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  مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
  
 

  
  
  

  تقرير االستعراض القطري لدولة الكويت
  
  
  
  
  

من الفصل  ٤٢-١٥استعراض سريالنكا واثيوبيا لتنفيذ الكويت للمواد 
من الفصل الرابع (التعاون  ٥٠-٤٤الثالث (التجريم وإنفاذ القانون)، والمواد 

دة لمكافحة الفساد أثناء دورة االستعراض الدولي) التفاقية األمم المتح
٢٠١٥-٢٠١٠  
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  مقّدمة  - أوال
  

أُنشئ مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد عمال بالمادة   - ١
من االتفاقية لكي يضطلع بجملة أمور منھا التشجيع على تنفيذ االتفاقية  ٦٣

  واستعراض تنفيذھا.
من االتفاقية، أنشأ المؤتمر في دورته الثالثة،  ٦٣المادة  من ٧وعمال بالفقرة   -٢

، آليةَ استعراض ٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر  ١٣إلى  ٩المعقودة في الدوحة من 
من  ٤من المادة  ١تنفيذ االتفاقية. وقد أُنشئت ھذه اآللية أيضا عمال بالفقرة 

تھا بمقتضى ھذه االتفاقية، التي تنص على أن تؤدِّي الدول األطراف التزاما
االتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، 

  ومع مبدأ عدم التدّخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.
وآلية االستعراض ھي عملية حكومية دولية ھدفھا العام تقديم المساعدة إلى الدول   -٣

  األطراف في تنفيذ االتفاقية.
  ة االستعراض إلى اإلطار المرجعي آللية االستعراض.يوتستند عمل     -٤

  العملية - ثانًيا
على قائمة املستوىف إىل الرد  الكويتيستند االستعراض التايل اخلاص بتنفيذ االتفاقية من جانب   - ٥

 ٢٧قرة وأي معلومات تكميلية مقدمة وفقا للف الكويت،التقييم الذايت املرجعية الشاملة الواردة من 
، وإىل نتائج احلوار البّناء الذي ُأجري بني اخلرباء احلكوميني آللية االستعراض من اإلطار املرجعي

تبادل الرسائل اإللكرتونية أو أي وسيلة ، االجتماعات عرب اهلاتفبواسطة  سرييالنكا وأثيوبيامن 
بيسوريا، كبري مستشاري الدولة، نالني روهانثا أ، ومبشاركة ملرجعيأخرى للحوار املباشر وفقا لإلطار ا

مكتب املدعي العام، سريالنكا، نورو صديق، جلنة مكافحة الفساد األثيوبية، وبيلي جريمان 
  جيدي، جلنة مكافحة الفساد األثيوبية.

 ٢٠١٢يونيه/حزيران  ١٣إىل  ١١بزيارة ُقطرية مبوافقة دولة الكويت من  القياممت    - ٦

  
  حة الفساداتفاقية األمم المتحدة لمكاف

  ملخص شامل –استعراض أوضاع الكويت 
  

مقدمة: نظرة عامة على اإلطار القانوني والمؤسسي في الكويت في إطار تنفيذ اتفاقية األمم  .١
  المتحدة لمكافحة الفساد

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وصادقت على االتفاقية  ٢٠٠٣تبنت الكويت يف التاسع من ديسمرب 
من الدستور الكوييت فإن االتفاقيات واملعاهدات اليت  ٧٠.  ووفقاً للبند ٢٠٠٦لسنة  ٤٧القانون رقم بناًء على 

   من تاريخ املصادقة عليها واستصدارها.وتدخل حيز التنفيذ تتم املصادقة عليها تتخذ صفتها القانونية 
النظام  ١٩٩٠لسنة  ٢٣ن رقم السلطة القانونية األعلى يف الكويت. وحيدد القانو  ١٩٦٢وميثل دستور سنة 

وحمكمة االستئناف واحملاكم  التمييزالقضائي يف الكويت. وتتكون السلطات القضائية يف الكويت من حمكمة 
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وتطلع مبهام التحقيق ومالحقة اجلنايات  النائب العاماالبتدائية. وختضع النيابة العامة يف الكويت  حتت إدارة 
  العامة باستقاللية كاملة. واجلنح. ويتمتع القضاة والنيابة

ولدى الكويت آليات وهيئات متعددة متخصصة يف جمال مكافحة الفساد وحاالت سوء التصرف يف املال 
بشأن اهليئة العامة ملكافحة الفساد  ٢٠١٢لسنة  ٢٤وقد صدر املرسوم العام والقضايا األخرى ذات الصلة. 

 .واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية
  

  يابة العامة الن
تطلع النيابة العامة بالنيابة عن اجملتمع مبهمة مجع القضايا واإلشراف على الشرطة القضائية والضبط القضائي 
وتعمل على تطبيق القانون اجلنائي ومالحقة املتهمني ومتابعة تنفيذ األحكام وفقاً للسلطات املخول هلا يف املادة 

  من الدستور الكوييت. ٦٦
  

   سبةديوان المحا
يطلع مبهمة إدارة وتنظيم آليات التدقيق واملراجعة مبا يف ذلك اإلشراف على أداء الوحدات واألجهزة اإلدارية يف 

  الدولة. 
  

   اآلداء الحكوميجهاز متابعة 
ويقرتح اآلليات الالزمة لضبط األداء ويقدم توصيات ملعاجلة أية  لديوان احملاسبةيقوم بدراسة التقارير السنوية 

. وإضافة إىل تلك ٢٠٠٧لسنة  ٣٤٦من املرسوم رقم  ٢حظات ويعمل وفقًا للسلطات املخولة له يف البند مال
م واهليئات الواقعة حتت  املهام يطلع اجلهاز مبهمة التنسيق مع الوزراء ويساعدهم على متابعة ومراقبة أداء وزارا

م.   سلطا
  

  اللجنة البرلمانية الخاصة يحماية المال العام 
وزودت بصالحيات من  ٩٣لسنة  ١من قانون محاية املال العام رقم  ٨لت هذه اللجنة بناًء على املادة شك

بينها دراسة تقارير املراجع العام اخلاصة باألموال املستخدمة يف األجهزة احلكومية يف الداخل واخلارج واألموال 
الربملان التحقيق يف حاالت إساءة  غري املستخدمة من خمصصات تلك اهليئات. وميكن للجنة بتوصية من

  استخدام املال العام.
  

  الخدمة المدنية ديوان
 إنشاء ديوانعلى  ١٩٦٠لسنة  ١٠رقم  بقانوننص املرسوم 

اخلدمة املدنية كجهاز مستقل مزود بصالحيات من بينها اإلشراف على تفعيل قوانني ولوائح العمل. وإضافة 
ق تعيني مراقبني للتوظيف يف الوزارات ح الديوانوالذي أعطى  ٢٠٠٢لسنة  ١٠إىل ذلك صدر املرسوم رقم 

  واهليئات احلكومية من أجل متابعة القرارات اإلدارية قبل وبعد صدورها.
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  قسم الرقابة المالية في وزارة المالية
لية. على إقامة قسم مستقل يف وزارة املالية خيتص بالرقابة املا ٢٠٠٦لسنة  ٥٧نص القرار الوازاري رقم 

القسم مبهمة وضع اللوائح اخلاصة بعمل املراقبني املاليني ومدراء احلسابات ويوفر االستشارات الفنية  ويضطلع
حلقت بالبنك املركزي فيما خيص عمليات املوافقة على العمليات والتحويالت احلسابية. ويف اجلانب اآلخر أُ 

  .بالتحريات املاليةوحدة خاصة 
  

  ة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب اللجنة الوطنية لمكافح
مت تشكيل جلنة خاصة مبكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وتضم ممثلني عن وزارات العدل واملالية والتجارة 

واإلدارة العامة  بنك الكويت املركزيوالصناعة والشئون االجتماعية والعمل واخلارجية والداخلية إضافة إىل 
ومهام اللجنة وضع مقرتحات بالربامج التدريبية الالزمة  صالحياتالية. وتتضمن للجمارك وسوق األوراق امل

وزيادة الوعي بأمهية مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب إضافة إىل تنسيق العمل بني أعضاء اللجنة 
  واهليئات األخرى.

   جلنة املناقصات املركزية
رف على العروض واملناقصات العامة وتطبيق ومراقبة أسس تلعب اللجنة املركزية للمناقصات دور املنظم واملش

  الشفافية واملساواة وفقاً ملا تتضمنه شروط املناقصات العامة اخلاصة بالدولة.
  

  الفصل الثالث: التجريم وتطبيق القانون. ٢
  مالحظات حول تطبيق البند اخلاص بالتجرمي وتطبيق القانون ١,٢

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بنود جرائم الرشوة واستخدام النفوذ (ال
 على ١٩٦٠لسنة  ١٦والذي يعدل القانون رقم  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٣٨و ٣٥ينص البندان 

ل لنفسه أو لطرف ثالث أي وعد أو هدية مقابل أداء أو تسهيل و قببطلب أو بكل موظف حكومي  قيام جترمي
ا. وجيرم القانون الشخص امل قدم للرشوة واملستلم هلا. ويتم تطبيق القانون دون أي من أنشطة اجلهة اليت يعمل 

العمل حمل الرشوة قد نفذ او ال وبغض النظر عن حجم نفوذ أو سلطة املوظف العام  ما إذا كانالنظر إىل 
على تصنيف الرشوة كجرمية جنائية حىت إن مل يقبل املوظف العام الرشوة.  ٤١املتلقي للرشوة. وينص البند 

احمللية  المنتخبةتعريفاً واسعًا للموظف العام وتعترب أن كل املوظفني العاملني يف الدولة واجملالس  ٤١وتعطي املادة 
مولة كليًا او جزئيًا من قبل الدولة موظفني عامني. لكن حىت اآلن مل حيدد موأعضاء املنظمات واجلمعيات الل

  األجانب.القانون الكوييت موقفه من الرشاوى اليت تقدم للموظفني العامني 
استخدام النفوذ سواء كان بشكل سليب أو إجيايب  ١٩٩٧لسنة  ٣١من القانون رقم  ٤١و ٣٧وجترم املادتني 

وهو ما يتماشى مع متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وتتضمن هذه احلالة استخدام النفوذ أو 
  السلطة يف فعل شيء أو منع فعل شيء صحيح. 

  اآلخر مل تتبىن الكويت تشريعات تعاجل أو جترم الرشوة يف القطاع اخلاص.لكن يف اجلانب 
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  )٢٤و ٢٣جرائم غسيل األموال (المادتين 
. وتعرف ٢٠٠٢لسنة  ٣٥تبنت الكويت قوانني شاملة ملعاجلة وجترمي حاالت غسيل األموال وفقًا للقانون رقم 

ا: أمن القانون املذكور عل ٢عمليات غسيل األموال يف املادة  القيام بعمليات غسيل األموال بعلم  -ى أ
القيام بنقل أو حتويل أو محل أو استخدام أو االحتفاظ  -مسبق بأن تلك األموال صادرة عن فعل إجرامي. بـ 

إخفاء حقيقة  تلك األموال أو مصدرها أو  –أو استالم أموال بعلم مسبق بأن مصدرها فعل إجرامي. ج 
ا صادره عن نشاط إجرامي. ويشمل حمتوى هاتني املادتني حتويل حركتها  أو ملكيتها مع ع لم مسبق بأ

  األموال اإلجرامية إىل ممتلكات عينية. 
سنوات وغرامة يكون حدها األدىن نصف  ٧وتؤدي جرائم غسيل األموال إىل أحكام بالسجن ملدة أقصاها 

وباإلضافة إىل ذلك   ل األموال املغسولة.األموال املغسولة على أن ال تتعدى الغرامة يف حدها األقصى جمم
تعريف امللكية كال من ويشمل  ميكن مصادرة األموال املغسولة مع مراعاة حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.

  املمتلكات امللموسة وغري امللموسة. 
ام لألمم املتحدة ىل األمني العاخلاصة جبرائم غسيل األموال رمسياً إالكويت نسخ من التشريعات  وقد قدمت

بإنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد وأحكام الكشف  ٢٤/٢٠١٢كما قدمت نسخة من املرسوم بقانون رقم 
 عن الذمة املالية.

  
 

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس وإستغالل الوظيفة والثراء غير المشروع (المواد 
ماية املال العام قيام موظف عام باختالس واخلاص حب ١٩٩٣لسنة  ١من القانون رقم  ١٠و ٩جترم املادتني 

مقصود ملال عام أو االستيالء على مستندات أو أية مستلزمات وضعت يف عهدته. وتصل العقوبة يف هذه 
حاالت اإلمهال واإلمهال   ١٤احلالة يف حدها األقصى إىل السجن مدى احلياة. وإضافة إىل ذلك تعاجل املادة 

ت اختالس األموال العامة أو االستيالء غري املشروع للممتلكات العامة. وتعاجل اجلسيم اليت تؤدي إىل عمليا
نفس املادة إساءة استخدام الوظيفة العامة وتغطي أيضًا حاالت واسعة من املمارسات غري املشروعة اليت تنجم 

  عن استغالل املوظف العام لسلطاته للقيام بأعمال ملصلحته أو مصلحة اآلخرين. 
ا تعترب أن هذه احلاالت تتم وعلى الرغ م من أن الكويت مل جترم بشكل حمدد عمليات الثراء غري املشروع إال أ

معاجلتها عن طريق املواد املتعلقة بالرشوة واالختالس وغسيل األموال إضافة إىل مواد القانون املدين اخلاص 
ويتية بدراسة مشروعات قوانني لتجرمي اإلثراء وتقوم احلكومة الكباالستيالء غري الشرعي على املمتلكات العامة. 
 غري املشروع متهيداً لتقدميها جمللس األمة الكوييت
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  )٢٥العدالة (المادة  اعاقة سير
شخص جيرب شاهدًا على عدم اإلدالء بشهادته أو أي  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ١٣٨جترم املادة 

برشوة شاهد أو منحه حافز ما من أجل تغيري شهادته.  شخصوفيما خيص جترمي قيام اإلدالء بشهادة كاذبة. 
ا تعاقب املتواطئني  ٥٣تعترب الكويت أن املادة  اخلاصة باملسؤولية املشرتكة تغطي مثل هذه املمارسات حيث أ

يف اإلدالء بالشهادات الكاذبة اليت ينتج عنها عمل إجرامي. ومع ذلك قد تكون هنالك حاالت مفيدة عندما 
  نالك جرمية مؤكدة عن حماولة رشوة شاهد لإلدالء بشهادة كاذبة ويقوم الشاهد برفض الرشوة. تكون ه

ديد أو إغراء موظف قضائي  ١٤٦وجترم املادة   بغيةأي شخص حياول بسوء نية أمر أو مطالبة أو 

مثل  ١٣٥رم املادة دفعه إىل اعتماد إجراءات خمالفة للقانون أو دفعه لالمتناع عن تنقيذ إجراءات قانونية. وجت
  وكيات واألعمال اليت تعيق تطبيق القانون. لهذه الس

  

 )٢٦(المادة  االعتباريينمسؤولية األشخاص 

املسؤولية اجلنائية فيما يتصل بعمليات غسيل األموال  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من القانون رقم  ١٢توسع املادة 
ية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون نفس لتشمل األشخاص االعتباريني. وال تنفي هذه املادة املسؤول

  اجلناية.
  

  ) ٢٧المشاركة والمحاولة الجنائية (المادة 
 : ١٦/١٩٦٠من قانون اجلزاء رقم  ٤٥ جيرم القانون الكوييت بناًء على املادة 

عن أي شخص يساعد أو يسهل او حياول أو حيرض يف صيغة تعاون أو مشاركة يف أي جرمية بغض النظر 
حاالت املشاركة اجلماعية لشخصني أو أكثر يف أي جرمية  ٥٣و ٤٨اكتمال اجلرمية من عدمه. وتغطي املادتني 

  . االتفاق اجلنائيمن القانون الكوييت حاالت  ٥٦من اجلرائم. كما  تغطي املادة 
  )٣٧و ٣٠اإلدعاء والمقاضاة والجزاءات والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتين 

على ضرورة أن تتناسب العقوبة اجلنائية مع حجم وخطورة اجلرمية  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون اجلنائي رقم  ينص
ا يف القانون.   مبا يسمح للقاضي بفرض عقوبة مناسبة مع الوضع يف االعتبار احلدود القصوى والدنيا املسموح 

ملان حاالت احلصانة من املالحقة القضائية. من الدستور والقوانني املتعلقة بالقضاء والرب  ١١١وتتناول املادة 
ووفقاً لتلك املادة جيوز منح موظفي القطاع العام مبا فيهم أعضاء الربملان والوزراء نوعاً من احلصانة اإلجرائية من 
التحقيق او املالحقة أو الدعوى. وال جيوز إخضاعهم للتحقيق أو رفع دعوى قانونية ضدهم إال مبوافقة الربملان. 

نطبق هذا أيضًا على النائب العام والقضاة حيث ال جيوز إخضاعهم للتحقيق  أو املسائلة القانونية إال بعد وي
   .النائب العامموافقة اجمللس األعلى للقضاء وبطلب من 

واملتعلق باإلجراءات واحملاكمات اجلزائية على اإلجراءات  ١٩٦٠لسنة  ١٧وتنص عدد من أحكام القانون رقم 
بتقدمي املدعى عليه للمحكمة. وتتضمن تلك األحكام إجراءات وطرق إصدار أمر املثول أمام احملكمة  املتعلقة

وتتطلب ضرورة توفري الضمانات الالزمة للمدعى عليه ومتنحه حق الدفاع كما تتضمن أيضًا التبعات 
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  م احملكمة.واإلجراءات الالزم تطبيقها يف حال فشل املدعى عليه يف االمتثال ألمر احلضور أما
اإلفراج املشروط إذا أكمل  الشخص  ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون العقوبات رقم  ٩١و  ٨٨و  ٨٧ املوادوجتيز 

املتهم ما ال يقل عن ثالثة أرباع مدة السجن. وجيوز مراقبة ومتابعة املفرج عنه قبل إنقضاء املدة احملددة لضمان 
من  ٩٠-٨٥تلك الشروط.  وتنص املواد  إنتهكاً إذا ما االمتثال لشروط اإلفراج، على أن خيضع للحبس جمدد

على ضرورة ضمان إصالح السجناء وإعادة إدماجهم يف اجملتمع  ١٩٦٢لسنة  ٢٦قانون تنظيم السجون رقم 
  بعد انتهاء فرتة سجنهم.

ئم أو ويفصل القانون الكوييت احلاالت اليت ميكن فيها إيقاف أو فصل املوظفني العموميني بشكل مؤقت أو دا
تعليق خدمتهم نتيجة الرتكاب جمموعة من اجلرائم، مبا فيها جرائم الفساد. وتتضمن القوانني اليت تتناول هذه 
احلاالت إمكانية تعليق خدمة املوظف العام أثناء فرتة التحقيق إىل حني الفصل يف الدعوى اجلنائية. لكن يف 

عادة املوظف احملكوم عليه إىل وظيفته بعد انقضاء العقوبة.  اجلانب اآلخر تشري تلك القوانني إىل عدم احتمالية إ
وباإلضافة إىل ذلك تؤدي األحكام اجلنائية إىل منع أي شخص من العمل يف اخلدمة العامة أو احلصول على 
عقد عام، يف حني أن أحكام اجلنح متنع احملكوم عليهم من العمل يف الوظائف العامة ملدة ترتاوح بني سنة 

وات. أما يف حال األحكام النامجة عن جنح شرف مبا يف ذلك جنحة جرائم الفساد يكون الشخص ومخس سن
  فقط مؤهًال للحصول على فرصة إعادة التوظيف بعد إثبات قدر كاف من اإلصالح.

ن فإن املساءلة اجلنائية ال متنع املوظف العام م ١٩٧٩لسنة  ١٥من املرسوم القانوين رقم  ٢٧وبناًء على املادة 
اخلضوع لعقوبة تأديبية. وحيث القانون الكوييت األشخاص الذين يشاركون يف أي نشاط إجرامي على توفري 
معلومات مفيدة وتقدمي أي مساعدة ممكنه للسلطات القانونية. ويف حال تقدمي تلك املساعدة قبل التحقيق أو 

يف مقابل التعاون. جيوز للقاضي أن يأخذ يف منح العفو من املالحقة القضائية  للنائب العاموقوع اجلرمية جيوز 
  االعتبار عند حتديد العقوبة ظروف اجلرمية مبا يف ذلك تعاون املدعى عليه مع سلطات تطبيق القانون.

  

  )٣٣و ٣٢حماية الشهود واألشخاص المبلغين (المادتين 
رباء أو إرغامهم على تبديل قيام األشخاص بتعذيب الشهود أو اخل جترمينص التشريع الكوييت يف أحكامه على 

م، وإخضاع املوظفني العموميني لعقوبات معززة. وبالرغم من عدم وجود أحكام صرحية تنص على توفر  شهادا
  ميتلك سلطة تقديرية واسعة إلنفاذ مثل تلك اإلجراءات. القاضيإجراءات محائية للشهود أو الضحايا، فإن 

الصالحية لتطبيق قوانني إجرائية حلماية الشهود من االستجواب لديها مطلق  احملكمةعالوة على ذلك، فإن 
غري املوضوعي، أو حماولة ترهيبهم، إضافة إىل إمكانية حجب شخصية الشاهد، والسماح باإلدالء بالشهادة 
عرب الربط عن طريق الفيديو، أو وسائل أخرى، وضمان مساع اهتمامات الضحية. ويعامل الضحايا كشهود 

  ع الكوييت.مبوجب التشري
احلماية لألشخاص الذين يبلغون عن حاالت تتعلق  توفري ٢٠١٢لسنة  ٢٤وتكفل أحكام املرسوم بقانون رقم 

  بالفساد من املعاملة اجلائرة، أو االقتصاص.
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وتوجد حاليا بعض اإلجراءات احلمائية يف قضايا ختص اإلبالغ عن جرائم تتعلق بغسل األموال، فضال عن 
  قوانني اخلدمة العامة السارية املفعول. تلك املوجودة يف 

  

  ):٤٠-٣١التجميد، والحجز، والمصادرة، السرية المصرفية ( المواد 
إجراءات خاصة  لتجميد وحجز ومصادرة املمتلكات، أو وسائط مرتبطة  ١٩٦٠لعام  ١٦تضمن القانون رقم 

احملكمة صاحبة االختصاص  ٧٨املادة جبرائم خاضعة ألحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وختول 
 اجلرمية يف مجيع قضايا اجلنايات واجلنح. العائداتإصدار األمر باحلجز على 

  النية ). حسنةوتنفذ أحكام احلجز واملصادرة دون املساس حبقوق األطراف األخرى األصيلة  (
سل األموال، واليت ختول النيابة األحكام اخلاصة بغ ١٩٩٣لعام  ١من القانون رقم  ٢٥و  ٢٤وتتضمن املادتان 

العامة توصيف، وجتميد، ومصادرة األرصدة اجلرمية. وتطال تلك السلطات األفراد املباشرين لعائلة الشخص 
  املعين.

وهناك إجراءات اخرى تطبق بصورة اكثر مشوال للسماح مبصادرة السجالت املالية، وغريها من املواد لتسهيل 
  رتتبة عن اجلرمية.حتديد وتعقب العائدات امل

، اإلجراءات املتعلقة بالبضائع واألموال املضبوطة أو ١٩٩٣لعام  ١من القانون  ٢٨و  ٢٤تعاجل املادتان 
حتكم ببطالن أي صفقة أبرمت بأرصدة مرتبطة جبرمية غسل  ٢٨املادة  أن احملجوزة أو املصادرة. إضافة إىل

 حسنةس حبقوق األطراف األخرى األصيلة (األموال، وإساءة استخدام املال العام، دون املسا

 النية ). وميكن يف هذه احلالة إتالف أو بيع أو طرح امللكية املصادرة يف املزاد العلين.  

ويف الكويت يتعني على مجيع املؤسسات املالية، واملنظمات الوطنية تقدمي سجالت بالصفقات والتمويالت 
ا أو اليت تعىن قانونا بتلك املسائل. ومبقتضى والتعامالت عند الطلب إىل إحدى املؤسسات  الوطنية  املناط 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية، فإن السرية املصرفية  ال تعد أساسا قانونيا لرفض االمتثال.  ٧٧املادة 
  

  ):٤١ -٢٩( المواد  صحف الحالة الجنائيةقانون التقادم: 
 ١٠من التقادم لإلجراءات القانونية اخلاصة باجلنايات هي ، فإن ز ١٩٦٠لعام  ١٦عمال بأحكام القانون رقم 

سنوات بالنسبة للجنح. وبالنسبة للعقوبات اجلزائية، فإن زمن التقادم   ٥سنوات من تاريخ ارتكاب اجلرم، و 
  سنوات للجنح. ١٠سنة ألحكام اإلعدام) و  ٣٠سنة للجنايات (  ٢٠هو 

تنص على تعليق  من القانون المشار اليه  ٨قادم. غري أن املادة وفيما خيص غسيل األموال، فليس هناك زمن للت
  زمن التقادم، يف حال ختلف املتهم عن حضور اإلجراءات اجلنائية، اليت تستوجب إعادة إصدار أمر توقيف.

ومن خالل التبادل املشرتك للمعلومات، فإن الكويت تدرس القضايا اجلنائية ذات الصلة يف دوائر أخرى يف 
  ات الفساد اجلنائي سواء يف مراحل التحقيق أو صدور األحكام.إجراء

  

  ):٤٢والية االختصاص ( المادة 
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على توزيع والية االختصاص على مجيع اجلرائم املرتكبة ضمن  ١٩٦٠لعام  ١٦من القانون رقم  ١١تنص املادة 
رج الكويت ممن ارتكبوا األراضي الكويتية. كما تعمم املادة عينها والية االختصاص على األشخاص من خا

  فعال أو شاركوا يف جرمية مرتكبة ضمن األراضي الكويتية.
من القانون عينه على قضايا تشمل أي فرد ترفض الكويت تسليمه على أساس وحيد كون  ١٢وتنطبق املادة 

  الشخص مواطنا كويتيا. ويف مثل تلك القضايا، فإن الشخص املعين حياكم يف الكويت.
  

  )٣٥-٣٤الفساد: تعويض األضرار: ( المواد عواقب أفعال 
لعام  ٢٥من القانون رقم  ٣و  ٢، واملادة ١٩٨٠لعام  ١٠٥/ واملرسوم رقم ٢٠٠٨لعام  ٧يسمح القانون رقم 

  ، للدولة بإلغاء عقود يف حال ارتكاب الطرف اآلخر أي فعل مناف للقانون، مثل االحتيال أو الرشوة.١٩٩٦
ودائع مدفوعة وتسهيالت، تعترب تعويضات مستحقة نتيجة لذلك اإللغاء. وهذا وتسمح تلك األحكام مبصادرة 

  يسري على عقود خاصة مبوجب األحكام املدنية ذات الصلة.
على أن أي شخص يلحق فعله غري املشروع ضررا  ١٩٨٠لعام  ٦٧من مرسوم القانون رقم  ٢٢٧تنص املادة 

  عشوائية. بآخر، تعويضه عن األضرار النامجة، حىت وإن كانت
  

  ):٣٩- ٣٨- ٣٦الهيئات المتخصصة والتنسيق بين الوكاالت ( المواد 
توجد يف الكويت عدة مكاتب متخصصة تعمل يف حقلي مكافحة الفساد وتطبيق القانون. وهي مدرجة أعاله  
بشكل مفصل ، وقد تضمنت نصوصها التشريعية أحكاما لضمان استقالهلا من الناحيتني االستجوابية 

  اتيةوالعملي
ويعترب اإلبالغ عن اجلرائم إىل سلطات تطبيق القانون مطلبا قانونيا، تقع مسؤوليته على عاتق األفراد 

  واملؤسسات كافة.
اخلاصة بغسل األموال على تسهيل وتشجيع التعاون بني  ٢٠٠٢لعام  ٣٥من القانون رقم  ٣وتعمل املادة 

  حري واإلبالغ عن غسيل األموال.تالاألفراد واملؤسسات املالية والقطاع اخلاص، على 
  

  : النجاحات والممارسات الجيدة:٢- ٢
  عموما ال بد من التنويه بالنجاحات واملمارسات اجليدة التالية يف تطبيق الفصل الثالث من االتفاقية:

  األحكام اخلاصة بالتعامل مع قضايا االختالس من قبل املوظفني العموميني لألموال  وامللكيات
 ا فيه السلوك املتعمد، واإلمهال واإلمهال اجلسيم.العامة، مب

  غسل األموال. عمليات اللوائح التنظيمية للقطاع املصريف مع الرتكيز على كشف وجترمي 

  األحكام الشاملة إليقاف أو تسريح املوظفني العموميني املشتبه أو املتهمني بانتهاكات اتفاقية األمم
 وخيمة يف حال اإلدانة.املتحدة ملكافحة الفساد، مع نتائج 
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  ٢٤إنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد وأحكام الكشف عن الذمة املالية مبوجب املرسوم بقانون رقم 
املشار اليه أنفًا والذي يتضمن كذلك أحكامًا تكفل محاية املبلغني عن جرائم الفساد والشهود  ٢٠١٢ لسنة

 . على وقائع تلك اجلرائم
 

  لة في التطبيق، حيثما أمكن تطبيقها:التحديات المتمث ٣- ٢
  إن اخلطوات التالية كفيلة بتعزيز اإلجراءات احلالية ملكافحة الفساد:

 مواصلة التقدم يف تطوير وتطبيق االسرتاتيجة الشاملة ملكافحة الفساد. 
  تبين تشريع جيعل من الرشوة اإلجيابية للموظفني العموميني األجانب جرما جنائيا. ودراسة إصدار

 تشريع جلعل الرشوة السلبية للموظفني العموميني األجانب جرما جنائيا.

  من اتفاقية  ٢١دراسة إصدار تشريع جيعل من الرشوة يف القطاع اخلاص جرمية جنائية متشيا مع املادة
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

 مواصلة اعتبار احلاجة إىل تشريع جيعل اإلثراء غري املشروع جرمية جنائية. 
  االستمرار يف توسعة نطاق جرمية إعاقة العدالة لتشمل الرشوة أو عرض منفعة إىل شاهد لتغيري

 شهادته.

  دراسة توسعة نطاق مسؤولية األشخاص االعتباريني إىل جرائم أخرى يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
 الفساد، إىل حد يتماشى مع املبادئ القانونية يف الكويت.

  املساعدات الفنية املطلوبة لتحسني تطبيق االتفاقية: : احتياجات٢,٤
   ٢١( رشوة موظفني عموميني )،  ١٦* ممارسات جيدة/ ودروس مكتسبة، وتشريع منوذجي فيما خيص املواد 

   ٣٢) ( جتميد وحجز ومصادرة )، ٨( ٣١( مسؤولية الشخص االعبتاري)، ٢٦(الرشوة يف القطاع اخلاص)، 
  ( التعاون مع سلطات تطبيق القانون). ٣٧والضحايا) و  (محاية الشهود واخلرباء

  
  : التعاون الدولي:٥الفصل  - ٣
   : مالحظات حول تطبيق المواد قيد المراجعة ٣- ١

  ).٤٧، ٤٥، ٤٤تسليم ونقل األشخاص احملكومني، نقل العوائد املرتتبة عن اجلرمية ( املواد 
اقيات ثنائية. وترتبط الكويت حاليا بعدة معاهدات تسليم األشخاص يف الكويت حتكمه من حيث املبدأ اتف

مشرتكة نافذة لتبادل اجملرمني . كما تعد  طرفا يف عدة اتفاقيات متعددة األطراف تتعلق بتبادل اجملرمني . وقد 
ا تعترب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أساسا قانونيا للتعاون فيما خيص اجلرائم  أكدت الكويت أ

  ية حتت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، رغم عدم تطبيق ذلك يف املمارسة.املنضو 
مسألة أساسية لتسليم اجملرمني، وهي مطبقة مبرونة حبيث يكون التسليم ممكنا يف جرائم مماثلة  التجرمي املزدوج

شهرا  ١٢بالسجن ملدة  مبوجب القانون الكوييت. وينبغي أن تكون اجلرمية اليت يطلب التسليم مبوجبها تعاقب
ا بالفعل. ومبوجب تلك  على األقل، حيث سيخضع الشخص للمحاكمة، أو ستة أشهر حكم عليه 
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، أو التحريض، أو  الشروع أو اإلشتراكاالشرتاطات ميكن للكويت تسليم أي جمرم جنائي، مبا يف ذلك 
  املشاركة.

تصلة مصدقة وفق األصول، مذكرة توقيف، أو دليل لطلب التسليم يتعني على الدولة الطالبة تقدمي مستندات م
  إدانة أو حكما قضائيا، ونشرة تبني السلوك املزعوم الوارد يف اجلرمية.

كما جيب تقدمي تاريخ ومكان ارتكاب األفعال، والتوصيف القانوين للجرائم املرتكبة، ونسخة مصدقة من 
  تسليمه.القانون املطبق، وملخصا وافيا لألدلة ضد الشخص املراد 

وفيما يتعلق بطلب تسليم شخص مل تتم حماكمته بعد، فإن األدلة ينبغي أن تكون كافية لتسوغ طلب التوقيفـ 
  واإلحالة للمحاكمة يف حال كانت اجلرمية مرتكبة يف الكويت.

يقة التسليم جلرائم سياسية. غري أن االتفاقيات الثنائية بني الكويت ودول أخرى، حتدد بصورة ض ترفض طلبات
ا  املقصود باجلرائم السياسية، وبصورة خاصة استبعاد اجلرائم الواردة يف نطاق االتفاقيات الدولية اليت ترتبط 
الدولتان. وبناء عليه فإنه ال ميكن رفض طلب تسليم اجملرمني على هذا األساس جلرائم حتت طائلة اتفاقية املم 

  التسليم على أساس أن اجلرمية تشمل قضايا مالية. املتحدة ملكافحة الفساد. كما ال ميكن رفض طلبات
الكويت ال تسلم رعاياها. ويف حال تقدمي مثل هذا الطلب فإن القضية حتال للمتابعة القضائية إىل اجلهات 

  مبوجب القانون الكوييت. ُمعاقب عليهاحمللية املختصة، شريطة أن يكون اجلرم املرتكب 
ر بتسليمها مرتكبة يف األراضي الكويتية، فهناك قرينة قانونية تستوجب أن ويف حال كانت اجلرمية الصادر األم

  تتم املالحقة القضائية وفق القانون الكوييت بدال من التسليم.
وجيب توفري مجيع احلقوق اإلجرائية املقدمة للمواطنني الكويتيني إىل املواطنني األجانب اخلاضعني لطلب 

  التسليم.
ييت واحلكم عليه يف قضاء أجنيب، فإن الكويت ال تطبق احلكم الصادر عن حمكمة ويف حال إدانة مواطن كو 

  أجنبية.  ويف مثل تلك احلاالت ينبغي أن تعيد حمكمة كويتية النظر يف القضية، وتطبق أية أحكام مرتتبة.
 تتم حماكمة ينبغي مراعاة اإلجراءات الواجبة يف مجيع قضايا التسليم. وتنص االتفاقيات الثنائية على أن ال

  و يعاقب باستثناء اجلرمية اليت جرى تقدمي طلب التسليم مبوجبها.أالشخص املسلم 
يف األحوال املستعجلة، يسمح باحلبس االحتياطي  مبوجب اتفاقيات التسليم القائمة. ويف حال موافقة الكويت 

جلسات التسليم، ما مل على التسليم فإن اإلجراء الطبيعي هو توقيف وحبس الشخص لضمان مثوله أمام 
  توضح الدولة الطالبة أن احلبس غري ضروري قبل التسليم.

ترتبط الكويت بعدد من اتفاقيات التعاون القضائي والتشريعي املتبادل تتعلق بنقل األشخاص املدانني، مبا فيه 
ئم حتت اتفاقية األمم مع إيران ومصر، وكوريا وتركيا.  وتنطبق تلك االتفاقيات على أولئك املدانني مبوجب جرا

املتحدة ملكافحة الفساد، إضافة إىل جرائم أخرى. ويكون نقل األشخاص املدانني ممكنا فقط حيث تكون 
  االتفاقيات الدولية مطبقة.

  

  )٤٦المساعدة القانونية المشتركة ( المادة 
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دة القانونية املشرتكة. وتوفر تعترب الكويت طرفا يف عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف فيما يتعلق باملساع
االتفاقية الثنائية بني الكويت واهلند حول املساعدة القانونية املشرتكة يف القضايا اجلنائية، قاعدة عريضة 
للمساعدة فيما خيص املسائل اجلنائية وتفي جبميع متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ويف الوقت 

ية قليلة ملعاجلة املساعدة القانونية املشرتكة يف الكويت، فإن االتفاقيات الثنائية الذي توجد فيه أحكام حمل
  واملتعددة األطراف تتمتع بوضعية قانونية كاملة.

   .ة املشرتكة، يف القضايا اجلنائيةاملركزية للمساعدة القانوني السلطة وزارة العدل هي
املساعدة القانونية املشرتكة من قبل الكويت، وقد ورد انه مل  وال تعترب قوانني األسرار البنكية عائقا دون توفري

  يتم رفض أي طلب ألي مستند بنكي أو جتاري من قبل أي دولة أخرى على هذا األساس.
ال تطلب الكويت وجود جرمية مزدوجة لتقدمي املساعدة القانونية املشرتكة. كما توفر وزارة العدل املساعدة وفق 

  االتفاقيات.غياب  حالأسس ظرفية 
وميكن توفري املساعدة القانونية املشرتكة على هيئة قرينة عرب مؤمتر الفيديو من حمكمة يف الكويت إىل حمكمة 

  أجنبية. وقد أبرزت الكويت مؤخرا مثاال على مثل هذا التعاون  مع اململكة املتحدة يف هذا اخلصوص.
  ادة وامن الكويت ومصاحلها الوطنية.جيب رفض طلب التسليم إذا كان منح ذلك الطلب ينتهك سي

ا مدعوة مبوجب االتفاقيات الثنائية، إىل طلب مزيد من  ويف حال قيام الكويت بدراسة رفض طلب تسليم، فإ
  املعلومات والتوضيحات من الدولة الطالبة مع مراعاة تسهيل الطلب قبل رفضه رمسيا.

على أسس غري رمسية. ومتتثل الكويت للمطالب األجنبية ميكن تناقل املعلومات املتعلقة بالقضايا اجلنائية 
باحملافظة على سرية املعلومات، وعدم استخدام أي مواد تتسلمها من دولة أخرى ألغراض تطبيق اإلجراءات أو 
التحقيق ألي غرض آخر، بدون موافقة الدولة املزودة للمعلومات. ويفي القانون الكوييت من خالل االتفاقيات 

  ) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فيما يتعلق بالتصرف اآلمن.٢٧(٤٦مبعايري املادة املشرتكة 
وتتحمل الكويت يف العادة املصاريف العادية واملعقولة لتنفيذ أي طلب. فيما تشرتط االتفاقيات الثنائية أن 

  يتحمل كل طرف نفقاته اخلاصة.
، ٤٨ت المشتركة، التقنيات االستقصائية الخاصة ( المواد التعاون في مجال تطبيق القانون: التحقيقا

٥٠، ٤٩:(  
النيابة العامة استنادا ويتم تنفيذ التعاون يف جمال تطبيق القانون مع اجلهات األجنبية من خالل وزارة الداخلية 

دود للمساعدة إىل اتفاقيات املساعدة املشرتكة، وشبكة االنرتبول، وعلى أساس ظريف. وباستثناء أساس قانوين حم
القانونية املشرتكة مبوجب قانون غسل األموال، فإنه ال يوجد إطار حملي مفصل لتوفري تعاون يف جمال تطبيق 

  القانون. غري أن ذلك ال يبدو أنه حال دون توفري الكويت ملثل هذا التعاون من حيث املمارسة.
اء حتقيقات مشرتكة بني سلطات تطبيق وبالرغم من عدم وجود أحكام تشريعية معينة مصممة لتسهيل إرس

القانون، أو وجود أمثلة على مثل تلك التحقيقات، فإنه ال يوجد حائل دون مثل هذا التعاون املشرتك إذا كان 
  ضروريا ألغراض حتقيق خاصة.
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تستخدم الكويت تقنيات حتقيق خاصة يف كل من التحقيقات احمللية، والتعاون الدويل. وحيثما استخدمت مثل 
اتفاقية بني الوكالتني تلك التقنيات يف إطار التعاون مع وكاالت تطبيق القانون األجنبية، فال بد من وجود 

صادر عن النيابة العامة. ويشرتط قانون العقوبات على أن ال تؤثر مثل تلك التقنيات أو  تفويضو  املعنيتني
  تلحق الضرر دون وجه حق، حبقوق األفراد.

  
  مارسات الجيدةالنجاحات والم ٣ -  ٢

إمجاًال مت التوصل إىل النقاط التالية باعتبارها تشكل جناحات وممارسات جيدة من قبل الكويت يف إطار تنفيذ 
  الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: 

 ة القانونية توفر االتفاقيات الثنائية اليت وقعتها الكويت مؤخرًا فيما يتعلق بتسليم اجملرمني واملساعد
 املتبادلة إطاراً شامًال للتعاون مبا يتماشى مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة جرائم الفساد.

  توفر الكويت إطارًا واسعًا من التعاون القانوين الثنائي عند الطلب  فيما يتعلق بتسليم اجملرمني
 واملساعدة القانونية دون التمسك بشرط  التجرمي املزدوج.

 جاً مرناً وواسعاً حيال مسألة التجرمي املزدوج فيما يتعلق بإجراءات تسليم املطلوبني.تنتهج ال  كويت 

  ا فيما يتعلق بتسليم املطلوبني تقدم الكويت مساعدات سريعة للبلدان اليت تطلب مساعد
 .واملساعدات القانونية املشرتكة وذلك باستخدام شبكات دولية مثل البوليس الدويل (االنرتبول)

  
  تحديات تواجه الكويت في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد   ٣-  ٣

  ميكن للنقاط التالية أن تشكل إطاراً لتعزيز وتعضيد اإلجراءات اليت تتخذها الكويت حالياً ملكافحة الفساد: 
 قيات التعاون القانوين الثنائية مواصلة مراجعة االتفاقيات الثنائية احلالية املتعلقة بتسليم املطلوبني واتفا

اليت تبنتها الكويت قبل مصادقتها على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وذلك من أجل ضمان تواؤمها 
 مع متطلبات ومعايري االتفاقية.

  مواصلة اجلهود الرامية إىل تطوير إطار قانوين شامل فيما يتعلق بتسليم اجملرمني واتفاقيات املساعدة
 قانونية املشرتكة إضافة إىل تعزيز اطر التعاون الدويل فيما يتعلق بتطبيق القانون.ال
 

  المساعدات التقنية المطلوبة لضمان التطبيق السليم التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ٣ -  ٤
  ٤٧ادة واخلاصة بتسليم املطلوبني وامل ٢ – ٤٤تطبيق الدروس واملمارسات اجليدة املتعلقة باملادة  

  واملتعلقة بنقل اإلجراءات اجلنائية.
  
  

  تنفيذ االتفاقية - رابًعا
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  (أ). التصديق على االتفاقية
م على اتفاقية األمم املتحدة ٢٠٠٣ /كانون األولديسمرب ٩يف وقعت حكومة دولة الكويت   . ٧

  :ليةاالشرتاطات التا، ب٢٠٠٦لسنة  ٤٧للقانون رقم  وصدقت عليها وفًقا ملكافحة الفساد
  

التحفظ على االختصاص اإللزامي اخلاص بالتحكيم أو العرض على حمكمة العدل الدولية املنصوص 
  .ذا البنده بأحكامالتزامها ) من االتفاقية واإلعالن عن عدم ٦٦) من املادة (٢(البند عليه يف 

  

ا تعترب  ) من االتفاقية٤٤) من املادة () فقرة (أ٦املشار إليه يف البند ( اإلعالنإصدار  هذه بأ
االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن تسليم اجملرمني مع سائر الدول األخرى األطراف يف هذه 

  االتفاقية.
  

