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    خالصة وافية  - ثانيا  
    ليربيا    

سي لليربيا يف سياق تنفيذ اتفاقية مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّمقدِّ  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
ــ ــا وقعَّ  ٢٠٠٣تشــرين األول/أكتــوبر  ٣١اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف  علــى ت ليربي

ــم املتحــدة يف      وأودعــت صــ  ــام لألم ــني الع ــدى األم ــة ل ــبتمرب  ١ك انضــمامها إىل االتفاقي أيلول/س
٢٠٠٥.  

 حكـم مجهـوري   مقسـمة إداريـا إىل مقاطعـات، ولـديها نظـام      وليربيا دولة مستقلة غـري احتاديـة  
بينـها عالقـة تنسـيق، وهـي السـلطة       بعضـها عـن بعـض لكـن     مستقل ن من ثالث سلطاتمكوَّ

  نفيذية والسلطة القضائية.التشريعية والسلطة الت
أدىن  للمحكمــة العليــا وحمــاكم أخــرى  الســلطة القضــائية مــن دســتور ليربيــا ٦٥وختــول املــادة 

للمعــايري الــيت تقرهــا الســلطة   وفقــا القــانونني املكتــوب والعــريف  احملــاكم درجــة منــها. وتطبــق 
ة لالسـتئناف أو املراجعـة   األحكام الصادرة عن احملكمة العليا هنائية وغري قابلـ  التشريعية. وتعترب

 السلطات احلكومية. سلطة أخرى منأيِّ من قبل 

يف  والتوازنات القائمة كلَّ شـخص يتـوىل منصـبا    والضوابط ومتنع مبادئ الفصل بني السلطات
ــويل منصــب يف      أيٍّ ــن ت ــثالث م ــن الســلطات ال الصــالحيات  ســلطة أخــرى أو ممارســة  أيِّ م

  املسندة إليها.
 ٢األول واألساسي يف ليربيـا علـى حنـو مـا هـو منصـوص عليـه يف املـادة          نوالدستور هو القانو

للســلطات واألشــخاص كافــة يف عمــوم  ملزِمــان مــن دســتور ليربيــا، وألحكامــه قــوة ومفعــول 
مجيــع القــوانني واملعاهــدات والتشــريعات واملراســيم  أنَّ علــى  ليربيــا. كمــا يــنص دســتور البلــد 
 هـذا التنـايف، وال يكـون هلـا     تكـون الغيـة، مبقـدار    تناىف معـه ت واألعراف واللوائح التنظيمية اليت

  مفعول قانوين.
قـانون   عـن طريـق   إدماجهـا يف القـانون الـداخلي    ، بـل يـتعني  مباشـراً  وال تطبَّق االتفاقيـة تطبيقـاً  

هلـذه الغايـة، مـن قبيـل قـانون مكافحـة        ٢٠١٢عـام   العديد من القوانني منذ تنفيذي. وقد ُسنَّ
وقــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل  ٢٠١٢ويــل اإلرهــاب لعــام غســل األمــوال ومت

  .٢٠١٢اجلنائية لعام 
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 مؤسسـات  وأبرز املؤسسات املعنيـة مبكافحـة الفسـاد اللجنـةُ الليربيـة ملكافحـة الفسـاد. وهنـاك        
مهمة تشمل اللجنـة العامـة ملراجعـة احلسـابات (وهـي هيئـة دسـتورية)، واللجنـة املعنيـة           أخرى

ــادرة الليربيــة اخلاصــة بشــفافية صــناعات اســتخالص        ب ــومي واالمتيــازات، واملب ــتراء العم االش
  املعادن، وجلنة احلوكمة.

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

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

(ب) مــن  ٢-٣-١(أ) و ٢-٣-١يف املــادتني  ملــوظفني العمــوميني وارتشــاؤهم  ا جيــرَّم رشــو 
مجيـع املـوظفني العمـوميني     بشأن ينص على مدونة قواعد سلوك وطنية القانون التشريعي الذي

القــانون اجملــرِّم للرشــو علــى مفهــوم املزيــة غــري    ومــوظفي حكومــة مجهوريــة ليربيــا. وال يــنص 
  رة "منفعة أو مكافأة".املستحقة، وقد استعيض عنه بعبا

  ليربيا رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية. جترِّموال 
املتــاجرة باملناصــب العموميــة  ١٩٧٦اجلديــد لعــام  مــن القــانون اجلنــائي ٥٣-١٢املــادة  جتــرِّمو

نطـاق أضـيق مـن    وُيسـتخدم تعـبري "شـيء ذو قيمـة ماليـة" ومـن مث فهـو ذو         والتأييد السياسي.
من اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة    ١٨الذي تنص عليه املادة  نطاق مفهوم املزية غري املستحقة

اسـتغالل   ٢٠٠٨الفساد. وَيعترب الباب الثـاين مـن قـانون اللجنـة الليربيـة ملكافحـة الفسـاد لعـام         
ضـعة للعقـاب مبقتضـى    اخلا أعمال الفساد املتعاملني باستغالل معلومات سرية من النفوذ وتربُّح
  قوانني ليربيا.

مـن قـانون اللجنـة الليربيـة ملكافحـة الفسـاد للجنـة صـالحيات للتحقيـق يف           ٢-٥ل املـادة  وختوِّ
تعــبري الرشــوة يــرِد مــن دون  إالَّ أنَّ  أعمــال الفســاد يف القطــاع اخلــاص، الــيت تشــمل الرشــوة.  
  .٢٠٠٨افحة الفساد لعام تعريف حمدد يف الباب الثاين من قانون اللجنة الليربية ملك

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

ــل اإلرهــاب لعــام      ــانون مكافحــة غســل األمــوال ومتوي ــاول ق أركــان جرميــة غســل   ٢٠١٣يتن
إبـــدال املمتلكـــات أو عائـــدات اجلرميـــة وإحالتـــها وإخفاءهـــا ومتويههـــا   األمـــوال، مبـــا يشـــمل

 كتساهبا وحيازهتا واستخدامها.او
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جرميــة غســل األمــوال أو التعــاون أو التــآمر علــى   يف ارتكــاب املشــاركةأيضــاً القــانون وجيــرم 
  ارتكاهبا أو تسهيله. التحريض على ارتكاهبا، أو الشروع يف ارتكاهبا أو املساعدة أو

ــادة  (و) مـــن قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب    )١( ٢-١٥وَتستنســـخ املـ
ــة ولكنــها   ٢٣مــن املــادة  ’٢’ (ب) ١فقــرة صــيغة ال بدرجــة كــبرية ٢٠١٢ لعــام مــن االتفاقي
  تشري صراحةً إىل مفهوم إسداء املشورة.  ال

مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب         ٣-١٥تـرد يف املـادة    عن ذلك، وفضال
األفعـــال اجملرمـــة  أهنـــا ال تشـــمل مجيـــعإالَّ بـــاجلرائم األصـــلية املتصـــلة بغســـل األمـــوال،  قائمـــة
 تفاقية.لال  وفقا

