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      خالصة وافية  - ثانياً  
  سري النكا    

   
مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لسري النكا يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  

    املتحدة ملكافحة الفساد األمم
، ٢٠٠٤آذار/مارس  ١٥وقَّعت سري النكا اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (االتفاقية) يف 

. ودخلــت االتفاقيــة حيِّــز النفــاذ يف ســري النكــا يف ٢٠٠٤آذار/مــارس  ٣١عليهــا يف وصـدَّقت  
  .٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٤

لبلـد، يف حـني أنَّ نظـام القـانون     ا السـاري يف وال يزال القانون اهلولندي الرومـاين هـو القـانون    
علـى قـوانني سـري     اًاملستمد من القانون اإلنكليزي كـان لـه تـأثري أكـرب كـثري      األنغلوسكسوين

ــانون        ــدِّل الق ــد ُع ــاين. وق ــانوين الروم ــراث الق ــأثري الت ــن ت ــا م  ، صــراحةً األنغلوسكســوينالنك
، بالقوانني التشريعية والقرارات القضائية. وترد األحكـام العقابيـة يف قـانون العقوبـات،     اًوضمن

اءات املدنيـة يف قـانون   يف حني ُتنظَّم اإلجـراءات اجلنائيـة يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة واإلجـر      
  اإلجراءات املدنية.

]، وقـانون مفوضـية   ٢٦وتشمل أهم التشريعات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية قانون الرشوة [الفصل 
، وقـانون منـع غسـل األمـوال     ١٩٩٤لسـنة   ١٩التحقيـق يف ادعـاءات الرشـوة أو الفسـاد رقـم      

ــم  ــم   ٢٠٠٦لســنة  ٥رق ــانون رق ــة بالق ــات  ٢٠١١ة لســن ٤٠، بصــيغته املعدَّل ــانون العقوب ، وق
]، وقانون نظـام  ٢٦[الفصل  ١٩٧٩لسنة  ١٥]، وقانون اإلجراءات اجلنائية رقم ٢٥[الفصل 

، وقــانون ١٩٧٥لســنة  ١، وقــانون إقــرارات الذمــة املاليــة رقــم  ١٩٧٨لســنة  ٢القضــاء رقــم 
ــم     ــة رق ــامالت املالي ــالغ عــن املع ــانون الكفالــ  ٢٠٠٦لســنة  ٦اإلب ــانون املؤسســات، وق  ة ، وق

، بصيغته املعدَّلة بالقـانون  ١٩٧٧لسنة  ٨، وقانون تسليم املطلوبني رقم ١٩٩٧لسنة  ٣٠رقم 
  .٢٠٠٥لسنة  ٢٥، وقانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية رقم ١٩٩٩لسنة  ٤٨رقم 

 من قانون نظام القضاء التسلسل اهلرمي حملاكم الدرجـة األوىل. وتشـمل حمـاكم    ٢وُتبيِّن املادة 
الدرجة األوىل احملاكم االبتدائية وحماكم الصلح واحملاكم احمللية واحملاكم العليا. ومتارس احملـاكم  
العليا االختصاص يف جمال االستئناف والرقابة يف بعض املسائل. وحمكمـة االسـتئناف واحملكمـة    

  العليا مها احملكمتان املختصَّتان باالستئناف.
ة الفسـاد شـبكة مؤسسـية تضـمُّ مفوضـية التحقيـق يف ادعـاءات        وتكوِّن األجهزة املعنية مبكافحـ 

الرشوة أو الفساد (مفوضية التحقيق)، والشرطة، والنيابة العامة، ووحدة االستخبارات املاليـة،  
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وإدارة الضــرائب احملليــة، وجلنــة الشــركات العموميــة، ومفوضــية اجلهــاز القضــائي، ومفوضــية   
  اخلدمة العامة.

    
    التجرمي وإنفاذ القانونالفصل الثالث:   - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥واملتاجرة بالنفوذ (املواد  الرشو    

(أ)  ١٩(أ) و ١٧(أ) و ١٦(أ) و ١٤قــــانون الرشــــوة علــــى جتــــرمي الرشــــو يف املــــواد   صُّيــــن
والفقرتـان (أ) و(ب)   ٢١ة والفقرتـان (أ) و(ب) مـن املـاد    ٢٠والفقرتان (أ) و(ب) من املـادة  

  .٩٠و ٨٩و ٨٨واملواد  ٢٢من املادة 
ــواد     ــوة يف املــ ــانون الرشــ ــه قــ ــاء فيجرِّمــ ــا االرتشــ  (ب)  ١٧(ب) و ١٦و ١٥(ب) و ١٤أمَّــ

  ألف.-٨٩و ٨٩و ٢٤(د) و ٢٢(ج) و ٢٢(ج) و ٢١(ب) و ٢٠(ب) و ١٩و
قــانون الرشــوة  مــن ٩٠) يف املــادة gratificationويشــمل التعريــف الواســع للفــظ "الترضــية" (  

مـن املـادة نفسـها    (ه) من املزايا غري املستحقة. وباإلضافة إىل ذلك، يوضِّح البند  شتَّىأشكاال 
أنَّ مفهــوم الترضــية يشــمل "العــرض والتعهُّــد والوعــد"، ومــن مثَّ فهــو يســتويف عنصــري الوعــد 

ة الفساد. وهنـاك  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافح ١٥والعرض على النحو الذي تقتضيه املادة 
  ما يؤيِّد هذا االستنتاج من أمثلة السوابق القضائية ذات الصلة.

ويشــمل قــانون الرشــوة فئــات خمتلفــة مــن املــوظفني العمــوميني، ومنــهم املوظفــون القضــائيون    
  ).١٩و ١٦خمتلفة من موظفي اخلدمة العامة (املادتان  اً)، وأنواع١٤وأعضاء الربملان (املادة 

ــة       وال ُتجــرِّم ســ  ــات الدولي ــوظفي املنظم ــب وم ــوميني األجان ــوظفني العم ــوة امل ــا رش ري النك
  أنَّ هناك مناقشة جارية بشأن إمكانية اعتماد تدابري يف هذا الصدد.إالَّ العمومية؛ 

وال جترِّم تشريعات سري النكا املتاجرة بالنفوذ صراحة، علـى الـرغم مـن أنَّـه ميكـن النظـر إىل       
  ) على أنَّها تشمل بعض عناصر تلك اجلرمية.  ١٩و ١٧ملادتان بعض مواد قانون الرشوة (ا

وال جترِّم سري النكا الرشوة يف القطـاع اخلـاص، بيـد أنَّ بعـض أحكـام قـانون الرشـوة (املـادة         
ــاول بعــض جوانــب       ١٨ ــة) تتن بشــأن الرشــوة بــني مقــدِّمي العطــاءات يف املناقصــات احلكومي

