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      خالصة وافية  -ثانيًا  
      دولة ليبيا    
  مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لدولة ليبيا يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  

    األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ــــــاد (عت دولة ليبيا (ليبيا) على وقَّ كانون  ٢٣االتفاقية) بتاريخ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفس
بشأن التصديق على  ٢٠٠٥لسنة  ١٠وصادقت عليها مبوجب القانون رقم  ٢٠٠٣ل/ديسمرب األو

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد وأودعت صــــك مصــــادقتها على االتفاقية لدى األمني العام
  .٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٧لألمم املتحدة يف 

، ميارس املجلس الوطين االنتقايل ٢٠١١آب/أغســـطس  ٢لإلعالن الدســـتوري الصـــادر يف  طبقًاو
لدولة يف ظل املرحلة  ــــــلطة يف ا باره أعلى س ية نظام احلكم باعت املتكون من ممثلي املجالس املحل

. وتسند مهمة دولةللاالنتقالية، حيث يباشر أعمال السيادة مبا فيها التشريع ووضع السياسة العامة 
تنفيذ الســــياســــة العامة إىل املكتب التنفيذي للمجلس الوطين االنتقايل الذي يتوىل إصــــدار اللوائح 

  التنفيذية للقوانني الصادرة.
 ٥٧/١ســـت ليبيا من خالل الطعن الدســـتوري رقم وفيما خيص مركز االتفاقيات الدولية، فقد كرَّ

بدأ أسبقية تطبيق املعاهدات الدولية على التشريعات م ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٢٣ق بتاريخ 
اجلهات  وكلالداخلية. وتعترب املبادئ القانونية اليت تقرها املحكمة العليا إلزامية جلميع املحاكم 

سنة  ٦للقانون رقم  طبقًاالقضائية األخرى يف ليبيا  سنة  ٣٣املعدل مبوجب القانون رقم  ١٩٨٢ل ل
ــتور اللييب يف املادة  ملبدأ أيضــًا، وقد مت األخذ بنفس ا٢٠١٢ واليت تنص على  ١٣يف مســودة الدس

  : "املعاهدات واالتفاقيات املصادق عليها يف مرتبة أعلى من القانون وأدىن من الدستور".أنَّ
من عدد من القوانني الســـــيما قانون  أحكاًما الفســـــاد ملكافحة الوطين القانوين اإلطار ويتضـــــمن

ون اجلرائم اإلجراءات اجلنائية وقانون إنشــــاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفســــاد وقانالعقوبات وقانون 
  ىل قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.االقتصادية باإلضافة إ

ولدى ليبيا العديد من اجلهات واألجهزة املعنية مبكافحة الفســــاد لعلَّ أبرزها اهليئة الوطنية ملكافحة 
  ب العام وهيئة الرقابة اإلدارية وديوان املحاسبة ووحدة املعلومات املالية الليبية.الفساد ومكتب النائ

املراجعة الُقطرية اليت أجريت يف السنة الرابعة من دورة االستعراض  اخلالصة الواردة هنا إىلد تعوو
  األوىل.

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  -٢  

كافحة الفســاد على الصــعيد الوطين، إالَّ أنَّ من الصــعب إجراء لدى ليبيا إطار قانوين ومؤســســي مل
تقييم تفصــيلي للممارســة املتبعة يف ليبيا يف التجرمي وإنفاذ القانون يف قضــايا الفســاد، نظرًا لغياب 

  البيانات الكافية ذات الصلة.
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    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥(املواد الرشو واملتاجرة بالنفوذ     

ـــريعية  ـــلطات التش ـــمل مجيع العاملني يف الس ـــعًا ملصـــطلح "املوظف العام" يش تعتمد ليبيا تعريفًا واس
من القانون بشــــــأن اجلرائم  ٢) من قانون العقوبات واملادة ٤( ١٦والتنفيذية والقضــــــائية (املادة 

  االقتصادية).
من القانون بشـــــأن اجلرائم االقتصـــــادية طلب  ٢١من قانون العقوبات واملادة  ٢٢٦وجرَّمت املادة 

موظف أو قبوله أو أخذه رشــــــوًة ألداء عمل أو لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو لإلخالل 
  قبول املوظف لعطية عن عمل من أعمال وظيفته مت القيام به. ٢٢٦مت املادة بواجباهتا. كما جرَّ

من القانون بشــأن اجلرائم االقتصــادية رشــوة  ٢٢من قانون العقوبات واملادة  ٢٢٩وجرَّمت املادة 
من قانون  ٢٢٦املوظف يف حالة رفض الرشوة. أما يف حالة قبوهلا، فيعاقب الراشي بناًء على املادة 

ـــأن اجلرائم االقتصـــادية  ٢١العقوبات واملادة  العقوبة تتناول أنَّ تنصـــان على  اللتنيمن القانون بش
  الراشي والوسيط، مما يغطي الرشوة غري املباشرة. أيضًا

م التشريعات الليبية رشوة املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية ومل جترِّ
  وال ارتشائهم.

من قانون العقوبات قيام موظف عمومي بطلب أو قبول رشــــوة الســــتعمال  ٢٢٧وجرَّمت املادة 
ــــلطة عامة أو أية جهة خاضــــعة  نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصــــول أو حماولة احلصــــول من أية س

نوع كانت. وجيرَّم الراشــي والوســيط يف حالة قبول الرشــوة بناًء على أيِّ إلشــرافها على مزية من 
مل ملادة  ٢٢٦ادة أحكام ا فة على ا ملادة  ٢٢٧معطو بات. كما جرمت ا قانون العقو من  ٣١من 

  شخص للمتاجرة بنفوذه.أيِّ القانون بشأن اجلرائم االقتصادية ارتشاء 
حالة رفض الرشوة كما  املوظفني العموميني للمتاجرة بنفوذهم يف ومل تغط التشريعات الليبية رشو

   العموميني للمتاجرة بنفوذهم.من غري املوظفني أشخاص مل تغط رشو
ــــــوة يف القطاع اخلاص أو قبوهلا وذلك يف املادة  مكررة (ب) من  ٢٢٩وجرَّمت ليبيا طلب الرش

  الوعد بالرشوة أو عرضها أو منحها. جترِّمقانون العقوبات دون أن 
    

    ) ٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
من قانون مكافحة غســل األموال ومتويل  ٣٨مبوجب املادة جرَّمت ليبيا غســل العائدات اإلجرامية 