ــا نســخاًقــدَّ وقــد ــة يف    مت ليربي  شــباط/ ١٠مــن تشــريعاهتا اخلاصــة بغســل األمــوال إىل األمان
  .٢٠١٥  فرباير

 مـــن قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب   ٧-١٥و ٥-١٥املادتـــان  وتتنـــاول
  اإلخفاء.  جرمية

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

مفهـوم  إالَّ أنَّ مـن القـانون اجلنـائي.     ٥١-١٥م تشريعات ليربيا سرقة املمتلكـات يف املـادة   جترِّ
األمـــوال واألوراق املاليـــة العموميـــة واخلصوصـــية  املســـتفيدين مـــن األطـــراف الثالثـــة ومفهـــوم

 القانون بليربيا. يرِدان بوضوح يف  ال

  ستغالل الوظائف أو اإلثراء غري املشروع.ليربيا إساءة ا وال جيرم القانون يف
 م سـرقة املمتلكـات بكوهنـا فضفاضـة جـدا     من القانون اجلنـائي الـيت جتـرِّ    ٥١-١٥سم املادة وتتَّ

وال حتدد ماهية األفعال املرتكبة يف القطاع اخلاص اليت ميكن أن تندرج ضـمن فعـل االخـتالس    
  يف القطاع اخلاص.

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

علــى التــوايل   ١٩٧٦مــن القــانون اجلنــائي اجلديــد لعــام      ٤١-١٢و ٤٠-١٢م املادتــان جتــرِّ
 التدخل يف اإلجـراءات للتـأثري علـى الشـهود واملخـربين والتـدخل يف التحقيقـات اجلنائيـة وفقـاً         

  (أ) من االتفاقية.  ٢٥ألحكام املادة 
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ــا أيُّ  إالَّ  ــه ال يوجــد يف تشــريعات ليربي ــانون يشــري صــرا  أن ــد  ق ــة أو التهدي ــوة البدني حةً إىل الق
  الترهيب ضد موظف قضائي أو ضد أحد موظفي إنفاذ القانون ملنعه من ممارسة مهامه.  أو
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
 املسـؤولية اجلنائيـة   ١٩٧٦مـن القـانون اجلنـائي اجلديـد لعـام       ٣من الفصـل   ٢-٣تتناول املادة 

وال حتـول هـذه   هـذه الشخصـيات الرتكاهبـا جرمـا.      رية، حبيث جيوز إدانـة للشخصيات االعتبا
املسؤولية دون إقرار املسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرم ذاته علـى حنـو   

 .١٩٧٦من القانون اجلنائي اجلديد لعام  ٣) من الفصل ٢(  ٤-٣ما يرد يف الفقرة 

مــن القــانون اجلنــائي اجلديــد احلكــم علــى  ٥٠مــن الفصــل ) ٢( ٩-٥٠وجتيــز الفقــرة الفرعيــة 
  .شخصية اعتبارية بدفع غرامة بعد إدانته بارتكاب جرمية

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

االلتمـاس   ) من القانون اجلنائي اجلديد جرمية التسهيل وجرميـة ٤( )٣( )٢( ١٠يتناول الفصل 
) من القانون اجلنـائي اجلديـد الشـروع يف ارتكـاب     ١( ١٠وجرمية التآمر، بينما يتناول الفصل 

جوهريـة   (ب) من قانون اإلجراءات اجلنائية اإلعداد للجرمية خطـوة  ٣-٣جرمية. وَتعترب املادة 
اإلعـداد للجرميـة يف ليربيـا بوصـفه جرميـة       املالحقـة عـن  أيضـاً  يف ارتكاهبا، وتبعـاً لـذلك، ميكـن    

  حد ذاته.  يف
    

    )٣٧و ٣٠جلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة وا    
تكـون العقوبـة متناسـبة مـع خطـورة اجلـرم        من القانون اجلنائي اجلديـد بـأن   ٥٠يقضي الفصل 

  خمتلفة لكل من ُمدد السجن والغرامات. النص على حدود املقترف، مبا يشمل
مـن بـني املـوظفني العمـوميني، باحلصـانة      ويتمتع القضاة والربملـانيون والـرئيس ونائـب الـرئيس،     

ــا ــانيني يف حالـــة ارتكـــاهبم جنايـــات    الوظيفيـــة وفقـ ــتور. وجيـــوز اعتقـــال الربملـ ــام الدسـ ألحكـ
 الرئيس ونائب الـرئيس فـيمكن عزهلمـا مـن منصـبيهما بإدانتـهما      أمَّا من الدستور).  ٤٢ (املادة

ليربيـا  إالَّ أنَّ مـن الدسـتور).    ٦٢(املـادة   جبرائم منها ارتكاب جرمية الرشوة وارتكاب جنايات
مل تقدم حاالت كثرية تبيِّن رفع احلصانة عن املوظفني العموميني من أجـل التحقيـق يف اجلـرائم    

 بشأهنا. واملقاضاة املشمولة باالتفاقية واملالحقة
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الحقـة  جلهاز النيابـة العامـة واسـتقالليته يف م    قانون يتناول السلطة التقديرية ومل تقدم ليربيا أيَّ
  قضايا الفساد.
شـخص باحلصـول   يِّ مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى تـدابري تسـمح أل        ١٣وينص الفصل 

علـى ذمـة االسـتئناف. ومـع ذلـك،       على اإلفراج بكفالـة، سـواء قبـل صـدور حكـم اإلدانـة أو      
مســألة  تراعيهــا احملكمــة لــدى البــت يف  القــانون يف ليربيــا ال يبــيِّن العوامــل الــيت يــتعني أن  فــإنَّ

ــه يف    اإلفــراج علــى ذمــة احملاكمــة أو االســتئناف،   ــة حضــور املــدعى علي مبراعــاة ضــرورة كفال
 اإلجراءات اجلنائية الالحقة.

حتديـــد تـــاريخ    معـــايري  مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة يف ليربيـــا     ٥-٣٥وتتنـــاول املـــادة  
  املشروط.  اإلفراج

اخلاصــة جبميــع املســؤولني    نيــةمدونــة قواعــد الســلوك الوط   (ز) مــن ١-١٥وتقضــي املــادة  
بإمكانية فصل أو توقيف املوظفني العمـوميني املتـهمني جبـرائم فسـاد عـن       واملوظفني احلكوميني

القانون يف ليربيـا ال يتنـاول إسـقاط أهليـة األشـخاص      إالَّ أنَّ العمل مع تقاضيهم نصف األجر. 
  .ي مناصب عمومية، مبا يف ذلك داخل مؤسسة عامةاملدانني لتولِّ

مدونـة قواعـد السـلوك الوطنيـة      املتعلقة بالعقوبات املترتبة على انتـهاك  ١-١٥تنص املادة  كما
ــة مناســبة    ــع املــوظفني احلكــوميني علــى إجــراءات تأديبي ُتتخــذ يف حــق املــوظفني   اخلاصــة جبمي

 هذه اجلزاءات بالعقوبـات الـيت ميكـن أن تفرضـها أيُّ     متس املدنيني الذين ينتهكون املدونة. وال
  فعال إجراميا.أيضاً فيها السلوك  يف احلاالت اليت يعترب حمكمة

تـدابري إلعـادة إدمـاج     لنقص التمويل، نظرا ليربيا، وإىل جانب نظام اإلفراج املشروط، مل تضع
أو ما شـابه ذلـك    التطبيع االجتماعي األشخاص املدانني يف اجملتمع من خالل التدريب وبرامج

 من التدابري.

