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      خالصة وافية  - ثانياً  
   قربص    

  ية مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لقربص يف سياق تنفيذ اتفاق  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 شـباط/  ٢٣، وصـدَّقت عليهـا يف   ٢٠٠٣كـانون األول/ديسـمرب    ٩وقَّعت قربص علـى االتفاقيـة يف   

). وبعـد إيـداع صـك التصـديق لـدى      L.25(III)/2008التصـديق، القـانون رقـم    (قانون  ٢٠٠٩فرباير 
 .٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٥األمني العام لألمم املتحدة يف اليوم نفسه، دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 

  ويشمل اإلطـار التشـريعي احمللـي ملكافحـة الفسـاد أحكامـاً مـن الدسـتور والقـانون اجلنـائي           
دة وثيقــة الصــلة يــرد اجلنائيــة، فضــالً عــن قــوانني حمــدَّ  جــراءات) وقــانون اإل١٥٤(الفصــل 

 ذكرها أدناه.

صـديق علـى   قبـل الت  املوجـودة وصل" بني األحكام احمللية  حلقةل هذا اإلطار التشريعي "ويشكِّ
دة املنصـوص عليهـا   قة يف جمال مكافحة الفساد من جهة، واملعـايري اجلديـ  طبَّالصكوك الدولية امل
اتفاقيــة جملــس أوروبــا للقــانون اجلنــائي بشــأن مــن جهــة ثانيــة، ومنــها مــثالً  يف تلــك الصــكوك

الفساد ("اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد") اليت اسُتخدمت على نطـاق واسـع يف تضـمني    
يف املقــام األول. بيــد أنَّ التعــايش بــني خمتلــف      ،القــانون احمللــي مقتضــيات التجــرمي اجلديــدة    

اخلــة إىل حــد مــا، والــيت تتضــمن يف بعــض احلــاالت متطلبــات موضــوعية  األحكــام احملليــة املتد
خمتلفة، ميكن أن ُيثري عند التنفيذ مسائل تتعلق بالتضارب وعدم االتِّساق. وأشـارت السـلطات   

مـن   ،٢٠١٢دخلـت حيـز النفـاذ يف عـام      ،القربصية إىل إدخال تعديالت على أربعة تشريعات
ن اجلـرائم والعقوبـات املطبَّقـة. ومـع ذلـك، وعلـى الـرغم        فيما يتعلق بأركا التوافقأجل ضمان 

من حتقيق مستوى أكرب من التقارب، رأى فريق االستعراض أنَّ اختيـار االقتصـار علـى تعـديل     
مل مينـع متامـاً وجـود أوجـه تضـارب. ومـن مثَّ، قـدَّم اخلـرباء          القوانني التشريعية القائمة فحسـبُ 

 املستعرِضون التوصية التالية:

رصـد تطبيـق التشـريعات ذات الصـلة، والنظـر فيمـا       ينبغـي  غراض اليقني القـانوين،  أل  •  
إذا كانت هناك حاجة إىل املزيد من السبل والوسائل من أجل ضمان تطبيـق اإلطـار   

لتعريــف هــذه  وفقــاًالقــانوين لتجــرمي أفعــال الفســاد واملعاقبــة عليهــا تطبيقــاً متســقاً،   
 ق عليها.الدولية ملكافحة الفساد املصدَّ كاألفعال يف األحكام احمللية والصكو
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      الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون الفصل  - ٢  
    على تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
ة مبقتضـى املـادة   األفعـال اجملرَّمـ   ضـمن من رشو املوظفني العموميني احملليني وارتشائهم  يرد كلٌّ

اإلشـــارة ب( 2012/(III)22، املعـــدَّل مبوجـــب القـــانون رقـــم 2000/(III)23مـــن القـــانون رقـــم  ٤
مـن   ١٠٠من اتفاقية القانون اجلنـائي بشـأن الفسـاد)، وأيضـاً املـادة       ٣و ٢إىل املادتني  صراحةً

يل) القــانون القــانون اجلنــائي بشــأن "الفســاد الرمســي"، بصــيغتها املعدَّلــة مبوجــب قــانون (تعــد   
من القانون اجلنائي ("االبتزاز من جانـب املـوظفني    ١٠١. وُتعدُّ املادة 2012/(I)95اجلنائي رقم 

 هبذا املوضوع. أيضاً وثيقة العموميني") ذات صلة

رمييت الرشــو واالرتشــاء، جلــ املكوِّنــة عناصــرال 2000/(III)23مــن القــانون رقــم  ٤وتتنــاول املــادة 
صـراحةً  من اتفاقيـة القـانون اجلنـائي بشـأن الفسـاد. وال يـرِد        ٣و ٢دتني وتشري صراحة إىل املا

مـن القـانون    ١٠٠ق بارتكـاب اجلـرائم علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر يف املـادة         العنصر املتعلِّـ 
اجلنائي. وأشارت السلطات الوطنية إىل األحكام العامة املتعلقـة باملشـاركة يف اجلـرائم اجلنائيـة     

 ).١٥٤لقانون اجلنائي، الفصل من ا ٢٠(املادة 

مـن القـانون اجلنـائي، ويف الوقـت نفسـه، وعمـالً        ٤ويرد تعريف "املوظف العمومي" يف املادة 
كـل موظــف   ‘املوظــف العمـومي ‘)، يشـمل تعريـف "  ١مـن قـانون التفســري (الفصـل     ٢باملـادة  

طـابع عـام،   جلمهورية، ويتمتـع بصـالحيات وميـارس واجبـات ذات     ا يف يعمل يف اخلدمة العامة
مــن قــانون منــع الفســاد   ٢ســواء حتــت ســلطة جملــس الــوزراء املباشــرة أو ال". ووفقــاً للمــادة   

شـخص يعمـل لـدى الغـري أو يتصـرَّف       "الوكيل" يشـمل أيضـاً أيَّ   التعبري)، فإنَّ ١٦١(الفصل 
 هيئة عامة.أيِّ خدمة اجلمهورية أو شخص يعمل يف  بالنيابة عنه، وأيَّ

مـن رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب       كـالًّ   2000/(III)23ن القـانون رقـم   مـ  ٤وجترِّم املـادة  
ــة    ــة العمومي ــوظفي املنظمــات الدولي ــادتني  ب( وارتشــائهموم ــة   ٩و ٥اإلشــارة إىل امل مــن اتفاقي

 القانون اجلنائي بشأن الفساد).

