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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الثامنة

 ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣- ١٩فيينا، 
 من جدول األعمال ٢البند 

       استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      خالصة وافية    
      رة من األمانةمذكِّ    
      إضافة    
  احملتويات

  الصفحة

  ٢................................................................................  خالصة وافية -ثانياً 
  ٢.....   )شعبية (مبا فيها منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصةمجهورية الصني ال  

    



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.49

 

2/46 V.16-09718 
 

      خالصة وافية  - ثانياً  
    مقدِّمة  - ١  

    املتحدة ملكافحة الفساد  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي للصني يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم  - ١- ١  
كــانون األول/  ١٠يف ("االتفاقيــة") تحــدة ملكافحــة الفســاد علــى اتفاقيــة األمــم امل الصــنيعــت وقَّ

ــايرالثاين/كــانون  ١٣قت عليهــا يف وصــدَّ، ٢٠٠٣ديســمرب  ــز  ٢٠٠٦ ين ــة حي . ودخلــت االتفاقي
  ) منها.٢( ٦٨للمادة وفقاً  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ١٢النفاذ بالنسبة للصني يف 

لت الصـني  للتنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة، عـدَّ     ق الصني أمهية كبرية على تنفيذ االتفاقيـة. وتعزيـزاً  علِّوُت
وأصدرت جمموعـة مـن التفسـريات القضـائية. ومجيـع       ،القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية

دة يف ممارسـات الصـني   نـة يف الفصـلني الثالـث والرابـع مـن االتفاقيـة جمسَّـ       الرئيسـية املبيَّ  املقتضيات
  والقضائية. القانونية
ــة  تنفيــذ أحكــ لكــنَّ ــواردة يف االتفاقي مــن خــالل القــوانني واللــوائح  يلــزم أن يكــون ام التجــرمي ال

  احمللية الصينية.التنظيمية 
  وتعترف الصني باالتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل.

  خبصائص صينية. انونيا اشتراكياوقد وضعت الصني نظاماً ق
وانني الـيت اعتمـدها جملـس الشـعب الـوطين      مـن القـ   بصفة رئيسيةوالقانون اجلنائي الصيين مستمد 

  وجلنته الدائمة.
احملـاكم علـى مجيـع املسـتويات جيـب أن      أنَّ وال تعد القرارات القضائية سوابق قضائية ملزمة، بيد 

تتبع التفسريات القضائية للمحكمة الشعبية العليا والتفسريات القضائية اليت تتشـارك يف إصـدارها   
  النيابة العامة الشعبية العليا.احملكمة الشعبية العليا و

إلرهـاب وفرقـة   امت اجملموعة األوروبيـة اآلسـيوية املعنيـة مبكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل        وقد قيَّ
  .فرقة العملالعمل املعنية باإلجراءات املالية مدى تنفيذ الصني للمعايري الصادرة عن 

مـنطقيت هونـغ    اإلداريـة اخلاصـة، فـإنَّ   إىل الدستور الصـيين والقـوانني األساسـية للمنـاطق      استناداًو
كونغ وماكاو اإلداريتني اخلاصتني حتظيان بقـدر كـبري مـن االسـتقالل الـذايت ومتارسـان سـلطات        
تنفيذية وتشريعية وتتمتعان بصـالحيات قضـائية مسـتقلة، مبـا يف ذلـك صـالحية إصـدار األحكـام         

  النهائية. القضائية
  

    قانونالفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ ال  - ٢  
من القـانون اجلنـائي    ٩٣يتماشى تعريف املوظف العمومي ("املوظف احلكومي") الوارد يف املادة 

  من االتفاقية. ٢مع املادة 
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    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

(إصدار األحكـام والعقوبـات    ٣٩٠(الرشو) و ٣٨٩ملواد م الصني رشو املوظفني العموميني يف اجترِّ
(رشــو  ٣٩٣(الوســطاء يف عمليــة الرشــو) و  ٣٩٢(رشــو الكيانــات)، و ٣٩١اخلاصــة بالرشــو)، و

(إصـدار األحكـام والعقوبـات     ٣٨٣املـواد  يف م االرتشاء للغري) من القانون اجلنائي. وجترِّ الكيانات
عقوبـات  ال(عقوبات االرتشاء و ٣٨٦ العموميني)، و(ارتشاء املوظفني ٣٨٥اخلاصة باالختالس)، و

  (ارتشاء الكيانات) من القانون اجلنائي. ٣٨٧التماس الرشوة) وعلى املشددة 
منها "وعد [موظف عمومي] مبزية غـري مسـتحقة أو عرضـها أو    و، ١٥من املادة  وبعض العناصر

ص أو كيـان آخـر"،   بشكل غري مباشر، [لصـاحل املوظـف نفسـه] أو لصـاحل شـخ     … منحه إياها 
"املبادئ هذه العناصر منصوص عليها بوضوح يف  نَّغري مدرجة صراحةً يف القانون اجلنائي. بيد أ

حملكمـة الشـعبية العليـا والنيابـة العامـة الشـعبية العليـا بشـأن         قانونيا الصادرة عـن ا امللزمة التوجيهية 
". وقـد  ةع قضـايا االخـتالس والرشـو   عدة مسائل ذات صلة بالتطبيق احملدد للقـانون يف التعامـل مـ   

  مزية هلا قيمة نقدية".أيِّ يكون غرض الرشوة احلصول على "
وُتجرِّم الصني رشو املوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة األجنبيـة يف املـادة        

 ةالرشويف حاالت "إالَّ من القانون اجلنائي (ولكنها ال جترم ارتشاءهم). وال تفرض عقوبة  ١٦٤
  ".يامببالغ ضخمة نسب

ــة، أدرجــت الصــني، يف    ــارة القطري ــادة ٢٠١٥آب/أغســطس مــن عــام   ٢٩وقبــل الزي  ٣٩٠، امل
  يف القانون اجلنائي لتجرمي املتاجرة بالنفوذ. مكرَّراً
من القانون اجلنائي الرشو واالرتشـاء يف القطـاع اخلـاص. وال يـنص      ١٦٤و ١٦٣م املادتان رِّوجت

ي، فيما يتعلق برشو املوظفني األجانب، على العناصر نفسها اليت سبق ذكرهـا فيمـا   القانون اجلنائ
ــة     ــوطنيني. وال تفــرض عقوب ــالغ  ةيف حــاالت "الرشــو إالَّ يتعلــق برشــو املــوظفني العمــوميني ال مبب

  ".يانسب ضخمة
    

      )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
 ٢٤و ٢٣للمـادتني   وفقاً ،اجلنائي غسل األموال واإلخفاءمن القانون  ٣١٢و ١٩١م املادتان جترِّ

من القـانون اجلنـائي غسـل عائـدات "االخـتالس والرشـوة" علـى         ١٩١من االتفاقية. وجترم املادة 
علـى عائـدات "مجيـع اجلـرائم". وتوضـح "التفسـريات        ٣١٢ز املـادة  كِّـ وجه التحديد، يف حني تر

عــدة مســائل ذات صــلة بــالتطبيق احملــدد للقــانون يف   الصــادرة عــن احملكمــة الشــعبية العليــا بشــأن 
نطـاق تطبيـق األحكـام ذات الصـلة      حماكمات قضايا غسل األموال وغريها مـن القضـايا اجلنائيـة"   

من القانون اجلنائي بعض العناصر املتوخاة يف املادة  ٢٩-٢٢من القانون اجلنائي. وتتضمن املواد 
  من االتفاقية. ‘٢‘(ب)  )١( ٢٣
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التجرمي شرطاً الزماً يف حال ارتكب رعايا أجانب جرائم أصلية يف اخلـارج؛ بيـد   زدواجية ا دُّعوت
  ُيشترط فيما يتعلق باملواطنني الصينيني. أنه ال

نظـر يف فعـل الغسـل الـذايت عنـد      ُي ولكـنْ وال جترم الصني غسل األموال الذايت كجرميـة منفصـلة.   
  إصدار احلكم بشأن اجلرمية األصلية.

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

من القانون اجلنائي جـرائم االخـتالس الـيت يرتكبـها موظفـون عموميـون (مبـا يف         ٣٨٢م املادة جترِّ
عنصــر "مــنح مزيــة غــري مســتحقة   صــراحةً ٣٨٢ذلــك تســريب املمتلكــات). وال تتضــمن املــادة  

العقوبـات املفروضـة علـى اجلرميـة املنصـوص       ٣٨٣. وحتـدد املـادة   لصاحل شـخص أو كيـان آخـر"   
  .٣٨٢عليها يف املادة 

  من القانون اجلنائي أيضاً حكماً منفصالً بشأن تبديد األموال العمومية. ٣٨٤وتورد املادة 
يف القطـاع  للممتلكات اإلجرامي  اإلبدال/األموال من القانون اجلنائي اختالس ٢٧١م املادة وجترِّ
مـن   ٣٩٧عندما تكون "األموال أو قيمة املمتلكات املختلسة كبرية نسبيا". وجتـرم املـادة    اصاخل

أن يكون شرط هو القانون اجلنائي إساءة استغالل الوظائف. ويلزم ملقاضاة مرتكب هذه اجلرمية 
 ب يف خسائر فادحة لألمـوال أو املمتلكـات العموميـة أو أحلـق أضـراراً كـبرية يف مصـاحل       قد "تسبَّ

  الدولة والشعب".
  اإلثراء غري املشروع.ُجرم من القانون اجلنائي على  ٣٩٥وتنص املادة 

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 

(أ) مــن االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك رشــو الشــهود   ٢٥ ةَمــن القــانون اجلنــائي املــاد ٣٠٧ ةُق املــادتطبِّــ
  وسيلة أخرى.أيِّ وعرقلة سري العدالة ب

  من القانون اجلنائي. ٢٧٧(ب) من االتفاقية يف املادة  ٢٥دة درجت املاوقد أُ
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
. ويشـمل  من القانون اجلنائي على املسؤولية اجلنائية "للوحـدة التنظيميـة"   ٣١و ٣٠تنص املادتان 

واألجهــزة  مفهــوم "الوحــدة التنظيميــة" الشــركات واملنشــآت واملؤسســات العامــة واملنظمــات       
 قُتطبَّـ احلكومية. وكلما ورد حكم بشأن مسـؤولية الوحـدة التنظيميـة يف مـواد القـانون اجلنـائي،       

ــائي ذات الصــلة        ــانون اجلن ــة. وبعــض أحكــام الق ــى الشخصــيات االعتباري ــة عل املســؤولية اجلنائي
 ٣٠٧ملـادة  باجلرائم املشمولة باالتفاقية ال ينص صراحة علـى مسـؤولية الوحـدة التنظيميـة (مـثال ا     

من القانون اجلنائي). ولكن، يف هذه احلالة، ميكن التحقيق مع الشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت 
  ومقاضاهتا. اجلرائم ذات الصلة
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مــن املبــادئ العامــة  ١٠٦حتميــل الشخصــيات االعتباريــة مســؤولية مدنيــة، وفقــاً للمــادة  أيضــاًوميكــن 
حتميــل الشخصــيات  أيضــاًوعــالوة علــى ذلــك، ميكــن  للقــانون املــدين يف مجهوريــة الصــني الشــعبية.  

مـن قـانون مجهوريـة     ٢٢االعتبارية مسؤولية إدارية مبقتضى أحكام الرشوة املنصـوص عليهـا يف املـادة    
 ٧٢، ومبقتضى أحكام االرتشاء املنصوص عليهـا يف املـادة   املنصفةالصني الشعبية ملكافحة املنافسة غري 

مــن التــدابري اإلداريــة لتســجيل     ٣٩يــة الصــني الشــعبية واملــادة    ) مــن قــانون االشــتراء يف مجهور  ٢(
املسـؤولية اجلنائيـة فـرض غرامـات. كمـا تشـمل        بشـأن مؤسسات اخلربة القضائية. وتشمل العقوبات 

العقوبـــات اإلداريـــة إلغـــاء التـــراخيص وحظـــر أنشـــطة معينـــة. وال متنـــع األحكـــام املتعلقـــة مبســـؤولية 
  لشخصيات الطبيعية اليت ترتكب جرائم فساد مسؤولية جنائية.الشخصيات االعتبارية من حتميل ا

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

 ٢٣من القانون اجلنائي املشاركة يف ارتكاب أفعال إجرامية. وجترم املـادة   ٢٩إىل  ٢٥جترِّم املواد من 
  د الرتكاب جرمية.منه اإلعدا ٢٢من القانون اجلنائي الشروع يف عمل إجرامي، يف حني جترم املادة 

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

من القانون اجلنـائي، يـتعني علـى القضـاة أن يراعـوا خطـورة اجلرميـة         ٦٢و ٦١و ٥املواد  مبقتضى
قوبـات القصـوى   وطبيعتها وظروفها. وجيب أن تكون العقوبات املطبقة متناسبة مع اجلـرائم. والع 

املنطبقـة علــى جرميــة رشــو وارتشــاء املــوظفني العمــوميني هــي: الســجن مــدى احليــاة علــى جرميــة  
مــن القــانون اجلنــائي) واإلعــدام علــى جــرمييت االرتشــاء واالخــتالس (املــادة    ٣٩٠الرشــو (املــادة 

  ) من القانون اجلنائي).١( ٣٨٣
  ات أو امتيازات قضائية.حصانأيِّ املوظفون العموميون يف الصني ب وال يتمتع

مــن قــانون  ١٧٢(املــادة القضـائية  وعـادة مــا تتبــع النيابـات العامــة الشــعبية مبـدأ إلزاميــة املالحقــة    
يف احلـاالت الـيت تكـون فيهـا اجلرميـة      إالَّ اإلجراءات اجلنائية). وال ميكن اختاذ قرار بعدم املالحقـة  

مرتكبـها مـن العقوبـة اجلنائيـة (املـادة       أو ميكـن إعفـاء   ،تسـتدعي فـرض عقوبـة جنائيـة     بسيطة وال
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١٧٣

ب مرتكبـو بعـض جـرائم الفسـاد يف     قَـ يعا الَّمـن املمكـن أ   جتـدر اإلشـارة إىل أنَّ  ويف هذا الصـدد،  
إذا كانــت املنــافع غــري املشــروعة املكتســبة كــبرية نســبيا أو كانــت مالبســات اجلرميــة    إالَّ الصــني 

ــائي علــى تعريــف واضــح لتلــك     خطــرية. وال  ــة وال القــانون اجلن يــنص قــانون اإلجــراءات اجلنائي
  بوضوح يف التفسريات القضائية. مبيَّنةأهنا إالَّ املالبسات، 

مـــن قـــانون  ٧٥و ٧٢و ٦٩و ٦٥و ٦٤) مـــن االتفاقيـــة يف املـــواد ٤( ٣٠درجـــت املـــادة وقـــد أُ
  اإلجراءات اجلنائية.
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من القـانون   ٨٦إىل  ٧٨قوبة أو اإلفراج املشروط يف املواد من وترد القواعد املتعلقة بتخفيف الع
  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ٢٦٣و ٢٦٢اجلنائي واملادتني 

للمـادة   وفقـاً وخيضع املوظفون العموميون لإليقاف عن العمل حاملا يبـدأ التحقيـق معهـم، وذلـك     
املؤقتـة  التنظيميـة  مـن اللـوائح    ٢٥ملـادة  من أنظمة التدابري التأديبية ملوظفي اهليئات اإلدارية وا ٣٨

  املتعلقة بالتدابري التأديبية إزاء سوء السلوك الصادر عن موظفي املؤسسات العمومية.
) ١( ٢٤ ، وفقاً للمادةنيامد اًموظف ُيعيَّنجرمية أن  يِّعلى أ ياشخص عوقب جنائ وال ميكن أليِّ

شـخص أديـن جبرميـة    يِّ صني الشعبية. وال ميكن ألمن قانون موظفي اخلدمة املدنية يف مجهورية ال
ــة،    اخــتالس أن يشــغل أيَّ  ــانون   ٧٣للمــادة  وفقــاًمنصــب هــام يف مؤسســة مملوكــة للدول مــن ق

ــة. وميكــن للمحــاكم أيضــاً أن متنــع      مجهوريــة الصــني الشــعبية بشــأن املؤسســات اململوكــة للدول
اململوكـة للدولـة كعقوبـة ثانويـة     شخصاً ما من تويل منصب يف املؤسسات العمومية واملؤسسات 

ــائي.   ٥٤) مــن املــادة ٤) و(٣والفقــرتني الفــرعيتني ( مكــرَّراً ٣٧باملــادة  عمــالً مــن القــانون اجلن
وميكن اختاذ إجراءات تأديبية وإجراءات مالحقة قضـائية معـاً يف مجيـع القضـايا الـيت يتـورط فيهـا        

  موظفون عموميون.
ت فرض على اجملرم الذي يوفر مساعدة مهمـة لسـلطا  تي، قد من القانون اجلنائ ٦٨للمادة  وفقاًو

  اليت حيظى هبا الشهود.نفسها وحيصل على احلماية  ،عفى منهاإنفاذ القانون عقوبة خمففة أو ُي
(املادة  قضائيافة على الراشي الذي يعترف جبرمه طوعاً قبل مالحقته وميكن أن تفرض عقوبة خمفَّ

مـن   ٣٩٠قبـل بـدء التحقيـق معـه بشـأن مسـؤوليته اجلنائيـة (املـادة         من القانون اجلنائي) أو  ١٦٤
القانون اجلنائي). وميكن للوسيط يف عملية الرشو الـذي يعتـرف جبرمـه طوعـاً قبـل بـدء التحقيـق        

عقوبتـه أو ُيعفـى   ل ُينـال ختفيفـاً  مـن القـانون اجلنـائي) أن     ٣٩٢معه بشأن مسؤوليته اجلنائية (املادة 
ستعراض، أدخلت الصني تعديالت علـى القـانون اجلنـائي تراعـي صـراحة      من العقوبة. وخالل اال

دخلـت تلـك التعـديالت حيـز     قـد  تعاون يبديه املعترفون عند النظر يف إعفائهم من العقوبة. و أيَّ
  القطرية. النفاذ بعد الزيارة

يف مبـا  وجيوز للنائب العام أن خيتار عدم مقاضاة الشخص بناء على شروط اإلعفاء من املقاضـاة ( 
مـن قـانون    ١٧٣درجة التعـاون الـذي يبديـه املشـتبه فيـه جنائيـا) املنصـوص عليهـا يف املـادة           ذلك

  اجلنائية. اإلجراءات
    

    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ
ينص قانون اإلجراءات اجلنائيـة علـى محايـة الشـهود واخلـرباء والضـحايا يف قضـايا األمـن الـوطين          

تطبيـق تـدابري    أيضـاً ). وميكـن  ٦٢رمية املنظمة واجلرائم املتصلة باملخدرات (املـادة  واإلرهاب واجل
حلــاالت معيَّنــة علــى طلبــات خمصصــة  ًءبنــا ،محايــة الشــهود واخلــرباء والضــحايا يف قضــايا الفســاد

  تقدمها احملاكم أو أجهزة إنفاذ القانون.
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مجهوريـة  يف ن قانون الرقابة اإلدارية م ٤٧من االتفاقية مدرج يف املادة  ٣٣وبعض جوانب املادة 
). ١١و ١٠و ٢مني (املـواد  غني واملتـه املتعلقـة حبمايـة املـبلِّ   يف األحكـام   ، وكـذلك الصني الشـعبية 

). وخـالل االسـتعراض، اسـتحدثت    ١٠١بعض تدابري احلماية يف قانون العمل (املـادة   أيضاًوترد 
لـوائح التنظيميـة   وقـد دخلـت تلـك ال    ،غنيلِّللمـب جديدة بشأن احلماية املادية تنظيمية الصني لوائح 

  طرية.حيز النفاذ بعد الزيارة القُ
    

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 
من القانون اجلنائي على مصادرة العائدات اإلجرامية (مبا يف ذلك املصـادرة علـى    ٦٤تنص املادة 

مجيـع املمتلكـات املكتسـبة    "وينص القانون اجلنائي علـى اسـترداد   أساس القيمة) وأدوات اجلرمية. 
غري مشروعة" ومصـادرة "األدوات واألغـراض احملظـورة الـيت اسـتعملها اجملـرم يف ارتكـاب         بصفة

مفهــوم "العائــدات"، علــى النحــو املنصــوص عليــه يف أنَّ اجلرميــة". وأوضــحت الســلطات الصــينية 
غـري مشـروعة". وإضـافة إىل     بصـفة مجيع املمتلكـات املكتسـبة   االتفاقية، مشمول بعبارة "استرداد 

ادرة "العائـدات غـري املشـروعة"    من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى مصـ     ٢٨٢ذلك، تنص املادة 
  "املمتلكات األخرى ذات الصلة بالقضية". أو

مـن أحكـام النيابـة     ٤٤مصادرة اإليرادات أو املنافع املتأتية من عائدات اجلرمية فتتناوهلـا املـادة   أمَّا 
  حجز األموال واملمتلكات ذات الصلة بالقضايا وجتميدها.بشأن العامة الشعبية 

مــن قواعــد النيابــات العامــة الشــعبية بشــأن   ٢٣٩ومصــادرة العائــدات املختلطــة مشــمولة باملــادة  
عبية مـن أحكـام النيابـات العامـة الشـ      ١٩اإلجراءات اجلنائية (خبصوص إجراء احملاكمات) واملادة 

  بشأن حجز األموال واملمتلكات ذات الصلة بالقضايا وجتميدها.
من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة بتنفيـذ إجـراء خـاص ملصـادرة العائـدات غـري           ٢٨٠وتسمح املادة 

اليت يكون فيها املشتبه فيه أو املدعى عليه خمتبئا وال ميكـن   ،القانونية يف قضايا االختالس والرشوة
  لة يف غضون سنة واحدة من تاريخ صدور أمر القبض عليه أو يكون قد تويف.تقدميه إىل العدا

قـانون اإلجـراءات اجلنائيــة، أن   مـن   ٢٣٤و ١٤٢للمـادتني   وفقــاًوميكـن ألجهـزة إنفـاذ القـانون،     
مـن املوجـودات أو حتجزهــا أو جتمـدها. واملصــارف     ذلــك لـع علـى احلســابات املصـرفية وغـري    تط

 ٢٩مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة واملـادتني       ١٤٢للمادة  وفقاً ،طلوبةملزمة بتقدمي املعلومات امل
السرية املصرفية عائقا  من قانون مجهورية الصني الشعبية بشأن املصارف التجارية. وال تعدُّ ٣٠و

أمام احلصول على تلك املعلومات. وميكن أيضاً ألجهزة الرقابة اإلداريـة، مثـل وزارة الرقابـة، أن    
ســجالت املصــرفية واملاليــة عنــد التحقيــق يف قضــايا فســاد، وأن تطلــب مــن احملــاكم تطلــع علــى ال

من قانون مجهورية الصني الشعبية بشـأن الرقابـة اإلداريـة). وتتـوىل      ٢١جتميد املوجودات (املادة 
مــن  ٢٣٤أجهــزة إنفــاذ القــانون واحملــاكم الشــعبية إدارة املمتلكــات احملجــوزة واملصــادرة (املــادة   
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ــانون اإل ــإدارة املمتلكــات املرتبطــة       ق ــة ب ــة الشــعبية املتعلق ــة العام ــة وأحكــام النياب جــراءات اجلنائي
  باإلجراءات اجلنائية).