) من االتفاقية باإلعالن بأن وزارة العدل هي ٤٦) من املادة (١٣املشار إليه يف البند ( اإلعالنإصدار 
  عدة القانونية املتبادلة.السلطة املركزية املعنية بتلقي طلبات املسا

  

  (ب). النظام القانوني في دولة الكويت
ابتداء من الكوييت من التشريع الوطين  ال يتجزأ جزًءاقت عليها الكويت االتفاقيات اليت صدَّ  تصبح  . ٨

على: "يربم األمري  اليت تنّص حتديًدامن دستور دولة الكويت، و  ٧٠للمادة  وفًقاوذلك تاريخ تنفيذها 
 عاهدة قوةوتكتسب املسبها من البيان، ا مشفوعة مبا ينااهدات مبرسوم ويبلغها جملس األمة فورً املع

  القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسية".
حمكمة االستئناف، و  التمييزحمكمة و  الدستورية من احملكمةالنظام القضائي يف دولة الكويت  يتألف  .٩

بتفسري ، وختتص ف احملكمة الدستورية من مخسة مستشارينؤلَّ تُ  ة األوىل واحملاكم اجلزئية.حماكم الدرجو 
وائح ويف واملراسيم بقوانني والل النصوص الدستورية والفصل يف املنازعات املتعلقة بدستورية القوانني

ستورية ويكون حكم احملكمة الد ،عضويتهم و بصحةأمة جملس األ عضاءأالطعون اخلاصة بانتخاب 
  .الكويتية األخرى ا للكافة ولسائر احملاكممً لزِ مُ 

، وختتص بالنظر يف األحكام الصادرة عن حمكمة من مخسة مستشارين التمييزف حمكمة ُتؤلَّ   .١٠
أو تأويله طأ يف اخل االستئناف بشأن القضايا اليت تنطوي على ادعاءات متعلقة مبخالفة القانون، أو

من ف حمكمة االستئناف ؤلَّ وتُ ر يف احلكم األصلي. الن يف اإلجراءات أثَّ ، وكذلك إذا وقع بطتطبيقه
حماكم الدرجة فة الصادرة عن مستشارين، وختتص بالنظر يف الطعون على األحكام املستأنَ  ةثالث

   األوىل.
دائرة  ما يلي: (أ) دائرة مدنية وجتارية. (ب)َضمَّن تَ تَـ ، دوائر يف حماكم الدرجة األوىلِعدَّة  وجدت  .١١

. (هـ) دائرة جنايات. (و) دائرة املنازعات عمالدائرة (د)  .إجيارات(ج) دائرة  األحوال الشخصية.
يئة تضم ثالثة قضاة جنح مستأنفة. (ح) دائرة  اإلدارية. (ز) دائرة استئناف. وتنظر الدائرة اجلنائية 
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الطعون يف ة قضاة، وختتص بالنظر ف دائرة االستئناف من ثالثؤلَّ قضايا اجلنايات وجرائم الصحافة. تُ 
  على األحكام الصادرة من احملاكم اجلزئية فيما عدا اجلنح، حيث تُنظر أمام دائرة اجلنح املستأنفة. 

وختتص بنظر واحد،  ؤلف من قاضٍ وتُ  حماكم جزئية يف كل حمافظة من حمافظات الكويت توجد  .١٢
(ب) الدعاوى  .حد مبلغ معني اليت تصل قيمتها إىلة املنازعات املدنية والتجاري القضايا التالية: (أ)

(د) قضايا  اإلجيار فيما عدا طلبات اإلخالء. (ج) قضايا تعجلة اليت تتطلب التدخل القضائي.املس
من النظام  ا. وتعترب حمكمة املرور جزءً إىل ثالث سنوات القصوى اجلنح اليت تصل فيها العقوبة

   ختصاصها بالنظر يف احلوادث املرورية.  القضائي للمحكمة اجلزئية ويقتصر ا
تتوىل النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء يف اجلنايات واجلنح، وتشرف على شئون    .١٣

. القوانني اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفيذ األحكام ، وتطبيقتنفيذ األحكام اجلزائيةو الضبط القضائي 
ون وغريها من األماكن اليت تنفذ فيها األحكام اجلزائية. يرأس النيابة اإلشراف على السج وتتوىل أيًضا

  . وكالء النيابةمن عدد و المحامون العموم يعاونه و العامة النائب العام 
  

  تنفيذ مواد مختارة من االتفاقية(ج). 
  الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون

  رشو الموظفين العموميين الوطنيين :١٥المادة 
  (أ)الفرعية رة الفق

عندما  التالية لتجرمي األفعال ؛ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى تعتمد كل دولة طرف
  : اترتكب عمدً 
عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر  مبزية غري مستحقة أو عرضها عموميوعد موظف أ) 

يقوم  يلك ؛أو كيان آخر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص
  ؛يةواجباته الرمس ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ أ). (
ا نفذت هذا احلكم من االتفاقية.    .١٤   أبلغت دولة الكويت بأ

  

 ن تعديًال ضمَّ ، الذي تَ  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٤٣ و ٤١ و ٣٨و  ٣٥تتضمن املواد   .١٥
  ، تنفيذ احلكم املستعرض. ١٩٦٠لسنة  ١٦لعدد من أحكام قانون اجلزاء رقم 

  )٣٥المادة (
به حبيث ال تقل  دَ عِ و وُ أ يَ عطِ أُ نوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما عاقب باحلبس مدة ال جتاوز عشر سيُ "

المتناع عن او أعمل  ألداءو عطية أا ه وعدً و لغري أو قبل لنفسه أكل موظف عام طلب -ا عن مخسني دينارً 
  عمال وظيفته. أعمل من 

 ،عمال وظيفة املرتشيأه يف الفقرة السابقة ال يدخل يف يسري حكم هذه املادة ولو كان العمل املنصوص علي



 

١٦ 
 

  . و اعتقده خطأً أولكنه زعم ذلك 
  ".متناع عنهو عدم االأداء العمل أملادة ولو كان املرتشي يقصد عدم ما يسري حكم ا

  

  )٣٨المادة (
و علم به أنه لذلك و الشخص الذي عيَّ أو العطية كل فائدة حيصل عليها املرتشي أيكون من قبيل الوعد "

  ".و غري ماديةأوسواء كانت هذه الفائدة مادية ،و نوعها أكان امسها   اأيًّ ووافق عليه 
  

  )٤١المادة (
هاتني العقوبتني   بإحدىو ألف دينار أغرامة ال تزيد على مخس سنوات وب يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على"

و لالمتناع عن أعمل  داءألو عطية أا وعدً  - ن يقبل منه عرضه أدون  -كل من عرض على موظف عام 
   بواجبات وظيفته. خالًال إعمل 

والغرامة اليت ال ا فتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات و االمتناع عنه حقًّ أداء العمل أكان   ذاإ
  ".حدى هاتني العقوبتنيإو أا تزيد عن مائتني ومخسة وعشرين دينارً 

  

  )٤٣المادة (
  عد يف حكم املوظف العام يف تطبيق نصوص هذا الفصل: يُ "
  و رقابتها. أشرافها إو املوضوعة حتت أاملوظفون واملستخدمون والعمال يف املصاحل التابعة للحكومة  -
  و معينني. أسواء أكانوا منتخبني  ،و احملليةألنيابية العامة عضاء اجملالس اأ -
  مون واخلرباء ووكالء النيابة واملصفون واحلراس القضائيون. احملكِّ  -
  ف خبدمة عامة.كلَّ كل شخص مُ   -
ت واجلمعيات واملنظمات واملنشآت دارة ومديرو وموظفو ومستخدمو املؤسسات والشركاإعضاء جمالس أ -
  ".بنصيب ما بأية صفة كانت رأمساهلاحدى اهليئات العامة تساهم يف إ وأولة كانت الد  ذاإ

  

على عدد قضايا الفساد  اشتملتأرفقت دولة الكويت إىل قائمة التقييم الذايت املرجعية إحصاءات   .١٦
ا وزارة العدل يف عام  عدد قضية  ٦٦وتشري إىل وجود  م،٢٠١٠واجلرائم ذات الصلة اليت أجنز

  .٢٨٨م فيها املشتبه 
  

نشئت للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية رة العدل أُ از من و مت مجع البيانات وحتليلها من ِقَبل جلنة   .١٧
  ا لعملية االستعراض بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. استعدادً 

 

من تنفيذ برنامج إدارة احلكم  النتهاءا، مت ٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  قرار مجلس الوزراءيف ضوء   . ١٨
دف ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدويل يعات واملؤسسات الكويتية مواءمة التشر ، وذلك 

يف  وبناء القدرات الوطنية ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وبالتايل يتم تدعيم وفًقا
ة احلكم ومكافحة الفساد على عدد من فرق عمل، مبا يف ذلك واستند تنفيذ برنامج إدار هذا اجملال. 

ز يف تطبيق االلتزامات التعاهدية التفاقية األمم املتحدة برصد التقدم احملرَ  فريق االستعراض املعينّ 
 حماور رئيسية، من بينها: استعراض ف باستكمال املهام على ثالثةوهذا الفريق مكلَّ . ملكافحة الفساد



 

١٧ 
 

ز يف تطبيق هذه الشروط يف دولة الكويت، لتنفيذ شروط االتفاقية، وتقييم التقدم احملرَ الراهن  الوضع
 مما يساعد بشكل عام على تسليط الضوء على جماالت التقدم والقصور يف هذا الصدد، وتأكيد

 من بسرعة، واليت ، املسائل اليت ميكن حتقيقهاأيًضاو املسائل الرئيسية املتبقية، النجاحات اليت حتققت و 
عمليات التقييم يف املستقبل املعنية بتطبيق االتفاقية، وبالتايل  تقدم العون واملساعدة لتنفيذأن ا شأ

  . وبناء القدرات الوطنية تسهم يف تدعيم
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
من الشخص الذي  كًال ة يشمل  شو املتعلق بالرّ  ذكرت دولة الكويت خالل الزيارة القطرية أن التشريع  .١٩

من ذات  ٤١واملشار إليها يف املادة ، (املرتشي) والشخص الذي يقبلها(الراشي) يقدم الرشوة 
. كوييت   ١٠٠٠والعقوبة القصوى هي حبس الشخص مخس سنوات و/أو غرامة تصل إىل  القانون.

لرشوة يف احلاالت تغطي كال اجلانبني من االتفاق على ا ٣٥بأن املادة  وذكرت دولة الكويت أيًضا
     .املوظف الرشوةفيها اليت يقبل 

  

والعمال يف املصاحل التابعة  واملستخدمني شمل املوظفنييل ؛"املوظف العام"مفهوم  ٤٣حددت املادة   .٢٠
مني واخلرباء ووكالء ، احملكِّ ويشمل التعريف أيًضا .واجملالس احمللية شرافهاإو املوضوعة حتت أللحكومة 

 يف الشركات نية، وأعضاء جمالس اإلدارة واملوظف خبدمات عامنيذلك األشخاص املكلف، وك الديانة
  واملنظمات، واجلمعيات اليت متتلك الدولة حصة فيها، وأعضاء الربملان. 

  

  الموظفين العموميين الوطنيين ةرشو  :١٥المادة 
  (ب)الفرعية الفقرة 

عندما  التالية لتجرمي األفعال، وتدابري أخرىما قد يلزم من تدابري تشريعية  تعتمد كل دولة طرف"  
  : اترتكب عمدً 

أو قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء  يوظف عمومالتماس م(ب).   
يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع  يلك ؛سه أو لصاحل شخص أو كيان آخراملوظف نف لصاحل
  ". رمسيةالقيام بفعل ما لدى أداء واجباته ال عن

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
  على املسألة الواردة يف الفقرة أعاله. الرجوع إىل اإلجابة املذكورة رًدارجى يُ   .٢١

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
للحكم الوارد يف  امتثاًال  ؛كافٍ   َعَلى َحنْوٍ  الرشوة السلبيةمن القانون املذكور أعاله  ٣٥املادة تُعاِلج   .٢٢

 هذه االتفاقية. 

  المؤسسات الدولية العمومية وموظفيالموظفين العموميين األجانب  رشوة :١٦المادة 
  ١الفقرة 



 

١٨ 
 

بوعد موظف  اعمدً  لتجرمي القيام ؛ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى تعتمد كل دولة طرف"
عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل  عمومية مبزية غري مستحقة أو أو موظف مؤسسة دولية أجنيب عمومي

يقوم ذلك املوظف  يلك ؛لصاحل شخص أو كيان آخر مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف نفسه أو
 أيلدى أداء واجباته الرمسية، من أجل احلصول على منفعة جتارية أو  بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما

ا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية ستحقةمزية غري م   ".أخرى أو االحتفاظ 
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
  .هذا احلكم من االتفاقية مل ينفَّذ الكويت أندولة أبلغت   .٢٣
  ني أجانب جلرمية الرشوة. ال تشتمل قوانني اجلزاء الكويتية على أحكام تتعلق بارتكاب موظفني عموم  .٢٤

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  عدم امتثاهلا هلذا احلكم من االتفاقية.  لة الكويت خالل الزيارة القطرية أكدت دو   .٢٥

  

  المؤسسات الدولية العمومية وموظفيالموظفين العموميين األجانب  ةرشو  :١٦المادة 
  ٢الفقرة 

 عموميموظف  لتجرمي قيام ؛ماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرىاعت يفتنظر كل دولة طرف "
بالتماس أو قبول مزية غري  ا، بشكل مباشر أو غري مباشر،مؤسسة دولية عمومية عمدً  يفأو موظف  أجنيب

يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو  يلك ؛آخر مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان
  ".الرمسية عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته ميتنع

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
  أبلغت دولة الكويت أنه مل يتم تنفيذ هذا احلكم من االتفاقية.  .٢٦

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
ة يتطلب أن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد لوحظ خالل الزيارة القطرية أن هذا احلكم من االتفاقي  .٢٧

وقد أقرت دولة الكويت بعدم  تشريع يتعلق بارتكاب موظفني عمومني أجانب جلرمية الرشوة السلبية.
  قيامها بذلك بعد.

  

  التحديات، إن وجدت(ج). 
ا حددت دولة الكويت خصوصيات نظامها القانوين   .٢٨ كم من  يف تنفيذ هذا احلًال تمَ ا حمُ حتديً على أ

  االتفاقية. 
  

 االحتياجات من المساعدة التقنية(د). 

ا أن تساعد يف   .٢٩ لقد أشارت دولة الكويت بأن أشكال املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأ
  حتسني تنفيذ املادة قيد االستعراض:

  / الدروس املستفادة.اخلالصة عن املمارسات اجليدة  -أ    



 

١٩ 
 

  تشريعات منوذجية.  -ب    
  من أشكال املساعدة التقنية.  م إىل دولة الكويت حىت اآلن أيٌّ مل يُقدَّ   .٣٠

  

  عموميل موظف بَ اختالس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قِ : ١٧المادة 
ا، عمدً  عمومي لتجرمي قيام موظف ؛ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى تعتمد كل دولة طرف"

أموال أو أوراق مالية  ممتلكات أو أيأو لصاحل شخص أو كيان آخر، باختالس أو تبديد لصاحله هو 
  ر".حبكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخ ا إليه دَ هِ عُ  أشياء أخرى ذات قيمة أيعمومية أو خصوصية أو 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نف  .٣١   ذت هذا احلكم من االتفاقية.أكدت دولة الكويت أ
أحكام قانون  بعض(بشأن تعديل  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٤٨و ٤٤تتناول نص املادتني   .٣٢

(الذي يتعلق حبماية املال العام)، هذا احلكم  ١٩٩٣لسنة  ١من القانون رقم  ١٢- ٩اجلزاء)، واملواد 
بطريقة  اِْكَتَسبَ ليت يرتكبها املوظف أو على حاالت االختالس امن االتفاقية، وتشمل هذه النصوص 

حبكم  به إليه دَ هِ عُ    تربح من املال الذي غري شرعية، سواء لنفسه أو للغري، أي فائدة أو
  .موقعه

  )٤٤المادة (     
  [مالحظة: ........................  
العامة، شريطة  املتعلق حبماية األموال ٩٣لسنة  ١قد مت إلغاء هذه املادة مبوجب القانون رقم   

  أن احلكم الوارد يف هذه املادة يسري على األفعال اليت وقعت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. 
  )٤٨المادة (

  [مالحظة: ........................
املتعلق حبماية األموال العامة، شريطة  ٩٣لسنة  ١قد مت إلغاء هذه املادة مبوجب القانون رقم 

  ه املادة يسري على األفعال اليت وقعت قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.أن احلكم الوارد يف هذ
  

  بشأن حماية األموال العامة ١٩٩٣لسنة  ١قانون رقم ال
  )٩المادة (

ب باحلبس املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن مخس سنوات كل موظف عام أو عاقَ يُ "
 مة إليه بسبب وظيفته. لَّ سَ غريها مُ ا أو أمتعة أو  أو أوراقً مستخدم أو عامل اختلس أمواًال 

وتكون العقوبة احلبس املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت اجلرمية 
  ".ا ال يقبل التجزئةأخرى ارتباطً  جبناية

  

   )١٠(المادة 



 

٢٠ 
 

ب باحلبس املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن مخس سنوات كل موظف عام أو عاقَ يُ "
ر يف املادة السابقة إلحدى اجلهات املشار كِ دم أو عامل استوىل بغري حق على شيء مما ذُ مستخ

  ل ذلك لغريه.هَّ إليها يف املادة الثانية أو حتت يدها أو سَ 
وتكون العقوبة احلبس املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت اجلرمية 

  ".تجزئةا ال يقبل الجبناية أخرى ارتباطً 
  

   )١١(المادة 
ف باحملافظة على مصلحة إلحدى اجلهات املشار إليها لِّ كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كُ "

ف باملفاوضة أو االرتباط أو االتفاق أو التعاقد لِّ أو كُ  ،يف املادة الثانية يف صفقة أو عملية أو قضية
إذا كان من شأن ذلك  ،ك اجلهاتمع أي جهة يف داخل البالد أو خارجها يف شأن من شئون تل

د إجراءها على حنو يضر ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غريها من اجلهات املذكورة فتعمَّ 
ب باحلبس املؤبد أو عاقَ ليحصل على ربح أو منفعة لنفسه أو لغريه، يُ  ؛مبصلحة هذه اجلهات

 مقصده أو كان من شأن جرميته املؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات، فإذا بلغ اجلاين
اإلضرار بأوضاع البالد املالية أو التجارية أو االقتصادية أو ارتكب اجلرمية يف زمن احلرب تكون 

  العقوبة احلبس املؤبد. 
  

   )١٢(المادة 
ب باحلبس املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم عاقَ يُ "

يف إدارة املقاوالت أو التوريدات أو األشغال املتعلقة بإحدى اجلهات املشار إليها  أو عامل له شأن
يف املادة الثانية، أو يكون له شأن يف اإلشراف عليها، حصل أو حاول أن حيصل لنفسه بالذات 

  ."أو بالواسطة أو لغريه بأي كيفية غري مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من األعمال املذكورة
  

نشئت للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية مت مجع البيانات وحتليلها من ِقَبل جلنة من وازرة العدل أُ   .٣٣
  .ا لعملية االستعراض بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداستعدادً 

ا قامت يف وقت سابق بإجراء تقييم ألثر هذه األ  .٣٤     حكام.أشارت دولة الكويت إىل أ
البنك الدويل، قامت حكومة دولة  مع ، وبالتعاون٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم لقرار جملس الوزراء  وفًقا  .٣٥

من األنشطة التحليلية وتقدمي املشورة يف  الشفافية. ويضم هذا املشروع عدًداالكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة و 
  جماالت عدة، مبا يف ذلك:

  صول على املعلومات يف القطاع العام.باحلق يف احل املتعلقة) املسائل ١
  للقطاع العام.  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوكٍ ٢
  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام.  ) ٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. وأفضل 
  عن جرائم الفساد. ) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون ٥
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  باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد. الناسدراسة تتقصى وعي ) ٦
التطبيقات اليت دى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي و يتعلق مبباإلضافة إىل إجراء تقييم   .٣٦

يضم هذا التقييم األقسام مم املتحدة ملكافحة الفساد، نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األ
  التالية: 

  .االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    

احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان  ) حتليل مدى االلتزام٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية. ٤  
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
 تجابت هلذا احلكم من االتفاقية. وذكرت الكويت أناس الحظ اخلرباء املستعرضون أن دولة الكويت  .٣٧

تفريط يف الأو  إىل اإلمهال ١٤ املادة تتصدىد، بينما سوء التصرف املتعمَّ  انتعاجل ١٠و ٩ تنياملاد
  الوظيفة، وهذا ما اعتربه اخلرباء ممارسة جيدة.أداء 

  

  المتاجرة بالنفوذ: ١٨المادة 
  (أ) الفرعية الفقرة

 األفعال التالية لتجرمي ؛اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى يفتنظر كل دولة طرف 
  :اعندما ترتكب عمدً 

مزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو  بأيشخص آخر  أيأو  عموميوعد موظف (أ) 
أو الشخص  العمومياملوظف  منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، لتحريض ذلك

دف احلصول من إدارة فعليالعلى استغالل نفوذه  أو سلطة عمومية تابعة  أو املفرتض 
ذلك الفعل أو لصاحل  على األصليللدولة الطرف على مزية غري مستحقة لصاحل احملرض 

  ؛شخص آخر أي
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقي  .٣٨   ة.أشارت دولة الكويت أ
 ٣١من القانون رقم  ٣٧على جرمية إساءة استعمال السلطة يف املادة  القانون اجلنائي الكوييتينص   .٣٩

، عندما يتبني أن أي ١٩٦٠لسنة  ١٦أحكام قانون اجلزاء رقم  بعض، الذي عدل ١٩٧٠لسنة 
ا؛ )اعامًّ  ان يكون موظفً الضرورة أشخص (ليس ب  هل نفوذالستعما قد طلب رشوة أو عطية أو وعد 

و أحكام أو أوامر أو أعمال أية سلطة عامة على أو حملاولة احلصول من أزعوم للحصول املو أقيقي احل
  . ية مزية من أي نوعأو أخدمة  أو التزام أو اتفاق توريد أو عقد أو قرارات
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لسنة  ١٦الذي عدل عدة أحكام من القانون رقم  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٣٧املادة   ,٤٠
١٩٦٠.  

  )٣٧المادة (  
ا أو من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغريه وعدً  ٣٥ب بنفس العقوبة املنصوص عليها يف املادة عاقَ يُ "

ا أو جبزء منها لنفسه أو الستعمال نفوذ حقيقي أو  ،ا رشوة ملوظفأعطية بزعم  وهو ينوي االحتفاظ 
حكام أو قرارات أو نياشني أعمال أو أوامر أو أة على ية سلطة عامأاحلصول من  حملاولةمزعوم للحصول أو 

  ".ية مزية من أي نوعأة أو خدمة أو أو على وظيف مقاولةأو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو 
  

  ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 
  )٤١المادة (  

هاتني العقوبتني   دىبإحو ألف دينار أب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات وبغرامة ال تزيد على عاقَ يُ "
و لالمتناع عن أعمل  ألداء ؛و عطيةأا وعدً  -ن يقبل منه عرضه أدون  -كل من عرض على موظف عام 

   بواجبات وظيفته. خالًال إعمل 
ا فتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات والغرامة اليت ال و االمتناع عنه حقًّ أداء العمل أذا كان إ

  ".حدى هاتني العقوبتنيإو أا مخسة وعشرين دينارً تزيد عن مائتني و 
 لة هلذا الغرض وفًقاشكَّ جلنة مُ  قبلمت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من   .٤١

  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  الوزاريللقرار 
ا أجرت تقييًماأشارت د  .٤٢   اجرة بالنفوذ.م املترِّ لألحكام اليت جتُ  ولة الكويت إىل أ
، مت االنتهاء من تنفيذ برنامج إدارة احلكم ومكافحة ٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم قرار جملس الوزراءيف ضوء   .٤٣

دف مواءمة ال ملتطلبات اتفاقية  تشريعات واملؤسسات الكويتية وفًقاالفساد بالتعاون مع البنك الدويل، وذلك 
واستند تنفيذ برنامج  يف هذا اجملال. وبناء القدرات الوطنية دعيماألمم املتحدة ملكافحة الفساد، وبالتايل يتم ت

ز برصد التقدم احملرَ  إدارة احلكم ومكافحة الفساد على عدد من فرق عمل، مبا يف ذلك فريق االستعراض املعينّ 
كمال املهام ف باستكلَّ يف تطبيق االلتزامات التعاهدية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وهذا الفريق مُ 

ز يف على ثالثة حماور رئيسية، من بينها: استعراض املوقف الراهن لتنفيذ شروط االتفاقية، وتقييم التقدم احملرَ 
تطبيق هذه الشروط يف دولة الكويت، مما يساعد بشكل عام على تسليط الضوء على جماالت التقدم والقصور 

ميكن بلوغها ، املسائل اليت أيًضا و ائل الرئيسية املتبقيةاملسيف هذا الصدد، وتأكيد النجاحات اليت حتققت و 
تقدم العون واملساعدة لتنفيذ عمليات التقييم يف املستقبل املعنية بتطبيق االتفاقية،  أنا رعة، واليت من شأبس

  . وبناء القدرات الوطنية وبالتايل تسهم يف تدعيم
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
 تشتمل أيًضا نياملوظفني العمومي ةبشأن رشو  ٤١ت دولة الكويت خالل الزيارة القطرية أن املادة وذكر   .٤٤

املوظف ج هذا التشريع احلاالت الذي يعتقد فيها الشخص بأن عالِ على نشاط املتاجرة بالنفوذ. ويُ 
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لطة الفعلية كان املوظف ال ميلك الس  نسلطة رمسية معينة أو ميلك القدرة على التصرف حىت وإ لديه
  أو النفوذ.  

  

  المتاجرة بالنفوذ: ١٨المادة 
  (ب) الفرعيةالفقرة 

عندما  األفعال التالية لتجرمي ؛اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى يفتنظر كل دولة طرف 
  :اترتكب عمدً 

قبول شخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر، بالتماس أو  أيأو  عموميقيام موظف  (ب)
 أو العمومييستغل ذلك املوظف  يلك ؛لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر مزية غري مستحقة أي

دف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الفعليالشخص نفوذه  الطرف  أو املفرتض 
  .على مزية غري مستحقة

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية. إىل ة الكويتأشارت دول  .٤٥   أ
 ٣١من القانون رقم  ٣٧على جرمية إساءة استعمال السلطة يف املادة  القانون اجلنائي الكوييتينص   .٤٦

 أن أي ، عندما يتبني١٩٦٠لسنة  ١٦أحكام قانون اجلزاء رقم  بعض، الذي عدل ١٩٧٠لسنة 
ا؛ )اموميًّ ع ان يكون موظفً شخص (ليس بالضرورة أ الستعمال  قد طلب رشوة أو عطية أو وعد 

و أوامر أو أعمال أية سلطة عامة على أو حملاولة احلصول من أزعوم للحصول املو أقيقي احل هنفوذ
  . ية مزية من أي نوعأو أخدمة  أو التزام أو اتفاق توريد أو عقد أو و قراراتأحكام أ

لسنة  ١٦رقم  الذي عدل عدة أحكام من القانون ١٩٧٠ لسنة ٣١من القانون رقم  ٣٧املادة   .٤٧
١٩٦٠  

  )٣٧المادة (
من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغريه  ٣٥ب بنفس العقوبة املنصوص عليها يف املادة عاقَ يُ "

ا أو جبزء منها لنفسه أو الستعمال  ،ا رشوة ملوظفأا أو عطية بزعم وعدً  وهو ينوي االحتفاظ 
عمال أو أوامر أو أية سلطة عامة على أاحلصول من  حملاولةمزعوم للحصول أو  نفوذ حقيقي أو

ة أو خدمة أو على وظيف مقاولةحكام أو قرارات أو نياشني أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو أ
  . ية مزية من أي نوعأأو 

  مل تقدم أي حاالت حمددة كأمثلة على تنفيذ هذا احلكم من االتفاقية.  .٤٨
رة العدل أنشئت للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية از نات وحتليلها من ِقَبل جلنة من و مت مجع البيا  .٤٩

  ا لعملية االستعراض بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.استعدادً 
ا أيًضا أجرت تقييًما  .٥٠   لفعالية هذه األحكام. أكدت الكويت أ
، مت االنتهاء من تنفيذ برنامج إدارة احلكم ٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  رار مجلس الوزراءقيف ضوء   .٥١

دف مواءمة ال تشريعات واملؤسسات الكويتية ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدويل، وذلك 
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يف  وبناء القدرات الوطنية ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وبالتايل يتم تدعيم وفًقا
عمل، مبا يف ذلك الهذا اجملال. واستند تنفيذ برنامج إدارة احلكم ومكافحة الفساد على عدد من فرق 

ز يف تطبيق االلتزامات التعاهدية التفاقية األمم املتحدة برصد التقدم احملرَ  فريق االستعراض املعينّ 
اور رئيسية، من بينها: استعراض ف باستكمال املهام على ثالثة حمكلَّ ملكافحة الفساد. وهذا الفريق مُ 

ز يف تطبيق هذه الشروط يف دولة الكويت، املوقف الراهن لتنفيذ شروط االتفاقية، وتقييم التقدم احملرَ 
مما يساعد بشكل عام على تسليط الضوء على جماالت التقدم والقصور يف هذا الصدد، وتأكيد 

بسرعة، واليت من  حتقيقهاميكن ، املسائل اليت أيًضاو املسائل الرئيسية املتبقية، النجاحات اليت حتققت و 
تقدم العون واملساعدة لتنفيذ عمليات التقييم يف املستقبل املعنية بتطبيق االتفاقية، وبالتايل  أنا شأ

  .وبناء القدرات الوطنية تسهم يف تدعيم
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
من  ١٨(ب) من املادة  حكام الفقرةأل يةكاف  معاجلة ا دولة الكويت املواد اليت استشهدت تعاجل   .٥٢

  االتفاقية.
  

 إساءة استغالل الوظائف: ١٩المادة 

د م تعمُّ لكى جترِّ  ؛تشريعية وتدابري أخرى اعتماد ما قد يلزم من تدابري يفتنظر كل دولة طرف "
امه بفعل ما، لدى قيامه أو عدم قي أي ،إساءة استغالل وظائفه أو موقعه عموميموظف 

مستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص أو   االضطالع بوظائفه، بغرض احلصول على مزية غري
  ".للقوانني ايان آخر، مما يشكل انتهاكً ك

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا اعتمدت ونفذت التدابري التشريعية املنصوص عليأشارت   .٥٣ من  ١٩ها يف املادة دولة الكويت أ

  االتفاقية. 
اليت يرتكبها املوظفون العموميون لتشمل أشكال استعراض جرمية الفساد يف لقد توسع املشرع الكوييت   .٥٤

الذي قد يقرتفه اجلاين (املوظف العمومي)، حبيث يتسع ويتنوع ويضم مجيع  السلوك غري املشروع
يف مقابل  و عطيةأا وعدً  طلب املوظف العام  يف ذلك عامة، مباالوظيفة الجماالت التجارة واستغالل 
 داء عمل منأحق عن  بغريمتنع او أعمال وظيفته أ من بغري حق عمًال أداء خدمة، سواء أدى 

فني حبماية مصاحل قانون محاية األموال العامة الكوييت املوظفني العمومني املكلَّ  َحظَّرَ وباملثل، أعماله. 
ذه املصاحل من أجل احلصول لنفسه أو بغريه على ربح أو منفعة.األفراد من إحلاق الضرر    العمدي 

لسنة  ١٦أحكام قانون اجلزاء رقم  بعضالذي عدل  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٣٥املادة   .٥٥
   حبماية األموال العامة.  املعينّ  ١٩٩٣لسنة  ١من القانون رقم  ١١، واملادة ١٩٦٠

  ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 
  ) ٣٥لمادة (ا



 

٢٥ 
 

حبيث ال تقل ،به  دَ عِ و وُ أ يَ عطِ أُ ب باحلبس مدة ال جتاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما عاقَ يُ "
و المتناع عن أعمل  ألداءو عطية أا و لغريه وعدً أو قبل لنفسه أكل موظف عام طلب ،ا عن مخسني دينارً 

  عمال وظيفته. أعمل من 
عمال وظيفة املرتشي أالعمل املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ال يدخل يف يسري حكم هذه املادة ولو كان و 

  و اعتقده خطأ. أولكنه زعم ذلك 
  ".و عدم االمتناع عنهأداء العمل أيسري حكم املادة ولو كان املرتشي يقصد عدم كما 

  ١٩٩٣لسنة  ١القانون رقم 
  )١١المادة (

فظة على مصلحة إلحدى اجلهات املشار إليها يف املادة ف باحملالِّ كل موظف عام أو مستخدم أو عامل كُ "
ف باملفاوضة أو االرتباط أو االتفاق أو التعاقد مع أي جهة يف لِّ أو كُ  ،الثانية يف صفقة أو عملية أو قضية

إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات  ،داخل البالد أو خارجها يف شأن من شئون تلك اجلهات
و غريها من اجلهات املذكورة فتعمد إجراءها على حنو يضر مبصلحة هذه اجلهات ليحصل على مالية للدولة أ

ب باحلبس املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات، فإذا بلغ عاقَ ربح أو منفعة لنفسه أو لغريه، يُ 
ة أو االقتصادية أو ارتكب اجلاين مقصده أو كان من شأن جرميته اإلضرار بأوضاع البالد املالية أو التجاري

  ".اجلرمية يف زمن احلرب تكون العقوبة احلبس املؤبد
  

  )١٢المادة (
ب باحلبس املؤبد أو املؤقت الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل عاقَ يُ "

ار إليها يف املادة الثانية، أو له شأن يف إدارة املقاوالت أو التوريدات أو األشغال املتعلقة بإحدى اجلهات املش
أو بالواسطة أو لغريه بأي كيفية  مباشرةيكون له شأن يف اإلشراف عليها، حصل أو حاول أن حيصل لنفسه 

  ".غري مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من األعمال املذكورة
  

  )١٤المادة (
أموال أو مصاحل اجلهة اليت كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب خبطئه يف إحلاق ضرر جسيم ب"

ا حبكم وظيفته أو بأموال الغري أو مصاحله املعه ا أو يتصل  ا إيل تلك اجلهةيعمل  بأن كان ذلك  ،ود 
ا أو عن إساءة يف استعمال السلطة داخل ناشئً  ا عن إمهال أو تفريط يف أداء وظيفته أو عن إخالل بواجبا

املؤقت مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف ب باحلبس عاقَ البالد أو يف خارجها يُ 
 دينار، وال تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف دينار ،وتكون العقوبة احلبس املؤقت الذي ال تقل مدته عن ثالث سنوات 
وترتب على اجلرمية إضرار بأوضاع البالد املالية أو ،ا طأ جسيمً وال تزيد على مائة ألف دينار إذا كان اخل

  ت اجلرمية يف زمن احلرب. بَ كِ أو إذا ارتُ ،التجارية أو االقتصادية أو بأية مصلحة قومية هلا 
  ."وجيب على احملكمة إذا أدانت املتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة

  

  فيد تنفيذ هذه األحكام. ت حمددةمل تقدم الكويت معلومات بشأن قضايا   .٥٦



 

٢٦ 
 

للرد على  ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠للقرار الوزاري رقم  تشكلت وفًقامن ِقَبل جلنة  هاوحتليلمت مجع البيانات   .٥٧
ا لعملية االستعراض بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة قائمة التقييم الذايت املرجعية استعدادً 

  ملكافحة الفساد.
ا قامت بإجراء تقييم لفاعلية تنفيذها هلذه األحكام.أشارت دولة الكويت إ  .٥٨     ىل أ
البنك الدويل، قامت حكومة دولة  مع ، وبالتعاون٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  لقرار مجلس الوزراء وفًقا  .٥٩

من األنشطة التحليلية وتقدمي  الشفافية. ويضم هذا املشروع عدًداالكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة و 
  عدة، مبا يف ذلك: املشورة يف جماالت

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢
  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. ٣
ملتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص ا٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  الذين يبلغون عن جرائم الفساد.  مقاولة والمبلغين) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود ٥
   مكافحة الفساد.باجلهود املبذولة يف جمال  الناسوعي مدى تتقصى ) دراسة ٦

الناجتة عنه دى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات ملتقييم باإلضافة إىل إجراء   .٦٠
  خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يضم هذا التقييم األقسام التالية: 

  .االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  تفاقية والتشريعات الوطنية.) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص اال٢    

) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية.٤    
  
  
  

  لمادةالمالحظات المتعلقة بتنفيذ ا(ب). 
 انتغطي ١٩٩٣لسنة  ١ من القانون رقم  ١٢و ١١ املادتنيخالل الزيارة القطرية، مت التأكيد على أن   .٦١

من نفس القانون تغطي  ١٤املادة فإن بعض جوانب هذه املادة من االتفاقية. باإلضافة إىل ذلك، 
  أوسع للسلوك املشار إليه يف هذه املادة من االتفاقية.   انطاقً 

   

 اإلثراء غير المشروع: ٢٠ة الماد



 

٢٧ 
 

اعتماد ما قد يلزم  يف - القانوينلنظامها  بدستورها واملبادئ األساسية ارهنً  -تنظر كل دولة طرف "
زيادة موجوداته  أيإثراًء غري مشروع،  عموميتعمد موظف  من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي

  ع".ا إىل دخله املشرو تعليلها بصورة معقولة قياسً  زيادة كبرية ال يستطيع
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية. إىل أشارت دولة الكويت  .٦٢   أ
أحكام  بعض(الذي عدل  ١٩٧٠ لسنة  ٣١من القانون رقم  ٣٧ و ٣٦و  ٣٥لنصوص املواد  وفًقا  .٦٣

اال) ١٩٦٠لسنة  ١٦قانون اجلزاء رقم  ، ولكن املشرع  تعترب جرمية اإلثراء بال سبب جرمية قائمة بذا
  و املتاجرة بالنفوذ. تالس، أو إساءة استعمال السلطة، أاعتربها جرمية ناجتة عن االخ

أحكام قانون اجلزاء رقم  بعضل الذي عدَّ  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٣٧ و ٣٦ و ٣٥ املواد  .٦٤
   .١٩٦٠لسنة  ١٦

  ) ٣٥المادة (
به حبيث ال تقل  دَ عِ و وُ أ يَ عطِ أُ وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما  ،ب باحلبس مدة ال جتاوز عشر سنواتعاقَ يُ "

المتناع عن او أعمل  ألداء ؛و عطيةأا و لغريه وعدً أو قبل لنفسه أكل موظف عام طلب  ،ا عن مخسني دينارً 
  عمال وظيفته. أعمل من 

عمال وظيفة املرتشي أاملنصوص عليه يف الفقرة السابقة ال يدخل يف يسري حكم هذه املادة ولو كان العمل 
  و اعتقده خطأ. أولكنه زعم ذلك 

  ".و عدم االمتناع عنهأداء العمل أما يسري حكم املادة ولو كان املرتشي يقصد عدم 
  

  ) ٣٦المادة (
داء أحق عن  بغري متنعاو أ ،عمال وظيفتهأ من دى له بغري حق عمًال أمن شخص  لَ بِ كل موظف عام قَ "

و االمتناع أدائه أو االمتناع عنه بقصد املكافأة على أو عطية بعد متام ذلك العمل أعماهلا، هدية أعمل من 
و أوبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار  ،ب باحلبس مدة ال جتاوز مخس سنواتعاقَ عنه وبغري اتفاق سابق يُ 

  ".هاتني العقوبتني بإحدى
  

  

   ) ٣٧المادة (
ا أو من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغريه وعدً  ٣٥ب بنفس العقوبة املنصوص عليها يف املادة قَ عايُ "

ا أو جبزء منها لنفسه أو الستعمال نفوذ حقيقي أو  ،ا رشوة ملوظفأعطية بزعم  وهو ينوي االحتفاظ 
حكام أو قرارات أو نياشني أ عمال أو أوامر أوأية سلطة عامة على أاحلصول من  حملاولةمزعوم للحصول أو 

   ".ية مزية من أي نوعأة أو خدمة أو أو على وظيف مقاولةأو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو 
  

للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من خالل جلنة تشكلت هلذا الغرض  هاوحتليلمت مجع البيانات   .٦٥
  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠مبوجب للقرار الوزاري رقم 



 

٢٨ 
 

ا قامت بإجراء تقييم لفاعلية هذه التدابري.كذلك أشارت دولة الكويت    .٦٦   إىل أ
البنك الدويل، قامت حكومة دولة  مع ، وبالتعاون٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  لقرار مجلس الوزراء وفًقا   .٦٧

دمي من األنشطة التحليلية وتق الشفافية. ويضم هذا املشروع عدًداالكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة و 
  املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك:

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢
  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. ٣
نية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ) املساعدة التق٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  الذين يبلغون عن جرائم الفساد.  المبلغين) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود ٥
   باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد. الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦

دى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت ملفة إىل إجراء تقييم باإلضا  .٦٨
نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم 

  األقسام التالية: 
  االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
   متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.) قياس مدى التوافق بني٢    

) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  .تطبيق االتفاقية آليات) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني ٤    
  

  لمتعلقة بتنفيذ المادةالمالحظات ا(ب). 
ا اعتربت أن مثل هذه على وجه التحديد م اإلثراء غري املشروعرِّ مل جتَُ الكويت  برغم أنّ   .٦٩ ، إال أ

احلاالت مت التصدي هلا مبوجب النصوص القانونية املتعلقة جبرائم الرشوة واالختالس وغسل األموال 
وخالل الزيارة  الستيالء غري الشرعي على املمتلكات.باإلضافة إىل أحكام القانون املدين فيما يتعلق با

للقانون  ووفًقا. حالًيا قيد النظرتجرمي اإلثراء غري املشروع ب القطرية، ذكرت الكويت أن التشريع املعينّ 
ما يتصدى القانون  االت ارتبطت بغسل األموال، وغالبً ، بأن العديد من احلاذكرت الكويتاحلايل 

امات اجلنائيةاملشروع الناجم عن نشاط إجرامي عندما ال تباشر التحقيقات املدين لإلثراء غري  . اال
بأن مثل هذا السلوك قد متت معاجلته من خالل نظام التصريح باملمتلكات  ،ذكرت الكويت أيًضا

  لموظفني العموميني، واألحكام الواردة يف القانون املصريف لتحديد املعامالت املالية املشبوهة. ل
  

   القطاع الخاص فيالرشوة : ٢١ادة الم
 (أ)الفرعية الفقرة 
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 فعال التاليةلتجرمي األ ؛تشريعية وتدابري أخرى اعتماد ما قد يلزم من تدابري يفتنظر كل دولة طرف 
  :أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية أثناء مزاولة اعندما ترتكب عمدً 

صفة، مبزية غري  بأياص، أو يعمل لديه اخل ا للقطاعا تابعً شخص يدير كيانً  أيوعد (أ).  
الشخص مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل  قة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكلحَ ستَ مُ 

بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما، مما  يقوم ذلك الشخص يلك ؛أو لصاحل شخص آخر نفسه
  .  بواجباتهيشكل إخالًال 

 

  استعراض تنفيذ المادةص المعلومات ذات الصلة بملخّ (أ). 
ا مل تنفذ هذا احلكم من االتفاقية.  .٧٠   أشارت دولة الكويت إىل أ
اليت تساهم فيها  تقع جرمية الرشوة فقط يف الشركات واملؤسسات واالحتادات واملنظمات واهليئات  .٧١

الفقرة (هـ)  لنص ، وذلك وفًقابنصيب ما بأية صفة كانت رأسمالھاحدى اهليئات العامة يف إو أالدولة 
لسنة  ١٦أحكام قانون اجلزاء رقم  بعضبتعديل  ، املعينّ ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون  ٤٣من املادة 
١٩٦٠ .  