الشـــــروع  إىلمت خمتلف أوجه املشـــــاركة اجلرمية باإلضـــــافة . كما جر٢٠١٧َّاإلرهاب لســـــنة 
  من نفس القانون. ٤٠و ٣٨بارتكاب هذه اجلرمية مبوجب املادتني 

 أيَّمن القانون  ١ادة واعتمدت ليبيا املنهج الشامل حيث تشمل اجلرائم األصلية حسبما حددهتا امل
فعل يرتكب يف اخلارج ويكون جمرَّمًا يف كل من الدولة  فعل يرتكب يف ليبيا ويشكل جرمية أو أيَّ
  مت الغسل الذايت.اليت ارتكبت فيها اجلرمية ويف ليبيا. كما جرَّ
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األشــياء النامجة عن جناية أو جنحة، كجرمية مســتقلة، ســواء يف  إخفاءمت التشــريعات الليبية وجرَّ
ــــــابق أو يف حالة عدم وجود  مكررة  ٤٦٥املادة تفاق، وذلك يف اال مثل هذاحالة وجود اتفاق س

  من قانون "من أين لك هذا". ٥تطهري واملادة المن قانون  ٢٠(أ) من قانون العقوبات واملادة 
    

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧لوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل ا    
ليه حبكم س أو تبديد موظف عمومي ملا أوكل إمن قانون العقوبات فعل اختال ٢٣٠جرَّمت املادة 

قانون أنَّ وظيفته من نقود وأموال منقولة دون ســـائر املمتلكات الســـيما األموال غري املنقولة. غري 
ـــيما يف املواد م أيضـــًا هذه األفعال، هذا النقص حيث جرَّاجلرائم االقتصـــادية غطى   ١٥و ١٤الس

  منه، ولكن بشكل مطلق. ٢٧و
لغريه وذلك  أو لـه منفعـــة لتحقيــق عملـــه منصبـــه أو وجرَّمت ليبيا قيام موظف عمومي باستغـــالل

 ٣٠االقتصـــادية (املواد )، ويف قانون اجلرائم ٢٣٦إىل  ٢٣٣ومن  ٢٣١يف قانون العقوبات (املواد 
  من قانون إساءة استعمال الوظيفة أو املهنة. ١)، ويف املادة ٣٤و ٣٣و

من قانون "من  ١من قانون التطهري واملادة  ٦وجرَّمت ليبيا اإلثراء غري املشــــــروع وذلك يف املادة 
  أين لك هذا".
ة يف القطاع اخلاص دون من قانون العقوبات فعل اختالس نقود وأموال منقول ٤٦٥وجرَّمت املادة 

  سائر املمتلكات السيما األموال غري املنقولة.
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
منفعة أخرى أو وعدًا هبا أيِّ من قانون العقوبات فعل تقدمي عطية نقدية أو  ٢٦٩جرَّمت املادة 

شهادة زور أو اإلدالء برأي غري  شاهد أو خبري أو مترجم حلمله على  صحيح أو القيام بترمجة إىل 
كاذبة يف حالة عدم قبول العطية أو املنفعة أو الوعد ويطبق نفس احلكم إذا قبلت العطية أو الوعد 

  دون حصول الكذب أو الزور. 
ستعمال العنف أو التهديد إلرغام  ٤٣٠و ٤٢٩و ٧٥وجرَّمت املواد  من نفس القانون اإلكراه أو ا

  املتعلقة بشهادة الزور. ٢٢٦ا جرمية املادة الغري على ارتكاب جرمية، مبا فيه
ــهادة زور ومل جترِّ ــتحقة أو عرضــها أو منحها للتحريض على اإلدالء بش م ليبيا الوعد مبزية غري مس

شهادة يف حالة القبول وحصول الكذب أو الزور. كما مل جترِّ ستخدام أو للتدخل يف اإلدالء بال م ا
أو الوعد مبزية غري مســـتحقة أو عرضـــها أو منحها للتدخل يف القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب 

  التفاقية.وفقًا ل جمرَّمةتقدمي أدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال 
مت ليبيا اســتخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب ضــد موظف حكومي وذلك يف قانون وجرَّ

مت قيام رَّنون "من أين لك هذا" واليت جمن قا ٣)، واملادة ٢٤٨إىل  ٢٤٥العقوبات (املواد من 
شــــخص باســــتغالل وظيفته أو مهنته أو مكانته أو تأثريه يف ختويف الغري أو التأثري عليهم أو إرغام 

  القائمني على تنفيذ القوانني على القيام بعمل خمالف هلا أو إيهامهم بأنه ال خيضع ألحكامها.
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    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
ــــخصــــيات االعتبارية فيما يتعلق باجلرائم  ــــؤولية اجلنائية للش ــــريعات الليبية على املس مل تنص التش

ـــبة جلرمية غســـل األموال (املادة  ـــوى بالنس من قانون مكافحة  ٤٨املنصـــوص عليها يف االتفاقية س
املدين من القانون  ١٧٧و ١٦٦و ٥٣). وميكن البناء على املواد اإلرهابغســــــل األموال ومتويل 

لتقرير مسؤولية الشخص االعتباري املدنية إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع فـي حال تأدية 
  وظيفته أو بسببها.

إالَّ أنَّ  .للشــخص االعتباري يف عدة قوانني اإلداريةاملشــرع اللييب قد نص على املســؤولية  أنَّكما 
  نني ذات الصلة دون أن متتد جلرائم الفساد.هذه املسؤولية تبدو حمصورة يف حاالت خمالفة القوا

وال متس مسؤولية الشخص االعتباري، مىت ما كانت مقررة، باملسؤولية اجلنائية للشخصيات الطبيعية 
  ).اإلرهابمن قانون مكافحة غسل األموال ومتويل  ٤٩من املادة  ٤اليت ارتكبت اجلرائم (الفقرة 

ليها بالنســبة جلرمية غســل األموال، ال ختضــع التشــريعات وباســتثناء العقوبات اجلنائية املنصــوص ع
الليبية الشــخصــيات االعتبارية لعقوبات فّعالة ومتناســبة ورادعة عند املشــاركة يف األفعال املجرَّمة 

 وفقًا لالتفاقية.
    

    ) ٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مكررة (ب) منه.  ١٠٣إىل  ١٠٠عاجل قانون العقوبات موضوع املشاركة اجلرمية وذلك يف املواد 

منه مما يشــمل  ٦١و ٦٠و ٥٩جناية أو جنحة وذلك يف املواد أيِّ م الشــروع يف ارتكاب كما جرَّ
  وفقًا لالتفاقية يف ليبيا. جرَّمةاألفعال امل

  وال يعاقب القانون اللييب على األعمال التحضريية الرتكاب اجلرمية.
    