للمنفعـة الذاتيـة   يب املتاجرة بالنفوذ بشكليها اإلجيا 2000/(III)23من القانون رقم  ٤وجترِّم املادة 
مـن اتفاقيـة القـانون اجلنـائي بشـأن الفسـاد. ومـن         ١٢اإلشارة إىل املـادة  ب، ملنفعة الغري والسليب

("حصـول املـوظفني العمـوميني علـى ممتلكـات إلظهـار        ١٠٢ املـادة األحكام ذات الصلة أيضاً 
 .القانون اجلنائيمن سلطة املختصة") (أ) ("نفوذ ال١٠٥املادة احملاباة") و
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، 2000/(III)23مــن القــانون رقــم  ٤وجيــرِّم القــانون الفســاد يف القطــاع اخلــاص مبقتضــى املــادة  
ــادتني  ب ــادة      ٨و ٧اإلشــارة إىل امل ــائي بشــأن الفســاد؛ ومبقتضــى امل ــانون اجلن ــة الق  ٣مــن اتفاقي

)، ١٦١املعــامالت الفاســدة مــع الــوكالء") مــن قــانون منــع الفســاد (الفصــل   املعاقبــة بشــأن("
، مــن خــالل التعريــف 2012/(I)97ا املعدَّلــة مبوجــب (تعــديل) قــانون منــع الفســاد رقــم بصــيغته

ى الغـري  شـخص يعمـل لـد   أيِّ الذي ميكن أن يشري أيضاً إىل " ،"الوكيل" للتعبريالواسع النطاق 
  أو يتصرف بالنيابة عنه".

    
   )٢٤و ٢٣فاء (املادتان غسل األموال؛ اإلخ    

 قـانون )، وأُدمج يف 61/1996(القانون رقم  ١٩٩٦وال يف عام قانون مكافحة غسل األم ُشرِّع
("قـانون مكافحـة غسـل     ٢٠٠٧متويـل اإلرهـاب لسـنة    قـانون  منع ومكافحـة غسـل األمـوال و   

من هذا القـانون، وتتضـمن مجيـع العناصـر      ٤وترد جرمية غسل األموال يف املادة  )١(.األموال")
 تفاقية.من اال ٢٣ليها يف املادة األساسية املنصوص ع

نوع من املمتلكات اليت متثِّل على حنو مباشـر أو غـري مباشـر،     وتشمل جرمية غسل األموال أيَّ
عقوبـة بالسـجن ملـدة     تقـع عليهـا  وبصرف النظر عن قيمتها، ممتلكات ناشئة عن جرميـة أصـلية   

نون مـن قـا   ٥سنة واحدة على األقل، ومـن مثَّ، ُيعـدُّ غسـل األمـوال أيضـاً جرميـة فسـاد (املـادة         
ة الوطنيـة.  مكافحة غسل األموال). وال يهم أن تكون اجلرمية األصلية خاضعة للواليـة القضـائي  

)(ب) مـن قـانون مكافحـة    ٢(٤مـاً وفقـاً للمـادة    الـذايت جمرَّ األمـوال  غسـل  وميكن أيضـاً اعتبـار   
 غسل األموال.

متييـز بـني   أيِّ ون دمـن  ، نفسـه  قربص أنَّ اإلخفاء جمرَّم مبوجب احلكم التشريعي احمللي وأبلغت
إخفــاء أو متويــه الطبيعــة احلقيقيــة للممتلكــات الــيت   ب اخلــاصجرميــة غســل األمــوال وعنصــرها  

 شكِّل عائدات اجلرمية أو مكاهنا.ت

تخبارات وتقدِّم الشرطة إحصاءات غسل األموال إىل وحدة مكافحة غسل األموال (وحدة االس
 املالية) كل ثالثة أشهر.

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

(ب) (الســرقة عــن طريــق  ٢٧٠) (الســرقة) و١(٢٥٥يبــدو أنَّ اجلمــع بــني اســتخدام املــادتني   
 املماثـل  ، كمـا يضـمن، علـى النحـو    ٢٢وكالء، إخل) يضمن، على وجه اإلمجـال، تنفيـذ املـادة    

 من االتفاقية. ١٧"الوكيل"، تنفيذ املادة  للتعبريالتعريف الواسع النطاق  ومن خالل
───────────────── 

 .٢٠١٦ُعدِّل الحقاً، مبا يف ذلك بعد الزيارة القطرية يف عام  )١(  
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ومبقتضى "قانون اكتساب مسؤويل الدولة واملوظفني العمومني منافع يف صورة ممتلكـات علـى   
، ُتعـرَّف جرميـة اإلثـراء غـري املشـروع علـى أنَّهـا اكتسـاب         2004/(I)51حنو غري مشـروع" رقـم   

ت عـن طريـق إسـاءة اســتغالل    مسـؤول يف الدولـة أو موظـف عمـومي منـافع يف صــورة ممتلكـا      
علـى   مباشـر أو غـري مباشـر    على حنـو منصبه أو صفته أو االستفادة منهما، سواء عادت املنفعة 

املوظــف نفســه أو علــى أحــد أفــراد أســرته أو أحــد أقاربــه حــىت الدرجــة الثالثــة. ويقــع عــبء    
 املدَّعي العام.عاتق اإلثبات يف هذا الشأن على 

(إســاءة اســتغالل املناصــب) مــن  ١٠٥غالل الوظــائف وفقــاً للمــادة وجيــرِّم القــانون إســاءة اســت
إذ ال تشـمل العنصـر الـذايت     ،مـن االتفاقيـة   ١٩القانون اجلنـائي، وهـي أوسـع نطاقـاً مـن املـادة       

 ١٠٥املتمثِّل يف "غرض احلصول على مزية غري مستحقة". ومـن جهـة أخـرى، تشـترط املـادة      
عسـفي الـذي ارُتكـب يف سـياق إسـاءة اسـتخدام سـلطة        من القانون اجلنائي أن يكون الفعل الت

  من االتفاقية على هذا الشرط. ١٩ املنصب "ميسُّ حبقوق الغري". وال تنصُّ املادة
    

    )٢٥الة (املادة إعاقة سري العد    
(حتـريض الشـهود علـى اإلدالء بشـهادة      ١١٨(أ) مـن االتفاقيـة عـن طريـق املـواد      ٢٥ُتنفَّذ املـادة  

ــ كاذبــة (ج) ٩١(ب) (التــأثري علــى الشــهود) و ١٢١) وصــادقةاع عــن اإلدالء بشــهادة أو االمتن
من القانون اجلنـائي (ردع القضـاة    ١٢٢(التهديد باستخدام العنف) من القانون اجلنائي. واملادة 

  (ب) من االتفاقية.٢٥وما إىل ذلك، والتأثري يف الدعاوى القضائية) هي الصيغة احمللية من املادة 
    

    )٢٦لشخصيات االعتبارية (املادة امسؤولية     
تنصُّ التشـريعات الوطنيـة (القـانون املـدين وقـانون التصـديق علـى االتفاقيـة بشـأن الفسـاد يف إطـار            
القانون املدين) على املسؤولية املدنية لألشخاص االعتباريني، وميكن فـرض جـزاءات إداريـة علـيهم     

. شخاص االعتبـاريون جنائيـا  األ ُيساءلن أن ملشاركتهم يف جرائم الفساد. وعالوة على ذلك، ميك
ــا وتنشــأ مســؤولية الشــركات،    ــادة  حســب تعريفه ــائي بشــأن     ١٨يف امل ــانون اجلن ــة الق ــن اتفاقي م

 .2000/(III)23من القانون رقم  ٤الفساد، مبوجب اإلشارة احملدَّدة إىل تلك املادة يف املادة 

ستقلَّة، وال تـؤثر يف املسـؤولية اجلنائيـة لألفـراد     وُتعدُّ املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني م
 الضالعني.