جتدر اإلشارة إىل أن هذا النص ال يشمل حاالت الرشوة يف املؤسسات والشركات اململوكة بالكامل   .٧٢
  للقطاع اخلاص. 

ا وين حددت دولة الكويت خصوصيات نظامها القان  .٧٣ حتديًا ُحمتَمًال يف تنفيذ هذا احلكم من على أ
  االتفاقية.

على  الضَّْوءَ  تَسلَّطَ وكمثال على جهود الكويت لتنفيذ هذا احلكم بالكامل من االتفاقية، فقد   .٧٤
إىل اللجنة الدائمة للمراجعة  املتعلقة بتنفيذ أحكام االتفاقية ملوضوع سد الثغرات القانونيةإحالتها 

  ريعية.  التش
للممارسات اجليدة والدروس املستفادة والتشريعات النموذجية، وأشكال  ُملخًصاالكويت  تأَبـَْرزَ   .٧٥

ا أن تساعد الكويت يف تنفيذ املادة  وأشارت الكويت إىل أن . ٢١املساعدة التقنية اليت من شأ
  التشريع النموذجي سيتوافق كما ينبغي مع السياسة التشريعية للدولة.  

  قدم يف الوقت احلاضر إىل الكويت أي شكل من أشكال املساعدة التقنية املذكورة أعاله. مل يُ   .٧٦
  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب).  

، ما عدا احلاالت اليت متلك الدولة لوحظ أن القانون الكوييت احلايل ال يشمل الرشوة يف القطاع اخلاص  .٧٧
بشأن  ١٩٩٣لسنة  ١من القانون رقم  ٢ويف هذا الصدد، فإن املادة من األعمال أو الشركة.  اجزءً 

ا تسري على الكيانات اخلاصة اليت متتلك الدولة فيها  ؛محاية األموال العامة لديها بعض األمهية أل
. وسينظر إىل الرشوة اليت يرتكبها املوظفون العاملون مبثل هذه %٢٥ حصة بنسبةأكثر من 

ا جرمي   ة جنائية. املؤسسات على أ
  

  القطاع الخاص فيالرشوة : ٢١المادة 
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 (ب)الفرعية الفقرة 

عندما  فعال التاليةلتجرمي األ ؛تشريعية وتدابري أخرى اعتماد ما قد يلزم من تدابري يفتنظر كل دولة طرف 
  :أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية أثناء مزاولة اب عمدً رتكَ تُ 

  (ب) 
مباشر أو غري  صفة، أو قبوله بشكل بأيا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه ا تابعً شخص يدير كيانً  أيالتماس 

يقوم ذلك الشخص  يلك ؛خرالشخص نفسه أو لصاحل شخص آمباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل 
  . بواجباتهبفعل ما، مما يشكل إخالًال 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا مل تنفذ هذا احلكم من االتفاقية.أشارت د  .٧٨   ولة الكويت إىل أ
اليت تساهم فيها  تقع جرمية الرشوة فقط يف الشركات واملؤسسات واالحتادات واملنظمات واهليئات  .٧٩

لنص الفقرة (هـ)  ًقا، وذلك وفكانت   حدى اهليئات العامة يف ماهلا بنصيب ما بأية صفةإو أالدولة 
  .أحكام قانون اجلزاء بعضبتعديل  ، املعينّ ١٩٧٠لسنة  ٣١ون من القان ٤٣من املادة 

جتدر اإلشارة إىل أن هذا النص ال يشمل حاالت الرشوة يف املؤسسات والشركات اململوكة بالكامل   ,٨٠
  للقطاع اخلاص. 

على  الضَّْوءَ  تَسلَّطَ وكمثال على جهود الكويت لتنفيذ هذا احلكم بالكامل من االتفاقية، فقد   .٨١
إىل اللجنة الدائمة للمراجعة  املتعلقة بتنفيذ أحكام االتفاقية تها ملوضوع سد الثغرات القانونيةإحال

  التشريعية.
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  راجع التحليل يف الفقرة السابقة.  .٨٢

  

  جدتالتحديات، إن وُ (ج). 
يف تنفيذ هذا احلكم من  خاصًّاا شكل حتديً حددت دولة الكويت أن خصوصيات نظامها القانوين ي  .٨٣

  االتفاقية. 
  االحتياجات من المساعدة التقنية (د).
للممارسات اجليدة والدروس املستفادة والتشريعات النموذجية، وأشكال  ُملخًصاالكويت  تأَبـَْرزَ   .٨٤

ا أن تساعد الكويت يف تنفيذ املادة  لكويت إىل أن . وأشارت ا٢١املساعدة التقنية اليت من شأ
  كما ينبغي مع السياسة التشريعية للدولة.   التشريع النموذجي سيتوافق 

  مل تُقدم يف الوقت احلاضر إىل الكويت أي شكل من أشكال املساعدة التقنية املذكورة أعاله.   .٨٥
  

 القطاع الخاص فياختالس الممتلكات : ٢٢المادة 



 

٣١ 
 

د شخص تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعمُّ  اعتماد ما قد يلزم من يفتنظر كل دولة طرف 
أو  مايلأو  اقتصاديصفة، أثناء مزاولة نشاط  بأييعمل فيه  ا للقطاع اخلاص، أوا تابعً يدير كيانً 

أشياء أخرى ذات قيمة،  أيأو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو  ممتلكات أي، اختالس يجتار 
ا إليه حبكم   .موقعه ُعهد 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية.   ,٨٦   أشارت الكويت إىل أ
(قانون اجلزاء) مع جرمية السرقة، سواء يف  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون  ٢١٨و ٢١٧ تانادتعامل املت  .٨٧

  القطاع العام أو القطاع اخلاص.
  

  )٢١٧المادة (
  ا.عد سارقً يُ  امتالكهية ا لغريه بنِ  مملوكً  منقوًال كل من اختلس ماًال "
من حيازة غريه دون رضائه، ولو عن طريق غلط  الشيءا كل فعل خيرج به الفاعل عد اختالسً ويُ 

  وقع فيه هذا الغري، ليدخله بعد ذلك يف حيازة أخرى.
عد يف حكم ، كما يُ الشيءا على الشيوع يف ملكية كون الفاعل شريكً    ول دون وقوع السرقةوال حيَُ 

ا من مالكها، وكذلك اختالس السرقة اختالس األشياء احملجوز عليها ولو كان االختالس واقعً 
  ".ا لدين عليه أو على غريهاألموال املرهونة الواقع ممن رهنها ضمانً 

  

  )٢١٨المادة (
وقت االلتقاط أو  ا بنية امتالكه، سواء توافرت لديه هذه النيةا مفقودً عد سارقا من يلتقط شيئً يُ "

  ".بعد ذلك
  مل تقدم الكويت حاالت حمددة كأمثلة على تنفيذ هذا احلكم من االتفاقية.  ,٨٨
شكلة هلذا الغرض مت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من خالل جلنة مُ   .٨٩

  .٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  يالوزار القرار مبوجب
ا أجرت تقييًماارت الكويت إأش  .٩٠ ذا احلكم من االتفاقية.ل ىل أ   فاعلية تنفيذها لألحكام املرتبطة 
البنك الدويل، قامت حكومة دولة  مع ، وبالتعاون٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم لقرار جملس الوزراء وفًقا  .٩١

قدمي املشورة يف من األنشطة التحليلية وت عدًداالكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة والشفافية. ويضم هذا املشروع 
  جماالت عدة، مبا يف ذلك:

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢
  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. ٣
قنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ) املساعدة الت٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  ) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن جرائم الفساد. ٥



 

٣٢ 
 

  باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد. الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦
افة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت باإلض  .٩٢

نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم 
  األقسام التالية: 

  .االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  ق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.) قياس مدى التواف٢    

) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  تطبيق االتفاقية.  آليات) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني ٤  
  
  

  ظات المتعلقة بتنفيذ المادةالمالح(ب). 
طابع عام، ويتعامل مع السلوك املبني ذو باالختالس املذكور أعاله  لوحظ أن التشريع الكوييت املتعلق  .٩٣

  من االتفاقية.  ٢٢يف املادة 
  

  غسل العائدات اإلجرامية: ٢٣المادة 
  ) ١(أ) ( ١الفقرة الفرعية 

ا ا للمبادئ األساستعتمد كل دولة طرف، وفقً  ‐١ تدابري تشريعية وتدابري  ، ما قد يلزم منالداخليية لقانو
  :اأخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدً 

ا عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو. ١(أ)  متويه مصدر تلك  إبدال املمتلكات أو إحالتها، مع العلم بأ
على اإلفالت من العواقب  األصلي رمجلُ ارتكاب ا يفشخص ضالع  أياملمتلكات غري املشروع أو مساعدة 

  . القانونية لفعلته
  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية.  .٩٤   أشارت الكويت إىل أ
كل أشكال غسل   كافحة عمليات غسيل األمواليف ما يتعلق مب ٢٠٠٢لسنة  ٣٥قانون رقم ال يشمل   .٩٥

  موال الناجتة من خالل األساليب اإلجرامية.األ
  

  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥القانون رقم 
  )٢المادة (

ا:  ابً رتكِ عد مُ يُ "  جلرمية غسيل األموال كل من ارتكب أحد األفعال التالية أو شرع يف ارتكا

ا مُ اإجراء عملية غسيل  -١ ل عليها من تحصَّ ل عليها من جرمية أو مُ تحصَّ ألموال مع العلم بأ
  فعل من أفعال االشرتاك فيها. 

ا  -٢ نقل أو حتويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال مع العلم بأ
  ل عليها من فعل من أفعال االشرتاك فيها. تحصَّ ل عليها من جرمية أو مُ تحصَّ مُ 



 

٣٣ 
 

ا أو طريقة التصرف ف -٣ يها أو حركتها أو إخفاء أو متويه حقيقة األموال أو مصدرها أو مكا
ا مُ  ا أو ملكيتها، مع العلم بأ ل عليها من فعل تحصَّ ل عليها من جرمية أو مُ تحصَّ احلقوق املتعلقة 

  ".من أفعال االشرتاك فيها
  )٦المادة (

ب كل من يرتكب جرمية من يعاقَ  ،مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر"
 ،) من هذا القانون باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات٢ادة (اجلرائم املنصوص عليها يف امل

وال تزيد على كامل قيمة هذه األموال  ،وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األموال حمل اجلرمية
ومبصادرة األموال واملمتلكات والعائدات والوسائط املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية، وذلك دون 

 اإلخالل حبقوق الغري حسين النية.

ول انقضاء الدعوى اجلزائية ألي سبب من األسباب دون احلكم مبصادرة األموال املتحصلة وال حيَُ 
ا ألحكام هذه املادة من عمليات غسيل األموال، ويف مجيع األحوال اليت حيكم فيها باملصادرة وفقً 

ا قرار مرة وفقً يتم التصرف يف األموال املصادَ    ".ن وزير املاليةا للقواعد واإلجراءات اليت يصدر 
  كأمثلة تفيد تطبيق هذه األحكام.   الكويت حاالت حمددةدولة مل تقدم   .٩٦
مت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من خالل جلنة مشكلة هلذا الغرض   .٩٧

  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  القرار الوزاريمبوجب 
ا دولة أشارت   .٩٨   .ذة لتجرمي غسل األموالفعالية التدابري املتخَ د قامت يف السابق بتقييم قالكويت إىل أ
البنك الدويل، قامت حكومة دولة  مع ، وبالتعاون٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧قم ر  الوزراء لقرار جملس وفًقا  .٩٩

ورة يف من األنشطة التحليلية وتقدمي املش الشفافية. ويضم هذا املشروع عدًداالكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة و 
  جماالت عدة، مبا يف ذلك:

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢
  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. ٣
ياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ) املساعدة التقنية يف ص٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  ) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن جرائم الفساد. ٥
  باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد. الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦

إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت باإلضافة إىل   .١٠٠
نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم 

  األقسام التالية: 
 .االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  طلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.) قياس مدى التوافق بني مت٢    



 

٣٤ 
 

) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية.٤    
  

  لقة بتنفيذ المادةالمالحظات المتع(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون أن دولة الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية.  .١٠١

  

  غسل العائدات اإلجرامية: ٢٣المادة 
  ) ٢(أ) ( ١الفقرة الفرعية 

ا تعتمد كل دولة طرف، وفقً  ‐١ تدابري تشريعية وتدابري  ، ما قد يلزم منالداخليا للمبادئ األساسية لقانو
  :ارتكب عمدً عندما تُ  لتجرمي األفعال التالية ؛خرىأ

ا أو كيفية التصرف-٢ فيها أو  إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقة للممتلكات أو مصدرها أو مكا
ا، مع العلم بأن تلك املمتلكات    .عائدات إجرامية هيحركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة 

  ستعراض تنفيذ المادةص المعلومات ذات الصلة باملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية.  .١٠٢   أشارت الكويت إىل أ
رمية أو ة من خالل ارتكاب جْكَتَسبتتناول نصوص قانون اجلزاء جرمية إخفاء السلع أو األموال امل  .١٠٣

خرى األ ستخدم بشكل غري قانوين، وهذا قد يتعلق بإخفاء تلك السلع أو البضائعالسلع اليت كانت تُ 
ا أو طريقة التصرف  أيًضااجلرمية اليت حلت حملها. وتشمل  إخفاء حقيقة األموال أو مصدرها أو مكا

  .فيها أو حركتها
 ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من القانون رقم  ٢) من املادة ٣وعلى وجه التحديد، أشارت الكويت بأن الفقرة (  .١٠٤

  نظر أعاله).بشأن جرائم غسل األموال تثبت تنفيذها هلذا احلكم (ا
  مل تذكر الكويت أي حاالت كدليل على تنفيذ هذه األحكام.   .١٠٥
ا مجعت البيانات بشأن تنفيذها هلذا احلكم. هذا وقد مت مجع البيانات وحتليلها   .١٠٦ أشارت الكويت إىل أ

رقم  زاريالو القرارشكلة هلذا الغرض مبوجب للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من خالل جلنة مُ 
  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠

ا قيمت فعالية  .١٠٧ قرار وقامت حكومة دولة الكويت مبوجب  تنفيذ هذه التدابري، أشارت الكويت إىل أ

الشفافية. البنك الدويل، بتنفيذ برنامج احلوكمة و  مع ، وبالتعاون٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  مجلس الوزراء
  تقدمي املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك:من األنشطة التحليلية و  ويضم هذا املشروع عدًدا

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢
  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. ٣



 

٣٥ 
 

تقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ) املساعدة ال٤
  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 

  ) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن جرائم الفساد. ٥
  باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد. الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦

ضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت باإل  .١٠٨
نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم 

  األقسام التالية: 
  .االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  افق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.) قياس مدى التو ٢    

) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية.٤    
  

  حظات المتعلقة بتنفيذ المادةالمال(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون أن دولة الكويت قد التزمت باالتفاقية.  .١٠٩

  

  غسل العائدات اإلجرامية: ٢٣المادة 
  ) ١(ب) ( ١الفقرة الفرعية 

ا تعتمد كل دولة طرف، وفقً  ‐١ بري تدابري تشريعية وتدا ، ما قد يلزم منالداخليا للمبادئ األساسية لقانو
  :اعندما ترتكب عمدً  لتجرمي األفعال التالية ؛خرى أ

  القانوين:باملفاهيم األساسية لنظامها  اورهنً (ب). 
ا  اكتساب املمتلكات أو ‐١ ا أو استخدامها مع العلم، وقت تسلمها، بأ حياز

  .عائدات إجرامية
  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ).  

ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية.ادولة أشارت   .١١٠   لكويت إىل أ
أو  ،رميةمن خالل ارتكاب ج ،ةْكَتَسبتتناول نصوص قانون اجلزاء جرمية إخفاء السلع أو األموال امل  .١١١

خرى السلع اليت كانت تستخدم بشكل غري قانوين، وهذا قد يتعلق بإخفاء تلك السلع أو البضائع األ
ا أو طريقة التصرف  أيًضاجلرمية االيت حلت حملها. وتشمل  إخفاء حقيقة األموال أو مصدرها أو مكا

  .فيها أو حركتها
 ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من القانون رقم  ٢) من املادة ٣على وجه التحديد، إىل الفقرة ( ،أشارت الكويت  .١١٢

  بشأن جرائم غسل األموال.  



 

٣٦ 
 

ا مجعت البيانات بشأن تنفيذها   .١١٣ هلذا احلكم. هذا وقد مت مجع البيانات وحتليلها أشارت الكويت إىل أ
رقم  القرار الوزاريلة هلذا الغرض مبوجب شكَّ للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من خالل جلنة مُ 

  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠
ا قيمت فعالية  .١١٤ قرار وقامت حكومة دولة الكويت مبوجب  تنفيذ هذه التدابري، أشارت الكويت إىل أ

ية. البنك الدويل، بتنفيذ برنامج احلوكمة والشفاف مع ، وبالتعاون٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  الوزراء مجلس
  من األنشطة التحليلية وتقدمي املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك: ويضم هذا املشروع عدًدا

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام.  )  املساعدة يف٢
  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. ٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن جرائم الفساد.  ) القضايا ذات الصلة٥
  باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد. الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦

باإلضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت   .١١٥
األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم  نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية

  األقسام التالية: 
  .االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    

الفساد، وبيان ) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية.٤    
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون أن دولة الكويت قد التزمت باالتفاقية.  .١١٦

  اميةغسل العائدات اإلجر : ٢٣المادة 
  ) ٢(ب) ( ١الفقرة الفرعية 

ا تعتمد كل دولة طرف، وفقً  ‐١ تدابري تشريعية  ، ما قد يلزم منالداخليا للمبادئ األساسية لقانو
  :اعندما ترتكب عمدً  لتجرمي األفعال التالية ؛وتدابري أخرى

  القانوين:باملفاهيم األساسية لنظامها  اورهنً (ب). 
ا هلذه املادة، أو التعاون أو التآمر م وفقً رَّ جمُ  املشاركة ىف ارتكاب أى فعل ‐٢

ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله  يفارتكابه، والشروع  على
  . بشأنه وإسداء املشورة



 

٣٧ 
 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ).  
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية.  .١١٧   أشارت الكويت إىل أ
 من نصوص قانون اجلزاء مع املشاركة اجلنائية الواردة يف هذه الفقرة، ومن بينها نصوص املواد تتعاطى  .١١٨

من القانون  ٢) من املادة ٣(قانون اجلزاء)، والفقرة ( ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ٥٦  إىل ٤٥
  بشأن جرائم غسل األموال.  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥رقم 

  )٤٥المادة (
هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا مل يستطع الفاعل، ألسباب ال دخل إلرادته  الشروع يف جرمية"

ا.عد شروعً فيها، إمتام اجلرمية. وال يُ    ا يف اجلرمية جمرد التفكري فيها، أو التصميم على ارتكا
ا سواء استنفد نشاطه ومل يستطع رغم ذلك إمتام اجلرمية، أو أوقف رغم إرادته عد املتهم شارعً ويُ 

ا. وال حيَُ  دون ا أن تثبت ول دون اعتبار الفعل شروعً القيام بكل األفعال اليت كان بوسعه ارتكا
  ".استحالة اجلرمية لظروف جيهلها الفاعل

  

  ٦٥المادة 
جيوز للمحكمة أن تلزم احملكوم عليه بعقوبة غري اإلعدام بدفع مصروفات احملاكمة كلها أو "

  ".بع يف تنفيذ احلكم بالغرامةتَّ عد اليت تُـ ا لنفس القوابعضها، وينفذ احلكم طبقً 
  

  مل تقدم الكويت حاالت كمثال على التنفيذ العملي لتلك القوانني احمللية.  .١١٩
ا مجعت البيانات بشأن تنفيذها هلذا احلكم. هذا وقد مت مجع البيانات وحتليلها   .١٢٠ أشارت الكويت إىل أ

رقم  القرار الوزاري لة هلذا الغرض مبوجبن خالل جلنة مشكَّ للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية م
  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠

ا قيمت فعالية تنفيذ هذه التدابري  .١٢١   .أشارت الكويت إىل أ
  

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
 متثل واليت ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون اجلزاء رقم  ٤٥إعادة النظر يف االمتثال على  هدى املادة   .١٢٢

  لسنة  ٣٥القواعد العامة يف الشروع يف اجلرمية واليت أحال إليها قانون غسيل األموال الكوييت رقم 
٢٠٠٢.  

) من قانون  ٤٨،  ٤٧مصطلح التواطؤ يعين املساعدة يف اجلرمية واملساعده نوعني وفقًا للمواد (   .١٢٣
ين بأن االستفسار املطروح مردود عليه ، إما كفاعل أصلي أو اشرتاك سابق ، مما يع ١٦/١٩٦٠اجلزاء 

   .مبا سبق ذكره
  غسل العائدات اإلجرامية: ٢٣المادة 

  (أ)  ٢الفقرة الفرعية 
  :من هذه املادة ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢



 

٣٨ 
 

من هذه املادة على أوسع جمموعة من اجلرائم  ١تطبيق الفقرة  تسعى كل دولة طرف إىل - أ
 .األصلية

  

  لمعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةص املخّ (أ).  
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية.  .١٢٤   أشارت الكويت إىل أ
اليت هي ع الكوييت يف قانون مكافحة غسل األموال األسلوب املطلق بشأن اجلرمية األصلية اعتمد املشرِّ   .١٢٥

ُعَّدة مصدر 
جرمية غسل  موضوع تشكلاليت األصلية رائم حتديد اجلعدم الكويت قررت . و للغسلاألموال امل

وإمنا مسحت بأن تفضي كل جرمية مدرة لألموال، يستخدم فيها اجلناة األساليب واآلليات املناسبة، إىل ، األموال
عرفت املادة األوىل ماهية غسل األموال، بينما ذكرت املادة الثانية أن الركن املادي جلرمية و األموال  غسلجرمية 

ا مل حتددما وال هو األموال أو العائدات الناجتة عن جرميةغسل األم من اجلرائم اليت   اأيًّ  بشكل حصري ، غري أ
  تتعلق بقانون اجلزاء الكوييت. 

  .٢٠٠٢لسنة  ٣٥من قانون غسل األموال الكوييت رقم  ٢و  ١تني الكويت املادوذكرت   .١٢٦
  عاله.أ ٢ظر املادة نأ  

قد قامت به للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية مجع البيانات وحتليلها  أشارت الكويت إىل أنو    .١٢٧
  .٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  القرار الوزاريجلنة ُشكلت هلذا الغرض مبوجب 

ا أمتت تقييم فعالية تنفيذ هذه األحكام.  .١٢٨   أشارت الكويت إىل أ
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  املستعرضون أنه متت تغطية أوسع نطاق ممكن من اجلرائم األصلية.الحظ اخلرباء   .١٢٩

 

  غسل العائدات اإلجرامية: ٢٣المادة 
  (ب)  ٢الفقرة الفرعية 

  :من هذه املادة ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢
داد اجلرائم األصلية، كحد أدىن، جمموعة شاملة من تدرج كل دولة طرف ىف عِ  -ب

  .ا هلذه االتفاقيةقً اجملرمة وف األفعال
  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت   .١٣٠ لسنة  ١٦إىل قانون اجلزاء رقم  ِإَشاَرةاالتفاقية، وذلك  منكم هذا احلذكرت الكويت أ

  املادة.  ه) من هذ١الواردة يف الفقرة (جترمي األفعال . ويتضمن هذا النص ١٩٦٠
   ٣٥من قانون مكافحة غسل األموال الكوييت رقم  ٢و  ١رت الكويت إىل املادتني كما أشا  .١٣١

  . ٢٠٠٢لسنة 
جلنة مشكلة هلذا الغرض  مت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من خالل  .١٣٢

  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  الوزاريللقرار  وفًقا
ا أجرت تقييالكويت ذكرت   .١٣٣   ألحكام.  الفعالية هذه  ًماأ

  



 

٣٩ 
 

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
رائم الواردة يف اجلكل لعدم تعداد اجلرائم األصلية يف القانون الكوييت، فإنه من املمكن اعتبار   نظرًا  .١٣٤

  .غسل األموال لجريمةقانون اجلزاء الكوييت يف تعداد اجلرائم األصلية يف و االتفاقية 
  

  غسل العائدات اإلجرامية: ٢٣المادة 
  (ج)  ٢الفقرة الفرعية 

  :من هذه املادة ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة -٢
الوالية  بة داخلالفقرة الفرعية (ب) أعاله، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكَ  ألغراض -ج

والية القضائية للدولة ال بة خارجالقضائية للدولة الطرف املعنية وخارجها، غري أن اجلرائم املرتكَ 
مبقتضى القانون  ا إجراميًّ عترب فعًال يُ  الطرف ال متثل جرائم أصلية إال إذا كان السلوك ذو الصلة

 الداخليمبقتضى القانون  ا إجراميًّ عترب فعًال أن يُ  فيها، وكان من شأنه بَ كِ ارتُ  اليتللدولة  الداخلي
  .هناك بَ كِ كان قد ارتُ هذه املادة لو   تنفذ أو تطبق اليتللدولة الطرف 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ).  
ا است  .١٣٥ من قانون  ١٢ و ١١شارت إىل املادتني جابت هلذا احلكم من االتفاقية، وأذكرت الكويت أ

  .١٩٦٠لسنة  ١٦اجلزاء رقم 
  )١١المادة (

الكويت وتوابعها جرمية من اجلرائم املنصوص تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب يف إقليم "
  عليها فيه.

ا يف جرمية وقعت  ا أو شريكً  أصليًّ  جيعله فاعًال وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعًال 
  ".كلها أو بعضها يف إقليم الكويت

  
  )١٢المادة (

ا عليه بً عاقَـ  مُ لكويت فعًال ا على كل شخص كوييت اجلنسية يرتكب خارج اتسري أحكام هذا القانون أيضً "
فيه هذا الفعل، وذلك إذا  بَ كِ القانون الساري يف املكان الذي ارتُ  ألحكاما ا ألحكام هذا القانون وطبقً طبقً 

  ".إليه دَ نِ سْ أته مما أُ عاد إىل الكويت دون أن تكون احملاكم األجنبية قد برّ 
على مبدأ إقليمية القوانني، حيث  ١٩٦٠نة لس ١٦من قانون اجلزاء رقم  ١٢و   ١١ن املادتا أكدت  .١٣٦

تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب يف إقليم الكويت على أن: " ١١نصت املادة 
  وتوابعها جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه.

ا يف جرمية ا أو شريكً  أصليًّ  جيعله فاعًال وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعًال 
  ".لها أو بعضها يف إقليم الكويتوقعت ك



 

٤٠ 
 

ا تسري أحكام هذا القانون أيضً  على أن: " ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون اجلزاء رقم  ١٢ونصت املادة   .١٣٧
ا ألحكام هذا القانون ا عليه طبقً بً عاقَـ  مُ على كل شخص كوييت اجلنسية يرتكب خارج الكويت فعًال 

فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد إىل الكويت  بَ كِ ارتُ القانون الساري يف املكان الذي  ألحكاما وطبقً 
  ".إليه دَ نِ سْ أته مما أُ دون أن تكون احملاكم األجنبية قد برّ 

  حالة من حاالت السوابق القضائية أو األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام.  ةمل تقدم الكويت أي  .١٣٨
خالل جلنة مشكلة هلذا الغرض ذايت املرجعية من مت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم ال  .١٣٩

  .٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  الوزاريللقرار  وفًقا
ا أجرت تقييًماالكويت ذكرت   .١٤٠   ألحكام.  لفعالية هذه ا أ

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
ويت تُعد من اجلرائم بة خارج إقليم الكأوضحت الكويت خالل الزيارة القطرية بأن اجلرائم املرتكَ   .١٤١

 األصلية جلرمية غسل األموال، بغض النظر عن جنسية الشخص املتهم طاملا توافر شرط ازدواجية
  . التجرمي

  

  غسل العائدات اإلجرامية: ٢٣المادة 
  (د)  ٢الفقرة الفرعية 

  :من هذه املادة ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢
ذة هلذه مم املتحدة بنسخ من قوانينها املنفِّ تزود كل دولة طرف األمني العام لأل -د

  .ا أو بوصف هلادخل على تلك القوانني الحقً تغيريات تُ  أيوبنسخ من  ،ةاملاد
  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ).  

ا مل تنفذ هذا احلكم من االتفاقية.  .١٤٢   ذكرت الكويت أ
ذات الصلة واملتعني عرضها على األمني العام هي قانون اجلزاء رقم  أشارت الكويت إىل أن القوانني  .١٤٣

لسنة  ١، وقانون محاية األموال العامة رقم ١٩٧١لسنة  ٣١املعدل بالقانون  ١٩٦٠لسنة  ١٦
  . ٢٠٠٢لسنة  ٣٥، وقانون غسل األموال رقم ١٩٩٣

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب).  
ا أعدت نُ ذكرت الكويت خالل الزيار   .١٤٤ من قانون غسل األموال لتقدميها يف أقرب  اسخً ة القطرية أ

  وقت ممكن. 
  

  غسل العائدات اإلجرامية: ٢٣المادة 
  (هـ)  ٢الفقرة الفرعية 

  :من هذه املادة ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢



 

٤١ 
 

لى ع يمن هذه املادة ال تسر  ١الفقرة  يفجيوز النص على أن اجلرائم املبينة  )هـ(
 الداخلي، إذا كانت املبادئ األساسية للقانون األصليرم الذين ارتكبوا اجلُ  األشخاص

  .ذلك تقتضيالطرف  للدولة
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا الداخلي تقوم على أن اجلرائم املنصوص عليها يف الف  .١٤٥ قرة وأفادت الكويت أن املبادئ األساسية لقانو

رم األصلي، وذلك إشارة إىل قانون اجلزاء من هذه املادة ال تسري على األشخاص الذين ارتكبوا اجلُ  ١
لسنة  ١، وقانون محاية األموال العامة رقم ١٩٧١لسنة  ٣١املعدل بالقانون  ١٩٦٠لسنة  ١٦رقم 

  .٢٠٠٢لسنة  ٣٥، وقانون غسل األموال رقم ١٩٩٣
  

  ذ المادةالمالحظات المتعلقة بتنفي(ب). 
ذكرت الكويت خالل الزيارة القطرية أنه جيوز إدانة الشخص بكل من جرمية غسل األموال واجلرمية   .١٤٦

  مبوجب النظام القانوين الكوييت.األساسية األصلية اجلرائم) أو (
   

  : اإلخفاء٢٤المادة 
يلزم من تدابري  ما قداعتماد  يفمن هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف  ٢٣دون مساس بأحكام املادة "

ا هلذه االتفاقية دون اجملرمة وفقً  من األفعال أيا، عقب ارتكاب لتجرمي القيام عمدً  ؛تشريعية وتدابري أخرى
ا عندما يكون الشخص املعينّ مواصلة االح تلك اجلرائم، بإخفاء ممتلكات أو يفاملشاركة  على علم  تفاظ 

  ".ا هلذه االتفاقيةفعال اجملرمة وفقً من األ أيٍّ  بأن تلك املمتلكات متأتية من
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
  أكدت الكويت على تنفيذها هذا احلكم من االتفاقية.  .١٤٧
نظر اعاله) بتجرمي (أ ٢٠٠٢لسنة  ٣٥غسل األموال رقم  من قانون ٢) من املادة ٣تتعلق الفقرة (  .١٤٨

ا مُ  إخفاء أو متويه حقيقة ا أو حركتها، مع العلم بأ ل عليها من تحصَّ األموال أو مصدرها أو مكا
  .ل عليها من فعل من أفعال االشرتاك فيهاتحصَّ جرمية أو مُ 

ا مل يسبق هلا تقييم فاعلية التدابري املتخَ   .١٤٩ ذة على الصعيد احمللي املشار إليه أعاله، أفادت الكويت بأ
ا ليست يف حاجة إىل ا   ملساعدة لعمل هذا التقييم. وأ

  
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب).  
  الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذه املادة من االتفاقية.    .١٥٠

  

  إعاقة سير العدالة: ٢٥المادة 
  (أ)الفرعية الفقرة 



 

٤٢ 
 

فعال التالية، عندما ترتكب ألأخرى لتجرمي ا تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري
 :اعمدً 

أو التهديد أو الرتهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها  استخدام القوة البدنية(أ). 
تتعلق  إجراءات يفاإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة  يفاإلدالء بشهادة زور أو للتدخل  للتحريض على

  . االتفاقيةا هلذه مة وفقً رَّ بارتكاب أفعال جمُ 
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، يف إشارة منها إىل أن املادتني   .١٥١  و ١٣٩أفادت الكويت بأ

من قانون محاية األموال  ١٩ و ١٥(قانون اجلزاء)، واملادتني  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ١٣٨
احلاالت  تشملبشأن حماكمة الوزراء،  ١٩٩٥لسنة  ٨٨، والقانون رقم ١٩٩٣لسنة  ١م العامة رق

  اليت قد تؤدي إىل عرقلة سري العدالة. 
  (قانون الجزاء) ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 

  )١٣٦المادة (
وهو ف بأداء الشهادة أمام إحدى اجلهات القضائية وأقسم اليمني، مث أدىل ببيانات كاذبة لِّ كل شخص كُ "

 مائتني ومخسة وعشرين ب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال جتاوزعاقَ عدم صحتها، يُ بيعلم 
  دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني.

ا كل شخص يكلفه القضاء بعمل من أعمال اخلربة أو الرتمجة، فيغري احلقيقية عد يف حكم الشاهد زورً ويُ 
  ".ا بأية طريقة كانتعمدً 

  )١٣٧المادة (
ا باحلبس مدة ال جتاوز هد عليه زورً وقب من شَ إذا ترتب على شهادة الزور احلكم على متهم باحلبس، عُ "

  دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني. مخسمائة ومخسة وسبعني ديناراً  سبع سنوات وبغرامة ال جتاوز
ا هد عليه زورً وقب من شَ ة، عُ فذت فيه العقوبأما إذا ترتب على شهادة الزور احلكم على متهم باإلعدام ونُ 

  ".باإلعدام أو باحلبس املؤبد
  )١٣٨المادة (

كم عليه حبسب ا، حيُ ا على عدم أداء الشهادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زورً كل من أكره شاهدً "
  ".األحوال، بالعقوبات املقررة يف املادتني السابقتني

  
  )١٤٦المادة (

موظف  لَ يق األمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية، محْ ئ القصد، عن طر يكل من حاول وهو س"
ا  ذي اختصاص قضائي على اختاذ إجراءات خمالفة للقانون، أو على االمتناع عن اختاذ إجراءات يقضي 

أو بإحدى هاتني  دينار مائة ومخسني ديناراً  عاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغرامة ال جتاوزالقانون، يُ 
  ".عقوبتنيال



 

٤٣ 
 

شهادة الزور، أو االمتناع عن أداء الشهادة، أو االمتناع عن اإلبالغ عن على  تسري النصوص كليًّا  .١٥٢
 ٧مت إجراء حتقيق بشأن  ٢٠٠٧نه يف عام حصاءات الصادرة عن وزارة العدل، أاجلرمية. وتفيد اإل

م جأفراد يُ  صدرت بشأن جرائم أخرى تتعلق أحكام  رمية الشهادة الزور.  وهناك أيًضاشتبه بارتكا
 ٢٧/٠١/١٩٩٧بتاريخ  ١٩٩٦لسنة  ٢٤٩رقم  الطعنبإعاقة سري العدالة، منها على سبيل املثال؛ 

  املتعلق جبرمية االمتناع عن اإلبالغ عن اجلرمية.   
غرض خالل جلنة مشكلة هلذا المت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من   .١٥٣

  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  الوزاريللقرار  وفًقا
ا مل ُجتِْر تقييًما  .١٥٤   ذة لتجرمي عرقلة سري العدالة.املتخَ  بشأن فاعلية التدابري أفادت الكويت بأ

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
من  ٥٣ – ٤٨/٣ھا قد عالجتھا المادة سبقت اإلشارة أثناء الزيارة القطرية إلى أن مثل تلك التقنيات المشار الي  .١٥٥

تعاقب الشريك على مثل تلك  ٥٣قانون الجزاء بوصف الشريك به لمساعدة قبل ارتكاب الفعل سيما وان المادة 

  . الجريمة بنفس عقوبة الفاعل األصلي
  

  إعاقة سير العدالة: ٢٥المادة 
  (ب)الفرعية الفقرة 

رتكب عندما تُ  اليةفعال التلتجرمي األ ؛أخرى ريعية وتدابريتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تش
  :اعمدً 

 معينّ  أو قضائيموظف  أيممارسة  يفاستخدام القوة البدنية أو التهديد أو الرتهيب للتدخل  -ب
 .االتفاقية ا هلذهة وفقً مَ رَّ بإنفاذ القانون مهامه الرمسية فيما يتعلق بارتكاب أفعال جمُ 

فئات  يلديها تشريعات حتم أن تكون يفلفرعية ما ميس حبق الدول األطراف هذه الفقرة ا يفوليس 
  . أخرى من املوظفني العموميني

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، يف إشارة منها إىل املادة   ,١٥٦ من قانون  ١٤٦أفادت الكويت بأ

  .١٩٦٠لسنة  ١٦اجلزاء رقم 
  )١٤٦المادة (

ئ القصد، عن طريق األمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية، محل موظف يكل من حاول وهو س"
ا  ذي اختصاص قضائي على اختاذ إجراءات خمالفة للقانون، أو على االمتناع عن اختاذ إجراءات يقضي 

أو بإحدى هاتني  مخسة وسبعني ديناراً  امة ال جتاوزباحلبس مدة ال جتاوز سنتني وبغر عاقب القانون، يُ 
  ".العقوبتني

  .١٩٦٠لسنة  ١٦قانون الجزاء رقم 
  )١٣٤المادة (



 

٤٤ 
 

عاقب باحلبس مدة ال ا أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته هلا، يُ كل من أهان بالقول أو باإلشارة موظفً "
هانة على حمكمة ى هاتني العقوبتني، فإذا وقعت اإلإحدمثائة روبية أو بجتاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال جتاوز ثال

قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد اجللسة، كانت العقوبة احلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة والغرامة 
  ."اليت ال جتاوز ألف دينار أو إحدى هاتني العقوبتني

  )١٣٥المادة (
عاقب العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُ كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو "

باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، وذلك دون إخالل 
  ".بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون على أي عمل يقرتن بالتعدي أو املقاومة

كام. لسوابق القضائية أو األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحمل تقدم الكويت أي حالة من حاالت ا  .١٥٧
ا مل ُجتْرِ    بشأن فاعلية التدابري املتخذة لتجرمي عرقلة سري العدالة. يًماتقي وأفادت الكويت بأ

خالل جلنة مشكلة هلذا الغرض مت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من   .١٥٨
  .٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  الوزاريار للقر  وفًقا

  
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب).  
م  فنيال تشمل املوظفني املكلَّ  ١٤٦ذكرت الكويت أنه على الرغم من أن املادة   .١٥٩ بإنفاذ القانون، إال أ

ذا ومن مث تعترب الكويت استجابت هل ،١٩٦٠لسنة  ١٦ن قانون اجلزاء رقم م ١٣٥ن باملادة مشمولو 
  احلكم من االتفاقية. 

  

 مسؤولية الشخصيات االعتبارية: ٢٦المادة 

  )١الفقرة (
تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، -١

  .ا هلذه االتفاقيةة وفقً مَ األفعال اجملرَّ  يفاالعتبارية عن املشاركة 
  ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة ص المعلوماتملخّ (أ). 
ا قد نفذت جزئيًّاأفادت ا  .١٦٠ من  ١٢هذا احلكم من االتفاقية، يف إشارة منها إىل املادة  لكويت بأ

ألعمال الشركات  افقط. وتتضمن هذه املادة جترميً  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥قانون غسل األموال رقم 
، وال ٢٠٠٢لسنة  ٣٥ردة يف القانون رقم واألشخاص اليت تتعلق فقط جبرائم غسل األموال الوا

  يتضمن هذا القانون على اجلرائم الواردة يف االتفاقية.
 )١٢(لمادة ا
سأل انون، تُ مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلزائية للشخص الطبيعي املنصوص عليها يف هذا الق"

  .عن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة الثانية منه اشركات األشخاص جزائيًّ 
ا أو بامسها بواسطة أحد  وتعاقب الشركة بالغرامة اليت ال جتاوز مليون دينار إذا وقعت اجلرمية حلسا
ا، وحتكم احملكمة بإلغاء الرتخيص يف مزاولة  ا أو مديريها أو ممثليها أو أحد العاملني  أجهز



 

٤٥ 
 

يها يف املادة الثانية ئت بغرض ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص علنشِ النشاط إذا كانت الشركة قد أُ 
  من هذا القانون. 

كم مبصادرة األموال واملمتلكات والعائدات والوسائط املستخدمة يف ارتكاب ويف مجيع األحوال حيُ 
نشر احلكم يف اجلريدة الرمسية ويف اجلرمية، وذلك دون اإلخالل حبقوق الغري حسين النية، ويُ 

  جريدتني يوميتني. 
ئية ضد الشركة يف مواجهة ممثلها القانوين وقت اختاذ اإلجراءات، وجيوز وتتم مباشرة الدعوى اجلزا

ذا األمر وفقً  للشركة أن ميثلها أي للقانون أو النظام األساسي للشركة، وال  اشخص لديه تفويض 
  ".تخذ ضد الشاهدجيوز أن يتعرض هذا املمثل ألي إجراء ينطوي على إكراه غري اإلجراءات اليت تُ 

دم الكويت سوابق قضائية أو أي شكل من األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام. وُأشري إىل مل تق  . ١٦١
  أن املعلومات املعنية باحلاالت قيد االستعراض. 

ا مل ُجتِْر تقييًما  .١٦٢ ذة لتحديد مسؤولية األشخاص بشأن فاعلية التدابري املتخَ  وأشارت الكويت أيًضا بأ
  االعتباريني.

 المتثال التامم تفاصيل بشأن جهود الدولة يف تنفيذ أحكام االتفاقية. وتعترب اخلطوات العملية لقدَّ مل تُ   .١٦٣
  الستعراض. قيد اللحكم 

  
  

خالل الزيارة القطرية بأن مسؤولية األشخاص أقرت الكويت  .١٦٤المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
يف جرت اإلشارة إىل أنه قد يكون من املناسب و ل األموال. االعتباريني تقتصر يف الوقت احلايل على جرمية غس

  جرائم أخرى.  لتشملاملسؤولية متديد هذه هذا الوقت استعراض 
  

   (ج). التحديات، إن وجدت
  :  نفيذ احلكم قيد االستعراض تنفيًذا تامًّاحددت الكويت التحديات واملسائل التالية بشأن ت  . ١٦٥

  خصائص نظامها القانوين. -أ  
  

  االحتياجات من المساعدة التقنية(د). 
ا أن تساعد   .١٦٦  علىلقد أشارت دولة الكويت بأن أشكال املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأ

  حتسني تنفيذ املادة قيد االستعراض:
  / الدروس املستفادة.املمارسات اجليدة بشأناخلالصة   -أ    
  منوذجية. قوانني -ب    

  ىل دولة الكويت حىت اآلن أي من أشكال املساعدة التقنية. مل يُقدم إ  .١٦٧
  

 مسؤولية الشخصيات االعتبارية: ٢٦المادة 

  )٢الفقرة (
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جنائية أو مدنية أو  ا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية الشخصيات االعتباريةرهنً  -٢
  . إدارية

  

  ض تنفيذ المادةص المعلومات ذات الصلة باستعراملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأكدت على أنه ال يوجد مانع من إدراج   .١٦٨ أفادت الكويت بأ

املسؤولية يف القانون الكوييت، مع األخذ يف االعتبار أن القانون الكوييت مل يعتمد  سئولياتهذه امل
 ١٢األموال. وأشارت الكويت إىل املادة ، فيما عدا ما جاء يف قانون مكافحة غسل القانونية الفردية
    بشأن مكافحة غسل األموال. ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من القانون رقم 

 )١٢(لمادة ا
سأل انون، تُ مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلزائية للشخص الطبيعي املنصوص عليها يف هذا الق"

  منه.عن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة الثانية  اشركات األشخاص جزائيًّ 
ا أو بامسها بواسطة أحد وتعاقَ  ب الشركة بالغرامة اليت ال جتاوز مليون دينار إذا وقعت اجلرمية حلسا

ا، وحتكم احملكمة بإلغاء الرتخيص يف مزاولة  ا أو مديريها أو ممثليها أو أحد العاملني  أجهز
ص عليها يف املادة الثانية ئت بغرض ارتكاب إحدى اجلرائم املنصو نشِ النشاط إذا كانت الشركة قد أُ 

  من هذا القانون. 
كم مبصادرة األموال واملمتلكات والعائدات والوسائط املستخدمة يف ارتكاب ويف مجيع األحوال حيُ 

نشر احلكم يف اجلريدة الرمسية ويف اجلرمية، وذلك دون اإلخالل حبقوق الغري حسين النية، ويُ 
  جريدتني يوميتني. 