    ) ٣٧و ٣٠؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات    
 إىلســـاعة حبٍس  ٢٤اعتمدت ليبيا عقوبات على اجلرائم املنصـــوص عليها يف االتفاقية تتراوح بني 

من  ٦باســتثناء جرائم اإلثراء غري املشــروع (املادة  الســجن املؤبد، مع مراعاة مدى خطورة اجلرمية
ملادة قانون التطهري) واالرتشـــــــاء يف قانون العقوبات)  ٢٢٩ القطاع اخلاص (ا مكررة (ب) من 

من قانون العقوبات). هذا باإلضافة للغرامة والعزل من  ٤٦٥واالختالس يف القطاع اخلاص (املادة 
  الوظيفة واملصادرة بالنسبة لعدد من هذه اجلرائم.

  الة هلذه اجلرائم.وال يبدو أنَّ احلصانات تشكِّل عائقًا أمام املالحقة القضائية الفع

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١وتعتمد ليبيا مبدأ شرعية املالحقة (املادة 
وميكن تطبيق احلبس االحتياطي يف جرائم الفســاد. كما أنَّ اإلفراج إىل حني املحاكمة ميكن تعليقه 

عليه  على تقدمي ضـــــمان مايل أو غريه من الضـــــمانات. وجيوز اإلفراج املشـــــروط عن كل حمكوم
بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضـــــى يف الســـــجن ثالثة أرباع مدة العقوبة وبعد أداء االلتزامات املالية 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٤٥٠املحكوم هبا وذلك ما مل ليثبت عجزه عن ذلك (املادة 
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 ٣١دتان وجيوز وقف املوظف عن عمله إذا اقتضــت املصــلحة العامة أو مصــلحة التحقيق ذلك (املا
). كما أنَّ كل موظف ُيحبس احتياطيًّا أو تنفيذًا حلكم اإلداريةمن قانون إنشــاء هيئة الرقابة  ٣٢و

  من قانون تنظيم عالقات العمل). ١٥٨جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدَة حبسه (املادة 
ن يشـــمل صـــراحًة ويتضـــمَّن قانون العقوبات احلرمان من احلق يف تويل الوظائف العمومية، دون أ

  احلرمان من احلق يف تويل الوظائف يف املنشآت اململوكة من الدولة.
وذلك باإلضـــافة من قانون تنظيم عالقات العمل  ١٥٥املادة وجيوز توقيع عقوبات تأديبية مبوجب 
  إىل عقوبات جزائية يف قضايا الفساد.

طالق سراحهم بغية إعادة إدماجهم إة ملتابعة األشخاص املدانني بعد وليس لدى ليبيا برامج خمصَّص
هؤالء األشـــخاص يشـــاركون يف عدد من الربامج التثقيفية أنَّ يف جمتمعاهتم (الرعاية الالحقة)، غري 

والتدريبية والتأهيلية خالل فترة ســـجنهم. كما نص قانون اإلجراءات اجلنائية على رد االعتبار إىل 
  ).٤٩١تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته (املادة بعد انقضاء مدَّة من الزمن من  املحكوم عليه

ومل تعتمد ليبيا تدابري ملنح مرتكيب اجلرائم املتعاونني حصــــانة من املالحقة القضــــائية، كما تقتصــــر 
احلاالت اليت يتم فيها تشــجيع األشــخاص الذين يشــاركون يف ارتكاب أفعال الفســاد لإلبالغ عنه 

رشـــوة وغســـل األموال واإلخفاء أو التخفيف منها يف من خالل إعفائهم من العقوبة على جرائم ال
حالة غســـل األموال، حيث ميكن لألشـــخاص الذين يتعاونون مع العدالة أن يســـتفيدوا من اإلعفاء 

من قانون اجلرائم االقتصـــــــادية  ٢٤من العقاب إذا أبلغوا عن اجلرمية قبل اختاذ إجراء فيها (املادة 
رشــوة) أو أن يســتفيدوا من اإلعفاء من العقاب أو التخفيف بالنســبة للراشــي والوســيط يف جرمية ال

ـــلطات (املادة  من قانون مكافحة غســـل األموال ومتويل  ٥٢منه إذا أبلغوا عن اجلرمية قبل علم الس
). ويف حاالت غســـل األموال، إذا حصـــل اإلبالغ بعد علم الســـلطات باجلرمية وأدى إىل اإلرهاب

ضـــبط باقي اجلناة، جيوز للمحكمة أن تقضـــي بوقف تنفيذ حجز وســـائل اجلرمية ومتحصـــالهتا أو 
  ).اإلرهابمن قانون مكافحة غسل األموال ومتويل  ٥٢(املادة  العقوبة

 ومل تتخذ ليبيا أية تدابري لتوفري محاية فّعالة ملرتكيب اجلرائم املتعاونني مع العدالة.

األشخاص املتعاونني مع العدالة واملوجودين  إعفاءوميكن لليبيا إبرام اتفاقات ُمخصصة لتوفري إمكانية 
 يف اخلارج من العقوبة ضمن الضوابط القانونية املعمول هبا.

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

 جمرَّمةمل تتخذ ليبيا أية تدابري لتوفري محاية فّعالة للشهود واخلرباء الذين ُيْدلون بشهادة تتعلق بأفعال 
  التفاقية.وفقًا ل

  وال تسمح ليبيا باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت.
كما ال يتيح التشريع اللييب إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل 

  املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة.
 نية للمبلِّغني.وال تنصُّ التشريعات الليبية على محاية قانو
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    ) ٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرِّية املصرفية (املادتان     
ت املادتان  من قانون مكافحة غســـــل األموال  ٥٩من قانون العقوبات واملادة  ١٦٤و ١٦٣نصـــــَّ

ومتويل اإلرهاب على إمكانية مصــــادرة األشــــياء اليت حتصــــلت من اجلرمية أو اليت اســــُتخدمت أو 
  ّدة لالستخدام يف ارتكاهبا. وميكن أن تكون املصادرة غري مستندة إىل إدانة. كانت مع

ــــــل األموال ومتويل ٨٤إىل  ١١وينصُّ قانون اإلجراءات اجلنائية (املواد من  ) وقانون مكافحة غس
) ٥و ٤ن ا) وقانون إنشـــــاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفســـــاد (املادت٥٧إىل  ٥٣املواد من ( اإلرهاب
هتا وتتبعها على جمم ئدات اجلرمية وأدوا عا تاحة للتعرُّف على  تدابري التحقيق امل عة من  ــــــ وعة واس

  وجتميدها لغرض مصادرهتا، وفقًا لالتفاقية.
األشياء املضبوطة حيث نصت املادة  بإدارةوالنصوص التشريعية املتعلقة  اإلجراءاتولدى ليبيا بعض 

ــتلزم  عاجلنائية على جواز بي اإلجراءات) من قانون ٩٢ الشــيء املضــبوط مما يتلف مبرور الزمن أو يس
من قانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل  ٥٨ت املادة كما نصــــــَّ  حفظه نفقات تســــــتغرق قيمته.