مــن قــانون امللكيــة  ١٠٦حقــوق األطــراف الثالثــة احلســنة النيــة باحلمايــة مبوجــب املــادة    حتظــىو
 ٢٨١و ٢٨٠ادتني مـن الناحيـة اإلجرائيـة مبوجـب املـ      أيضاًجلمهورية الصني الشعبية، وهي حممية 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية.
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
مـن   ٨٧تتوقف مسألة التقادم على العقوبة القانونيـة القصـوى املنطبقـة علـى جرميـة معينـة (املـادة        

ون هـاربني مـن   القانون اجلنائي)، وال يطبق مبدأ التقادم يف القضايا اليت يكون فيها اجلناة املزعومـ 
  من القانون اجلنائي). ٨٨التحقيق أو املقاضاة (املادة 

  دة بشأن النظر يف السجالت اجلنائية األجنبية.أحكام تشريعية حمدَّ وليس لدى الصني أيُّ
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة 
يــة القضــائية مــن القــانون اجلنــائي، والوال ٦حــددت الصــني واليتــها القضــائية اإلقليميــة يف املــادة  

، مــع إمكانيــة اإلعفــاء مــن املســؤولية اجلنائيــة إذا نفســه مــن القــانون ٧املتعلقــة باجلنســية يف املــادة 
مـن القـانون    ٧كانت عقوبة اجلرمية ذات الصلة هي السجن ملدة تقل عـن ثـالث سـنوات (املـادة     

الصني لديها الوالية  أنَّيسري هذا اإلعفاء على املوظفني العموميني الصينيني. كما  اجلنائي). وال
عنـدما تفـي اجلـرائم ذات الصـلة     مـن االتفاقيـة    )(أ) و(د) ٢( ٤٢أغراض املادة مبا حيقق القضائية 

مـن   ٨ويعاقب عليها بالسـجن ملـدة ثـالث سـنوات علـى األقـل (املـادة        ازدواجية التجرمي، بشرط 
جلرميـة لواليتـها القضـائية إذا    ع الصـني هـذه ا  خِضالقانون اجلنائي ). وفيما يتعلق بغسل األموال، ُت

  اجلنائي). من القانون ٦كانت مرتبطة بأراضيها (املادة 
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
مـن   ٦٤كتسب عن طريق الفسـاد إىل الضـحايا عمـالً باملـادة     مصاحل ملكية غري سليمة ُت عاد أيُُّت

التفســريات الصــادرة عــن احملكمــة الشــعبية العليــا والنيابــة العامــة مــن  ١١القــانون اجلنــائي واملــادة 
الشــعبية بشــأن عــدة مســائل ذات صــلة بــالتطبيق احملــدد للقــانون يف التعامــل مــع القضــايا اجلنائيــة   

مـن   ٥٨املسـتندات أو العقـود املدنيـة املشـوبة بالفسـاد باطلـة وفقـاً للمـادة          املتعلقة بالرشو. وتعدُّ
) مــن قــانون العقــود يف مجهوريــة الصــني الشــعبية.  ٥( ٥٢قــانون املــدين واملــادة املبــادئ العامــة لل

من قانون التـراخيص اإلداريـة    ٦٩لغى التراخيص اإلدارية املستصدرة عن طريق الرشوة (املادة وُت
  جلمهورية الصني الشعبية).
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ن القـانون  م ٣٧و ٣٦للمادتني  وفقاًوجيب على اجلناة تعويض الضحايا عما حلقهم من خسائر، 
من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، ميكـن للضـحايا رفـع دعـاوى مدنيـة          ٩٩اجلنائي. ومبوجب املادة 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٩٩ضد اجلناة (املادة 
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  املتخصِّصة والتعاون بني السلطاتالسلطات 
للمؤمتر الوطين للحزب الشيوعي الصـيين   عشرةالثامنة عكفت القيادة الصينية، منذ انعقاد اجللسة 

وقــت مضــى أيِّ ، علــى إيــالء أمهيــة متزايــدة أكثــر مــن ٢٠١٢يف تشــرين الثــاين/نوفمرب مــن عــام 
ــذي تُ        ــوي واملســتمر ال ــر االســتعراض إىل التصــميم الق ــد أشــار تقري ــره ملكافحــة الفســاد. وق ظه

أدى يف السـنوات األخـرية إىل تزايـد     السلطات الصينية بأعلى مستوياهتا على مكافحة الفساد، مما
، حققـت  ٢٠١٤عدد قضايا جرائم الفساد اليت تنجح السلطات يف مقاضاة مرتكبيها. ففـي عـام   

خمتلــف اجلــرائم املتعلقــة بالواجبــات يف قضــية  ٤١ ٤٨٧النيابــات العامــة علــى الصــعيد الــوطين يف 
ملسـتويات وأصـدرت   شخص. وانعقـدت حمـاكم علـى مجيـع ا     ٥٥ ١٠١وقاضت فيها  ،العمومية

شخص، مبا فيها عـدد مـن    ٤٤ ٠٠٠قضية اختالس وفساد تورط فيها  ٣١ ٠٠٠أحكاماً بشأن 
تـورط فيهــا مسـؤولون رفيعــو املسـتوى. ويف إطــار     ،القضـايا الـيت حظيــت بتغطيـة إعالميــة كـبرية    

ــى الفســاد يف احلكومــة، ألغيــت      ــة إىل القضــاء عل ــة بإصــدار   ٥٣٧اجلهــود الرامي صــالحية وزاري
  ضت إىل مستويات وظيفية أدىن.وِّأو فُ ،وافقاتامل

  ولدى الصني عدد من السلطات املتخصِّصة يف مكافحة الفساد.
(اللجنة املركزية)، التابعـة للحـزب الشـيوعي الصـيين،      ياالنضباط فتيشوتتوىل اللجنة املركزية للت

  ين.املسؤولية عن اإلشراف على تنفيذ نظام االنضباط يف احلزب الشيوعي الصي
  وتشرف وزارة الرقابة على عمل اهليئات اإلدارية.

 التفتـيش يف وزارة الرقابـة هبـدف أداء وظـيفيت    املـذكورة  ، ُدجمت اللجنة املركزية ١٩٩٣ويف عام 
ــة إجــراء      ياالنضــباط ــة ووزارة الرقاب ــة املركزي ــة املتكــاملتني لــدى احلكومــة. وميكــن للجن والرقاب

حال بعض القضايا إىل السلطات القضـائية عنـد   ة وإدارية. وُتحتقيقات داخلية وفرض تدابري تأديبي
حدوث جـرائم. وتتـوىل اللجنـة املركزيـة ووزارة الرقابـة أيضـاً مهمـة تنسـيق          ُتثبتاكتشاف أدلة 

  اجلهود احمللية اليت تبذهلا خمتلف اهليئات احلكومية وأجهزة إنفاذ القانون ملكافحة الفساد.
 ١٩٩٥فســاد والرشــوة يف النيابــة العامــة الشــعبية العليــا يف عــام وأنشــئ املكتــب العــام ملكافحــة ال

. وأنشئت مؤسسات ملكافحة الفساد يف النيابات العامة على ٢٠١٤وأعيد تنظيمه الحقاً يف عام 
ز على التحقيق يف جرائم الفساد، مثل االختالس والرشوة، اليت مجيع املستويات احمللية، وهي تركِّ

. واســتقاللية النيابــات العامــة الشــعبية راســخة يف الدســتور (املــادة    يرتكبــها موظفــون عموميــون 
  ).٩) ويف القانون األساسي للنيابات العامة الشعبية (املادة ١٣١
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ولــدى ســلطات األمــن العــام أيضــاً إدارات متخصصــة يف التحقيــق يف اجلــرائم االقتصــادية تتــوىل    
  عملية التحقيق يف جرائم الفساد يف القطاع اخلاص.

قد يف الصني الدورات التدريبية الالزمة على حنو منهجي هبدف حتسني قدرات موظفي إنفـاذ  عوُت
  القانون يف جمال التحقيق يف جرائم الفساد ومقاضاة مرتكبيها.

مصـرف الصـني الشـعيب     ضمنعت مهام وحدة االستخبارات املالية على مكتبني يعمالن زِّوقد ُو
كــز الصــيين للرصــد والتحليــل يف جمــال مكافحــة      ومهــا: مكتــب مكافحــة غســل األمــوال واملر    

  األموال. غسل
من قانون اإلجراءات اجلنائية، يقع على عاتق كل منظمة وفرد واجب إبالغ  ١٠٨للمادة  وفقاًو

من  ٢٠للمادة  وفقاًجرمية وإبالغها عن اجملرمني املشتبه فيهم. وأيِّ سلطات إنفاذ القانون بوقائع 
جيـب علـى املؤسسـات املاليـة اإلبـالغ عـن املعـامالت املشـبوهة.          قانون مكافحـة غسـل األمـوال،   

لنيابــــات العامــــة الشــــعبية علــــى إمكانيــــة مــــنح مكافــــآت ماديــــة التنظيميــــة للــــوائح الوتــــنص 
  غني.املبلِّ للمواطنني

ولدى النيابات العامة الشعبية وسلطات األمن العام خطوط هاتفية مباشرة ومواقـع شـبكية ميكـن    
هلــا اإلبــالغ عمــا يشــتبهون فيــه مــن أنشــطة إجراميــة. ولــدى اللجنــة املركزيــة للمــواطنني مــن خال

  مواقع شبكية وخطوط هاتفية مباشرة خمصصة لإلبالغ. أيضاًووزارة الرقابة 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
ــة بوصــفها أداة مفيــدة ملصــادرة   ٢٨٠ه باملــادة نــوَُّي  ●   عائــدات  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائي

  الفساد.
من القانون اجلنائي املتعلقـة بإعـادة املمتلكـات املصـادرة مـن       ٦٤أيضاً بأحكام املادة  هوُينوَّ  ●  

  اجملرم إىل الضحية دون إبطاء.
من القانون اجلنائي، اليت تنص على واجب اجملـرم تعـويض ضـحية     ٣٦كذلك باملادة  هُينوَّو  ●  

  اجلرمية عن خسائره االقتصادية.
  باملمارسات التالية: هنوَّكما ُي

  إنشاء مكاتب وإدارات متخصصة ملكافحة الفساد داخل أجهزة إنفاذ القانون.  ●  
ضــها إىل مســتويات وظيفيــة يصــالحية وزاريــة بإصــدار املوافقــات أو تفو ٥٣٧ه بإلغــاء ينــوَّ  ●  

  أدىن كتدبري فعال يف منع الفساد.
د وتــؤدي دورهــا كمركــز تنســيق للجهــود  تتــوىل وزارة الرقابــة وظــائف هامــة ملنــع الفســا    ●  

  الوطنية يف جمال مكافحة الفساد.
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ميكن اعتبار تطبيق "مبدأ الوالية القضائية حسب جنسية اجلاين" على املسؤولني احلكوميني   ●  
  ممارسة جيدة تفضي إىل الفعالية يف مقاضاة جرائم الفساد. ،قيودأيِّ دون 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  ميكن اختاذ التدابري التالية لتعزيز تنفيذ االتفاقية:
"وعـد [موظـف عمـومي] مبزيـة غـري       خبصـوص املواظبة على تطبيق التفسري القضائي احلـايل    ●  

بشــكل غــري مباشــر، [لصــاحل املوظــف نفســه] أو … مســتحقة أو عرضــها أو منحــه إياهــا 
لقانونيــة الالزمــة يف حــال لصــاحل شــخص أو كيــان آخــر"، والنظــر يف اعتمــاد التعــديالت ا 

  )).١( ١٦و ١٥حدوث احنرافات عن السياق يف املستقبل (املادتان 
اليت تعترب "املزايا غري املستحقة" يف عمليـة الرشـوة شـاملة     ١٥ضمان التنفيذ الكامل للمادة   ●  

"للمنافع غري املادية"، وذلك عن طريق إدراج أحكام مناسبة ختضع ألحكام النظام القانوين 
  ألساسية للصني وتتماشى مع ظروف الصني الواقعية.ا

ــادة     ●   ــل للم ــذ الكام ــوظفني     ١( ١٦ضــمان التنفي ــني رشــو امل ــيت تراعــي أوجــه التشــابه ب ) ال
العموميني األجانـب ورشـو املـوظفني العمـوميني الـوطنيني، وذلـك مـن أجـل احلفـاظ علـى           

  االتساق الالزم يف جترمي هذين النوعني من األفعال.
إمكانية حماسبة الشخصيات االعتبارية على املشاركة يف اجلرائم املنصوص عليهـا يف  ضمان   ●  

  ).٢٦االتفاقية (املادة 
ضمان أخذ أسباب ارتكاب اجلرميـة  ينبغي لصني، يف ابعد التنويه باملمارسة القضائية احلالية   ●  

فـون  ومستوى التعاون يف احلسبان عند تطبيق عقوبـات أخـف علـى األشـخاص الـذين يعتر     
  )).٢( ٣٧(املادة 

ــة ليشــمل الشــهود واخلــرباء         ●   ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــيت يوفرهــا ق ــة ال توســيع نطــاق احلماي
  ).٣٢والضحايا يف جرائم الفساد (املادة 

لـة  ضمان التطبيق املتسق للممارسات القضائية احلالية يف جمال مصادرة العائـدات احملولـة أو املبدَّ    ●  
  )).٦- ٤( ٣١أو قيمة أخرى مستمدة من تلك العائدات (املادة  اداتإيرأيِّ أو املختلطة و

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
قـانون بشـأن املسـاعدة القانونيـة      اعتمدت الصني قانوناً لتسليم املطلـوبني، ولكـن لـيس لـديها أيُّ    

م الفصـل الرابـع مـن االتفاقيـة، يف غيـاب املعاهـدات الثنائيـة، كمعاهـدة         املتبادلة. وينظر إىل أحكا
مربمة مع دول أطراف أخرى بشأن التعاون الدويل. وقد نفـذت الصـني    احلةمتعددة األطراف ص
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وف تواصــل القيــام بــذلك. وســ وف إىل االتفاقيــة، وســ اســتناداًأنشــطة مســاعدة قانونيــة متبادلــة  
قانوين لتسليم املطلـوبني إىل الـدول األطـراف الـيت تعتـرف هـي        تستخدم الصني االتفاقية كأساس
  أيضاً باالتفاقية كأساس قانوين.

    
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية 

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
علـى أن   ) من قانون تسليم املطلوبني٢( ٧يشترط التجرمي املزدوج على حنو صارم مبوجب املادة 

  يكون احلد األدىن ملدة العقوبة سنة واحدة.
علـى   تبعيـة ) من قانون تسليم املطلوبني، تنفيذ عمليات تسـليم  ٢( ٧وتتيح الصني، مبوجب املادة 

ــادة   ــه يف امل ــة. وال ُتعتــرب اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف   ٣( ٤٤النحــو املنصــوص علي ) مــن االتفاقي
  االتفاقية جرائم سياسية.

مـن   ١٥إىل معاهدات ثنائيـة أو مبـدأ املعاملـة باملثـل (املـادة       استناداً تسليم مطلوبني وميكن للصني
  قانون تسليم املطلوبني).

وتتواصــل الصــني والــدول األجنبيــة فيمــا بينــها بشــأن عمليــات التســليم مــن خــالل القنــوات           
مســائل  جهــة اتصــال يفبوصــفها الدبلوماســية. وقــد اخــتريت وزارة الشــؤون اخلارجيــة الصــينية  

من قانون تسليم املطلوبني). وعند تلقي وزارة الشؤون اخلارجية طلب  ٤تسليم املطلوبني (املادة 
التسليم من الدولة الطالبة، تتأكـد الـوزارة مـن مـدى توافـق طلـب التسـليم والوثـائق واملسـتندات          

تسـليم  مـن الفصـل الثـاين مـن هـذا القـانون ومـع أحكـام معاهـدات           ٢املرفقة مـع أحكـام الفـرع    
املطلوبني. مث تتأكد احملكمة الشعبية من الدرجة الثانيـة، الـيت حتـددها احملكمـة الشـعبية العليـا، مـن        
مــدى توافــق طلــب التســليم املقــدم مــن الدولــة الطالبــة مــع أحكــام هــذا القــانون ومــع معاهــدات  

حملكمــة التســليم املتعلقــة بشــروط التســليم، وتصــدر قــرارا بشــأنه. وخيضــع القــرار الــذي تتخــذه ا  
من قـانون تسـليم املطلـوبني).     ١٦الشعبية من الدرجة الثانية ملراجعة احملكمة الشعبية العليا (املادة 

لقـرار الـذي تتخـذه احملكمـة الشـعبية العليـا بشـأن اسـتيفاء         اوعند استالم وزارة الشؤون اخلارجية 
املطلـوب. فـإذا قـرر     الطلب لشروط التسليم، حتيله إىل جملس الدولة للبت بشأن السـماح بتسـليم  

جملــس الدولــة عــدم الســماح بتســليم املطلــوب، تبــادر وزارة الشــؤون اخلارجيــة فــوراً إىل إخطــار 
الدولة الطالبة بالقرار. وتوعز احملكمة الشعبية إىل جهاز األمن العـام فـوراً بإهنـاء التـدابري اإللزاميـة      

  ملطلوبني).من قانون تسليم ا ٢٩املتخذة يف حق الشخص املطلوب (املادة 
  من قانون تسليم املطلوبني. ٨وترد أسباب رفض طلبات تسليم املطلوبني يف املادة 

  وقبلتهما وأجنزهتما. ،إىل االتفاقية استناداًوقد تلقت الصني طليب تسليم مطلوبني 
لة، ولكنها، يف املمارسـة، تـويل أولويـة للطلبـات املقدمـة      وليس لدى الصني إجراءات تسليم معجَّ

  إىل االتفاقية. داًاستنا
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) من قانون تسليم املطلـوبني). وحتيـل القضـية إىل سـلطاهتا     ١( ٨م الصني رعاياها (املادة وال تسلِّ
  ) من االتفاقية.١١( ٤٤باملادة  عمالًاملختصة بغرض مقاضاة الشخص 

  ) من االتفاقية.١٣( ٤٤وال تستطيع الصني إنفاذ أحكام أجنبية ألغراض املادة 
من قـانون تسـليم املطلـوبني، مبـا يف ذلـك       ٣٤و ٢٥و ٢٣املعاملة العادلة يف املواد وترد ضمانات 

  احلق يف االستعانة مبحام وحق االستئناف.
قـانون  أنَّ ومن ممارسات الصني التشاور مع الدول الطالبـة قبـل رفـض التسـليم، علـى الـرغم مـن        