  جلزائية ضد الشركة يف مواجهة ممثلها القانوين وقت اختاذ اإلجراءات، وتتم مباشرة الدعوى ا
ذا األمر وفقً  وجيوز للشركة أن ميثلها أي للقانون أو النظام األساسي  اشخص لديه تفويض 

تخذ للشركة، وال جيوز أن يتعرض هذا املمثل ألي إجراء ينطوي على إكراه غري اإلجراءات اليت تُ 
  ".ضد الشاهد

  مل تقدم الكويت سوابق قضائية أو أي شكل من األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام.   . ١٦٩
ا مل ُجتِْر تقييًما  .١٧٠ إىل احلكم اخلاضعة المتثال ذة لبشأن فاعلية التدابري املتخَ  وأشارت الكويت أيًضا بأ

  لالستعراض.
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  يف املادة السابقة.  ورراجع التحليل املذك  .١٧١

  

 مسؤولية الشخصيات االعتبارية: ٢٦المادة 

  )٣الفقرة (
  . ارتكبت اجلرائم اليتال متس تلك املسؤولية باملسؤولية اجلنائية للشخصيات الطبيعية  -٣  

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ).  



 

٤٧ 
 

ا نفذ  . ١٧٢ على أن املشرع الكوييت اعتمد هذا  من االتفاقية، مؤكِّدة ت هذا احلكمأشارت الكويت إىل أ
بشأن مكافحة غسل األموال  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من القانون رقم  ١٢بشكل قاطع يف بداية نص املادة 

  نظر اعاله). أ(
مل تقدم الكويت أي حالة من حاالت السوابق القضائية أو األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام.   .١٧٣

ا أجرت تقييًماوأفادت الك بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال إىل األحكام قيد  ويت بأ
  االستعراض.

  مل تدرج نتائج التقييم.   
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
استجابت الكويت هلذا احلكم من االتفاقية ألنه يتعلق بغسل األموال. وينبغي توسيع نطاق املسؤولية   .١٧٤

  ة لتشمل اجلرائم األخرى يف املستقبل.اجلنائي
 

 مسؤولية الشخصيات االعتبارية: ٢٦المادة 

  )٤الفقرة (
 ى عليهالقَ تُ  اليتتكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع الشخصيات االعتبارية  -٤

العقوبات  مبا فيها ا هلذه املادة لعقوبات جنائية أو غري جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة،املسؤولية وفقً 
  .النقدية

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا نفذت هذا احل  .١٧٥ لقانون غسل األموال، فإن  كم من االتفاقية، وأكدت أنه وفًقاأفادت الكويت أ

لغاء ، أو إاليت ال جتاوز مليون دينارما بني الغرامة ترتاوح العقوبات اليت تقع على الشخص االعتباري 
. األموال واملمتلكات والعائدات والوسائط املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية الرتخيص، أو مصادرة

كدليل على    ٢٠٠٢ /٣٥ن مكافحة غسل األموال رقم من قانو  ١٢وأشارت الكويت إىل املادة 
  ).٢٦) من املادة ١عاله، الفقرة (تنفيذها احلكم (أنظر أ

  االت السوابق القضائية أو األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أي حالة من ح  .١٧٦
خالل جلنة مشكلة هلذا الغرض مت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من   .١٧٧

  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  الوزاريللقرار  وفًقا
ا أجرت تقييًما  .١٧٨  ري املتخذة لضمان أن األشخاص االعتبارينيبشأن فاعلية التداب وأفادت الكويت بأ

قم ر  لقرار جملس الوزراء وفًقاهلذه املادة وتقع عليهم اجلزاءات اجلنائية وغري اجلنائية.  يتحملون املسؤولية وفًقا
البنك الدويل، قامت حكومة دولة الكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة  مع ، وبالتعاون٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧

  من األنشطة التحليلية وتقدمي املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك: ع عدًدااملشرو والشفافية. ويضم هذا 

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢



 

٤٨ 
 

  ختضع للقانون العام.  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  ) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن جرائم الفساد. ٥
  ذولة يف جمال مكافحة الفساد.باجلهود املب الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦

باإلضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت   .١٧٩
نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم 

  األقسام التالية: 
  .االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    

) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  وسائل تطبيق االتفاقية.  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني٤  
  
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  ى الرجوع إىل التحليل يف األقسام السابقة من هذه املادة أعاله.رجَ يُ   .١٨٠

  

 المشاركة والشروع: ٢٧المادة 

  )١الفقرة (
ا  ام، وفقً رِّ وتدابري أخرى لكى جتَُ  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية -١ لقانو

هلذه  افعل جمرم وفقً  يف، ض مثًال رِّ مساعد أو حمَُ  صفة، كطرف متواطئ أو بأي، املشاركة الداخلي
  .االتفاقية

   
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، واستشهدت باملواد   .١٨١  ٥٢ و ٥٠ و ٤٨و ٤٧أفادت الكويت أ

(قانون اجلزاء)، باإلضافة إىل األحكام املنصوص عليها يف  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ٥٣و
 ت الكويتَشدَّدَ و املتعلقة بالشروع يف اجلرمية.  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥قانون مكافحة غسل األموال رقم 

شروع أو ال من أشكالبقدر يشمل كل  المستعرض أن هذه النصوص القانونية متوافقة مع احلكم َعَلى
   املشاركة اجلنائية، أو أي شكل من أشكال اجلرمية اليت يُعاِقب عليها القانون.  

 ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 

  )٤٧المادة (



 

٤٩ 
 

  - للجرمية:عد فاعًال يُ "
  نة هلا. من األفعال املكوِّ ن للجرمية، أو يأيت فعًال من يرتكب وحده أو مع غريه الفعل املكوِّ  أوال:

ا يف املكان الذي منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب اجلرمية، أو يكون حاضرً  رثانيا : من تصدُ 
  ب فيه اجلرمية أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم اجلاين.رتكَ تُ 

  ".ا حسن النيةا غري أهل للمسئولية اجلنائية أو شخصً ض على ارتكاب اجلرمية شخصً رِّ ثالثا : من حيُ 
  )٥٠المادة (

ا. وإذا تعدد الفاعلون وكان يعاقب الفاعل بالعقوبة املقرَّ " رة للجرمية اليت ارتكبها أو ساهم يف ارتكا
أحدهم غري معاقب لعدم أهليته للمسئولية أو النتفاء القصد اجلنائي لديه أو لقيام مانع من موانع 

  ا.العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلني اآلخرين بالعقوبة املقررة قانونً 
ا تغيري وال تتأثر العقوبة املقرَّ  رة ألحد الفاعلني بالظروف اليت تتوافر لدى غريه ويكون من شأ

ذه الظروف   ".وصف اجلرمية إذا كان غري عامل 
  )٥٢المادة (

  من اشرتك يف جرمية قبل وقوعها فعليه عقوبتها، إال إذا قضى القانون خبالف ذلك."
قب لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك كان فاعل اجلرمية غري معا  وإذا

  ا.بالعقوبة املقررة قانونً 
وال تأثري على الشريك من الظروف اخلاصة بالفاعل اليت تقتضي تغيري وصف اجلرمية إذا كان 

ذه الظروف   ".الشريك غري عامل 
ة عن القضاء الكوييت اليت تتعلق ذكرت الكويت ثالث قضايا جنائية كأمثلة على األحكام الصادر   .١٨٢

ب عليها مبوجب القانون، وتتعلق الرتكاب أي جرمية معاقَ  اإلعدادباملشاركة يف اجلرمية، أو الشروع، أو 
  ذا احلكم من االتفاقية:

  .٦/٠١/١٩٩٩، جلسة ١٩٩٨لسنة  ٤٤١رقم  يف الطعن احلكم الصادر) ١(    
  .٢٦/١٠/١٩٩٩، جلسة ١٩٩٨لسنة  ٤٦٣رقم  الطعن احلكم الصادر يف) ٢(    
  . ٢٠٠٥ /١/٢، جلسة ٢٠٠٤لسنة  ١٨٣رقم  الطعن احلكم الصادر يف) ٣(    

لة هلذا الغرض شكَّ مت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من خالل جلنة مُ   .١٨٣
  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠الربملاين رقم  الوزاريللقرار  وفًقا

ا قد أجرت تقييمات لفاعلية التدابري املتخَ  ، ذكرتأيًضا  .١٨٤ ذة لتجرمي املشاركة يف اجلرائم الكويت أ
  املنصوص عليها يف االتفاقية.

البنك الدويل، قامت حكومة دولة  مع ، وبالتعاون٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  قرار مجلس الوزراء وفًقا. ١٨٥
من األنشطة التحليلية وتقدمي  ع عدًداالشفافية. ويضم هذا املشرو الكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة و 

  املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك:
  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢



 

٥٠ 
 

  للقانون العام. )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع ٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  ) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن جرائم الفساد. ٥
   جمال مكافحة الفساد.باجلهود املبذولة يف الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦

باإلضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت   .١٨٦
نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم 

  األقسام التالية: 
  .االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    

) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  تطبيق االتفاقية.  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل٤  
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب).  
  الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت قد امتثلت إىل حكم هذه االتفاقية.   .١٨٧

  

 المشاركة والشروع: ٢٧المادة 

  )٢الفقرة (
 اوفقً  ،مرِّ جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكى جتَُ  -٢

ا    . هلذه االتفاقية ام وفقً رَّ ارتكاب فعل جمَُ  يفشروع  أي، الداخليلقانو
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املواد   .١٨٨ من  ٥٢ و ٥٠ و ٤٧أفادت الكويت أ

جلزاء)، باإلضافة إىل األحكام املنصوص عليها يف قانون (قانون ا ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 
  املتعلقة بالشروع يف اجلرمية.   ٢٠٠٢لسنة  ٣٥مكافحة غسل األموال رقم 

  )٤٥المادة (
الشروع يف جرمية هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا مل يستطع الفاعل، ألسباب ال دخل إلرادته "

ا.ا يفعد شروعً فيها، إمتام اجلرمية. وال يُ     اجلرمية جمرد التفكري فيها، أو التصميم على ارتكا
ا سواء استنفد نشاطه ومل يستطع رغم ذلك إمتام اجلرمية، أو أوقف رغم إرادته عد املتهم شارعً ويُ 

ا. وال حيَُ  ا أن تثبت ول دون اعتبار الفعل شروعً دون القيام بكل األفعال اليت كان بوسعه ارتكا
  ".جيهلها الفاعل استحالة اجلرمية لظروف



 

٥١ 
 

مل تقدم الكويت أي حالة من حاالت السوابق القضائية أو األشكال األخرى تفيد تنفيذ هذه   .١٨٩
  األحكام.

خالل جلنة ذكرت الكويت بأنه مت مجع البيانات وحتليلها للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من   .١٩٠
  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  الوزاريللقرار  مشكلة هلذا الغرض وفًقا

ا قد أجرت تقييمات لفاعلية التدابري املتخذة لتجرمي املشاركة يف اجلرائم أيًضا  .١٩١ ، أفادت الكويت أ
، مت االنتهاء من تنفيذ ٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم قرار مجلس املنصوص عليها يف االتفاقية. ويف ضوء 

دف مواءمة البرنامج إدارة احلكم ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدويل تشريعات ، وذلك 
وبناء  ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وبالتايل يتم تدعيم واملؤسسات الكويتية وفًقا

يف هذا اجملال. واستند تنفيذ برنامج إدارة احلكم ومكافحة الفساد على عدد من فرق  القدرات الوطنية
ز يف تطبيق االلتزامات التعاهدية التفاقية برصد التقدم احملرَ  ينّ عمل، مبا يف ذلك فريق االستعراض املعال

ف باستكمال املهام على ثالثة حماور رئيسية، من األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وهذا الفريق مكلَّ 
ز يف تطبيق هذه الشروط يف الراهن لتنفيذ شروط االتفاقية، وتقييم التقدم احملرَ  الوضعبينها: استعراض 

الكويت، مما يساعد بشكل عام على تسليط الضوء على جماالت التقدم والقصور يف هذا دولة 
، املسائل اليت قد تكون أيًضاو املسائل الرئيسية املتبقية، الصدد، وتأكيد النجاحات اليت حتققت و 

ا  عنية تقدم العون واملساعدة لتنفيذ عمليات التقييم يف املستقبل امل أنحتققت بسرعة، واليت من شا
  .وبناء القدرات الوطنية بتطبيق االتفاقية، وبالتايل تسهم يف تدعيم

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب).  
  املذكورة أعاله تتوافق مع هذا احلكم من االتفاقية.  ٤٥استنتج اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٩٢

  
 المشاركة والشروع: ٢٧المادة 

  )٣الفقرة (
 ام، وفقً رِّ عية وتدابري أخرى لكى جتَُ ولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريتعتمد كل د - ٣

ا    .هلذه االتفاقية ام وفقً رَّ ، اإلعداد الرتكاب فعل جمَُ الداخليلقانو
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا مل تنفذ هذا احلكم من االتفاقية. فاملشرع   .١٩٣ الكوييت ال يعاقب على مرحلة األعمال أفادت الكويت أ

التحضريية الرتكاب اجلرمية، غري أنه يعاقب على االتفاق بني شخصني أو أكثر على ارتكاب اجلرمية، 
ا.    احىت وإذ   مل يتم ارتكا

  مل تقدم الكويت أي بيانات عن جهودها لتنفيذ احلكم.  .١٩٤
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة). (ب
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ا جرمية خلُ   .١٩٥ ص اخلرباء املستعرضون إىل أن الكويت مل تعترب األعمال التحضرية للجرمية  يف حد ذا
  جنائية.

  

  (ج). التحديات، إن وجدت 
  :  م قيد االستعراض تنفيًذا تامًّاحددت الكويت التحديات واملسائل التالية بشأن تنفيذ احلك  . ١٩٦

  خصائص نظامها القانوين. -ب  
  

  ت من المساعدة التقنيةاالحتياجا(د). 
ذكرت الكويت بأنه ليس هناك حاجة للمساعدة التقنية ملعاونتها يف تنفيذ أفضل لألحكام قيد   .١٩٧

   االستعراض.
  

  اإلجراميالعلم والنية والغرض كأركان للفعل : ٢٨المادة 
ا و الغرض بصفته ركنً الوقائعية املوضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أ ميكن االستدالل من املالبسات

  .ا هلذه االتفاقيةوفقً  لفعل جمرم
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
املنصوص  للجرميةوالقصد الجنائي  والنيةالعلم يقضي بضرورة توافر  ذكرت الكويت أن نظامها القانوين  .١٩٨

  .املوضوعية الوقائعيةت ميكن استشفافها من املالبسا ، واليتعليها يف االتفاقية
قانون اإلجراءات ( ١٩٦٠لسنة  ١٧يرتكز إثبات املسؤولية اجلنائية الواردة يف أحكام القانون رقم   .١٩٩

 والنيةالعلم ) على مبدأ حرية اإلثبات الذي ُميّكن االدعاء العام من إثبات عناصر واحملاكمات اجلزائية
يطة بأي جرمية، غري أن األمر يف النهاية يُرتك للمحكمة احملقائعية املالبسات الو من  والقصد الجنائي

من قانون  ٤١ و  ٤٠لتقرر قبول أو رفض هذا الدليل. وأشارت الكويت لألحكام الواردة يف املادتني 
  .١٩٦٠لسنة  ١٦اجلزاء رقم 

  )٤٠المادة (
، فال عقاب عليه إال إذا غري العمدي إإذا مل يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل جملرد اقرتانه باخلط"

  ".توافر القصد اجلنائي لدى مرتكبه

  )٤١المادة (
ن للجرمية، وإىل إحداث ا إذا ثبت اجتاه إرادة الفاعل إىل ارتكاب الفعل املكوِّ القصد اجلنائي متوافرً  عدّ يُ "

  النتيجة اليت يعاقب القانون عليها يف هذه اجلرمية.
  ". الفعل يف توافر القصد اجلنائي، إال إذا قضى القانون خبالف ذلكوال عربة بالباعث الدافع إىل ارتكاب 

  مل تقدم الكويت أمثلة للسوابق القضائية أو األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام.  ,٢٠٠
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للرد على قائمة التقييم الذايت املرجعية من خالل جلنة مشكلة هلذا الغرض  مت مجع البيانات وحتليلها؛  .٢٠١
  . ٢٠١٠لسنة  ٣٨٠رقم  الوزاري وفًقا للقرار

ا مل ُجتِْر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذة للوقوف على عناصر العلم   .٢٠٢  والنيةأفادت الكويت أ
على النحو املذكور أعاله. ومل  املوضوعية الوقائعيةميكن استشفافها من املالبسات واليت  والغرض،

  يم من هذا القبيل.    تطلب الكويت أي مساعدة إلجراء أي تقي
  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  املادة من االتفاقية. هالحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذ  .٢٠٣

  

  : التقادم٢٩المادة 
ا  يفحتدد كل دولة طرف  فيها اإلجراءات القضائية  ، عند االقتضاء، فرتة تقادم طويلة تبدأالداخليإطار قانو

حال إفالت  يفأطول أو تعلق العمل بالتقادم  ا هلذه االتفاقية، وحتدد فرتة تقادمم وفقً فعل جمرَّ  أيأن بش
  .املزعوم من يد العدالة اجلاين

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وذكرت أن املواد   .٢٠٤ من  ٨ و ٧ و ٦و  ٤أفادت الكويت أ

 ٣٥من قانون مكافحة غسل األموال رقم  ٩(قانون اجلزاء)، واملادة  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 
ا، تتعامل مع حاالت التقادم. ٢٠٠٢لسنة    ، وكذلك قانون محاية األموال العامة وتعديال

  

  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 
  )٤المادة (

  عشر سنوات من يوم وقوع اجلناية.تسقط الدعوى اجلزائية يف اجلنايات مبضي "
ا، إذا كانت عقوبة من العقوبات املذكورة يف املادة السابقة، مبضي عشرين سنة من  وتسقط العقوبة احملكوم 

ائيًّ  ا تسقط مبضي ثالثني سنةوقت صريورة احلكم    ".ا، إال عقوبة اإلعدام فإ
  )٦المادة (

  سنوات من يوم وقوع اجلرمية.تسقط الدعوى اجلزائية يف اجلنح مبضي مخس "
ا، إذا كانت عقوبة من العقوبات املذكورة يف املادة السابقة، مبضي عشر سنوات  وتسقط العقوبة احملكوم 

ائيًّ    ".امن وقت صريورة احلكم 
  )٧المادة (

ا الدعوى اجلزائية ألي سبب كانال يُ "   ".وقف سريان املدة اليت تسقط 
  )٨المادة (

ام أو التحقيق أو احملاكمة أو بالتحريات ينقطع سريان " ا الدعوى اجلزائية بإجراءات اال املدة اليت تسقط 
ا بوجه رمسي. وال جيوز يف أية حال أن تطول املدة بسبب االنقطاع  رَ طِ خْ ذت يف مواجهة املتهم أو أُ اليت اختُّ 

  ".ألكثر من نصفها
  



 

٥٤ 
 

  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥القانون رقم 
  )٩المادة (

 ،من هذا القانون ٢من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  الدعوى اجلزائية يف أيٍّ  ،مبضي املدة ،ال تسقط"
  واليت تقع بعد العمل به. 

ذا القانون يف اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  ،مبضي املدة ،وال تسقط ا بعد العمل   ٢العقوبة احملكوم 
  ".من قانون اجلزاء يف شأن هذه اجلرائم ٨٢ و ٨١منه. وال جيوز تطبيق أحكام املادتني 

نوهت الكويت بأن نصوص قانون اجلزاء تضمنت نوعني من التقادم: األول بشأن سقوط الدعوى   .٢٠٥
وذلك مبضي عشر سنوات للجنايات، ومخس سنوات للجنح، والنوع الثاين من التقادم يتعلق  اجلزائية،

ا، حيث تسقط مبر  ور عشرين سنة للجنايات (وثالثني سنة لعقوبة اإلعدام)، بسقوط العقوبة احملكوم 
ا ال تسقط بالتقادم، ويسري األمر ذاته على  وعشر سنوات للجنح. أما جرائم غسل األموال فإ

ا ذه اجلرائم العقوبة احملكوم  . وباإلضافة إىل ذلك، فهذا هو احلال فيما خيص اجلرائم املتعلقة 
املتعلق حبماية األموال  ١٩٩٣لسنة  ١وفًقا لألحكام الواردة يف القانون  املرتكبة ضد األموال العامة

   العامة وتعديالته.
ا مل ُجتِْر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال إىل األحكام قيد االستعراض،   .٢٠٦ ذكرت الكويت أ

  ومل تطلب الكويت أي مساعدة إلجراء أي تقييم كهذا.
  

  ت المتعلقة بتنفيذ المادةالمالحظا(ب). 
الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذه املادة من االتفاقية. وقد ُعِنَيْت الكويت خالل   .٢٠٧

املذكورة أعاله ُتوقف سريان فرتة التقادم يف حق  ٨الزيارة القطرية مبزيد من التوضيح، بأن املادة 
وذلك ألن جتديد أمر القبض يوقف سريان فرتة  األشخاص املتهمني اهلاربني من سلطة القضاء،

  البحث عن املتهم من ِقَبل املكلفني بإنفاذ القانون.  يجير  بينماالتقادم 
  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  )١الفقرة (

ذلك ا لعقوبات تراعى فيها جسامة هلذه االتفاقية خاضعً  اوفقً  جمرِّمفعل جتعل كل دولة طرف ارتكاب   ‐١
  .اجلرم

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا نفذت هذا احلكم من االتفاقية، واستشهدت بقانون اجلزاء رقم   .٢٠٨ لسنة  ١٦أكدت الكويت أ

. وضع املشرع الكوييت معيارًا تناسبًيا للموازنة بني اجلرمية املرتكبة والعقوبة املناسبة هلا، وفًقا ١٩٦٠
ا. ومنح القانون للقاضي السلطة  حلجم مع لفرض عقوبة مناسبة،  التقديريةاجلرمية والظروف احمليطة 

ا يف القانون   . الوضع يف االعتبار احلدود القصوى والدنيا املسموح 
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مل تقدم الكويت أي حالة من حاالت السوابق القضائية أو األشكال األخرى تدل على تنفيذ هذه   .٢٠٩
ا كمااألحكام.    ُجتِْر أي تقييم بشأن فاعلية التدابري املتَخذة بشأن إخضاع مل أفادت الكويت أ

وأفادت الكويت أيًضا أنه ليس  ارتكاب فعل جمرم وفقا لالتفاقية لعقوباٍت تراعي جسامة ذلك اجلرم.
  إجراء مثل هذا التقييم. خبصوص هناك حاجة لتقدمي أي مساعدة 

  

   يذ المادةالمالحظات المتعلقة بتنف(ب). 
وأن لكل عقوبة حد  أبلغت الكويت أثناء الزيارة القطرية بأن مجيع اجلرائم اجلنائية ختضع إىل العقوبات  .٢١٠

 أقصى وحد أدنى
  ، وتضع المحكمة ھذا العامل في االعتبار عند تقرير العقوبة.  جسامة الجرم والظروف المصاحبة له طبقًا لدرجة 

  

  قاضاة والجزاءاتالمالحقة والم: ٣٠المادة 
  )٢الفقرة (

تدابري إلرساء أو إبقاء  ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من القانوينا لنظامها تتخذ كل دولة طرف، وفقً  -٢
ملوظفيها العموميني من أجل أداء وظائفهم  أو امتيازات قضائية ممنوحة حصانات أيتوازن مناسب بني 

  .ا هلذه االتفاقيةاألفعال اجملرمة وفقً  يفحتقيق ومالحقة ومقاضاة فعالة  وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 

ا نفذت هذا احلكم من االتفاقية، ويف هذا الصدد، أشارت إىل املادة   ,٢١١ من  ١١١ذكرت الكويت أ
من  ١٣٥ و ١٣٤بشأن تنظيم القضاء، واملادتني  ١٩٩٠لسنة  ٢٣من القانون رقم  ٣٧الدستور، واملادة 
من القانون  ٢٢و  ٢٠باالعتداء على موظف عام، وأخريًا املادتني  تنياملعني ١٩٦٠لسنة  ١٦قانون اجلزاء رقم 

بشأن الالئحة الداخلية جمللس األمة. فالقانون املعين بتنظيم القضاء ينص على حاالت   ١٩٦٣لسنة  ١٢رقم 
م أو عديدة جيوز و  فًقا هلا منح بعض املوظفني العموميني حصانة إجرائية حتول دون التحقيق معهم أو مقاضا

. ومن بني هذه احلصانات اإلجرائية، أنه ال جيوز التحقيق أو اختاذ اإلجراءات حقهمحتريك الدعوى اجلنائية يف 
يف جملس األمة إال مبوافقة اجمللس.  نينالمعيالقانونية ضد أعضاء جملس األمة والوزراء الذين يُعتربون األعضاء 

  ويسري هذا احلكم أيًضا على أعضاء النيابة العامة والقضاة، حيث ال جيوز مساءلتهم جنائًيا 
  إال بعد طلب النائب العام وموافقة اجمللس األعلى للقضاء. 

  الدستور
  )١١١المادة (

العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش  جتاهأن تُتخذ  ،يف غري حالة اجلرم املشهود ،"ال جيوز أثناء دور االنعقاد
ويتعني إخطار اجمللس مبا قد يُتخذ من  ،أو القبض أو احلبس أو أي إجراء جزائي آخر إال بإذن اجمللس

إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما جيب إخطاره دوًما يف أول اجتماع له بأي إجراء يُتخذ 
ويف مجيع األحوال إذا مل يصدر اجمللس قراره يف طلب اإلذن خالل شهر  ،عضو من أعضائهيف غيبته ضد أي 

  من تاريخ وصوله إليه اعُترب ذلك مبثابة إذن".
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  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 
  )١٣٤المادة (

ة ال ب باحلبس مدا أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته هلا، يعاقَ من أهان بالقول أو باإلشارة موظفً كل   "
أو بإحدى هاتني العقوبتني، فإذا  اثنني وعشرين دينارًا ومخسمائة فلس جتاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال جتاوز

هانة على حمكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد اجللسة، كانت العقوبة احلبس مدة ال وقعت اإل
  ".هاتني العقوبتني جتاوز سنة واحدة والغرامة اليت ال جتاوز ألف دينار أو إحدى

  ) ١٣٥المادة (
ب كل من تعدى على موظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقَ "

أو بإحدى هاتني العقوبتني، وذلك  مخسة وسبعني ديناراً  باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز
  ".ها القانون على أي عمل يقرتن بالتعدي أو املقاومةدون إخالل بأية عقوبة أخرى يرتب

  
  ١٩٩٠لسنة  ٢٣رقم  مرسوم بالقانون

  )٣٧المادة (
اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى  ،يف غري حاالت اجلرم املشهود ،جيوزال "

 علىن من جملس القضاء األعلى بناء القاضي أو عضو النيابة العامة يف جناية أو جنحة إال بإذ ىاجلزائية عل
  طلب النائب العام. 

القاضي أو عضو النيابة العامة أو حبسه  ىالنائب العام عند القبض عل ىويف حاالت اجلرم املشهود جيب عل
راه يف هذا الشأن. وللقاضي يجملس القضاء األعلى خالل أربع وعشرين ساعة ليقرر ما  ىأن يعرض األمر عل

  ة العامة أن يطلب مساع أقواله أمام اجمللس يف هذه احلالة. أو عضو النياب
وتتوىل النيابة العامة دون غريها سلطة التحقيق والتصرف واالدعاء يف اجلنايات واجلنح اليت تقع من القاضي 

  ".و عليهأو عضو النيابة العامة أ
  ١٩٦٣لسنة  ١٢القانون رقم 

  )٢٠المادة (
تخذ حنو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو غري حالة اجلرم املشهود أن تُ  يف االنعقادثناء دور أال جيوز "

تخذ من إجراءات ويتعني إخطار اجمللس مبا قد يُ ، القبض أو احلبس أو أي إجراء جزائي آخر إال بإذن اجمللس
تخذ يف غيبته ء يُ ا يف أول اجتماع له بأي إجراكما جيب إخطاره دومً  ،جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق

رب ضد أي عضو من أعضائه، إذا مل يصدر اجمللس قراره يف طلب اإلذن خالل شهر من تاريخ وصوله إليه اعتُ 
  ".ذلك مبثابة إذن

  )٢١المادة (
م طلب اإلذن برفع احلصانة عن العضو إىل رئيس اجمللس من الوزير املختص أو ممن يريد رفع دعواه إىل قدَّ يُ "

  ة.احملاكم اجلزائي



 

٥٧ 
 

وأن يرفق الفرد صورة من  ،وجيب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية املطلوب اختاذ إجراءات جزائية فيها
  عريضة الدعوى اليت يزمع رفعها مع املستندات املؤيدة هلا.

 وحييل رئيس اجمللس الطلبات املذكورة إىل جلنة الشؤون التشريعية والقانونية، ويكون نظرها يف اللجنة وأمام
  ".اجمللس بطريق االستعجال

  )٢٢المادة (
  إذاوإمنا يقتصر البحث فيما  ،ال تنظر اللجنة أو اجمللس يف توافر األدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية"

ا منع العضو من أداء واجبه باجمللس، ويأذن اجمللس باختاذ اإلجراءات اجلزائية  كانت الدعوى كيدية يقصد 
  ".ا ليست كذلكمىت تبني له أ

  مل تقدم الكويت أمثلة بشأن أي شكل من أشكال هذه األحكام.  ,٢١٢

أوضحت الكويت أن هناك يف واقع األمر حاالت ملموسة تدل على أن مسألة احلصانات و/أو   . ٢١٣
ومت التعامل معها يف الوثائق الرمسية.  االمتيازات القضائية األخرى املمنوحة للموظف العام قد أُثريت،

وعلى وجه التحديد، فقد وقعت العديد من احلاالت اليت رُفعت فيها احلصانة عن أعضاء جملس األمة 
الذين متت مساءلتهم قانونًيا واُختذت العديد من اإلجراءات يف مواجهتهم. وهناك أيًضا العديد من 

  احلاالت اليت تدل على حماكمة الوزراء، وذلك بعد انتهاء مسؤوليتهم الوزارية. 
ا مل ُجتِْر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذة إلرساء التوازن بني احلصانات أو   .٢١٤ أفادت الكويت أ

وإمكانية القيام بعمليات حتقيق ومالحقة القضاة يف األفعال  االمتيازات املمنوحة للموظفني العموميني،
  جراء مثل هذا التقييم.إلة اجملّرمة وفًقا هلذه االتفاقية. هذا، ومل تطلب الكويت أي مساعد

 

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
أبدى اخلرباء املستعرضون أن الكويت قد امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية. واشرتط القانون الكوييت   .٢١٥

الحظ اخلرباء أيًضا عدم وجود حصانة عامة و رفع احلصانة عند مباشرة حتقيق أو مالحقة قضائية. 
  والدبلوماسيني. الوزراء املدنيني، حيث تقتصر على أعضاء الربملان والقضاء للموظفني

تقدمي طلب إىل احملكمة لرفع احلصانة. ويفقد األشخاص املقبوض  العام النائبويتعني على مكتب   
  حصانتهم تلقائيًّا.  بالجرم المشھودعليهم 

  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  )٣الفقرة (

ا الداخلي فيما يتعلق تسع ى كل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها قانو
م أفعاًال جمّرمة وفًقا هلذه االتفاقية، من أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ  مبالحقة األشخاص الرتكا

ا. اجباالعتبار الو القانون اليت تُتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء    لضرورة الردع عن ارتكا
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 



 

٥٨ 
 

ا نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وشددت على أن املالحقة القضائية لألشخاص   .٢١٦ أفادت الكويت أ
نون اإلجراءات الذين ارتكبوا أيًّا من اجلرائم الواردة يف أحكام هذه االتفاقية ختضع لنطاق أحكام قا

  ,١٩٦٠لسنة  ١٧واحملاكمات اجلزائية رقم 
ا مل تقم   .٢١٧ مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام. وأفادت الكويت أ

 الصالحيات القانونية التقديريةبإجراء أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لضمان أن مباشرة 
جراء إللردع، وفاعلية إجراءات إنفاذ القانون. ومل تطلب الكويت أي مساعدة حتقق احلد األقصى ل

  مثل هذا التقييم.  
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب).  
انتهى اخلرباء املستعرضون إىل أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية. وأوضحت الكويت خالل   .٢١٨

ا ملتزمة مببد الكامل للقانون  ذا التقرير النصُّ أُرفق السلطة التقديرية للنيابة العامة.  أالزيارة القطرية أ
  املذكور أعاله.   

 
  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  )٤الفقرة (

ا وفقً  ا هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة،حالة األفعال اجملرمة وفقً  يف ومع  الداخليا لقانو
الشروط املفروضة خبصوص قرارات اإلفراج إىل حني  ء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، لضمان أن تراعىإيال

  .اإلجراءات اجلنائية الالحقة يفاملدعى عليه  احملاكمة أو االستئناف، ضرورة حضور
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا نفذت هذا ا  .٢١٩  ٦٨ و ٢/٦٣ و ٢٢ و ١٥حلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املواد أفادت الكويت أ

 ١٩٦٠لسنة  ١٧من القانون رقم  ١٤٥ و ١٢٢ و ١٢١ و ١٢٠ و ٧٥ و ٧٤ و ٧٢ و ٧١ و
اليت تعترب استدعاء املشتبه به ومثوله من املسائل اهلامة لدى  )(قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية

  حضور املشتبه به أمرًا ضروريًّا يف مجيع مراحل احملاكمة.  احملققني واحملكمة. هذا، ويعترب

  )١٥المادة (
ا للتحقيق الذي يقوم به، ذا كان ذلك ضروريًّ إمامه أن يطلب حضور أي شخص أو احملقق أللمحكمة "

  ".باحلضور بأمرٍ ويكون ذلك بإعالنه 

  )٢٢المادة (
مر باحلضور، وكان يرى أو بناء على أفسه مامه شخص سواء من تلقاء نأو احملقق، مىت حضر أللمحكمة "

ن يطلب منه توقيع تعهد باحلضور يف موعد معني، فإذا ختلف ألزوم استدعائه فيما بعد ملصلحة التحقيق، 
  ."حكام املادة السابقةأعن احلضور يف هذا املوعد سرت عليه 



 

٥٩ 
 

  )٦٣المادة (
 اسمصدره مع بيان صفته، ويبني فيه أممن ا عليه ا وموقعً ا ومؤرخً ن يكون مكتوبً أبالقبض جيب  أمركل "

  بالقبض.  األمرقامته وكل ما يلزم لتعيينه، وسبب إاملطلوب القبض عليه وحمل 
مر  أصدر  إذا إالشهر من تاريخ صدوره فإنه يسقط، وال جيوز تنفيذه بعد ذلك أنفذ خالل ثالثة ذا مل يُ إ

  كتايب بتجديده. 
 إذامر ن يطلعه على نص األأبه الشخص املطلوب القبض عليه، و  ن خيطرأمر القبض أعلى القائم بتنفيذ 

  ".طلب ذلك

  )٦٨المادة (
 واطالعهخطار صاحب الشأن به إمر القبض، ومدة سريانه، و أاخلاصة بالبيانات اليت يتضمنها  "األحكام

مل علم حناء الكويت وتوابعها وعلى مجيع السفن اليت حتأ مجيععليه، ومن يقوم بتنفيذه، وسريانه يف 
  ."خرى اليت ينص عليها القانوناأل واألوامروامر التفتيش أوامر احلبس و أالكويت، تسري على 

  )٧١المادة (
مر حبس ضد متهم أذا صدر إما أو بتجديده، أصدار أي قرار باحلبس إاملتهم قبل  أقوال سمعن تُ أجيب "

  ".ريخ القبض عليهربع وعشرين ساعة من تاأقواله قبل مضي أسمع ن تُ أهارب فإنه جيب 

  ) ٧٢المادة (
نه أ يعد له مربر، و مل ن حبسهأعن املتهم احملبوس مىت وجد  باإلفراجا ن يصدر قرارً أللمحقق، يف أي وقت، "

  . اختفاؤهو أشى هربه خالء سبيله، وال خيُ إال ضرر على التحقيق من 
عاقب عليها مايل يف اجلرائم اليت يُ  و تأمنيأبعد تقدمي تعهد باحلضور مصحوب بكفالة  اإلفراجن يكون أجيب 

و بدونه حسبما أا بضمان ويف غري هذه اجلرائم يكون التعهد باحلضور مصحوبً  ،و باحلبس املؤبدأ باإلعدام
  ".ظروف القضية تفتضيه

  ) ٧٤المادة (
ذين لكان النص فيه على التزامه باحلضور يف الزمان واملفراج عن املتهم احملبوس يُ وقع عند اإلالتعهد الذي يُ "

ذا أ اذإيبينهما احملقق، ومبواظبته على ذلك كلما طلب منه احلضور، وبأن يدفع مبلغ يعني يف التعهد  خل 
  االلتزام. 

  ."حكام اليت تسري على التعهد باحلضور بوجه عامتسري على هذا التعهد األ

   الباب الثالث

  التحقيق االبتدائي

  )٧٥المادة (



 

٦٠ 
 

ن أمنهما احلق يف  جراءات التحقيق االبتدائي، ولكلٍّ إق يف حضور مجيع للمتهم وللمجين عليه احل"
و أا عليه ذا كان املتهم مقبوضً إال بإذن من احملقق، و إن يتكلم أيستصحب معه حماميه، وليس للمحامي 

  ثناء التحقيق. أحضاره إا، وجب على احملقق حمبوسً 
  ".اجبعله سريًّ  ن يأمرأ ،ذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلكإجيوز للمحقق، 

  )١٢٠المادة (
ذه أن يوكل من يدافع عنه، وعلى احملكمة أاحلق يف  للمتهم يف جنايةٍ " ن تنتدب من احملامني من يقوم 

  ا. حدً أذا مل يوكل املتهم إاملهمة 
  ".للمتهم يف جنحة، ولغريه من اخلصوم، احلق دائما يف توكيل من حيضر معه

  )١٢١المادة (
ذا كانت إن يكتفي حبضور وكيله أنه جيوز له أجراءات احملاكمة. على إبنفسه يف مجيع جيب حضور املتهم "

ا.  و الغرامة فقط، وذلك ما مل تأمر احملكمة حبضوره شخصيًّ أعقوبة اجلرمية احلبس الذي ال يزيد على سنة 
  رمية جنحة. ذا كانت اجلإن تكتفي حبضور الوكيل وتعفي املتهم من احلضور بشخصه أكذلك جيوز للمحكمة 

ن تأمر يف أي أن للمحكمة أنيبوا عنهم وكالءهم يف احلضور. على ن يُ أما غري املتهم من اخلصوم فلهم أ
  ".ذا كان يف ذلك مصلحة للتحقيقإ، بأشخاصهموقت حبضورهم 

  )١٢٢المادة (

ن تتأكد أكمة حوال اليت جيوز فيها ذلك، فعلى احملكيل عنه يف األو و بأذا ختلف املتهم عن احلضور بنفسه "إ
 بإعادةخرى وتأمر أىل جلسة إن تؤجل نظر الدعوى أا يف موعد مناسب، وهلا ا صحيحً عالنً إعلن أُ نه أمن 
  عالنه. إ
مر بالقبض عليه، أصدار إن املتهم يصر على عدم احلضور بغري عذر مقبول، ومل تر ضرورة أذا تأكدت من إ
ن تأمر بنظر الدعوى ألقبض عليه يف وقت مناسب، فلها مكان اإنه هارب وليس من املنتظر أو تأكدت من أ

  ".ا فيهاا غيابيًّ ن تصدر حكمً أيف غيبته و 

  ) ١٤٥المادة (

ال يرتتب عليه أي ضرر بسري  اإلفراجن أذا تبني هلا إعن املتهم احملبوس  باإلفراج األمرن تصدر أللمحكمة "
  نه ليست هناك احتماالت جدية هلرب املتهم. أالتحقيق، و 

  مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام.  ,٢٢٠
ا مل ُجتِْر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لضمان أن شروط اإلفراج   .٢٢١ إىل حني أفادت الكويت أ

ومل املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة.  الطعن تأخذ يف االعتبار ضرورة حضوراحملاكمة أو 
  جراء مثل هذا التقييم.  إلتـُْبِد الكويت أي طلب للمساعدة 

  



 

٦١ 
 

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٢٢٢

  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  )٥الفقرة (

ر أو لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكّ  امة اجلرائم املعنيةبعني االعتبار جسكل دولة طرف تأخذ  . ٥
  اجلرائم.املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قامت بتنفيذ هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املواد   .٢٢٣  ٩١ و ٨٨ و ٨٧صرحت الكويت بأ

  . ١٩٦٠لسنة  ١٦قانون اجلزاء رقم من 

  )87المادة (
ا عليه حبيث ال تقل  ،حتت شرط ،جيوز اإلفراج" عن كل حمكوم عليه باحلبس قضى ثالثة أرباع املدة احملكوم 

املدة اليت قضاها عن سنة كاملة، إذا كان خالل هذه املدة حسن السرية والسلوك، وكان اإلفراج عنه ال يؤدي 
  ألمن.إىل اإلخالل با

ا هي احلبس املؤبد، وجب أال تقل املدة اليت يقضيها احملكوم عليه عن عشرين  وإذا كانت العقوبة احملكوم 
  سنة.