وتشمل أنواع اجلزاءات اليت ميكن أن تفرضها احملكمة على الشـركات الغرامـة (الـيت تصـل إىل     
تعويضات. كمـا ميكـن   ) أو دفع 2000/(III)23من القانون رقم  ٤يورو وفقاً للمادة  ١٧ ٠٠٠

ــر دائــ    ــاريني حلظ ــت إخضــاع األشــخاص االعتب ــنم أو مؤق ــاري، أو  أيِّ ممارســة  ع نشــاط جت
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الغرامـة  أنَّ . ورأى فريـق االسـتعراض   عمليـة مشـتريات عموميـة   أيِّ حرماهنم مـن املشـاركة يف   
زيـادة تبسـيط اجلهـود املبذولـة علـى الصـعيد احمللـي         احملبَّـذ املنصوص عليها منخفضة، وأنَّـه مـن   

ــى األشــخاص ا    ــة عل ــة ومتناســبة ورادعــة.   لضــمان أن تكــون اجلــزاءات املطبَّق ــاريني فعَّال العتب
وهناك مشروع قانون معروض على جملس النواب لتعديل قانون (التصديق على) اتفاقية األمـم  

  ائمة بذاهتا أو املقترنة بغرامة.ينصُّ على سلسلة من العقوبات الق ،املتحدة ملكافحة الفساد
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مـن القـانون اجلنـائي األشـكال املختلفـة للمشـاركة يف ارتكـاب         ٢٥إىل  ٢٠تشمل املـواد مـن   

 اجلرائم اجلنائية.

مـن القـانون اجلنـائي اجلوانـب املتَّصـلة بالشـروع يف ارتكـاب         ٣٦٨إىل  ٣٦٦وتنظِّم املواد من 
حكم جيرِّم اإلعداد الرتكاب جرمية جنائية، بيـد أنَّ تقيـيم مـا إذا     جرمية جنائية. وال يوجد أيُّ

مـن   مـن القـانون اجلنـائي ُيعـدُّ     ٣٦٦دة كان اإلعداد يقع ضمن تعريف الشـروع الـوارد يف املـا   
 املسائل الوقائعية.

    
    )٣٧و ٣٠إنفاذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات     

مـة ورادعـة مبـا فيـه     بوجه عام، رأى فريق االستعراض أنَّ اجلزاءات املتعلقة جبـرائم الفسـاد مالئ  
 طورة اجلرم املرتكب يف االعتبار.الكفاية، مع أخذ خ

بعـض املبـادئ التوجيهيـة فيمـا     على ) ١٥٤القانون اجلنائي (الفصل  ينصقربص،  أبلغتوكما 
ــة، ومل      يتعلــق بفــرض اجلــزاءات. ورأى فريــق االســتعراض أنَّ هــذه اإلرشــادات بالغــة العمومي

وجيهية إضافية تكفل للسلطات القضائية املختصَّة، ولسـلطات  يتمكَّن من العثور على مبادئ ت
عنــد االقتضــاء، تعــديل إطــار اجلــزاءات حبيــث تراعــي، علــى ســبيل املثــال،     ،االدِّعــاء املختصَّــة

 الظروف املخفِّفة أو العوامل األخرى اليت تستلزم "تفريد" العقوبة.

وأعضـاء جملـس النـواب، أثنـاء      رئيس اجلمهورية ونائـب رئـيس اجلمهوريـة    وال يتمتع أحد عدا
أيِّ بشـأن   ا. ومـع ذلـك، ميكـن مالحقتـهم قضـائي     فترة واليتهم، حبصانات يف الدعاوى اجلنائية

جرميــة بعــد احلصــول علــى إذن خــاص مــن رئــيس احملكمــة العليــا (يف حالــة رئــيس اجلمهوريــة   
 ن الدستور).) م٢(٨٣واب) (املادة ونائبه)، واحملكمة العليا (يف حالة أعضاء جملس الن

رئيس اجلمهوريــة وجملــس الــوزراء. ويعهــد لــوالنائــب العــام هــو املستشــار القــانوين للجمهوريــة و
الدستور للنائب العام باملسؤولية العامة عن مجيع املالحقات القضائية، ومينحه صالحيات واسـعة  
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الواسـع النطـاق الـذي    التشـريعات القانونيـة مل حتـدِّد بدقَّـة حـدود الـدور       أنَّ يف تنفيذ مهامه. بيد 
يضـطلع بـه النائـب العـام، وأتاحـت حريـة تصــرُّف كـبرية ملـن يشـغل املنصـب بشـأن مواصــفات            

شـخص  أيِّ صالحياته واستخدامها. ويتمتع النائب العام بسلطة حتريك الدعاوى القضـائية ضـد   
فها. وعلى جرمية ومباشرة تلك الدعاوى وتوليها واالستمرار فيها أو وقأيِّ يف اجلمهورية بشأن 

يف حـد ذاهتـا،   لتخفيف العقوبة، الرغم من أنَّ النظام القانوين احمللي ال يسمح باملساومة القضائية 
أن ُيسقط اتِّهامات موجَّهة ضد شخص يف حال اعترافه بأنَّـه مـذنب يف   يا جيوز للنائب العام عمل

 اتِّهامات أخرى.

عنـد النظـر يف إمكانيـة اإلفـراج املبكـر أو      ويف قربص، عادة ما تؤخذ جسامة اجلرم يف االعتبار 
 شخاص املدانني بارتكاب اجلرائم.املشروط عن األ

) مــن قــانون اخلدمــة العامــة، ميكــن حرمــان املــوظفني العمــوميني املــتَّهمني    ١(٨٥ووفقــاً للمــادة 
)) أو حـىت انتـهاء إجـراءات    ١(٨٥املناصب أثناء التحقيق (املادة  تويلبارتكاب جرائم فساد من 

 )).٢(٨٥(املادة  بكاملهالقضية ا

 ن يف اخلدمــة العامــة شــخصاخلدمــة العامــة، ال ميكــن أن ُيعــيَّ(د) مــن قــانون ٣١ووفقــاً للمــادة 
 ة باألمانة أو الشرف.أُدين بارتكاب جرمية خطرية خملَّ

ة باألمانـة أو تصـل إىل   ديبية يف حال ارتكابه جرميـة خملَّـ  وخيضع املوظف العمومي للمالحقة التأ
). وتــنصُّ ١٩٩٠مـن قــانون اخلدمــة املدنيــة لســنة   ٧٣خمالفــة واجباتــه أو التزاماتــه (املــادة  حـد 

 ى اجلزاءات التأديبية ذات الصلة.من القانون عل ٧٩املادة 

السلطات القربصية أنَّها تشجِّع تعاون األشخاص الذين شاركوا يف ارتكـاب جرميـة مـع     وأبلغت
مـن االتفاقيـة، عـن طريـق تطبيـق أحكـام قـانون         ٣٧املـادة   سلطات التحقيق املختصَّة، متشـياً مـع  

). وتنـدرج صـالحية إصـدار قـرار مـنح احلصـانة مـن        L.95(I)/2001محاية الشهود (القـانون رقـم   
املالحقة القضائية ضمن السلطة التقديرية للنائب العام. وقد أُعـدَّ مشـروع قـانون منفصـل يضـع      

عـد   ميكـن اتِّخاذهـا جتـاه أولئـك األشـخاص. ومل ُتـربم ب      أحكاماً تكميلية بشأن تـدابري الرأفـة الـيت   
 اتفاقات دولية يف هذا اجملال.