  تسليم املطلوبني ال يأيت صراحة على هذه املسألة.
  بلداً. ٤١رة القطرية، كانت الصني مرتبطة مبعاهدات ثنائية لتسليم املطلوبني مع وإبان الزيا

إىل مبـدأ املعاملـة باملثـل، وكانـت مرتبطـة       اسـتناداً وميكن للصني أن تنقل أشخاصاً حمكوماً عليهم 
  بلداً حىت تاريخ الزيارة القطرية. ١٣مبعاهدات لنقل السجناء مع 

  من االتفاقية. ٤٧ة نقل اإلجراءات عند الضرورة، متشيا مع املادة وميكن للصني أن تنظر يف إمكاني
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
اســتناداً إىل املعاهــدات الدوليــة أو مبــدأ املعاملــة باملثــل   ،تقــدم الصــني املســاعدة القانونيــة املتبادلــة 

املنطبقة من التشريعات احملليـة (القـانون    لألحكام وفقاًمن قانون اإلجراءات اجلنائية) و ١٧(املادة 
اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائيـة وقواعـد النيابـات العامـة الشـعبية بشـأن اإلجـراءات اجلنائيـة).         
وقد أبلغت الصني أثناء الزيارة القطرية بأهنا بصدد صوغ قـانون شـامل بشـأن املسـاعدة القانونيـة      

اب املعاهدات الثنائية بشأن املساعدة القانونيـة املتبادلـة، تطبـق    املتبادلة يف املسائل اجلنائية. ويف غي
مـن االتفاقيـة يف تنفيـذ عمليـات املسـاعدة القانونيـة        ٤٦من املـادة   ٢٩إىل  ٩الصني الفقرات من 

  املتبادلة مع الدول األطراف األخرى.
ثــة طلبــات الصــني بأهنــا تلقــت أربعــة طلبــات مســاعدة قانونيــة متبادلــة وأرســلت ثال كمــا أبلغــت

ــة. وأشــارت الصــني    إىل صــعوبات يف احلصــول علــى   أيضــاًللحصــول عليهــا اســتناداً إىل االتفاقي
  إىل االتفاقية. استناداًاملساعدة القانونية املتبادلة عند إرسال الطلبات 

 ٤٦) مـن املـادة   ٣الـواردة يف الفقـرة (  جبميـع أشـكاهلا   وميكن للصني أن تقـدم املسـاعدة القانونيـة    
  فاقية.االت من
ال ميكن للصـني، يف الوقـت الـراهن، أن تقـدم معلومـات فوريـة إىل السـلطات املختصـة يف         لكن و

هـذه املسـألة سـوف    أنَّ ) من االتفاقية؛ بيـد  ٤( ٤٦الدول األطراف األخرى عمالً بأحكام املادة 
ة، الـذي ال يـزال يف   تراعى متاماً يف القانون املتعلق باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـ     

اللتزاماهتـا التعاهديـة، وذلـك     وفقـاً شكل مشروع قـانون. وحتـافظ الصـني علـى سـرية املعلومـات       
القيــود املفروضــة علــى اســتخدام املعلومــات ا أمَّــ) مــن االتفاقيــة. ٥( ٤٦يه املــادة تقتضــ مبــا عمــالً
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دات القائمــة ويف مشــروع مدرجــة يف املعاهــفهــي املتلقــاة مــن خــالل املســاعدة القانونيــة املتبادلــة 
  القانون املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية.

مبدأ ازدواجية التجرمي فيما يتعلق بطلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، بيـد       عموماًوتطبق الصني 
اجيـة التجـرمي، مبـا يف    أهنا تطبقه مبرونة، فتجيز يف املمارسة العملية تقدمي املسـاعدة مـع انتفـاء ازدو   

  ) (ب) من االتفاقية.٩( ٤٦ذلك اإلجراءات غري القسرية مبقتضى املادة 
   ٤٦وال يتضـــمن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة أحكامـــاً حمـــددة بشـــأن املســـائل املشـــمولة باملـــادة  

  ) من االتفاقية، ولكنها متضمنة يف بعض املعاهدات الثنائية.١٢-١٠(
بة العامة الشعبية العليا هي السلطة املركزية املعنية مبسائل املساعدة القانونيـة  النياأنَّ بالصني  بلغتوأ

) من االتفاقية. وينبغي أن تقدم الطلبـات  ١٣( ٤٦املتبادلة اخلاصة باحلكومة الصينية ألغراض املادة 
  وميكن تلقيها عرب قنوات املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول). ،باللغة الصينية

املركزيــة يف معظــم املعاهــدات الثنائيــة. وجتــري الســلطة املركزيــة   ميت وزارة العــدل الســلطةَقــد ُســو
  الصلة. أوليا للطلب وتتابع اإلجراءات املتعلقة به مع الدول الطالبة والسلطات احمللية ذات استعراضاً

اجلنائيـة (خبصـوص    من قواعد النيابات العامـة الشـعبية بشـأن اإلجـراءات     ٦٨٢إىل املادة  استناداًو
إجراء احملاكمات)، ميكن رفض طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة إذا كانـت املسـاعدة املطلوبـة        

تنتــهك أن تلحــق أضــراراً بالســيادة أو بــاألمن أو باملصــاحل االجتماعيــة والعامــة أو   مــن شــأهنا أن 
  القانون الصيين.

بلـداً،   ٥٤ية املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة مـع    وقد أبرمت الصني معاهدات ثنائية للمساعدة القانون
بشـأن   ألمم املتحدة تتضـمن أحكامـاً  صادرة عن ااتفاقية متعددة األطراف  ٢٠كما صدقت على 

  املساعدة القانونية املتبادلة، أو انضمت إليها.
    

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

أشارت الصـني إىل أهنـا تعتـرب االتفاقيـة أساسـاً قانونيـاً للتعـاون املتبـادل علـى إنفـاذ القـانون، فيمـا             
  يتصل باجلرائم املتعلقة بالفساد.

اإلجــراءات اجلنائيــة،   مــن قــانونِ  التعــاون الــدويل يف جمــال إنفــاذ القــانون كــلٌّ      ويتنــاول مســائلَ 
 الشــعبية العليــا بشــأن تطبيــق قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، وقواعــِد القضــائية للمحكمــة والتفســرياِت

النيابة العامة الشـعبية بشـأن اإلجـراءات اجلنائيـة (خبصـوص إجـراء احملاكمـات)، واألحكـام املتعلقـة          
التعاون يف جمال أنَّ أجهزة األمن العام للقضايا اجلنائية. وأشارت الصني أيضاً إىل  معاجلةبإجراءات 
  اجلنائية. راعى متاماً يف القانون املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائلانون سوف ُيإنفاذ الق
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 ٩١اتفاقاً ومذكرة تفاهم بشأن التعـاون مـع    ١٢٧وكانت النيابة العامة الشعبية العليا قد أبرمت 
مـة الشـعبية العليـا    نيابة عامة ووزارة عدل أجنبية حىت تاريخ الزيارة القطرية. ووضعت النيابـة العا 

آليات تعاون خاصة باجتماعات النواب العـامني يف إطـار الصـني/رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا        
  ويف إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

 رمسياً يف الصـني يف تشـرين األول/   )IAACA(نشئت الرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفساد أُقد و
عضــوا مـن أجهـزة إنفــاذ القـانون واملؤسســات     منظمـة  ٣٠٠. وتضـم هــذه الرابطـة   ٢٠٠٦أكتـوبر  

ــا   ٢٠٠٦الوطنيــة املكلفــة مبهمــة مكافحــة الفســاد. ومنــذ عــام     ، تعمــل النيابــة العامــة الشــعبية العلي
  بوصفها أمانة للرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفساد.

اتصـال  قنـاة   ٧٥بلداً وإقليمـاً. كمـا أنشـأت     ١٨٩أقامت وزارة األمن العام عالقات تعاون مع و
تعمل على مدار الساعة مع أجهزة إنفاذ القانون، مثل أجهزة الشؤون الداخلية وأجهـزة الشـرطة   

وثيقــة تعــاون. ولــدى  ٣٠٠عــت بلــداً، ووقَّ ٦٠وإدارات اهلجــرة والنيابــات العامــة يف أكثــر مــن  
  بلداً وإقليماً أجنبياً. ٣١ضابط اتصال من الشرطة يف  ٦٢وزارة األمن العام 

ــد إجــراء  ــادل        وعن ــد وقــع مــذكرة تعــاون وتب ــة، كــان مصــرف الصــني الشــعيب ق ــارة القطري الزي
  والية قضائية. ٣٣استخبارات مالية مع 

بلـداً   ٢١، أنشأت سلطات مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون من ٢٠١٤ويف آب/أغسطس 
لســلطات الدوليــة مــن بلــدان رابطــة التعــاون االقتصــادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ "شــبكة الرابطــة   

يف بيجني. والغرض من الشـبكة هـو تبـادل     (ACT-NET)مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون" 
املعلومــات بشــأن قضــايا الفســاد واســترداد املوجــودات عــرب احلــدود الوطنيــة. وتستضــيف وزارة  

يط الرقابة أمانة هذه الشبكة يف بيجني. وقد اعتمد أعضاء رابطة التعـاون االقتصـادي آلسـيا واحملـ    
اهلادئ "إعالن بيجني" بشأن مكافحـة الفسـاد، فتعهـدوا فيـه مبكافحـة الفسـاد مـن خـالل تسـليم          
املطلوبني وتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة واعتماد تدابري أكثر مرونة السـترداد عائـدات الفسـاد    

  من خالل تعزيز التعاون الثنائي باستخدام االتفاقية والصكوك الدولية األخرى.
ألحكــام قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  وفقــاً ،ري الصــني حتقيقــات مشــتركة مــع نظــراء أجانــبوجتــ

  وقواعد النيابات العامة الشعبية بشأن اإلجراءات اجلنائية (خبصوص إجراء احملاكمات).
 ياالنضــباط للتفتــيشوقــد أجــرت أجهــزة إنفــاذ القــانون الصــينية، بالتنســيق مــع اللجنــة املركزيــة  

"، إضـــافة إىل "عمليـــة خاصـــة ملالحقـــة اجملـــرمني Foxhunt" و"Skynet، عملـــييت "ووزارة الرقابـــة
. وكـان اهلـدف مـن    ٢٠١٥و ٢٠١٤الفارين واسترداد املوجودات غري املشـروعة" خـالل عـامي    

واسـتعادة املوجـودات الـيت     ،تلك العمليات اعتقال وحماكمة مسـؤولني فاسـدين فـروا إىل اخلـارج    
بالتعاون مع نظراء أجانـب واإلنتربـول. وأبلغـت الصـني     وذلك  ،اكتسبوها على حنو غري مشروع

  عن قضية جنحت فيها يف استرداد موجودات واستخدمت فيها االتفاقية كأساس قانوين.



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.49

 

16/46 V.16-09718 
 

مــن قــانون اإلجــراءات  ١٥٢-١٤٨وخيضــع اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة ألحكــام املــواد 
مـن   ١٤٨ض اجملتمع ملخاطر كبرية" (املادة عّراجلنائية، وميكن استخدامها يف قضايا الفساد اليت "ت

ــة       ــة اإللكتروني ــة). وميكــن ألســاليب التحــري اخلاصــة أن تشــمل املراقب ــانون اإلجــراءات اجلنائي ق
  والتسليم املراقب والعمليات السرية.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

وتبـادل املسـاعدة القانونيـة والتعـاون يف      قـانوين لتسـليم اجملـرمني    كأساساستخدام االتفاقية   ●  
من املمارسـات اجليـدة الـيت تفضـي إىل االضـطالع بأنشـطة التعـاون        هو جمال إنفاذ القانون 

  الدويل بفعالية.
اإلحصـائية املتعلقـة بتسـليم اجملـرمني واملسـاعدة      املعلومـات  وجود نظام فعال جلمـع وتنظـيم     ●  

  القانونية املتبادلة.
بلـدا، تعمـل    ٤٤الشـؤون الداخليـة وقـوات الشـرطة يف      إداراتاتصال مـع   قناة ٧٥وجود   ●  

  على مدار الساعة كأداة فعالة من أدوات التعاون يف جمال إنفاذ القانون.
لرابطـة  التابعة  مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون سلطاتشبكة نشط يف إنشاء الدور ال  ●  

ة مفيدة تفضـي إىل التعـاون يف جمـال    وصفها منصَّالتعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ ب
  إنفاذ القانون بغرض مكافحة الفساد.

    
    اليت تواجه التنفيذيات التحدِّ  - ٣- ٣  

  )).٩( ٤٤النظر يف اعتماد إجراءات التسليم املعجلة (املادة   ●  
لـة يف املسـائل   باعتماد قانون املسـاعدة القانونيـة املتباد   املتعلقةالصني مبواصلة اجلهود  وصىُت  ●  

اجلنائية من أجل كفالة التنظيم الشامل إلجراءات املساعدة القانونية املتبادلة يف التشـريعات  
  احمللية، وضمان سرعة تنفيذ التشريعات اجلديدة.

وصى بأن تواصل الصني تقدمي املسـاعدة القانونيـة   ، ُيالصنيمع التسليم باملمارسة احلالية يف   ●  
هـو مـا   حـىت مـع غيـاب ازدواجيـة التجـرمي، و      ،طوي على إجراءات قسريةاملتبادلة اليت ال تن

ــانوين،  يتفـــق  ــا القـ ــية لنظامهـ ــاهيم األساسـ ــاًمـــع املفـ ــرة  وفقـ ــادة ٩للفقـ  ٤٦ (ب) مـــن املـ
  االتفاقية. من

املساعدة القانونيـة املتبادلـة   ملسؤولة عن توصى الصني مبواصلة تعزيز قدرة السلطة املركزية ا  ●  
  وارد الكافية والتدريب املالئم.من خالل توفري امل
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    منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعة جلمهورية الصني الشعبية    
مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعة   - ١  

    افحة الفسادجلمهورية الصني الشعبية يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملك
كـانون   ١٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ("االتفاقية") يف  علىوقَّعت مجهورية الصني الشعبية 

 ١٥٣. ومبوجــب املــادة ٢٠٠٦نــاير كــانون الثاين/ي ١٣، وصــدَّقت عليهــا يف ٢٠٠٣األول/ديســمرب 
واجبـة التطبيـق   االتفاقيـة   تعترب، القانون األساسي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعة للصني  من

ذ االتفاقيـة  نفَّـ . وُتاألنغلوسكسـوين القانون بع املنطقة ممارسات تتَّلقانوهنا األساسي  وفقاًو .على املنطقة
  احمللية. يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة من خالل التشريعات

 ٣١، مبوجـب املـادتني   ١٩٩٧متوز/يوليـه   ١اخلاصـة يف   اإلداريـة وقد أنشئت منطقة هونغ كونـغ  
الــوطين يف مجهوريــة  جملــس الشــعب) مــن دســتور مجهوريــة الصــني الشــعبية. واعتمــد ١٣( ٦٢و

نيسـان/أبريل   ٤الصني الشـعبية القـانون األساسـي، وأصـدره رئـيس مجهوريـة الصـني الشـعبية يف         
لـى  نص عبغـرض الـ  ودخل حيز النفاذ عنـد إنشـاء منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة         ،١٩٩٠
ملنطقـة  جملـس الشـعب الـوطين    مبوجب مبدأ "بلد واحد ونظامان". وجييز  هافيتباعها ا املرادالنظم 

تمتـع بسـلطات تنفيذيـة    ت أنهونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ممارسـة قـدر كـبري مـن احلكـم الـذايت، و      
القـانون  ألحكام  وفقاًسلطة إصدار أحكام قضائية هنائية، ذلك  وتشريعية وقضائية مستقلة، مبا يف

العمـل بـالقوانني الـيت كانـت سـارية يف هونـغ كونـغ قبـل إنشـاء           لكن جيب اسـتمرار األساسي. و
، والقــوانني ، وقواعـد العدالـة  األنغلوسكسـوين منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصــة (أي القـانون      

ــانو      ، والتشــريعات التشــريعية ــع الق ــها م ــارض من ــا يتع ــتثناء م ــريف)، باس ــانون الع ــة، والق ن امللحق
  ل مبوجب السلطة التشريعية يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة.عدَّاألساسي، أو ُي

ــةويقــود  ــة التنظيمي ــرئيس    كونــغملنطقــة هونــغ  ةالسياســي البني ــة اخلاصــة مســؤول تنفيــذي. وال اإلداري
مـن   ٤٣التنفيذي مسؤول أمام احلكومة الشعبية املركزية ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة (املـادة   

  اخلاصة. القانون األساسي). واجمللس التشريعي هو اهليئة التشريعية يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية
من القانون األساسي علـى اسـتقالل القضـاء. وتشـمل احملـاكم يف منطقـة هونـغ         ٨٥وتنص املادة 

بتدائيـة)،  الـنقض، واحملكمـة العليـا (حمكمـة االسـتئناف واحملـاكم اال       كونغ اإلدارية اخلاصة حمكمـةَ 
  وحماكم املقاطعات واحملاكم اإلدارية وغريها من احملاكم اخلاصة.

الفسـاد اللجنـة املسـتقلة ملكافحـة الفسـاد، ووزارة       مكافحـة ومن املؤسسات ذات الصلة يف جمـال  
املاليــة  االســتخباراتالعــدل، وقــوات شــرطة هونــغ كونــغ، وإدارة اجلمــارك واملكــوس، ووحــدة  

  املشتركة، وغريها.
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

) معظـم  ٢٠١من قانون منع الرشوة (الفصـل   ٢يف املادة  الوارد "املعتمديشمل تعريف "املوظف 
ــادة     ــات األشــخاص املشــمولة يف امل ــة"      ٢فئ ــة العمومي ــف "اهليئ ــة. ويشــمل تعري ــن االتفاقي (أ) م

  شخاص الذين يتولون مناصب عامة دون مقابل.األ
    
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد   

 ٨و ٥و ٤رشو املوظفني العمـوميني وارتشـاءهم (املـواد     اخلاصةجترِّم منطقة هونغ كونغ اإلدارية 
يــة" تعــاريف واســعة ملصــطلحات "املزالقــانون مــن  ٢مــن قــانون منــع الرشــوة). وتتضــمن املــادة  

  اهليئة العامة"."ل" و" و"املوظف العمومي" و"الوكيل" و"املوكِّتمد" و"املوظف املعاالستضافةو"
من قانون منع الرشـوة (املعـامالت الفاسـدة مـع      ٩ق منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة املادة وتطبِّ

انـب. ومبوجـب   الوكالء) بغرض التصدي للرشو واالرتشـاء فيمـا يتعلـق بـاملوظفني العمـوميني األج     
شــخص يســتخدمه شــخص آخــر أو يعمــل   مــن القــانون، يشــمل تعريــف "الوكيــل" "أيَّ  ٢املــادة 

ــى حلســاب شــخص آخــر"،   ــغ     كمــا يشــتمل عل ــغ كون ــاملني خــارج هون ــوظفني العمــوميني الع   امل
، وإن قضـية وقـدم مثـال علـى     ؛)B v.Commissioner of the ICAC [2010] 13 HKCFAR 1القضية (

علــى مــوظفي املنظمــات الدوليــة  ٩أو ســوابق قضــائية طبقــت فيهــا املــادة   قضــاياكانــت ال توجــد 
كذلك تأثري يتجاوز احلـدود اإلقليميـة، وبالتـايل تقتصـر اجلرميـة       )٢( ٩العمومية. وال يوجد للمادة 

 ،عــرض علــى وكيــل يف منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــةعلــى أعمــال الرشــوة الــيت ُتاملقصــودة 
 HKSAR v. Krieger & Anorقضـية ال( املنطقـة  لرشا املعروضة على الوكالء خـارج تنطبق على ا وال

(06/08/2014, FAMC1/2014).(  
اإلدارية اخلاصة علـى أحكـام الرشـو العامـة ملالحقـة حـاالت املتـاجرة         كونغوتعتمد منطقة هونغ 

دام النفـوذ  إسـاءة اسـتخ   ٤من قانون منـع الرشـوة). وتشـمل املـادة      ٨و ٥و ٤و ٣بالنفوذ (املواد 
  مت أمثلة عن احلاالت ذات الصلة.دِّاحلقيقي أو املفترض. وقُ

  من قانون منع الرشوة. ٩و ٧و ٦وختضع الرشوة يف القطاع اخلاص للتجرمي يف املواد 
    
    )٢٤و ٢٣ املادتانغسل األموال؛ اإلخفاء (  

قـانون اجلـرائم   مـن   ٢٥على حنو مرض، وال سيما يف املـادة   مشمولةعناصر جرمية غسل األموال 
هـذا   ). وعلى الرغم من النص على التطبيق خـارج احلـدود، فـإنَّ   ٤٥٥املنظمة واخلطرية (الفصل 

هـام لـو كانـت قـد     ل جرميـة تسـتوجب توجيـه االتِّ   على "السلوك الذي يشـكِّ إالَّ ينطبق ال القانون 
جلــرائم هــذا يشــمل مجيــع ا  ، وإن كــان) مــن القــانون)٤( ٢٥ارتكبــت يف هونــغ كونــغ" (البنــد  

 ٣كوهنا جرائم تستوجب توجيه االهتـام. واجلرميـة الـواردة يف املـادة     بيف االتفاقية عليها املنصوص 
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نصـوص عليهـا يف   مـن اجلـرائم امل  (التماس أو قبـول مزيـة دون إذن) ليسـت     من قانون منع الرشوة
ــة، ولكــنَّ ــة ملقاضــاة التمــاس أو قبــول   أحكامهــا  االتفاقي ــا غــري   تســتخدم يف املمارســة العملي مزاي

ل جرميـة أصـلية ألغـراض املـادة     ، وهـي جنحـة وال تشـكِّ   تمـدين املعمستحقة من جانـب املـوظفني   
ــادة . وتتضــم٢٥ ــانون      -٢٥ن امل ــانون اجلــرائم املنظمــة واخلطــرية دفاعــا مبوجــب الق ألــف مــن ق

غــون مــن تلقــاء أنفســهم عــن ارتكــاهبم جرميــة غســل أمــوال دون أن تكــون  لألشــخاص الــذين يبلِّ
  اجلرمية. نية االخنراط يفلديهم 

األشـخاص الـذين    أيضـاً مـن القـانون    ٢٥عليـه يف املـادة    املنصـوص ويشمل اإلخفـاء علـى النحـو    
  شاركوا يف اجلرمية األصلية.قد خيفون عائدات اجلرمية دون أن يكونوا 

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

) االخــتالس والتبديــد وتســريب ٢١٠(الفصــل  بالســرقةاملعــين التشــريعي ل أحكــام القــانون تتنــاو
قيــام  معاجلــة قضــايا أيضــاً). وميكــن ١٩دال و ١٨و ١٨و ١٧ألــف و ١٦و ٩(املــواد  املمتلكــات

املوظفني العمـومني بـاختالس املمتلكـات مـن خـالل جـرمييت "التـآمر الرتكـاب جرميـة االحتيـال"           
  .األنغلوسكسويناملنصوص عليهما يف القانون  الوظائف العامة"و"سوء السلوك يف 

للتعامـل   األنغلوسكسـوين جرمية سوء السلوك يف الوظائف العامة طبقا للقـانون  أحكام وتستخدم 
مــع احلــاالت الــيت يســيئ فيهــا املوظفــون العموميــون اســتغالل مــواقعهم أو صــالحياهتم مبــا حيقــق  

 .Sin KamWah& Another v القضـــية ســـبيل املثــال،  مصـــاحل آخــرين. انظـــر علــى   مصــاحلهم أو 

HKSAR [2005] 8 HKCFAR 192 (FACC 14/2004).  
  قانون منع الرشوة).من  ١٠املادة ( املشروعوجيرِّم القانون اإلثراء غري 

بالسـرقة املـذكور أعـاله علـى اخـتالس األمـوال يف        املعـين  التشريعي وتسري أيضاً أحكام القانون
  القطاع اخلاص.