 ٣٧ألحكـام املـادة    قانون يتناول التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وفقـا  يا أيُّوليس لدى ليرب
  من االتفاقية.

    
    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    

إعـداد   ليس لدى ليربيا قانون بشأن محاية الشهود واخلرباء والضـحايا واملـبلّغني. وجيـري حاليـا    
  إطار زمين العتماد تلك القوانني. كن مل حيدَّد أيُّهذه الثغرات، ول مشاريع قوانني لسد
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    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
ــة   ــة  مــن القــانون ١٢٠-٧املــادة  مــن ٢تــنص الفقــرة الفرعي  املعــدل لقــانون اإلجــراءات املدني

) علــى اآلليــة ٢٠١٣نيســان/أبريل  ٢٩إلتاحــة ســبل انتصــاف مؤقتــة بشــأن عائــدات اجلرميــة ( 
مـن عائـدات اجلرميـة     القانونية اليت تتيح للمحـاكم، عنـد اإلدانـة، أن تـأمر مبصـادرة املمتلكـات      

(و) مــن البــاب الرابــع مــن قــانون جلنــة مكافحــة الفســاد     ١-٤كمــا تــنص املــادة   أدواهتــا. أو
ّتي بتـأ  ، على مصادرة موجودات األشخاص املدانني بناء على قرار قضـائي يقضـي  ٢٠٠٨ لعام

من فعل أو أفعال الفسـاد الـيت أديـن الشـخص أو      املوجودات أو املوجودات موضوع املصادرة
 أفعال الفساد اليت ينص عليها قانون جلنة مكافحـة الفسـاد ال تشـمل   إالَّ أنَّ األشخاص بشأهنا. 

م القــانون يف ليربيــا يــنص علــى نظــا اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة كافــة. وبنــاء علــى ذلــك، فــإنَّ
  لالتفاقية.  ملصادرة العائدات اإلجرامية بشأن بعض ال مجيع أفعال الفساد اجملرمة وفقا

أيِّ ) مــن قــانون جلنــة مكافحــة الفســاد علــى اســتبانة وتعقــب وجتميــد    (ه ٢-٥وتــنص املــادة 
 أفعــال الفســاد تعريــفإالَّ أنَّ موجــودات وعائــدات متأتيــة مــن أفعــال الفســاد ثُــمَّ مصــادرهتا.   

األفعـال اجملرمـة يف االتفاقيـة. وعـالوة علـى ذلــك،       يشـمل مجيـع   القـانون املـذكور ال   الـوارد يف 
املسـتخدمة   إشـارة إىل مصـادرة املمتلكـات واملعـدات واألدوات األخـرى      يـورد القـانون أيَّ   ال
 لالتفاقية. ة لالستخدام يف ارتكاب األفعال اجملرمة وفقااملعدَّ  أو

ة تتـوىل إدارة املمتلكـات اجملمـدة أو احملجـوزة أو     وعلى الـرغم مـن عـدم وجـود هيئـة متخصصـ      
هنـاك إجـراءات قائمـة لتنظـيم كيفيـة االحتفـاظ مبوجـودات معيَّنـة أو التصـرف           املصادرة، فـإنَّ 

إلتاحــة ســبل  املعــدل لقــانون اإلجــراءات املدنيــة فيهــا علــى النحــو املنصــوص عليــه يف القــانون 
  انتصاف مؤقتة بشأن عائدات اجلرمية.

املعــدل لقــانون  مــن القــانون ١٢٠-٧املــادة  (ج) مــن ٣(ب) و ٣رتــان الفرعيتــان وتــنص الفق
أمَّـا  اإلجراءات املدنية، إىل حد ما، على مصـادرة املمتلكـات الـيت ُحوِّلـت أو ُخلطـت بغريهـا.       

مــن القــانون املــذكور فتــنص علــى مصــادرة اإليــرادات   ١٢٠-٧املــادة  مــن ٢الفقــرة الفرعيــة 
 لك املمتلكات.واملنافع املتأتية من ت

من قانون اإلجراءات اجلنائيـة علـى إلـزام الشـخص املعـين       ١٧من الفصل  ٢-١٧وتنص املادة 
 دة يف أمر إبراز املستندات.دَّالدفاتر واألوراق والوثائق احمل م إىل احملكمةيقدِّ بأن

ة علـى  املعدل لقانون اإلجراءات املدنيـ  من القانون ١٢٠-٧ من املادة ٥وتنص الفقرة الفرعية 
بتقــدمي دفــوع أمــام احملكمــة   طــرف ثالــث لــه مصــلحة يف املمتلكــات يِّ تســمح احملكمــة أل أن
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ــك املصــلحة.     وأن ــه بشــأن تل ــدا   لكــن ُتســَمع إفادت ــانون ال يشــري حتدي ــوق   الق ــة حق إىل محاي
  األطراف الثالثة احلسنة النية.

إالَّ مـر إبـراز املسـتندات،    ضمانات بعدم استخدام السـرية املصـرفية ملنـع تنفيـذ أ     ليربيا تقدم ومل
 مسألة السرية املصرفية. قانون اإلجراءات اجلنائية يتناولأنَّ أهنا أكدت 

    
   )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

تصل فترة التقادم يف ليربيا إىل مخس سنوات للجنايات، وثالث سنوات للجنح، وسنة واحـدة  
اإلجــراءات مــن قــانون  ٢-٤املخالفــات األخــرى (املــادة  مــن اجلــرائم أو االنتــهاكات أو أليٍّ

أمثلـة   أيَّ يقـدم البلـد   القـانون يف ليربيـا ال يتنـاول تعليـق العمـل بالتقـادم، ومل      أنَّ اجلنائية). غري 
  هبذا الشأن.
  من االتفاقية املتعلقة بالسجل اجلنائي. ٤١القانون يف ليربيا مع أحكام املادة  وال يتوافق

    
    )٤٢لقضائية (املادة الوالية ا    

أيضـاً  للواليـة القضـائية لليربيـا. ويشـمل ذلـك       ُيخِضع القانون اجلنائي اجلرائم املرتكبة يف البلـد 
 احلاالت اليت ُيرتكَب فيها اجلرم على منت سفينة أو طائرة مسجلتني يف ليربيا.

ب يف اخلـارج ضــد  القـانون يف ليربيــا علـى الواليـة القضــائية علـى اجلـرائم الــيت ُترتكَـ       وال يـنص 
  مواطنيها أو اليت يرتكبها مواطنوها يف اخلارج.

