والتوصــيف  كمــا جيــب تقــدمي ت

ق، وملخــص وايف لألدلــة ضــد قة مــن القــانون املطبَّــ مــصدَّونــسخةالقــانوين للجــرائم املرتكبــة، 
  .الشخص املراد تسليمه

وفيمــا يتعلــق بطلــب تــسليم شــخص مل تــتم حماكمتــه بعــد، فــإن األدلــة ينبغــي أن تكــون كافيــة 
  .تكبة يف الكويت واإلحالة للمحاكمة يف حال كانت اجلرمية مرغ طلب التوقيفلتسّو
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ــسليم جلــرائم سياســية    ــتم رفــض طلــب الت ــة بــني الكويــت ودول    . ي ــات الثنائي غــري أن االتفاقي
، حتــدد بــصورة ضــيقة املقــصود بــاجلرائم الــسياسية، وبــصورة خاصــة تــستبعد اجلــرائم     أخــرى

رفـض   فإنـه ال ميكـن    ، عليـه  وبنـاءً . الواردة يف نطاق االتفاقيات الدولية اليت ترتبط هبـا الـدولتان          
طلــب تــسليم اجملــرمني علــى هــذا األســاس جلــرائم حتــت طائلــة اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  

  .كما ال ميكن رفض طلبات التسليم على أساس أن اجلرمية تشمل قضايا مالية. الفساد
 القـضائية  فإن القضية حتال للمتابعـة       ،ويف حال تقدمي مثل هذا الطلب     . الكويت ال تسلم رعاياها   

  .ات احمللية املختصة، شريطة أن يكون اجلرم املرتكب جرمية مبوجب القانون الكوييتإىل اجله
 قرينـة ويف حال كانـت اجلرميـة الـصادر األمـر بتـسليمها مرتكبـة يف األراضـي الكويتيـة، فهنـاك                   

  .قانونية تستوجب أن تتم املالحقة القضائية وفق القانون الكوييت بدال من التسليم
 اخلاضـعني لطلـب   األجانـب  اإلجرائيـة املقدمـة للمـواطنني الكـويتيني إىل     يتم منح مجيع احلقـوق    

  .التسليم
 احلكــمق ويف حــال إدانــة مــواطن كــوييت واحلكــم عليــه يف قــضاء أجــنيب، فــإن الكويــت ال تطبِّــ

 ينبغـي أن تعيـد حمكمـة كويتيـة النظـر يف             ،ويف مثـل تلـك احلـاالت       .الصادر عن حمكمـة أجنبيـة     
  .ام مترتبةالقضية، وتطبق أية أحك

وتـنص االتفاقيـات الثنائيـة علـى أن         . ينبغي مراعاة اإلجراءات الواجبـة يف مجيـع قـضايا التـسليم           
اجلرميــة الــيت جــرى تقــدمي طلــب  إال عــن أو معاقبــة الــشخص الــذي مت تــسليمه تــتم حماكمــة ال

  .التسليم مبوجبها
ويف . تــسليم القائمــةمبوجــب اتفاقيــات ال يف األحــوال االســتثنائية، يــسمح بــاحلبس االحتيــاطي 

 فإن اإلجراء الطبيعي هو توقيف وحبس الـشخص لـضمان           ،حال موافقة الكويت على التسليم    
  .ح الدولة الطالبة أن احلبس غري ضروري قبل التسليممثوله أمام جلسات التسليم، ما مل توضِّ

ل األشـخاص  ترتبط الكويت بعدد من اتفاقيات التعـاون القـضائي والتـشريعي املتبـادل تتعلـق بنقـ         
 علـى  االتفاقيـات وتسري تلـك   . وتركيا، ومصر، وكوريا،مع إيران املدانني، مع عدد من الدول    

أولئك املدانني مبوجب جرائم يف إطار اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، إضـافة إىل جـرائم                  
  .ويكون نقل األشخاص املدانني ممكنا فقط حيث يوجد صك دويل ساري النفاذ. أخرى