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة   

) مـن  ١( ٩٠ت منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة إعاقـة سـري العدالـة جترميـا شـامال يف املـادة           مجرَّ
مـن القـانون املعـين بـاجلرائم (الفصـل       ٣١و ٢٤واملـادتني   )،٢٢١قانون اإلجـراءات اجلنائيـة (الفصـل    

شـخص يسـاعد أو    اجلـاين الرئيسـي هـو أيُّ   أنَّ رائم مـن القـانون املعـين بـاجل     ٣٨). وتعترب املـادة  ٢٠٠
ل ارتكابـه ذلـك أو   آخر على احلنث باليمني، أو يقدم له املشورة بشأن ذلك، أو يسـهِّ  ع شخصاًيشجِّ

ق طبَّـ يستميله للقيام به، أو من يقوم بالتحريض على احلنث باليمني أو بتدبري ذلك أو الشروع فيـه. وتُ 
(علــى ســبيل املثــال  األنغلوسكســوينســري العدالــة العامــة" طبقــا للقــانون   جرميــة "إعاقــةأحكــام  أيضــاً

  ).HKSAR v. Law Kam Fai & Another [2006] 2 HKLRD 879 (CACC 189/2005)القضية (
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 ١٧) شـىت أشـكال العنـف (املـواد     ٢١٢وحيظر قانون اجلـرائم املرتكبـة ضـد األشـخاص (الفصـل      
قـانون اللجنـة املسـتقلة ملكافحـة الفسـاد (الفصـل        ألـف مـن   ١٣). وحتمي املادة ٤٠و ٣٩و ١٩و

من قانون اجلرائم املرتكبـة ضـد األشـخاص مسـؤويل اللجنـة املسـتقلة وقـوات         ٣٦) واملادة ٢٠٤
جرمية واسـعة التعريـف طبقـا    أحكام تطبيق  أيضاًشرطة هونغ كونغ على وجه اخلصوص. وميكن 

  ، وهي انتهاك حرمة احملكمة.األنغلوسكسوينللقانون 
    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة   

حددت منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة املسـؤولية اجلنائيـة واملدنيـة واإلداريـة للشخصـيات           
مستقلة عن مسؤولية الشخصـيات الطبيعيـة. وتنطبـق املسـؤولية املدنيـة      مسؤولية االعتبارية، وهي 

ــدة ان      ــى عهـ ــتأمنة علـ ــات مسـ ــفتها جهـ ــركات بصـ ــى الشـ ــانون   علـ ــام القـ ــار نظـ ــافية يف إطـ تصـ
، باالستناد إىل املفهوم القائل بإلقاء املسؤولية على اجلهـة الـيت حتصـل علـى شـيء      األنغلوسكسوين

 Thanakharn Kasikorn Thai(القضـية  ) knowing receiptدون وجه حق وهي على علم بـذلك ( 

Chamkat (Mahachon) v. Akai Holdings Ltd(No. 2) [2010] 13 HKCFAR 479 .( فيمــــــا أمَّــــــا
يمكن رفع املتعاقدين من القائمة املعتمدة للمتعاقدين لألشغال العامة، فيتعلق باملسؤولية اإلدارية، 

  للفساد. أو إخضاعهم إلجراءات تنظيمية أخرى نتيجة
    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة   

شاريع املشـتركة والتحـريض   بشأن امل األنغلوسكسوينأحكام القانون  أفعال املشاركة مشمولة يف
ــادة   ــآمر (امل ــاجلرائم)   ١٥٩والت ــانون املعــين ب ــى  املســاعدة أو التشــجيع بشــأن و ،ألــف مــن الق عل

مــن قــانون اإلجــراءات  ٨٩أو تســهيل ارتكاهبــا (املــادة  اورة بشــأهنارتكــاب جرميــة أو تقــدمي املشــ
م القانون، وإن كانت ال جتـرِّ حبكم رة املقرَّزاي على جرمية الشروع  ١٥٩اجلنائية). وتنص املادة 

  .فحسب السلوك الذي هو حتضريي
    
    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان   

هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة عقوبات على األفعال املتصلة بالفسـاد تراعـي جسـامة     اعتمدت منطقةُ
مـن قـانون اجلـرائم املنظمـة      ٢٧مـن قـانون منـع الرشـوة، واملـادة       ٢اجلرم (على سـبيل املثـال املـادة    

). HKSAR v. Yang Tu-lian& Others (DCCC 237/2012; CACC 177/2012(القضـــــيةواخلطـــــرية؛ 
ســبع ســنوات بالنســبة للجــرائم هــي واملــدة القصــوى لعقوبــة الســجن مبوجــب قــانون منــع الرشــوة  

 ٥سنوات بالنسبة للجرائم املنصوص عليهـا يف املـواد    ، أو عشر٩و ٧و ٤املنصوص عليها يف املواد 
  ، وأربع عشرة سنة مبوجب قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية.١٠و ٦و
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منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة حصانات جنائية أو امتيازات قضـائية (املـادة    ومسؤولمنح وال ُي
 ةًمباشـر  غ اإلدارية اخلاصة مسؤولهونغ كونمن القانون األساسي). والرئيس التنفيذي ملنطقة  ٢٥

  الرشوة. ) من قانون منع١( ١٠) و٤( ٥ب) و ٢( ٤عن جرائم الفساد مبوجب املواد 
أيِّ  اهونغ كونغ اإلداريـة اخلاصـة علـى املالحقـات اجلنائيـة دومنـ       منطقةوزارة العدل يف  فشروُت

مـا يتعلـق بسياســات   د قـانون املـدعني العـامني مبـادئ توجيهيـة في     . وحيـدّ مـن جهـة أخـرى    تـدخل 
شـخص أن يلـتمس مراجعـة    يِّ أل). وجيـوز  األساسـي من القـانون   ٦٣وممارسات املقاضاة (املادة 

ــة العامــة ب     قضــائية ــا لقــرار صــادر عــن مــدير جهــاز النياب عــدم املالحقــة شــأن أمــام احملكمــة العلي
م طلـب إلجـراء   قـدَّ ُيالقرار. ويف املمارسة العملية، نادرا ما ذلك أنه تضرر من  إذا رأى، القضائية

مـن   ١٤مبوجب املـادة  بشأن املالحقة القضائية خصوصية  ىوامثل هذه املراجعة. وميكن رفع دع
  ). ٢٢٧قانون اجلهاز القضائي (الفصل 

كونــغ اإلداريــة اخلاصــة تــدابري لضــمان حضــور املــدعى علــيهم أثنــاء    هونــغوقــد اختــذت منطقــة 
، بعـد توجيـه التهمـة إليـه ومثولـه أمـام احملكمـة،        تـهم نائية والتحقيقات. ويكون للماإلجراءات اجل

بشروط، مـا مل يكـن للمحكمـة أسـباب وجيهـة       يف اإلفراج عنه بكفالة، رهناًبصفة رئيسية احلق 
يقوم بارتكاب جرمية أو عرقلة وف لالحتجاز، أو س م نفسهيسلِّلن  املتهمأنَّ تدعو إىل االعتقاد ب

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). زاي ٩دال و ٩سري العدالة (املادتان 
التنظيميـة  ) والالئحـة  ٣٢٥إخـالء السـبيل حتـت املراقبـة) (الفصـل       بشـأن بقـانون السـجناء (   عمالًو

مــة مــن اخلاصـة بــذلك، تأســس اجمللـس املعــين بــإخالء السـبيل حتــت املراقبــة للنظـر يف الطلبــات املقدَّ    
راج املبكـر حتـت املراقبـة. ويف إطـار قـانون      اللتحـاق بنظـامني لإلفـ   التمـاس ا السجناء الذين حيق هلـم  

اخلاصــة بــذلك، التنظيميــة ) والالئحــة ٥٢٤إعــادة النظــر يف أحكــام الســجن ملــدد طويلــة (الفصــل  
تأسس جملـس إعـادة النظـر يف أحكـام السـجن ملـدد طويلـة إلجـراء استعراضـات منتظمـة لألحكـام            

ي ملنطقة هونغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة    اخلاصة مبساجني معينني، وجيوز له أن يوصي الرئيس التنفيذ
آخـر حمـدد   كـم  بتعديل عقوبة السجن احملددة، أو االستعاضة عن احلكم بالسجن ملدة غري حمـددة حب 
  السجناء. املدة. ويأخذ اجمللسان يف االعتبار جسامة اجلرائم عند النظر يف اإلفراج املبكر عن

أخــرى رائم جنائيــة  املــدانني بالفســاد أو جبــدنينيضــد املــوظفني املــ تأديبيــةاختــاذ إجــراءات جيــوز و
اخلدمــة ســلك (اإلدارة) أو التشــريع اخلــاص بالعامــة اخلدمــة اخلــاص بســلك ألمــر ل وفقــاًوذلــك 

من أمر اخلدمـة (اإلدارة العامـة).    ١١(على سبيل املثال، املادة  املتخذة بشأنه اإلجراءات التأديبية
رب ذلك يف الصاحل العام (على سبيل املثـال،  مة إذا اعُتإيقاف هؤالء املوظفني عن اخلد أيضاًوميكن 
  ).املذكورمر األمن  ١٣املادة 

) مـن القـانون األساسـي    ٦( ٧٩ألف من قـانون منـع الرشـوة، واملـادة      ٣٣و ٣٣وتتناول املادتان 
بصورة رئيسية إسقاط األهلية عن األشخاص املدانني لتويل املناصب العمومية، بينمـا تـنص املـادة    

) على إسـقاط األهليـة عـن األشـخاص املـدانني فيمـا       ٣٢هاء من قانون الشركات (الفصل  ١٦٨
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يتصل بالترويج لشركة أو تشكيلها أو إدارهتا، ومـا إىل ذلـك، ويشـمل هـذا الشـركات اململوكـة       
ــر   ــة. انظـــ ــا للحكومـــ ــا أو جزئيـــ ــاًكليـــ ــية  أيضـــ  HKSAR v. CHAN Tat -chee (DCCCالقضـــ

661A/2006).  
) علـى إعـادة تأهيـل مـن يرتكبـون      ٢٩٧ن قـانون إعـادة تأهيـل اجلنـاة (الفصـل      مـ  ٢وتنص املـادة  

جرمية بسيطة للمرة األوىل. وعالوة على ذلك، تقوم دوائر السجون باإلشراف على بعض اجلناة 
  ألحكام تشريعية خمتلفة. وفقاًاملعاد تأهيلهم بعد اإلفراج عنهم 

 Z v. HKSAR [2007] 10 ، القضيةلى سبيل املثال(ع وقد حيصل اجلناة املتعاونون على عقوبة خمففة

HKCFAR 183 (FACC 9/2006)  ــائية ــة القضــــــ ). ولــــــــدى وزارة العــــــــدل قــــــــانون للمالحقــــــ
وممارسات/إجراءات متبعة للعمل حتكم منح احلصانة، واليت تشكل جزءا من سجل احملكمـة. ومـن   

، ودور اجلـاين، ووجـود عوامـل    االعتبارات اليت تؤخذ يف االعتبـار كفايـة األدلـة، وجسـامة اجلرميـة     
، HKSAR v. Cheung Ting Bong [2006] 3 HKLRD 171 (CACC 89/2003) القضــية خمففــة. انظــر 

. وحيـق للجنـاة املتعـاونني احلصـول     HKSAR v. Tong Sui-lun, Franco (DCCC 282/2011)القضية و
  برنامج محاية الشهود.على نفس احلماية املقدمة للشهود، مبا يف ذلك إمكانية االنضمام إىل 

    
    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ  

 أيضــاًر شــهادة الشــهود دون ترهيــب. وللمحــاكم دد مــن األحكــام التشــريعية الــيت تيسِّــهنــاك عــ
إلصــدار أوامــر حلمايــة الشــهود يف احلــاالت  األنغلوسكســويناختصــاص أصــيل مبوجــب القــانون 

 & HKSAR v. Chan Shu-kwong(القضــية دة مــن خلــف "ســتار"  املناســبة، منــها اإلدالء بالشــها 

Another (DCCC 314/2006)   (القضــية )، وتقييــد إفشــاء املعلومــات املتعلقــة هبويتــهمL v. Equal 

Opportunities Commission & Others [2002]  3 HKLRD 178 (CACV 265/2002مبقتضــى). و 
 بــأن تكـــون ائيـــة، جيــوز للمحكمــة أن تــأمر    مــن قــانون اإلجــراءات اجلن    ١٢٣و ١٢٢املــادتني  

اإلجــراءات اجلنائيــة كلــها أو بعضــها يف جلســات مغلقــة. وختصــص قــوات شــرطة هونــغ كونــغ   
  واللجنة املستقلة ملكافحة الفساد وحدات حلماية الشهود.

يكــون للشــهود الــذين خيشــون علــى   بــاء مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى أالَّ   ٧٩وتــنص املــادة 
أو سالمة أسرهم اتصال مباشر مع املتهم أو عامة اجلمهور، وميكنهم اإلدالء بشهاداهتم عـن   سالمتهم

ــرة    ــة مباشـ ــلة تلفزيونيـ ــد مـــن خـــالل وصـ ــية بعـ   HKSAR v. See Wah-lun & Others [2011])(القضـ
جـيم   ٦٥تقـدمي اإلفـادة كتابـة (البنـد      أيضاً). وجيوز هلم HKLRD 957 (CACC 370/2009) 2  لقضية(ا

  باء من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٦٥تلى أقوال الشهود (البند أو ُت ،قانون اإلجراءات اجلنائية)من 
)، جيـوز مـنح هويـة جديـدة للشـهود      ٥٦٤مـن قـانون محايـة الشـهود (الفصـل       ٨ومبوجب املـادة  

يف ذلـك  املنضمني إىل نظام محاية الشهود. وميكن يف احلـاالت املناسـبة تـوفري احلمايـة املاديـة، مبـا       
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تغيري مكان اإلقامة، واستخدام البيوت اآلمنة، وتوفري حراسة مـن جهـات إنفـاذ القـانون، وتـوفري      
  من قانون محاية الشهود). ٧احلماية على مدار اليوم (البند 

املمنوحة للشهود وأقارهبم واألشخاص وثيقي الصلة هبم نفسها منح للخرباء والضحايا احلماية وُت
مبوجــب امليثــاق املعــين بضــحايا  أيضــاًايــة الشــهود، وتــوفر هلــم احلمايــة مبوجــب قــانون محوذلــك 

من قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية. ويسمح بتقدمي بيانـات عـن الضـرر الـذي      ٢٧اجلرائم واملادة 
  أصاب الضحايا خالل إجراءات إصدار األحكام.

  إقامة الشهود.م منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة اتفاقات لتغيري مكان ومل تربِ
مـن قـانون اجلـرائم املنظمـة واخلطـرية       ٢٦قـانون منـع الرشـوة واملـادة      مـن ألف -٣٠وحتظر املادة 

معاملــة أيِّ غني مــن حلمايــة املــبلِّحمــدد اإلفصـاح عــن هويــة املــبلِّغني. ومــع ذلــك، مل يصــدر قــانون  
  .اغ هلمسوِّ ال
    
    )٤٠و ٣١ن التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتا  

املصـادرة املسـتندة إىل اإلدانـة. واألحكـام الرئيسـية       تتبع منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة نظـامَ 
ألـف  -١٢و ١٢د اومن قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية، واملـ  ١٨-١٥و ١٣و ١٠و ٨هي املواد 
ء مـن  جـيم مـن قـانون منـع الرشـوة. ويـأمر القاضـي مبصـادرة عائـدات اجلرميـة كجـز           -١٤ألف و

 أيضــاًعمليــة إصــدار األحكــام بعــد اإلدانــة اســتنادا إىل معيــار املوازنــة بــني االحتمــاالت. وميكــن   
 املادةمن قانون منع الرشوة، و ألف ألف ١٢ املادةاملصادرة على أساس القيمة (على سبيل املثال 

 ٨ املادةطرية () من قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية). ومبوجب قانون اجلرائم املنظمة واخل٦( ١٢
 ١٠٠ ٠٠٠عــن  ))، يقتصــر التقييــد والتجريــد علــى احلــاالت الــيت تكــون ال تقــل فيهــا املنــافع٤(

  دوالر من دوالرات هونغ كونغ.
قـانون اللجنـة املسـتقلة     قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية، وقانون منع الرشوة، و يفوتوجد أحكام 
، أو جتميـدها، أو احلجـز   تعقبـها اجلرميـة وأدواهتـا، أو    عائـدات  اسـتبانة ُتمكِّن من  ملكافحة الفساد

عليها. ومبوجب قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية، جيوز لوزارة العدل، بعد اإلدانـة، أن تقـدم طلبـا    
مجيع األدوات ذلك شمل يإىل احملكمة ملصادرة املمتلكات القابلة لتحويلها نقدا اخلاصة باملتهم، و

يف حوزة احملكمة أو الشرطة أو اللجنة املستقلة ملكافحـة  كانت ما إذا القيمة، بغض النظر عذات 
  الفساد أو أجهزة اجلمارك.