    
    )٣٣و ٣٢د واملبلِّغني (املادتان محاية الشهو    

)، ميكـن أن تـأمر احملكمـة    L.95(I)/2001من قانون محاية الشهود (القـانون رقـم    ٥وفقاً للمادة 
ط حلمايـة الشـهود ومـن    على إنشاء خمطَّ ١٦املادة  وتنصُّباتِّخاذ تدابري خاصة حلماية الشهود. 

 يساعدون العدالة حتت سلطة النائب العام وإشرافه.
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ح َتمعلومات جمتزأة عن أحكام قانون محاية الشهود. وعـالوة علـى ذلـك، مل تُـ     قربصوقدَّمت 
 ط محاية الشهود من الناحية التشغيلية.معلومات بشأن فعالية خمطَّ أيُّ

تطبيـق املبـادئ العامـة الـيت يضـعها قـانون العمـل يف محايـة املـبلِّغني. وتـنصُّ            عنقربص  وأبلغت
مـن   ٩على أنَّ املسؤول الذي يفرض، باملخالفة للمادة  L.95(I)/2001من القانون رقم  ٩املادة 

االتفاقية بشأن الفساد يف إطار القانون املدين، عقوبـة ال مـربِّر هلـا علـى املـبلِّغني إلبالغهـم عـن        
ســاد يرتكــب جرميــة ميكــن أن تصــل عقوبتــها إىل الســجن أو الغرامــة املاليــة. كمــا أشــارت   الف

 .2001(I)95) من قانون محاية الشهود رقم ٣(١٦قربص إىل املادة 

الوطنيـة املتعلِّقـة حبمايـة املـبلِّغني غـري فعَّالـة إىل        التنظيميـة  والحظ فريـق االسـتعراض أنَّ اللـوائح   
ريعات د الفريق بشـدَّة وضـع تشـ   و متباين ومبَهم، ومن مثَّ، أيَّى حنحد كبري، بسبب تطبيقها عل
مشروع قانون منفصل يضع أحكاماً تكميلية بشأن محاية املـبلِّغني   حمددة. ومع ذلك، فقد أُعدَّ

 واجلناة املتعاونني.
    

    )٤٠و ٣١سرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ ال    
الذي ينصُّ على إمكانية تطبيـق املصـادرة    ،قانون مكافحة غسل األمواليرد نظام املصادرة يف 

 أصلية ألغراض غسل األموال.على أيِّ فعل إجرامي يشكِّل جرمية 

"، حسـب  لتحويلـها نقـداً  وميكن فرض املصادرة على أساس القيمة فيما يتعلَّق بأيِّ "ممتلكات قابلـة  
ممتلكـات حيوزهـا    غسل األموال، والـيت تشـمل أيَّ   من قانون مكافحة ١٣التعريف الوارد يف املادة 

 "هدية حمظورة". شرأو غري مبا مباشر على حنوشخص آخر قدَّم له املتهم  املتهم أو أيُّ

ومن أجل تأمني املمتلكات لغرض املصادرة، يسمح قانون مكافحة غسل األمـوال بإصـدار "أوامـر    
 وتأمينها. لتحويلها نقداًتلكات القابلة املم ظ هبدف جتميدتة" مثل أوامر التقييد والتحفُّمؤقَّ

مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال)، ولكـن يف حـال         ٦وتتوقف املصادرة على اإلدانة (املـادة  
دون إدانة. وختضـع األدوات  من )، تكون املصادرة العينية ممكنة ٣٣توافر شروط معينة (املادة 

)(ب) مــن قــانون ١(٨ضــاً للمصــادرة (املــادة  الــيت ُتســتخدم أو ُتعــدُّ لالســتخدام يف اجلــرائم أي 
مكافحة غسل األموال) وكذلك العائـدات "الثانويـة" املتأتيـة مـن اجلرميـة (احملوَّلـة أو املبدَّلـة أو        

 )(ب)).٤(٣املخلوطة بغريها). وُتكفل احلماية حلقوق األطراف الثالثة احلسنة النية (املادة 

موال علـى أنَّـه جيـوز للمحكمـة أن تفتـرض، مـا مل       من قانون مكافحة غسل األ ٧وتنصُّ املادة 
ممتلكات اكتسـبها املتـهم بعـد ارتكـاب اجلـرم األصـلي، أو ُنقلـت         ُيثبت املتهم العكس، أنَّ أيَّ
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وقت أثناء السـنوات السـت السـابقة علـى بـدء اإلجـراءات اجلنائيـة ضـّده،         أيِّ ملكيتها إليه يف 
 كتساهبا ذا صلة بارتكاب اجلرمية.ا ُعدَّ

العامـة، أن تعـيِّن حارسـاً    بعد صدور أمر املصادرة، جيوز للمحكمـة، بنـاء علـى طلـب النيابـة      و
لممتلكات من أجل الوفاء بـأمر املصـادرة. وتـنصُّ املـواد مـن      ل" التحويل النقدييتوىل " اقضائي
ــى اإلجــراءات الواجــب اتِّباعهــا يف هــذا       ٢٤إىل  ١٧ ــانون مكافحــة غســل األمــوال عل مــن ق

 سند القانون دور احلارس القضائي إىل وزارة التجارة.الشأن. وي

الصـادرة   ،ويتضمن الفصل التاسع من القوانني املعنيـة بالنشـاط التجـاري للمؤسسـات االئتمانيـة     
) ٢(٥٥و ٤٥املـادتني   وكـذلك يف ، ٢٩و (ألف)٢٨، يف املادتني ٢٠١٦وسنة  ١٩٩٧بني سنة 

ع السـرية املصـرفية ألغـراض التحقيقـات     من قـانون مكافحـة غسـل األمـوال، أحكامـاً بشـأن رفـ       
ــام، ال توجــد أيُّ   ــة. وبوجــه ع ــام       احمللي ــة أم ــل عقب ــة بالســرية املصــرفية ميكــن أن متثِّ ــود متعلق قي

التحقيقات املتصلة بالفساد، بيد أنَّـه ميكـن النظـر يف إنشـاء سـجل مركـزي للحسـابات املصـرفية         
 ات املصرفية.هبدف منع التأخريات احملتملة يف احلصول على املعلوم

    
    )٤١و ٢٩(املادتان  يالسجل اجلنائالتقادم؛     

جرمية يف قربص. ومع ذلـك، تؤخـذ يف احلسـبان عنـد إصـدار احلكـم       يِّ ال توجد فترة تقادم أل
النــهائي احتماليــة اإلضــرار حبقــوق املــدَّعى عليــه بســبب طــول فتــرة الزمنيــة املنقضــية، بــل وقــد 