 (ج) من القانون اجلنائي اجلديد على الوالية القضـائية خـارج اإلقلـيم    )١( ٤-١وتنص الفقرة 
داخـل   أو جزئيـا  عندما يشترك املتهم خارج ليربيا يف جرمية تنتهك قوانني البلد، ارُتكبت كليـا 

علـى   ارتكاهبـا أو التـآمر   أو بالتمـاس  يف ارتكـاب جرميـة   مـر بشـروع  يتعلـق األ  ليربيا، أو عنـدما 
  ارتكاهبا داخل ليربيا.

القــانون يف ليربيــا علــى الواليــة القضــائية عنــدما ُترتكــب اجلرميــة ضــد دولــة ليربيــا،     وال يــنص
مواطنـا ليربيـا    يف اخلـارج  اجلرميـة  عنـدما يكـون مرتكـب    علـى الواليـة القضـائية   أيضاً  ينص وال
  تسليمه.   ترفض ليربيا اشخص  أو

مـن قــانون املسـاعدة القانونيــة املتبادلـة يف املســائل اجلنائيـة علــى التعـاون مــع       ٩ويـنص الفصــل  
إىل ضـــرورة  الـــدول األجنبيـــة يف التحقيقـــات واإلجـــراءات اجلنائيـــة، ولكنـــه ال يشـــري حتديـــدا

  تتشاور الدول فيما بينها من أجل تنسيق ما تتخذه من إجراءات.  أن
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    )٣٥و ٣٤اقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان عو    
ينص قانون األعمال العام يف ليربيا على إلغاء عقود حوافز االستثمار وإلغـاء اتفاقيـات االمتيـاز    

ــة.       يف حــاالت ــن األعمــال غــري القانوني ــة أو الغــش أو غريمهــا م ــات الكاذب ــا إالَّ أنَّ البيان ليربي
 ئية هبذا الشأن.سوابق قضا م أيَّتقدِّ  مل

)، ٢) مــن الفصــل ٣( )١( ١٨-٢مــن قــانون اإلجــراءات املدنيــة (املــادة الفرعيــة   ويــنص كــل
سـبل   )، على التوايل، على إجراءات خاصة باالحتيـال وعلـى  ٧٣-٢والقانون التجاري (املادة 

 االنتصاف من الغش من قبيل املطالبة بالتعويض.
    

    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦ني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما ب    
يوجد يف ليربيا العديد من األجهزة املتخصصة املسؤولة عـن إنفـاذ القـانون والتصـدي للفسـاد.      

ه األجهــزة اللجنــةُ الليربيــة ملكافحــة الفســاد، الــيت تشــمل واليتــها اإلنفــاذ والتوعيــة    ذوأبــرز هــ
الءمــة التــدريب واملــوارد. ويكفــي والوقايــة واإلدارة. ومل تبحــث ليربيــا بعــُد بالكامــل مــدى م 

  من قانون جلنة مكافحة الفساد).   ٨-٦لتنحية أعضاء اللجنة (املادة  صدور قرار من الرئيس
املســـؤولة  البلـــد العموميـــة وســـلطاته القـــانون يف ليربيـــا علـــى التعـــاون بـــني ســـلطات  ويـــنص
مــن قــانون جلنــة   ٥-١٣بشــأهنا (املــادة  القضــائية التحقيــق يف اجلــرائم اجلنائيــة واملالحقــة  عــن

ــادة ٢٠٠٨مكافحــة الفســاد لعــام   مــن القــانون املنشــئ لوحــدة االســتخبارات    ١٤-٦٧) وامل
  مثال يوضح هذا التعاون. ليربيا مل تقدم أيَّإالَّ أنَّ ). ٢٠١٢(  املالية

ــادة   ــاول امل ــام      ٥-٦٧وتتن ــة لع ــانون املنشــئ لوحــدة االســتخبارات املالي ــزام  ٢٠١٢مــن الق إل
لية وهيئات القطاع اخلاص باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة. وقد أكـدت ليربيـا   املؤسسات املا
 اتصال مباشرة وآليات أخرى تتيح اإلبالغ عن اجلرائم، بيد أهنـا مل تقـدم عـددا    وجود خطوط

  هبذا الشأن. البالغات الواردة من مسجال
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
دة يف سـياق تنفيـذ الفصـل    م، أبـرز التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ     فيما يلي، على العمـو 
 :الثالث من االتفاقية

من القانون اجلنـائي   ٤١-١٢معلومات ملوظفي إنفاذ القانون كما يرد يف املادة  إتاحة  •  
  (ب))؛  ٢٥(املادة  ١٩٧٦اجلديد لعام 
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إنفـــاذ القـــانون  مـــذكرة تفـــاهم بـــني أجهزة/ســـلطات ٢٠١٠عـــام  اعتمـــاد ليربيـــا يف  •  
      ).٣٨  (املادة

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢ 
  احلالية ملكافحة الفساد: من شأن اخلطوات التالية أن تعزز التدابري

  (أ))؛ ١٥الرشو (املادة  جترِّمإدراج مفهوم املزية غري املستحقة يف التشريعات اليت   •  
ــة،  جتــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــ     •   ــة العمومي وظفي املؤسســات الدولي

والنظــر يف جتــرمي ارتشــاء املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤسســات الدوليــة 
  )؛١٦من االتفاقية (املادة  ٢مبراعاة أحكام املادة  العمومية،

القانون حبيـث يـنص علـى مفهـومي املسـتفيدين مـن األطـراف الثالثـة واألمـوال           تعديل  •  
 )؛١٧ة العمومية واخلصوصية (املادة واألوراق املالي

 )؛١٨القانون املتعلق باملتاجرة بالنفوذ (املادة  النظر يف تعديل  •  

  )؛٢٠و ١٩النظر يف جترمي إساءة استغالل الوظائف واإلثراء غري املشروع (املادتان   •  
مــن  ٢١للمــادة  القــانون لتعريــف الرشــوة يف القطــاع اخلــاص وفقــا   النظــر يف تعــديل  •  

  تفاقية؛اال
 من االتفاقية؛ ٢٢مع أحكام املادة متاماً النظر يف تعديل القانون لكي يتماشى   •  

ــا يتعلـــق باملمتلكـــات     تعـــديل  •   ــا فيمـ ــاء احلقـــوق أو متويههـ ــارة إىل إخفـ ــانون لإلشـ القـ
  )؛٢٣من املادة ‘ ٢’  (أ)  ١  (الفقرة

مـــن   ’٢’ (ب) ١تعـــديل القـــانون لإلشـــارة إىل مفهـــوم إســـداء املشـــورة (الفقـــرة         •  
  )؛٢٣  املادة

البلـد   القانون من أجل اعتبار مجيـع اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة املرتكَبـة داخـل       تعديل  •  
  )؛٢٣و(ج) من املادة   (ب)  ٢ وخارجها جرائم أصلية (الفقرتان