وعلى الرغم من أنه جيوز مصـادرة األدوات املعـدة لالسـتخدام يف ارتكـاب اجلـرائم (علـى سـبيل        
) (ج) مــن قــانون   ١( ١٠٢)، تشــري املــادة   HKSAR v. Fan Wai-ping & Others القضــية  املثــال 
"اليت استخدمت" يف ارتكاب جرمية على وجـه التحديـد.    فقط املمتلكات جراءات اجلنائية إىلاإل

ــة بالصــالحية املخوَّ   ــد حتــتج احملكم ــا مبوجــب هــذ  وق ــة هل ــادةل ــأت  ه امل ــد  أنَّ إذا ارت املمتلكــات ق
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ١٠٣استخدمت لذلك الغرض. وعالوة علـى ذلـك، متـنح املـادة     
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معقــول أهنـــا   علــى حنـــو صــالحية األمـــر بــاحلجز علـــى األدوات واألشــياء الــيت يعتقـــد     احملكمــة  
مقدمة/معدة هبدف ارتكاب جرائم تستوجب توجيه االهتام، وجيوز للمحكمة أن تأمر بالتصرف 

  ) (ج).١( ١٠٢يف تلك األدوات واألشياء مبوجب املادة 
اجلرائم املنظمة واخلطرية بإدارة املمتلكـات   من قانون ١٧ن مبوجب املادة ويقوم احلارس القضائي املعيَّ

إىل  احملجـوزة يف مصـادرهتا، ويكـون مسـؤوال عـن حتويـل املمتلكـات        تَُّبريثما ُي القابلة لتحويلها نقداً
  من قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية. ٨ املادةنقد وتصفيتها متاشيا مع أمر املصادرة الصادر مبوجب 

مــن قــانون اجلــرائم املنظمــة واخلطــرية)، وأوامــر   ٤ملعلومــات (املــادة ويتــيح إصــدار أوامــر تقــدمي ا
بـاء مـن قـانون اللجنـة املسـتقلة       ١٠من قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية، واملادة  ٥التفتيش (املادة 

علـى السـجالت املصـرفية     احلجـزَ  ،من قانون منـع الرشـوة)   ١٣ملكافحة الفساد) واألذون (املادة 
 HKSAR v. Tong Sui-lun, Franco (DCCC(القضـية   انظر، علـى سـبيل املثـال،    واملالية وفحصها.

  ).HKSAR v. BHATTY Manoj Chainman Rai (DCCC 1108/2012 ,(282/2011والقضية 
وقـانون اجلـرائم   (اسـترجاع عائـدات)   وتتضمن مجيع أوامر احلجز مبوجب قـانون اإلجتـار باملخـدرات    

  باإلفصاح يتطلب من املتهمني الكشف عن األصول اخلاضعة لسيطرهتم الفعلية. املنظمة واخلطرية أمراً
  وال متثل السرية املصرفية عائقا أمام التحقيقات واملالحقات القضائية يف اجلرائم اجلنائية احمللية.

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان   

جلرائم الـيت تسـتوجب توجيـه االهتـام مبوجـب      ال يوجد حد زمين للمالحقات القضائية املتعلقـة بـا  
ف عـرَّ على اجلرائم البسيطة اليت ُتإالَّ من قانون منع الرشوة. وال تنطبق فترات التقادم  ٩-٤املواد 

ألـف مـن قـانون منـع الرشـوة احلـد الـزمين للمالحقـة القضـائية فيمـا           -٣١بأهنا جنح. ومتدد املادة 
  يتعلق باجلنح املشمولة بالقانون.

) (ز) مـن  ١( ٥٤ن اعتبار السجالت اجلنائية األجنبية جزءا من اخللفية العامة للمتهم (املادة وميك
  ).HKSAR v. Singh Bal Winder (CACC 166/2014)القضية ( قانون اإلجراءات اجلنائية،

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة   

وعلـى   لى أرضهاعاجلرائم املرتكبة تقيم منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة الوالية القضائية على 
ــال، املــواد     جــيم مــن القــانون املعــين   -٢٣ألــف إىل -٢٣مــنت ســفنها وطائراهتــا (علــى ســبيل املث

قضائية علـى اجلـرائم املرتكبـة ضـد مواطنيهـا، سـواء مـن جانـب         الوالية ر المل تقرِّباجلرائم)، وإن 
  أو املرتكبة ضدها.مواطنيها أو األشخاص العدميي اجلنسية املقيمني فيها، 

) مــن ١١(٤٤احملاكمــة"، وإن كــان ميكنــها تطبيــق املــادة  وإمَّــاإمَّــا التســليم "ال تطبــق مبــدأ هـي  و
  .ةًاالتفاقية مباشر
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    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان   
ء العقـود، يف السـوابق   ترد القواعد املتعلقة باملسؤولية املدنية عن الرشوة، مبـا يف ذلـك مبـادئ إلغـا    

ــاول أحكــام القــانون اإلداري إلغــاء التــراخيص، وحــق احلكومــة يف إهنــاء العقــود      القضــائية. وتتن
  مي العطاءات.املتعاقدين من القائمة املعتمدة ملقدِّأمساء بسبب الفساد، ورفع 

حايا على التمـاس  وباإلضافة إىل بدء اإلجراءات املدنية، قد تساعد األحكام التشريعية ذات الصلة الض
ــع الرشــوة،    أ- ١٢و ١٢اســترداد حقــوقهم، وهــي املــواد   علــى تعويضــات و ــانون من لــف ألــف مــن ق

  القضائي. من قانون اجلهاز ٩٨ألف من قانون اإلجراءات اجلنائية، واملادة - ٨٤و ٨٤و  ٧٣و
    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  املتخصِّصة والتعاون بني السلطاتالسلطات   

لة ملكافحة الفساد سلطتها من قانون اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد، وتنص تستمد اللجنة املستق
مــن القــانون األساســي علــى اســتقالليتها. ويكــون مفــوض اللجنــة مســؤوال مســؤولية    ٥٧املــادة 

مـن القـانون    ٤٨مباشرة أمام الرئيس التنفيذي ملنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة. وتـنص املـادة   
ي مرشــحا ملنصــب مفــوض اللجنــة، ويقــدم تقريــرا إىل لــرئيس التنفيــذي يســّماأنَّ األساســي علــى 

احلكومة الشعبية املركزية بشأن تعيينـه. ويشـغل املفـوض منصـبه ملـدة حمـددة. والـرئيس التنفيـذي         
  خمول بتقدمي توصية إىل احلكومة الشعبية املركزية بإبعاد املفوض عن منصبه.

تدريبات داخلية وخارجية مكثفة لتعزيـز مهـارات القيـادة     وجتري اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد
. ويف موظفـاً  ١ ٢٨٢، كان لـدى اللجنـة   ٢٠١٢واملهارات املهنية لدى موظفيها. ويف هناية عام 

مليـون دوالر مـن    ٦٦٢,٦، بلغـت ميزانيـة إدارة العمليـات التابعـة للجنـة      ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة 
  دوالرات هونغ كونغ.

انون منع الرشوة واجبا قانونيا على املوظفني العمـوميني بتقـدمي املسـاعدة    من ق ١٦وتفرض املادة 
ــا     ــة املســتقلة ملكافحــة الفســاد. كم ــة     أنَّ إىل اللجن ــانون عــن جرمي ــاذ الق ــزة إنف ــالغ أجه عــدم إب

ــادة         ــة مبوجــب امل ــل الشــخص مســؤوال عــن اجلرمي ــد جيع ــال ق ــانون   ٩١تســتوجب االعتق ــن ق م
أو وافـق علـى    اء اجلـرائم) إذا كـان الشـخص قـد تلقـى مقـابالً      اإلجراءات اجلنائية (عقوبات إخفـ 

تلقيه حىت ال يفصح عن تلك املعلومات. وقد أنشأت اللجنة قنوات اتصال لتلقي اإلحـاالت مـن   
  اإلدارات احلكومية واهليئات العمومية.

وتقــوم  ويــتعني علــى املؤسســات املاليــة أن تتبــع األدلــة واملبــادئ التوجيهيــة اخلاصــة هبــذه السياســة، 
بإبالغ أجهزة إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية يف أقرب وقت ممكن عـن املسـائل الـيت قـد تـؤدي      
إىل الفساد أو غري ذلك من األنشطة غري القانونية األخرى. وقد أنشأت اللجنـة قنـوات اتصـال مـع     

صـة األخـرى.   كربى املصارف وشركات التأمني وشركات احملاسبة واهليئات املهنية والكيانات اخلا
املاليــة املشــتركة وســلطات إنفــاذ القــانون والســلطات التنظيميــة ذات   االســتخباراتوتــنظم وحــدة 

  التثقيفية. الصلة املسؤولة عن مكافحة غسل األموال طائفة كاملة من برامج الدعاية والربامج
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مركز اإلبـالغ التـابع   ا إىل ع أفراد اجلمهور على اإلبالغ عن أعمال الفساد املشتبه فيها، إمَّشجَّوُي
للجنة املستقلة ملكافحة الفساد أو مكاتبـها اإلقليميـة السـبعة، وميكـن اإلبـالغ دون الكشـف عـن        
اهلوية. ويعمل مركز اإلبـالغ علـى مـدار السـاعة طـوال السـنة. وتنفـذ اللجنـة طائفـة مـن أنشـطة            

  التوعية للتشجيع على اإلبالغ عن الفساد.
    

    مارسات اجليِّدةالتجارب الناجحة وامل  - ٢- ٢  
ف عـرَّ ُيخـارج احلـدود اإلقليميـة، و   إىل مـن قـانون منـع الرشـوة      ٤املـادة   تطبيقيصل نطاق   ●  

  .املذكور يف القانونتعريفا واسعا مزية" "مصطلح 
فيما يتصل باجلرائم املتعلقة الشخصيات االعتبارية يف القضايا ضد  تبتلمحكمة أن لميكن   ●  

  على التماس االنتصاف يف احلاالت املماثلة.بالفساد مما يشجع األشخاص 
قــــانون املــــدعني العــــامني     -يوجــــد بيــــان بسياســــة وممارســــات املالحقــــة القضــــائية         ●  

)http://www.doj.gov.hk/eng/public/pubsoppaptoc.html،(    ة وجلنة شـكاوى مسـتقلة تابعـ
للجنة املستقلة ملكافحة الفساد، تقوم برصد واسـتعراض الشـكاوى املقدمـة ضـد اللجنـة أو      
موظفيهــا، مبــا يف ذلــك بســبب عــدم معاجلــة التحقيقــات أو املالحقــات القضــائية علــى حنــو 

  كاف، وتقدم املشورة بشأن إجراءات املتابعة.
تمـع، مبـا يف ذلـك قـانون إعـادة      توجد تدابري ترمـي إىل تعزيـز إعـادة إدمـاج السـجناء يف اجمل       ●  

ن يف إطـار قـانون السـجناء (املعـين بـإخالء السـبيل حتـت        ان املوضـوع اتأهيل اجلناة، والنظام
  لإلفراج املبكر حتت اإلشراف. املراقبة)

ــع           ●   ــالتزامن م ــا ملصــادرهتا ب ــا توخي ــد األصــول واحلجــز عليه ــة بتقيي ــرارات املتعلق تتخــذ الق
  القضائية للمشتبه فيهم. القرارات املتعلقة باملالحقة

ق القرائن االستداللية أثناء جلسات املصـادرة، ومـن ذلـك: (أ) تطبيقهـا بشـأن املصـادر       تطبَّ  ●  
ممتلكـات منقولـة إىل املـدعى عليـه     أيِّ املشبوهة لألصول ومعرفة اجلاين بذلك؛ (ب) اعتبار 

نفقـات   أيَّأنَّ خالل فترة ست سنوات من بدء اإلجراءات عائدات للجرميـة؛ (ج) اعتبـار   
 ٩ل عليهـا اجلـاين مـن اجلرميـة (املـادة      ددت من العائدات الـيت حتصّـ  خالل تلك الفترة قد ُس

  من قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية).
شري إىل عدد مـن املمارسـات اجليـدة فيمـا يتعلـق بإنشـاء اللجنـة املسـتقلة ملكافحـة الفسـاد           أُ  ●  

ــام للضــواب     ــك وضــع نظ ــا يف ذل ــها، مب ــا، واإلرادة    وتفعيل ــق بعملياهت ــا يتعل ــوازين فيم ط وامل
  ).٣٦السياسية واملوارد، مبا يف ذلك تزويد املوظفني بالتدريب املتخصص (املادة 

التعاون الفعال فيما بني أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة، وخباصة اللجنة املسـتقلة ملكافحـة     ●  
ملاليـة املشـتركة، وغريهـا مـن     ا االسـتخبارات الفساد، وقوات شرطة هونـغ كونـغ، ووحـدة    
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بل منــها إنشــاء أفرقــة لالتصــال بــني اللجنــة املســتقلة ملكافحــة الفســاد األجهــزة، وذلــك بُســ
  ).٣٨وغريها من أجهزة إنفاذ القانون (املادة 

  )).١( ٣٩وضوح التنسيق الفعال بني األجهزة الوطنية وكيانات القطاع اخلاص (املادة   ●  
    

    واجه التنفيذالتحدِّيات اليت ت  - ٣- ٢  
  من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز التدابري القائمة حاليا ملكافحة الفساد:

يف غيــاب ســوابق قضــائية ذات صــلة تتعلــق مبــوظفي املؤسســات الدوليــة العموميــة، ميكــن      ●  
جرميـة  أحكـام بشـأن   صياغة أحكـام تشـريعية بشـأن الرشـوة الـيت تشـمل الـوكالء العتمـاد         

موميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية على حنـو خـاص،   رشو املوظفني الع
عرض الرشا على املوظفني خارج منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة   أيضاً سوف تشملو

  ).١٦وتقدميها إليهم أو وعدهم هبا (املادة 
وجيـه  من قانون منـع الرشـوة جـرائم تسـتوجب ت     ٣النظر يف جعل األفعال الواردة يف املادة   ●  

  ).٢٣االهتام مبا جيعل من املمكن اعتبارها جرمية أصلية فيما خيص غسل األموال (املادة 
) من قانون اجلرائم املنظمة واخلطرية) الـذي يقصـر   ٤( ٨إلغاء احلد األدىن (الوارد يف املادة   ●  

دوالر مـــن  ١٠٠ ٠٠٠فيهــا عــن    التقييــد والتجريــد علــى احلــاالت الـــيت ال تقــل املنــافع      
  )).١( ٣١ات هونغ كونغ (املادة دوالر

  )).٣( ٣٢النظر يف التوقيع على اتفاقات تغيري مكان إقامة الشهود (املادة  ●  
  ).٣٣ النظر يف التوسع يف التشريعات بغرض محاية املبلِّغني من أيِّ معاملة ال مسوِّغ هلا (املادة  ●  
نغ اإلداريـة اخلاصـة؛ أو مـن    النظر يف إخضاع اجلرائم املرتكبة ضد مواطين منطقة هونغ كو  ●  

مواطنيها أو األشخاص العدميي اجلنسية املقيمني فيهـا؛ أو ضـد منطقـة هونـغ كونـغ      جانب 
  (د)).  ٢(ب) و ٢) (أ)، ٢( ٤٢، ٤٢اإلدارية اخلاصة لواليتها القضائية (املواد 

مني اهلـاربني،  االتفاقية قابلة للتطبيق املباشر كأسـاس قـانوين لتسـليم اجملـر    أنَّ على الرغم من   ●  
لعــل منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة تنظــر يف إصــدار تشــريع حمــدد بشــأن االلتــزام     ف

  )).١١( ٤٤)، و٣( ٤٢بالتسليم أو احملاكمة (املادتان 
    

    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
هلـاربني" يف  شار إىل مصطلح "تسليم اجملرمني" املستخدم يف االتفاقية علـى أنـه "تسـليم اجملـرمني ا    ُي

منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، وذلك لوصف ترحيل اجملرمني اهلـاربني مـن كيـان ليسـت لـه      
صفة الدولة، مقابل ترحيلهم من كيان له صفة الدولة. ويـنص القـانون األساسـي علـى أنـه جيـوز       

منـها، أن   احلكومـة الشـعبية املركزيـة أو بـإذن    مـن   ملنطقة هونغ كونغ اإلداريـة اخلاصـة، مبسـاعدةٍ   
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). وقـد  ٩٦تتخذ الترتيبات املناسـبة مـع الـدول األجنبيـة لتبـادل تقـدمي املسـاعدة القانونيـة (املـادة          
تشمل هذه املساعدة التعاون يف جماالت تسـليم اجملـرمني اهلـاربني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف       

  اجلنائية. املسائل
    

    اضمالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعر  - ١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية   

    )٤٧و  ٤٥و ٤٤(املواد 
القـانوين لتسـليم اجملـرمني اهلـاربني.      ) اإلطـارَ ٥٠٣يوفر القانون املعـين بـاجملرمني اهلـاربني (الفصـل     

مـن   ٣رة مبوجـب املـادة   ذ االتفاقات بشأن تسليم اجملرمني اهلاربني عـن طريـق األوامـر الصـاد    نفَّوُت
لترتيبـات خاضـعة    وفقـاً القانون. ويتعني أن جيري التسليم من منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة 

  .٣لألمر الصادر مبوجب املادة 
وتعترف منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة باالتفاقيـة كأسـاس قـانوين لتسـليم اجملـرمني اهلـاربني            

)C.N.549.2014.TREATIES-XVIII.14  (الفســـاد) وقـــد صـــدر األمـــر املعـــين بـــاجملرمني اهلـــاربني .(
 ٤٤من القانون املعين باجملرمني اهلاربني بغرض تنفيذ املادة  ٣باملادة  عمالًباء) -ألف ٥٠٣(الفصل 

من االتفاقية. ومن مث، ميكن لدولة طرف يف االتفاقية أن تقدم طلبا إىل منطقة هونغ كونغ اإلداريـة  
مني هاربني حىت إذا مل يكن لديها اتفاق ثنـائي مـع منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة       اخلاصة لتسليم جمر

  اخلاصة.
عــت منطقــة هونــغ كونــغ  ويف الوقــت احلــايل، ومبوجــب إذن مــن احلكومــة الشــعبية املركزيــة، وقَّ 

  تسعة عشر اتفاقا ثنائيا بشأن تسليم اجملرمني اهلاربني (مجيعها نافذة).على اإلدارية اخلاصة 
من القانون املعين بـاجملرمني   ١ائمة اجلرائم اليت جيوز تسليم مرتكبيها الواردة يف اجلدول وتشمل ق

شـهرا يف منطقـة    ١٢املشـمولة باالتفاقيـة الـيت ختضـع لعقوبـة السـجن ألكثـر مـن          اهلاربني اجلـرائمَ 
  ) من القانون).٢( ٢هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة والوالية القضائية الطالبة (املادة 

) من القانون)، وإن كان العامل احلاسم ٢(٢ا للتسليم (املادة ل ازدواجية التجرمي مبدأ أساسيومتثّ
 Ho Man Kwong v. Superintendent of Lai Chi Kokالقضية هو السلوك الذي يقوم عليه اجلرم (

Reception Center [2012] 5 HKLRD329) القضية)، وليس تصنيف اجلرائم أو مسماهاCosby v. 

Chief Executive HKSAR [2000] 3 HKC 662.(  
) ٣( ٢٤و ١٣(ب) و )٦( ١٠و ٥) و٢( ٢وتتضمن خمتلف االتفاقات املعنية بالتسـليم، واملـواد   

  من القانون املعين باجملرمني اهلاربني، املعايري اليت يستند إليها التسليم.
) مـن  ٤( ١٣لتسـليم (املـادة   جنسـية املتـهم مـن األسـباب التقديريـة لـرفض ا      أنَّ وعلى الـرغم مـن   

أن رفضـت منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة        قـط القانون املعين باجملرمني اهلاربني)، مل حيدث 
التســليم اســتنادا إىل هــذا األســاس. وال حيــدد القــانون املعــين بــاجملرمني اهلــاربني مبــدأ التســليم أو    
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بــع االتفاقيــة وااللتزامــات الناشــئة  احملاكمــة، وإن كانــت منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة تت  
مبوجب االتفاقات الدولية اليت أبرمتها. وال يـنص القـانون الـداخلي ملنطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة        

  اخلاصة على آلية إلنفاذ العقوبة بدال من التسليم.
 ٣٥و ٤ومثة وسائل محاية قائمة لضمان املعاملة العادلة مبوجب التشـريعات (علـى سـبيل املثـال املـواد      

  اهلاربني). من القانون املعين باجملرمني ١٤و ١٢من القانون األساسي؛ واملادتان  ٤١و ٣٩و ٣٨و
 ١٠وتشترط منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة تـوافر دليـل إثبـات ظـاهر إلمتـام التسـليم (املـادة        

إالَّ يشـترط  ال نـة،  ) (ب) من القانون املعين باجملرمني اهلاربني). ويف القضايا اليت تصـدر هبـا إدا  ٦(
ــى ــة (املنتظــرة). وتُ    عل ــة والعقوب ــدليل علــى اإلدان ــتقــدمي ال ــة   طبَّ ق متطلبــات اإلثبــات بطريقــة مرن

ومعقولة. وقدمت منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة حاالت كأمثلة للربهنة علـى سـرعة تسـليم    
  املطلوبني. األشخاص

ونـغ اإلداريـة اخلاصـة هـو السـلطة املركزيـة       ووزير العدل يف وزارة العـدل التابعـة ملنطقـة هونـغ ك    
ــليم ( ــة بالتسـ ــاجملرمني  C.N.687.2012.TREATIES-XVIII.14املعنيـ ــانون املعـــين بـ ). ويتضـــمن القـ

اهلاربني اإلجراءات القانونية املتعلقة بالتسـليم. وجيـوز تقـدمي طلـب للتسـليم فيمـا يتعلـق بشـخص         
ل الشخص املعين، حال من القانون). وميثُ ٤مطلوب للمحاكمة أو لفرض أو تنفيذ عقوبة (املادة 

مـن القـانون)، وتقـرر احملكمـة مـا إذا       ١٠القبض عليه، أمام حمكمـة إحالـة يترأسـها قـاض (املـادة      
  كانت اجلرمية ضمن اجلرائم اليت جيوز السماح بالتسليم فيها، وتبت يف مدى كفاية األدلة.

قــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة     مت منط، ســل٢٠١٢َّإىل عــام  ٢٠٠٣ويف الفتــرة مــن عــام   
جمموعه مثانية جمرمني هاربني يف جرائم سرقة وغسل أموال وفساد. ومنذ دخول االتفاقية حيز  ما

معلقــا يف وقــت  لالنفــاذ، تلقــت منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة طلبــا واحــدا (كــان مــازا   
طلبـات مقدمـة    اليـوم أيَّ  االستعراض) وقدمت طلبا واحدا على أساس االتفاقية. ومل ترفض حىت

  على أساس االتفاقية.
ما تنفذ طلبات التسليم خالل شهرين أو ثالثة أشهر، وإن كـان ميكـن أن تسـتغرق وقتـا      عموماًو

  اإلجراءات. يفأطول إذا طعن الشخص املطلوب تسليمه 
) ٥١٣وميكن نقل األشخاص احملكوم عليهم مبوجب قانون نقل األشخاص احملكوم عليهم (الفصل 

إىل عـام   ١٩٩٧واالتفاقات الثنائية املربمة مع مخس عشرة واليـة قضـائية. وخـالل الفتـرة مـن عـام       
  احلاالت. من هذه ٦٨، تعاملت منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة مع ما جمموعه ٢٠١٢

اإلجـراءات اجلنائيـة، تتشـاور منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة مـع           بنقـل ويف املسائل املتعلقة 
م عن املالحقة القضائية، ولتقدمي أدلـة للمسـاعدة   ما إذا كانت ستحجِ لتحديدسلطات األجنبية ال

  يف املالحقة القضائية األجنبية.
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    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   
يـة  حىت إذا مل يكن هناك اتفاق أو اتفاقية، جييز قانون املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائ   

  ) تقدمي املساعدة بشرط املعاملة باملثل.٥٢٥(الفصل 
، تلقت منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة الطلبات التالية (اليت ال تقتصر علـى  ٢٠١٠ومنذ عام 

، ٢٠١٢يف عــام  ٢٣٢، و٢٠١١يف عــام  ١٨٧، و٢٠١٠طلبــا يف عــام  ١٤٧جــرائم الفســاد): 
طلـــب قـــدم إليهـــا  حـــىت اآلن أيَّ . ومل تـــرفض٢٠١٤يف عـــام  ٣٠٣، و٢٠١٣يف عـــام  ٢٦٧و

  مبوجب االتفاقية أو بشأن جرائم متصلة بالفساد.
املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية على طائفة واسعة من املساعدة القانونيـة   وينص قانون

ملؤسسـات  على شخصيات طبيعية أو اعتبارية، مبا يف ذلك ا تشتملاملتبادلة فيما يتعلق باجلرائم اليت 
علومــات ونقــل األشــخاص للمســاعدة املاليــة، ومنــها مجــع األدلــة وأوامــر التفتــيش وأوامــر تقــدمي امل 

 ١٥و ١٢و ١٠التحقيقات واملالحقات القضائية وتقييد عائدات اجلرميـة واحلجـز عليهـا (املـواد      يف
 مــن القــانون، وكــذلك اجلــدول الثــاين). وميكــن ملنطقــة هونــغ    ٣١و ٢٨و ٢٧و ٢٣و ١٧و ١٦و

  مناسبات. كونغ اإلدارية اخلاصة تبادل املعلومات تلقائيا، وقد قامت بذلك من قبل يف عدة
لتجـاوز اعتبـارات السـرية     ويتضمن قانون املساعدة القانونية املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة أحكامـاً    

ج). وجيـوز  ) (٩( ١٥عند االمتثال ألوامر تقدمي املعلومات املتعلقـة بالسـجالت املصـرفية (املـادة     
 ٧٤من القـانون، واملـواد    ١٠استدعاء موظفي املصارف للمثول أمام احملاكم مبوجب املادة  أيضاً
  ) لتقدمي السجالت املصرفية واألدلة الشفوية.٨باء من قانون األدلة (الفصل  ٧٧إىل 

قـانون  فيمـا يتعلـق بالتـدابري القسـرية مبوجـب       مطلـب الزم التجـرمي  ازدواجية أنَّ وعلى الرغم من 
التجــرمي بشــكل  اشــتراط ازدواجيــةاملسـاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة، فإنــه ينظــر يف  

فضفاض فيما يتعلق بتحديد اختصاص احملكمة، وليس فيما يتعلق بعناصر اجلرمية. وتطبـق منطقـة   
  هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة االتفاقية مباشرة حيثما ال يوجد اتفاق.

). C.N.51.2006.TREATIES -3ل هو السلطة املركزية املعنية بتبادل املساعدة القانونيـة ( ووزير العد
حال الطلبات إىل مستشـارين يف وحـدة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة التماسـا للمشـورة والتنفيـذ،         وُت

اص لتعهـد األداء اخلـ   وفقـاً ويكون عليهم الرد على مجيع الطلبات الواردة خـالل عشـرة أيـام عمـل     
  يف الوقت احملدد. بالوحدة، وتقدمي املشورة املتعلقة باملتابعة

وجيــوز لــوزير العــدل يف منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة إجــراء ترتيبــات إلبعــاد األشــخاص 
الذين يوافقون على ذلك من منطقة هونغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة، سـواء كـانوا حمتجـزين أم ال،       

مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف   ٢٤و ٢٣(املادتــان بغــرض تقــدمي املســاعدة خارجهــا  
  املسائل اجلنائية).
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ــة اخلاصــة أن تقــدم املســاعدة      ــغ اإلداري ــغ كون ــة هون ــاًوُيمكــن ملنطق لإلجــراءات احملــددة يف   وفق
  الطلب، ما دامت ال ختالف القانون الداخلي.

(املـادة   دين فيها عن طريق وصلة فيـديو وجيوز هلا تقدمي املساعدة يف االستماع إىل الشهود املوجو
) (ب) مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة)، وقــد فعلــت ذلــك يف ١( ١٠

قضايا سابقة. ومن الناحية العملية، ومبوجب االتفاقات املربمة، تلتزم منطقة هونغ كونغ اإلداريـة  
  دلة املتحصل عليها مبوجب طلب.اخلاصة بالقيد على استخدام املعلومات أو األ

 ٨لإلجراءات الـيت حتـددها الـدول الطالبـة (املـادة       وفقاًزم بقيود السرية من الناحية العملية، ولَتوُي
م أسـباب يف حالـة الـرفض،    قـدَّ ) من قانون املساعدة القانونية املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة)، وتُ   ٢(

ء تقـدمي املسـاعدة. وتقـوم منطقـة هونـغ كونـغ       وقد جرى العرف على عقد مشاورات قبل إرجـا 
  اإلدارية اخلاصة بتقدمي معلومات حمدثة إىل الدول الطالبة بشأن حالة الطلبات املقدمة.

اإلداريــة اخلاصــة التكــاليف العاديــة لتنفيــذ الطلبــات. وإذا نشــأت    كونــغوتتحمــل منطقــة هونــغ 
  م الطلب بشأهنا.ع الطرف مقدِّتتشاور مفإهنا احلاجة إىل مصروفات ذات طابع غري عادي، 

    
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة   

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
املستقلة ملكافحة الفساد قنوات اتصال مع أجهزة إنفاذ القـانون وأجهـزة مكافحـة     أنشأت اللجنةُ

ك اللجنـــة يف تبـــادل املعلومـــات والزيـــارات  الفســـاد يف عـــدة واليـــات قضـــائية أجنبيـــة. وتشـــار 
واالجتماعات والتدريبات اليت جتـري مـع النظـراء األجانـب واملنظمـات الدوليـة األجنبيـة، ومنـها         
رابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، واملبادرة املشتركة بني مصرف التنميـة اآلسـيوي   

دي ملكافحة الفساد يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، وشـبكة     ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصا
خمصص تـابع للجنـة علـى اتصـال      عمليايتاألجهزة املعنية باجلرمية االقتصادية. ويبقى فريق اتصال 

  وثيق مع أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد يف مجيع أحناء العامل.
تخدم اللجنة الشبكات التابعة هلـا  وملكافحة عمليات غسل األموال الناشئة عن قضايا الرشوة، تس

 االسـتخبارات اليت تقوم باالتصال مع أجهزة إنفاذ القانون األجنبية، وتتفاعـل كـذلك مـع وحـدة     
املالية املشتركة. وتستخدم وحدات التحقيق التابعة لقـوات شـرطة هونـغ كونـغ قنـوات االتصـال       

  هزة إنفاذ القانون األجنبية.التابعة جملموعة إيغمونت لتبادل االستخبارات املالية مع أج
وأنشــأت قــوات شــرطة هونــغ كونــغ قنــوات اتصــال مــع النظــراء األجانــب مــن خــالل اإلنتربــول 

  وضباط االتصال يف أجهزة إنفاذ القانون األجنبية.
وأرسلت قوات شرطة هونغ كونغ واستقبلت موظفني مكلفني بإنفـاذ القـانون بصـفتهم ملحقـني     

ريب فيها. كما أرسلت ضباط على سبيل اإلعـارة إىل اخلـارج   بدول أخرى أو للحصول على تد
  لتيسري تبادل أفراد الشرطة واخلرباء بني السلطات املختصة.
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كأسـاس للتعـاون املتبـادل يف إنفـاذ القـوانني.       هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة االتفاقيـةَ   وتعترب منطقةُ
جنبيـة للتعـاون يف جمـال مكافحـة     مـذكرات تفـاهم مـع أجهـزة إنفـاذ القـانون األ      على عت كما وقَّ

اجلــرائم عــرب الوطنيــة وتبــادل االســتخبارات واملــوظفني والتــدريب. وال تشــترط اللجنــة املســتقلة   
للعـرف   وفقـاً ملكافحة الفساد وجود اتفاقات رمسية، وإمنـا تقـوم بتبـادل املعلومـات االسـتخباراتية      

  وعلى أساس االتفاقية.
ة اخلاصة حتقيقـات مشـتركة بشـأن اجلـرائم املنصـوص عليهـا       وقد أجرت منطقة هونغ كونغ اإلداري

يف االتفاقيـة. وتنظــر اللجنــة املســتقلة ملكافحـة الفســاد وقــوات شــرطة هونـغ كونــغ يف مــدى مســاح    
  حدة. تشريعات منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة بإجراء مثل هذه التحقيقات يف كل حالة على

التحـري اخلاصـة مبوجـب قـانون اعتـراض االتصـاالت        وقد تعتمـد أجهـزة إنفـاذ القـانون أسـاليب     
، وجتـري عمليـات املراقبـة والعمليـات     األنغلوسكسـوين ) ومبـادئ القـانون   ٥٨٩واملراقبة (الفصل 

  السرية والتسليم املراقب على أساس كل حالة على حدة.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة - ٢- ٣ 
حة واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ الفصـل الرابـع مـن االتفاقيـة،        يتمثل أبرز التجارب الناجإمجاالً، 

  يلي: فيما
يتضــمن موقــع وزارة العــدل قائمــة شــاملة مــن االتفاقــات بشــأن تســليم اجملــرمني اهلــاربني       ●  

واملساعدة القانونية املتبادلة وغريها من املسائل املتصلة بالتعاون الـدويل، فضـال عـن مبـادئ     
  ساعدة القانونية املتبادلة.توجيهية بشأن طلب امل

تتبــع منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة هنجــاً قائمــاً علــى الســلوك يف تقيــيم متطلبــات        ●  
  )).١( ٤٤التجرمي (املادة ازدواجية 

طلـب قـدم    منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة مل تـرفض حـىت اليـوم أيَّ       أنَّ التقارير  نتبيِّ  ●  
  )).٩( ٤٦أن جرائم متصلة بالفساد (املادة إليها مبوجب االتفاقية أو بش

ــُت  ●   التــدابري الــيت تتــيح إنفــاذ أوامــر املصــادرة املســتندة إىل إدانــة وأوامــر املصــادرة املدنيــة      ّدَع
ألغراض املساعدة القانونيـة املتبادلـة أوسـع نطاقـا مـن نظـام املصـادرة احمللـي، الـذي يسـتند           

لتقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتيسـري      واسعاً الًعادة إىل اإلدانة. وتتيح تلك التدابري جما
  )).٣( ٤٦استرداد املوجودات من خالل التعاون الدويل (املادة 

ر فسَّـ ُتتعلـق بالتـدابري غـري اإللزاميـة. و    يالتجرمي فيما ازدواجية تقدم املساعدة يف غياب مبدأ   ●  
ــة  ــة اخلاصــة إىل الســلوك  التجــرمي مبرونــة، إذ ينظــر يف منطقــة هونــغ كونــغ   ازدواجي اإلداري

  )).٩( ٤٦الفعلي بدل النظر إىل كل عنصر من عناصر اجلرمية (املادة 
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وضعت لوحدات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مبـادئ توجيهيـة دائمـة بشـأن جتهيـز طلبـات            ●  
  )).٢٤( ٤٦املساعدة القانونية املتبادلة وأطرها الزمنية (املادة 

لقانون يف منطقة هونغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة خرباهتـا وموظفيهـا مـع       تتبادل أجهزة إنفاذ ا  ●  
  ).٤٨نظرياهتا األجنبية، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة التقنية (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ - ٣- ٣ 

، االتفاقية قابلة للتطبيق املباشر كأسـاس قـانوين لتسـليم اجملـرمني اهلـاربني     أنَّ على الرغم من   ●  
منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة تنظر يف تشريع واجـب التسـليم أو احملاكمـة علـى      لعلَّف

  )).١١( ٤٤)، و٣( ٤٢وجه التحديد (املادتان 
النظر يف اعتماد قـوانني تـنص علـى إنفـاذ العقوبـة عوضـاً عـن تسـليم املطلـوبني يف حـاالت             ●  

    ).)١٣( ٤٤رفض التسليم بسبب جنسية املطلوبني (املادة 
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      منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة التابعة جلمهورية الصني الشعبية  
    مةمقدِّ  - ١  

حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة التابعة جلمهورية   - ١- ١  
الصني الشعبية (منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة) يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

    الفساد ملكافحة
ممارســة ســيادهتا علــى  ،١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب  ٢٠مجهوريــة الصــني الشــعبية، يف  اســتأنفت

 ٦٢و ٣١ألحكـام املـادتني    وفقـاً نشـئت منطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة      ماكاو. ويف ذلـك اليـوم، أُ  
ــة اخلاصــ     ١٣( ــة الصــني الشــعبية والقــانون األساســي ملنطقــة ماكــاو اإلداري ة ) مــن دســتور مجهوري

جلمهورية الصني الشعبية ("القانون األساسي"). وصادقت مجهوريـة الصـني الشـعبية علـى االتفاقيـة      
. وصــارت االتفاقيــة ســارية املفعــول يف منطقــة ماكــاو اإلداريــة   ٢٠٠٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٣يف 

شـباط/فرباير مـن    ٢٠الـذي أصـدره الـرئيس التنفيـذي يف      ٥/٢٠٠٦اخلاصة مبوجب اإلخطار رقم 
  .٢٠٠٦م عا

ومبوجب القانون األساسي وسياسة "بلد واحد ونظامان"، تتمتع منطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة     
بســلطات تنفيذيــة وتشــريعية ومتــارس صــالحيات قضــائية مســتقلة، مبــا يف ذلــك صــالحية إصــدار 
األحكام القضائية النهائية. ويـنص القـانون األساسـي علـى املبـادئ األساسـية واألسـس اجلوهريـة         

النظام القانوين ملنطقة ماكـاو اإلداريـة    لنظام القانوين ملنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة. ومن مث، فإنَّل
  اخلاصة بقي يستند إىل نظام القانون املدين الربتغايل.

وقد أنشئت يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة وكالتا رقابة مستقلتان، ومها جلنـة مكافحـة الفسـاد    
  للقانون األساسي. وفقاًات، وجلنة مراجعة احلساب

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

 عدم وجود بيانات إحصائية أو معلومات عن التطبيـق العملـي لـبعض أحكـام االتفاقيـة عقبـةً       ُيَعدُّ
  أمام استعراض تنفيذها.

    
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥واد الرشو واملتاجرة بالنفوذ (امل
من قانون العقوبـات ملنطقـة ماكـاو اإلداريـة      ٣٣٦يرد تعريف شامل للموظف العمومي يف املادة 

  (أ) من االتفاقية. ٢اخلاصة، متاشياً مع املادة 
من قانون العقوبات عملية الرشو اليت تشمل منح مزية غري مستحقة أو الوعـد   ٣٣٩م املادة وجترِّ

 تنص صراحة علـى عمليـة "عرضـها". وقـد أوضـحت سـلطات منطقـة ماكـاو         مبنحها، ولكنها ال
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، يشــمل مفهــومي "املــنح"  ٣٣٩" بالربتغاليــة، املســتخدم يف املــادة  darفعــل "أنَّ اإلداريــة اخلاصــة 
ممارسـة عمليـة يف   أيِّ مثـال علـى   و"العرض"، حسبما تقتضيه االتفاقية، ولكنـها مل تسـتطع تقـدمي    

التفسري. ومبوجب ذلك احلكم، إذا كان الغرض من الرشو هو تنفيـذ   هذا الشأن تربهن على هذا
عقوبته أخف من عقوبة الرشو بغرض ارتكاب عمل غـري مشـروع. والحـظ     عمل مشروع، فإنَّ

متطلبات االتفاقية اليت تتناول رشو املوظف العمومي لكـي "يقـوم ذلـك املوظـف     أنَّ املستعرضون 
) مـن  ٢( ٣٣٩املـادة   وخصوصـاً لدى أداء واجباته الرمسيـة"،   بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما

قانون العقوبات، تتوافق مع املتطلبات بشأن تناسب العقوبـات مـع جسـامة اجلـرم مبوجـب املـادة       
  ) من االتفاقية.١( ٣٠

ف االرتشـاء الـذي   من قانون العقوبات مسألة االرتشاء على حنو واف، فتعرِّ ٣٣٨وتتناول املادة 
  لقيام بفعل مشروع، وإن كانت تفرض عقوبات خفيفة بشأنه.يدفع حنو ا

وفيما يتعلق برشو موظفني عموميني أجانـب ومـوظفي منظمـات دوليـة عموميـة، اعتمـدت منطقـة        
املتعلق بنظام منـع وقمـع أعمـال الفسـاد يف      ١٠/٢٠١٤ماكاو اإلدارية اخلاصة مؤخراً القانون رقم 
و واف جرمية رشو موظف عمـومي أجـنيب خـارج منطقـة     التجارة اخلارجية، والذي يتناول على حن

ماكاو اإلدارية اخلاصة أو رشو موظف منظمـة دوليـة عموميـة. ويتوافـق تعريفـا املسـؤول العمـومي        
(ب)  ٢األجنيب خارج منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة وموظف املنظمـة الدوليـة العموميـة مـع املـادة      

او اإلداريــة اخلاصــة عــدم جتــرمي ارتشــاء املــوظفني   و(ج) مــن االتفاقيــة. وقــد اختــارت منطقــة ماكــ  
على حنو صريح. ويف ظروف معينـة، قـد    ،العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية

  اخلاص. املتعلق بالرشوة يف القطاع ١٩/٢٠٠٩يكون السلوك ذو الصلة مشموالً بالقانون 
أنه ميكن، يف بعض الظروف، معاقبـة مـرتكيب    إالَّوال توجد أحكام حمددة بشأن املتاجرة بالنفوذ، 

  هذه اجلرمية بوصفهم متواطئني على الرشو أو االرتشاء.
 ١٩/٢٠٠٩مـن القـانون    ٤و ٣وجرائم الرشو واالرتشـاء يف القطـاع اخلـاص مشـمولة باملـادتني      

  املتعلق مبنع وقمع الرشوة يف القطاع اخلاص.
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
املتعلق مبنع وقمع جرمية غسل األموال معظـم عناصـر هـذه     ٢/٢٠٠٦من القانون  ٣تشمل املادة 
ف هذا القانون اجلرائم األصلية لغسل األموال علـى أهنـا مجيـع اجلـرائم الـيت تقتضـي       اجلرمية. ويعرِّ

فرض عقوبة سجن مدهتا أكثر من ثالث سنوات. وهي بذلك ال تشمل مجيع اجلـرائم املنصـوص   
منطقة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة تنظـر حاليـا يف إجـراء       أنَّ ها يف االتفاقية. والحظ املستعرضون علي