 ة.يؤدي إىل إهناء اإلجراءات القضائي

(أ) من قانون اإلجراءات اجلنائية، حيقُّ للمحكمـة، عنـد إصـدار احلكـم أو يف     ٨٠ووفقاً للمادة 
أن تأخذ يف االعتبـار اإلدانـات    عدُّة أمور ومنهاأية مرحلة أخرى من مراحل الدعوى اجلنائية، 

الســابقة الصــادرة ضــد مرتكــب اجلرميــة مــن احملــاكم يف الــدول األعضــاء األخــرى يف االحتــاد     
ألورويب. ومل تقدِّم قـربص مزيـداً مـن املعلومـات بشـأن نظـر احملـاكم احملليـة يف أحكـام اإلدانـة           ا

 ورويب.الصادرة يف بلدان غري الدول األعضاء يف االحتاد األ
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
مــن القــانون اجلنــائي الواليــة القضــائية علــى األعمــال اإلجراميــة املرتكبــة علــى   ٥تنشــئ املــادة 

أراضــي قــربص واألعمــال اإلجراميــة الــيت يرتكبــها مــواطن قربصــي يف اخلــارج "أثنــاء عملــه يف  
اشـتراط   ٢٠١٢لسـنة   (I)95خدمة اجلمهورية". وألغـى قـانون (تعـديل) القـانون اجلنـائي رقـم       

تجــرمي يف مجيــع حــاالت الواليــة القضــائية األخــرى علــى أســاس مبــدأ الشخصــية     ازدواجيــة ال
مـن قـانون التصـديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد           ٥اإلجيابية. ومبوجب املـادة  
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أيِّ )، ُمنحـت احملـاكم القربصـية الواليـة القضـائية حملاكمـة       2008/(III)25(قانون التصـديق رقـم   
 من االتفاقية. ٤٢ليها يف املادة التفاقية يف مجيع احلاالت املشار إفعل جمرَّم مبوجب ا

من القـانون اجلنـائي علـى إنشـاء الواليـة القضـائية علـى بعـض اجلـرائم الـيت            ٥كما تنصُّ املادة 
يف ذلـك مواطنـو مجهوريـة قـربص، مثـل       مبنشخص، أيِّ بلد أجنيب من جانب أيِّ ُترتكب يف 

  بة ضد أمن اجلمهورية أو النظام الدستوري.اخليانة، أو اجلرائم املرتك
    

    )٣٥و ٣٤عويض عن الضرر (املادتان عواقب أفعال الفساد؛ الت    
 EC/2004/18جملـس أوروبــا  الصـادر عـن   لتوجيـه  لالصـيغة احملليــة   2012/(I)12يضـع القـانون رقـم    

د وُيسـتبعَ بشأن تنسيق إجراءات إرساء عقـود اخلـدمات العامـة.     ٢٠٠٤آذار/مارس  ٣١املؤرَّخ 
مرشح أو مقدِّم عطاء أُدين يف جرمية املشاركة يف منظمة إجراميـة أو الفسـاد أو االحتيـال أو     أيُّ

العقـد، ميكـن إهنـاء العقـد.     غسل األموال من إجراءات منح العقود. وإذا أُدين املتعاقد بعد توقيع 
س سـنوات. والسـلطة   ق نظام لتناوب املـوظفني املسـؤولني عـن االشـتراء العمـومي كـل مخـ       وُيطبَّ

 املختصَّة باالشتراء العمومي هي اهليئة الوحيدة املكرَّسة لإلشراف على االشتراء العمومي.

من قانون (التصديق على) االتفاقية بشأن الفساد يف إطار القانون املـدين لسـنة    ٤ووفقاً للمادة 
فعــال الفســاد شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أصــابه ضــرر نتيجــة لفعــل مــن أ  يِّ ، حيــقُّ أل٢٠٠٤

 مقاضاة املتسبِّبني يف ذلك الضرر ُبغية احلصول على تعويض منهم.
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
يشــمل اإلطــار املؤسســي ملكافحــة الفســاد يف قــربص هيئــات خمتلفــة تضــطلع بواليــات مزدوجــة يف 

ويـنصُّ الدسـتور وتشـريعات أخـرى علـى مناصـب مسـتقلة مثـل         جمايل إنفاذ القانون ومنع الفسـاد.  
النائب العام؛ ومراجع احلسابات العام الذي يرأس دائـرة املراجعـة الداخليـة للحسـابات؛ واحملاسـب      
العام؛ واملفوَّض املعـين بـاإلدارة وحقـوق اإلنسـان (أمـني املظـامل)؛ واملفـوَّض املعـين حبمايـة البيانـات           

ــة ضــد      الشخصــية؛ ومكتــب الســلطة  ــاءات والشــكاوى املقدَّم ــالتحقيق يف االدِّع ــة ب املســتقلَّة املعني
ــراء غــري املشــروع)؛ وحمــافظ مصــرف        ــة بشــأن الفســاد أو الرشــوة أو اإلث الشــرطة (وأيضــاً املقدَّم

 اجلمهورية املركزي.  

) ٥٣وقد أُنشئت وحدة مكافحة غسل األموال مبوجب قانون مكافحة غسـل األمـوال (املـادة    
حدة االستخبارات املالية يف قربص. وهي وحدة متعدِّدة الوكاالت تتألف من ممـثلني  بصفتها و

عــن النائــب العــام ورئــيس الشــرطة ومــدير إدارة اجلمــارك. والوحــدة هــي املســؤولة عــن مجــع   
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املعلومــات والتحقيــق يف قضــايا غســل األمــوال، وتتعــاون علــى حنــو وثيــق مــع ســلطات إنفــاذ    
 القانون يف مرحلة التحقيق.

وشجَّع اخلرباء املستعرضون السلطات الوطنية املختصَّـة علـى مواصـلة بـذل اجلهـود مـن أجـل زيـادة         
تبسيط التنسيق يف أعمال مكافحة الفساد، سواء فيما بني السلطات نفسـها أو مـع القطـاع اخلـاص.     

 وميكن أن يشمل ذلك تعزيز هيكل هيئة التنسيق املعنية مبكافحة الفساد ودورها ووظائفها.
    