ــق   •   ــنص املتعل ــديل ال ــر متاشــيا    تع ــه أكث ــة جلعل ــة ســري العدال ــرة  بإعاق ــع الفق (ب) مــن  م
  من االتفاقية؛ ٢٥  املادة

فعالـة   جنائيـة  جنائيـة وغـري   لعقوبـات  مواصلة ضمان إخضـاع الشخصـيات االعتباريـة     •  
  )؛  ٢٦من املادة  ٤ومتناسبة ورادعة (الفقرة 



 

V.15-06094 11 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.18 

مــن االتفاقيــة فيمــا يتعلــق  ٢٩مــع أحكــام املــادة متامــاً متماشــيا  تعــديل القــانون جلعلــه  •  
  بطول فترة التقادم وتعليقها؛

توازن مناسب بـني احلصـانات املمنوحـة جلميـع املـوظفني      إقامة ون لضمان القان تعديل  •  
 واملقاضــاة لالتفاقيــة واملالحقــة العمــوميني وإمكانيــة التحقيــق يف األفعــال اجملرمــة وفقــا 

  )؛٣٠من املادة  ٢بشأهنا (الفقرة 
 ٣٠ مـن املـادة   ٣مع أحكـام الفقـرة   متاماً متماشيا  قانون البلد جلعله السعي إىل تعديل  •  

  من االتفاقية؛
  من االتفاقية؛ ٣٠من املادة  ٤ألحكام الفقرة متاماً القانون لكي ميتثل  تعديل  •  
بشـأن إسـقاط األهليـة عـن األشـخاص املـدانني لتـويل مناصـب          النظر يف اعتماد تـدابري   •  

  ؛)٣٠من املادة  ٧عمومية (الفقرة 
ناء وإعـادة إدمـاجهم يف   السعي إىل وضع سياسات شاملة خبصوص إعادة تأهيل السج  •  

  )؛٣٠من املادة  ١٠اجملتمع (الفقرة 
املشــمولة باالتفاقيــة  القــانون لضــمان إمكانيــة مصــادرة عائــدات كــل اجلــرائم   تعــديل  •  

  )؛٣١(أ) من املادة   ١(الفقرة 
مـن االتفاقيـة،    ٣١(أ) مـن املـادة    ١املقدمة يف إطـار الفقـرة    القيام، باالقتران بالتوصية  •  

 قانون لضمان إمكانية مصـادرة املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى    ال بتعديل
التفاقيــة  املعــدة لالســتخدام يف ارتكــاب مجيــع األفعــال اجملرمــة وفقــا       أو املســتخدمة

  )؛٣١(ب) من املادة   ١مكافحة الفساد (الفقرة 
، ٣١ادة (أ) و(ب) مــن املــ ١ املقدمــة يف إطــار الفقــرتني بالتوصــيات القيــام، بــاالقتران  •  

  من االتفاقية؛ ٣١من املادة  ٢مع الفقرة متاماً متماشيا  القانون ليكون بتعديل
تطبيق نظام حمدَّث إلدارة املمتلكات اجملمـدة أو احملجـوزة أو املصـادرة حبيـث      النظر يف  •  

ــرة       ــيم (الفقـ ــات تقيـ ــارير وعمليـ ــاءات وتقـ ــداد إحصـ ــام يف إعـ ــىن االنتظـ ــن  ٣يتسـ مـ
  )؛٣١  املادة

مجيـع جوانـب مسـألة مصـادرة العائـدات اإلجراميـة الـيت         القانون حبيـث يتنـاول  تعديل   •  
  )؛٣١من املادة  ٤(الفقرة  أو جزئيا ُحّولت إىل ممتلكات أخرى أو ُبّدلت هبا، كليا
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مجيــع  تعــديل القــانون حبيــث يتنــاول مصــادرة اإليــرادات واملنــافع األخــرى املتأتيــة مــن   •  
الـيت سـبق    مبراعـاة التوصـيات   من االتفاقيـة،  ٣١ادة من امل ٦أنواع املمتلكات (الفقرة 
 من االتفاقية)؛ ٣١من املادة  ٤و ١تقدميها يف إطار الفقرتني 

األمـر   املختصـة األخـرى صـالحية    البلد أو سلطاته قانون خيول حملاكم النظر يف اعتماد  •  
اقــة إع عــدمبإتاحــة الســجالت املصــرفية أو املاليــة أو التجاريــة أو حبجزهــا ويكفــل       

  )؛٣١من املادة  ٧لسري عمل احملاكم الليربية (الفقرة  السرية املصرفية
  من االتفاقية؛ ٣١من املادة  ٨للفقرة  قانونا وفقا ميكن أن تعتمد ليربيا  •  
كافية لألطراف الثالثة احلسنة النية يف قضايا التجميد واحلجـز واملصـادرة    ضمان محاية  •  

  )؛  ٣١من املادة  ٩(الفقرة 
  )؛٣٢لتوفري محاية فعالة للشهود واخلرباء والضحايا (املادة  ختاذ تدابري مالئمةا  •  
قــانون خــاص بــاملبلغني، وتــدابري مالئمــة لتــوفري محايــة فعالــة    النظــر يف اعتمــاد وتنفيــذ  •  

  )؛٣٣معاملة ال مسوغ هلا (املادة أيِّ للمبلغني من 
اءات انتصافية أخرى بشأن الفسـاد  القانون والنظر يف اختاذ إجر النظر يف توسيع نطاق  •  

  )؛٣٤(املادة 
تـدريب ومـوارد    ضمان االستقاللية الكاملة للجنة مكافحة الفساد وتوفري ما يلزم مـن   •  

  )؛٣٦مالية (املادة 
ــذي يشــاركون يف ارتكــاب اجلــرم           •   ــاة ال ــدابري مناســبة لتشــجيع تعــاون اجلن ــاد ت اعتم

 )؛٣٧  (املادة

  )؛٣٩من املادة  ١للتعاون مع القطاع اخلاص (الفقرة  اختاذ تدابري أكثر فعالية  •  
النظر يف تعزيز التدابري الراميـة إىل تشـجيع رعايـا البلـد علـى إبـالغ السـلطات الوطنيـة           •  

هـذه   لالتفاقيـة وتسـجيل   وفقـا  املعنية بالتحقيق واملالحقة عن ارتكاب األفعـال اجملرمـة  
 )؛٣٩من املادة  ٢البالغات (الفقرة 

ــة     ميكـــن أن   •   ــة األجنبيـ ــول الســـجالت اجلنائيـ ــأن قبـ ــة بشـ ــدابري قانونيـ ــا تـ ــد ليربيـ تعتمـ
  )؛٤١  (املادة