لك املسألة، أُنشـئت ثـالث جلـان علـى مسـتوى      الرشوة يف القطاع اخلاص. وهبدف التصدي لت
  مفوضية التحقيق للنظر يف التعديالت التشريعية املمكنة.
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  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
علـى سـبيل املثـال) العناصـر الرئيسـية جلرميـة غسـل         ٣يشمل قانون منع غسـل األمـوال (املـادة    

  ية على التنفيذ.األموال، على الرغم من عدم تقدمي أمثلة عمل
 ٣٥وتشمل اجلرائم األصلية، فيمـا تشـمله، اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف قـانون الرشـوة (املـادة         

 (ج) مـن قــانون منـع غســل األمـوال)، واجلــرائم الــيت ُيعاقَـب عليهــا باإلعـدام أو بالســجن ملــدة      
بــات، ســنوات أو أكثــر، وبعــض اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف مــواد معينــة مــن قــانون العقو    ٥

لالتفاقيــة. وال ُتشــترط ازدواجيــة التجــرمي   وفقــاًمــة رَّويبــدو أنَّ ذلــك يشــمل مجيــع األفعــال اجمل 
  العتبار اجلرائم املرتكبة خارج سري النكا من اجلرائم األصلية.

وليس يف القـانون السـريالنكي مـا مينـع اتِّهـام شـخص مـا بغسـل األمـوال وبـاجلرم األصـلي يف            
  الوقت ذاته.
  (ب) من قانون منع غسل األموال. )١( ٣شمول يف املادة واإلخفاء م

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

(وكلتامها بشأن جرمية خيانـة   ٣٨٩و ٣٨٨) واً(بشأن تبديد املمتلكات عمد ٣٨٦جترِّم املواد 
شــخص، مبــا يف ذلــك مــن أيِّ مــن جانــب  األمانــة) مــن قــانون العقوبــات تســريب املمتلكــات 

(جرميــة خيانــة األمانــة مــن جانــب موظــف    ٣٩٢جانــب املــوظفني العمــوميني. وتــنصُّ املــادة   
) مـــن قـــانون اجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد ١( ٥عمـــومي أو مصـــريف أو تـــاجر أو وكيـــل) واملـــادة 

ــم    ــة رق ــة االخــتال   ١٩٨٢لســنة  ١٢املمتلكــات العام ــى تشــديد عقوب ــة اجلــر عل ائم س يف حال
بل املوظفني العموميني أو ضـد املمتلكـات العامـة. وطُبِّقـت يف السـوابق القضـائية       ِقاملرتكبة من 

  مالحقة االختالس يف القطاعني العام واخلاص. خيصُّمبادئ مماثلة فيما 
(الفســاد) مــن قــانون الرشــوة إســاءةَ اســتغالل الوظــائف، علــى حنــو شــاملٍ   ٧٠وتتنــاول املــادة 

  من االتفاقية. ١٧صر اجلرمية املنصوص عليها يف املادة جلميع عنا اًنسبي
ألف من قانون الرشوة أحكام مفصَّلة بشأن اإلثراء غري املشروع، مبـا يشـمل   -٢٣وترد يف املادة 

إثـراء غـري مشـروع هـو      املوظفني العموميني وأفراد أسرهم. وتفترض احملاكم السـريالنكية أنَّ أيَّ 
جلرميـة فسـاد أخـرى، مبـا يف ذلـك االخـتالس أو إسـاءة         اًون نتاجـ نتاج للرشوة، رغم أنَّـه قـد يكـ   

يلـزم املـوظفني العمـوميني بتقـدمي      فعَّـاالً  اًاستغالل الوظائف. كما أنَّ سـري النكـا أنشـأت نظامـ    
  .فعَّاالًألف تنفيذًا -٢٣إقرارات الذمة املالية، األمر الذي يساعد على تنفيذ املادة 
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  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
(التأثري علـى الشـهود) التـأثري علـى الشـهود أو إعاقـة إدالئهـم         ٧٣م قانون الرشوة يف املادة رِّجي

  بشهاداهتم يف قضايا الرشوة.
واملـادة   ٧٤) مـن املـادة   ٣) و(٢) و(١من قانون مفوضـية التحقيـق والفقـرات (    ٢٣وجترِّم املادة 

نون العقوبات استخداَم القوة البدنية من قا ١٨٧إىل  ١٨٣) من قانون الرشوة واملواد من ١(٧٥
  أو التهديد أو الترهيب هبدف إعاقة موظفي العدالة أو إنفاذ القانون عن أداء واجباهتم الرمسية.

    
  )٢٦(املادة  ةاالعتباري الشخصياتمسؤولية 

من قـانون العقوبـات األشـخاص االعتبـاريني والطبيعـيني       ٨يشمل تعريف "الشخص" يف املادة 
ــى حــ  ــى         دٍّعل ــق عل ــا إذا كــان املفهــوم نفســه ينطب ــيس مــن الواضــح م ــك، فل ــع ذل ســواء. وم

"األشــخاص" املشــار إلــيهم يف قــانون الرشــوة. وميكــن أن يتحمــل األشــخاص االعتبــاريون         
املعمـول هبـا والـيت توجـد      األنغلوسكسـوين على مبـادئ القـانون    ًءاملسؤولية املدنية واإلدارية بنا

القضائية. ومع ذلك، فال توجد أمثلة يف السوابق القضـائية علـى   بعض املمارسات  اًبشأهنا أيض
  مالحقة أشخاص اعتباريني يف جرائم ذات صلة بالفساد.

   
  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

مـن   ٢٥جترِّم سـري النكـا الشـروع واملشـاركة (يف شـكل التحـريض والتـآمر) مبوجـب املـادة          
اٌم يف هــذا الصــدد يف قــانون العقوبــات (املــادة قــانون الرشــوة. وباإلضــافة إىل ذلــك، تــرد أحكــ

  ) (التآمر)).  ١ألف (-١١٣(التحريض)، واملادة  ١٠٠
   

  )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
ينصُّ قانون الرشوة علـى أنَّ اجلـرائم ذات الصـلة تسـتوجب عقوبـة السـجن ملـدة تصـل إىل         

). وُيشـترط يف بعـض اجلـرائم    ٧٠ات، وإىل عشر سنوات يف حالة الفسـاد (املـادة   سبع سنو
مــن قــانون منــع غســل األمــوال). وعنــد فــرض    ٣حــد أدىن إلزامــي للعقوبــة (مثــل: املــادة   

  العقوبات، يأخذ القضاة فداحة اجلرائم يف االعتبار.
ــة ســري ال      ــيس مجهوري ــة ســوى رئ ــة اجلنائي ــع باحلصــانة مــن املالحق نكــا وحــده.  وال يتمت

  حصانات جنائية.أيِّ موظف عمومي آخر ب يتمتع أيُّ  وال
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) من قانون الرشوة، ال جيوز ٢( ٧٣ألف واملادة - ٣٠) من املادة ٤) و(٢للفقرتني ( اًووفق
مـن تقـدمي    اًاإلفراج بكفالة عـن األشـخاص املشـتبه يف قبـوهلم رشـاوى أو يف مـنعهم شـهود       