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
  )؛٢٩جرمية يف نظام العدالة اجلنائية احمللي (املادة يِّ عدم وجود فترة تقادم أل •

 )؛٣١دون إدانة بعد استيفاء شروط معيَّنة (املادة  من إمكانية املصادرة العينية  •    

الشــتراء العمــومي كــل مخــس نظــام التنــاوب املطبَّــق علــى املــوظفني املســؤولني عــن ا   •    
 )؛٣٤سنوات (املادة 

وجــود مكاتــب مســتقلَّة تضــطلع بواليــات مزدوجــة يف جمــايل إنفــاذ قــوانني مكافحــة   •    
الفساد ومنع الفسـاد، مـع مراعـاة ضـمان حصـوهلا علـى املـوارد الكافيـة لالضـطالع          

  ).٣٦بوظيفتها (املادة 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
 ١٠٥يف إلغاء اشتراط أن يكون الفعل التعسفي "ميـسُّ حبقـوق الغـري" يف املـادة      النظر  •  

 )؛١٩(إساءة استغالل املنصب) من القانون اجلنائي (املادة 

 )؛٢٣تسجيل وجتميع إحصاءات شاملة وحمدَّثة بشأن غسل األموال (املادة   •  

لســلوك اإلجرامــي النظــر يف إمكانيــة وضــع وصــف أكثــر دقــة يف التشــريعات احملليــة ل  •  
 )؛٢٤املتمثِّل يف اإلخفاء ومتييزه، عند االقتضاء، عن جرمية غسل األموال (املادة 

مواصلة بذل اجلهـود الراميـة إىل سـنِّ تشـريعات تضـمن أن تكـون اجلـزاءات املطبَّقـة           •  
 )؛٢٦ضد األشخاص االعتباريني فعَّالة ومتناسبة ورادعة (املادة 

لة بشــأن املعاقبــة علــى اجلــرائم املتعلقــة بالفســاد، مبــا يف وضــع مبــادئ توجيهيــة مفصَّــ  •  
 ))؛٢(٣٧)، وبقدر انطباقها، املادة ١(٣٠ذلك الظروف املخفِّفة للعقوبة (املادة 

سـليب علـى    تـأثري أيِّ ضمان تنفيذ نظام املصادرة الوطين على حنو متَّسق هبـدف منـع     •  
 )؛٣١فعالية التشريعات ذات الصلة (املادة 
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 )؛٣٢التشريعات احمللية املتعلقة حبماية الشهود بفعالية (املادة  إنفاذ ضمان  •  

ــة         •   ــدول األخــرى ألغــراض محاي ــع ال ــات، حســب االقتضــاء، م ــرام اتِّفاق النظــر يف إب
 )؛٣٧و ٣٢الشهود واملتعاونني مع العدالة (املادتان 

محايـة املـبلِّغني   مواصلة بذل اجلهود اجلارية الرامية إىل تشريع أحكـام تكميليـة بشـأن      •  
 اضـطالع قـربص   سـياق  ويفعن أفعال الفساد يف كل من القطـاعني العـام واخلـاص،    

   ؛)٣٣ املادة( التشريعية املعايري هذه مشولية ضمان تعزيز بذلك،

ضمان توفر املوارد الكافية لسلطات إنفاذ القـانون املسـؤولة عـن التحقيـق يف جـرائم        •  
 )؛٣٦الفساد (املادة 

بذل اجلهود الرامية إىل زيادة تبسـيط التنسـيق يف أعمـال مكافحـة الفسـاد،       مواصلة  •  
ــع القطــاع اخلــاص. وميكــن أن        ــة املختصــة أو م ــني الســلطات الوطني ــا ب ســواء فيم
يشمل هـذا وضـع أنظمـة أكثـر فعاليـة وكفـاءة إلدارة القضـايا وتبـادل املعلومـات،          

لفسـاد ودورهــا ووظائفهــا  فضـالً عــن تعزيـز هيكــل هيئــة التنسـيق املعنيــة مبكافحــة ا   
 )؛٣٩و ٣٨(املادتان 

النظر يف استحداث سجل مركزي للحسابات املصرفية ُبغية منـع التـأخريات احملتملـة      •  
يف احلصول على املعلومات املصرفية اليت قد تكون ذات صـلة باالشـتباه يف ارتكـاب    

 )؛٤٠جرائم جنائية (املادة 

من املمكـن أن تؤخـذ يف    حىت يصبحري تشريعية النظر يف اعتماد تدابري تشريعية أو غ  •  
االعتبار اإلدانات الصادرة يف بلدان أخرى عدا الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب    
ضد اجملرمني املزعومني بغرض استخدام تلـك املعلومـات يف الـدعاوى اجلنائيـة احملليـة      

 ).٤١دة املتعلقة جبرائم الفساد (املا
    

      اون الدويلالفصل الرابع: التع  - ٣  
    على تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات  - ١- ٣  

  ت اجلنائية تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءا    
    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 

بصـيغته املعدَّلـة    L.97/1970قانون تسليم اجملـرمني اهلـاربني رقـم    لاملطلوبني  تسليُم خيضع أساساً
والعديــد مــن املعاهــدات الثنائيــة   L.175(I)/2013والقــانون رقــم  L.154(I)/2011بالقــانون رقــم 
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ميكنـها أن تقـوم    معاهدة لتسـليم املطلـوبني، ولكـنْ    واملتعددة األطراف. وتشترط قربص وجوَد
 بالتسليم على أساس املعاملة باملثل.

متاشــياً مــع القــرار  وفيمــا يتعلــق بســائر الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب، ُيســلَّم اهلــاربون    
ــؤرَّخ   اإلطــاري ــس األورويب امل ــه  ١٣للمجل ــبض     ٢٠٠٢حزيران/يوني ــاء الق ــر إلق بشــأن أوام
، بصـيغته املعدَّلـة   L.133(I)/2004، والذي ُنفِّذ عـن طريـق سـنِّ القـانون رقـم      )EAW( األوروبية
 .L.30(I)/2014القانون و L.112(I)/2006رقم بالقانون 

ري التسـليم مبوجـب االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن تسـليم املطلـوبني لعـام         ويف إطار جملـس أوروبـا، جيـ   
 ثالثة من بروتوكوالهتا اإلضافية.بصيغته املعدَّلة) و L.95/1970(قانون التصديق رقم  ١٩٥٧

وتعترف قربص باالتفاقية كأساس قانوين للتسـليم، وقـد أخطـرت األمـني العـام لألمـم املتحـدة        
 تفاقية يف تقدمي طلبات التسليم أو تلقيها.  بذلك، ولكنها مل تستخدم اال

الــذي تفسِّــره علـى أســاس هنـج "الســلوك األساســي".    ،وتطبِّـق قــربص مبـدأ ازدواجيــة التجـرمي   
تقل عقوبتـها يف كـلٍ    وحىت تكون اجلرمية من اجلرائم اليت ميكن تسليم املطلوبني فيها، جيب أالَّ

شـهراً، أو أن يكـون قـد صـدر      ١٢سـجن ملـدة   من الدولة متلقية الطلب والدولة الطالبة عـن ال 
 ٧فيها حكم باإلدانة يف الدولة الطالبة إذا كانت فترة السجن ال تقل عـن أربعـة أشـهر (املـادة     

 ).L.97/1970) من القانون رقم ١(٥واملادة  L.133(I)/2004من القانون رقم 

ــة، ال       ــاء القــبض األوروبي ــر إلق ــذ أوام ــد تنفي ــى ســبيل االســتثناء، عن ــاك حاجــة  وعل تكــون هن
ازدواجية التجرمي يف جرائم حمدَّدة، مبا فيها جرائم الفساد، إذا كانـت اجلرميـة    اشتراطالستيفاء 

ذات الصـلة ُيعاقـب عليهـا يف الدولــة الطالبـة بالسـجن ملـدة ال تقــل عـن ثـالث سـنوات (املــادة          
 ).L.133(I)/2004) من القانون رقم ٢(١٢

ملتحــدة ملكافحــة الفســاد، ن تســليم املطلــوبني واتفاقيــة األمـم ا وخالفـاً لالتفاقيــة األوروبيــة بشـأ  
 أحكاماً بشأن تبعية التسليم.   L.97/1970يتضمن القانون رقم   ال

 L.97/1970من القـانون رقـم    ٦واملادة  L.133(I)/2004من القانون رقم  ١٤و ١٣وحتدِّد املادتان 
تسـليم يتعلـق جبرميـة سياسـية. وال     طلـب ال  إذاأسباب رفض التسـليم. وال تسـلِّم قـربص شخصـاً     

 تعترب جرائم الفساد جرائم سياسية.