(أ) و(ب)  ٢ ميكن أن ُتخِضع ليربيـا لواليتـها القضـائية اجلـرائم املـذكورة يف الفقـرات        •  
  من االتفاقية؛ ٤٢من املادة  ٤و(د) والفقرة 
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الـواردة   ى إخضـاع اجلـرائم  علـ أيضـاً  املـذكور   يف القـانون  ميكن أن تضمن ليربيا النص  •  
(ج)  ٢مـن االتفاقيـة لواليتـها القضـائية (الفقـرة       ٢٣من املادة ‘ ٢’ (ب) ١يف الفقرة 
  )؛٤٢من املادة 

فقـط   إخضاع األفعال املعنية لواليتها القضائية عنـدما ال يسـلَّم اجلـاين املزعـوم اسـتنادا       •  
  )؛٤٢من املادة  ٣إىل جنسيته (الفقرة 

فيمـا بينـها هبـدف تنسـيق مـا تتخـذه مـن         الـدول  ن على ضرورة تشاورالقانو النص يف  •  
  ).٤٢من املادة  ٥جراءات (الفقرة إ

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  

مــن  ٢(ب)، والفقــرة  ١٥دة والــدروس املســتفادة (املــادة  ملخــص للممارســات اجليِّــ   •  
  )؛١٦  املادة

  )؛١٦من املادة  ٢(ب)، والفقرة   ١٥تشريعات منوذجية (املادة     •  
  )؛١٦من املادة  ٢(ب)، والفقرة   ١٥املساعدة يف صياغة التشريعات (املادة   •  
  )؛١٦من املادة  ٢(ب)، والفقرة   ١٥تقدمي املشورة القانونية (املادة   •  
 (ب))؛  ٢١اجلنائية (املادة  االستداللية احلاجة إىل التدريب يف جمال التحقيقات  •  

  )؛٢٦من املادة  ٤يقدمها خبري يف امليدان املعين يف عني املكان (الفقرة  مساعدة  •  
مــن  ١٠وحمكــم لإلفــراج املشــروط (الفقــرة  دقيــق نظــام قــانون حــديث يوضــع مبوجبــه   •  

  )؛٣٠املادة 
ــاح  •   ــدرات الســلطات التشــريعية والســلطات املع      ال تت ــاء ق ــرامج لبن ــُد ب ــالتحقيق  بع ــة ب ني

  ).٤٠  (املادة
    

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

)؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية ٤٤تسليم اجملرمني (املادة     
    )٤٧و ٤٥و ٤٤  (املواد
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تسليم الشخص اهلارب إذا كانت اجلرميـة  من قانون اإلجراءات اجلنائية على  ٣-٨تنص املادة 
ــة  ــاق  موضــوُع اإلدان ــوبني تســليم واردة يف أحكــام اتف ــة    املطل ــدأ ازدواجي ــق. ويتســم مب املنطب

 التجرمي يف ليربيا بالصرامة.

يِّ املطلــوبني املربمــة قبــل االتفاقيــة والــيت انضــمت إليهــا ليربيــا أل   ختضــع معاهــدات تســليم  ومل
تســليم  تســتوجب األفعــال اجملرمــة يف االتفاقيــة مجيــعأنَّ ملعاهــدات تعــديالت، وال َتعتــرب تلــك ا

  مرتكبيها.
للتعـاون   قانونيـا  االتفاقية أساسا تتخذ وجود معاهدة لتسليم املطلوبني، وهي ال وتشترط ليربيا
 املطلوبني. بشأن تسليم

ريان اتفـاق  يف حال سـ  أهنا ال تشترط وجود عقوبة دنيا من أجل التسليمأيضاً وقد أكدت ليربيا 
ــا (املــادة      ٣-٨ هبــذا الشــأن. وعــالوة علــى ذلــك، ال ختضــع اجلــرائم السياســية للتســليم يف ليربي

معاهــدات التســليم  أنَّإالَّ مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة (تســليم املطلــوبني)).  ٨الفصــل  مــن
 األفعال اجملرمة وفقا لالتفاقية. تعترب ليربيا طرفا فيها ال تشمل كل اليت

ــة بشــأن تســليم    ٨-٨الفصــل ويــنص  ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــوبني علــى احتجــاز   مــن ق املطل
ــا  ــخص يف ليربيـ ــب شـ ــاء        ُيطلـ ــخص أثنـ ــك الشـ ــول ذلـ ــل مثـ ــدابري تكفـ ــذ تـ ــليمه أو تنفيـ تسـ

 التسليم.  إجراءات

ــا قضــائيا   القــانون يفإالَّ أنَّ  عنــدما متتنــع عــن تســليمهم.   ليربيــا ال يقضــي مبالحقــة رعايــا ليربي
إىل دولة طـرف أخـرى وجـود معاهـدة معهـا بشـأن        ا أهنا تشترط لتسليم رعاياهاوأكدت ليربي

  اجلرائم املرتكبة ضمن نطاق الوالية القضائية لتلك الدولة الطرف.
ــام    ــا لع ــق دســتور ليربي ــة أل     ١٩٨٦ويطبَّ ــاة األصــول القانوني يِّ بصــورة مباشــرة ويكفــل مراع

علـى املسـاواة   أيضـاً  يـنص الدسـتور   شخص صدر بشأنه طلب تسليم أثنـاء سـري اإلجـراءات. و   
  أو اجلنس أو العقيدة أو األصل أو الرأي السياسي. أو العرقي األصل اإلثين بصرف النظر عن

يؤكــد قبــول طلــب تســليم عنــدما تنطــوي اجلرميــة املعنيــة   ذي صــلة قــانون يربيــا أيَّل ومل تقــدم
 املشمولة باالتفاقية على مسائل مالية أيضا.

قانونا يقضي بوجوب التشاور املسبق قبل رفض طلب التسليم علـى النحـو    اكما مل تقدم ليربي
 من االتفاقية. ٤٤من املادة  ١املنصوص عليه يف الفقرة 

اتفاقات أو ترتيبـات بشـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم أو نقـل اإلجـراءات          وال توجد أيُّ
 جتارب يف هذا الصدد. اجلنائية، ومل تسجَّل أيُّ
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   )٤٦القانونية املتبادلة (املادة  املساعدة    

ــرة   ــنص الفق ــادل         ٣-٩ت ــى تب ــة عل ــة يف املســائل اجلنائي ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني ــن ق م
قـدر املسـتطاع فيمـا يتعلـق بالتحقيقـات واملالحقـات القضـائية واإلجـراءات          املساعدة القانونية

  صلية املتصلة به ومتويل اإلرهاب.القضائية بشأن اجلرائم اخلطرية وغسل األموال واجلرائم األ
وتعترب وزارة العدل واللجنة الليربية ملكافحة الفساد السلطتني املركزيتني املسـؤولتني عـن تلقـي    

أنه مل يتم بعُد إبالغ األمـني العـام لألمـم املتحـدة بـذلك      إالَّ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. 
  انونية املتبادلة).) من قانون املساعدة الق٢( ٥-٩(الفقرة 

دون اعتبـار ملبـدأ ازدواجيـة التجـرمي،      وجيوز تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف قضـايا معينـة      
عدا يف احلاالت اليت تنطوي على تدابري قسرية. وال تسوِّغ السرية املصرفية وال كـون الطلـب    ما

تبادلة. ومـع ذلـك، جيـوز رفـض     رفض طلب املساعدة القانونية املأيضاً ينطوي على مسائل مالية 
أو  ض للخطــر سـيادة البلـد أو أمنــه  طلـب املسـاعدة القانونيــة املتبادلـة إذا كـان مــن شـأنه أن يعـرِّ      

مـن قـانون    )٣( ٥- ٩الوطنية واألساسـية األخـرى (الفقـرة     العام أو غري ذلك من مصاحله نظامه
  املساعدة القانونية املتبادلة).