ويكون اإلفراج حتت شرط املدة الباقية من العقوبة، أو ملدة مخس سنوات فيما إذا كانت العقوبة هي احلبس 
نه، وتقرر عيِّ عنه طوال هذه املدة حتت إشراف شخص تُ  جاملؤبد، وجيوز للسلطة املختصة أن تأمر بوضع املفرَ 

  ج".ا يف إلغاء اإلفرا ج عنه، وعليها أن تنبهه إىل أن خمالفة هذه الشروط تكون سببً الشروط اليت يلتزمها املفرَ 

  )٨٨المادة (
ليه إىل املكان عيد احملكوم علغي اإلفراج، وأُ فرج عنه فيها، أُ ج عنه خالل املدة اليت أُ إذا ساءت سرية املفرَ "

  ه".املخصص لتنفيذ عقوبته ليستويف املدة اليت كانت باقية يوم اإلفراج عن

  )٩١المادة (
  ".خيتص النائب العام بإصدار األمر باإلفراج وبإلغائه"

  مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام.  ,٢٢٤
ا مل ُجتِْر ت  .٢٢٥ لدى قييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذة املعنية جبسامة اجلرائم وصرحت الكويت أيًضا بأ

  اجلرائم.ر أو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك النظر يف إمكانية اإلفراج املبكّ 
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
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االتفاقية، وبأن جسامة أحكام  أفاد اخلرباء املعنيون باالستعراض أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من  .٢٢٦
ا بشكل مناسب لتحديد الفرتة  اإللزامية من  اجلرمية كعنصر يعتد به لإلفراج املبكر قد متت مراعا

  اجلزاء اليت يشرتط على احملكوم عليه استيفاءها قبل أن يصبح مؤهًال لإلفراج عنه.
  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  )٦الفقرة (

ر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ األساسية لنظامھا القانوني، في تنظ. ٦
إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند االقتضاء، تنحية الموظف 
م وفقًا لھذه االتفاقية أو وقفه عن العمل أو  العمومي المتھم بارتكاب فعل مجرَّ

  افتراض البراءة. أنقله، مع مراعاة مبد
  

  علومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةص المملخّ (أ). 
ا نفذت هذا احلكم من االتفاقية، ويف هذا الصدد أشارت إىل املادتني   .٢٢٧  ٧١ و ٦٨أفادت الكويت أ

 ١من قانون محاية األموال العامة رقم  ١٦(قانون اجلزاء)، واملادة  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم 
) من ٤، والفقرة (١٩٧٩لسنة  ١٥انون اخلدمة املدنية رقم من ق ٣٢ و ٣٠، واملادتني ١٩٩٣لسنة 
، بشأن تنظيم اخلدمة املدنية،  والفقرة ٤/٧/١٩٧٩من املرسوم بقانون، واملنشور بتاريخ  ٧٠املادة 

 ٣١من القانون رقم  ٥٠، واملادة ١٩٩٥لسنة  ٨٨من قانون حماكمة الوزراء رقم  ١١) من املادة ٢(
من قانون مكافحة غسل األموال  ١١يل ببعض أحكام اجلزاء)، واملادة (املتعلقة بتعد ١٩٧٠لسنة 
  . ٢٠٠٢لسنة  ٣٥رقم 

تتضمن هذه النصوص حاالت العزل من الوظيفة، والوقف عن العمل كعقاب على ارتكاب عدة   .٢٢٨
  جرائم أو خمالفات، ومل تتضمن هذه العقوبات النقل من الوظيفة. 

  

   ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون 

  )٦٨المادة (

  - ا حرمان المحكوم عليه من الحقوق اآلتية:كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتمً "  
  تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعھد أو كملتزم لحساب الدولة. - ١
 .ا بھاالترشيح لعضوية المجالس والھيئات العامة أو التعيين عضوً  - ٢
 ".االشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والھيئات العامة - ٣

  )٦٩المادة (
يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من  إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جنايةٍ "  

  ".ا من ذلكالحقوق المنصوص عليھا في المادة السابقة، تعين حرمانه فورً 
  )٧٠المادة (

يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب "  
 ،اف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد اإلضرار بأحد األفرادلحمله على االعتر ؛متھم
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أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير، أن يقضي بعزله عن 
  ".الوظيفة مدة يحددھا الحكم، بحيث ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات

 ) ٧١المادة (
ا. العزل من وظيفة عامة هو احلرمان من الوظيفة نفس" ها ومن املرتبات املقررة هلا ومن مجيع املزايا املرتبطة 

فإن كان احملكوم عليه، وقت صريورة احلكم واجب النفاذ، غري موظف، فقد صالحيته لشغل أية وظيفة 
  ".عامة

   ١٩٩٣لسنة  ١القانون 
  )١٦المادة (

كم على اجلاين بالعزل حيُ  ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ة للجرائم املذكورة يف املواد  عن العقوبات املقررَ فضًال "
وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استوىل عليه أو سهل ذلك لغريه من مال أو منفعة أو  ،والرد
  ".ربح

  ١٩٧٩لسنة  ١٥القانون 
  ) ٣٠المادة (

  وقف املوظف عن عمله يف احلاالت اآلتية:يُ "
ب ملدة ال لوقف بقرار مسبَّ إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو املصلحة العامة ذلك، ويكون ا - ١

جتاوز ثالثة أشهر جيوز مدها ملدة مماثلة يعود بانتهائها إىل عمله. فإذا كان وقف املوظف عن 
رد له إال إذا ثبت عدم مسئوليته أو عمله ملصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه وال يُ 

  عوقب باإلنذار أو باخلصم من املرتب ملدة ال تزيد على أسبوع.
  ا حلكم قضائي.ا أو تنفيذً ا احتياطيًّ بس يف دولة الكويت حبسً حُ  إذا - ٢

بس من رد له إذا انتهى التحقيق الذي حُ وقف صرف نصف مرتبه يف حالة احلبس االحتياطي على أن يُ ويُ 
  رم منه.أجله إىل عدم مسئوليته وإال حُ 

ائي وال يُ وقف صرف ثالثة أرباع مرتبه إذا كاا حلكم قضائي فيُ أما يف احلبس تنفيذً  رد له إال ن احلكم غري 
  إذا انتهت احملاكمة إىل عدم مسئوليته.

ائيرم املوظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذً ويف كل األحوال حيُ    ".ا حلكم 
  )٣٢المادة (

  تنتهي اخلدمة ألحد األسباب اآلتية:"
  االستقالة. - ١
  عدم جتديد التعيني يف الوظيفة القيادية. - ٢
  اإلحالة إىل التقاعد. - ٣
  الفصل بقرار تأدييب. - ٤
  .مادة أوىل ١٩٩٥لسنة  ٢٢مت إلغاء هذا البند جبميع نصوص فقراته مبوجب القانون رقم  - ٥
وجيوز للوزير استبقاء ، احلكم بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية أو يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة - ٦

  قوبة.املوظف يف حالة احلكم بوقف تنفيذ الع
  سقوط اجلنسية الكويتية أو سحبها. - ٧
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  جازة املرضية أيهما أسبق.اإلا أو استنفاد عدم اللياقة للخدمة صحيًّ  - ٨
بلوغ سن اخلامسة والستني بالنسبة للكويتيني وسن الستني بالنسبة لغري الكويتيني. وجيوز مدها إىل  - ٩

ها ومغسلو املوتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن سن اخلامسة والستني، أما أئمة املساجد وخطباؤها ومؤذنو 
  ."اخلدمة املدنيةا للقواعد واألحكام اليت يضعها جملس كل ذلك وفقً ،  اخلامسة والسبعني

  الوفاة. - ١٠
  ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 

  )٥٠المادة (
على اجلاين كم من هذا القانون، حيُ  ٤٨ىل إ ٤٤ة للجرائم املذكورة يف املواد فضال عن العقوبات املقررَ "

  ".و ربحأو منفعة أو استوىل عليه من مال أبالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه 
  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥القانون رقم 

  )١١المادة (
عاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُ مع "

ر وال تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتني سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينا
من هذا  ٣من املادة  ٤ا ألحكام البند العقوبتني، مع العزل من الوظيفة، كل من يتعني عليه اإلبالغ وفقً 

ا أو قام بإفشاء معلومات وصلت إىل علمه حبكم  القانون ومل يبلغ عن معاملة مالية مشبوهة اتصل علمه 
أو قام بإتالف أو إخفاء  ،من هذا القانون ٢ة من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة وظيفته تتعلق جبرمي

  .مستندات أو أدوات تتعلق بتلك اجلرائم
عاقب كل من يثبت تقصريه يف القيام ومع عدم اإلخالل باألحكام املنصوص عليها يف الفقرة السابقة يُ 

  ".من هذا القانون بالغرامة اليت ال جتاوز مليون دينار) ٣من االلتزامات املنصوص عليها يف املادة ( بأيٍّ 

  .مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام  .٢٢٩
ام موظف الكويت أفادت   .٢٣٠ ا مل تـَُقْم بإجراء أي تقييم لفعالية اإلجراءات القطرية من خالل ا أيًضا أ

  حيث جيوز عزله أو وقفه عن العمل أو إقالته.  عام بارتكاب فعل جمرم وفًقا لالتفاقية،
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٢٣١

  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  /أ)٧( الفرعية الفقرة

ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ تنظر كل دولة طرف، حينما تسّوغ جسامة الجرم 
األساسية لنظامھا القانوني، في اتخاذ إجراءات إلسقاط األھلية، بأمر قضائي أو بأي 
وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددھا قانونھا الداخلي، عن األشخاص المدانين 

  بارتكاب أفعال مجّرمة وفقًا لھذه االتفاقية، للقيام بما يلي:
  ؛عمومي(أ). تويل منصب 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
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ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، واستشهدت يف سبيل ذلك، باملادتني   .٢٣٢ و  ٦٨أفادت الكويت أ
من املرسوم بقانون الصادر  ١) من املادة ٧، والفقرة (١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون اجلزاء رقم  ٧١

 ٤/٧/١٩٧٩من املرسوم بقانون الصادر بتاريخ  ٧٠) من املادة ٤والفقرة (، ٤/٧/١٩٧٩بتاريخ 
، واملادتني ١٩٩٣لسنة  ١من قانون محاية األموال العامة رقم  ١٦بشأن تنظيم اخلدمة املدنية، واملادة 

لسنة  ٩من القانون رقم  ١، واملادة ١٩٧٩لسنة  ١٥من قانون اخلدمة املدنية رقم  ٣٢ و ٣٠
١٩٧١ .  

   ١٩٦٠لسنة  ١٦ن القانو
  )٦٨المادة (

  - ا حرمان المحكوم عليه من الحقوق اآلتية:كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتمً "  
  تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعھد أو كملتزم لحساب الدولة. - ١
 .ا بھاالترشيح لعضوية المجالس والھيئات العامة أو التعيين عضوً  - ٢
 ".الھيئات العامةاالشتراك في انتخاب أعضاء المجالس و - ٣

  )٦٩المادة (
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من "  

  ".ا من ذلكالحقوق المنصوص عليھا في المادة السابقة، تعين حرمانه فورً 
  )٧٠المادة (

ب يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذي"  
متھم لحمله على االعتراف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد اإلضرار بأحد األفراد 
أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير، أن يقضي بعزله عن 

  ".الوظيفة مدة يحددھا الحكم، بحيث ال تقل عن سنة وال تزيد على خمس سنوات
 ) ٧١المادة (

ا. العزل من وظيفة عامة هو " احلرمان من الوظيفة نفسها ومن املرتبات املقررة هلا ومن مجيع املزايا املرتبطة 
فإن كان احملكوم عليه، وقت صريورة احلكم واجب النفاذ، غري موظف، فقد صالحيته لشغل أية وظيفة 

  ".عامة
   ١٩٩٣لسنة  ١القانون 
  )١٦المادة (

حيكم على اجلاين بالعزل  ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩ املواد ة للجرائم املذكورة يف عن العقوبات املقررَ فضًال "
والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استوىل عليه أو سهل ذلك لغريه من مال أو منفعة أو 

  ".ربح
  ١٩٧٩لسنة  ١٥القانون 
  ) ٣٠المادة (

  وقف املوظف عن عمله يف احلاالت اآلتية:يُ "
ب ملدة ال جتاوز العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبَّ  إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو املصلحة - ١

ثالثة أشهر جيوز مدها ملدة مماثلة يعود بانتهائها إىل عمله. فإذا كان وقف املوظف عن عمله ملصلحة 
رد له إال إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب باإلنذار أو باخلصم وقف صرف نصف مرتبه وال يُ التحقيق أُ 

  زيد على أسبوع.من املرتب ملدة ال ت
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  ا حلكم قضائي.ا أو تنفيذً ا احتياطيًّ بس يف دولة الكويت حبسً إذا حُ  - ٢
بس من رد له إذا انتهى التحقيق الذي حُ ويوقف صرف نصف مرتبه يف حالة احلبس االحتياطي على أن يُ 

  رم منه.أجله إىل عدم مسئوليته وإال حُ 
ائي وال يُ  ا حلكم قضائي فيوقف صرف ثالثةأما يف احلبس تنفيذً  رد له إال أرباع مرتبه إذا كان احلكم غري 

  إذا انتهت احملاكمة إىل عدم مسئوليته.
ائيرم املوظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذً ويف كل األحوال حيُ    ".ا حلكم 

  )٣٢المادة (
  تنتهي اخلدمة ألحد األسباب اآلتية:"
  االستقالة. - ١
  وظيفة القيادية.عدم جتديد التعيني يف ال - ٢
  اإلحالة إىل التقاعد. - ٣
  الفصل بقرار تأدييب. - ٤
  .مادة أوىل ١٩٩٥لسنة  ٢٢مت إلغاء هذا البند جبميع نصوص فقراته مبوجب القانون رقم  - ٥
احلكم بعقوبة مقيدة للحرية يف جناية أو يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة وجيوز للوزير استبقاء  - ٦

  كم بوقف تنفيذ العقوبة.املوظف يف حالة احل
  سقوط اجلنسية الكويتية أو سحبها. - ٧
  .املرضية أيهما أسبقجازة ا أو استنفاد اإلعدم اللياقة للخدمة صحيًّ  - ٨
بلوغ سن اخلامسة والستني بالنسبة للكويتيني وسن الستني بالنسبة لغري الكويتيني. وجيوز مدها إىل  - ٩

جد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو املوتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن سن اخلامسة والستني، أما أئمة املسا
  ا للقواعد واألحكام اليت يضعها جملس اخلدمة املدنية.كل ذلك وفقً ،  اخلامسة والسبعني

  الوفاة. - ١٠
بشأن  ٤/٧/١٩٧٩من املرسوم بقانون الصادر بتاريخ  ١) من املادة ٧أوضحت الكويت أن الفقرة (  .٢٣٣

من قانون اجلزاء)  ٦٨أي شخص متت إدانته جبنحة (كما هو منصوص عليه يف املادة متنع دنية تنظيم اخلدمة امل
أو جرمية خملة بالشرف (كما ورد يف قانون تنظيم اخلدمة املدنية) من التعيني يف اخلدمة املدنية طاملا مل يُرد إليه 

و أو صدور العفو أاريخ متام التنفيذ من تاالعتبار. ويكون طلب رد االعتبار القضائي بعد مضي مخسة سنوات 
، وثالث سنوات بالنسبة اليت تزيد على احلبس ملدة ثالث سنواتبالنسبة للعقوبات  انقضاء مدة التقادم

من قانون اإلجراءات اجلنائية).  ٢٤٦للعقوبات األخرى بشرط أن يكون احملكوم عليه قد حسنت سريته (املادة 
، ذا كانت العقوبة تزيد على احلبس ملدة ثالث سنواتمبضي عشر سنوات إ أما رد االعتبار القانوين فيكون

 ١من قانون اإلجراءات اجلنائية). وجتيز املادة  ٢٤٥(املادة  ذا كانت العقوبة ال تزيد على ذلكإومخس سنوات 
رد اعتبار الشخص إذا كانت هذه ثبات السابقة اجلزائية األوىل إيف شأن عدم  ١٩٧١لسنة  ٩قانون رقم من ال

راغبو الرتشيح لعضوية اجملالس هي اإلدانة القانونية األوىل له. وُيستثىن من تطبيق هذا القانون، جتار املخدرات و 
  الوظائف باالنتخاب. ر أو للوظائف القيادية يف الدولة أو النيابية أو للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزي
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  مل تعرض الكويت أي أمثلة أو إحصائيات خبصوص تنفيذ هذه األحكام.   ٢٣٤
ا مل ُجتِْر تقييًما بشأن تأثري جتريد األشخاص الذين يتقلدون مناصب عامة   .٢٣٥ أشارت الكويت إىل أ

جراء مثل هذا إل. ومل تطلب الكويت أي مساعدة من األهلية جرائم وفًقا لالتفاقية،واملدانني بارتكاب 
  التقييم.   

   

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت لتنفيذ هذه املادة من االتفاقية، وأشاروا إىل اتساع نطاق   .٢٣٦

  لعموميني.   األحكام اليت تتناول عواقب الفساد من ِقَبل املوظفني ا
  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  /ب)٧( الفرعية الفقرة

تنظر كل دولة طرف، حينما تسّوغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ 
األساسية لنظامھا القانوني، في اتخاذ إجراءات إلسقاط األھلية، بأمر قضائي أو بأي 

حددھا قانونھا الداخلي، عن األشخاص المدانين وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية ي
  بارتكاب أفعال مجّرمة وفقًا لھذه االتفاقية، للقيام بما يلي:

  (أ). تويل منصب يف منشأة مملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا اعتمدت اإلجراءات امل  .٢٣٧  نصوص عليها يف هذا احلكم من االتفاقية، واستندت إىلبّينت الكويت أ

)، ٣٠/أ من املادة ٧نظر أعاله، الفقرة (أ ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون اجلزاء رقم  ٧١ و ٦٨املادتني 
  ٧٠) من املادة ٤، والفقرة (٤/٧/١٩٧٩من املرسوم بقانون الصادر بتاريخ  ١) من املادة ٧والفقرة (

من قانون  ١٦بشأن تنظيم اخلدمة املدنية، واملادة  ٤/٧/١٩٧٩بتاريخ من املرسوم بقانون الصادر 
لسنة  ١٥من قانون اخلدمة املدنية رقم  ٣٢ و ٣٠، واملادتني ١٩٩٣لسنة  ١محاية األموال العامة رقم 

  نظر أعاله). . (أ١٩٧١لسنة  ٩القانون رقم من  ١، واملادة ١٩٧٩
بشأن  ٤/٧/١٩٧٩من املرسوم بقانون الصادر بتاريخ  ١) من املادة ٧أوضحت الكويت أن الفقرة (  .٢٣٨

من  ٦٨أي شخص متت إدانته جبنحة (كما هو منصوص عليه يف املادة  تمنعتنظيم اخلدمة املدنية 
قانون اجلزاء) أو جرمية خملة بالشرف (كما ورد يف قانون تنظيم اخلدمة املدنية) من التعيني يف اخلدمة 

من االعتبار. ويكون طلب رد االعتبار القضائي بعد مضي مخس سنوات املدنية طاملا مل يُرد إليه 
اليت تزيد على احلبس ملدة بالنسبة للعقوبات  و انقضاء مدة التقادمأو صدور العفو أتاريخ متام التنفيذ 

، وثالث سنوات بالنسبة للعقوبات األخرى بشرط أن يكون احملكوم عليه قد حسنت ثالث سنوات
من قانون اإلجراءات اجلنائية). أما رد االعتبار القانوين فيكون مبضي عشر سنوات  ٢٤٦سريته (املادة 

ذا كانت العقوبة ال تزيد على إومخس سنوات ، ذا كانت العقوبة تزيد على احلبس ملدة ثالث سنواتإ
يف  ١٩٧١لسنة  ٩قانون رقم من ال ١من قانون اإلجراءات اجلنائية). وجتيز املادة  ٢٤٥(املادة  ذلك
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رد اعتبار الشخص إذا كانت هذه هي اإلدانة القانونية األوىل ثبات السابقة اجلزائية األوىل إشأن عدم 
شيح لعضوية اجملالس النيابية أو راغبو الرت له. وُيستثىن من تطبيق هذا القانون، جتار املخدرات و 

   الوظائف باالنتخاب.للمجالس البلدية أو لوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية يف الدولة أو 
القانون الذي جيب يف األصل تطبيقه على  جيدر اإلشارة إىل الفرق بنيأكدت الكويت على أنه   .٢٣٩

في املؤسسات اململوكة كليًّا أو جزئيًّا من والقانون الذي جيب تطبيقه على موظ الوظائف احلكومية،
من  ٤٣ِقَبل الدولة باعتبارها ملكية خاصة. ومن الضروري األخذ بعني االعتبار احلكم الوارد يف املادة 

، واليت ١٩٦٠لسنة  ١٦بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء رقم الصادر  ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 
  نصت على:

  ام يف تطبيق نصوص هذا الفصل: عد يف حكم املوظف العيُ "
  و رقابتها. أشرافها إو املوضوعة حتت أاملوظفون واملستخدمون والعمال يف املصاحل التابعة للحكومة  -
  و معينني. أخبني و احمللية سواء أكانوا منتَ أعضاء اجملالس النيابية العامة أ -
  قضائيون. ون واحلراس المون واخلرباء ووكالء النيابة واملصفّ احملكّ  -
  كل شخص مكلف خبدمة عامة.   -
دارة ومديرو وموظفو ومستخدمو املؤسسات والشركات واجلمعيات واملنظمات إعضاء جمالس أ -

  ".حدى اهليئات العامة تساهم يف ماهلا بنصيب ما بأية صفة كانتإو أذا كانت الدولة إواملنشآت 
  .يذ هذه األحكاممل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات خبصوص تنف  .٢٤٠
ا مل تقم بإجراء أي تقييمات بشأن تأثري اإلجراءات املعنية بإسقاط   .٢٤١ وأشارت الكويت أيًضا إىل أ

األهلية عن العاملني يف املنشآت اململوكة كليًّا أو جزئيًّا من ِقَبل الدولة واملدانني بارتكاب جرائم وفًقا 
  اء مثل هذا التقييم.   جر إللالتفاقية. ومل تطلب الكويت أي مساعدة 

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
أفاد اخلرباء املستعرضون أن الكويت التزمت بتنفيذ هذه االتفاقية، ووسعت النطاق ليتضمن فئة من   .٢٤٢

  األشخاص أمشل مما هو مطلوب. 
  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  )٨الفقرة (

ا التأديبية جتاه املستخدمني املدنيني.من  ١ال متس الفقرة    هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحيا
  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت يف سبيل ذلك إىل املادة   .٢٤٣ من  ٢٧ذكرت الكويت أ

ل، أن املساءلة القانونية ال متنع ينت الكويت على حنو مفصَّ . وب١٩٧٩لسنة  ١٥املرسوم بقانون رقم 
 ١٩٧٩لسنة  ١٥من املرسوم بقانون رقم  ٢٧ملادة اخضوع املوظف للجزاء التأدييب، وذلك مبوجب 

كل موظف خيل بالواجبات أو خيالف احملظورات املنصوص   " بشأن اخلدمة املدنية، واليت نصت على:
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ا، وذلك مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلزائية أو املدنية عند عاقب تأديبيًّ ح يُ عليها يف القوانني أو اللوائ
  ".االقتضاء

  
  )٢٧المادة (

عاقب كل موظف خيل بالواجبات أو خيالف احملظورات املنصوص عليها يف القوانني أو اللوائح يُ "
  ضاء.ا، وذلك مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلزائية أو املدنية عند االقتتأديبيًّ 

ا ألمر كتايب صدر إليه عفى املوظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذً ويُ 
صدر األمر. وال من رئيسه بالرغم من تنبيهه إىل املخالفة، ويف هذه احلالة تكون املسئولية على مُ 

  ".ا إال عن خطئه الشخصيسأل املوظف مدنيًّ يُ 
  ذا احلكم من االتفاقية.هلأمثلة تدل على جناح تنفيذ التدابري املتَخذة لالمتثال مل تقدم الكويت أي   .٢٤٤
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لتنظيم ممارسة السلطات   . ٢٤٥ أفادت الكويت أ

مثل جراء إلاملوظف املدين. ومل تطلب الكويت أي مساعدة  يف حقاملختصة الصالحيات التأديبية 
  هذا التقييم.

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  أفاد اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٢٤٦

  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  )٩الفقرة (

 توصيفا هلذه االتفاقية و فقً األفعال اجملّرمة و القاضي بأن يكون توصيف  أليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبد
لقانون لا حصرً  اطبقة أو املبادئ القانونية األخرى اليت حتكم مشروعية السلوك حمفوظً نالدفوع القانونية امل

  .ا لذلك القانونوفقً اجلرائم تلك واملعاقبة على الحقة امللدولة الطرف، وبوجوب الداخلي ل
  

  يذ المادةص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفملخّ (أ). 
  

  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: ٣٠المادة 
  )١٠الفقرة (

تسعى الدول األطراف إىل تشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمّرمة وفًقا هلذه االتفاقية 
م.   يف جمتمعا

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد ن  .٢٤٧ من قانون تنظيم  ٩٠- ٨٥فذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املواد ذكرت الكويت أ

. ويتناول هذا القانون أطر دمج السجناء يف اجملتمع خالل قضاء مدة ١٩٦٢لسنة  ٢٦السجون رقم 
دمج السجناء يف  واعادةعقوبتهم بالسجن. فاملشرع الكوييت أخذ بعني االعتبار احلاجة إىل تقومي 
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دف اجملتمع بعد قض اء مدة عقوبتهم يف السجن، وذلك بالتزامن مع السياسة العقابية احلديثة اليت 
 أخذ بعنييف املقام األول إىل تقومي السجني، وإعادة دجمه داخل اجملتمع. وبالتايل، فإن املشرع الكوييت 

  إىل الرعاية االجتماعية والثقافية أثناء قضاء فرتة عقوبتهم.  السجناء االعتبار حاجة
  )٨٥المادة (

داء الفرائض أكثر لرتغيب املسجونني يف الفضيلة وحثهم على أو أيكون لكل سجن واعظ ديين "
كثر يف العلوم االجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه أو أخصائي أالدينية. كما يكون له 

  ".الالئحة الداخلية
  )٨٦المادة (

الته النفسية واالجتماعية جلنة تتألف من تقوم بفحص ح، كل حمكوم عليه باحلبس يف جناية"
خصائي يف العلوم االجتماعية والنفسية والواعظ الديين، وتقدم هذه اللجنة ضابط السجن واأل

ا مبا تراه يف شأن معاملة املسجون ونوع العمل الذي يقوم به، ووسائل    ".صالحهإتوصيا
  )٨٧المادة (

ببذل مجيع  ،عن املسجون مبدة كافية اإلفراجقبل ، ابقةتقوم اللجنة املنصوص عليها يف املادة الس"
  ".املساعدات اليت تكفل للمفرج عنه وسيلة للعيش تبعده عن العودة للجرمية

  )٨٨المادة (
ويضع  ،العقوبة ىدارة السجن بتعليم املسجونني مع مراعاة السجن ومدى االستعداد ومدإتقوم "

  ".والتعليم منهج الدراسة العلمية واملهنية للرجال والنساءوزير الداخلية باالتفاق مع وزير الرتبية 
  )٨٩المادة (

شجع املسجونون خالقية، ويُ أا دينية وعلمية و نشأ يف كل سجن مكتبة للمسجونني حتوي كتبً تُ "
ا يف    وقات فراغهم. أعلى االنتفاع 

لك وفق ما ن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف من جرائد وجمالت وذأجيوز للمسجونني 
  ".تقرره الالئحة الداخلية

  )٩٠المادة (
مداده بالكتب العلمية اليت حيتاج اليها يف مواصلة إا مبعهد علمي، وجب ذا كان املسجون ملتحقً "إ

  ".داء االمتحان يف املعهد الذي التحق به، بعد موافقة مدير السجونأدراسته. وجيوز له 
ت العود، أو أمثلة تدل على جناح تنفيذ التدابري املتَخذة مل تقدم الكويت إحصائيات بشأن معدال  .٢٤٨

  ذا احلكم من االتفاقية.هللالمتثال 
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة  .٢٤٩ دماج لتعزيز إعادة ان أفادت الكويت أيًضا بأ

تطلب الكويت أي مساعدة األشخاص املدانني بارتكاب جرائم وفًقا لالتفاقية داخل اجملتمع. ومل 
  جراء مثل هذا التقييم.إل

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
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  الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.  .٢٥٠
  

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١المادة 
  /أ)١(الفرعية الفقرة 

ق نظامھا القانوني تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطا- ١
  الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:

ها قيمة (أ). العائدات اإلجرامية املتأتية من أفعال جمّرمة وفًقا هلذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتُ 
  تلك العائدات.

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
من  ٦٦) من املادة ٦ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الفقرة (أفادت الكويت أ  .٢٥١

(قانون  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ٧٨(قانون اجلزاء)، واملادة  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 
(بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء)، والفقرة  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون  ٤٢اجلزاء)، واملادة 

والذي منح السلطة القضائية احلق  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من قانون غسل األموال رقم  ١٢ملادة ) من ا٣(
معاَقب عليها مبوجب هذا القانون،  جرميةأي مصادرة األموال والوسائط املستخدمة يف ارتكاب يف 

  واحلق أيًضا يف مصادرة العائدات اليت حتققت من هذه اجلرمية.
  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 

  )٦٦(المادة 
  العقوبات التبعية والتكميلية املقررة يف هذا القانون هي:"
  .٦٨احلرمان من احلقوق واملزايا املنصوص عليها يف املادة  -١
  العزل من الوظائف العامة. -٢
  احلرمان من مزاولة املهنة. -٣
  إغالق احملال العامة. -٤
  مراقبة الشرطة. -٥
  املصادرة. -٦
  د.إبعاد األجنيب عن البال -٧
ا بكفالة أو غري مصحوب تقدمي تعهد باحملافظة على األمن وبالتزام حسن السرية، مصحوبً  -٨

  ".ا
  )٧٨المادة (

جيوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي مبصادرة األشياء املضبوطة اليت "
ا أن تُ استُ  ياء اليت حتصلت منها، وذلك دون مساس ستعمل يف ارتكاب اجلرمية واألشعملت أو كان من شأ

عد صنعها أو النية على هذه األشياء. فإذا كانت األشياء املذكورة يف الفقرة السابقة يُ  حبقوق الغري حسين
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ا حق للغري حسين ا ولو تعلق  ا أو التعامل فيها جرمية يف ذاته، تعني على القاضي أن حيكم مبصادر  حياز
  ".النية

  
   ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 

  )٤٢المادة (
  ا للمواد السابقة. يط على سبيل الرشوة طبقً سالو  أو حوال مبصادرة ما يدفعه الراشيحيكم يف مجيع األ"
  ".ليه ما يصادر مما دفعهإد الراشي من العقوبة رُ  يعفأذا إ

  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥القانون رقم 
  )٦المادة (

عاقب كل من يرتكب جرمية من اجلرائم يُ ، ن آخرمع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانو "
) من هذا القانون باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن ٢املنصوص عليها يف املادة (

ومبصادرة األموال واملمتلكات ، نصف قيمة األموال حمل اجلرمية وال تزيد على كامل قيمة هذه األموال
 مة يف ارتكاب اجلرمية، وذلك دون اإلخالل حبقوق الغري حسين النية.والعائدات والوسائط املستخد

ة من وال حيول انقضاء الدعوى اجلزائية ألي سبب من األسباب دون احلكم مبصادرة األموال املتحصلَ 
ا ألحكام هذه املادة يتم التصرف كم فيها باملصادرة وفقً عمليات غسيل األموال، ويف مجيع األحوال اليت حيُ 

ا قرار من وزير املاليةا للقواعد واإلجراءات اليت يصدُ رة وفقً ألموال املصادَ يف ا   ".ر 
ذا احلكم، أو معلومات هلمل تقدم الكويت أي أمثلة تدل على جناح تنفيذ التدابري املتَخذة لالمتثال   .٢٥٢

  تتعلق بقضايا ُقضي فيها مبصادرة العائدات.
ا مل ُجتْرِ    .٢٥٣ أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة إلتاحة مصادرة عائدات  ذكرت الكويت أيًضا أ

  جراء مثل هذا التقييم. إلاجلرمية وفًقا هلذه االتفاقية. ومل تطلب الكويت أي مساعدة 
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
حت الكويت خالل الزيارة الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية. وأوض  .٢٥٤

العام جتميد األصول مث إحالة املوضوع إىل القاضي الختاذ القرار  النائبالقطرية أنه جيوز بقرار من 
املصادرة اخلاص  نصوصباملصادرة. أما بالنسبة للممتلكات املنقولة، فإن قانون غسل األموال لديه 

الة خمافة اخنفاض قيمة املمتلكات أو تلفها، كل املسائل األخرى على إجراء آخر. ويف ح  تمدبه، وتع
ا.  للنائبجيوز  وينقضي أمد أوامر التجميد العام يف هذه احلالة إيداعها لدى شخص أو وكالة للعناية 

  بانتهاء القضية، كما جيوز الطعن على هذه األوامر. 
  

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١المادة 
  /ب)١( الفقرة الفرعية

لة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامھا القانوني تتخذ كل دو- ١
  الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
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(ب). املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو كانت ُمعّدة لالستخدام يف 
  ارتكاب أفعال جمّرمة وفًقا هلذه االتفاقية.

  صلة باستعراض تنفيذ المادةص المعلومات ذات الملخّ (أ).  
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، واستشهدت باملادة   .٢٥٥ من قانون اجلزاء  ٧٨أشارت الكويت إىل أ

، ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من قانون مكافحة غسل األموال رقم  ٣/١٢، واملادة ١٩٦٠لسنة  ١٦رقم 
  حيث تبىن املشرع احلكم املشار إليه. 

  )٧٨المادة (
ضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي مبصادرة األشياء جيوز للقا"

ا أن تُ  ستعمل يف ارتكاب اجلرمية واألشياء اليت حتصلت املضبوطة اليت استعملت أو كان من شأ
النية على هذه األشياء. فإذا كانت األشياء املذكورة يف  منها، وذلك دون مساس حبقوق الغري حسين

ا أو التعامل فيها جرمية يف ذاته، تعني على القاضي أن حيكم ابقة يُ الفقرة الس عد صنعها أو حياز
ا حق للغري حسين ا ولو تعلق    ".النية مبصادر

لحكم لمل تعرض الكويت أي أمثلة تدل على جناح تنفيذ التدابري املتَخذة على الصعيد احمللي لالمتثال   .٢٥٦
  قضايا ُقضي فيها باملصادرة.     قيد االستعراض، أو معلومات بشأن

ا مل ُجتِْر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذة للتمكني من مصادرة املمتلكات أو   .٢٥٧ أفادت الكويت أ
أو يراد استخدامها يف ارتكاب أفعال جمرمة وفًقا هلذه ، املعدات أو األدوات األخرى اليت اُستخدمت

  جراء مثل هذا التقييم.إلمساعدة االتفاقية. ومل تطلب الكويت أي 
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٢٥٨

  

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١المادة 
  )٢الفقرة (

اء المشار تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أيٍّ من األشي. ٢
من ھذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته  ١إليھا في الفقرة 

  في نھاية المطاف.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٢٥٩  ١٦من القانون رقم  ٧٨أفادت الكويت أ

لسنة  ١من قانون محاية األموال العامة رقم  ٢٥ و ٢٤(قانون اجلزاء)، واملادتني  ١٩٦٠نة لس
(قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية)،  ١٩٦٠لسنة  ١٧من القانون رقم  ٧٧، واملادة ١٩٩٣
من  ٨عض أحكام قانون اجلزاء)، واملادة ب(بتعديل ل ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٤٢واملادة 

 ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من القانون رقم  ٦. وقد منحت املادة ٢٠٠٢لسنة  ٣٥ون غسل األموال رقم قان
مصادرة األموال والوسائط املستخدمة يف بشأن مكافحة غسل األموال السلطة القضائية احلق يف 
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معاَقب عليها مبوجب هذا القانون، واحلق أيًضا يف مصادرة العائدات اليت حتققت  جرميةأي ارتكاب 
  هذه اجلرمية. من

  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 
  ) ٧٨المادة (

جيوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي مبصادرة األشياء املضبوطة اليت "
ا أن تُ استُ  ستعمل يف ارتكاب اجلرمية واألشياء اليت حتصلت منها، وذلك دون مساس عملت أو كان من شأ

عد صنعها أو النية على هذه األشياء. فإذا كانت األشياء املذكورة يف الفقرة السابقة يُ  حبقوق الغري حسين
ا حق للغري حسين ا ولو تعلق  ا أو التعامل فيها جرمية يف ذاته، تعني على القاضي أن حيكم مبصادر  حياز

  ".النية
  ١٩٩٣لسنة  ١القانون رقم 

  ) ٢٤المادة (
دالئل كافية بالنسبة ألحد األشخاص على أنه ارتكب إحدى اجلرائم للنائب العام إذا جتمعت لديه "

ومن  ،من هذا القانون أن يأمر مبنعه من السفر ١٤ و ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩املنصوص عليها يف املواد 
ا وذلك بالنسبة  ،وأن يبادر باختاذ ما يراه من اإلجراءات التحفظية يف هذا الشأن ،التصرف يف أمواله وإدار

 ،أو يد غريه كلها أو بعضها دون أن خيل ذلك بواجب اجلهات اجملين عليها ،ل اليت حتت يد املتهملألموا
املشار إليها يف املادة الثانية من هذا القانون يف اختاذ كافة اإلجراءات القضائية والتحفظية والقانونية واإلدارية و 

ريب األموال.  من جانبها يف داخل البالد وخارجها ملنع 

أو غريهم مىت كانت  نيلغاوز له أن يأمر باختاذ تلك اإلجراءات بالنسبة ألموال زوجه واألوالد القصر أو البوجي
  لتلك األموال صلة باجلرمية.

ا بناء على ترشيح رئيس ديوان احملاسبة، وعلى النائب العام أن يعني وكيًال   إلدارة األموال اليت منعت إدار
  ضوابط أدائه لعمله قرار من رئيس الديوان.ويصدر ببيان واجبات الوكيل و 

 و ٤٤وتسري اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرات السابقة بالنسبة لألشخاص والوقائع اليت ختضع للمواد 
  ".املشار إليه ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٤٨ و ٤٧ و ٤٥

  )٢٥المادة (
أن تتخذ كل ما تراه من  ،يها يف املادة السابقةيف سبيل التحفظ على األموال املشار إل ،لسلطات التحقيق"

 ، للتحفظ على تلك األموال يف أية حالة تكون عليهاوصًال إجراءات يف سبيل تتبعها يف اخلارج وكل ما تراه مُ 
  ".مبا يف ذلك الطرق الدبلوماسية واالستعانة جبهات البحث والتحري األجنبية العامة أو اخلاصة

  ١٩٦٠لسنة  ١٧القانون رقم 
  ) ٧٧المادة (

آخر له عالقة  شيءو أي أمتعة أو أا وراقً أا حيوز ا معينً ن شخصً أو قرائن على أدلة أذا توافرت لدى احملقق "إ
و أ الشيءذلك  بتسليما بتكليف احلائز مرً أن يصدر أو يفيد يف حتقيقها، فإن له أباجلرمية اليت حيقق فيها 
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مر الذي بالطريقة اليت حيددها، ويف املكان والزمان املعينني يف األو متكني احملقق من االطالع عليه، أتقدميه 
ا يصدره، ويعلن األ   مر باحلضور. عالن األإمر للمكلف بالطريقة اليت يقع 

و أي عمل أو ضبط أن يأمر بإجراء تفتيش أاملعلن اليه يف موعده، جاز للمحقق  باألمرذا مل ينفذ املكلف إ
  ملصلحة التحقيق.  الشيءة لوضع يده على هذا عمال السلطة العامأآخر من 

نه قام بأي عمل يقصد به أو أمر قد امتنع عن تنفيذه بغري عذر مقبول، ليه األإه ن املوجَّ أذا ثبت للمحقق إ
ذا إعن الشهادة  االمتناعن يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة أو منع ضبطه، جاز له أ الشيءريب ذلك 
  ".قضيةا يف المل يكن متهمً 
   ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 

  )٤٢المادة (
  ا للمواد السابقة. يط على سبيل الرشوة طبقً سالو  أو حوال مبصادرة ما يدفعه الراشيكم يف مجيع األحيُ "
  ".ليه ما يصادر مما دفعهإد الراشي من العقوبة رُ  يعفأذا إ

  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥القانون رقم 
  )٦المادة (

ب كل من يرتكب جرمية من اجلرائم عاقَ يُ  ،بة أشد ينص عليها قانون آخرمع عدم اإلخالل بأي عقو "
) من هذا القانون باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن ٢املنصوص عليها يف املادة (

نصف قيمة األموال حمل اجلرمية وال تزيد على كامل قيمة هذه األموال ومبصادرة األموال واملمتلكات 
 ئدات والوسائط املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية، وذلك دون اإلخالل حبقوق الغري حسين النية.والعا

وال حيول انقضاء الدعوى اجلزائية ألي سبب من األسباب دون احلكم مبصادرة األموال املتحصلة من 
ادة يتم التصرف ا ألحكام هذه املعمليات غسيل األموال، ويف مجيع األحوال اليت حيكم فيها باملصادرة وفقً 

ا قرار من وزير املاليةيف األموال املصادرة وفقً    ".ا للقواعد واإلجراءات اليت يصدر 
  )٨المادة (

للنائب العام أن يأمر مبنع املتهم من التصرف يف أمواله كلها أو بعضها إىل حني الفصل يف الدعوى اجلزائية. "
نع من التصرف بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ ولكل ذي شأن أن يتظلم للمحكمة املختصة من أمر امل

 صدور هذا األمر. 

إما برفضه أو بإلغاء األمر أو تعديله وتقرير الضمانات ، وعلى احملكمة أن تفصل يف التظلم على وجه السرعة
  الالزمة إن كان هلا مقتض. وال جيوز إعادة التظلم إال بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل يف التظلم. 

  ".ا ملقتضيات التحقيقوز للنائب العام العدول عن األمر أو تعديله وفقً وجي
حكم للمل تعرض الكويت أي أمثلة تدل على جناح تنفيذ التدابري املتخذة على الصعيد احمللي لالمتثال   .٢٦٠

  قيد االستعراض.
ا مل ُجتِْر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذة للتم  .٢٦١ ب أو كني من كشف أو تعقُّ أفادت الكويت بأ

. ومل تطلب الكويت أي من هذه املادة ١من األصناف املشار إليها يف الفقرة جتميد أو حجز أيٍّ 
  جراء مثل هذا التقييم.إلمساعدة 
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  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٢٦٢

  

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١دة الما
  )٣الفقرة (

ا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم  تتخذ كل دولة طرف، وفًقا لقانو
من  ٢و ١إدارة السلطات املختصة للممتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة املشمولة يف الفقرتني 

  هذه املادة.
  

  ومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةص المعلملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، واستندت يف سبيل ذلك إىل األحكام الواردة   .٢٦٣ أفادت الكويت أ

من  ٢٨ و ٢٤، واملادتني ١٩٦٠لسنة  ١٧من القانون رقم  ٢٣٧ و ٩٧ و ٩٣ و ٩٠املواد يف 
  ,٢٠٠٥لسنة  ٩رقم  الوزاري، والقرار ١٩٩٣لسنة  ١القانون رقم 

باإلجراءات واحملاكمات اجلزائية،  ١٩٦٠لسنة  ١٧من القانون رقم  ٢٣٧ و ٩٧ و ٩٣تتعلق املواد   .٢٦٤
باإلجراءات  انتتعلقف ١٩٩٣لسنة  ١من  قانون محاية األموال العامة رقم  ٢٨ و ٢٤أما املادتان 

حلق يف  العامةامنحت النيابة املعنية بالتحفظ أو احلجز أو املصادرة للممتلكات أو األموال، حيث 
اإلدارة أو االحتفاظ أو التخلص من تلك املمتلكات أو األموال إذا اقتضى األمر ذلك. وُعِنَيت املادة 

األموال  غسلاملشار إليها ببطالن أي تصرفات أجراها احملكوم عليه يف األموال املرتبطة جبرائم  ٢٨

عام. ووفًقا هلذه املادة، فإن هذه التصرفات تعترب باطلة دون ، مبا يف ذلك االعتداء على املال ال العامة
  املساس حبق األطراف الثالثة حسنة النية.    