  يف ظروف استثنائية.  إالَّ أدلة 
من قانون السجون بتخفيف العقوبات وباملكافـأة علـى حسـن السـلوك.      ٥٨ح املادة وتسم

  وال توجد تدابري لإلفراج املبكر أو املشروط على أساس جسامة اجلرائم املعنية.
) على إمكانيـة إيقـاف املـوظفني العمـوميني     ٤و ٣:١:٣١ قانون املؤسسات (املادتان وينصُّ

همة الرشوة أو الفساد عن العمـل. وتتنـاول املـادة الفرعيـة     بت قضائياالذين جتري مالحقتهم 
من قانون املؤسسات التحقيقات األولية قبل املالحقة القضائية. وجيرِّد الفصل اخلـامس   ١٣

ــادة  ٤٠مــن الالئحــة رقــم   ــهم حمكمــة     ٢٩وامل ــذين أدانت ــانون الرشــوة األشــخاَص ال مــن ق
)، مـن أهليتـهم للتعـيني يف    ٢٩وة (املـادة  الرشـ  اًبارتكاب جرمية جنائية ضد الدولة، وحتديد

  اخلدمة العامة.
وميكن أن تتَّخذ مفوضية اخلدمة العامة يف سري النكا تدابري تأديبيـة ضـد املـوظفني العمـوميني     

  من قانون املؤسسات. ٢٨و ٢٧إىل املادتني  اًموازاةً مع الدعاوى اجلنائية، استناد
ــة تــ     ــا احلالي ــدانني    وال توجــد يف تشــريعات ســري النك ــاج األشــخاص امل ــادة إدم دابري إلع

إلعادة التأهيـل غـري خمصـص     عاما اًهناك برناجم أنَّبارتكاب جرائم فساد يف جمتمعاهتم، بيد 
  للفساد وإمنا يشمل مجيع اجلناة. 

) من قـانون الرشـوة علـى إمكانيـة العفـو عـن اجلنـاة املشـاركني الـذين          ١( ٨١وتنصُّ املادة 
هــذا  نَّومــع ذلــك، فــإصــلة تــؤدِّي إىل تيســري املالحقــة القضــائية.  يقــدِّمون معلومــات ذات

التــدبري يقتصــر علــى اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف قــانون الرشــوة. ولــيس هنــاك نــٌص يتــيح    
  إمكانية ختفيف العقوبة للجناة املتعاونني.

    
  )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان 

تحقيـق علـى تـوفري احلمايـة السـلبية للشـهود مـن االنتقـام         من قانون مفوضـية ال  ٢٣تنصُّ املادة 
ة مشروع قـانون بشـأن   طرية بصدد صياغقُانت سري النكا يف وقت الزيارة الوالتخويف. وك
صـدر  ن تـدابري للحمايـة الشـاملة، مبـا يف ذلـك تـدابري احلمايـة اإلجيابيـة. و        مَّيتض، محاية الشهود

ــارة ال  ــة باســم قُالقــانون يف أعقــاب الزي ــة لضــحايا اجلــرائم   طري ــوفري املســاعدة واحلماي ــانون ت ق
. وهناك بعض التدابري املتوخـاة حلمايـة الضـحايا مبوجـب قـانون      ٢٠١٥لسنة  ٤والشهود رقم 

  من قانون العقوبات. ١٨٧اإلجراءات اجلنائية واملادة 
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جلنائيـة  من قانون مفوضية التحقيق على توفري احلصـانة مـن املسـؤولية املدنيـة وا     ٩وتنصُّ املادة 
تـوفري احلمايـة اجلزئيـة للمـبلِّغني      اًشخص يقدِّم معلومات إىل املفوضية. ومـن املمكـن أيضـ   يِّ أل
، ومـن خـالل حمكمـة العمـل     ١٩٩٦ لسـنة  ٢١على قانون مفوضية حقـوق اإلنسـان رقـم     ًءبنا
  .١٩٩٦لسنة  ٢٧على قانون املنازعات العمالية رقم  ًءبنا
    

  )٤٠و ٣١رية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ الس
تقتصر مصادرة عائدات الفساد علـى عائـدات اجلـرائم الناجتـة مـن غسـل األمـوال والرشـوة (املـواد          

ــان    ٣٩) و١ألــف (- ٢٨ألــف و- ٢٦ ــانون الرشــوة، واملادت ــع غســل    ١٣و ٣مــن ق ــانون من مــن ق
ــذا النطــاق احملــدود، ُيمكــن أن تصــادر األدوات املســتخدمة      ــوال). ويف ه يف ارتكــاب هــاتني  األم

مـن قـانون منـع غسـل األمـوال علـى مصـادرة عائـدات غسـل األمـوال            ١٢املـادة   وتنصُّاجلرميتني. 
توسيع نطـاق املصـادرة.    اً) من القانون نفسه، ميكن أيض٤(١٣استناًدا إىل قيمتها. وبناًء على املادة 

  ا اجلناة إىل الدولة.من قانون الرشوة على ردِّ الرشاوى اليت حصل عليه ٣٩املادة  وتنصُّ
وترد يف قـانون منـع غسـل األمـوال أحكـام بشـأن جتميـد العائـدات املتأتيـة مـن غسـل األمـوال             

). وتـــرد بعـــض األحكـــام العامـــة املتعلقـــة بكشـــف املوجـــودات  ١٢و ٧وحجزهـــا (املادتـــان 
وحجزهــا يف الفصــل الســادس مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة ويف قــانون مفوضــية التحقيــق.    

إىل قــانون  اًضــافة إىل ذلــك، ميكــن الوقــوف علــى عائــدات الفســاد واقتفــاء أثرهــا اســتناد  وباإل
  اإلبالغ عن املعامالت املالية.

مـــن قـــانون منـــع غســـل األمـــوال تعـــيني حـــارس قضـــائي إلدارة   ١٥و ١١وتتنـــاول املادتـــان 
  املمتلكات اليت مجَّدهتا احملكمة أو صادرهتا.

األموال على افتـراض عـدم مشـروعية مصـدر املوجـودات       من قانون منع غسل ٤املادة  وتنصُّ
) مـن قـانون الرشـوة علـى افتـراض مماثـل       ١ألـف ( -٢٣يف قضايا غسل األموال. وتـنصُّ املـادة   

  لعدم مشروعية مصدر املوجودات يف قضايا اإلثراء غري املشروع.
ون الرشـوة  ) مـن قـان  ١ألـف ( -٢٨) من قانون منع غسل األمـوال واملـادة   ٢( ١٣املادة  وتنصُّ

  على محاية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية يف دعاوى املصادرة.
وال ُتمثِّــل الســرية املصــرفية عقبــة أمــام التحقيقــات اجلنائيــة احملليــة، وخاصــة أمــام التحقيــق يف     

) (د) مــن ١( ٥الســجالت املصــرفية أو املاليــة أو التجاريــة ومصــادرهتا، كمــا يتبــيَّن مــن املــادة 
 ١٨مــن قــانون منــع غســل األمــوال، واملــادتني   ٢٧و ١٦، واملــادتني ضــية التحقيــققــانون مفو

  من قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية. ٣١و
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  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
من قانون اإلجراءات اجلنائية، بأنَّ مدة التقادم املنطبقة علـى اجلـرائم العامـة     ٤٥٦تقضي املادة 
  سنة. ٢٠ائم الفساد) هي (مبا فيها جر

  وال ُيقبل يف سري النكا االستناُد إىل اإلدانات السابقة يف دول أخرى.
    