ــة امل  ــا يف وتشــمل املســاعدة القانوني ــة املنصــوص عليه ــا  تبادل ــانون ليربي ــادات   ق ــوال وإف أخــذ أق
وجـود األشـخاص وهويـاهتم، ونقـل األشـخاص       الشهود، وتوفري عناصر األدلة، وحتديد مكان

 احملتجـــزين بصـــفتهم شـــهودا، وتنفيـــذ طلبـــات التفتـــيش وجتميـــد عائـــدات اجلرميـــة وحجزهـــا 
  نون املساعدة القانونية املتبادلة).) من قا١(  ٦-٩ومصادرهتا واسترداد املوجودات (الفقرة 

وال يــنص قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف ليربيــا صــراحةً علــى إرســال املعلومــات املتعلقــة    
  املتبعة يف هذا الشأن. املمارسة مثال على م ليربيا أيَّمل تقدِّمبسائل جنائية دون طلب مسبق، و

ــانون املســاعدة القانو  ١١-٩وتــنص الفقــرة   ــة علــى مــن ق ــة املتبادل ــة،   ني ــائق األجنبي ســرية الوث
أهنا ال تنص صراحةً على إبالغ الدولة الطرف املرسلة أو التشاور معها بشأن إفشـاء ليربيـا    بيد

  متهما. يف سياق إجراءاهتا معلومات تربئ شخصا
ــة بســـرعة     ويـــنص ــة املتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــا كـــذلك علـــى تنفيـــذ طلـــب املسـ ــانون يف ليربيـ القـ
مــن القــانون  ١١-٩الفقــرة أمَّــا ) مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة).  ٢( ٦-٩ (الفقــرة

تنفيـذه   علـى سـرية مضـمون طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مـا مل يتطلـب          املذكور فتـنص 
  خالف ذلك.
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ــة قبــل رفــض املســاعدة       ــة الطالب ــا علــى اشــتراط التشــاور مــع الدول وال يــنص القــانون يف ليربي
 يف هذا الشأن. على املمارسة املتبعة أمثلة م ليربيا أيَّمل تقدِّنية املتبادلة أو تأجيلها، والقانو

  معاهدات للمساعدة القانونية املتبادلة. ومل تقِدم ليربيا أمثلة على
    

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

تنظيميـة تـنص علـى تبـادل املعلومـات       عت ليربيا، يف سبيل تعزيز التعاون الـدويل، نصوصـا  وض
علـى تبـادل املعلومـات يف إطـار     أيضـاً  إلنفاذ القانون. وينص قانون املساعدة القانونيـة املتبادلـة   

 أيَّ ومل تقـدم  لتعـيني ضـابط اتصـال    إجـراء أيِّ  إجراء حتقيـق، ولكـن ليربيـا مل تشـرع يف تنفيـذ     
  ابق قضائية هبذا اخلصوص.سو
 اتفاقات تنص على إجراء حتقيقات مشتركة. ليربيا تربم ومل

ــرة   ــز الفق ــة اســتخدام أســاليب التحــري     ٣( ٩-٩وجتي ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني ) مــن ق
مثـال   ليربيـا مل تقـدم أيَّ  إالَّ أنَّ من االتفاقيـة.   ٥٠من املادة  ١صيغة الفقرة  اخلاصة، وتستنسخ

  التنفيذ يف هذا الصدد.على 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
فيما يلي، على العمـوم، أبـرز التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة يف سـياق تنفيـذ الفصـل          

ــة  قــانون البلــد مــؤخرا اعتمــادأنَّ : اعتــرب املستعرضــون الثالــث مــن االتفاقيــة  املســاعدة القانوني
اجلنائية، الذي يـنص علـى تبـادل املسـاعدة القانونيـة إىل أقصـى حـد ممكـن،         املتبادلة يف املسائل 

 يشكل جتربة ناجحة.
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
  احلالية ملكافحة الفساد: من شأن اخلطوات التالية أن تعزز التدابري

املشــمولة تعــديل القــانون الليــربي بشــأن تســليم املطلــوبني حبيــث تصــبح مجيــع اجلــرائم   •  
  )؛٤٤من املادة  ١باالتفاقية خاضعة للتسليم (الفقرة 

ــا قانوهنــا    •   ــاً لكــي يتماشــى   ميكــن أن تعــدل ليربي ــرتني  متام مــن  ٣و ٢مــع أحكــام الفق
  من االتفاقية؛ ٤٤  املادة
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املطلــوبني مــن أجــل اعتبــار مجيــع   النظــر يف توضــيح املعاهــدات الســارية بشــأن تســليم   •  
أيِّ فاقيــة خاضــعة للتســليم، أو اعتبــار تلــك اجلــرائم مشــمولة بــ  اجلــرائم املشــمولة باالت

  )؛٤٤من املادة  ٤معاهدة تسليم قائمة (الفقرة 
مــن معاهــدات  تــربم مزيــدا للتســليم أو قانونيــا تتخــذ ليربيــا االتفاقيــة أساســا ميكــن أن  •  

  )؛٤٤من املادة  ٥التسليم مع دول أخرى (الفقرة 
أطــراف أخــرى يف االتفاقيــة بغيــة تنفيــذ   دول م مــعالســعي إىل إبــرام معاهــدات تســلي   •  

  من االتفاقية؛ ٤٤من املادة  ٦أحكام الفقرة 
 القــانون للتعجيــل بــإجراءات التســليم وتبســيط متطلبــات اإلثبــات       النظــر يف تعــديل   •  

  )؛٤٤من املادة  ٩(الفقرة 
مـن   ١١ة (الفقر عند رفض التسليم أو قبول تسليمهم ضمان االلتزام مبالحقة رعاياها  •  

  )؛٤٤املادة 
  من االتفاقية؛ ٤٤من املادة  ١٣و ١٢ألحكام الفقرتني متاماً القانون لكي ميتثل  تعديل  •  
ضــمان الــنص دائمــا علــى احلقــوق الــيت يكفلــها الدســتور يف معاهــدات التســليم الــيت      •  

  )؛٤٤من املادة  ١٥و ١٤فيها (الفقرتان  تكون ليربيا طرفا
بـأمور ماليـة،   أيضـاً  يم بشأن جرمية مشمولة باالتفاقية تتعلـق  ضمان قبول طلبات التسل  •  