  )٩٠المادة (
ذا رأى إالشخص. و  أو ذا مل تكن تابعة للمسكنإموال املنقولة، فيما عدا الرسائل، ال تتمتع باحلرمة األ"

ا، فله إو الختاذ أاحملقق لزومها للتحقيق يف قضية معينة  ن أو أ بضبطها ا مستقًال مرً أن يصدر أجراء بشأ
  ".يضبطها بنفسه

  ) ٩٣المادة (
مر بتسليم ن يلزم بسدادها من يصدر األأشياء املضبوطة تدفع من خزانة الدولة، على نفقات صيانة األ"

  و من تلزمه احملكمة بذلك. أليه إاملضبوطات 
ال تتناسب مع  وأن نفقات صيانتها باهظة أو أة للتلف، ن االشياء املضبوطة معرضأذا تبني للمحقق إ

  ". الضبط بأحكاميداع مثنها يف خزانة احملكمة، وحيل الثمن حملها فيما يتعلق إقيمتها، جاز له بيعها و 
  )٩٧المادة (
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ىل شخص معني غري من ضبطت لديه، إو بردها أشياء املضبوطة  حتكم حمكمة املوضوع مبصادرة األملذا "إ
  بطت لديه. ىل من ضُ إن يأمر بتسليمها ألى احملقق مبجرد الفصل النهائي يف القضية وجب ع

 انتهاءحد يف ظرف سنة واحدة من أىل صاحب احلق فيها، ومل يطالب بذلك إشياء ذا مل ميكن تسليم األإ
  ".ا للدولةشياء تصبح ملكً القضية، فإن هذه األ

  )٢٣٧المادة (
و أمن العام و لرئيس الشرطة واألأا للدولة، وجيوز للمحكمة ح ملكً صبأمضبوط  شيءذا حكم مبصادرة "إ

حدى اجلهات إىل إو تسليمها أو باملمارسة، أو بيعها باملزاد أرة، شياء املصادَ األ بإتالفن يأمر أللنائب العام 
  ".ذا نص عليه يف احلكمإا تالفها واجبً إويكون ، ا يف حدود القوانني لالنتفاعاحلكومية 

ا مل تقوم بإجراء تقييمات بشأن إدارة املمتلكات اجملمدة، أو احملجوز عليها، أو   .٢٦٥ أوضحت الكويت أ
املصادرة، عالوة على ذلك، مل تقدم الكويت أمثلة تدل على جناح تنفيذ التدابري املتَخذة على الصعيد 

  احمللي لالمتثال إىل هذا احلكم قيد االستعراض. 
ا مل  .٢٦٦  ُجتِْر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لتنظيم إدارة املمتلكات اجملمدة، أفادت الكويت أ

ا. ومل تطلب الكويت أي مساعدة يف إجراء مثل هذا التقييم.   أو احملجوز عليها، أو اليت متت مصادر
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
تسري   ٢٤هلذا احلكم من االتفاقية، وقد أفادوا أن املادة الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت   .٢٦٧

   شخص ما إلدارة هذه األموال أو األصول املصادرة.نيالعام بتعي النائبكذلك على السماح 
  

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١المادة  
  )٤الفقرة (

أو  إذا ُحّولت ھذه العائدات اإلجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بھا، جزئيًّا
كليًّا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بداًل من العائدات، للتدابير المشار إليھا في 

  ھذه المادة.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٢٦٨ من الدستور الكوييت.  ٧٠أفادت الكويت أ

تفاقيات اليت صدقت عليها تعترب جزًءا من القانون الوطين، ومن مث، فهذا احلكم وأوضحت أن اال
  الدستوري يتماشى مع اتفاقية فيينا. 

  ) ٧٠المادة (
وتكون للمعاهدة قوة  ، "ُيربم األمري املعاهدات مبرسوم ويبلغها جملس األمة فورًا مشفوعة مبا يناسب من البيان

أن معاهدات الصلح والتحالف،  ىعل، ليها ونشرها يف اجلريدة الرمسيةالقانون بعد إبرامها والتصديق ع
ا الطبيعية أو حبقوق السيادة أو حقوق املواطنني العامة أو اخلاصة  ،واملعاهدات املتعلقة بأراضي الدولة أو ثروا

ت غري الواردة يف واملعاهدات اليت حتمل خزانة الدولة شيًئا من النفقا، واإلقامة ،ومعاهدات التجارة واملالحة
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وال جيوز يف أي حال أن تتضمن ، امليزانية أو تتضمن تعديًال لقوانني الكويت جيب لنفاذها أن تصدر بقانون
  املعاهدة شروطًا سرية تناقض شروطها العلنية".

  مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام.  ,٢٩٦
ا مل جتُْ   .٢٧٠ لحكم قيد االستعراض. لِر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال أفادت الكويت أ

ا مل تطلب أي مساعدة إلجراء أي تقييم كهذا.     وذكرت الكويت أ
    

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
يارة القطرية أبلغت رصد اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت لالتفاقية، وأشاروا إىل أن الكويت أثناء الز   .٢٧١

احملوَّلة من القانون املذكور أعاله واملتعلق باملمتلكات  ١٧و  ٨بأنه ينبغي اإلشارة إىل املادتني 
  . واملخلوطة

  

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١المادة 
  )٥الفقرة (

إذا ُخلطت هذه العائدات اإلجرامية مبمتلكات اكُتسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك 
متلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات املخلوطة، مع عدم املساس بأي صالحيات تتعلق امل

  بتجميدها أو حجزها.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل  .٢٧٢ وييت من الدستور الك ٧٠املادة  أفادت الكويت بأ

من الدستور الكوييت، تعترب اتفاقيات فيينا اليت صدقت عليها  ٧٠نظر أعاله). ووفًقا لنص املادة (أ
الكويت جزًءا من نظامها القانوين. ويرتتب على ذلك اعتبار احلكم الوارد يف الفقرة مبثابة أساس 

ا مع الدول األخرى واألطراف.    تشريعي للتطبيق داخل دولة الكويت يف عالقا
  مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذا احلكم.  ,٢٧٣
ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال إىل احلكم، ومل تقدم   .٢٧٤ ذكرت الكويت أ

  نتائج هذه التقييمات. 
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  ثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية. رصد اخلرباء املستعرضون امت  .٢٧٥

  (انظر إىل اإلشارة الواردة يف املادة السابقة)
 

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١المادة 
  )٦الفقرة (
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ُختضع أيًضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريني على العائدات 
جرامية، أو من املمتلكات اليت ُحّولت خرى املتأتية من هذه العائدات اإلفع األاإلجرامية، اإليرادات أو املنا

ا تلك العائدات. ا، أو من املمتلكات اليت اختلطت    تلك العائدات إليها أو بُّدلت 
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االت  .٢٧٦ من الدستور الكوييت  ٧٠فاقية، وأشارت إىل املادة أفادت الكويت أ

من الدستور الكوييت، تعترب اتفاقيات فيينا اليت صدقت عليها  ٧٠نظر أعاله). ووفًقا لنص املادة أ(
ذلك، اعتبار احلكم الوارد يف الفقرة مبثابة أساس  عنالكويت جزًءا من نظامها القانوين. ويرتتب 

ا مع الدول األخرى واألطراف.تشريعي للتطبيق داخل دولة ال   كويت يف عالقا
  مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذا احلكم.  ,٢٧٧
ا مل ُجتِْر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال إىل احلكم قيد االستعراض،   .٢٧٨ ذكرت الكويت أ

  قييم.ومل تطلب الكويت أي مساعدة إلجراء مثل هذا الت
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  املرجو مراجعة املثال املذكور أعاله.رصد اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٢٧٩

  

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١المادة 
  )٧الفقرة (

ل كل دول ٥٥ألغراض ھذه المادة والمادة  ة طرف محاكمھا أو من ھذه االتفاقية، تخوِّ
سلطاتھا المختصة األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت المصرفية أو المالية أو التجارية 
أو بحجزھا. وال يجوز للدولة الطرف أن ترفض االمتثال ألحكام ھذه الفقرة بحجة 

يَّة المصرفية. رِّ   السِّ
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة أفادت   .٢٨٠ من قانون التسجيل  ٣الكويت أ

 ٢٦، واملادة ١٩٥٩لسنة  ١من قانون السجل التجاري رقم  ١، واملادة ١٩٥٩لسنة  ٥العقاري رقم 
، ١٩٩٦لسنة  ٥٦من قانون الصناعة رقم  ١١، واملادة ١٩٨٠لسنة  ٦٨من قانون التجارة رقم 

  .١٩٦٨لسنة  ٣٢من قانون النقد رقم  ٨٢واملادة 
  ١٩٦٨لسنة  ٣٢القانون رقم 

  )٨٢المادة (
للبنك املركزي أن يطلب من البنوك البيانات والكشوف واملعلومات اإلحصائية اليت يراها ضرورية  - ١"

  ا لتجميع إحصائيات االئتمان املصريف على أساس دوري.لتنفيذ مهامه، وله أن يضع نظامً 
  س إدارة البنك املركزي طبيعة هذه البيانات واملعلومات واملهل املمنوحة لتقدميها. حيدد جمل - ٢
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ا يتعني على البنوك أن تقدم للبنك املركزي كافة البيانات واملعلومات واإلحصائيات اليت يطلبها وفقً  - ٣
ائية بشكل ما عدا نشر املعلومات اإلحص، للنظام الذي يضعه لذلك. وتبقى كافة هذه املعلومات سرية

ستثىن من ذلك البيانات واملعلومات اليت يتبادهلا بنك الكويت املركزي مع البنوك املركزية أو جممع، وتُ 
السلطات الرقابية املصرفية األخرى، لتحقيق أغراض الرقابة اجملمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة 

ا للرتتيبات اليت يتم االتفاق عليها بني بنك فقً لتلك البنوك، ويكون تبادل تلك البيانات واملعلومات و 
    ".الكويت املركزي والبنوك املركزية أو السلطات الرقابية املصرفية املعنية

، مبا يف ذلك البنك  على مجيع املؤسسات املالية، واملنظمات الوطنيةيتعّني وفًقا للقانون الكوييت،   .٢٨١
ا املركزي الكوييت، تقدمي  ، أو الكشف عن املعلومات السرية أو املالية والتجاريةسجالت بتعامال

ذا الشأن  ا، وتنفيذ األحكام واألوامر أو األذونات الصادرة  إىل إحدى املؤسسات الوطنية مصادر
عالوة على ذلك، ليس و الربملان).  –. (احملاكم الوطنية ا بتلك املسائلعىن قانونً ا أو اليت تُ  املنوط

نًا الكشف عن هذه احلسابات أو تقدمي السجالت بدون التقيد بالقوانني أو مبادئ هناك ما مينع قانو 
  السرية املصرفية ما دام هناك أمًرا قضائًيا أو حكًما أو إذنًا بذلك. 

من قانون التسجيل العقاري رقم  ٣احلكم الوارد يف املادة فوفيما يتعلق بتسجيل املعامالت العقارية،   .٢٨٢
على خصوصية التسجيل العقاري عرب تسجيل احملررات املتعلقة بالعقارات. ينص  ١٩٥٩لسنة  ٥

ا:ومن بني    األمور اليت يتعني القيام 
  .إثبات احملررات يف الدفاتر املعدة لذلك -  
  .وموافاة اجلهات املختصة بصور منها، حفظ أصول احملررات بعد إمتام تصويرها -  
  .يلهاإعداد فهارس للمحررات اليت مت تسج -  

دارة إيعد يف بشأن نظام السجل التجاري على أن: " ١٩٥٩لسنة  ١من القانون رقم  ١ونصت املادة   .٢٨٣
 مأا كانوا فرادً أجانب ألمساء التجار الكويتيني واأاملالية دفرت يسمى (السجل التجاري) تقيد فيه 

و وكالة وتدون يف أو فرع أو مركز عام للشركة أمارة الكويت حمل رئيسي إسواء كان هلم يف ، شركات
و تعديل يطرأ أويؤشر فيه بكل تغيري ، ذا القانونهالسجل املذكور مجيع البيانات املنصوص عليها فيه 

ذه اإل   ".دارة يسمى قسم السجل التجاريعليها. ويتواله قسم خاص 
لتجارية اليت أن ميسك الدفاتر االتاجر  ١٩٨٠لسنة  ٦٨من قانون التجارة رقم  ٢٦تلزم املادة   .٢٨٤

تستلزمها طبيعة جتارته وأمهيتها، بطريقة تكفل بيان مركزه املايل بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون 
  .املتعلقة بتجارته

  على: ١٩٩٦لسنة  ٥٦من قانون الصناعة رقم  ١١وفيما يتعلق بالسجالت الصناعية، نصت املادة   .٢٨٥
شآت واحلرف الصناعية وتعطى شهادة بذلك وحتدد الالئحة قيد به مجيع املننشأ سجل صناعي تُ يُ "

  ".التنفيذية إجراءات القيد والتجديد واملواعيد املقررة لذلك
  مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام.  ,٢٨٦
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ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة   .٢٨٧ السجالت املصرفية أو  بإتاحةأفادت الكويت أ
من ِقَبل احملاكم أو السلطات األخرى املختصة. ومل تطلب الكويت أي  التجارية أو حبجزها املالية أو

  مساعدة إلجراء مثل هذا التقييم.  
  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  رصد اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٢٨٨
  : التجميد والحجز والمصادرة٣١ادة الم

  )٨الفقرة (
جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّني املصدر املشروع هلذه العائدات 

املبادئ مع االجرامية املزعومة أو للممتلكات األخرى اخلاضعة للمصادرة، ما دام ذلك اإللزام يتوافق 
ا الداخلياألساسية ل   مع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى.و ، قانو

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا أكدت على عدم وجود نصوص   .٢٨٩ ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، غري أ أفادت الكويت بأ

يقي ألمواله. وبالتايل يقع قانونية واضحة بشأن إمكانية إلزام احملكوم عليه بالكشف عن املصدر احلق
احملاكمة يف بيان مدى تورط احملكوم عليه يف اجلرمية. ومن مث،  االتھام و عبء اإلثبات على سلطة

  فاملمارسة العرفية للبنوك تقتضي أن يفصح العميل عن املصدر طبًقا لتعليمات البنك املركزي الكوييت. 
  ق بالتنفيذ.مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعل  .٢٩٠
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن و   .٢٩١ نظرًا ألنه مل تُتخذ تدابري حمددة تلزم  الفاعليةصرحت أيًضا الكويت بأ

أو املمتلكات األخرى املعرضة للمصادرة.  يثبت املنشأ املشروع لعائدات اجلرمية املزعومةاجلاين بأن 
  جراء مثل هذا التقييم. إلى أي مساعدة وأفادت الكويت أيًضا أنه ليس هناك حاجة للحصول عل

  ذكرت الكويت أنه ال يوجد يف الوقت احلايل جمهودات لتنفيذ احلكم قيد االستعراض.  .٢٩٢
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
ذا احلكم من االتفاقية عقب التقرير خالل امتثلت هلانتهى اخلرباء املستعرضون إىل أن الكويت قد   .٢٩٣
 عدم التعرضارة القطرية، والذي أفاد أنه على سبيل املمارسة، يتعني على الدولة أوًال أن ترسخ مبدأالزي

  للممتلكات. املنشأ املشروع ، وبعد ذلك منح الدفاع فرصة إثبات  للممتلكات
  

  جدتالتحديات، إن وُ (ج). 
  التام للحكم قيد االستعراض. حددت دولة الكويت التحديات الالحقة واملوضوعات املتعلقة بالتنفيذ  .٢٩٤

  خصوصيات النظام القانوين الكوييت. -أ    
  
  

 االحتياجات من المساعدة التقنية(د). 
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ا أن تساعد يف   .٢٩٥ لقد أشارت دولة الكويت بأن أشكال املساعدة التقنية التالية، إن ُوجدت، من شأ
  تنفيذ أفضل للمادة قيد االستعراض:

  / الدروس املستفادة.ةاملمارسات اجليد موجز -أ    
  تشريعات منوذجية.  -ب    

  . هذه مل يُقدَّم إىل دولة الكويت حىت اآلن أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية
  

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١المادة 
  )٩الفقرة (

  .حسنة النية ثالثةأحكام هذه املادة مبا ميس حقوق أطراف  تأويلال جيوز 
  

  ات الصلة باستعراض تنفيذ المادةص المعلومات ذملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل  .٢٩٦ حرص المشرع على مصلحة  أعلنت الكويت أ

من قانون  ١٢والمادة  ١٦/١٩٦٠من قانون الجزاء  ٧٨/١األشخاص حسني النية في  عدة نصوص منھا المادة 
    ٣٥/٢٠٠٢مكافحة غسيل االموال 

  )٧٨المادة (
وز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي مبصادرة األشياء املضبوطة اليت جي"

ا أن تُ استُ  ستعمل يف ارتكاب اجلرمية واألشياء اليت حتصلت منها، وذلك دون مساس عملت أو كان من شأ
عد صنعها أو فقرة السابقة يُ النية على هذه األشياء. فإذا كانت األشياء املذكورة يف ال حبقوق الغري حسين

ا حق للغري حسين ا ولو تعلق  ا أو التعامل فيها جرمية يف ذاته، تعني على القاضي أن حيكم مبصادر  حياز
  ".النية

  مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام.  ,٢٩٧
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن  .٢٩٨ التدابري املتخذة للتوافق مع احلكم قيد  صرحت الكويت أيًضا بأ

  االستعراض. ومل تطلب الكويت أي مساعدة إلجراء مثل هذا تقييم.
  
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب).  
  رصد اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذه املادة من االتفاقية.   .٢٩٩

  

  : التجميد والحجز والمصادرة٣١المادة 
  )١٠الفقرة (

تحديد وتنفيذ التدابير التي يكون بأن القاضي ليس في ھذه المادة ما يمس بالمبدأ 
تلك وخاضعين ل، أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متوافقين مع تشير إليھا

  األحكام.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ).  
  

  : حماية الشهود والخبراء والضحايا٣٢المادة 
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  )١الفقرة (
  

وضمن  تدابير مناسبة وفقًا لنظامھا القانوني الداخلي، تتخذ كل دولة طرف -١
بشھادة  والخبراء الذين يُْدلونلشھود للتوفير حماية فّعالة ، حدود إمكانياتھا

االتفاقية وكذلك ألقاربھم وسائر األشخاص تتعلق بأفعال مجّرمة وفقًا لھذه 
  ن أي انتقام أو ترھيب محتمل.االقتضاء م عند الوثيقي الصلة بھم

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت جزئيًّا هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٣٠٠ من القانون  ١٣٨صرحت الكويت بأ

تعديل (بشأن  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٥٣(قانون اجلزاء)، واملادة  ١٩٦٠لسنة  ١٦رقم 
(قانون  ١٩٦٠لسنة  ١٧من القانون رقم  ١٦٧/٥واملادة  ١٢بعض أحكام قانون اجلزاء)، واملادة 

  اإلجراءات).
من  ٥٣(قانون اجلزاء)، واملادة  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ١٣٨أوضحت الكويت أن املادة   .٣٠١

تناوالن مسألة جترمي إكراه (بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء) ت ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم  
م أو تعديلها. ، الشهود أو اخلرباء ھذا وإن كانت المواد لم تشر بأي شكل من األشكال، لتغري شهاد

صراحة لحماية الضحية اال ان الكويت قد قررت أثناء الزيارة القطرية بأن القانون الكويتي يعامل الضحية 
ة المقررة للشھود وفق المواد المشار إليھا سلفاً والقواعد العامة كشاھد بالضرورة ، مما يستوجب تمتعه بالحماي

   لمدونة قانون الجزاء.
  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 

  )١٣٨المادة (
كم عليه حبسب ا، حيُ ا على عدم أداء الشهادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زورً كل من أكره شاهدً "

  ".بقتنياألحوال، بالعقوبات املقررة يف املادتني السا
  ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 

  ) ٥٣المادة (
هاتني العقوبتني،   بإحدىو أيعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار "

ا حلمله على االعرتاف و خبريً أا و شاهدً أا و بواسطة غريه متهمً أو مستخدم عذب بنفسه أكل موظف عام 
ا. أ بأقوال و على االدالءأجبرمية    و معلومات يف شأ

  شد فيحكم بعقوبة هذا الفعل. أالقانون بعقوبة  عليهو اقرتن بفعل يعاقب أفضى التعذيب أذا إ
  ".ىل املوتإالتعذيب  أفضى إذاا، تكون العقوبة املقررة للقتل عمدً 

  ١٩٦٠لسنة  ١٧القانون رقم 
  )١٢المادة (

قوال متهم أكراه للحصول على اإل  ن يستخدم التعذيب أوأي شخص ذي سلطة قاضية أل ال جيوز حملقق أو"
التحري، وكل عمل  التحقيق أو جراءات احملاكمة أوإثناء أدالء به، ملنعه من تقرير ما يريد اإل شاهد، أو أو

  ".ا للنصوص املقررة يف قانون اجلزاءطبقً  مرتكبهمن هذا القبيل يعاقب 
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  )١٦٧المادة (
ليهم ما تراه من إثبات وتوجه على الوجه اآليت: تسمع احملكمة شهود اإل مكانتسمع الشهود بقدر اإل"
م املدعي، فاملدعي باحلق املدين األ ن إوللمسئول عن احلقوق املدنية  ، جد، وللمتهمن وُ إسئلة، مث يستجو
بقصد خرى، من احملكمة واملدعي واملدعي باحلق املدين، أجد، مناقشتهم بعد ذلك. وجتوز مناقشتهم مرة وُ 
املتهم واملسئول باحلقوق املدنية. مث تسمع  أسئلةجوبتهم عن أدوا الشهادة عنها يف أيضاح الوقائع اليت إ

م املتهم، فاملسئول عن احلقوق املدنية إاحملكمة شهود النفي، وتوجه  ن إليهم ما تراه من االسئلة، مث يستجو
  جد. وُ 

خرى، من احملكمة أهم بعد ذلك، وجتوز مناقشتهم مرة جد، مناقشتن وُ إللمدعى، وللمدعي باحلق املدين 
سئلة أجوبتهم عن أدوا الشهادة عنها يف أيضاح الوقائع اليت إواملتهم واملسئول عن احلقوق املدنية، بقصد 

  املدعي واملدعي باحلق املدين. 
 يفن فيه حماولة للتأثري أ نه ال فائدة منه، أوأ عالقة له بالقضية، أو أن المتنع احملكمة توجيه أي سؤال ترى 

ا بوقائع يتوقف ذا مل يكن متعلقً إخمل لآلداب  ليه، كما متنع توجيه أي سؤال جارح أوإ اإلحياء الشاهد أو
م، أوإىل إن حتمي الشهود من كل حماولة ترمي أعليه الفصل يف الدعوى، وعلى احملكمة  التشويش  رها

  ".عليهم، عند تأدية الشهادة
كويت أمثلة أو معلومات أخرى بشأن تنفيذ التدابري املتَخذة على الصعيد احمللي لالمتثال مل تقدم ال  .٣٠٢

  إىل احلكم قيد االستعراض. 
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن فعالية التدابري املتخذة حلماية الشهود واخلرباء   .٣٠٣ أفادت الكويت أيًضا أ

  لكويت طلًبا باملساعدة إلجراء مثل هذا التقييم. وأقربائهم، واألشخاص املقربني هلم. ومل تلتمس ا
  أفادت الكويت بأنه ال توجد حىت اآلن حماوالت لتنفيذ مزيد من احلكم قيد االستعراض.     .٣٠٤

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
الكويت أثناء أفاد اخلرباء املستعرضون أن هناك حاجة لسن أحكام حمددة حلماية الشهود، وقد أبلغت   .٣٠٥

الزيارة القطرية بأن هناك حاليًّا مشروع قانون قيد النظر يتعلق حبماية املبلغني عن املخالفات، والذي 
لقاضي سلطة لأن أشارت دولة الكويت إىل يشتمل على تدابري وقائية حمددة. باإلضافة إىل ذلك، 

نشر التدابري الوقائية، واستخدام تقديرية واسعة يف إدارة قاعة احملكمة يف هذه القضايا، من خالل 
بشأن إنشاء  ٢٤/٢٠١٢، كما تجدي اإلشارة إلى أن المرسوم بقانون رقم التسجيل املرئي لشهادة الشهود

الھيئة العامة لمكافحة الفساد يتضمن نصوصاً خاصة بحماية المبلغين والشھود وقد زودت الكويت األمين العام 
  وم.لألمم المتحدة بنسخة من ھذا المرس

  

  جدتالتحديات، إن وُ (ج). 
 حددت دولة الكويت التحديات الالحقة واملوضوعات املتعلقة بالتنفيذ التام للحكم قيد االستعراض  .٣٠٦

  يف:
  خصوصيات النظام القانوين الكوييت. -أ    
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 االحتياجات من المساعدة التقنية(د). 

الية، إن ُوجدت، أن تساعد يف تنفيذ أفضل أشكال املساعدة التقنية الت من شأنأشارت الكويت أن   .٣٠٧
  للمادة قيد االستعراض:

  / الدروس املستفادة.املمارسات اجليدة موجز  -أ    
  تشريعات منوذجية.  -ب    

  مل يُقدَّم إىل دولة الكويت حىت اآلن أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية. 
  

  : حماية الشهود والخبراء والضحايا٣٢المادة 
  /أ)٢(ة الفرعيالفقرة 

من ھذه المادة، ودون مساس بحقوق  ١اة في الفقرة التدابير المتوخّ  تشمليجوز أن  - ٢
 :محاكمة حسب األصول المدعى عليه، بما في ذلك حقه في

، بالقدر الالزم واملمكن لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثًال  ءاتإجرا(أ). إرساء 
وي ، عند االقتضاء،متهم والسماحا، بتغيري أماكن إقاعمليًّ  وأماكن تهم بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة 

  .أو بفرض قيود على إفشائهاتواجدهم 
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٣٠٨ من قانون اجلزاء  ١٣٨أعلنت الكويت أ

من قانون اإلجراءات واحملاكمات  ١٦٧)، الفقرة األخرية من املادة ١٩٦٠لسنة  ١٦يت (رقم الكوي
بتعديل بعض  ١٩٧٠لسنة  ٣١رقم من القانون  ٥٣)، واملادة ١٩٦٠لسنة  ١٧اجلزائية (رقم 

  ).١٩٦٠لسنة  ١٦أحكام قانون اجلزاء (رقم 
الشهود أو اخلرباء يف املسائل ذات وجد نصوص قانونية تتعلق حبماية أنه ال تأوضحت الكويت   .٣٠٩

الصلة بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية على وجه التحديد. غري أنه يوجد فقط عدد من النصوص 
  ، األحكام التالية: هاالقانونية وأحكام جنائية عامة متنح محاية عامة للشهود واخلرباء، ومن بين

على ) على مسألة إكراه الشهود ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون اجلزاء الكوييت (رقم  ١٣٨تنص املادة   .٣١٠
ا على عدم كل من أكره شاهدً إلدالء بالشهادة أو منعهم من القيام بذلك. وتنص املادة على: "ا

كم عليه حبسب األحوال، بالعقوبات املقررة يف ا، حيُ أداء الشهادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زورً 
  ".املادتني السابقتني

لسنة  ١٧من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية (رقم  ١٦٧ألخرية من املادة نصت الفقرة ا  .٣١١
نه ال فائدة منه، أ عالقة له بالقضية، أو أن المنع احملكمة توجيه أي سؤال ترى  ) على: "١٩٦٠

خمل  ليه، كما متنع توجيه أي سؤال جارح أوإ اإلحياء الشاهد أو علىن فيه حماولة للتأثري أ أو
ن حتمي أالفصل يف الدعوى، وعلى احملكمة  اا بوقائع يتوقف عليهذا مل يكن متعلقً إلآلداب 

م، أوإىل إالشهود من كل حماولة ترمي    ".التشويش عليهم، عند تأدية الشهادة رها
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بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٥٣تضمنت املادة   ,٣١٢
، عدًدا من الضمانات حلماية الشهود واخلرباء بصفة عامة، حيث ١٩٦٠لسنة  ١٦الكوييت رقم 

و أب باحلبس مدة ال تزيد عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار يعاقَ نصت على: "
و أا و بواسطة غريه متهمً أو مستخدم عذب بنفسه أهاتني العقوبتني، كل موظف عام  بإحدى
ا. أ بأقوالدالء و على اإلأاف جبرمية ا حلمله على االعرت و خبريً أا شاهدً    و معلومات يف شأ

 ،شد فيحكم بعقوبة هذا الفعلأالقانون بعقوبة  عليهيعاقب وإذا أفضى التعذيب أو اقرتن بفعل   .٣١٣
  . ىل املوتإالتعذيب  أفضى إذاا، تكون العقوبة املقررة للقتل عمدً و 

  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 
  )١٣٨المادة (

كم عليه حبسب ا، حيُ ا على عدم أداء الشهادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زورً كره شاهدً كل من أ"
  ".األحوال، بالعقوبات املقررة يف املادتني السابقتني

  ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 
  ) ٥٣المادة (

العقوبتني،  هاتني  بإحدىو أيعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار "
ا حلمله على االعرتاف و خبريً أا و شاهدً أا و بواسطة غريه متهمً أو مستخدم عذب بنفسه أكل موظف عام 

ا. أ بأقوالدالء و على اإلأجبرمية    و معلومات يف شأ
  شد فيحكم بعقوبة هذا الفعل. أالقانون بعقوبة  عليهو اقرتن بفعل يعاقب أفضى التعذيب أذا إ

  ".ىل املوتإالتعذيب  أفضى إذاا، قررة للقتل عمدً تكون العقوبة امل
مل تقدم الكويت أمثلة أو معلومات أخرى بشأن تنفيذ التدابري املتَخذة على الصعيد احمللي لالمتثال   .٣١٤

  .إىل احلكم قيد االستعراض
ة دولة ، وبالتعاون مع البنك الدويل، قامت حكوم٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  لقرار مجلس الوزراءوفًقا   .٣١٥

الكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة والشفافية. ويضم هذا املشروع عدًدا من األنشطة التحليلية وتقدمي 
  املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك:

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢
  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام.  ) ٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  جرائم الفساد. ) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن ٥
  باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد. الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦



 

٨٧ 
 

باإلضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت   .٣١٦
لتقييم نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا ا

  األقسام التالية: 
  .التشريعات الوطنية املقابلة لنصوص االتفاقية) ١    
  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    

) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية. ٤  
  .أفادت الكويت أنه ال توجد حىت اآلن حماوالت لتنفيذ مزيد من احلكم قيد االستعراض  .٣١٧

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
ه كافية لالمتثال إىل هذا احلكم من االتفاقية. الحظ اخلرباء املستعرضون أن األحكام املذكورة أعال  .٣١٨

  (يُرجى الرجوع إىل املالحظات يف املادة السابقة). 
  

  جدتالتحديات، إن وُ (ج). 
 حددت دولة الكويت التحديات الالحقة واملوضوعات املتعلقة بالتنفيذ التام للحكم قيد االستعراض  .٣١٩

  يف:
  خصوصيات النظام القانوين الكوييت. -أ    

  
  

 االحتياجات من المساعدة التقنية(د).  

ا أن تساعد   .٣٢٠ تنفيذ  علىأشارت الكويت أن أشكال املساعدة التقنية التالية، إن ُوجدت، من شأ
  أفضل للمادة قيد االستعراض:

  / الدروس املستفادة.املمارسات اجليدة موجز  -أ    
  تشريعات منوذجية.  -ب    

  اآلن أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية.  مل يُقدَّم إىل دولة الكويت حىت
  

  : حماية الشهود والخبراء والضحايا٣٢المادة 
  /ب)٢(الفرعية الفقرة 

من ھذه المادة، ودون مساس بحقوق  ١اة في الفقرة التدابير المتوخّ  تشمليجوز أن  - ٢
 :محاكمة حسب األصول المدعى عليه، بما في ذلك حقه في

أولئك على حنو يكفل سالمة للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم تتيح دلة خاصة باألتوفري قواعد (ب). 
وصالت الفيديو أو  مثل  باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت،، كالسماح مثًال األشخاص

  .غريها من الوسائل املالئمة
  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 



 

٨٨ 
 

ا قد نفذت أفادت الكو   .٣٢١ أشارت إىل املادة هذا احلكم من االتفاقية، ويف سبيل ذلك، جزئيا يت أ
من قانون  ١٦٧الفقرة األخرية من املادة و )، ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون اجلزاء الكوييت (رقم  ١٣٨

لسنة  ٣١من القانون رقم ٥٣)، واملادة ١٩٦٠لسنة  ١٧اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية (رقم 
  ). (انظر أعاله). ١٩٦٠لسنة  ١٦يل بعض أحكام قانون اجلزاء (رقم بتعد ١٩٧٠

) تتضمن مسألة ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون اجلزاء الكوييت (رقم  ١٣٨أوضحت الكويت أن املادة   .٣٢٢
كل من أكره إكراه الشهود لإلدالء بالشهادة أو منعهم من القيام بذلك. وتنص املادة على: "

كم عليه حبسب األحوال، ا، حيُ ادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زورً ا على عدم أداء الشهشاهدً 
  ".بالعقوبات املقررة يف املادتني السابقتني

لسنة  ١٧من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية (رقم  ١٦٧نصت الفقرة األخرية من املادة   .٣٢٣
نه ال فائدة منه، أ ضية، أوعالقة له بالق أن المنع احملكمة توجيه أي سؤال ترى ) على: "١٩٦٠

خمل لآلداب  ليه، كما متنع توجيه أي سؤال جارح أوإ اإلحياء ن فيه حماولة للتأثري يف الشاهد أوأ أو
ن حتمي الشهود من كل أا بوقائع يتوقف عليه الفصل يف الدعوى، وعلى احملكمة ذا مل يكن متعلقً إ

م، أوإىل إحماولة ترمي    ".أدية الشهادةالتشويش عليهم، عند ت رها
بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٥٣تضمنت املادة   .٣٢٤

، عدًدا من الضمانات حلماية الشهود واخلرباء بصفة عامة، حيث ١٩٦٠لسنة  ١٦الكوييت رقم 
و أنار ب باحلبس مدة ال تزيد عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دييعاقَ نصت على: "

و أا و بواسطة غريه متهمً أو مستخدم عذب بنفسه أهاتني العقوبتني، كل موظف عام  بإحدى
ا. أ بأقوالو على االدالء أا حلمله على االعرتاف جبرمية و خبريً أا شاهدً    و معلومات يف شأ

 ،ا الفعلشد فيحكم بعقوبة هذأالقانون بعقوبة  عليهيعاقب وإذا أفضى التعذيب أو اقرتن بفعل   .٣٢٥
  .ىل املوتإالتعذيب  أفضى إذاا، تكون العقوبة املقررة للقتل عمدً و 

  مل تقدم الكويت أمثلة أو معلومات أخرى بشأن تنفيذ التدابري املتَخذة لالمتثال إىل هذه األحكام.  .٣٢٦
دولة ، وبالتعاون مع البنك الدويل، قامت حكومة ٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  لقرار مجلس الوزراءوفًقا   .٣٢٧

الكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة والشفافية. ويضم هذا املشروع عدًدا من األنشطة التحليلية وتقدمي 
  املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك:

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢
  راسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. )  د٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  ائم الفساد. ) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن جر ٥
   باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد. الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦



 

٨٩ 
 

باإلضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت   .٣٢٨
تقييم نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا ال

  األقسام التالية: 
  .االتفاقية لنصوص المقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    

) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية.٤    
  .أفادت الكويت أنه ال توجد حىت اآلن جهود لتنفيذ مزيد من احلكم قيد االستعراض  .٣٢٩

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  كم من االتفاقية.الحظ اخلرباء املستعرضون بأن الكويت امتثلت إىل هذا احل  .٣٣٠

  

  جدتالتحديات، إن وُ (ج). 
  حددت دولة الكويت التحديات الالحقة واملوضوعات املتعلقة بالتنفيذ التام للحكم قيد االستعراض.  .٣٣١

   خصوصيات النظام القانوين الكوييت. -أ    
  
  

 االحتياجات من المساعدة التقنية(د).  

ا أن تساعد أن أشكال املساعدة إىل أشارت الكويت   .٣٣٢ تنفيذ  يفالتقنية التالية، إن ُوجدت، من شأ
  أفضل للمادة قيد االستعراض:

  / الدروس املستفادة.املمارسات اجليدة موجز -أ    
  تشريعات منوذجية.  -ب    

  مل يُقدَّم إىل دولة الكويت حىت اآلن أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية. 
الدويل بناء على االتفاقية املوقعة معها لتنفيذ  البنكمن  لقد حصلت الكويت على مساعدة تقنية  .٣٣٣

  برنامج احلوكمة على نفقة حكومة الكويت. 
أوضحت الكويت أن متديد و/أو توسيع مثل هذه املساعدات، من شأنه أن يساعدها جزئيًّا الختاذ   .٣٣٤

  التدابري املنصوص عليها يف احلكم قيد االستعراض. 
  

  ود والخبراء والضحايا: حماية الشه٣٢المادة 
  )٣الفقرة (

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص  -٣
  . من هذه املادة ١يف الفقرة  املشار إليهم

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 



 

٩٠ 
 

ا قد نفذت هذا ا  .٣٣٥ مل ُتشر إىل أي نصوص قانونية  هاحلكم من االتفاقية، ولكنأفادت الكويت أ
  معينة، وترى أنه ال يوجد شيء حيول دون تنفيذ هذا احلكم.

  مل تقدم الكويت أمثلة أو إحصائيات بشأن التنفيذ.  ,٣٣٦
ا مل ُجتِْر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتخذة إلبرام اتفاقيات أ أفادت الكويت أيًضا،و    .٣٣٧ مع  و ترتيبات أ

ا لن حتتاج  أماكن إقامة تتعلق بتغيريأخرى دول  أي مساعدة الشهود واخلرباء. وأشارت الكويت إىل أ
  إلجراء مثل هذا التقييم.  

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
لزيارة القطرية، أفاد اخلرباء املستعرضون أن الكويت توافقت مع روح هذا احلكم من االتفاقية. وخالل ا  .٣٣٨

يري إقامة شاهد خارج الكويت، أبلغت الكويت أنه حىت ذلك احلني، ال توجد على اإلطالق قضية لتغ
وجد اتفاقيات ثنائية بشأن هذه اإلمكانية، فضًال عن ذلك، مل حيظر التشريع الكوييت إبرام مثل وال ت

  هذه االتفاقيات أو الرتتيبات يف الظروف املالئمة.
  

  حماية الشهود والخبراء والضحايا :٣٢المادة 
  )٤الفقرة (

  تسري أحكام هذه املادة أيًضا على الضحايا إذا كانوا شهوًدا. -٤
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي، وتسري أيًضا   .٣٣٩ ذكرت الكويت أ

 ١٣٨ام الواردة يف هذه املادة على الضحايا مىت تقدموا للشهادة. وأشارت الكويت إىل املادة األحك
 من قانون ١٦٧الفقرة األخرية من املادة و )، ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون اجلزاء الكوييت (رقم 

لسنة  ٣١من القانون رقم ٥٣)، واملادة ١٩٦٠لسنة  ١٧اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية (رقم 
  ). ١٩٦٠لسنة  ١٦بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء (رقم  ١٩٧٠

  /أ).٢، الفقرة الفرعية ٣٢(انظر أعاله، املادة 
  .مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام  .٣٤٠
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة  .٣٤١ تقدموا  مىتحلماية الضحايا  أفادت الكويت أ

  ومل تطلب الكويت أي مساعدة إلجراء مثل هذا التقييم.. للشهادة
  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون بأن الكويت امتثلت إىل هذا احلكم من االتفاقية.  .٣٤٢

  

  : حماية الشهود والخبراء والضحايا٣٢المادة 
  )٥الفقرة (
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ا الداخلي، إهنً تتيح كل دولة طرف، ر  -٥ مكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار ا بقانو
  يف املراحل املناسبة من االجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة، على حنو ال ميس حبقوق الدفاع.

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا مل متتثل إىل   .٣٤٣ أنه ال توجد حىت اآلن جهود لتنفيذ هذا احلكم. وذكرت أيًضا أفادت الكويت أ

  احلكم. 
  ١٩٦٠لسنة  ١٧قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 

  )١٩٤المادة (
  قوال املعارض وطلباته ورد اخلصوم. أ مسعت ن املعارضة مقبولة شكًال أذا وجدت احملكمة "إ
و غريهم ممن ترى أن تسمع هؤالء الشهود أ، فللمحكمة جراء حتقيق ماإو أذا طلب املعارض مساع شهود إ

م، و    ".جراءاتإا من ن تقوم مبا تراه الزمً أمساع شهاد
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
رصد اخلرباء املستعرضون عدم استجابة الكويت لتنفيذ هذا احلكم من االتفاقية. وأثناء الزيارة   .٣٤٤

عدم وجود قانون يتناول هذا احلكم. غري أن الضحايا عادة ما يطلق القطرية، أفادت الكويت ب
باإلدالء  - وعادة ما يفعلون ذلك - عليهم شهود أثناء عرض القضية، ويف ذلك الوقت يستطيعون

جيوز للضحايا إبالغ القاضي عن قلقهم بشأن سالمتهم وسالمة كما بأقواهلم أمام القاضي.  
الضحايا ليعربوا عن وجهة نظرهم أمام احملكمة يف خمتلف  عائلتهم. ويستطيع القاضي أن يدعو

مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك مرحلة احلكم. وجيوز أن حيدث ذلك إما خطيًّا أو شفهيًّا. وأشارت 
ذا اخلصوص إىل املادة    من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية.  ١٩٤الكويت 

  جدتالتحديات، إن وُ (ج). 
  الكويت التحديات الالحقة واملوضوعات املتعلقة بالتنفيذ التام للحكم قيد االستعراض.حددت دولة   .٣٤٥

  خصوصيات النظام القانوين الكوييت. -أ    
  
  

 االحتياجات من المساعدة التقنية(د).  

ا أن تساعد يف تنفيذ إىل أشارت الكويت   .٣٤٦ أن أشكال املساعدة التقنية التالية، إن ُوجدت، من شأ
  للمادة قيد االستعراض:أفضل 

  / الدروس املستفادة.املمارسات اجليدة موجز  -أ    
  تشريعات منوذجية.  -ب    

  مل يُقدَّم إىل دولة الكويت حىت اآلن أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية. 
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  : حماية المبلّغين٣٣المادة 
مناسبة لتوفري احلماية من  تنظر كل دولة طرف يف أن ُتدخل يف صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري  

أي معاملة ال مسوّغ هلا ألي شخص يقوم، حبسن نّية وألسباب وجيهة، بإبالغ السلطات املختصة 
  بأي وقائع تتعلق بأفعال جمّرمة وفًقا هلذه االتفاقية.

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلك  .٣٤٧ من قانون مكافحة  ١٤م من االتفاقية، وأشارت إىل املادة أوضحت الكويت أ

املسئولية اجلنائية أو املدنية أو عفاء من اإل. ومنح هذا القانون ٢٠٠٢لسنة  ٣٥غسل األموال رقم 
إىل السلطات،   الذين يقومون حبسن نية بإبالغ معلوماتني أو االعتبارينيالطبيعي اإلدارية األشخاصَ 

  يحة، أو ال تؤدي إىل إدانة اجلاين. حىت إذا كانت غري صح

  )١٤المادة (
عفى من املسئولية اجلنائية أو املدنية أو اإلدارية األشخاص الطبيعيون أو االعتباريون الذين يقومون حبسن يُ "

ذه نية بإبالغ معلومات وفقً  ا ألحكام هذا القانون، حىت لو تبني سالمة وعدم إدانة العمليات املرتبطة 
  ."البالغات

ذا احلكم هلمل تقدم الكويت أمثلة تدل على جناح تنفيذ التدابري املتخذة على الصعيد احمللي لالمتثال   .٣٤٨
  قيد االستعراض.