  )٤٢الوالية القضائية (املادة 
مـــن قـــانون  ١١باملـــادة  اًإىل قـــانون نظـــام القضـــاء، مقترنـــ اًُتحـــدَّد الواليـــة القضـــائية اســـتناد

نظام القضـاء الواليـةَ القضـائية علـى اجلـرائم      (و) من قانون  ٩ر املادة رِّقاإلجراءات اجلنائية. وت
اليت يرتكبها مواطنو سري النكا خارج البلد. وال تتطرق التشريعات احلالية ألفعـال املشـاركة   
األجنبية يف جرائم غسل األموال. وسري النكـا بصـدد النظـر علـى وجـه التحديـد يف إمكانيـة        

يف أراضـيها   اًون اجلـاين املزعـوم موجـود   تقرير واليتها القضائية علـى جـرائم الفسـاد عنـدما يكـ     
  وال تقوم بتسليمه.

    
  )٣٥و ٣٤الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان  أفعالعواقب 

د يف هـذا الصـدد، فـإنَّ بوسـع احملـاكم السـريالنكية أن       دَّقـانوين حمـ   صٍّبالرغم من عدم وجود ن
امتيــاز أو صــك مشــابه، أو  بــه إلبطــال عقــد أو فســخه، أو لســحب دُّتعتــرب الفســاد عــامالً ُيعتــ

  .األنغلوسكسوينإجراء  انتصايف آخر استناًدا إىل مبادئ القانون أيِّ اتِّخاذ 
 اًوميكن لألطراف املتضررة أن تلتمس ُسبل االنتصاف ضد إثـراء الغـري إثـراء غـري عـادل اسـتناد      

  إىل قانون اإلجراءات املدنية.
    

  )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  اتاهليئصة والتنسيق فيما بني صِّالسلطات املتخ

صــة مكلفــة صِّفســاد (مفوضــية التحقيــق) وكالــة متخمفوضــية التحقيــق يف مــزاعم الرشــوة أو ال
بـالتحقيق يف جــرائم الفســاد ومالحقــة مرتكبيهــا (مبـا يشــمل الرشــوة، واإلثــراء غــري املشــروع،   

عضــاء املفوضــية واجلــرائم املنصــوص عليهــا يف قــانون إقــرارات الذمــة املاليــة). ويعــيِّن الــرئيس أ 
إليه مباشرة وبعد ذلـك إىل الربملـان. ويتلقَّـى أعضـاء      يادور ياسنو اًالثالثة، الذين يقدِّمون تقرير

  املفوضية وموظفوها التدريب بانتظام.
ــانون        ــا يف ق ــوال واالخــتالس وســائر اجلــرائم املنصــوص عليه ــق يف جــرائم غســل األم والتحقي

ها وحدة خاصـة تركِّـز علـى جـرائم الفسـاد، يف حـني تتـوىل        العقوبات تتواله الشرطة، اليت لدي



 

V.15-02145 9 
 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.20 

ــة العامــة مالحقــة هــذه اجلــرائم قضــا   . وتشــمل األجهــزة األخــرى ذات الصــلة وحــدة   ئياالنياب
  االستخبارات املالية ومفوضية اخلدمة العامة.

علـى  ر هلا املعلومـات الالزمـة. ويقـع    فِّسريالنكية مع مفوضية التحقيق وتووتتعاون السلطات ال
  عاتق املوظفني العموميني واجب إبالغ املفوضية جبرائم الفساد مبوجب قانون املؤسسات.

ــانون  ٤إىل املــادة  اًوجيــوز لكيانــات القطــاع اخلــاص أن تبلــغ املفوضــية بالفســاد اســتناد    مــن ق
مفوضــية التحقيــق. واملؤسســات املاليــة وغريهــا مــن الكيانــات ُملزمــة بــاإلبالغ عــن املعــامالت  

  بقانون منع غسل األموال. عمالًة فيما يتعلق باألنشطة املالية، املشبوه
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
ميكن إمجاالً تسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة التالية فيما خيـصُّ تنفيـذ   

 الفصل الثالث من االتفاقية:  

ــع ا    •   ــانون الرشــوة علــى مجي ملواضــيع والعناصــر والعقوبــات املتعلقــة جبــرائم   يشــتمل ق
  الرشوة.

موظـف عمـومي خـالل فتـرة      يِّترضية أل يِّمن قانون الرشوة تقدمي أ ٢١ُتجرِّم املادة   •  
عمـومي أو  التعامالت مع اإلدارة اليت يعمل هبا هذا املوظف  يِّعام واحد قبل القيام بأ

  الحقة القضائية جلرائم الفساد.بتلك املعامالت، كتدبري لتيسري امل القيامبعد 
ترضـية   موظـف عمـومي قَبِـل أيَّ   أيِّ مـن قـانون الرشـوة علـى معاقبـة       ٢٤تنصُّ املـادة    •  

فعـل، بصـرف النظـر عمَّـا     أيِّ فعل أو امتناعه عن القيام بأيِّ ُعرضت عليه نظري قيامه ب
 اًنظـر أيضـ  لديه بالفعل السلطة أو احلـق أو أُتيحـت لـه الفرصـة، وبصـرف ال      كانتإذا 

  عن انتفاء نيته، أو أنَّه مل يقُم يف الواقع مبا طُلب إليه من فعل أو امتناع عن الفعل. 
ألـف علـى أحكـام شـاملة بشـأن اإلثـراء غـري املشـروع، مبـا يشـمل           -٢٣املـادة   تنصُّ  •  

األخذ بنظامٍ يلزم املـوظفني  بأفراد أسر املوظفني العموميني املتورطني، باالقتران  اًأيض
 بتقدمي إقرارات الذمة املالية. مومينيالع

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز تدابري مكافحة الفساد القائمة:  
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من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة    ١٦اختاذ التدابري التشريعية الضرورية لتنفيذ املادة   •  
 الفساد.

 تاجرة بالنفوذ.النظر يف جترمي امل  •  

للمـادة   اًالنظر يف اعتماد تشريعات خمصَّصـة لتجـرمي الرشـوة يف القطـاع اخلـاص وفقـ        •  
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ٢١

مــن  ٢٣تزويــد األمــني العــام لألمــم املتحــدة بنســخ مــن القــوانني الــيت تضــع املــادة     •  
 االتفاقية موضع التنفيذ.