  )؛٤٤من املادة  ١٦القانون هبذا الشأن (الفقرة  والنظر يف تعديل
  )؛٤٤من املادة  ١٧النص على واجب التشاور املسبق قبل رفض التسليم (الفقرة   •  
  )؛٤٤من املادة  ١٨فعالية عملية التسليم (الفقرة  إبرام مزيد من االتفاقات لتعزيز  •  
) ٤٥النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم (املـادة        •  

 )؛٤٧والسماح بنقل اإلجراءات اجلنائية (املادة 

ــة        ضــمان  •   ــع اجلــرائم املشــمولة باالتفاقي ــى مجي ــة عل ــة املتبادل ــاق املســاعدة القانوني انطب
  )؛٤٦من املادة  ١(الفقرة 

فيمـــا يتعلـــق بالتحقيقـــات أيضـــاً إمكانيـــة تقـــدمي املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة ضـــمان   •  
واملالحقات واإلجراءات القضـائية اخلاصـة بـاجلرائم املشـمولة باالتفاقيـة عنـدما يتعلـق        

  )؛٤٦من املادة  ٢األمر بشخصية اعتبارية (الفقرة 
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 ٤(الفقـرة   ل املعلومات تلقائياالنظر يف إضفاء الطابع الرمسي على التدابري املتعلقة بتباد  •  
  )؛٤٦من املادة 

 إشعار الدولة الطرف املرسلة أو التشاور معها بشـأن إفشـاء   القانون للنص على تعديل  •  
  )؛٤٦من املادة  ٥(الفقرة  متهما شخصا معلومات تربئ البلد يف سياق إجراءاته

ــة واحــدة فقــط تســَند إليهــا مســؤولية وصــالحية       •   تلقــي طلبــات  تعــيني ســلطة مركزي
ــة        ــها إىل الســلطات املعني ــات أو إحالت ــك الطلب ــذ تل ــة وتنفي ــة املتبادل املســاعدة القانوني

املعينـة لغـرض املسـاعدة القانونيـة      لتنفيذها؛ وإبالغ األمني العام باسم السلطة املركزية
  )؛٤٦من املادة  ١٣املتبادلة (الفقرة 

لبات بشأن اإلدالء بشهادة عن طريـق  متط النص يف القانون واملعاهدات على النظر يف  •  
مـــن  ١٨بغـــرض االســـتماع إىل الشـــهود وإحالـــة األدلـــة (الفقـــرة   الفيـــديو يف ليربيـــا

  )؛٤٦  املادة
ــاة       •   ــة املتلق ــى اســتخدام األدل ــود املفروضــة عل ــد القي ــات املســاعدة   اســتجابة حتدي لطلب

  )؛  ٤٦من املادة  ١لفقرة أحوال جيوز فيها إفشاء أدلة الرباءة (اأيِّ القانونية املتبادلة و
تكون ليربيا ملَزمة بإخطار الدولة الطالبة بتعذر امتثاهلـا لشـرط    النظر يف النص على أن  •  

  )؛٤٦من املادة  ٢٠السرية (الفقرة 
ــة       تعــديل  •   ــة الطــرف متلقي ــإبالغ الدول ــا ب ــانون للــنص علــى وجــوب أن تقــوم ليربي الق

اجـة إىل املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة     الطلب، على وجه السـرعة، عنـدما ال تعـود يف ح   
  )؛٤٦من املادة  ٢٤(الفقرة 

النص يف القـانون واملعاهـدات علـى شـرط التشـاور قبـل رفـض املسـاعدة أو تأجيلـها،            •  
  )؛٤٦من املادة  ٢٦و ٢٥(الفقرتان أيضاً هذا الشرط يف املمارسة  واستيفاء

يف العاديــة لتنفيــذ الطلــب،  تتحمــل الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب التكــال   ضــمان أن  •  
  )؛٤٦من املادة  ٢٨تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان على خالف ذلك (الفقرة   مل  ما

 تفي بالغرض من أحكـام  النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف  •  
  تضعها موضع التنفيذ العملي أو تعززها؛ من االتفاقية أو ٤٦املادة 

تعزيز قنوات االتصال علـى الصـعيد الـدويل بـني ليربيـا وسـلطات إنفـاذ القـانون         زيادة   •  
املشـمولة باالتفاقيـة وإنشـاء     املختصة يف الدولـة الطـرف األجنبيـة بشـأن مجيـع اجلـرائم      
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تبادل املعلومات بني سلطات إنفاذ القانون علـى املسـتويني الـوطين     قاعدة بيانات تتيح
  )؛٤٨دة (أ) من املا  ١والدويل (الفقرة 

(ب)  ١ ليربيــا علــى مجيــع األحكــام الــواردة يف الفقــرات يــنص القــانون يف ضــمان أن  •  
  من االتفاقية؛ ٤٨و(ج) و(د) و(و) من املادة 

يف جمال إنفـاذ القـانون للتصـدي للجـرائم املشـمولة       القانون لتعزيز فعالية تعاونه تعديل  •  
 )؛٤٨) من املادة  (ه  ١باالتفاقية عن طريق تبادل العاملني (الفقرة 

النظــر يف إبــرام مزيــد مــن االتفاقــات أو الترتيبــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف بشــأن      •  
  )؛٤٨من املادة  ٢إنفاذ القانون (الفقرة  التعاون املباشر بني أجهزة

السعي إىل التعاون على التصدي للجرائم املشمولة باالتفاقية، اليت ُترتكـب باسـتخدام     •  
  )؛٤٨من املادة  ٣احلديثة (الفقرة  التكنولوجيا

النظــر يف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف تــنص علــى إنشــاء هيئــات حتقيــق    •  
  )؛٤٩معنية باجلرائم املشمولة باالتفاقية (املادة  مشتركة

النظــر يف إبــرام اتفاقــات بشــأن اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة يف ســياق التعــاون    •  
  )؛٥٠من املادة  ٢ويل (الفقرة على الصعيد الد

ــديل   •   ــل    النظــر يف تع ــانون لكــي ميتث ــاً الق ــرتني  متام ــادة   ٤و ٣ألحكــام الفق ــن امل  ٥٠م
  االتفاقية.  من

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  

  ُحدِّدت االحتياجات التالية من املساعدة التقنية:
  )؛٤٨من املادة  ٣خص للممارسات اجليدة/الدروس املستفادة (الفقرة مل  •  
املســاعدة التكنولوجيـــة (مثــل إنشـــاء وإدارة قواعـــد بيانــات/نظم تبـــادل املعلومـــات)      •  

  )؛٤٨من املادة  ٣(الفقرة 
برامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عن التعاون يف جمال إنفاذ القـانون عـرب احلـدود      •  

  )؛٤٨ن املادة م ٣(الفقرة 
  )؛٤٨من املادة  ٣وضع خطة عمل للتنفيذ (الفقرة   •  
 ).٤٨من املادة  ٣(ترتيبات) منوذجي/(منوذجية) (الفقرة  (اتفاقات)/ترتيب اتفاق  •  