    
  )٤٦املادة (املتبادلة املساعدة القانونية 

  يف عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطـراف فيمـا يتعلـق باملـساعدة القانونيـة               تعترب الكويت طرفاً  
 القـضايا   يفاملتبادلة  ر االتفاقية الثنائية بني الكويت واهلند حول املساعدة القانونية          وتوفّ. املتبادلة
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ساعدة فيمـا خيـص املـسائل اجلنائيـة وتفـي جبميـع متطلبـات اتفاقيـة                  للمـ   عريـضةً  اجلنائية، قاعدةً 
ويف الوقت الذي توجد فيه أحكام حملية قليلة ملعاجلـة املـساعدة            . األمم املتحدة ملكافحة الفساد   

يف الكويت، فإن االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف تتمتـع بوضـعية قانونيـة      املتبادلة  القانونية  
  .كاملة
، يف القــضايا اجلنائيــة، وتقــوم  املتبادلــةلعــدل هــي الــسلطة املركزيــة للمــساعدة القانونيــةوزارة ا

  .ثباتيةإلبعة واملتطلبات ابتنفيذ الطلبات وفقاً لإلجراءات املّت
ل الكويـت،  من قبَـ املتبادلة   دون توفري املساعدة القانونية      عائقاً وال تعترب قوانني السرية املصرفية    

ل أي دولـة أخـرى       رفـض أي طلـب ألي مـستند بنكـي أو جتـاري مـن قبَـ                 مل يـتم  أنـه   وقد ورد   
  .على هذا األساس

ر وزارة كمـا تـوفّ  .  املتبادلـة ال تطلب الكويت وجود جرمية مزدوجة لتقـدمي املـساعدة القانونيـة           
  .العدل املساعدة وفق أسس ظرفية ويف ظل غياب االتفاقيات

 هيئــة قرينــة عــرب مــؤمتر الفيــديو مــن حمكمــة يف  علــىاملتبادلــة وميكــن تــوفري املــساعدة القانونيــة  
مــع   علــى مثــل هــذا التعــاون مثــاالًوقــد أبــرزت الكويــت مــؤخراً. الكويــت إىل حمكمــة أجنبيــة

  .اململكة املتحدة يف هذا اخلصوص
يتم رفض طلـب التـسليم إذا كـان مـنح ذلـك الطلـب ينتـهك سـيادة أمـن الكويـت ومـصاحلها                         

  .الوطنية
مزيد من املعلومـات     لب تسليم، مبوجب االتفاقيات الثنائية، بطلب     الكويت عند رفض ط    تقوم

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

وعدم استخدام أي مواد تتسلمها مـن دولـة         للمطالب األجنبية باحملافظة على سرية املعلومات،       
دة أخرى ألغراض تطبيق اإلجراءات أو التحقيق ألي غـرض آخـر، بـدون موافقـة الدولـة املـزوِّ          

مـن  ) ٢٧(٤٦ويفي القانون الكوييت من خالل االتفاقيات املشتركة مبعـايري املـادة            . للمعلومات
  .رف اآلمناتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما يتعلق بالتص

ــذ أيِّ  ، يف العــادة،وتتحمــل الكويــت  ــة لتنفي ــة واملعقول فيمــا تــشترط  .  طلــب املــصاريف العادي
  .االتفاقيات الثنائية أن يتحمل كل طرف نفقاته اخلاصة

 حظـر   إال أنـه ال وجـود أليِّ  ،رغم عدم وجود تشريع وطين خـاص بنقـل املتحـصالت اجلنائيـة     
  . القضائيةذنت به السلطاتأعلى ذلك النقل طاملا 
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   أساليب التحري اخلاصةالتحقيقات املشتركة، : القانونإنفاذ التعاون يف جمال 
  )٥٠و ٤٩و ٤٨املواد (