الشـهود أو مـنعهم مـن اإلدالء بشـهاداهتم يف مجيـع أنـواع القضـايا         جترمي التأثري علـى   •  
 اليت تنطوي على جرائم فساد.

مـن   كـالً النظر يف النص مباشرة يف قانون الرشوة على أنَّ تعريف "الشخص" يشمل   •  
 األشخاص الطبيعيني واألشخاص االعتباريني.

 وص اإلفراج بكفالة.خبص املتَّبعةمبزيد من الوضوح على اإلجراءات  النصُّ  •  

ــة وفقــ        •   ــال جمرَّم ــدانني بارتكــاب أفع ــاج األشــخاص امل ــادة إدم ــز إع  اًالنظــر يف تعزي
 لالتفاقية يف جمتمعاهتم.

يف  اًكــبري اًالنظــر يف إتاحــة إمكانيــة ختفيــف عقوبــة الشــخص املتــهم الــذي يقــدِّم عونــ  •  
وال الـيت يكـون فيهـا    إجراءات التحقيق أو املالحقة املتعلقـة جبـرائم الفسـاد، يف األحـ    

 .اًذلك مناسب

اعتماد تدابري لتشجيع األشخاص املشاركني أو الذين سـبق أن شـاركوا يف ارتكـاب      •  
جــرائم فســاد غــري تلــك املنصــوص عليهــا يف قــانون الرشــوة علــى تزويــد الســلطات    

 املختصة باملعلومات ألغراض التحقيق واإلثبات.

النظــر يف اعتمــاد تــدابري إضــافية يف النظــام القــانوين احمللــي لضــمان محايــة األشــخاص    •  
 معاملة جائرة.أيِّ الذين يبلغون عن الوقائع املتصلة جبرائم فساد من 

 اجملرَّمـة اعتماد ما يلزم من التدابري إلتاحة جتميـد العائـدات املتأتيـة مـن مجيـع األفعـال         •  
 تلك العائدات ومصادرهتا.لالتفاقية واحلجز على  اًوفق
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يف التشــريعات ذات الصــلة علــى قيــام الســلطات املختصــة بــإدارة املمتلكــات    الــنصُّ  •  
مــن اجلــرائم    يٍّاجملمَّــدة أو احملجــوزة أو املصــادرة باعتبارهــا عائــدات متأتيــة مــن أ      

 املنصوص عليها يف االتفاقية.

ن مــن أخـذ اإلدانــات الســابقة  النظـر يف اعتمــاد تـدابري تشــريعية أو غـري تشــريعية متكِّـ      •  
 للجاين املزعوم يف االعتبار، وال سيما أثناء احملاكمة وإصدار األحكام.

ــان أو        •   ــل أليِّ كي ــداخلي تكف ــانوين ال ــدابري إضــافية يف النظــام الق النظــر يف اعتمــاد ت
يف مقاضــاة املتســبِّبني يف ذلــك  احلــقشــخص يصــيبه ضــرر مــن جــرَّاء أفعــال الفســاد  

 احلصول على تعويض منهم. الضرر بغية
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  
ــة علــى       ــة أن تســاعد ســري النكــا علــى تنفيــذ االتفاقي ــة مــن املســاعدة التقني ميكــن لألشــكال التالي

  أوىف:  حنوٍ
دة لتجــرمي رشــو املـــوظفني   املســاعدة يف إجــراء تقيــيم ملــدى فعاليـــة التــدابري املعتمــ        •  

  العموميني الوطنيني وارتشائهم.
ملخص للممارسـات اجليِّـدة والـدروس املسـتفادة، وتشـريعات منوذجيـة، وصـياغة          •  

بـل خـبري يف مكافحـة الفسـاد،     ِقتشريعية، ومشورة قانونية، ومسـاعدة ميدانيـة مـن    
ني األجانـب  ووضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق بتجـرمي رشـوة املـوظفني العمـومي    

  وموظفي املؤسسات الدولية العمومية.
ملخــص للممارســات اجليِّــدة والــدروس املســتفادة، وتشــريعات منوذجيــة، وصــياغة      •  

تشــريعية، ومشــورة قانونيــة، ومســاعدة ميدانيــة مــن قبــل خــبري يف مكافحــة الفســاد،  
  ووضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق بتجرمي الرشوة يف القطاع اخلاص.

ص للممارســات اجليِّــدة والــدروس املســتفادة، وتشــريعات منوذجيــة، وصــياغة    ملخــ  •  
بــل خــبري يف مكافحــة الفســاد، ِققانونيــة، ومســاعدة ميدانيــة مــن تشــريعية، ومشــورة 

  ووضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلق مبسؤولية األشخاص االعتباريني.
الفسـاد، ووضـع خطـة    بـل خـبري يف مكافحـة    ِقرة قانونية، ومساعدة ميدانية من مشو  •  

عمل للتنفيذ فيما يتعلق بإعادة إدماج األشخاص املـدانني بارتكـاب جـرائم فسـاد يف     
  جمتمعاهتم.
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بـل خـبري يف مكافحـة    ِقرة قانونيـة، ومسـاعدة ميدانيـة مـن     تشريعات منوذجية، ومشو  •  
  الفساد فيما يتعلق حبماية الشهود واخلرباء والضحايا.

بـل خـبري يف مكافحـة    ِققانونيـة، ومسـاعدة ميدانيـة مـن     رة تشريعات منوذجية، ومشو  •  
  الفساد فيما يتعلق حبماية املبلِّغني.

ملخـــص للممارســـات اجليِّـــدة والـــدروس املســـتفادة، وصـــياغة تشـــريعية، ومشـــورة   •  
  قانونية، فيما يتعلق بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

ريعات منوذجيــة، وصــياغة ملخــص للممارســات اجليِّــدة والــدروس املســتفادة، وتشــ    •  
تشريعية، ومشورة قانونية، فيما يتعلق بأخذ السجالت اجلنائية لدى الدول األخـرى  

  يف االعتبار يف الدعاوى اجلنائية احمللية.
ملخص للممارسات اجليِّدة، ومشـورة قانونيـة، ومسـاعدة ميدانيـة مـن قبـل خـبري يف          •  

مـن االتفاقيـة بشـأن     ٤٢تنفيذ املـادة  مكافحة الفساد، وصياغة تشريعية، فيما يتعلق ب
  الوالية القضائية.

مـن   ٣٤املساعدة يف إجراء تقييم ملدى فعالية التدابري املعتمدة مـن أجـل تنفيـذ املـادة       •  
  االتفاقية بشأن عواقب أفعال الفساد.

ملخص للممارسات اجليِّدة، ومشـورة قانونيـة، ومسـاعدة ميدانيـة مـن قبـل خـبري يف          •  
اد، وصياغة تشريعية، ووضع خطة عمل للتنفيذ فيما يتعلـق بـالتعويض   مكافحة الفس

 عن األضرار النامجة عن أفعال الفساد.
    