اإلرهاب على إنشـــــاء مبوجب قرار من النائب العام مكتب ُيســـــمى مكتب إدارة األموال املحجوزة 
واملصادرة، يتبعه مباشرًة ويتوىل مهام إدارة األموال املحجوزة واملصادرة، ومجع وحفظ كل البيانات 

  هذا املكتب مل يتم إنشاءه بعد.إالَّ أنَّ املتخذة بشأهنا.  املتعلقة بتلك األموال واإلجراءات
ساس القيمة وبإمكانية حجز وجتميد ومصادرة العائدات املحّولة واملبّدلة  صادرة على أ سمح ليبيا بامل وت

ســيما قانون مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب،  واملخلوطة. كما تســمح التشــريعات الليبية، ال
  وحجز ومصادرة اإليرادات واملنافع األخرى املتأتية من العائدات اإلجرامية.بإمكانية جتميد 

وميكن طلب إتاحة الســجالت املصــرفية واملالية والتجارية وحجزها وذلك مبوجب األحكام العامة 
من قانون مكافحة  ٥٣)، باإلضـــافة إىل أحكام املادة ٨٣و ٤٣ املادتاناجلنائية ( اإلجراءاتلقانون 

  قانون إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد. من  ٥ل ومتويل اإلرهاب واملادة غسل األموا
ت املادة  أيِّ من قانون إنشــــاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفســــاد على إمكانية أن تطلب من  ٦ونصــــَّ

  شخص يشتبه يف حصوله على أموال غري مشروعة أن يبني املصدر املشروع ألمواله.

ــــــل األموال ومتويل ١٦٤و ١٦٣ املادتان( وينصُّ قانون العقوبات  اإلرهاب) وقانون مكافحة غس
 ) على محاية حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.٦٠و ٥٩و ٥٦(املواد 

ـــرِّية املصـــرفية عائقًا أمام القيام بالتحقيقات اجلنائية الفّعالة ( من  ٩٤و ٦١ املادتانوال تشـــكِّل الس
  قانون املصارف). 

    
    )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان التقادم؛     

  جرائم الفساد ال تسقط بالتقادم.أنَّ على من قانون إنشاء اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد  ٢٦تنصُّ املادة 
صدر حبق اجلاين  إمكانيةومل تنص التشريعات الليبية على  سبق أن  األخذ بعني االعتبار حكم إدانة 

  ام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية.املزعوم يف دولة أخرى، بغية استخد
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    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
، باستثناء جرائم الفساد اليت ترتكب ٤٢ختضع ليبيا لواليتها القضائية احلاالت املشار إليها يف املادة 

  ضد مواطنيها.
    

    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
من القانون املدين. كما ميكن إبطال  ١٣٦امًال إلبطال عقد وذلك استنادًا إىل املادة ُيعترب الفساد ع

 ٦٠الغرض منه هو احليلولة دون مصـــادرة األموال (املادة أنَّ كل عقد أو اتفاق أو تصـــرف يثبت 
  من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب).

تضرر من اجلرمية االدعاء باحلقوق املدنية جتاه املتهم اجلنائية على إمكانية امل اإلجراءاتوينص قانون 
  ).٢٢٤و ١٩٣و ١٧(املواد 

    
    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     

ساد مبوجب القانون رقم  شأت ليبيا هيئة متخصصة مبكافحة ومنع الف سنة  ١١أن شاء  ٢٠١٤ل بإن
ذلك، توجد عّدة جهات حكومية تعىن جبوانب  إىلاهليئة الوطنية ملكافحة الفســــــاد. باإلضــــــافة 

مكافحة الفساد كل يف جمال اختصاصه، ومن بني تلك اجلهات: مكتب النائب العام وهيئة الرقابة 
ت التشــريعات على اســتقاللية اإلدا رية وديوان املحاســبة ووحدة املعلومات املالية الليبية. وقد نصــّ

  هذه األجهزة. كما تنظر ليبيا يف إنشاء دائرة (حمكمة) ونيابة متخصصة ملكافحة الفساد.
ومل تقّدم ليبيا معلومات كافية تسمح بالتأكد من أنَّ اهليكل املكوَّن من خمتلف أجهزة إنفاذ القانون 
ومؤســســات العدالة يعمل بفعالية ومن أنَّ هذه الســلطات مزودة بقدٍر واٍف من التدريب واملوارد 

  وتتمتع عمليًا مبا يلزم من االستقاللية، وفقًا لالتفاقية. 
ــــــلطات الوطنية، توجب املادة وفيما يتعلق بالت  ١٦من قانون العقوبات واملادة  ٢٥٨عاون بني الس

مة  عا خبدمة  كل من علم من املوظفني العموميني أو املكلفني  ية على  قانون اإلجراءات اجلنائ من 
من قانون  ٢٤أثناء تأدية عمله أو بســــــبب تأديته بوقوع جرمية أن يبلغ عنها. كما توجب املادة 

الوطنية ملكافحة الفساد على كل من لديه معلومات جدية أو وثائق بشأن جرمية فساد  إنشاء اهليئة
أن يقدم بالغا عنها إىل اهليئة (دون النص على عقوبة يف حالة عدم اإلبالغ). وهذه املادة هي نص 

من نفس القانون اهليئة صــــــالحية  ٥عام ينطبق أيضــــــًا على املوظفني العموميني. وأعطت املادة 
من قانون إنشـــــاء  ٥١ل على املعلومات من الدوائر الرمسية وغري الرمسية. كما تنص املادة احلصـــــو

هيئة الرقابة اإلدارية على اجلهات اخلاضــــــعة لرقابة اهليئة إبالغها عن املخالفات اليت تقع هبا وذلك 
ملادة  ها. وألزمت ا بدراســـــــة املالحظات  ٥٢عقب اكتشـــــــاف هذه اجلهات  قانون  من نفس ال