، وبالتعاون مع البنك الدويل، قامت حكومة دولة ٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  لقرار مجلس الوزراءوفًقا   .٣٤٩
ا املشروع عدًدا من األنشطة التحليلية وتقدمي الكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة والشفافية. ويضم هذ

  املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك:
  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  )  املساعدة يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. ٢
  يت ختضع للقانون العام. )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت ال٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  ) القضايا ذات الصلة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن جرائم الفساد. ٥
   بذولة يف جمال مكافحة الفساد.باجلهود امل الناسوعي مدى دراسة تتقصى ) ٦

باإلضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت   .٣٥٠
نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم 

  األقسام التالية: 
  .االتفاقية لنصوص بلةاملقا الوطنية التشريعات) ١    
  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    
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) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، وبيان ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  سني وسائل تطبيق االتفاقية.) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حت٤    
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
الحظ اخلرباء املستعرضون عدم امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية، وأوصوا بأن تنظر الكويت   .٣٥١

يف َسن قانون حلماية األشخاص املبلغني عن الفساد املتمثل يف أي جرم مشمول باالتفاقية. 
ان الكوييت حاليًّا َسن قانون يوفر محاية لألشخاص املبلغني عن حاالت الفساد من ويدرس الربمل
أو االنتقام. يوجد بالفعل بعض من احلماية عند اإلبالغ عن جرائم غسل األموال،  املعاملة اجلائرة

  فضًال عن القوانني السارية يف اخلدمة العامة. 
  

  : عواقب أفعال الفساد٣٤المادة 
عتبار الواجب لما اكتسبته األطراف الثالثة من حقوق بحسن نيّة، مع إيالء اال

تتخذ كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ األساسية لقانونھا الداخلي، تدابير تتناول 
عواقب الفساد. وفي ھذا السياق، يجوز للدول األطراف أن تعتبر الفساد عاماًل ذا 

أو سحب امتياز أو غير ذلك  أھمية في اتخاذ إجراءات قانونية إللغاء أو فسخ عقد
  من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل القانون رقم   .٣٥٢ ، ٢٠٠٨لسنة  ٧أفادت الكويت أ

  . ١٩٩٦لسنة  ٢٥من القانون رقم   ٣و  ٢واملادتني ، ١٩٨٠لسنة  ١٠٥واملرسوم بقانون رقم 
بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل  ٢٠٠٨لسنة  ٧ذكرت الكويت أن القانون رقم   .٣٥٣

ة وتعديل بعض أحكام املرسوم بالقانون رقم  مالك املنظمة أل ١٩٨٠لسنة  ١٠٥واألنظمة املشا
 اآلخراحلكومية اليت تتعلق بأمالك الدولة إذا ارتكب الطرف الدولة، يسمح للدولة بفسخ مجيع العقود 

أي فعل غري قانوين، مثل الغش أو الرشوة. وتسري هذه األحكام أيًضا على مصادرة مبالغ التأمني 
املدفوعة من الطرف اآلخر، واملرافق املقامة على أرض اهليئة احلكومية. وهذا يعطي اهليئة احلكومية 

  الطرف اآلخر بأي تعويضات أخرى بسبب فسخ العقد.  احلق يف الرجوع على 
  

الكشف عن العمولة املدفوعة لقاء إبرام عقد  ١٩٩٦لسنة  ٢٥من القانون رقم  ٣و ٢تتناول املادة   .٣٥٤
مع الدولة، حيث ألزم القانون أي جلنة بالكشف عن هذه العموالت يف سياق العقود اإلدارية املوقعة 

  ومية واليت تتعلق بالدولة.واملربمة مع اهليئات احلك

  ١٩٩٦لسنة  ٢٥القانون رقم 

  )٢المادة (
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، مبا فيها صفقات األسلحة، جيب يف مجيع عقود التوريد والشراء وااللتزام واألشغال العامة"
وأي عقد آخر من أي نوع كان اليت تربمها اجلهات املشار إليها ، واملواد العسكرية جبميع أنواعها

ا كان نوعها أو طريقة إبرامها، واليت ال تقل قيمتها عن مائة ألف دينار، أيًّ يف املادة السابقة، 
سواء مت عن طريق املناقصة الدولية أو احمللية أو عن طريق املمارسة أو التكليف املباشر، أن 

ا إذا كان الطرف املتعاقد مع أي من تلك اجلهات قد دفع أو ا عمّ ا صرحيً يتضمن العقد نصًّ 
أو سيقدم عمولة نقدية أو عينية أو منفعة من أي نوع كانت، لوسيط ظاهر أو سيدفع أو قدم 

مسترت يف العقد من عدمه. ويف حالة النص على دفعها جيب أن يكون للطرف املذكور وكيل 
سم الوسيط بالكامل امعتمد فعلي له أو موطن خمتار يف الكويت، وأن يكشف يف العقد عن 

وحمل عمله، هو أو من ميثله، وعلى األخص عن حتديد مقدار  وصفته ومهنته أو وظيفته وموطنه
  ".العمولة أو نسبتها ونوعها وشخص من دفعت أو ستدفع إليه ومكان دفعها

  )٣المادة (
على كل من يدفع أو يقدم، وكل من يتلقى بأي صفة، عمولة أو هدية أو عطية أو منحة أو "

استشارة، أو مصاريف إدارية، أو خدمات  كمقابل  ،ما أشبه حتت أي تسمية، ولو كانت جانبية
ا بشيء من ذلك، مبناسبة من أي نوع كانت حتقق منفعة مادية أو أدبية، أو يعد أو يتلقى وعدً 

ا إبرام عقد مما هو منصوص عليه يف املادة السابقة أو يف أثناء تنفيذه أن يقدم خالل الثالثني يومً 
ا عن مقدار ا تفصيليًّ ا كتابيًّ ة املتعاقد معها، إقرارً التالية للدفع أو القبض أو الوعد، إىل اجله

ا وأداته. وعلى هذه اجلهة إخطار ديوان احملاسبة بذلك فور  العمولة ونوع العملة ومكان الوفاء 
  ا بصورة منه. تقدمي اإلقرار مشفوعً 

ذا القانون وال تز  ، ال ساريةويسري حكم الفقرة السابقة على العقود املربمة قبل تاريخ العمل 
ا التالية ويكون ميعاد تقدمي اإلقرار بالنسبة إليها هو الثالثني يومً ، سواء بدأ تنفيذها أو مل يبدأ

  ".هلذا التاريخ
  مل تقدم الكويت أمثلة على تنفيذ هذه األحكام.  ,٣٥٥
ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال إىل احلكم   .٣٥٦ قيد أفادت الكويت أ

  االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
الحظ اخلرباء امتثال الكويت إىل هذا احلكم من االتفاقية. وخالل الزيارة القطرية، أفادت الكويت أنه   .٣٥٧

  الغش يف التعاقد.  بسببميكن فسخ العقود 
  

  : التعويض عن الضرر٣٥المادة 
ا الداخلي، لضمان حق الكيانات أو تتخذ كل دو  لة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفًقا ملبادئ قانو

م ضرر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائية ضد املسؤولني عن إحداث ذلك  األشخاص الذين أصا
  الضرر، بُغية احلصول على تعويض.

  



 

٩٥ 
 

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املواد   .٣٥٨  و ٢٣٠ و ٢٢٨ و ٢٢٧أفادت الكويت أ

، باإلضافة إىل املواد ١٩٨٠لسنة  ٦٧من القانون املدين رقم  ٢٤٧ و ٢٤٦ و ٢٤٥ و ٢٣١
  . ١٩٦٠لسنة  ١٧من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية رقم  ١١٥- ١١١

دين الكوييت قواعد التعويض عن األضرار النامجة عن اجلرمية بصفة عامة. حددت أحكام القانون امل  .٣٥٩
بشأن إصدار القانون املدين، على:  ١٩٨٠لسنة  ٦٧من املرسوم بقانون رقم  ٢٢٧وقد نصت املادة 

ا أو ا بغريه يلتزم بتعويضه، سواء أكان يف إحداثه الضرر مباشرً كل من أحدث بفعله اخلاطئ ضررً   -١"
  ا.متسببً 
  ".ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله اخلاطئ ولو كان غري مميز - ٢

تفق على حتديد التعويض عن الضرر الناجم عن إذا مل يُ من القانون املدين على: " ٢٤٥ونصت املادة   .٣٦٠
  ".٢٤٨العمل غري املشروع، توىل القاضي حتديده، وذلك دون إخالل مبا تقضي به املادة 

حيدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه من القانون على أن: " ٢٤٧اق ذاته، نصت املادة ويف السي  .٣٦١
وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. وإن ، ٢٣١و ٢٣٠ا الضرر وفق ما تقرره املادتان جابرً 

ائية، جاز له أن حيتفظ للمضرور  مل يتيسر للقاضي، وقت احلكم، حتديد مقدار التعويض بصفة 
  ".حلق يف أن يطلب، خالل مدة حيددها، إعادة النظر يف التقديربا

  ١٩٨٠لسنة  ٦٧القانون رقم 

  )٢٢٧المادة (
ا بغريه يلتزم بتعويضه، سواء أكان يف إحداثه الضرر كل من أحدث بفعله اخلاطئ ضررً   - ١"

  ا.ا أو متسببً مباشرً 
  ".غري مميزويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله اخلاطئ ولو كان  - ٢

  )٢٢٨المادة (
إذا تعدد األشخاص الذين حدث الضرر خبطئهم، التزم كل منهم، يف مواجهة املضرور،  - ١"

  بتعويض كل الضرر.
ويتوزع غرم املسئولية فيما بني املسئولني املتعددين بقدر دور خطأ كل منهم يف إحداث  - ٢

  ".بالتساوي الضرر. فإن تعذر حتديد هذا الدور، وزع عليهم غرم املسئولية
  )٢٣٠المادة (

يتحدد الضرر الذي يلتزم املسئول عن العمل غري املشروع بالتعويض عنه باخلسارة اليت  - ١"
  وقعت والكسب الذي فات، طاملا كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غري املشروع.

يكن يف  وتعترب اخلسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غري املشروع، إذا مل - ٢
  ".املقدور تفاديها ببذل اجلهد املعقول الذي تقتضيه ظروف احلال من الشخص العادي
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  )٢٣١المادة (
  ا.يتناول التعويض عن العمل غري املشروع الضرر، ولو كان أدبيًّ  - ١"
ويشمل الضرر األديب على األخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة  - ٢

أو حبريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو مبركزه االجتماعي أو األديب املساس حبياته أو جبسمه 
أو باعتباره املايل. كما يشمل الضرر األديب كذلك ما يستشعره الشخص من احلزن واألسى وما 

  يفتقده من عاطفة احلب واحلنان نتيجة موت عزيز عليه.
شئ عن الوفاة إال لألزواج ومع ذلك ال جيوز احلكم بالتعويض عن الضرر األديب النا - ٣

  ".واألقارب إىل الدرجة الثانية
  )٢٤٥المادة (

تفق على حتديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غري املشروع، توىل القاضي إذامل يُ "
  ".٢٤٨حتديده، وذلك دون إخالل مبا تقضي به املادة 

  )٢٤٦المادة (
  يقدر القاضي التعويض بالنقد. - ١"
ا للظروف، وبناء على طلب املضرور أن حيكم بإعادة احلال إىل ما  ي، تبعً وجيوز للقاض - ٢

  ".كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض
  )٢٤٧المادة (

 ٢٣١و  ٢٣٠لضرر وفق ما تقرره املادتان اا حيدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرً  - ١"
  .وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور

ائية، جاز له أن حيتفظ  وإن - ٢ مل يتيسر للقاضي وقت احلكم حتديد مقدار التعويض بصفة 
  ".للمضرور باحلق يف أن يطلب، خالل مدة حيددها، إعادة النظر يف التقدير

  لتنفيذ هذه األحكام.  صيغ أخرىمل تقدم الكويت أي سوابق قضائية أو   .٣٦٢
، وبالتعاون مع البنك الدويل، قامت حكومة دولة ٢٠٠٨ لسنة ٦٢٧رقم  لقرار مجلس الوزراءوفًقا   .٣٦٣

الكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة والشفافية. ويضم هذا املشروع عدًدا من األنشطة التحليلية وتقدمي املشورة يف 
  جماالت عدة، مبا يف ذلك:

  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  يف صياغة بنود مدونة سلوك للقطاع العام. )  املساعدة ٢
  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. ٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  لة حبماية الشهود واملخربين الذين يبلغون عن جرائم الفساد. ) القضايا ذات الص٥
  ) دراسة تتقصى مدى وعي الناس باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد.٦
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باإلضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت من حيث نظامها التشريعي والتطبيقات اليت   .٣٦٤
قية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفا

  األقسام التالية: 
  .االتفاقية لنصوص المقابلة الوطنية التشريعات) ١    

  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    
حة الفساد، وبيان ) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكاف٣  

  جوانب النقص يف هذا الصدد.
  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية.٤    

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  الحظ اخلرباء امتثال الكويت إىل هذا احلكم من االتفاقية.  .٣٦٥

  

  . السلطات المختصة٣٦المادة 
كل دولة طرف، وفقًا للمبادئ األساسية لنظامھا القانوني، ما قد يلزم من تتخذ 

تدابير لضمان وجود ھيئة أو ھيئات متخصصة أو أشخاص متخصصين في 
مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون. وتمنح تلك الھيئة أو الھيئات أو ھؤالء 

للنظام القانوني للدولة األشخاص ما يلزم من االستقاللية، وفقًا للمبادئ األساسية 
الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفھم بفعالية ودون أي تأثير ال مسوغ لـه. 
وينبغي تزويد ھؤالء األشخاص أو موظفي تلك الھيئة أو الھيئات بما يلزم من 

  التدريب والموارد المالية ألداء مھامھم.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٣٦٦ من املرسوم بقانون رقم  ٢أفادت الكويت أ

من  ١)، واملادة ١٩٦٤لسنة  ٣٠من قانون إنشاء ديوان احملاسبة (رقم  ٦، واملادة ١٩٦٠لسنة  ١٠
رسوم بقانون مكرر من امل ٥١و  ٣٤و  ٣٣)، واملواد ١٩٦٤لسنة  ٣٧قانون املناقصات العامة (رقم 

، قواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتاميبشأن  ١٩٧٨لسنة  ٣١رقم 
لسنة  ٣٤٦من املرسوم رقم  ٢، واملادة ١٩٩٣لسنة  ١العامة رقم من قانون محاية األموال  ٨واملادة 
بتفويض  ١٩٩٢لسنة  ١١٨١ بإنشاء جهاز متابعة األداء احلكومي، وقرار جملس الوزراء رقم ٢٠٠٧

، وقرار وزير املالية رقم بشأن حتديد اختصاصات وتبعية املراقبني املاليني ورؤساء احلساباتوزير املالية 
حتديد اختصاصات وتبعية املراقبني املاليني بشأن   ٢٠٠٢لسنة  ٢١والقرار رقم  ٢٠٠٠لسنة  ١٠

بإنشاء  ٢٠٠٦لسنة  ٥٧رار وزير املالية رقم يف اهليئات واملؤسسات احلكومية، وق ورؤساء احلسابات
بإنشاء  ٢٤/٢٠١٢صدر املرسوم بقانون رقم  ١٩/١١/٢٠١٢وبتاريخ   شعبة مستقلة للرقابة املالية.

اهليئة العامة ملكافحة الفساد والكشف عن الذمة املالية والذي منح تلك اهليئة اختصاصات متعددة 



 

٩٨ 
 

لألشخاص املخاطبني باحكام هذا القانون فضال عن  الذمة املالية والكشف عن ملكافحة الفساد
  محاية الشهود واملبلغني يف جرائم الفساد.

  
  
  

  .١٩٦٠لسنة  ١٠مرسوم أميري رقم 
  )٢المادة (

  خيتص ديوان اخلدمة املدنية مبا يأيت: 
ذه اقرتاح القوانني واللوائح اخلاصة بشؤون الوظائف العامة ،وإبداء الرأي فيما يُقرتح من   أوًال: مشروعات متصلة 

  الشؤون قبل إقرارها.
  اإلشراف على تنفيذ قوانني ولوائح التوظيف وتفسريها ومراقبة تطبيقها.  ثانًيا:
ا بقدر ما تقتضيه حاجة ، وضع القواعد اخلاصة بسياسة األجور واملرتبات  ثالثًا: وحتديد عدد الوظائف ودرجا

  العمل. 
  العمل وطبيعته وواجباته ومسؤولياته واملؤهالت الالزمة ألدائه.ترتيب الوظائف على أساس نوع   رابًعا:

مراجعة مشروعات امليزانيات واالعتمادات األخرى فيما خيتص بالوظائف وكل ما يقرر للموظفني   خامًسا:
  واملستخدمني من مرتبات وإبداء مالحظاته عليها.

  تصة بالتصديق عليه.وجيب عرض هذه املالحظات مع مشروع امليزانية على السلطة املخ  
  وضع النظم اخلاصة باختيار أصلح املرشحني لشغل الوظائف الشاغرة وحتديد املؤهالت الالزمة هلا.  سادًسا:
  وضع النظم اخلاصة بتدريب املوظفني واإلشراف على تنفيذها.  سابًعا:
  وضع نظام السجل العام ملوظفي الدولة واإلشراف على تنفيذه.  ثامًنا:

  نص يف قانون أو الئحة على اختصاص الديوان بنظره. كل ما  تاسًعا:
دف الكشف عن املخالفات  وضع النظم اخلاصة مبتابعة أعمال اجلهاز اإلداري،  عاشرًا: ومعاجلة الشكاوى 

  واقرتاح الوسائل الالزمة لتفاديها.  واملعوقات اليت قد تظهر عند تنفيذ قوانني ونظم اخلدمة املدنية،
اسات التطوير اإلداري وخططه ،واقرتاح الوسائل الالزمة لتنفيها ،وتقدمي املعونة الفنية مبا رسم سي  حادي عشر: 

يكفل رفع كفاءة األداء واالرتقاء مبستوى اخلدمات العامة للمواطنني يف إطار السياسة العامة 
  للدولة.

  ل احلكومي على وجه مرٍض.وضمان سري العم، وعلى العموم خيتص الديوان بالنظر يف رفع مستوى اخلدمة العامة
  

  ١٩٦٤لسنة  ٣٧القانون رقم 
  ). ١المادة (

  لحق مبجلس الوزراء. شكل جلنة للمناقصات العامة تسمى (( جلنة املناقصات املركزية )) وتُ تُ "
املناقصات العامة وبالبت فيها وإرساء املناقصة على أصلح  يفتقدم  اليتوختتص هذه اللجنة بتلقي العطاءات 

  ".ا لإلجراءات املبينة يف هذا القانونذلك وفقً و  ،عطاء
  



 

٩٩ 
 

  ١٩٧٨لسنة  ٣١مرسوم بقانون رقم 
  )٣٣المادة (

  ".يعني مبختلف الوزارات واإلدارات احلكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات"
  

  )٣٤المادة (
 املاليني ورؤساء حيدد بقرار من جملس الوزراء بناء على اقرتاح وزير املالية اختصاصات وتبعية املراقبني"

  ".احلسابات
  ) مكرر٥١المادة (

يعني وزير املالية باجلهات ذات امليزانية املستقلة مراقبني ماليني ورؤساء للحسابات، ويصدر قرار من وزير "
م   ".املالية بتحديد اختصاصا

  

  ١٩٩٣لسنة  ١القانون رقم 
  )٨المادة (

وال العامة)، تكون مهمتها دراسة التقارير املشار إليها يف تشكل مبجلس األمة جلنة تسمى ( جلنة محاية األم"
 املادة السابقة.

 ،األسبوع األول من اجتماعه السنويوتؤلف هذه اللجنة من مخسة أعضاء خيتارهم جملس األمة خالل 
  ".املشار إليه ١٩٦٣) لسنة ١٢وتسري عليها أحكام القانون رقم (

  

  ٢٠٠٧لسنة  ٣٤٦مرسوم بالقانون رقم 
  )٢ادة (الم

م واجلهات  ،كل يف اختصاصه ،يتوىل اجلهاز بالتنسيق مع الوزراء املعنيني" معاونتهم يف متابعة أداء وزارا
ا احلكومية التابعة هلا يف تنفيذ القوانني واللوائح والتزامها يف أداء أعماهلا بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقً 

متابعة قيام اجلهات املشار إليها مبباشرة اختصاصها فيما  وله على وجه اخلصوص ،لربنامج عمل احلكومة
  يلي: 

وإعداد تقارير دورية بشأن  ،متابعة تنفيذ قرارات رئيس جملس الوزراء لدى اجلهات املعنية -١
واقرتاح ما يلزم يف هذا  ،املوقف بغرض التأكد من حتقيق هذه القرارات األهداف املنشودة منها

  الشأن. 
ي وإعداد تقرير دور  ،ذ القرارات الوزارية مبعرفة الوزارات املعنية واجلهات التابعة هلامتابعة تنفي -٢

والعرض على الوزير املختص مبا يلزم لتحقيق األهداف املنشودة  ،بشأن املوقف التنفيذي لكل منها
  من قراراته داخل الوزارة أو اجلهة التابعة له. 

كومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية بالتنسيق مع التنفيذي للمشروعات احل فمتابعة املوق -٣
والعرض على الوزير املختص باملقرتحات  ،ويف ضوء الربنامج الزمين املعتمد للتنفيذ ،هذه اجلهات

اء هذه املشروعات.    الالزمة لإلسراع يف إ
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  وضع نظم الستطالع الرأي العام يف مستوى األداء احلكومي وسبل االرتقاء به.  -٤
راسة تقارير ديوان احملاسبة عن نتائج الفحص واملراجعة السنوية للجهات اليت ختضع لرقابة د -٥

 ،ل العامة بالتعاون مع هذه اجلهاتا لقانون محاية األمواأو طبقً  ،ا لقانون إنشائهالديوان طبقً 
  ".لعمل على تالفيها مستقبًال اواقرتاح اآلليات والتوصيات املناسبة ملعاجلة هذه املالحظات و 

متابعة التنسيق بني الوزارات واجلهات احلكومية يف تنفيذ ما تكلف به من جملس الوزراء من  -٦
  أعمال ومهام مشرتكة. 

ا هلذا ويكون رئيس اجلهاز رئيسً  ،واإلشراف على أعمال جملس وكالء الوزارات اخلدمية واإلدارية
  اجمللس. 

  .ما يكلف به من مهام أو اختصاصات أخرى -٧
  

  ٢٠٠٠) لسنة ١٠وزارة المالية رقم (قرار 
بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب  ١٩٧٨لسنة  ٣١بعد االطالع على املرسوم بالقانون رقم 

يف شأن التنظيم اإلداري وحتديد االختصاصات والتفويض  ١٩٩٢لسنة  ١١٦وعلى املرسوم بالقانون رقم  اخلتامي،
 ١١٨١وعلى قرار جملس الوزراء رقم  يف شأن وزارة املالية، ١٩٨٦أغسطس  ١٢رسوم الصادر بتاريخ وعلى امل فيها،

بتفويض وزير املالية يف تعيني مراقبني ماليني ورؤساء للحسابات مبختلف الوزرات  ٢٠/١٢/١٩٩٢الصادر بتاريخ 
م وتبعيتهم، يف شأن حتديد اختصاصات  ١٩٩٣لسنة  ٣٠والقرار الوزاري رقم  واإلدارات احلكومية  وحتديد اختصاصا

  وبناء على عرض وكيل وزارة املالية؛ وتبعية املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات،
  قرر

  -مادة أوىل-
حتدد اختصاصات املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات يف الوزرات واإلدارات احلكومية واجلهات ذات امليزانيات امللحقة 

  التايل:وتبعيتهم على الوجه 
 متثيل وزارة املالية لدى اجلهة احلكومية، وذلك دون إخالل باختصاصات إدارات وزارة املالية. .١

 الرقابة على تنفيذ ميزانية اجلهة إيراًدا ومصروًفا ودراسة أهداف االستخدامات واملوارد. .٢

للجهات احلكومية ،والتوجيه اإلسهام يف إيضاح وبيان املفاهيم األساسية للتعليمات اليت تصدرها وزارة املالية  .٣
 الفين للعاملني بالوحدات احملاسبية اليت تدخل يف نطاق عمله.

 حضور اجتماعات جلان إعداد مشروع ميزانية اجلهة بالتنسيق مع شؤون امليزانية العامة بوزارة املالية.  .٤

 ملشاركة يف اختاذ القرار.حضور جلان املزايدات واملمارسات واملناقصات اليت تشكلها اجلهة دون أن يكون له ا .٥

وإعداد  التحقق من سابقة االرتباط، وذلك منًعا من حدوث أي جتاوز يف الصرف عن اعتمادات امليزانية، .٦
 التقارير الالزمة عن االرتباطات غري املسددة ،وبيان أسباب ذلك. 

ة املناقصات أو موافقة االطالع على كافة العقود وااللتزامات يف حدود املبالغ اليت يتطلب عرضها على جلن .٧
 وزارة التخطيط قبل إبرامها، للتحقق من صحة اإلجراءات وفًقا للقوانني واللوائح والتعليمات.

اعتماد رد قيمة اجلزاءات أو الغرامات للمقاولني أو املوردين بعد التحقق من أن قرار إلغائها أو ختفيضها قد  .٨
 صدر من السلطة املختصة بتوقيعها. 
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 قيع الشروط اجلزائية على املوردين أو املقاولني يف حالة خمالفتهم لشروط العقد.التحقق من تو  .٩

 والرتخيص بصرفها يف ضوء ما تقضي به التعليمات املالية. دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية، .١٠

والتأكد من  ،ا مع كافة املستندات املؤيدة هلاالتوقيع على استثمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعته  .١١
صحتها وسالمة اإلجراءات ومطابقتها للقوانني والتعليمات املالية، وله يف سبيل ذلك االطالع على كافة 

 املستندات وامللفات اليت يرى أمهيتها يف عملية الرقابة.

 إخطار وزارة املالية بأي واقعة صرف تتضمن خمالفة مالية فور اكتشافها. .١٢

 ادات وفًقا للقوانني والتعليمات املالية.التحقق من حتصيل وتوريد اإلير  .١٣

االشرتاك يف جلان اجلرد الدوري واملفاجئ للنقدية بالصندوق، والطوابع املالية والربيدية وما يف حكمها،  .١٤
 واعتمادها.

 مراجعة السجالت والدفاتر احملاسبية للتأكد من انتظام القيد فيها. .١٥

والتأكد من مطابقتها للتعليمات الصادرة عن  ساب األمانات،دراسة كافة املستندات اخلاصة بتعلية مبالغ حل  .١٦
 وزارة املالية.

ا ألحكام الرقابة على العمليات املالية. .١٧  دراسة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفاء

 التحقق من صحة إجراءات جرد املوجودات بكافة أنواعها. .١٨

ا.متابعة تنفيذ توصيات خمتلف األجهزة الرقابية يف الدولة وإج .١٩  راءات تالقي مالحظا

 إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة املالية املسبقة ومواطن اهلدر يف اإلنفاق العام. .٢٠

  -مادة ثانية-
وحتديد جهة  ،على اقرتاح وكيل وزارة املالية يكون تعيني املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات بقرار من وزير املالية بناءً 

  يل أو رئيس للحسابات بقرار من وكيل وزارة املالية.عمل كل مراقب ما
  -مادة ثالثة-

ا على شكل مكافآت أو مزايا  حيظر على املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات تقاضي أي مبالغ من اجلهات املعينني 
  نقدية أو عينية.

  -مادة رابعة-
اها من خدمات إدار يكون تأثيث مكتب املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات وما يتبع  ،ية على عاتق اجلهات املعينني 

  وتتم معاملتهم معاملة مدراء اإلدارات.
  - مادة خامسة-

  ١٩٩٣) لسنة ٣٠يلغى القرار الوزاري رقم (
  - مادة سادسة-

  . ويعمل به اعتباًرا من تاريخ صدوره، وينشر يف اجلريدة الرمسية كل فيما خيصه، تنفيذ هذا القرار، على املسئولني،
  

  ٢٠٠٢) لسنة ٢١قرار وزارة المالية رقم (



 

١٠٢ 
 

بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب  ١٩٧٨لسنة  ٣١بعد االطالع على املرسوم بالقانون رقم 
رض وبناء على ع يف شأن وزارة املالية، ١٩٨٦أغسطس  ١٢اخلتامي والقوانني املعدلة له، وعلى املرسوم الصادر بتاريخ 

  وكيل وزارة املالية؛
  قرر

  "مادة أوىل"
يكون تعيني املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات باجلهات ذات امليزانيات املستقلة بقرار من وزير املالية بناء على اقرتاح 

  وكيل وزارة املالية، ويتم حتديد جهة عمل كل مراقب مايل أو رئيس للحسابات بقرار من وكيل وزارة املالية.
  ادة ثانية""م

  خيتص املراقب املايل ورئيس احلسابات يف اجلهات املشار إليها يف املادة السابقة مبا يلي:
 متثيل وزارة املالية لدى اجلهة، وذلك دون اإلخالل باختصاصات إدارات وزارة املالية. .١

ا  الرقابة على تنفيذ ميزانية اجلهة املعتمدة إيراًدا ومصروًفا، وكذلك األصول واخلصوم، .٢ وفًقا للقوانني املعمول 
 واللوائح والنظم املعتمدة مبا يف ذلك نظام االرتباطات.

 اإلسهام يف إيضاح املفاهيم األساسية للتعليمات اليت تصدرها وزارة املالية.  .٣

 حضور اجتماعات جلنة إعداد مشروع ميزانية اجلهة بالتنسيق مع شؤون امليزانية العامة لوازرة املالية.   .٤

وأن رد قيمة اجلزاءات أو  ق من توقيع اجلزاءات على املوردين واملقاولني يف حالة خمالفتهم لشروط العقد،التحق .٥
 الغرامات للمقاولني أو املوردين وقرار إلغائها أو ختفيضها قدر صدر من السلطة املختصة بتوقيعها.

ا،التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كافة امل .٦ والتأكد من  ستندات املؤيدة 
صحتها وسالمة اإلجراءات والتوجيه احملاسيب ومطابقتها للقوانني والنظم واللوائح اخلاصة باجلهة، وله يف سبيل 

 ذلك االطالع على كافة املستندات وامللفات اليت يرى أمهيتها يف عملية الرقابة.

لوائح املالية والنظم املعتمدة، مع مراعاة القواعد احملاسبية التحقق من أن التسويات احملاسبية واملالية تتم ل .٧
 وخاصة عند إقفال حسابات السنة املالية. املتعارف عليها،

 دراسة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها إلحكام الرقابة على العمليات املالية. .٨

 ا.متابعة تنفيذ توصيات خمتلف األجهزة الرقابية وإجراءات تاليف مالحظا .٩

 إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة املالية املسبقة. .١٠
  

  ٢٠٠٦) لسنة ٥٧قرار وزارة المالية رقم (
  وزير املالية

  بشأن وزارة املالية، ١٢/٨/١٨٦بعد االطالع على املرسوم الصادر بتاريخ 
الرقابة على تنفيذها واحلساب بقواعد إعداد امليزانيات العامة و بشأن ١٩٧٨لسنة  ٣١وعلى املرسوم بقانون رقم 

  ،اخلتامي
بتفويض وزير املالية يف تعيني مراقبني ماليني ورؤساء  ٢٠/١٢/١٩٩٢) بتاريخ ١١٨١وعلى قرار جملس الوزراء رقم (

م وتبعيتهم،   للحسابات مبختلف الوزرات واإلدارات احلكومية  وحتديد اختصاصا



 

١٠٣ 
 

قواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة بشأن ١٩٧٨لسنة  ٣١رقم  ) من املرسوم بقانون٣٤و ٣٣وعلى تطبيق املواد (
  ،على تنفيذها واحلساب اخلتامي

  يف شأن حتديد اختصاصات وتبعية املراقبني املاليني ورؤساء احلسابات، ٢٠٠٠) لسنة ١٠وعلى القرار الوزاري رقم (
ني املاليني ورؤساء احلسابات باجلهات ذات بتحديد اختصاصات املراقب ٢٠٠٢) لسنة ٢١وعلى القرار الوزاري رقم (

  امليزانيات املستقلة،
د حتت مسمى قطاع بإنشاء قطاع جدي ٢٠/١١/٢٠٠٥الصادر بتاريخ  ٢٠٠٥) لسنة ٢٨وعلى القرار الوزاري رقم (

  الرقابة املالية.
بشأن املوافقة على تنظيم قسم الرقابة  ٢٥/١١/٢٠٠٦) بتاريخ   ٤٤٣١٢وعلى خطاب مكتب اخلدمة املدنية رقم (

  ووفًقا ملتطلبات ومصلحة العمل؛ املالية ونقل وتبعية مكتب التخطيط والتنمية واملتابعة ملساعد وكيل شؤون الرقابة املالية،
  قرر

  (مادة أوىل)
  الية على النحو التايل:يتم تنظيم قطاع الرقابة امل

 إدارة الرقابة املالية للوزارات واإلدارات احلكومة. .١

 إدارة الرقابة املالية للهيئات التابعة هلا واملؤسسات املستقلة. .٢

 مكتب التخطيط والتنمية واملتابعة.  .٣

  (مادة ثانية)
  صدوره.على املسئولني ،كل فيما خيصه، تنفيذ هذا القرار ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ 

 ) ٣٧،  ٣٦،  ٢٦،  ٢٥،  ٢٣،  ٢٢،  ١٠،  ٦،  ٥،  ٤،  ٣،  ٢المواد أرقام (  ٢٤/١٢المرسوم بقانون رقم 

  
  

ذكرت الكويت أن لديها العديد من اآلليات واهليئات اإلشرافية والرقابية املعنية، كل فيما خيصه، اليت   .٣٦٧
هاكات اليت متثل إهدارًا لألموال العامة، تتعاون مع بعضها البعض ملكافحة جرائم الفساد، واالنت

وغريها من املسائل األخرى املتعلقة مبكافحة الفساد. وتضم هذه اهليئات املعنية النيابة العامة، وديوان 
املالية يف البنك املركزي، وقسم الرقابة املالية يف وزارة  التحرياتوحدة و احملاسبة، وجملس اخلدمة املدنية، 

اللجنة الدائمة حلماية األموال العامة التابعة و جهاز متابعة األداء احلكومي، و الداخلية،  وزارةو املالية، 
  جمللس األمة.  

  
على سبيل املثال لذلك، تضطلع النيابة العامة بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية باسم اجملتمع،   .٣٦٨

حقة املذنبني وتنفيذ األحكام  تطبيق القوانني اجلزائية ومالو واإلشراف على شؤون الضبط القضائي، 
  من الدستور. ١٦٧كما جاء يف املادة 

تشتمل على رقابة ومراجعة الحقتني بشأن أنشطة  يوان احملاسبة عدة آليات تنظيميةيستخدم د  .٣٦٩
  وحدات وأجهزة الدولة اإلدارية يف أداء مهامهم وحتقيق أهدافهم.



 

١٠٤ 
 

 ،اخلدمة املدنية اختصاصات الديوانبإنشاء ديوان  ١٩٦٠) لسنة ١٠أوضح املرسوم األمريي رقم (  .٣٧٠
واليت تتضمن اإلشراف على تنفيذ قوانني ولوائح التوظيف. باإلضافة إىل ذلك، وحتت إشراف الديوان 

والذي يتضمن أحكام تعيني املراقبني  ٢٠٠٢) لسنة ١٠فقد صدر مرسوم جملس اخلدمة املدنية رقم (
هليئات احلكومية واهليئات التابعة هلا من أجل حتقيق الرقابة اإلدارية بشان التوظيف يف الوزارات وإدارة ا

  قبل أو بعد اختاذ القرارات اإلدارية يف هذا الصدد. 
خيتص جهاز متابعة أداء احلكومة بدراسة تقارير ديوان احملاسبة املعنية بنتائج الفحص واملراجعة السنوية   .٣٧١

اسبة وفًقا للقانون الذي أنشأه، أو قانون محاية األموال العامة للهيئات اليت ختضع إىل رقابة ديوان احمل
بالتعاون مع هذه اجلهات. أيًضا يقرتح اآلليات والتوصيات املناسبة لتدارك أي مالحظات، والعمل 

  ).٢٠٠٧لسنة  ٣٤٦من املرسوم بقانون رقم  ٢على جتنبها يف املستقبل. (املادة 
ة، تشكلت اللجنة الدائمة حلماية املال العام مبجلس األمة مبوجب املادة يف سياق محاية األموال العام  .٣٧٢

) وتعديالته. وتضطلع هذه اللجنة بعدد كثري ١٩٩٣لسنة  ١من قانون محاية األموال العامة (رقم ٨
من االختصاصات فيما يتعلق حبماية األموال العامة، منها دراسة تقارير ديوان احملاسبة املعنية بظروف 

األموال املستثَمرة من ِقَبل املؤسسات يف الداخل أو اخلارج، واألرصدة غري املستثمرة. وجيوز ووضع 
هلذه اللجنة أيًضا، بناء على طلب من جملس األمة،  إجراء حتقيق بشأن إهدار املال العام أو دراسة 

  أي مسألة تتعلق بعملها. 
ملكافحة الفساد  بإنشاء الھيئة العامة ٢٤/٢٠١٢قد صدر المرسوم بقانون رقم جتدر اإلشارة إىل أنه   .٣٧٣

  ومنحها كافة السلطات والصالحيات لتتمكن من أداء مهامها كما ينبغي.
.    وهناك أيًضا اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،واليت تضم يف عضويتها ممثلني ٣٧٤

ِقَبل النسابة العامة، ووزارة املالية، ووزارة التجارة  عن مجيع اهليئات احلكومية وهي وزارة العدل ممثلة من
والصناعة، ووزارة الداخلية، والبنك املركزي الكوييت، ووزارة اخلارجية، ووزارة الشؤون االجتماعية 

  والعمل، واإلدارة العامة للجمارك، وبورصة الكويت.
بشأن مكافحة عمليات غسل  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥يف القانون رقم  ٣ُعنيت الفقرة األخرية من املادة   ,٣٧٥

املؤسسات املالية واألشخاص االلتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية األموال، بااللتزام التام من ِقَبل 
وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ، اليت تصدر إليها من اجلهات احلكومية املشرفة عليها

 .ذات صلة مبكافحة عمليات غسيل األموال
، تشكلت جلنة املناقصات املركزية على إثر التنظيم املركزي للرقابة املالية. ختتص هذه ١٩٦٤يف عام   .٣٧٦

ا الدولة، ولديها كافة املوارد  اللجنة باإلشراف وتنظيم اإلنفاق العام يف املشروعات الرمسية اليت تقوم 
ا أو اقرتحتها الدولة البشرية وغريها من أجل تنشيط وإقرار املبادئ العامة للشفاف ية واملساواة اليت باشر

  يف املناقصات.
باإلضافة إىل ما سبق، تضطلع اللجنة الدائمة حلماية األموال العامة مبجلس األمة، واليت يتألف كل   .٣٧٧

أعضائها من جلنة الشؤون املالية واالقتصادية، وجلنة الشؤون التشريعية والقانونية، مبهمة دراسة التقارير 



 

١٠٥ 
 

لسنة  ١٢املشار إليها يف املادة السابقة. ختضع أعمال هذه اللجنة إىل أحكام القانون املشار إليه رقم 
  (الالئحة الداخلية جمللس األمة).  ١٩٦٣

بإنشاء جهاز متابعة األداء  ٢٠٠٧لسنة  ٣٤٦من املرسوم بقانون رقم  ٢يف ضوء أحكام املادة   .٣٧٨
معاونتهم يف متابعة أداء  ،كل يف اختصاصه،ق مع الوزراء املعنيني التنسي، ويتوىل هذا اجلهاز احلكومي

م واجلهات احلكومية التابعة هلا يف تنفيذ القوانني واللوائح والتزامها يف أداء أعماهلا بتنفيذ  وزارا
، متابعة تنفيذ قرارات رئيس جملس الوزراء. أيًضا، السياسة العامة للدولة وفقًا لربنامج عمل احلكومة

للمشروعات احلكومية داخل كل وزارة أو جهة حكومية بالتنسيق مع هذه  متابعة تنفيذ املشروعاتو 
نتائج الفحص بشأن تقارير ديوان احملاسبة ، ومراجعة اجلهات ويف ضوء الربنامج الزمين املعتمد للتنفيذ

املناسبة ملعاجلة هذه واملراجعة السنوية للجهات اليت ختضع لرقابة الديوان اقرتاح اآلليات والتوصيات 
  .لعمل على تالفيها مستقبًال ااملالحظات و 

لحكم قيد لأفادت الكويت أن األمثلة بشأن جناح تنفيذ اإلجراءات احمللية املتخذة لالمتثال   .٣٧٩
ا اهليئات الرقابية واإلشرافية للمسامهة  االستعراض تتضمن اآليت: املهام واالختصاصات اليت تضطلع 

قابة املالية الفعالة على مجيع املعامالت املالية يف اجلهات احلكومية، تقييم األداء املايل يف تشديد الر 
يئات الرقابة املالية  للوحدات اإلدارية للحكومة خارج دولة الكويت، تعزيز أطر الشراكة فيا يتعلق 

لدولة لوقف التعيينات للمنظمات العربية واإلقليمية اليت تساهم الدولة فيها ماليًّا، وتنفيذ سياسة ا
  خالل فرتة االنتخابات.

  قدمت الكويت مزيًدا من املعلومات عن اإلجراءات املتخذة لضمان استقاللية اهليئة املتخصصة.    .٣٨٠
بشأن إنشاء ديوان اخلدمة املدنية على  ١٩٦٠لسنة  ١٠نصت املادة األوىل من املرسوم بقانون رقم   .٣٨١

دنية هيئة مستقلة تشرف على شؤون املوظفني واملستخدمني، وتُلحق أن: "يكون ديوان اخلدمة امل
بإنشاء ديوان احملاسبة  ١٩٦٤لسنة  ٣٠أشارت املادة األوىل من القانون رقم  كمامبجلس الوزراء".  