  تعديالت على إطارها القانوين ملكافحة غسل األموال.
إىل عائـدات  إالَّ نطـاق جرميـة اإلخفـاء ضـيق جـدا، إذ إنـه ال يشـري        أنَّ وعالوة علـى ذلـك، يبـدو    

مــن اإلشــارة إىل مجيــع العائــدات اإلجراميــة، وإن كانــت   اجلــرائم املرتكبــة ضــد املمتلكــات بــدال 
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من قانون العقوبات تشمل عناصر اجلرمية الـيت   ٢٢٨و ٢٢٧األحكام اخلاصة املدرجة يف املادتني 
  ) (ب) من االتفاقية.١( ٢٣تشترطها املادة 

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

(االخــتالس أو الســلب مــن جانــب  ٣٤٠االخــتالس واجلــرائم املتصــلة هبــا يف املــواد   تعــرَّف جرميــةُ
(تقاسم الفوائـد االقتصـادية    ٣٤٢(التبديد من جانب موظف عمومي) و ٣٤١موظف عمومي)، و

  من خالل أفعال قانونية) من قانون العقوبات.
(إسـاءة اسـتغالل السـلطة)     ٣٤٧مشـمولة باملـادة    املتطلبات املتعلقة بإساءة استغالل الوظائف فهيأمَّا 

 ٣٤٣من قانون العقوبات. وهذه املتطلبات مدرجة حتديدا يف املـواد السـابقة لتلـك املـادة وهـي املـواد       
ة غـري قانونيـة)،   ف(تلقـي أغـراض بصـ    ٣٤٤(وضع اليد على مسـكن مـن جانـب موظـف عمـومي)، و     

  التعاون). (رفض ٣٤٦أو أمر قضائي)، و (استخدام قوة عمومية يف إعاقة إنفاذ قانون ٣٤٥و
  جرمية اإلثراء غري املشروع على حنو مرضٍ. ١١/٢٠٠٣من القانون  ٢٨وتتناول املادة 

(جرميـة السـرقة    ٢١٧و ٢١١و ١٩٩- ١٩٧اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص، فتتناوله املواد أمَّا 
  العقوبات. وخيانة األمانة) من قانونوجرمية السرقة اجلسيمة وإساءة استغالل األمانة واالحتيال 

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 

ــادة      ــة مشــمولة بامل ــة ســري العدال ــات،     ٣١١جــرائم إعاق ــانون العقوب ــن ق ــراه) م ــة واإلك (املقاوم
/م (اجلرميـة  ٦/٩٧وباألحكام املتعلقة جبرمية اإلخالل بشرط السرية القضـائية املدرجـة يف القـانون    

(العصيان فيما يتعلق بالتحقيقات  ١٤ئم العامة ضد إقامة العدل املدرجة يف املادة املنظمة) وباجلرا
  .١٠/٢٠٠٠اليت جتريها جلنة مكافحة الفساد) من القانون 

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 

م غسـل  اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة بشـأن جـرائ      ت منطقة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة املسـؤوليةَ    رَّأق
مـن   ١٠واملـادة   ٢/٢٠٠٦مـن القـانون    ٥األموال، كما يتضح مـن املـواد التاليـة علـى التـوايل: املـادة       

ــانون  ــة      ٦/٩٧الق /م. وأقرهتــا كــذلك بشــأن رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب مــن خــارج الوالي
ومية، علـى النحـو   القضائية ملنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة أو رشو املسؤولني من املنظمات الدولية العم

املدنيـة بشـأن اجلـرائم املشـمولة      ت املسؤوليةَ. وأقر١٠/٢٠١٤َّمن القانون  ٥املنصوص عليه يف املادة 
من القـانون املـدين ملنطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة، الـذي يعـرِّف احلـق           ٤٧٧باالتفاقية مبوجب املادة 

  ت الطبيعية أو الكيانات القانونية.العام يف التماس تعويض عن األضرار اليت ترتكبها الشخصيا
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    )٢٧املشاركة والشروع (املادة 
من قانون العقوبات طرائق املشاركة يف ارتكاب اجلـرائم املنصـوص    ٢٨إىل  ٢٥تشمل املواد من 

من قانون العقوبات، يعاقب أيضاً على الشـروع يف   ٢٢و ٢١للمادتني  وفقاًعليها يف االتفاقية. و
 يعاقب عليها بعقوبة السجن ألكثر من ثالث سـنوات. ويف الوقـت الـراهن،    ارتكاب اجلرائم اليت

  لالتفاقية بعقوبة قصوى ملدة ثالث سنوات أو أقل. وفقاًيعاقب على العديد من األفعال اجملرمة 
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
اتية املنصوص عليهـا  ؤاتية والظروف غري املؤالتقديرية يف النظر يف الظروف املميارس القضاة السلطة 

من قـانون العقوبـات عنـد إصـدار األحكـام ضـمن نطاقـات العقوبـة الـيت تـنص عليهـا             ٦٥يف املادة 
العقوبات املفروضة على بعـض اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة تتسـم بـبعض       أنَّ التشريعات. وقد رئي 

 ل إىل التخفيـف، لـيس مقارنـة بالعقوبـات املفروضـة علـى غريهـا مـن اجلـرائم اجلنائيـة          التفاوت ومتيـ 
معظم تلك اجلرائم ال تنطبق عليها مواصفات اجلـرائم األصـلية لغسـل األمـوال،     نَّ أل أيضاً، بل فقط

قـانون   يلزم لفرض عقوبة سـجن ملـدة تزيـد عـن ثـالث سـنوات. وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ           وهو ما
ب عاقَــص علــى فــرض غرامــات عوضــاً عــن الســجن. فعلــى ســبيل املثــال، ميكــن أن يُ  العقوبــات يــن

جرمية الرشو بسبب "ارتباطه أو اشتراكه باألمر على حنو سري" (وفقاً للتعريف الـوارد يف   مرتكُب
مرتكــب جرميــة أنَّ ســنة، يف حــني  ١٢ســنوات و ٥) بالســجن لفتــرة تتــراوح بــني  ٦/٩٧القــانون 

ــة") وفقــاً     االخــتالس ("لتنفيــذ عمــل  ــه الرمسي ــاء أداء [املوظــف العمــومي] لواجبات مشــروع، أو "أثن
للتعريف الوارد يف االتفاقية، ميكن أن يعاقب بالسجن ملدة ال تتجاوز سـتة أشـهر أو بفـرض غرامـة     

ون خمتلف األمثلة املقدمة يف هذا الصدد، اليت تدل على اختـاذ تـدابري إداريـة    رِضعليه. والحظ املستع
إلجراءات سليمة، والـيت ختضـع هـي أيضـاً لطعـون إداريـة ومراجعـة قضـائية. ويف هـذا           متسقة وفقاً

  احملكمة. بأمر منإالَّ السياق، ال ميكن حرمان الشخص من تقلد مناصب عمومية 
ــع بعــضٌ  ــن  ويتمت ــوظفني       م ــس التشــريعي وامل ــذيني وأعضــاء اجملل ــاء التنفي ــل الرؤس ــوظفني، مث امل

افحة الفساد، حبقوق إجرائية، مبا يف ذلك اإلدالء بشهاداهتم خطيـا،  القضائيني واملفوض املعين مبك
  أحد يتمتع باحلصانة من املالحقة القضائية يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة. ولكن ال

سلطة تقديرية فيما يتعلـق بفـتح حتقيـق بشـأن القضـايا واملالحقـة       أيِّ وال يتمتع املدعون العامون ب
  حملاكمة اإللزامية.ملبدأ ا وفقاًالقضائية، 

للنظام األساسي ملوظفي اإلدارة العمومية يف ماكاو، خيضع املوظفون العموميون لعقوبـات   وفقاًو
إدارية تبدأ بتحذير خطي وفرض غرامـة، مث اإليقـاف عـن العمـل وتصـل إىل التقاعـد القسـري أو        

األفعـال اجلنائيـة انتـهاكاً    التسريح، بعد فرض إجراءات تأديبية مناسبة يف احلاالت اليت تعتـرب فيهـا   
/م املتعلـق باجلرميـة املنظمـة علـى عقوبـات ثانويـة       ٦/٩٧لقواعد االنضباط أيضـاً. ويـنص القـانون    

منها حرمان الشخص من ممارسة حقوقه السياسـية، وحظـر توليـه ملناصـب عموميـة ملـدة تتـراوح        
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نـوع يف الكيانـات   يِّ أسنة، ومنعه من ممارسـة مهـام إداريـة أو رقابيـة مـن       ٢٠سنوات و ١٠بني 
ــة رأس املــال، أو املؤسســات      ــة فيهــا غالبي ــة، أو يف الشــركات الــيت متلــك الدول ــة العمومي القانوني

  سنوات. ١٠و ٢صاحبة امتياز تقدمي اخلدمات أو السلع العمومية، ملدة تتراوح بني 
لتدابري األمنيـة  الغرض من العقوبات اجلنائية واأنَّ ) من قانون العقوبات على ١( ٤٠وتنص املادة 

 ٥٢للمـادة   وفقاًذات الطابع اجلزائي هو محاية املصاحل القانونية وإعادة إدماج اجلناة يف اجملتمع. و
ــة لإلدمــاج االجتمــاعي، باالتفــاق قــدر اإلمكــان مــع        ــات، توضــع خطــة فردي ــانون العقوب مــن ق

  اإلدماج االجتماعي.ى مشاركته يف الربامج االجتماعية املعدة من أجل توخَّوُت ،الشخص املدان
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى       ٢٦٢من قانون العقوبـات واملـادة    ٢٤و ٢٣وتنص املادتان 

إعفاء اجلاين من العقوبات املفروضة عليه عنـد تعاونـه الفعـال مـع سـلطات إنفـاذ القـانون بغـرض         
الفساد ألغـراض التحقيـق   ، على تقدمي معلومات إىل جلنة مكافحة جلناة، فرديا أو مجاعياتشجيع ا

الـيت ميكـن فيهـا     القانون األساسي للجنـة مكافحـة الفسـاد الظـروفَ     ٧د املادة ومجع األدلة. وحتدِّ
إعفاء اجلناة من العقوبات املفروضة عليهم ألهنم قدموا مساعدة فعالة يف البحـث عـن األدلـة الـيت     

  تؤدي إىل إدانة جناة آخرين أو اعترافهم.
    

    )٣٣و ٣٢غني (املادتان ملبلِّمحاية الشهود وا
ــة الشــهود واخلــرباء          ــة اخلاصــة أحكــام حمــددة بشــأن محاي ــة ماكــاو اإلداري ــدى منطق ال توجــد ل

ر محايــة جســدية للشــهود واألشــخاص  وفَّوالضــحايا، وإن أشــري إىل أنــه، يف املمارســة العمليــة، تـُـ 
اجلنائية. وتسند صالحية تنسيق من قانون اإلجراءات  ٥٧عني مبوجب املادة ِلاملدرجني يف فئة املطَّ

ــادة      أيِّ  ــة مكافحــة الفســاد مبوجــب امل ــة الشــهود إىل جلن مــن الالئحــة   ١٨أعمــال متصــلة حبماي
يف قائمــة الظــروف الــيت جيــوز فيهــا  أيضــاً. وتنــدرج محايــة الشــهود ٣/٢٠٠٩اإلداريــة التنظيميــة 

وض املعـين مبكافحـة   الصـادر عـن املفـ    ٨٦/٢٠٠٠ملوظفي اللجنة اسـتخدام السـالح (األمـر رقـم     
/م علـى محايـة هويـة    ٦/٩٧من قانون اجلرمية املنظمة رقـم   ٢٨املادة  تطبيقالفساد). وميكن أيضاً 

  الشهود يف ظل ظروف معينة.
    

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 
الـيت يكتسـبها اجلـاين أو    من قانون العقوبات مصـادرة عائـدات اجلرميـة     ١٠٣ميكن مبوجب املادة 

مصادرة األدوات أنَّ كما باسم طرف ثالث، ويشمل ذلك مصادرة مبالغ تعادل قيمة العائدات. 
اليت استخدمت أو كانت معدة لالستخدام يف ارتكاب اجلرمية مبوجـب االتفاقيـة مشـمولة باملـادة     

علـى   ألدوات خطراًمن قانون العقوبات، اليت تتضمن مع ذلك اشتراطاً بأن "تشكل تلك ا ١٠١
ســالمة األشــخاص أو النظــام العــام، أو حيتمــل علــى حنــو جــدي أن تســتخدم يف ارتكــاب جــرائم 

ــادة        ــنص امل ــها أو حبكــم الظــروف احمليطــة بالقضــية". وت ــانون   ١٦٣أخــرى، حبكــم طبيعت ــن ق م
ائـدات  من قانون العقوبات علـى التـدابري الـيت تتـيح اقتفـاء أثـر ع       ١٠٣اإلجراءات اجلنائية واملادة 
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مــن قــانون العقوبــات حقــوق األطــراف الثالثــة   ١٠٢وأدوات اجلــرائم وحجزهــا. وحتمــي املــادة  
احلســنة النيــة. وجيــوز أيضــاً حجــز ومصــادرة املوجــودات عنــدما تعتــرب أهنــا تتجــاوز بكــثري دخــل   

  .١١/٢٠٠٣للقانون  وفقاًاملسؤولني الذين يلزمون بتقدمي إقرارات الذمة املالية 
لقــانون  وفقــاًدارة املوجــودات احملجــوزة أو املصــادرة علــى األوامــر القضــائية،   وتتوقــف طريقــة إ

منـه وصـفاً حمـدداً لألمـر القضـائي الـذي جييـز بيـع          ١٧٠اإلجراءات اجلنائية الذي يـورد يف املـادة   
 األغراض احملجوزة اخلطرة أو القابلة للتلف على حنو مسـبق أو تـدمريها أو اسـتخدامها نيابـة عـن     

  تضطلع بتلك املهام أجهزة إنفاذ القانون، مبا يف ذلك جلنة مكافحة الفساد.اجملتمع. و
العميل أو مبوجب أمر من احملكمة، وذلك  مصرفوميكن إسقاط واجب السرية املصرفية مبوافقة 

) مـن القـانون األساسـي    ٢( ٨(قـانون النظـام املـايل) واملـادة      /م٣٢/٩٣للمرسوم التشـريعي   وفقاً
  ).١٠/٢٠٠٠اد (القانون للجنة مكافحة الفس

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

تعليق العمـل بالتقـادم يف    أيضاًمن قانون العقوبات، اليت تشمل  ١١٠ترد أحكام التقادم يف املادة 
مـن   ١١٣و ١١٢عدد من احلاالت. وترد أحكام تعليق وإيقاف العمل بالتقادم أيضـاً يف املـادتني   

مـن   ١١٣. وميكـن أيضـاً تطبيـق أحكـام إيقـاف العمـل بالتقـادم، مبوجـب املـادة          قانون العقوبـات 
أنَّ قانون العقوبات، على احلاالت اليت يكون فيها اجلاين املزعوم قـد أفلـت مـن يـد العدالـة. ومبـا       

العقوبات املنصوص عليها بشأن معظم اجلرائم املشمولة باالتفاقية خفيفة نسـبياً، فإهنـا ال تتضـمن    
  أطول. قادمفترات ت

 ٦/٢٠٠٦، ويتنـاول القـانون   اإلجـرام من قانون العقوبات على عواقب معاودة  ٦٩وتنص املادة 
بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة مســألة تــوفري املعلومــات املتصــلة بالســجل    

  اجلنائي للمشتبه فيهم أو املتهمني أو احملكوم عليهم.
    

    )٤٢ملادة الوالية القضائية (ا
رتكـب داخـل حـدود    الـيت تُ  من قانون العقوبات لواليـة الدولـة القضـائية األفعـالَ     ٤ُتخضع املادة 

رتكب ُتمنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، بغض النظر عن جنسية الشخص الذي ارتكب الفعل، أو 
بـادئ  م ٥على مـنت سـفن أو طـائرات مسـجلة يف منطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة. وحتـدد املـادة           

اجملـين عليـه   القضـائي بشـأن   واالختصـاص  (الشخصـية الفعالـة)   اجلاين القضائي بشأن االختصاص 
إزاء األفعال املرتكبة خـارج حـدودها، يف ظـروف معينـة. وتوسـع      (الشخصية الواقع عليها فعل) 

جرميــة رشــو املــوظفني   أيضــاًنطــاق الواليــة القضــائية ليشــمل   ١٠/٢٠١٤مــن القــانون  ٣املــادة 
ن اليت ترتكب يف اخلارج، عنـدما يتبـيَّ   ،ميني األجانب أو موظفي املنظمات الدولية العموميةالعمو

  أن اجلاين موجود شخصياً داخل حدود منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة.



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.49

 

40/46 V.16-09718 
 

مـن قـانون العقوبـات منطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة مـن إخضـاع           ٥مـن املـادة    ٢ن الفقرة ومتكِّ
على أساس املعاهـدات الدوليـة أو اتفاقـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة.        اجلرائم لواليتها القضائية

نطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة ممارسـة واليتـها القضـائية علـى نطـاق          ملوتتيح أحكـام تلـك الفقـرة    
واسع وتنفيذ مبدأ التسليم أو احملاكمة. وباإلضافة إىل ذلك، ال ينطبق مبدأ تسليم املطلـوبني علـى   

مــن القــانون  ٣٣املــادة أنَّ إالَّ اإلداريــة اخلاصــة التابعــة جلمهوريــة الصــني الشــعبية،  منطقــة ماكــاو
) أيضاً على أنـه  ٢( ٣٣تنص على أسباب رفض تسليم اجملرمني اهلاربني. وتنص املادة  ٦/٢٠٠٦

طلــب مــن الدولــة الطالبــة تقــدمي األدلــة ذات الصــلة مــن أجــل تيســري    يف حــال رفــض التســليم، يُ 
  راءات القانونية.استهالل اإلج

    
    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 

اعتمدت منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة تـدابري بشـأن إلغـاء أو فسـخ العقـود وسـحب االمتيـازات        
  لألحكام ذات الصلة من قانون اإلجراءات اإلدارية والقانون املدين. وفقاًاملمنوحة، 

رين نتيجة لفعل فساد اختاذ إجراءات قانونية ضد املسؤولني عن األضـرار  وحيق لألشخاص املتضر
  برفع دعوى مدنية مستقلة أو تكميلية من أجل التماس تعويضات.

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  املتخصِّصة والتعاون بني السلطاتالسلطات 

ملسؤولة عن التحقيق جلنة مكافحة الفساد يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة هي اهليئة املتخصصة ا
متعلقـة بأفعـال   جـرائم  إذا تـبني أهنـا    ،التحقيق يف جرائم أخـرى  أيضاًيف جرائم الفساد، وجيوز هلا 

تقع جرائم غسل األموال وجرائم أخـرى ضـمن اختصاصـات الشـرطة القضـائية       فساد. وعادة ما
قضـية علـى حـدة.     التحقيقية. وجيري التنسيق بني الشرطة وأجهزة النيابة العامة على أسـاس كـل  

للمـادة   وفقـاً ويتم تبادل املعلومات مع وحدة التحقيقات املالية. وميكـن للجنـة مكافحـة الفسـاد،     
من قانوهنا األساسي، أن حتيل األطراف املعنية إىل سلطات خمتصة أخرى ينص القـانون علـى    ١٣

  اختصاصها بشأن تطبيق سبل االنتصاف اإلدارية والقضائية.
 ٧للمادة  وفقاًخبارات املالية، املسؤول عن تلقي املعلومات املالية وغري املالية ويقوم مكتب االست

، بتحليـل املعلومـات الـواردة ويرفـع تقـاريره بشـأن       ٧/٢٠٠٦اإلدارية رقـم  التنظيمية من الالئحة 
أنشطة غسل األموال املشتبه فيهـا إىل مكتـب املـدعي العـام. ويقـدم هـذا املكتـب أيضـاً، مبوجـب          

املساعدة إىل أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية والكيانات األخـرى املكلفـة هبـذا     القانون،
  الشأن، بناء على طلبها، من أجل منع وحظر غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

، تتعاون السـلطات احلكوميـة مـع القطـاع اخلـاص علـى حنـو جيـد، مبـا يف ذلـك مبقتضـى            عموماًو
ــاد   امل ،الواجبـــات العامـــة للتعـــاون  ــانون األساســـي للجنـــة مكافحـــة الفسـ ــا يف القـ نصـــوص عليهـ

  ).١٠/٢٠٠٠ (القانون
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
ميكن إمجاالً إبراز التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة التاليـة فيمـا خيـصُّ تنفيـذ الفصـل الثالـث       

  االتفاقية: من
يــنص علــى  ٢/٢٠٠٦ة ماكــاو اإلداريــة اخلاصــة رقــم قــانون منطقــأنَّ لــوحظ مــع التقــدير   ●  

إمكانية حتويل أو نقل عائدات اجلرمية حىت إذا كانت اجلرميـة األصـلية قـد ارتكبـت خـارج      
  منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة.