ــــــت من قانون  ١٢فســــــارات اليت توجه إليها والرد عليها يف الوقت املحدد. وتوجب املادة واالس
مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب على اجلهات الرقابية إبالغ وحدة املعلومات املالية فورًا 

  معلومات تتعلق بعمليات مشبوهة أو بغسل األموال.أيِّ ب
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 ليبيا تنص على إمكانية وجود تعاون وتنســــــيق وثيق بني القوانني املختلفة يفأنَّ وعلى الرغم من 
تعاون يعوقه ال هذاأنه كان من الواضــح للمســتعرضــني أن إالَّ خمتلف الســلطات الوطنية املختصــة، 

  العديد من العوامل ويف املقام األول الوضع احلايل يف البالد.
يانات القطاع اخلاص، مبا فيها عددًا من ك اإلرهابكما ألزم قانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل 

املصـارف وشـركات الصـرافة وشـركات التأمني واملحامني واملحاسـبني، بإبالغ وحدة املعلومات املالية 
عن أية عملية مشــــبوهة، باإلضــــافة إىل تقدمي املعلومات والبيانات واملســــتندات اليت تطلبها الوحدة أو 

  النائب العام.
راءات اجلنائية التزام أديب على األشـــــخاص ممن علموا بوقوع من قانون اإلج ١٥وتتضـــــمن املادة 

من  ٢٤. وتتضــــــمن املادة اإلبالغجرمية املبادرة باإلبالغ، دون النصِّ على عقوبة يف حالة عدم 
شاء اهليئة الوطني سبة لإلبالغ عن جرائم الفساد.  اة ملكافحة الفساد التزامًا أدبيًّقانون إن مشاهبًا بالن

  ن على املوظفني العموميني، بل تنطبق على اجلمهور بوجه عام.ان املادتاوال تقتصر هات
   

    ارب الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتج  -٢-٢  
به ل الصــــــريحتجرمي ال  • يام  ته مت الق عام لعطية عن عمل من أعمال وظيف قبول املوظف ال

  ؛١٥(الفقرة الفرعية (ب) من املادة 
باســتغالل وظيفته أو مهنته أو مكانته أو تأثريه يف ختويف قيام شــخص ل التجرمي الصــريح  •

الغري أو التأثري عليهم أو إرغام القائمني على تنفيذ القوانني على القيام بعمل خمالف هلا أو 
 ).٢٥إيهامهم بأنه ال خيضع ألحكامها (الفقرة الفرعية (ب) من املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ   -٣-٢  

  تقوم ليبيا بالتايل:  يوصى بأن
 نظام املعلومات لديها حبيث يتيح هلا مجع بيانات وتقدمي إحصــاءات أكثر تفصــيًال تكييف  •

  بشأن التجرمي وإنفاذ القانون؛
من  ١جترمي رشـــوة موظف عمومي أجنيب أو موظف يف مؤســـســـة دولية عمومية (الفقرة   •

 )؛١٦من املادة  ٢باالرتشاء (الفقرة ) والنظر يف جترمي قيام هؤالء األشخاص ١٦املادة 

من غري املوظفني العموميني للمتاجرة بنفوذهم والنظر يف  النظر يف جترمي رشـــوة أشـــخاص  •
العموميني للمتاجرة بنفوذهم يف حالة رفض الرشــوة (الفقرة الفرعية  املوظفنيجترمي رشــوة 
 )؛١٨(أ) من املادة 

ع اخلاص أو عرضــها أو منحها (الفقرة الفرعية (أ) يف جترمي الوعد بالرشــوة يف القطا النظر  •
 )؛٢١من املادة 

جَّع ليبيا على أن تعيد النظر يف تشــــــريعاهتا املتعلقة باختالس املمتلكات يف القطاع   • ــــــَ ُتش
أنواع املمتلكات مبا فيها األموال غري املنقولة  مجيع يف التجرمي اختالس تشملاخلاص لكي 

 )؛٢٢(املادة 
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مبزية غري مســتحقة أو عرضــها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشــهادة زور  جترمي الوعد  •
بالشــــــهادة يف حالة القبول وحصــــــول الكذب أو الزور. وجترمي  اإلدالءأو للتدخل يف 

اســتخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مســتحقة أو عرضــها أو 
لة يف إجر قدمي أد تدخل يف ت عال جمرَّمنحها لل بارتكاب أف قًا اءات تتعلق  ية لمة وف فاق الت

 )؛٢٥(الفقرة الفرعية (أ) من املادة 

َشجَّع ليبيا  • عن  واإلداريةأن تنظر يف تقرير مسؤولية الشخصيات االعتبارية اجلنائية  على ُت
 )؛٢٦من املادة  ٢و ١ الفقرتانوفقًا لالتفاقية ( جرَّمةامل األفعالاملشاركة يف 

الشخصيات االعتبارية لعقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة، عند املشاركة يف األفعال إخضاع   •
 )؛٢٦من املادة  ٤املجرَّمة وفقًا لالتفاقية (مبا يتخطى جرمية غسل األموال) (الفقرة 

جَّع ليبيا  • ــــــَ أن تنظر يف مراجعة تشــــــريعاهتا جلهة النص على عقوبات أكثر ردعًا  على ُتش
راء غري املشــروع واالرتشــاء يف القطاع اخلاص واالختالس يف القطاع بالنســبة جلرائم اإلث

 )؛٣٠) من املادة ١اخلاص (الفقرة (

إجراءات صـــرحية إلســـقاط األهلية عن األشـــخاص املدانني بارتكاب أفعال  اختاذالنظر يف   •
ة الفرعية وفقًا لالتفاقية، لتويل منصب يف منشأة مملوكة كليًا أو جزئيًا للدولة (الفقر جمرَّمة
 )؛٣٠(ب) من املادة  ٧

جَّع ليبيا  • إجراءات إضــــــافية لتعزيز إعادة إدماج األشــــــخاص املدانني  تتخذأن  على ُتشــــــَ
 )؛٣٠من املادة  ١٠بارتكاب أفعال فساد يف جمتمعاهتم (الفقرة 

لتحســــني تنظيم إدارة املمتلكات املجمدة أو املحجوزة أو املصــــادرة  إضــــافيةاختاذ تدابري   •
 )؛٣١من املادة  ٣قرة (الف

وفقًا  جمرَّمةاختاذ تدابري لتوفري محاية فّعالة للشــهود واخلرباء الذين ُيْدلون بشــهادة تتعلق بأفعال   •
لالتفاقية، وكذلك ألقارهبم وســـائر األشـــخاص الوثيقي الصـــلة هبم. وجيب أن تشـــمل هذه 