    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  )٤٤(املادة  اجملرمنيتسليم 
ل السـلطة املسـؤولة عنـه يف وزيـر الـدفاع.      خيضع تسليم املطلوبني لقانون تسليم املطلوبني، وتتمث

وجيوز تسليم املطلوبني دون وجود معاهدة إىل بلدان الكومنولث اليت ُتحدَّد مبوجب أمر منشور 
مجيـع البلـدان األخـرى. وخيضـع تنفيـذ       خيـصُّ يف اجلريدة الرمسية. وُيشـترط وجـود معاهـدة فيمـا     

ان الكومنولث أو مـن الشـركاء الـذين أُبرمـت     من الشركاء يف بلد املقدَّمةطلبات التسليم، سواء 
معهم معاهدات، للقـوانني احملليـة املعمـول هبـا يف سـري النكـا. وحيـث إنَّ سـري النكـا بلـد ذو           

  نظام مزدوج، فإنَّ املعاهدات الدولية تستوجب سنَّ تشريعات حملية لكي يتسىن تنفيذها.
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حمدود النطـاق ألنَّ سـري النكـا مل     هأنَّوخيضع تسليم املطلوبني لشرط ازدواجية التجرمي، كما 
جترِّم مجيع األفعال اجملرَّمة يف االتفاقيـة. ومـع ذلـك، فيبـدو أنَّ الـنصَّ الواسـع النطـاق يف قـانون         
تسليم املطلوبني بشأن اجلرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـات الدوليـة ملكافحـة اجلرميـة يشـمل        

مـن قـانون (تعـديل) تسـليم املطلـوبني       ٥(انظر املـادة  مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية 
  ).١٩٩٩لسنة  ٤٨رقم 

جرميــة مــن جــرائم   يِّللتســليم فيمــا يتعلــق بــأ  نيــاقانو اًوال تعتــرب ســري النكــا االتفاقيــة أساســ 
  الفساد، ومل تقدِّم اإلشعار املطلوب إىل األمم املتحدة.

م املطلــوبني، مــع إيطاليــا، واهلنــد، وســري النكــا دولــة طــرف يف أربــع معاهــدات ثنائيــة لتســلي 
وهونــغ كونــغ (الصــني)، والواليــات املتحــدة األمريكيــة. وتتــوفر ترتيبــات مبسَّــطة للتســليم يف  
إطار خطة تسليم املطلوبني داخـل الكومنولـث (خطـة لنـدن). وجيـب إرسـال طلبـات التسـليم         

  ممثلةً يف وزير الدفاع.عرب القنوات الدبلوماسية إىل السلطة املسؤولة عن تسليم املطلوبني 
ومبوجب املعاهدات اليت أبرمتها سري النكا، فإنَّ اجلـرائم الـيت جيـوز تسـليم املطلـوبني فيهـا هـي        
اجلرائم اليت ُيعاقب عليها مبوجب قوانني كلتا الدولتني بالسجن لفترة تزيـد علـى سـنة واحـدة أو     

)، ٢مـن املـادة    ١ألمريكيـة (الفقـرة   بعقوبة أشد (معاهدة تسليم املطلوبني مع الواليات املتحـدة ا 
وباإلضافة إىل ذلك يف حالة هونغ كونغ، اجلرائم املنصـوص عليهـا يف جـدول املعاهـدة (معاهـدة      

). ويشـمل ذلـك مجيـع اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف       ٢من املـادة   ١هونغ كونغ (الصني)، الفقرة 
 بلـدان الكومنولـث الـيت ال توجـد     اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد. ويف حالـة التسـليم إىل     

من بني اجلرائم املدرجة يف قائمـة واردة ضـمن    اًمعها معاهدة سارية، جيب أن تكون اجلرمية أيض
  قانون تسليم املطلوبني، وأن تكون عقوبتها هي السجن لفترة ال تقل عن سنة واحدة. 

رفض التسليم مبوجـب قـانون تسـليم    ل اًاملطلوب تسليمه باجلنسية السريالنكية سبب متتُّع ُيعدُّوال 
 ُتعـدُّ املطلوبني؛ ومع ذلك، فبموجب معاهدة سـري النكـا الثنائيـة مـع هونـغ كونـغ (الصـني)،        

ــدير اًاجلنســية ســبب  ــة القضــية       ياتق ــزام بســرعة إحال ــاول املعاهــدة االلت ــرفض التســليم، وال تتن ل
ــام       ــانون نظ ــنصُّ ق ــواطنني. وال ي ــة رفــض تســليم امل ــة يف حال ــذي حيــدِّد    للمحاكم القضــاء، ال

اختصاص احملاكم، على االلتزام بتقدمي القضية للمحاكمـة يف حـال رفـض التسـليم. ومل يسـبق      
معلومـات   ت سري النكا طلبات لتسليم مواطنيها. ومل توفِّر السلطات السريالنكية أيَّقَّأن تل

ويف شـرط عقوبـة السـجن    قبل الزيارة القطرية أو أثناءها بشأن ما إذا كانت اجلرائم املاليـة تسـت  
ــانون الســاري يف ســري النكــا          ــا مبقتضــى الق ــدة ســنة واحــدة حــىت يتســىن تســليم مرتكبيه مل

  واملعاهدات اليت أبرمتها.
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ارســات الــيت تتبعهــا  موأشــارت الــدول املستعرِضــة إىل أنَّ مــن الصــعب إجــراء تقيــيم تفصــيلي للم  
قضــايا الفســاد بســبب حمدوديــة تــوافر  النكــا فيمــا يتعلــق باملوافقــة علــى تســليم املطلــوبني يف  ســري

املعلومات، وعدم وجود بيانات بشأن الطلبات املقدَّمة إىل سري النكا، والطلبات اليت رمبـا تكـون   
قد رفضـتها، وبصـفة عامـة، عـدم وجـود نظـام خمصَّـص جلمـع البيانـات. وال يتنـاول قـانون تسـليم             

  لتشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض التسليم.من املعاهدات الثنائية االلتزام بايٌّ املطلوبني أو أ
ع سري النكـا حـىت اآلن مبسـائل املعاملـة املنصـفة أو عـدم التمييـز أو اسـتثناء اجلـرائم          ومل تتذرَّ

  السياسية.  
   