علـى معـايري اإلثبـات يف إجـراءات التسـليم.       L.97/1970)(أ) مـن القـانون رقـم    ٥(٩وتنصُّ املادة 
وينبغي أن تقتنع حمكمة التسليم بأنَّ األدلة، يف احلاالت اليت يكون فيها الشخص املطلوب متهماً 

من شأهنا أن توفر سبباً مرجِّحاً يربِّر حماكمته لو كانت قد ارُتكبت يف قـربص.  بارتكاب جرمية، 
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وألغراض التسليم مبوجـب االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن تسـليم املطلـوبني، تكفـي الوثـائق الداعمـة          
 ).L.97/1970) من القانون رقم ٣(١٣من تلك االتفاقية (املادة  ١٢املنصوص عليها يف املادة 

ار الــزمين الــالزم لالســتجابة لطلــب التســليم تبعــاً ملــدى تعقيــد القضــية، مــن بــني وخيتلــف اإلطــ
إلقاء القبض األوروبية إجراءات معجَّلة لتسليم اهلاربني إىل الـدول   مسائل أخرى. وتوفِّر أوامُر

األخرى األعضاء يف االحتاد األورويب. ومبوجب الربوتوكول اإلضايف الثالث امللحـق باالتفاقيـة   
 بية بشأن تسليم املطلوبني، هناك أيضاً إمكانية اتِّباع إجراءات تسليم مبسَّطة.  األورو

ــام     ــابع يف ع ــديل الدســتوري الس ــذ التع ــلِّم   L.68(I)/2013( ٢٠١٣ومن ) ميكــن لقــربص أن تس
مواطنيها بناء على أمـر إلقـاء قـبض أورويب أو معاهـدة دوليـة منطبقـة، شـريطة أن تكـون تلـك          

 يف الدولة املتعاونة.   املعاهدة مطبَّقة أيضاً

مـن القـانون رقـم     ١٢وال ميكن رفض التسليم استناداً إىل الطـابع املـايل للجرميـة وحـده (املـادة      
L.133(I)/2004    والربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق باالتفاقية األوروبية بشأن تسـليم املطلـوبني

 ).L.17/1984(قانون التصديق رقم 

معاهـدات ثنائيـة بشـأن نقـل السـجناء، فضـالً عـن اتفاقيـة جملـس          وقربص دولة طـرف يف عـدَّة   
). كمـا  ١٩٩٧) وبروتوكوهلـا اإلضـايف (  ١٩٨٣أوروبا بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم (

أنَّ قربص دولة طرف يف االتفاقية األوروبية املتعلقـة بنقـل الـدعاوى اجلنائيـة. ومل تقـدِّم قـربص       
 أمثلة على تنفيذ هذه االتفاقيات.  

    
    )٤٦القانونية املتبادلة (املادة املساعدة     

م املساعدة القانونية املتبادلة وفقاً لقانون التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة (القـانون رقـم       ُتقدَّ
L.23(I)/2001  فضـــالً عـــن معاهـــدات املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة. ويف حالـــة عـــدم وجـــود (

 نية املتبادلة على أساس املعاملة باملثل.  معاهدة، ميكن تقدمي املساعدة القانو

) ٣(٤٦وميكن أن ُتمنح املساعدة القانونية املتبادلة جلميع األغـراض املنصـوص عليهـا يف املـادة     
من االتفاقية، مبا يف ذلـك احلـاالت الـيت ميكـن فيهـا مسـاءلة األشـخاص االعتبـاريني. وال ُتعتـرب          

 ة القانونية املتبادلة.السرية املصرفية سبباً لرفض طلبات املساعد

فيمـا   L.23(I)/2001) من القـانون رقـم   ٣(٩مبوجب املادة  وليست ازدواجية التجرمي شرطاً إالَّ
يتعلق مبراحل التحقيق املبكرة يف اجلرائم ذات الطبيعة املالية. وميكن أن تقـدِّم قـربص املسـاعدة    

ذلـك  حمـدَّدة يف   تنظيميـة  جـد لـوائح  القانونية املتبادلة يف غياب ازدواجيـة التجـرمي، ولكـن ال تو   
 الشأن يف التشريعات احمللية.
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) والسلطة املركزية املختصَّـة بالتعامـل مـع طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (وأيضـاً التسـليم         
 هي وزارة العدل والنظام العام.

ت الدبلوماسـية  ا مباشـرة أو عـن طريـق القنـوا    وميكن نقل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة إمَّـ 
) أو، يف احلاالت العاجلة، عـن طريـق املنظمـة الدوليـة     L.23(I)/2001من القانون رقم  ٧(املادة 

 للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).  

وميكن تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة وفقـاً لإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف الطلـب،       
أو االتفاقيــات الدوليــة األخــرى املتعلقــة حبقــوق  مــا مل تكــن هــذه اإلجــراءات خمالفــة للدســتور
). ويتوقَّـف  L.23(I)/2001) مـن القـانون رقـم    ٢(٩اإلنسان اليت تكون قربص طرفاً فيها (املـادة  

اإلطــار الــزمين لتنفيــذ طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى الطلــب ذاتــه وعلــى الظــروف    
 اخلاصة بكل حالة.

) ١٩٥٩يــة األوروبيــة للمســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة ( وقــربص دولــة طــرف يف االتفاق
(متَّ التصـديق علـى الربوتوكـول اإلضـايف      ٢٠٠١عـام  و ١٩٧٨وبروتوكوليها اإلضـافيني لعـام   

الثاين بعد الزيارة القُطرية). كما أنَّ قربص ملزمة باالتفاقية األوروبيـة بشـأن املسـاعدة املتبادلـة     
. وأبرمــت قــربص، ٢٠٠٠ الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب لعــام  يف املســائل اجلنائيــة بــني

 حسبما أفادت به، ثالث عشرة معاهدة ثنائية بشأن التعاون القانوين يف املسائل اجلنائية.
    