أن تعيد النظر يف تشريعاهتا للسماح  على التدابري الضحايا إذا كانوا شهودًا. كما ُتَشجَّع ليبيا
 )؛٣٢من املادة  ٤و ٢و ١باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت (الفقرات 

 )؛٣٢من املادة  ٣بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص (الفقرة  اتفاقاتالنظر يف إبرام   •

يف املراحل املناسبة من إمكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار  إتاحة  •
 )؛٣٢من املادة  ٥اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة (الفقرة 

ية من   • قد يلزم من تدابري لتوفري احلما يِّ معاملة ال مســــــوغ هلا ألأيِّ النظر يف اختاذ ما 
 )؛٣٣شخص يقوم باإلبالغ عن الفساد (املادة 

ساد مزودة بقدٍر واٍف من التدريب واملوارد ضمان أنَّ خمتلف األجهزة املعنية مبكافحة ال  • ف
 )؛٣٦لالتفاقية (املادة  وفقًاوضمان استقالليتها، 

لتشــجيع تعاون األشــخاص الذين يشــاركون أو شــاركوا يف ارتكاب  مناســبةاختاذ تدابري   •
 ١وفقًا لالتفاقية، غري الرشوة وغسل األموال واإلخفاء، مبا يتوافق مع الفقرة  جمرَّمةأفعاٍل 



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.63 
 

V.18-06701 11/15 
 

يف غري حاالت  ختفيف عقوبة هؤالء األشــــخاص، إمكانية إتاحة، والنظر يف ٣٧من املادة 
) وإمكانية منحهم احلصــانة من املالحقة القضــائية ٣٧من املادة  ٢غســل األموال (الفقرة 

 )؛٣٧من املادة  ٣(الفقرة 

لة،  • عدا عاونني مع ال لة ملرتكيب اجلرائم املت ا ية فّع محا تدابري لتوفري  ختاذ  وكذلك ألقارهبم  ا
 )؛٣٧من املادة  ٤هبم (الفقرة  الصلةوسائر األشخاص وثيقي 

 )؛٣٨لتعزيز التعاون والتنسيق بني خمتلف السلطات الوطنية املختصة (املادة  الالزمةاختاذ التدابري   •

التعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع  لتشجيعاختاذ تدابري   •
 )؛٣٩من املادة  ١اخلاص، مبا هو أبعد من موجبات مكافحة غسيل األموال (الفقرة 

لتشجيع رعاياها وغريهم من األشخاص الذين  اإلجراءاتُتَشجَّع ليبيا على اختاذ مزيد من   •
 )؛٣٩من املادة  ٢إقليمها على اإلبالغ عن الفساد (الفقرة  يفيوجد مكان إقامتهم املعتاد 

يف أن ُتخضع لواليتها القضائية جرائم الفساد اليت ترتكب ضد  تنظرأن  على ُتَشجَّع ليبيا  •
 ).٤٢(أ) من املادة  ٢مواطنيها (الفقرة الفرعية 

   
   تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجِل حتسني   -٤-٢  

صــة ملتابعة األشــخاص املدانني بعد إطالق ســراحهم بغية إعادة تدابري وضــع وتنفيذ   • خمصــَّ
  )؛٣٠ املادةإدماجهم يف جمتمعاهتم (

اآلليات لتحسني تنظيم إدارة املمتلكات املجمدة واملحجوزة واملصادرة  ووضعبناء القدرات   •
 )؛٣١(املادة 

 )؛٣٣و ٣٢ن االشهود واملبلغني (املادتتشريع منوذجي حلماية   •
 )؛٣٦(املادة  (دائرة) حمكمة ونيابة متخصصة ملكافحة الفساد إنشاءممارسات جيدة يف   •
 ).٣٦لهيئة الوطنية ملكافحة الفساد (املادة تدريب متخصص ل  •

   
    الفصل الرابع: التعاون الدويل   -٣  

الدويل، إالَّ أنَّ من الصــــعب إجراء تقييم تفصــــيلي لدى ليبيا إطار ملكافحة الفســــاد من خالل التعاون 
  للممارسة املتبعة يف ليبيا يف التعاون الدويل يف قضايا الفساد، نظرًا لغياب البيانات الكافية ذات الصلة.

   
    على تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات  -١-٣  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
ال يوجد قانون منفصــــل بشــــأن تســــليم املجرمني يف ليبيا، بل يتم تنظيم هذه املســــألة من خالل 

ويف قانون مكافحة غســــــل ) ٥١٠ - ٤٩٣(املواد األحكام الواردة يف قانون اإلجراءات اجلنائية 
عدِّدة )٨٠ - ٧٧(املواد األموال ومتويل اإلرهاب  ية واملت نائ ية الث فاق فة إىل أحكام االت ، باإلضـــــــا
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ومبدأ املعاملة باملثل والعرف الدويل. وقد أبرمت ليبيا جمموعة من  األطراف اليت هي حيِّز التنفيذ
  رمني كما وأّنها تعترب االتفاقية أساسًا للتسليم.االتفاقيات اإلقليمية والثنائية املتعلقة بتسليم املج

 وتشتمل إجراءات تسليم املجرمني يف ليبيا على إجراء قضائي وإجراء إداري. 

ويقدَّم طلب التســــليم بالطرق الدبلوماســــية إلحالته إىل وزارة العدل. ولوزير العدل أن يعرض أو 
ج. وملجلس الوزراء بناء على ما يعرضه عليه يأذن بتسليم أحد املتهمني أو املحكوم عليهم يف اخلار

بعد احلصــول إالَّ وزير العدل حق تقرير األولوية يف التســليم إذا تعددت طلباته. وال جيوز التســليم 
ــــــليم دون عرض األمر على  على قرار بذلك من حمكمة اجلنايات. ومع ذلك جيوز حصــــــول التس

  عليه املطلوب تسليمه أو طلبه هو بنفسه. املحكمة إذا تعلق التسليم بدولة واحدة ومل يعترض
وجيوز تنفيذ التسليم بغض النظر عن وجود معاهدة لتسليم املجرمني، شريطة استيفاء شروط قانون 

  اإلجراءات اجلنائية.
شتراط  شرط ازدواجية التجرمي لكي تعترب اجلرم خاضعًا للتسليم دون ا حد وبشكل عام، تطّبق ليبيا 

بة ملادة  أدىن للعقو قانون  ٤٩٣(ا قات ليبيـا  اإلجراءاتمكررا (أ) من  فا ية). غري أنَّ بعض ات نائ اجل
الدولية ال جتعل مبدأ ازدواجية التجرمي شــرطًا للتســليم يف عدد من احلاالت (كما هو احلال بالنســبة 

وجوب ازدواجية إىل واســـــتنادًا  .التفاقية الرياض للتعاون القضـــــائي وبالنســـــبة لالتفاق مع األردن)
  يف ليبيا. ُتجرَّممل  ألهنابعض اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ال ختضع للتسليم  رمي، فإنَّالتج

  وال يندرج جمرد تعلق اجلرم بأمور مالية من ضمن أسباب الرفض.
 وال تعترب ليبيا أيًّا من أفعال الفساد جرمًا سياسيًّا.