  )٤٧و ٤٥نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل الدعاوي اجلنائية (املادتان 
وأبرمـت اتفاقـات ثنائيـة بشـأن      )١(،١٩٩٥لسـنة   ٥سنَّت سري النكا قانون نقل اجملرمني رقم 

مــن باكســتان وجــزر املالــديف والكويــت واململكــة   كــلٍّنقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم مــع 
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واهلند وهونغ كونغ (الصني). وحـىت اآلن، مل ُيبلـغ   

  د.عن أمثلة على سوابق لنقل أشخاص حمكوم عليهم يف جرائم فسا
  قانون أو ممارسة بشأن نقل الدعاوى اجلنائية. وال يوجد أيُّ

   
  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

(قــانون املســاعدة املتبادلــة) يف ســري النكــا اجلنائيــة يــنظِّم قــانون املســاعدة املتبادلــة يف املســائل 
نونيـة املتبادلـة لشـرط ازدواجيـة     تقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة. وخيضـع تقـدمي املسـاعدة القا     

يف حالــة بلــدان الكومنولــث احملــدَّدة مبوجــب أمــر   إالَّ التجــرمي، كمــا خيضــع لوجــود معاهــدة،  
منشور يف اجلريدة الرمسية. وهناك معاهدات سارية يف هذا الصدد مع باكستان وتايلنـد واهلنـد   

مــن الشــركاء يف   مــةاملقدَّوهونــغ كونــغ (الصــني). وخيضــع تنفيــذ طلبــات التســليم، ســواء        
الكومنولــث أو مــن الشــركاء الــذين أبرمــت معهــم معاهــدات، للقــوانني احملليــة املعمــول هبــا يف 

يف خطــة الكومنولــث بشــأن املســاعدة القانونيــة   اًســري النكــا. وســري النكــا مشــتركة أيضــ  
املتبادلة (خطة هـراري)، وميكـن تقـدمي املسـاعدة دون معاهـدة حبسـب كـل حالـة علـى حـدة،           

  أساس املعاملة باملثل. وعلى
 قـدَّمت السلطة املركزية للمساعدة القانونية املتبادلة تتمثل يف أمني السر لدى وزير العدل. وقـد   أمَّا

وحدة االستخبارات املالية يف سري النكا وغريها من أجهزة التحقيـق، عـن طريـق املنظمـة الدوليـة      
                                                         

  .http://www.lawnet.lk/process.php?st=1995Y0V0C5A&hword=%27%27&path=5 متاح على الرابط: )١(  
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ملثـل، املسـاعدةَ القانونيـة املتبادلـة بصـورة غـري       للشرطة اجلنائية (اإلنتربـول) وعلـى أسـاس املعاملـة با    
  رمسية يف مناسبات عديدة خارج االلتزامات املفروضة عليها مبوجب األحكام القانونية.

ــة حمــدودة النطــاق ألنَّ ســري النكــا مل جتــرِّم مجيــع األفعــال اجملرَّمــة يف       ــة املتبادل واملســاعدة القانوني
املســاعدة القانونيــة  خيــصُّشــرط ازدواجيــة التجــرمي فيمــا  االتفاقيــة. ومــع ذلــك، جيــوز اإلعفــاء مــن

املتبادلة يف اجلرائم اخلطرية اليت يعتـرف هبـا قـانون سـري النكـا أو قـانون بلـد معـني، غـري أنَّ ذلـك           
يشمل اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد اليت ال يعترف هبـا قـانون سـري النكـا       ال

حاالت قدَّمت فيها سري النكا املساعدة يف ظل  م للطلب. وليست هناك أيُّدِّوال قانون البلد املق
انتفاء ازدواجية التجرمي. ومل تتوافر معلومات بشأن ما إذا كانت سري النكـا تقـدِّم املسـاعدة الـيت     

  ال تنطوي على إجراء قسري إذا مل تكن اجلرمية ذات طبيعة خطرية.
طلبـات   يَّدة متعلقة بالفساد، ومل ترفض سري النكـا أ ومل تتلقَّ سري النكا أيَّ طلبات مساع

للمساعدة القانونية املتبادلة حـىت اآلن. وعلـى صـعيد املمارسـة العمليـة، يبـدو أنَّ سـري النكـا         
تتشاور مع البلدان الطالبة قبل رفض طلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة أو تأجيلـها. ومل تكـن      

  إىل تعارضها مع إجراءات جنائية جارية. اًمي املساعدة استنادحاالت أُجِّل فيها تقد هناك أيُّ
، وإن اًمتـهم  اًوأوضح ممثلون عن النيابة العامة أنَّه لـيس مثـة مـا ُيلـزم بإفشـاء أدلـة تـربئ شخصـ        

  تكن هناك حاالت من هذا القبيل إىل اآلن.  مل
ة العمليـة، بـالرغم   وعالوة على ذلك، أُوضح أنَّ سري النكا ُتقدِّم أسـباب الـرفض يف املمارسـ   

  من عدم وجود حكم ينصُّ على ذلك يف قانون املساعدة املتبادلة، وقُدِّم مثال على ذلك.
    

  إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة جمال التعاون يف 
  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

ا تتعـاون أجهـزة   سري النكا عضو يف جمموعـة إيغمونـت لوحـدات االسـتخبارات املاليـة، كمـ      
إنفاذ القانون لديها من خالل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول). وقد أبرمـت وحـدة   
االســتخبارات املاليــة يف ســري النكــا اتفاقــات بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة تكفــل تبــادل 

أن تسـتخدم اتفاقيـة    املعلومات وتعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون. وبإمكان سري النكـا 
  مكافحة الفساد كأساس للتعاون املباشر يف جمال إنفاذ القانون.

ر إمكانية إجـراء حتقيقـات مشـتركة مـن خـالل االتفاقـات املربمـة مـع الـدول األخـرى، كمـا            وتتوفَّ
رات تفـاهم أو  كِّميكن االضطالع مبثل هذه التحقيقات يف كل حالة على حدة من خالل وضع مذ

  ترتيبات أخرى. وقُدِّمت أمثلة على إجراء حتقيقات مشتركة غري متصلة بالفساد.  اتفاقات أو 
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دة تسـمح باسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة،      دَّوبالرغم من أنَّه ال توجـد أحكـام قانونيـة حمـ    
فليس هناك ما مينع السماح باستخدام هذه األسـاليب مـا دامـت األدلـة الـيت تتـوفر مـن خالهلـا         

  ه يف الدعاوى.يف شكل ميكن قبول
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
 خيـصُّ بوسع سري النكا أن ُتقدِّم املساعدة بالرغم من انتفاء ازدواجية التجـرمي فيمـا     •  

الطلبات اليت تنطوي على جـرائم خطـرية، وأُوضـح أنَّ تلـك اجلـرائم تشـمل اجلـرائم        
  املنصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد.

تكفـل منــاذج طلبـات املســاعدة القانونيـة املتبادلــة الـواردة يف ملحــق قـانون املســاعدة        •  
 املتبادلة اليقَني للبلدان الطالبة فيما يتعلق باحملتوى املطلوب تقدميه يف الطلب.