ــتّم ــة    إنفــاذ  تنفيــذ التعــاون يف جمــال  ي ــة مــن خــالل وزارة الداخلي القــانون مــع اجلهــات األجنبي
نتربـول، وعلـى أسـاس      إل، وشـبكة ا    الثنائية  إىل اتفاقيات املساعدة     استناداً ومكتب النائب العام  

ل يمبوجـب قـانون غـس   املتبادلـة  ساس القانوين احملـدود للمـساعدة القانونيـة     ألوفيما عدا ا  . ظريف
إال أن ذلـك    . القـانون إنفـاذ   يف جمـال     ل لتقدمي املساعدة  األموال، فإنه ال يوجد إطار حملي مفصَّ      

  .دون توفري الكويت ملثل هذا التعاون من حيث املمارسة ال حيول
لتسهيل إجراء حتقيقات مـشتركة بـني سـلطات       لرغم من عدم وجود أحكام تشريعية وطنية      وبا

مثـل هـذا    تطبيق القانون، أو وجود أمثلة على مثل تلك التحقيقات، فإنه ال يوجـد حظـر علـى   
  . ألغراض حتقيق خاصةالتعاون املشترك إذا كان ضرورياً

ذا إو. ت احملليـة، والتعـاون الـدويل      تستخدم الكويت تقنيات حتقيق خاصة يف كل مـن التحقيقـا          
القـانون األجنبيـة،   إنفاذ مثل تلك التقنيات يف إطار التعاون مع وكاالت        ب األمر استخدام  تطلّ

ويــشترط . عــن النيابــة العامــة ذن صــادرإفــال بــد مــن وجــود اتفاقيــة بــني الــسلطتني املعنيــتني، و
  .األفراد حقوقر مثل تلك التقنيات على على أن ال تؤثّاجلنائي قانون ال
    

    واملمارسات اجليدة التجارب الناجحة  - ٢- ٣  
 مت التوصــل إىل النقــاط التاليــة باعتبارهــا تــشكل جناحــات وممارســات جيــدة مــن قبــل    ،إمجــاالً

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

واملساعدة القانونية املتبادلـة إطـاراً شـامالً للتعـاون مبـا يتماشـى مـع اتفاقيـة األمـم                 
 .املتحدة ملكافحة جرائم الفساد

فيمـا يتعلـق     ر الكويت إطاراً واسعاً من التعـاون القـانوين الثنـائي عنـد الطلـب              توفّ  •  
 .التجرمي املزدوج  القانونية دون التمسك بشرطبتسليم اجملرمني واملساعدة

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

ــّد  •   ــق      تق ــساعدهتا فيمــا يتعل ــيت تطلــب م ــدان ال م الكويــت مــساعدات ســريعة للبل
ــشتر    ــة امل ــساعدات القانوني ــوبني وامل ــسليم املطل كة وذلــك باســتخدام شــبكات  بت

  ).نتربولإلا(دولية مثل البوليس الدويل 
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    حتديات تواجه الكويت يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  - ٣- ٣  
 أن تشكل إطـاراً لتعزيـز وتعـضيد اإلجـراءات الـيت تتخـذها الكويـت حاليـاً                   التاليةميكن للنقاط   

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

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

 .االتفاقية

شـامل فيمـا يتعلـق بتـسليم       إطـار قـانوين وطـين   مواصلة اجلهود الراميـة إىل تطـوير    •  
ــة    ــساعدة القانوني ــات امل ــة اجملــرمني واتفاقي ــز  املتبادل ــاون أُطــر إضــافة إىل تعزي التع

  .الدويل فيما يتعلق بتطبيق القانون
    

 التقنية املطلوبة لضمان التطبيق السليم التفاقية األمم املتحدة االحتياجات من املساعدة  - ٤- ٣  
    ادملكافحة الفس

ــدروس واملما  •   ــادة  تطبيــق ال ــدة املتعلقــة بامل ــسليم ( )٢(٤٤رســات اجلي  )اجملــرمنيت
  .)نقل اإلجراءات اجلنائية( ٤٧واملادة 

 