  إثباتية. التسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلباتومل تتخذ ليبيا إجراءات كافية للتعجيل بإجراءات 
ــــليم مواطنيها (املادة  وال تتضــــمن اجلنائية)  اإلجراءاتمكررا (أ) من قانون  ٤٩٣وال تقوم ليبيا بتس

إالَّ أنه يوجد نص صــــريح يف التشــــريع اللييب ُيكّرس مبدأ ذا املبدأ، هلالتشــــريعات الليبية اســــتثناءات 
من قانون مكافحة  ٨٠التســـليم كون املطلوب تســـليمه لييب اجلنســـية (املادة املحاكمة يف حالة عدم 

  غسل األموال ومتويل اإلرهاب).
من قانون  ٤٩٧وميكن لليبيا أن حتتجز الشــــخص املطلوب تســــليمه وذلك بناًء على أحكام املادة 

 اإلجراءات اجلنائية. 

س كافة بغض النظر عن جنسيتهم حق التقاضي للنا ٢٠١١ويكفل اإلعالن الدستوري املؤقت لسنة 
  تتيح للمطلوب تسليمه الدفاع عن نفسه. إجراءاتكما نص قانون اإلجراءات اجلنائية على 

تنفيذ األحكام اجلزائية الصــــــادرة عن املحاكم األجنبية  إمكانيةوال تنصُّ التشــــــريعات الليبية على 
  ومتويل اإلرهاب). من قانون مكافحة غسل األموال ٦٥(باستثناء املصادرة، املادة 

كما أشارت السلطات إىل أنه يتم التشاور من الناحية العملية مع الدولة الطالبة للتسليم قبل رفض 
 الطلب.
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ليبيا طرف يف عدد من االتفاقيات والترتيبات بشـــــأن نقل األشـــــخاص املحكوم عليهم، منها:  إنَّ
  ية الرياض العربية للتعاون القضائي.اتفاقية التعاون القضائي لدول احتاد املغرب العريب واتفاق

  اإلجراءات اجلنائية. تنظِّم نقل ترتيبات أو اتفاقات أو وليس لدى ليبيا أية تشريعات
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
ال يوجد قانون منفصل بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف ليبيا، بل يتم تنظيم هذه املسألة من خالل 

إىل  ٦٢(املواد من  ٢٠١٧األحكام الواردة يف قانون مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب لســنة 
يِّز التنفيذ وبناًء على مبدأ )، باإلضــــــافة إىل أحكام االتفاقية الثنائية واملتعدِّدة األطراف اليت هي ح٧٦

املعاملة باملثل. وقد أبرمت ليبيا جمموعة من االتفاقيات اإلقليمية والثنائية املتعلقة باملســــــاعدة القانونية 
  املتبادلة. كما ميكن تطبيق االتفاقية مباشرًة لاللتزام بعدد من املوجبات ذات الصلة.

ة املتبادلة هي النائب العام، وتقبل ليبيا الطلبات املقدَّمة والســـلطة املركزية املعنية باملســـاعدة القانوني
  باللغة العربية، غري أنه مل يتم إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بذلك.

  وُيحال طلب اإلنابة إىل النائب العام، الذي إذا رأى قبول الطلب، حييله إىل اجلهات املختصة لتنفيذه.
شريعات الليبية على إ ستالم طلبات املساعدة  إرسالجراءات واضحة متعلقة كيفية ومل تنص الت وا

عرب الطرق  إرســاهلاهذه الطلبات جيب أنَّ القضــائية املتبادلة وتنفيذها وقد أشــارت الســلطات إىل 
الدبلوماســـية، وال يبدو وجود إمكانية يف حالة االســـتعجال أن حتصـــل اإلنابة عن طريق االتصـــال 

  ة املختصة وذلك حىت يرد طلب اإلنابة بالطرق الدبلوماسية.املباشر بني السلطات القضائي
وينص قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على ازدواجية التجرمي كشرط لتقدمي املساعدة 
القانونية املتبادلة فقط عندما تنطوي هذه املســـاعدة على إجراء قســـري. وتتاح يف ســـياق املســـاعدة 

موعة التدابري واإلجراءات املتاحة يف اإلجراءات اجلنائية الداخلية. وتطبق القانونية املتبادلة نفس جم
  نفس األحكام على طلبات املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة باألشخاص الطبيعيني واالعتباريني.

ويغطي قانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب واالتفاقات الدولية اليت ليبيا طرف فيها 
من أشـــكال املســـاعدة، مبا يف ذلك املســـاعدة القانونية املتبادلة من أجل إجراء التحقيقات، العديد 

مثل اســــتجواب املتهمني ومساع الشــــهود واخلرباء والضــــحايا، باإلضــــافة إىل اإلجراءات املتعّلقة 
 بالتفتيش وضبط املواد. وال يوجد يف التشريعات الليبية ما مينع من إجراء جلسات لسماع الشهود

  أو اخلرباء عن طريق االئتمار بواسطة الفيديو.
وال تعدُّ الســـرِّية املصـــرفية وجمرَّد اعتبار اجلرم أيضـــًا متصـــًال بأمور مالية من أســـباب رفض تقدمي 
املساعدة القانونية املتبادلة حبسب قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وجيب أن تتوافق 

تبادلة مع القانون اللييب، وأن تكون قائمة على أساس االتفاقات الثنائية طلبات املساعدة القانونية امل
  أو املتعددة األطراف أو مبدأ املعاملة باملثل.

وميكن لليبيا أن ترجئ املســـاعدة بســـبب وجود حتقيق أو دعوى منظورة. وتعقد املشـــاورات على 
وفقًا ألحكام قانون مكافحة  ، وذلكإرجائهاســبيل املمارســة قبل أن يتم رفض تقدمي املســاعدة أو 
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سلطات الليبية  غسل األموال ومتويل اإلرهاب والتفاقات ليبيا الدولية. وعالوة على ذلك، ميكن لل
  تبادل املعلومات بصورة تلقائية.