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  مة:من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز تدابري مكافحة الفساد القائ
تكييــف أنظمــة املعلومــات لتتــيح لســري النكــا مجــع البيانــات بشــأن منشــأ طلبــات       •  

التعاون الـدويل، واملهـل الزمنيـة لتنفيـذ هـذه الطلبـات، والـردود عليهـا، مبـا يف ذلـك           
  أسباب لرفض التنفيذ. اجلرائم اليت تتعلق هبا هذه الطلبات وأيُّ

ر منشــور يف اجلريــدة الرمسيــة هنا أمــاســتعراض قائمــة بلــدان الكومنولــث الصــادر بشــأ  •  
د من أنَّ مجيع بلدان الكومنولث مشمولة (سواء فيمـا يتعلـق بتسـليم املطلـوبني     كُّللتأ

  أو باملساعدة القانونية املتبادلة).
فيمــا خيــصُّ تســليم املطلــوبني، تعزيــز املعرفــة بــإجراءات التســليم وبــدور الســلطة            •  

  ت تسليم املطلوبني من بني السلطات املعنية.املسؤولة عن اختاذ القرار بشأن طلبا
ــدان الكومنولــث الــيت ال توجــد معهــا معاهــدة       •   فيمــا يتعلــق بتســليم املطلــوبني إىل بل

سارية، النظر فيما إذا كان هنج التسليم املستند إىل قائمة من اجلرائم يتـيح مـا يكفـي    
ــها إىل      ــوبني يف أعمــال فســاد بعين ــة للســماح بتســليم املطل ــدان،  مــن املرون  هــذه البل

وتعــديل القائمــة حبســب احلاجــة لالســتجابة للطلبــات املتصــلة بالفســاد، مبــا يف ذلــك 
  من قضايا. مستقبالًفيما ُيستجد 

إعادة النظر يف املتطلبات الداخلية اليت يتعني الوفاء هبا الستخدام املعاهـدات املتعـددة     •  
  ليم املطلوبني.األطراف مثل اتفاقية مكافحة الفساد كأساس قانوين لتس
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مـن   ١٤و ١٣ويف الفقـرتني   ٤٤من املادة  ٦اإلشعارات املنصوص عليها يف الفقرة  تقدمي  •  
  .٤٦املادة 

تعديل املعاهدات الثنائية ذات الصلة لضـمان عـدم رفـض التسـليم علـى أسـاس اجلنسـية،          •  
  وإلدراج االلتزام بسرعة تقدمي القضية للمحاكمة عند رفض تسليم املواطنني.

  .مستقبالًإدراج االلتزام مببدأ التسليم أو احملاكمة يف معاهدات تسليم املطلوبني اليت ُتربم   •  
على أنَّ سري النكا سوف تنظر يف إنفاذ اجلـزء املتبقـي مـن     تنصُّالنظر يف اعتماد تدابري   •  

  ا.العقوبات اليت حتكم هبا احملاكم األجنبية يف احلاالت اليت ترفض فيها تسليم مواطنيه
  ضمان عدم رفض طلبات تسليم املطلوبني املتعلقة باجلرائم املالية.  •  
تعديل قانون تسليم املطلـوبني واملعاهـدات الثنائيـة ذات الصـلة بـإدراج حكـم بشـأن          •  

  االلتزام بالتشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض التسليم.
ملسـاعدة املتبادلـة واملعاهـدات    فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة، تضمني قـانون ا   •  

ذات الصــلة تــدابَري مناســبة لتيســري تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت ال تنطــوي  
  على إجراء قسري عندما تكون اجلرمية غَري ذات طبيعة خطرية.

مـن   ٩اختاذ التدابري املناسبة لتقدمي املساعدة الـيت ال تنطـوي علـى إجـراء قسـري (الفقـرة         •  
  ).٤٦ة املاد

النظر يف إجراء استعراض شامل لنماذج طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف ظـل التـدابري     •  
هبـــدف ضـــمان تزويـــد البلـــدان الطالبـــة  ٤٦مـــن املـــادة  ١٦و ١٥ الفقـــرتنيالـــواردة يف 

  بتوجيهات كافية.
أداة إداريـة   النظر يف اعتماد قائمة مرجعية للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة لتكـون مبثابـة       •  

  تستخدمها السلطات اليت تتعامل مع طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.  
النظــر يف إمكانيــة توضــيح الطريقــة الــيت ُتنفَّــذ هبــا طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة،    •  

  ).  ٤٦من املادة  ١٧سيما يف حالة الشركاء الذين ال توجد معهم معاهدة (الفقرة  وال
النظــر يف اعتمــاد التــدابري ذات الصــلة مبــا يتــيح أخــذ األدلــة وعقــد اجللســات يف    مواصــلة  •  

الفيـديو، مبـا يف ذلـك مـن خـالل إدخـال التعـديالت ذات         وصـالت القضايا اجلنائيـة عـرب   
  الصلة على قانون األدلة.

  .اًمتهم اًإعادة النظر يف التشريعات واإلجراءات املتعلقة بإفشاء أدلة تربِّئ شخص  •  
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  عديل قانون املساعدة القانونية املتبادلة بإضافة بند لتقييد االستخدام.ت  •  
النظر يف إدراج حكـم بشـأن السـرية يف قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وال سـيما           •  

  فيما يتعلق بالبلدان اليت ال توجد معها معاهدة والبلدان غري األعضاء يف الكومنولث.
ملتبادلــة بــالنصِّ علــى وجــوب إرســال أســباب رفــض تقــدمي  تعــديل قــانون املســاعدة ا  •  

  املساعدة إىل الدولة الطالبة.
تعديل قانون املساعدة املتبادلة بإدراج حكم بشأن تنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة       •  

  يف الوقت املناسب. املقدَّمةاملتبادلة وتوفري املعلومات عن حالة الطلبات 
لتـوفري مزيـد مـن     مستقبالًشريعات واملعاهدات اليت ُتربم النظر يف ختصيص أحكام الت  •  

اليقني القانوين بشأن تأجيل املساعدة القانونية املتبادلة بسبب تعارضها مع إجـراءات  
  جنائية جارية.

تعديل قانون املساعدة املتبادلة واملعاهدات ذات الصلة بالنصِّ على االلتزام بالتشـاور    •  
  ض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة أو تأجيلها.مع الدولة الطالبة قبل رف

تعزيز التدابري واجلهود املبذولة يف التعـاون الـدويل يف جمـال إنفـاذ القـانون، وال سـيما         •  
  قنوات االتصال والتعاون يف التحقيق يف حاالت حمدَّدة.

    
    ذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفي  - ٤- ٣  

ــاء          ــة وبن ــك املشــورة القانوني ــا يف ذل ــة، مب ــاج إىل املســاعدة التقني ــا حتت ــادت ســري النكــا بأنَّه أف
ــة.       ــدعاوى اجلنائي ــة ونقــل ال ــة املتبادل ــوبني واملســاعدة القانوني القــدرات، يف مســائل تســليم املطل

ــيم    ــة لتقي ــة والتقني ــاج إىل املســاعدة القانوني ــدابري   وباإلضــافة إىل ذلــك، فإهنــا حتت ــة الت مــدى فعالي
نقـل اجملـرمني واسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة. وعـالوة علـى          خيـصُّ املعمول هبا لديها فيمـا  

دة والـدروس املسـتفادة وتنفيـذ    يِّـ نَّ تزويدها مبلخص للممارسات اجلذلك، أفادت سري النكا بأ
   جمال إنفاذ القانون.برامج لبناء القدرات عامالن من شأهنما أن يساعدا على تعزيز التعاون يف

  