  ي اخلاصة تحرِّالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب ال    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

نفـاذ القـانون يف قـربص تقـدمي املسـاعدة إىل نظرياهتـا يف البلـدان األجنبيـة علـى          ميكن لسلطات إ
ــة مــع       ــد أبرمــت قــربص اتفاقــات ثنائي ــة. وق ــة. وميكــن   ٢٨أســاس معاهــدة منطبق ــار دول اعتب

ولكنَّها مل ُتستخدم حىت اآلن.ااالتفاقية أساساً قانوني ، 

ــة     ــة عضــواً يف املنظمــة الدولي ــة (اإلنتربــول) ويف  وميكــن لقــربص، بوصــفها دول للشــرطة اجلنائي
وحدة التعاون القضائي التابعـة لالحتـاد األورويب (يوروجسـت) ويف مكتـب الشـرطة األورويب      
(اليوروبــول)، أن تتبــادل املعلومــات عــرب قواعــد البيانــات اخلاصــة هبــذه املنظمــات. ويزيــد مــن  

القربصـية يف اإلنتربـول    تيسري التعاون وتبادل املعلومـات وجـود ضـباط اتصـال تـابعني للشـرطة      
 واليوروبول ويف الدول األخرى األعضاء يف االحتاد األورويب.  

وميكن إنشاء أفرقة حتقيق مشتركة على أساس ترتيبات توضـع حسـب احلاجـة. وتـرد يف اتفاقيـة      
 االحتاد األورويب بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة والربوتوكـول اإلضـايف الثـاين امللحـق     
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على التوايل). وميكن لقربص أيضـاً أن تسـتخدم اتفاقيـة     ٢٠و ١٣هبا أحكام ذات صلة (املادتان 
مكافحة الفساد كأساس قانوين إلنشاء أفرقة التحقيق املشتركة. وعالوة على ذلك، ينظِّم قانونـا  

ــم     ــانون رق ــق املشــتركة (الق ــة التحقي ــانون  L.244(I)/2004أفرق ــة شــاء أفر) إنL.98(I)/2011والق ق
 التحقيق املشتركة.

وأشارت قربص إىل أساليب التحري اخلاصـة الـيت ميكـن االضـطالع هبـا يف إطـار اتفاقيـة االحتـاد         
يف  (اتفاقية "نـابويل الثانيـة")، مبـا   األورويب بشأن املساعدة املتبادلة والتعاون بني إدارات اجلمارك 

افحة الفساد كأساس قانوين للتسـليم  د والتسليم املراقب. وميكن استخدام اتفاقية مكذلك الترصُّ
أيِّ عـن  قربص  تبلِّغاملراقب خارج االحتاد األورويب يف حال عدم وجود معاهدة ثنائية، ولكن مل 

ممارسات ذات صلة. وترد يف الربوتوكول اإلضايف الثاين لالتفاقيـة األوروبيـة للمسـاعدة املتبادلـة     
ــادة     ــام ذات صــلة (امل ــة أحك ــادة     ١٨يف املســائل اجلنائي ــب وامل بشــأن  ١٩بشــأن التســليم املراق

التحريــات الســرية). وأوضــحت الســلطات القربصــية أنَّــه ســوف تصــدر تشــريعات حمليــة بشــأن  
التسليم املراقب وغريه من أساليب التحري اخلاصـة تكمـيالً لقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون       

أخرى بشأن هذه التشريعات احمللية،  معلومات األدلة. ومع ذلك، مل تقدِّم السلطات الوطنية أيَّ
 مبا يف ذلك أحكامها املتعلقة مبقبولية األدلة. 

    
    ارب الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتج  - ٢- ٣  

ــى          •   ــيس عل ــى الســلوك األساســي ول ــالتركيز عل ــة التجــرمي ب تفســري اشــتراط ازدواجي
 ))؛٢(٤٣املسمَّى القانوين للجرمية (املادة 

 L.68(I)/2013املطلوبني استناداً إىل اإلطار املنصـوص عليـه يف القـانون    تسليم املواطنني   •  
 ))؛١١(٤٤بشأن التعديل السابع للدستور (املادة 

تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وفقاً للطريقـة احملـدَّدة يف الطلـب (إذا كانـت       •  
ة حبقـوق اإلنسـان الـيت    ال تتعارض مع الدستور أو االتفاقيات الدولية األخرى املتعلقـ 

تكون قربص طرفاً فيها) وليس بالضـرورة وفقـاً للقـانون الـداخلي املنطبـق يف الدولـة       
 )).١٧(٤٦متلقية الطلب (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

النظر يف السماح بالتسليم يف غياب ازدواجية التجرمي يف حـاالت اجلـرائم املنصـوص      •  
القـبض األوروبيـة   تفاقية واليت تتجاوز اجلرائم املتَّصلة بتنفيـذ أوامـر إلقـاء    عليها يف اال

 ))؛٢(٤٤(املادة 
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النظر يف تضمني التشريع احمللي حكماً بشـأن تبعيـة التسـليم، بصـرف النظـر عـن أنَّـه          •  
 ))؛٣(٤٤بإمكان قربص تطبيق االتفاقية مباشرة (املادة 

الـيت تسـتغرقها إجـراءات التسـليم ورصـد تلـك        مواصلة تعزيز مجع البيانات عن املدة  •  
املدة فيما يتعلق باإلجراءات املضطلع هبا خارج إطـار أوامـر إلقـاء القـبض األوروبيـة      

 ))؛٩(٤٤(املادة 

قــة يف إجــراءات تســليم املطلــوبني، علــى النحــو   تيســري املعــايري اإلثباتيــة املطبَّ النظــر يف   •  
بغية التغلب على التحديات احملتملـة   صوصاًوخاملنصوص عليه يف التشريعات الوطنية، 

اليت ميكن أن تواجهها عالقات التسليم مع بلدان القانون املـدين خـارج جملـس أوروبـا     
 ))؛٩(٤٤(املادة 

أن توضِّح قربص يف القانون احمللي، من أجل اليقني القـانوين وبصـرف النظـر عـن أنَّ       •  
قدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف غيـاب     ت بإمكاهنا تطبيق االتفاقية مباشرة، إمكانيةَ

 ))؛٩(٤٦ازدواجية التجرمي (املادة 

مجع البيانات عن تنفيذ الصكوك املنطبقة بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم ونقـل    •  
اإلجــراءات اجلنائيــة، وزيــادة تعزيــز ومنهجــة مجــع البيانــات عــن ممارســات املســاعدة 

 )؛٤٧إىل  ٤٥فعاليتها (املواد من القانونية املتبادلة بغية تعزيز 

مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل حتسـني التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون، مبـا يف ذلـك          •  
 )؛٤٨عن طريق استخدام االتفاقية يف الواقع العملي كأساس قانوين (املادة 

مواصــلة بــذل اجلهــود املبذولــة علــى الصــعيد احمللــي مــن أجــل ســنِّ تشــريعات بشــأن    •  
بقبـول  ي اخلاصـة، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق      لتسليم املراقب وغريه من أساليب التحرِّا

  ).٥٠املستمدَّة من هذه األساليب (املادة  األدلةَ احملاكم
  