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

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
يات  ميكن عدد من اآلل لدويل من خالل  عاون على الصــــــعيد ا ية الت قانون الليب فاذ ال لســــــلطات إن

مع نظرياهتا  وحدة املعلومات املالية الليبية أن تتعاونوالشــــــبكات، من بينها اإلنتربول. كما ميكن ل
بشــكل  الفســاداهليئة الوطنية ملكافحة وتتعاون  أهنا مل تنضــم بعد إىل جمموعة إيغمونت. إالَّاألجنبية، 

  مباشر مع عدد من النظراء األجانب على الرغم من عدم وجود نص واضح يف قانوهنا يتيح هلا ذلك.
ولدى ليبيا جمموعة من األدوات لالتصــــــال والتحليل على الصــــــعيد الدويل. وُتســــــتخدم قنوات 

  التابعة لإلنتربول. I-24/7االتصال املعتادة، عالوة على قنوات سرية آمنة مثل قاعدة بيانات 
ــــــاس للتعاون املتبادل يف جمال تنفيذ القانون. كما وقعت ليبيا  وتعترب ليبيا هذه االتفاقية مبثابة األس

(مثل: اتفاقية التعاون يف املجال األمين بني الدول  األمينعلى عدد من اتفاقيات التعاون يف املجال 
عاون مع اجلمهورية الفرنســية يف جمال األمن األعضــاء بتجمع دول الســاحل والصــحراء واتفاقية للت

مة) مية املنظ حة اجلر كاف مت . وم قا ما  يةك ية الليب ملال مات ا حدة املعلو عدد من  و بالتوقيع على 
  مذكرات التفاهم مع نظرياهتا.

ت بعض  اإللكترونيةولدى ليبيا مشـــــروع قانون خبصـــــوص اجلرائم  وأعمال القرصـــــنة كما نصـــــّ
ية على  نائ فاقيات الث عاون مع االت ية للت فاق عاون يف جمال مكافحة اجلرائم هذه اجلرائم (مثل: ات الت

  اجلمهورية الفرنسية يف جمال األمن ومكافحة اجلرمية املنظمة).
  ومل تقم ليبيا سابقًا بتبادل العاملني.

ت املادة  من قانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب صــــــراحًة على أنه جيوز  ٧٦ونصــــــّ
صـــة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف هبدف تشـــكيل فرق حتقيق للجهات املخت

اتفاقات أو ترتيبات من هذا النوع، أيِّ مشتركة أو إجراء حتقيقات مشتركة. ويف حالة عدم وجود 
  جاز إجراء التحقيقات املشتركة، تبعًا لكل حالة على حدة.

فيما يتعلق باجلرائم املنصــوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفســاد، ميكن اختاذ التدابري الواردة يف قانون و
اإلجراءات اجلنائية وقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف معرض تطبيق أساليب التحقيق 

ت الليبية ال حتول دون التشريعاأنَّ اخلاصة، مبا يف ذلك مراقبة االتصاالت وتسجيل األحاديث. كما 
مناســبة الســتخدام أســاليب التحري اخلاصــة، مبا  األطرافترتيبات ثنائية أو متعددة  أوإبرام اتفاقات 

  ، يف سياق التعاون على الصعيد الدويل.السرِّية والعمليات املراقب التسليم أسلوب استخداميف ذلك 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
ستخدام االتفاقية كأساس قانوين أو بعدم  نَّأيبدو  سواء با سليم املجرمني،  ليبيا تعتمد هنجًا مرنًا لت

  ).٧إىل  ٥، الفقرات من ٤٤جعل تسليم املجرمني مشروطًا بوجود معاهدة (املادة 
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  يوصى بأن تقوم ليبيا بالتايل:

 لديها حبيث يتيح هلا مجع بيانات وتقدمي إحصــاءات أكثر تفصــيًالتكييف نظام املعلومات   •
  ؛الدويلبشأن التعاون 

بار اجلرائم اليت مل يزل من الواجب جترميها (انظر التحديات املتعلقة بتنفيذ   • ضــــــمان اعت
 )؛٤، الفقرة ٤٤عداد اجلرائَم اليت تستوجب تسليم مرتكبيها (املادة  يفالفصل الثالث)، 

ادة حتسني إجراءات التسليم، السعي إىل التعجيل هبذه اإلجراءات وتبسيط ما من أجل زي  •
  )؛٩، الفقرة ٤٤إثباتية (املادة  متطلباتيتصل هبا من 

القيام بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة باســــــم الســــــلطة املركزية وباللغات املقبولة فيما   •
  )؛١٧و ١٤و ١٣، الفقرات ٤٦ة املتبادلة (املاد القانونيةيتعلق بطلبات املساعدة 

واضحة وفعالة لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناسب  إجراءاتوضع   •
ومن أجل التواصــل مع الســلطات األجنبية؛ والنظر يف اعتماد دليل  مربرودون تأخري غري 

ل وإجراءات أو مبادئ توجيهية تتعّلق باملســــاعدة القانونية املتبادلة و تبّين بشــــكل مفصــــّ
اخلطوات الواجب اتباعها من قبل الســــلطات يف تنفيذ وتقدمي طلبات املســــاعدة القانونية 
باعها وذلك ملزيد من الوضــــــوح  ية واجب ات بادلة، وكذلك أية متطلبات وأطر زمن املت

 )؛١٤و ١٣، الفقرتان ٤٦للسلطات الليبية وأيضًا للدول الطالبة (املادة 

مواعيد  املســـاعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناســـب، مع أخذ أيِّضـــمان تنفيذ طلبات   •
 )؛٢٤، الفقرة ٤٦(املادة  بعني االعتبار مطلوبة هنائية

هلذه  وفقًاالنظر يف إنشــــاء إطار إجرائي ينظم عملية نقل إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمّرم   •
 )؛٤٧اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل حسن سري العدالة (املادة  احلاالتاالتفاقية، يف 

جَّع ليبيا   •  لهيئة الوطنية ملكافحة الفســـاداعتماد نص قانوين أكثر وضـــوحًا يتيح ل علىُتشـــَ
ستوى الدويل. كما  َشجَّع ليبيا على تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون، التعاون على امل ُت

 ).١، الفقرة ٤٨تبادل العاملني (املادة مبا يف ذلك من خالل 
   

   االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجِل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  
  ).٤٦لقانونية املتبادلة (املادة قانون منوذجي وإجراءات تنفيذية للمساعدة ا  •

 