ــرئيس          ●   ــن ال ــوميني، م ــوظفني العم ــع امل ــى مجي ــة اخلاصــة عل ــة ماكــاو اإلداري ــتعني يف منطق ي
، أن يفصحوا عن موجـوداهتم ومصـاحلهم،   نفسه هم يف املستوىالتنفيذي إىل العمال وممن 

ــازة موجــودات غــري مــربرة يشــكل        ــة كــاذب أو حي ــة مالي ــرار ذم ــذلك تقــدمي إق فيصــبح ب
  جنائية. جرمية

/م، يرجح واجـب التعـاون   ٣٢/٩٣واملرسوم التشريعي  ١٠/٢٠٠٠من القانون  ٨للمادة  وفقاً  ●  
كيــان طبيعــي أو قــانوين، وال ســيما أيِّ بشــأن  مــع جلنــة مكافحــة الفســاد علــى واجــب الســرية

  احملكمة. العميل أو مبوجب أمر من مصرفالسرية املصرفية، اليت ميكن إسقاطها مبوافقة 
) مــن قــانون العقوبــات، ينطبــق القــانون اجلنــائي ملنطقــة ماكــاو اإلداريــة ٢( ٥للمــادة  وفقــاً  ●  

ألفعـال املرتكبـة خـارج    الحقـة القضـائية ل  باملفيهـا االلتـزام    سـتمدُّ اخلاصة يف احلاالت الـيت يُ 
منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة من املعاهدات الدولية أو اتفاقات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    

  اخلاصة. املنطبقة على منطقة ماكاو اإلدارية
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  ة حاليا ملكافحة الفساد:من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز التدابري القائم

تكييــف نظــم مجــع البيانــات مبــا يتــيح تــوفري بيانــات عــن التحقيقــات واملالحقــات القضــائية   ●  
  .لالتفاقية وفقاًوأحكام اإلدانة املتعلقة باألفعال اجملرَّمة 

من االتفاقية،  ٢١) و١( ١٦و ١٥مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان التنفيذ الكامل للمواد   ●  
  .فيما يتعلق بتجرمي تقدمي مزية غري مستحقة صاًوخصو

النظر يف جترمي ارتشاء املوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة         ●  
  .))٢( ١٦(املادة 

النظر يف تعديل التشريعات ملعاقبة الشخص الذي يرتكب جرمية املتاجرة بـالنفوذ باعتبارهـا     ●  
  ).١٨لبات االتفاقية (املادة ملتط وفقاًجرمية مستقلة 
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مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيـة  أنَّ تعديل نطاق جرائم غسل األموال للتأكد من   ●  
اكتساب عائدات مجيع تلك اجلـرائم (ولـيس فقـط اجلـرائم املتعلقـة      أنَّ تعترب جرائم أصلية و

  ).٢٣ادة بامللكية) أو حيازهتا أو استعماهلا مشمولة يف ذلك النطاق (امل
  .)٢٤النظر يف توسيع نطاق جرمية اإلخفاء ليشمل مجيع جرائم الفساد (املادة   ●  
النظر يف توسيع نطاق املسؤولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة ليشـمل الرشـو واالرتشـاء         ●  

  ).٢٦واجلرائم األخرى ذات الصلة من قانون العقوبات (املادة 
جرمية مشمولة باالتفاقيـة  أيِّ عات لتجرمي الشروع بارتكاب النظر يف إمكانية تعديل التشري  ●  

  ).٢٧اإلعداد الرتكاهبا (املادة  أو
حتديد فترة تقادم أطول أو النص على تعليق العمل بالتقادم يف حـال إفـالت اجلـاين املزعـوم       ●  

  ).٢٩من يد العدالة (املادة 
التفاقية، وتعـديل التشـريعات لضـمان    ل وفقاًمة استعراض نطاق العقوبات على األفعال اجملرَّ  ●  

  ).٣٠أن تراعي العقوبات املنصوص عليها جسامة اجلرائم (املادة 
النظر يف إمكانية النص علـى نقـل املـوظفني العمـوميني املتـهمني بارتكـاب جـرائم مشـمولة           ●  

  ).٣٠باالتفاقية إىل وظائف أخرى (املادة 
ل األدوات خطـرا علـى سـالمة األشـخاص أو     تعديل القـوانني إللغـاء االشـتراط بـأن "تشـكِّ       ●  

النظــام العــام، أو حيتمــل علــى حنــو جــدي أن تســتخدم يف ارتكــاب جــرائم أخــرى" للقيــام   
  ).٣١باحلجز واملصادرة (املادة 

  ).٣٢اعتماد نظام قانوين حمدد وشامل حلماية الضحايا والشهود (املادة   ●  
اجملـاالت اجلنائيـة واإلداريـة وجمـال العمـل بشـأن        غني يفالنظر يف اعتمـاد تـدابري حلمايـة املـبلِّ      ●  

  ).٣٣مسائل الفساد (املادة 
سـقاط واجـب السـرية املصـرفية يف حـاالت      إالنظر يف اعتماد نظم تسمح جبمع بيانات عن   ●  

  ).٤٠التعاون مع جلنة مكافحة الفساد (املادة 
    

    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    واد قيد االستعراضمالحظات على تنفيذ امل  - ١- ٣  

ــانون   ــنص ق ــائل اجلنائيــة خيضــع يف املقــام األول       أنَّعلــى  ٦/٢٠٠٦ي ــاون القضــائي يف املس التع
تلـك االتفاقيـات الدوليـة أو     عـدم وجـود  لالتفاقيات الدولية املنطبقة أو ألحكام هذا القانون عند 

  كفايتها. عند عدم
    



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.49 

 

V.16-09718 43/46 
 

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ل اإلجراءات اجلنائية (املواد تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نق
ــة الصــني        ــة اخلاصــة التابعــة جلمهوري ــدأ تســليم اجملــرمني علــى منطقــة ماكــاو اإلداري ال ينطبــق مب

م تســليم املتعلــق بالتعــاون القضــائي يف املســائل اجلنائيــة يــنظِّ  ٦/٢٠٠٦القــانون أنَّ الشــعبية. بيــد 
حكومــات أجنبيــة مبســاعدة احلكومــة املركزيــة      اجملــرمني الفــارين، وميكــن إقامــة عالقــات مــع     

  منها. جلمهورية الصني الشعبية وبإذن
إجـراًء   ٤١تدابري للتعجيل بإجراءات التسليم، كما يتضمن يف مادته  ٦/٢٠٠٦ويتضمن القانون 

، ١٩و ٩و ٨و ٧نـة يف املـواد   مبسطاً للتسليم. وباإلضـافة إىل األسـس العامـة لـرفض التسـليم املبيَّ     
  أسباباً ممكنة للرفض. أيضاً ٣٣و ٣٢ادتان تتضمن امل

لالتفاقيــة، مــن حيــث املبــدأ،  وفقــاًمــة ، تعتــرب األفعــال اجملر٦/٢٠٠٦َّمــن القــانون  ٤ومبوجــب املــادة 
 ٦/٢٠٠٦) من القانون ٢( ٣٢املادة  ، أو أهنا تتيح تسليم اهلاربني. ومع ذلك، فإنَّ""خاضعة للتسليم

بشـأن أفعـال يعاقـب عليهـا قـانون منطقـة ماكـاو اإلداريـة         إالَّ بني تنص علـى أنـه ال جيـوز تسـليم اهلـار     
جرميـة  أحكـام   اخلاصة وقانون الدولة الطالبة بعقوبة السجن ملدة سنة واحدة على األقل. ومن مث، فإنَّ

) مـن قـانون العقوبـات) مقبولـة مـن      ١( ٣٣٩رشو موظف عمومي للقيام بعمل غري مشـروع (املـادة   
سماح بتسليم اهلاربني، ولكن هذا األمر ال ينطبق على جرمية رشو موظف عمومي الناحية القانونية لل

يف القطاع  جرمية الرشو أحكام ) من قانون العقوبات)؛ وال تعد٢ُّ( ٣٣٩للقيام بعمل مشروع (املادة 
ضـرار  "قادرة على التسـبب يف اإل  أيضاًعندما تكون إالَّ للسماح بتسليم اهلاربني  اخلاص مقبولة قانونيا

  ).١٩/٢٠٠٩) من القانون ٣( ٤بصحة أو سالمة الغري" (املادة 
التجـرمي. كمـا جييـز القـانون التسـليم علـى أسـاس         اشـتراط ازدواجيـة  من القانون علـى   ٦وتنص املادة 

منطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة جتيـز       واملمارسـة احلديثـة. ولـذلك، فـإنَّ     ٥للمـادة   وفقاًاملعاملة باملثل، 
  ربني استناداً إىل االتفاقية، كما أنه ميكنها أن جتيز تسليم اهلاربني يف غياب معاهدة حمددة.تسليم اهلا

وقــد حــددت مجهوريــة الصــني الشــعبية مكتــب وزيــر اإلدارة والعــدل يف منطقــة ماكــاو اإلداريــة  
 ٤٤اخلاصة بوصفه السلطة املختصة بشأن التعاون يف جمال تسليم اجملرمني اهلاربني ألغراض املادة 

  االتفاقية. من
ومل تربم منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة اتفاقات ثنائية بشأن تسليم اهلاربني، ولكنها تبـذل جهـودا   

تلـك االتفاقـات   أنَّ مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة. بيـد       ٢١٣للمـادة   وفقـاً لتنفيذ اتفاقات ثنائية 
  ربني.الثنائية ليست شرطا مسبقا جلميع عمليات تسليم اجملرمني اهلا

  طلبات تسليم هاربني يف قضايا فساد. ومل ترفض منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة حىت اليوم أيَّ
سبق ملنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة أن أبرمـت اتفاقـا   فقد وفيما يتعلق بنقل األشخاص احملكوم عليهم، 

يشـيت. ويتنـاول القـانون    ل- م اتفاقات أخرى مـع الربتغـال وتيمـور   امع الربتغال، وهي تنظر حالياً يف إبر
ــن         ٦/٢٠٠٦ ــواد م ــل الســجناء (امل ــة لنق ــراءات التنظيمي ــبري اإلج ) ١١٥إىل  ١٠٦أيضــاً بتفصــيل ك



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.49

 

44/46 V.16-09718 
 

). وال تتـوفر أمثلـة عـن العديـد مـن جوانـب       ٨٨إىل  ٧٥وكذلك نقل اإلجراءات اجلنائية (املـواد مـن   
  لإلجراءات. لة نقلحا التنفيذ، ولكن تتوفر بيانات بشأن حاالت نقل سجناء، ومل حتدث أيُّ

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

 ٦/٢٠٠٦م املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف منطقــة ماكــاو اإلداريــة اخلاصــة مبوجــب القــانون ُتــنظَّ
بشـأن األسـباب    ٩إىل  ٧بشأن التعاون القضائي يف املسائل اجلنائية، الذي تنطبق عليه املـواد مـن   

التجـرمي  اشـتراط ازدواجيـة    تعد املسائل املالية من بني تلك األسباب. وينطبـق  العامة للرفض. وال
لغـرض  إالَّ على املساعدة القانونية املتبادلة، وال تقدم املسـاعدة يف غيـاب ازدواجيـة التجـرمي      أيضاً

  إثبات أسباب استبعاد عدم مشروعية الفعل اإلجرامي أو إثبات ذنب املتهم.
، ميكن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، بناء على ٦/٢٠٠٦من القانون  )٢( ١٣٢للمادة  وفقاًو

للتشــريعات األجنبيــة، بشــرط عــدم تعارضــها مــع املبــادئ القانونيــة    وفقــاًطلــب الدولــة الطالبــة، 
  األساسية ملنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة أو عدم إحلاقها أضراراً جسيمة باإلجراءات.

مكتــب املــدعي العــام هــو املســؤول عــن تلقــي طلبــات املســاعدة  فــإنَّ، ٦/٢٠٠٦للقــانون  وفقــاًو
القانونية املتبادلة وإحالتها ومعاجلتها، كما أنه املسؤول عن صوغ توصيات إىل الـرئيس التنفيـذي   
للبت يف تقدمي املسـاعدة أو عـدم تقـدميها. ومكتـب وزيـر اإلدارة والعـدل هـو السـلطة احلكوميـة          

  وهو الذي يتوىل إحالة طلبات التعاون إىل مكتب املدعي العام. املعنية بالتعاون الدويل،
، جيوز لسلطات منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، إذا ٦/٢٠٠٦) من القانون ٣( ٢٤باملادة  عمالًو

املعلومــات الــواردة يف الطلــب األجــنيب غــري كاملــة، أن تطلــب معلومــات تكميليــة دون   أنَّ رأت 
  تة عاجلة.االمتناع عن اختاذ تدابري مؤق

مسألة سرية املعلومات، متشـيا مـع االتفاقيـة. وتتضـمن      ٦/٢٠٠٦من القانون  ١٣٤وتنظم املادة 
تشريعات منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة حكماً بشأن رفع السرية املصرفية بـأمر قضـائي، ولكنـها    

  ة املصرفية.حكم يكفل عدم رفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة حبجة السري تتضمن أيَّ ال
منطقــة ماكــاو اإلداريــة اخلاصــة  تشــريعات فيمــا يتعلــق بالوقــت الــالزم لتنفيــذ الطلبــات، فــإنَّأمَّــا 
حتدد مهلة زمنية، ولكن اإلجراءات ال تستغرق عادة أكثر من ستة أشهر. ويف حـال الطلبـات    ال

ا فيهـا االتصـال   ، مبـ ٦/٢٠٠٦مـن القـانون    ٣٠للمـادة   وفقـاً املستعجلة، ميكن اختاذ تدابري عاجلة 
املباشر بالسلطات القضائية ملنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة، مـن خـالل اإلنتربـول، وإحالـة الطلـب      

  وسيلة تتيح إنشاء سجل كتايب.أيِّ ب
وكقاعــدة عامــة، ويف غيــاب اتفــاق مــن نــوع آخــر مــع الدولــة أو املنطقــة الطالبــة، تقــدم املســاعدة  

اء نفقــات وأجــور الشــهود واخلــرباء، مبــا يف ذلــك نفقــات ســفرهم   القانونيــة املتبادلــة جمانــاً، باســتثن 
وإقامتــهم، والنفقــات الناجتــة عــن إرســال أغــراض معينــة أو توصــيلها، والنفقــات املتعلقــة بنقــل           
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األشخاص، والنفقـات األخـرى الـيت تعتربهـا اجلهـة الطالبـة مهمـة، الـيت تنـتج عـن مشـاركة مـوارد             
  الطلب. بشرية وتكنولوجية يف تنفيذ

طلبات مساعدة قانونية متبادلـة يف قضـايا    مل ترفض منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة حىت اليوم أيَّو
أهنـا تقـدمت   إالَّ طلـب اسـتناداً إىل االتفاقيـة،     فساد. ومل تتلق منطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة أيَّ    

  بطلب استخدمت فيه االتفاقية كأساس قانوين.
    

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

  
تعترب منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة االتفاقية أساسا قانونيا للتعاون املتبادل يف جمال إنفاذ القـانون،  

  تعاون على هذا األساس. وإن مل حيدث أيُّ
يف ذلك نشر أوامـر االعتقـال، عـن طريـق      وميكن إجراء التعاون يف جمال إنفاذ القانون الدويل، مبا

إدارة الشـرطة   مكتب ماكاو الفرعي التـابع للمكتـب املركـزي الـوطين الصـيين لإلنتربـول، داخـل       
مــذكرة  ١٥القضــائية. وقــد وقعــت وحــدة االســتخبارات املاليــة ملنطقــة ماكــاو اإلداريــة اخلاصــة   

و يف فريـق آسـيا واحملـيط    تفاهم/اتفاق تعـاون مـع وحـدات اسـتخبارات ماليـة أخـرى، وهـي عضـ        
  اهلادئ املعين بغسل األموال.

  وال تتناول تشريعات منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة مسألة التحقيقات املشتركة على حنو صريح.
من قانون اإلجراءات اجلنائية عملية اعتراض االتصاالت اهلاتفية  ١٧٤إىل  ١٧٢وتنظم املواد من 

يف اجلرائم املتعلقة بالفساد اليت ال تقل عقوبتها عـن  إالَّ نفيذها مبوجب أمر قضائي، اليت ال ميكن ت
مـن   ٧السجن ملدة ثالث سنوات. وميكن تنفيـذ بعـض أشـكال العمليـات السـرية مبقتضـى املـادة        

اتفاقـات أو ترتيبـات   أيِّ القانون األساسي للجنة مكافحة الفساد. وعلى الـرغم مـن عـدم وجـود     
خلاصة على الصعيد الدويل، فقد أعربت منطقة ماكـاو اإلداريـة   بشأن استخدام أساليب التحري ا

  اخلاصة عن استعدادها للنظر يف هذا النوع من التعاون على أساس كل حالة على حدة.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
تنفيــذ نظــر إىل النقــاط التاليــة باعتبارهــا جتــارب ناجحــة وممارســات جيــدة يف إطــار  بوجــه عــام، ُي

  الفصل الرابع من االتفاقية:
الشــروط  بعــَض ٦/٢٠٠٦ضــعت تــدابري لتعجيــل إجــراءات التســليم منــها إســقاط قــانون ُو    ●

الشــكلية املتعلقــة بطلــب تســليم اجملــرم اهلــارب، ومساحــه باعتمــاد تــدبري مســتعجل مؤقــت    
وثــائق ))، وعــدم اشــتراطه تصــديق ال٤) و(٣( ٢٤بانتظــار تــوفري معلومــات إضــافية (املــادة 

))، والــنص علــى ضــرورة تنفيــذ اإلجــراءات حــىت أثنــاء       ٢( ٢٤املرفقــة بالطلــب (املــادة   
  ) من االتفاقية).٩( ٤٤) (املادة ٧٤العطالت (املادة 
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مع أنه ينبغي، مـن حيـث املبـدأ، تنفيـذ أنشـطة التعـاون علـى أسـاس االتفاقيـات الدوليـة أو               ●
تطبيـق قـوانني الدولـة     أيضـاً اخلاصة تسـتطيع  منطقة ماكاو اإلدارية  ، فإن٤/٢٠٠٦َّالقانون 

مـة "لألشـخاص املعنـيني بـاإلجراء"     ءالطالبة، بناء على طلبـها، إذا كانـت قوانينـها أكثـر مال    
(املتــهم واملشــاركون اآلخــرون، مبــا فــيهم الضــحايا والشــهود)، ومبــا يتناســب مــع املبــادئ    

مــن  ١٣٢وص عليــه يف املــادة القانونيــة ملنطقــة ماكــاو اإلداريــة اخلاصــة، علــى النحــو املنصــ
  .٦/٢٠٠٦القانون 

  
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

ل النقــاط التاليــة إطــاراً لتعزيــز وتعضــيد اإلجــراءات الــيت تتخــذها منطقــة ماكــاو    ميكــن أن تشــكِّ
  اإلدارية اخلاصة ملكافحة الفساد:

ازدواجيـة التجـرمي   اشـتراط   النظر يف إمكانية قبول تسليم املطلـوبني جبـرائم فسـاد يف غيـاب        ●
  ) من االتفاقية).٢( ٤٤(املادة 

تعـديل التشـريعات مــن أجـل االعتــراف جبميـع اجلــرائم املشـمولة باالتفاقيــة كجـرائم ميكــن           ●
 عــن تنقــيح العقوبــات الــذي أوصــت بــه   أيضــاًتســليم مرتكبيهــا، وهــو مــا ميكــن أن ينــتج   

  )).٧( ٤٤جسامة اجلرائم (املادة  ىراعاالتفاقية حبيث ُت
مواصلة النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن تسـليم اجملـرمني       ●

) ١٨( ٤٤اهلــاربني ونقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة (املــواد   
  )).٣٠( ٤٦و ٤٥و

دات بأحكام صرحية (املادة النظر يف تنظيم إمكانية تقدمي املساعدة يف قضايا استرداد املوجو    ●
  ) (ي) و(ك)).٣( ٤٦

التأكد من عـدم إمكانيـة رفـض طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة حبجـة السـرية املصـرفية               ●
  )).٨( ٤٦(املادة 

التأكد من اتساع نطاق املساعدة القانونية قدر اإلمكان والنظر يف توفريهـا أيضـاً يف غيـاب        ●
  )).٩( ٤٦ ازدواجية التجرمي (املادة

النظر يف إنشاء إطار قانوين على املدى املنظور لتيسري إجراء حتقيقـات مشـتركة مـع الـدول         ●
  ).٤٩األخرى (املادة 

تكثيــف جهــود التعــاون مــع الــدول األخــرى علــى التصــدِّي جلــرائم الفســاد الــيت ُترتكــب         ●
  )).٣( ٤٨باستخدام التكنولوجيا احلديثة (املادة 

ســتخدام عمليــات التســليم املراقــب وغريهــا مــن أســاليب التحــرِّي اخلاصــة النظــر يف تنظــيم ا  ●
  ).٥٠املستمدَّة من تلك األساليب (املادة  ، والسماح للمحاكم بقبول األدلةتنظيماً دقيقاً

 