  إىل أن ديوان احملاسبة هيئة مستقلة على الصعيد الوطين. 
، الشخصية الكويت املركزي واملهنة املصرفيةيف شأن النقد وبنك  ١٩٦٨لسنة  ٣٢قانون رقم منح ال  .٣٨٢

تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة االعتبارية للبنك املركزي الكوييت، ونص على أن:" 
  .تسمى " بنك الكويت املركزي " ويشار إليها يف هذا القانون بالبنك املركزي

 

  )١٣المادة (
تسمى "بنك الكويت املركزي" ويشار إليها يف  تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة"

ا له يف دولة وله أن يفتح فروعً  ،ا للبنكهذا القانون بالبنك املركزي. وتكون مدينة الكويت مركزً 
  ."الكويت وأن يعني وكالء ومراسلني له يف اخلارج

، ٢٠٠٦) لسنة ٥٧ي رقم (هناك اجتاه حنو منح شعبة الرقابة املالية، اليت أُنشئت مبوجب القرار الوزار   .٣٨٣
استقاللية أكثر. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الشعبة وضعت مشروع قواعد لتنظيم سلوك املراقبني 
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املاليني ورؤساء احلسابات، وتعمل أيًضا على تقدمي اآلراء الفنية السليمة املأخوذة من ِقَبل املراقب 
تفرض أي جهة إدارية عليا رأيًا خمالًفا لآلراء الفنية  املايل بشأن املعامالت املالية اليت وافق عليها كي ال

  السليمة املقدمة يف مجيع النواحي. 
ا اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واليت   .٣٨٤ تتضمن االختصاصات واملهام املنوط 

ريبية الالزمة، وزيادة الوعي تضم يف عضويتها كافة األطراف الوزارية املعنية، والية اقرتاح الربامج التد
بشأن التدابري املتخذة ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، والتنسيق بني أعضاء اهليئات 
واملؤسسات األخرى لتحقيق هذه األهداف. وعلى هذا األساس، مت تشكيل فريق من ممثلني من 

  أعضاء اللجنة إلعداد الربامج التدريبية الالزمة يف هذا الصدد. 
بشأن  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥من القانون رقم  ٣) من املادة ٥أفادت الكويت أنه جتدر اإلشارة إىل الفقرة (  .٣٨٥

مكافحة عمليات غسل األموال طالبت البنوك، وشركات االستثمار، وشركات ومؤسسات الصرافة 
لعاملني فيها تبين سياسة تدريب للمسئولني واوالتأمني، واملؤسسات املالية األخرى، وكذلك األفراد، ب

  .باملستجدات يف جمال مكافحة عمليات غسيل األموال ،باستمرار،ا مبا يكفل إحاطتهم علمً 
ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال إىل احلكم قيد   .٣٨٦ أفادت الكويت أ

  االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  دةالمالحظات المتعلقة بتنفيذ الما(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٣٨٧

  

  : التعاون مع سلطات إنفاذ القانون٣٧المادة 
  )١الفقرة (

تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحاالت المناسبة، إمكانية تخفيف  -١
الحقة بشأن فعل عقوبة المتھم الذي يقدم عونًا كبيًرا في عمليات التحقيق أو الم

  مجّرم وفقًا لھذه االتفاقية.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ).  
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٣٨٨ من قانون محاية  ٢١أفادت الكويت أ

(قانون اجلزاء)،  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ٥٦، واملادة ١٩٩٣لسنة  ١األموال العامة رقم 
(بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء)،  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٤٠و  ٣٩واملادتني 

. تتصدى هذه القوانني للحاالت اليت ٢٠٠٣لسنة  ٣٥من قانون غسل األموال رقم  ١٠واملادة 
كما تتناول هذه سيشارك فيها األشخاص أو شاركوا يف ارتكاب جرمية معاَقب عليها يف القانون،  

  القوانني أيضا جواز العفو يف حالة اإلبالغ عن هذه اجلرائم. 

  ١٩٩٣لسنة  ١القانون رقم 
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  )٢١المادة (
أو ديوان احملاسبة بوجود اتفاق ، عفى من العقاب كل من بادر من اجلناة بإبالغ النيابة العامةيُ "

ومبن اشرتكوا فيه قبل البدء يف  ،جنائي الرتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون
تنفيذ اجلرمية، وجيوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ بعد إمتام اجلرمية وقبل البدء يف 

ن اجلاين يف التحقيق السلطات من القبض على مرتكيب اجلرمية التحقيق، كما جيوز هلا ذلك إذا مكّ 
على مرتكيب جرمية أخرى مماثلة هلا يف النوع أو  ،اآلخرين أو ضبط األموال موضوع اجلرمية

 ".واخلطورة

  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 
  )٥٦المادة رقم (

توقع إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واختذوا العدة لذلك على وجه ال يُ "
تقع اجلرمية موضوع   عن اتفاق جنائي ولو ملكل منهم مسئوًال    دَّ معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، عُ 

  االتفاق.
إذا كانت عقوبة اجلرمية  واتب على االتفاق اجلنائي باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنويعاقَ 

موضوع االتفاق هي اإلعدام أو احلبس املؤبد. أما إذا كانت عقوبة اجلرمية أقل من ذلك، كانت 
املقررة للجرمية أو الغرامة اليت ال عقوبة االتفاق اجلنائي احلبس مدة ال تزيد على ثلث مدة احلبس 

  جياوز مقدارها ثلث مقدار الغرامة املقررة للجرمية.
عفى من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي ومبن اشرتكوا فيه، ويُ 

 عّني قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جرمية. فإذا كان اإلخبار بعد البحث والتفتيش، ت
  ". إىل القبض على املتفقني اآلخرينأن يوصل فعًال 

 

  ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 
  )٣٩المادة (

  يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة املقررة للمرتشي. "
و الوسيط باحلبس مدة ال تزيد على مخس أا يعاقب الراشي و االمتناع عنه حقًّ أداء العمل أإذا كان 
  هاتني العقوبتني.  بإحدىو ألف دينار أ وبغرامة ال تزيد على، سنوات

خرب السلطات العامة باجلرمية ولو بعد أذا إعفى الراشي والوسيط من العقوبة حوال يُ يف مجيع األ
  ".متامها

  )٤٠المادة (
شد من العقوبة املقررة للرشوة أب عليه القانون بعقوبة عاقِ فعل يُ  ارتكابذا كان الغرض من الرشوة "إ

 ىعفويُ ، املرتشي والوسيط بالعقوبة املقررة لذلك الفعل مع الغرامة املقررة للرشوةيعاقب الراشي و 
من  ٥٦خرية من املادة ا لنص الفقرة األخرب السلطات باجلرمية طبقً أذا إالراشي والوسيط من العقوبة 

  . ١٩٦٠لسنة  ١٦قانون اجلزاء رقم 
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  ٢٠٠٣لسنة  ٣٥القانون رقم 
  )١٠المادة (

ن بادر من اجلناة بإبالغ السلطات كل مَ  ٧ و ٦من العقوبة املقررة باملادتني  للمحكمة أن تعفي"
ا   ".املختصة عن اجلرمية ومرتكبيها قبل علمها 

  مل تقدم الكويت أمثلة تتعلق بالسوابق القضائية أو األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام.   .٣٨٩
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن   .٣٩٠ لتشجيع األشخاص املذكورين  فاعلية التدابري املتَخذةأفادت الكويت أ

مثل  ومل تطلب الكويت أي مساعدة إلجراء. تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات املختصةعلى أعاله 
  هذا التقييم.

  .تنفيذ احلكم قيد االستعراضواصلة ذكرت الكويت أنه ال يوجد يف الوقت احلايل جمهودات مل  .٣٩١
  

  لمتعلقة بتنفيذ المادةالمالحظات ا(ب). 
الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية. وذكرت الكويت أن   .٣٩٢

األشخاص الذين بادروا مبساعدة سلطات إنفاذ القانون من تلقاء أنفسهم، وذلك من خالل 
ام و/أو يف وقت صدور حتديدهم األصول والعائدات اإلجرامية، سوف يتلقون عناية إجيابية يف اال

  احلكم.
 

  جدتالتحديات، إن وُ (ج). 
 حددت دولة الكويت التحديات الالحقة واملوضوعات املتعلقة بالتنفيذ التام للحكم قيد االستعراض  .٣٩٣

  يف:
  خصوصيات النظام القانوين الكوييت. -أ    

  

 االحتياجات من المساعدة التقنية(د). 

ا أن تساعد  لقد أشارت دولة الكويت إىل  .٣٩٤ أن أشكال املساعدة التقنية التالية، إن ُوجدت، من شأ
  يف تنفيذ أفضل للمادة قيد االستعراض:

  / الدروس املستفادة.املمارسات اجليدة موجز  -أ    
  مل يُقدَّم إىل دولة الكويت حىت اآلن أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية. 

  

  ون: التعاون مع سلطات إنفاذ القان٣٧المادة 
  )٢الفقرة (

تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحاالت المناسبة، إمكانية تخفيف  -٢
عقوبة المتھم الذي يقدم عونًا كبيًرا في عمليات التحقيق أو المالحقة بشأن فعل 

  مجّرم وفقًا لھذه االتفاقية.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ).  
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ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادتني  أوضحت الكويت  .٣٩٥ من  ٨٣ و ٨٢و  ٨١أ
  ) الذي سرد بعض أسباب ختفيف العقوبة املتاحة للمحكمة.١٩٦٠لسنة  ١٦قانون اجلزاء (رقم 

  )٨١المادة (
" ُّ م شخص جبرمية تستوجب احلكم باحلبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخالقه أو ماضيه إذا ا

نه أو الظروف اليت ارتكب فيها جرميته أو تفاهة هذه اجلرمية ما يبعث على االعتقاد بأنه لن أو س
يعود إىل اإلجرام، أن تقرر االمتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف املتهم تقدمي تعهد بكفالة 

يف شخصية أو عينية أو بغري كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة واحملافظة على حسن السلوك 
املدة اليت حتددها على أال جتاوز سنتني. وللمحكمة أن تقرر وضعه خالل هذه املدة حتت رقابة 

  نه، وجيوز هلا أن تغري هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار املتهم بذلك.شخص تعيّ 
ا احملكمة دون أن خيل املتهم بشروط التعهد، اعتربت إجراءات  وإذا انقضت املدة اليت حدد

  السابقة كأن مل تكن. احملاكمة
ام أو الشخص  - أما إذا أخل املتهم بشروط التعهد، فإن احملكمة تأمر  بناء على طلب سلطة اال

باملضي يف احملاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن اجلرمية اليت ارتكبها  - املتويل رقابته أو اجملين عليه 
  ".ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت

  ٨٢المادة 
 تنفيذ بوقف تأمر أن بالغرامة، أو سنتني جتاوز ال مدة املتهم حببس قضت إذا للمحكمة " جيوز 

 ما جرميته فيها ارتكب اليت الظروف أو سنه أو ماضيه أو املتهم أخالق من هلا تبني إذا احلكم،
 بكفالة مصحوبا بذلك تعهدا عليه احملكوم ويوقع اإلجرام، إىل يعود لن بأنه االعتقاد على حيمل
  .احملكمة تقرير حسب كفالة بغري أو عينية أو خصيةش

 انقضت فإذا ائيا، احلكم صريورة يوم من تبدأ سنوات ثالث ملدة التنفيذ بوقف األمر ويصدر
  .يكن مل كأن بالعقاب الصادر احلكم اعترب التنفيذ، وقف بإلغاء حكم يصدر أن دون املدة هذه
 أجل من باحلبس حكم الوقف، مدة خالل عليه، كوماحمل ضد صدر إذا التنفيذ وقف إلغاء وجيوز
 وجيوز التنفيذ، بوقف األمر عند ا تعلم احملكمة تكن ومل قبلها أو املدة هذه خالل ارتكبت جرمية
. به عاملة احملكمة تكن ومل بالوقف األمر قبل باحلبس حكم صدور تبني إذا أيضا التنفيذ وقف إلغاء
 إن العينية الكفالة وصودرت ا، احملكوم العقوبة املتهم لىع نفذت الوقف، بإلغاء حكم فإذا

  .وجدت
 احملكوم ضد أصدرت اليت احملكمة وكذلك بالوقف، أمرت اليت احملكمة التنفيذ وقف بإلغاء وختتص
ام سلطة طلب على بناء الوقف بإلغاء احلكم ويصدر الوقف، مدة خالل باحلبس حكما عليه  اال
  عليه اجملين أو

  )٨٣(المادة 
كبت فيها اجلرمية، أو جيوز للمحكمة إذا رأت أن املتهم جدير بالرأفة بالنظر إىل الظروف اليت ارتُ "
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بالنظر إىل ماضيه أو أخالقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة اإلعدام عقوبة احلبس املؤبد أو احلبس 
حلبس املؤقت املؤقت الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات، وأن تستبدل بعقوبة احلبس املؤبد ا

  الذي ال تقل مدته عن سبع سنوات.
  ر للجرمية.وال جيوز أن تقل عقوبة احلبس املؤقت عن ثلث احلد األقصى املقرَّ 

  ".وكل ذلك ما مل ينص القانون على حد أدىن آخر
  .مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام  .٣٩٦
ا مل تـَقُ   .٣٩٧ ْم بإجراء أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لتخفيف عقوبة أفادت الكويت أ

ومل تطلب الكويت أي مساعدة يف إجراء مثل هذا ا. جوهريً  ايف اجلرمية تعاونً  الذي يُبدي املتهم
  التقييم.  

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  من االتفاقية.رصد اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم   .٣٩٨

  

  نفاذ القانون: التعاون مع سلطات إ٣٧المادة 
  )٣الفقرة (

تنظر كل دولة طرف يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية، وفًقا للمبادئ األساسية  - ٣
ا الداخلي، ألي شخص يقدم عونًا كبريًا يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم  لقانو

  االتفاقية.وفًقا هلذه 
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة  .٣٩٩ من قانون محاية األموال  ٢١أفادت الكويت أ

(قانون اجلزاء)، واملادتني  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ٥٦واملادة  ١٩٩٣لسنة  ١العامة رقم 
 ١٠(بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء)، واملادة  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٤٠ و ٣٩

. تتصدى هذه القوانني للحاالت اليت سيشارك فيها ٢٠٠٣لسنة  ٣٥من قانون غسل األموال رقم 
تتناول هذه القوانني جواز  كمااألشخاص أو شاركوا يف ارتكاب جرمية معاَقب عليها يف القانون،  

  يف حالة اإلبالغ عن هذه اجلرائم.  العفو
  ١٩٩٣لسنة  ١القانون رقم 

  )٢١المادة (
عفى من العقاب كل من بادر من اجلناة بإبالغ النيابة العامة أو ديوان احملاسبة بوجود اتفاق جنائي يُ "

رمية، وجيوز ومبن اشرتكوا فيه قبل البدء يف تنفيذ اجل، الرتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون
للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ بعد إمتام اجلرمية وقبل البدء يف التحقيق، كما جيوز هلا ذلك 

ن اجلاين يف التحقيق السلطات من القبض على مرتكيب اجلرمية اآلخرين أو ضبط األموال موضوع إذا مكّ 
  ".واخلطورة اجلرمية أو على مرتكيب جرمية أخرى مماثلة هلا يف النوع
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  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 
  )٥٦المادة رقم (

توقع معه أن إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واختذوا العدة لذلك على وجه ال يُ "
  ولو مل تقع اجلرمية موضوع االتفاق.،  عن اتفاق جنائيكل منهم مسئوًال   دَّ يعدلوا عما اتفقوا عليه، عُ 

إذا كانت عقوبة اجلرمية موضوع  سنواتاالتفاق اجلنائي باحلبس مدة ال تزيد على مخس ب على ويعاقَ 
االتفاق هي اإلعدام أو احلبس املؤبد. أما إذا كانت عقوبة اجلرمية أقل من ذلك، كانت عقوبة االتفاق 

ز مقدارها ثلث مقدار أو الغرامة اليت ال جياو ، اجلنائي احلبس مدة ال تزيد على ثلث مدة احلبس املقررة للجرمية
  الغرامة املقررة للجرمية.

عفى من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي ومبن اشرتكوا فيه، قبل قيامها ويُ 
 إىل  أن يوصل فعًال بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جرمية. فإذا كان اإلخبار بعد البحث والتفتيش، تعّني 

  ".ني اآلخرينالقبض على املتفق
  ١٩٧٠لسنة  ٣١القانون رقم 

  )٣٩المادة (
  يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة املقررة للمرتشي. "

، و الوسيط باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنواتأا يعاقب الراشي و االمتناع عنه حقًّ أداء العمل أإذا كان 
  هاتني العقوبتني.  بإحدىو ألف دينار أوبغرامة ال تزيد على 

  ".ولو بعد متامها، خرب السلطات العامة باجلرميةأذا إعفى الراشي والوسيط من العقوبة حوال يُ مجيع األ يف
  )٤٠المادة (

شد من العقوبة املقررة للرشوة يعاقب أب عليه القانون بعقوبة فعل يعاقِ  ارتكابذا كان الغرض من الرشوة "إ
الراشي والوسيط من  ىعفويُ ، فعل مع الغرامة املقررة للرشوةالراشي واملرتشي والوسيط بالعقوبة املقررة لذلك ال

لسنة  ١٦من قانون اجلزاء رقم  ٥٦خرية من املادة ا لنص الفقرة األخرب السلطات باجلرمية طبقً أذا إالعقوبة 
١٩٦٠ .  

  ٢٠٠٣لسنة  ٣٥القانون رقم 
  )١٠المادة (

ن بادر من اجلناة بإبالغ السلطات املختصة كل م ٧و  ٦للمحكمة أن تعفي من العقوبة املقررة باملادتني "
ا   ".عن اجلرمية ومرتكبيها قبل علمها 

  مل تقدم الكويت أمثلة أو إحصائيات بشأن تنفيذ هذه األحكام.  .٤٠٠
ا مل تـَُقْم بإجراء أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة ملنح األشخاص  .٤٠١  أفادت الكويت أ

جراء إلومل تطلب الكويت أي مساعدة يًا احلصانة من املالحقة القضائية. الذين يقدمون عونًا جوهر 
  مثل هذا التقييم.  

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 



 

١١٢ 
 

  رصد اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.  .٤٠٢
  : التعاون مع سلطات انفاذ القانون٣٧المادة 
  )٤الفقرة (

من هذه االتفاقية، مع مراعاة ما  ٣٢ية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة جتري محا -٤
  يقتضيه اختالف احلال.

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، واستندت إىل نص املادة   .٤٠٣ من قانون  ١٣٨أفادت الكويت أ

من قانون اإلجراءات  ١٦٧)، والفقرة األخرية من املادة ١٩٦٠ لسنة١٦الكوييت (رقم اجلزاء 
بتعديل  ١٩٧٠لسنة  ٣١من القانون رقم  ٥٣)، واملادة ١٩٦٠لسنة  ١٧واحملاكمات اجلزائية (رقم 

  .١٩٦٠لسنة  ١٦بعض أحكام قانون اجلزاء رقم 
  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 

  )١٣٨المادة (
حبسب ، كم عليها حيُ ا على عدم أداء الشهادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زورً دً كل من أكره شاه"

  ".األحوال، بالعقوبات املقررة يف املادتني السابقتني
  ١٩٦٠لسنة  ١٧القانون رقم 

  )١٦٧المادة (
يه حماولة ف هنأ نه ال فائدة منه، أوأ ال عالقة له بالقضية، أوأنه متنع احملكمة توجيه أي سؤال ترى  ]..."[

ا ذا مل يكن متعلقً إل لآلداب خمُ  ليه، كما متنع توجيه أي سؤال جارح أوإ اإلحياء الشاهد أو علىللتأثري 
م أوإىل إن حتمي الشهود من كل حماولة ترمي أالفصل يف الدعوى، وعلى احملكمة  ابوقائع يتوقف عليه  رها

 ".التشويش عليهم عند تأدية الشهادة

  ١٩٧٠نة لس ٣١القانون رقم 
  ) ٥٣المادة (

هاتني العقوبتني،   بإحدىو أوبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار ، عاقب باحلبس مدة ال تزيد عن مخس سنواتيُ "
ا حلمله على االعرتاف و خبريً أا و شاهدً أا و بواسطة غريه متهمً أب بنفسه و مستخدم عذّ أكل موظف عام 

ا. و معلومات يف أ بأقوالو على االدالء أجبرمية    شأ
  شد حيكم بعقوبة هذا الفعل. أالقانون بعقوبة  عليهب و اقرتن بفعل يعاقِ أفضى التعذيب أذا إ

  ".ىل املوتإالتعذيب  أفضى إذاا، تكون العقوبة املقررة للقتل عمدً 
عدم وجود نصوص قانونية تتعلق حبماية الشهود أو اخلرباء يف املسائل ذات إىل الكويت  واشارت  .٤٠٤

يف القانون اجلنائي عدد من  نفيذ أحكام هذه االتفاقية على وجه التحديد. غري أنالصلة بت
كما جتدر اإلشارة إىل انه قد صدر املرسوم محاية عامة للشهود واخلرباء،  األحكام العامة اليت متنح 
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يتضمن الباب اخلامس منه  والذي بإنشاء اهليئة العامة ملكافحة الفساد ٢٤/٢٠١٢بقانون رقم 
  : ماً خاصة حبماية الشهود واملبلغنيأحكا

) على مسألة إكراه الشهود ١٩٦٠لسنة  ١٦من قانون اجلزاء الكوييت (رقم  ١٣٨تنص املادة   .٤٠٥
ا على عدم كل من أكره شاهدً لإلدالء بالشهادة أو منعهم من القيام بذلك. وتنص املادة على: "

كم عليه حبسب األحوال، بالعقوبات املقررة يف ا حيُ أداء الشهادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زورً 
  ".املادتني السابقتني

لسنة  ١٧من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية (رقم  ١٦٧نصت الفقرة األخرية من املادة   .٤٠٦
نه ال فائدة منه، أ ال عالقة له بالقضية، أوأنه منع احملكمة توجيه أي سؤال ترى  ) على: "١٩٦٠

خمل  اليه، كما متنع توجيه أي سؤال جارح أو اإلحياء الشاهد أو علىاولة للتأثري فيه حم هنأ أو
ن حتمي أالفصل يف الدعوى، وعلى احملكمة  اا بوقائع يتوقف عليهذا مل يكن متعلقً إلآلداب 

م أوإىل إالشهود من كل حماولة ترمي    ".التشويش عليهم، عند تأدية الشهادة رها
بشأن تعديل بعض أحكام قانون اجلزاء  ١٩٧٠لسنة  ٣١ن القانون رقم م ٥٣تضمنت املادة   .٤٠٧

، عدًدا من الضمانات حلماية الشهود واخلرباء بصفة عامة، حيث ١٩٦٠لسنة  ١٦الكوييت رقم 
و أب باحلبس مدة ال تزيد عن مخس سنوات وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار يعاقَ "ت على أنه: نصّ 

و أا و بواسطة غريه متهمً أب بنفسه و مستخدم عذّ أموظف عام  هاتني العقوبتني، كل بإحدى
اأ بأقوالو على االدالء أ، ا حلمله على االعرتاف جبرميةو خبريً أا شاهدً    . "و معلومات يف شأ

 ،شد حيكم بعقوبة هذا الفعلأالقانون بعقوبة  عليهب يعاقِ وإذا أفضى التعذيب أو اقرتن بفعل   .٤٠٨
  .ىل املوتإالتعذيب  أفضى إذاا، ة للقتل عمدً تكون العقوبة املقرر و 

  .مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام  .٤٠٩
ا   .٤١٠ لحكم قيد للالمتثال  مل ُجتِْر تقييًما بشأن فاعلية التدابري املتَخذةأشارت الكويت إىل أ

تعاون مع البنك الدويل، قامت حكومة ، وبال٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم لقرار مجلس ووفًقا  االستعراض.
دولة الكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة والشفافية. ويضم هذا املشروع عدًدا من األنشطة التحليلية 

  وتقدمي املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك:
  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  ود مدونة سلوك للقطاع العام. )  املساعدة يف صياغة بن٢
  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. ٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  لشهود واملخربين الذين يُبلغون عن جرائم الفساد. ) القضايا ذات الصلة حبماية ا٥
  دراسة تتقصى مدى وعي الناس باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد.) ٦
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والتطبيقات اليت ، من حيث نظامها التشريعي، باإلضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت  .٤١١
املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم  نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم

  األقسام التالية: 
  .االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    

، وبيان ) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية.٤    
باإلضافة إىل ذلك، فقد قدمت الكويت سرًدا جلهودها حىت اآلن لتنفيذ احلكم قيد االستعراض.   .٤١٢

عاون مع البنك الدويل، قامت حكومة دولة ، وبالت٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧رقم  لقرار مجلس الوزراءووفًقا 
وتقدمي ، الكويت بتنفيذ برنامج احلوكمة والشفافية. ويضم هذا املشروع عدًدا من األنشطة التحليلية

  املشورة يف جماالت عدة، مبا يف ذلك:
  ) املسائل املتعلقة باحلق يف احلصول على املعلومات يف القطاع العام.١
  ود مدونة سلوك للقطاع العام. )  املساعدة يف صياغة بن٢
  )  دراسة املسائل املتعلقة بتضارب املصاحل يف املعامالت اليت ختضع للقانون العام. ٣
) املساعدة التقنية يف صياغة النصوص املتعلقة باإلعالن عن اإليرادات واملمتلكات، ٤

  وأفضل اآلليات للتعامل مع هذا اجملال. 
  لشهود واملخربين الذين يبلغون عن جرائم الفساد. ) القضايا ذات الصلة حبماية ا٥
  دراسة تتقصى مدى وعي الناس باجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الفساد.) ٦

والتطبيقات اليت ، من حيث نظامها التشريعي، باإلضافة إىل إجراء تقييم عن مدى التزام دولة الكويت  .٤١٣
املتحدة ملكافحة الفساد، ويضم هذا التقييم نتجت عن ذلك خالل عملية تنفيذ اتفاقية األمم 

  األقسام التالية: 
  االتفاقية لنصوص املقابلة الوطنية التشريعات) ١    
  ) قياس مدى التوافق بني متطلبات نصوص االتفاقية والتشريعات الوطنية.٢    

وبيان ) حتليل مدى االلتزام احلقيقي لتطبيق القوانني الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد، ٣  
  جوانب النقص يف هذا الصدد.

  ) التوصل إىل املالحظات واالستنتاجات النهائية بشأن حتسني وسائل تطبيق االتفاقية.٤    
عرضت الكويت بإجياز اجلهود اليت حتتاجها السلطات احمللية وغريها من السلطات األخرى لضمان   .٤١٤

سم الثاين من خطة التنمية لدولة الكويت االمتثال التام هلذا احلكم قيد االستعراض. ويتضمن الق
املتطلبات التشريعية يف جمال اإلدارة والتخطيط واإلعالم، وإصدار قانون بشأن  ٢٠١٠/٢٠١٣

  مكافحة الفساد، وقانون آخر بشأن محاية املبلغني عن جرائم الفساد.
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  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
بإنشاء الھيئة العامة لمكافحة  ٢٤/٢٠١٢في ظل صدور المرسوم بقانون رقم  قد يحتاج ھذا الجزء إلى تعديل  .٤١٥

  . الفساد
  

  جدتالتحديات، إن وُ (ج). 
 حددت دولة الكويت التحديات الالحقة واملوضوعات املتعلقة بالتنفيذ التام للحكم قيد االستعراض  .٤١٦

  يف:
  خصوصيات النظام القانوين الكوييت. -أ    

  

 ن المساعدة التقنيةاالحتياجات م(د). 

ا أن تساعد   .٤١٧ لقد أشارت دولة الكويت إىل أن أشكال املساعدة التقنية التالية، إن ُوجدت، من شأ
  يف تنفيذ أفضل للمادة قيد االستعراض:

  / الدروس املستفادة.املمارسات اجليدة موجز  -أ    
  تشريعات منوذجية.  -ب    

  يٌّ من أشكال املساعدة التقنية. مل يُقدَّم إىل دولة الكويت حىت اآلن أ
  

  : التعاون مع سلطات إنفاذ القانون٣٧المادة 
  )٥الفقرة (

من ھذه المادة، الموجود في دولة  ١عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة 
طرف، قادًرا على تقديم عون كبير إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى، 

أن تنظُرا في إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقًا  يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين
لقانونھما الداخلي، بشأن إمكان قيام الدولة الطرف األخرى بتوفير المعاملة 

  من ھذه المادة. ٣و ٢المبينة في الفقرتين 
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من ا  .٤١٨ التفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة يف االتفاقات أفادت الكويت أ

الثنائية للتعاون القضائي مع الدول األخرى اليت تشري إىل أحكام اتفاقية مكافحة الفساد لتعزيز 
  التعاون الدويل املشار إليه يف االتفاقية.

مكافحة الفساد بشأن  من اتفاقية ٤٦من املادة  ١٩وعلى سبيل املثال، التوجيه املأخوذ من الفقرة   .٤١٩
يف املسائل اجلنائية بني دولة الكويت والواليات  لةاملتبادَ وضع مشروع اتفاق للمساعدة القانونية 

  املتحدة. 
من مشروع االتفاق على أنه ال جيوز للطرف الطالب نقل املعلومات أو األدلة املقدمة  ٧تنص املادة   .٤٢٠

املالحقات القضائية، أو القيام بو استخدامها يف التحقيقات، أو الطلب، أ املتلقيةمن ِقَبل الدولة الطرف
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الطلب.  املتلقية اإلجراءات القانونية غري تلك املذكورة يف الطلب دون موافقة ُمسبقة من الدولة الطرف
ا  وال يوجد شيء يف هذه املادة مينع الطرف الطالب أن يكشف عن األدلة أو املعلومات اليت من شأ

املتهم. يف هذه احلالة، يتعني على الطرف الطالب إخطار الطرف متلقي الطلب قبل  أن ُتربِّئ
الكشف عن هذه املعلومات أو األدلة، والتشاور معه إذا اقتضى األمر ذلك. وإذا تعّذر، يف ظروف 
استثنائية،  تقدمي إخطار ُمسبق للكشف عن املعلومات أو األدلة، يتعني على الطرف الطالب إبالغ 

  ف متلقي الطلب بدون تأخري.الطر 
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال لألحكام قيد االستعراض.   .٤٢١ أفادت الكويت أ

  ومل تدرج نتائج التقييم. 
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة  (ب).
، ة بالرغم من عدم املمارسة العمليةأبلغت الكويت أثناء الزيارة القطرية بأن مثل هذه االتفاقيات جائِز   .٤٢٢

ذا احلكم من االتفاقية.    فيما يتعلق 
  

  : التعاون بين السلطات الوطنية٣٨المادة 
  (أ)الفرعية الفقرة 

تتخذ كل دولة طرف، وفقًا لقانونھا الداخلي، ما قد يَْلَزم من تدابير لتشجيع التعاون بين 
، من جانب، وسلطاتھا المسؤولة عن نيھا العمومييسلطاتھا العمومية، وكذلك موظف

التحقيق في األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيھا، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل 
  ذلك التعاون:

(أ). املبادرة بإبالغ السلطات األخرية، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأنه جرى ارتكاب أيٍّ 
  من هذه االتفاقية؛ ٢٣و ٢١و ١٥من األفعال اجملّرمة وفًقا للمواد 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل أن اإلبالغ عن اجلرائم هو من   .٤٢٣ أفادت الكويت أ

ا مجيع األفراد واملؤسسات. فعندم وطنية أن  ى إىل علم أي هيئةا يتناهالتشريعات الضرورية اليت يلتزم 
 ١٤هناك جرمية، يتعني عليها يف هذه احلالة أن تبلغ السلطات املختصة بالتحقيق. وأشارت إىل املادة 

 ١٥من القانون رقم  ٥٩، واملادة ١٩٦٠لسنة  ١٧من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية رقم 
، ١٩٩٣لسنة  ١عامة رقم من قانون محاية األمالك ال ١٨بشأن اخلدمة املدنية، واملادة  ١٩٧٩لسنة 

  .٢٠٠٢لسنة  ٣٥من قانون مكافحة غسل األموال رقم  ٣واملادة 
  ١٩٦٠لسنة  ١٧القانون رقم 

  )١٤المادة (
قرب جهة من أا ن يبلغ بذلك فورً أكل شخص شهد ارتكاب جرمية، وعلم بوقوعها، عليه "

  و التحقيق. أجهات الشرطة 



 

١١٧ 
 

عن الشهادة، وال جيري هذا  االمتناعلمتهمني، بعقوبة منه ل مماألة ؛عن التبليغ امتنعب من يعاقَ 
  ". فروعه أو صولهأو على أاحلكم على زوج أي شخص له يد يف ارتكاب هذه اجلرمية 

  ١٩٩٣لسنة  ١القانون رقم 
  )١٨المادة (

أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع ، كل من علم بوجود مشروع الرتكاب جرمية مما نص عليه يف هذا القانون"
، ب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنواتإبالغ ذلك إىل النيابة العامة أو ديوان احملاسبة يعاقَ  عن

  وبغرامة ال تزيد على عشرة آالف دينار وبإحدى هاتني العقوبتني.
  ".روعهفوال جيري حكم هذه املادة على زوج أي شخص له يد يف ذلك املشروع أو على أصوله أو 

  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥القانون رقم 
  )٣المادة (

جيب على البنوك وشركات االستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمني وغريها من "
  - االلتزام مبا يلي: - ر بتحديدهم قرار من وزير املاليةدُ صْ املؤسسات املالية واألشخاص الذين يَ 

ية أو فتح مثل عدم االحتفاظ بأي حسابات جمهولة اهلوية أو حسابات بأمساء ومهية أو رمز  - ١
  هذه احلسابات. 

  ا لوثائق رمسية صادرة من اجلهات املختصة بالدولة. التحقق من هوية عمالئها وفقً  - ٢
ا - ٣ سواء كانت حملية أو ، االحتفاظ جبميع املستندات والوثائق اخلاصة باملعامالت اليت أجر

س سنوات على األقل من مبا فيها صور من اهلوية الشخصية لعمالئها، وذلك ملدة مخ ،خارجية
  تاريخ إمتام املعاملة. 

ا.  - ٤   اإلبالغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها 
 ا باستمرارٍ  سياسة تدريب للمسئولني والعاملني فيها مبا يكفل إحاطتهم علمً ينِّ بَـ تَـ  - ٥

  باملستجدات يف جمال مكافحة عمليات غسيل األموال. 
من تلك  نها من اكتشاف أيٍّ ظم الرقابة الداخلية املالئمة مبا ميكّ  إجراءات العمل ونينِّ بَـ تَـ  - ٦

  واحليلولة دون استغالهلا لتمرير العمليات املشبوهة. ، العمليات فور وقوعها
كما جيب على تلك املؤسسات املالية واألشخاص االلتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية 

وكذلك أي ، مية املشرفة عليها خبصوص البنود السابق ذكرهار إليها من اجلهات احلكو دُ صْ اليت تَ 
  ".تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة مبكافحة عمليات غسيل األموال

  مل تقدم الكويت أمثلة للسوابق القضائية أو األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام.  ,٤٢٤
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري  .٤٢٥ ألحكام قيد ل املتَخذة لالمتثال أوضحت الكويت أ

  االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
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الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية. وأبلغت الكويت أثناء الزيارة   .٤٢٦
يتم التصدي له، وال سيما  اا مستمرً حتديً القطرية بأن التنسيق والتعاون بني السلطات الوطنية يشكل 

  يف التحقيق يف اجلرائم املالية. وتدرس الكويت بانتظاٍم كيفية تعزيز وحتسني هذا التعاون.
  

  : التعاون بين السلطات الوطنية٣٨المادة 
  (ب)الفرعية الفقرة 

ا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع الت ا العمومية، تتخذ كل دولة طرف، وفًقا لقانو عاون بني سلطا
ا املسؤولة عن التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة نيها العمومييوكذلك موظف  من جانب، وسلطا

  مرتكبيها، من جانب آخر. وجيوز أن يشمل ذلك التعاون:
  (ب) تقدمي مجيع املعلومات الضرورية إىل السلطات األخرية، بناء على طلبها. 

  

  لومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةص المعملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٤٢٧  ١٧من القانون رقم  ٧٧أفادت الكويت بأ

(قانون اجلزاء). وذكرت الكويت أن  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ١٤١ واملادة ،١٩٦٠لسنة 
ط تقدمي أي وثيقة أو أي شيء آخر متعلق جبرمية قيد قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية يشرت 

  التحقيق، أو قد تساعد احملقق. 
  ١٩٦٠لسنة  ١٧القانون رقم 

  )٧٧المادة (
آخر له عالقة  شيءو أي أمتعة أو أا وراقً أا حيوز ا معينً ن شخصً أو قرائن على أدلة أذا توافرت لدى احملقق "إ

و أ الشيءذلك  بتسليما بتكليف احلائز مرً أن يصدر أقها، فإن له و يفيد يف حتقيأباجلرمية اليت حيقق فيها 
مر الذي و متكني احملقق من االطالع عليه، بالطريقة اليت حيددها، ويف املكان والزمان املعينني يف األأتقدميه 

ا يصدره، ويعلن األ   مر باحلضور. عالن األإمر للمكلف بالطريقة اليت يقع 
و أي أو ضبط أن يأمر بإجراء تفتيش أليه يف موعده، جاز للمحقق إمر املعلن األ مرباألذا مل ينفذ املكلف إ

  ملصلحة التحقيق.  الشيءعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا أعمل آخر من 
قام بأي عمل يقصد به  أنهو أعن تنفيذه بغري عذر مقبول،  امتنعمر قد ليه األإه ن املوجَّ أذا ثبت للمحقق إ

ذا إعن الشهادة  االمتناعن يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة أو منع ضبطه، جاز له أ الشيءك ريب ذل
  ".ا يف القضيةمل يكن متهمً 
  ١٩٦٠لسنة  ١٦القانون رقم 

  )١٤٠المادة (
ب باحلبس مدة ال ف بأداء الشهادة أمام القضاء، فامتنع بغري عذر مقبول عن احلضور، يعاقَ لِّ كل شخص كُ "

  ".شهور وبغرامة ال جتاوز مخسمائة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني جتاوز ستة
  )١٤١المادة (
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يف أية إجراءات  ةنم أمام جهة قضائية أو كان من املفيد تقدميه كبيِّ قدَّ ا ألن يُ ا معدًّ كل من أتلف حمررً "
ئمة أو حيتمل قضائية، أو جعله يف حالة يستحيل معها استخالص البيانات الضرورية للفصل يف دعوى قا

ب باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة نة، يعاقَ ا بذلك أن حيول دون استعماله يف معرض البيّ قيامها، قاصدً 
  ".وبغرامة ال جتاوز ألف روبية أو بإحدى هاتني العقوبتني

  مل تقدم الكويت أمثلة بشأن تنفيذ هذه األحكام.  ,٤٢٨
ا أجرت تقييمات بشأن فاع  .٤٢٩ ألحكام قيد للية التدابري املتخَذة لالمتثال أوضحت الكويت أ

  االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٤٣٠

  

  : التعاون بين السلطات الوطنية٣٨المادة 
ھا الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتشجيع التعاون بين تتخذ كل دولة طرف، وفقًا لقانون
ن من جانب، وسلطاتھا المسؤولة عن يھا العمومييسلطاتھا العمومية، وكذلك موظف

التحقيق في األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيھا، من جانب آخر. ويجوز أن يشمل 
  ذلك التعاون:

كون ھناك أسباب وجيھة لالعتقاد بأنه (أ). المبادرة بإبالغ السلطات األخيرة، حيثما ت
  من ھذه االتفاقية ؛ ٢٣و  ٢١و  ١٥جرى ارتكاب أيٍّ من األفعال المجّرمة وفقًا للمواد 

  (ب). تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات األخيرة، بناء على طلبھا.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل النصوص املذكورة سابًقا ذكرت الكو   .٤٣١ يت أ

(ب) من هذه املادة. وأفادت الكويت أن القانون ينص على إمكانية و  بالفقرتني الفرعيتني (أ)
التعاون بني السلطات العامة واملوظفني العموميني من ناحية، وبني سلطات التحقيق والنيابة العامة من 

  هة أخرى.ج
ميكن من خالهلا تبادل املعلومات من أجل تعزيز  حالًياوسائل وقنوات  وجودأكدت الكويت على و   .٤٣٢

التعاون املشار إليه يف احلكم قيد االستعراض الذي سبق ذكره. وتشتمل على قرار وزير املالية رقم 
 التحرياتإلنشاء وحدة  مة؛مبنح حمافظ البنك املركزي سلطة إصدار القرارات الالز  ٢٠٠٣) لسنة ١٠(

قرار حمافظ البنك املركزي رقم  راختصاصها. وعلى ضوء ذلك صداملالية للبنك املركزي وحتديد 
بإنشاء قاعدة  ٢) من املادة ٣املالية، وُعِنَيْت الفقرة ( التحرياتبإنشاء وحدة  ٢٠٠٣لسنة  ١/١٩١

. وضعت الفقرة قدم للوحدةتقارير اليت تبيانات ومجع البيانات واإلحصاءات املتعلقة ذات الصلة بال
) شرطًا للتنسيق بني وحدة االستخبارات املالية وجهاز النيابة العامة يف تبادل املعلومات والبيانات ٥(

لسنة  ٢٥٢على الصعيد الوطين والدويل. وعلى حنو مماثل، أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 
) ٤اذها ملنع غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بينما نصت الفقرة (بتنظيم اخلطوات املتعّني اخت ٢٠٠٢

على وجوب إبالغ النيابة العامة عن أي معامالت مشبوهة تتعلق بغسل األموال، ويشمل  ١من املادة 
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ذه املعامالت وقت تنفيذ الصفقة. ومنحت الفقرة ( ) من هذا القرار ٥القرار علم الشركة أو املؤسسة 
  واملستندات والوثائق املتعلقة بالصفقات.  واملرسالت فحص السجالت لطةالتجارة س وزارة

  مل تقدم الكويت أمثلة تتعلق بالسوابق القضائية، أو األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام.  ,٤٣٣
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لتشجيع التعاون بني السلطات   .٤٣٤ أفادت الكويت أ

والسلطات املسؤولة عن التحقيق واملالحقة القضائية للضالعني يف اجلرائم اجلنائية. ومل تطلب ، العامة
  مثل هذا التقييم. الكويت أي مساعدة إلجراء

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  التعليقات أعاله. الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية. املرجو مراجعة  .٤٣٥

  

  القطاع الخاصو التعاون بين السلطات الوطنية: ٣٩المادة 
  )١الفقرة (

  
ا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعاون بني السلطات ١ . تتخذ كل دولة طرف، وفًقا لقانو

ية، فيما يتصل الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، وخصوًصا املؤسسات املال
  باألمور املتعلقة بارتكاب أفعال جمّرمة وفًقا هلذه االتفاقية.

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٤٣٦ من قانون غسل األموال  ٣أفادت الكويت أ

ًما كامًال لتعاون األفراد واملؤسسات والشركات ملكافحة الذي يتضمن نظا، ٢٠٠٢لسنة  ٣٥رقم 
  غسل األموال. 

  )٣المادة (
جيب على البنوك وشركات االستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمني وغريها من "

مر دُ صْ املؤسسات املالية واألشخاص الذين يَ    - االلتزام مبا يلي: - قرار من وزير املالية بشأ

الحتفاظ بأي حسابات جمهولة اهلوية أو حسابات بأمساء ومهية أو رمزية أو فتح مثل عدم ا - ١
  هذه احلسابات. 

  ا لوثائق رمسية صادرة من اجلهات املختصة بالدولة. التحقق من هوية عمالئها وفقً  - ٢
ا - ٣  سواء كانت حملية أو، االحتفاظ جبميع املستندات والوثائق اخلاصة باملعامالت اليت أجر

مبا فيها صور من اهلوية الشخصية لعمالئها، وذلك ملدة مخس سنوات على األقل من  ،خارجية
  تاريخ إمتام املعاملة. 

ا.  - ٤   اإلبالغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها 
 ا باستمرارٍ  سياسة تدريب للمسئولني والعاملني فيها مبا يكفل إحاطتهم علمً ينِّ بَـ تَـ  - ٥

  جمال مكافحة عمليات غسيل األموال. باملستجدات يف 
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من تلك  نها من اكتشاف أيٍّ  إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية املالئمة مبا ميكّ ينِّ بَـ تَـ  - ٦
  واحليلولة دون استغالهلا لتمرير العمليات املشبوهة. ، العمليات فور وقوعها

لتعليمات والقرارات الوزارية كما جيب على تلك املؤسسات املالية واألشخاص االلتزام التام با
كذلك ،اليت تصدر إليها من اجلهات احلكومية املشرفة عليها خبصوص البنود السابق ذكرها و

  ".أي تعليمات وقرارات وزارية أخرى ذات صلة مبكافحة عمليات غسيل األموال
  ذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة تتعلق بالسوابق القضائية، أو األشكال األخرى لتنفيذ ه  .٤٣٧
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لتشجيع التعاون بني سلطات   .٤٣٨ أوضحت الكويت أ

، ٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧التحقيق والنيابة العامة وكيانات القطاع اخلاص. ويف ضوء قرار جملس الوزراء رقم 
وهذا يهدف إىل مد الكويت مت تنفيذ خطة احلوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدويل، 

الكويت قدرات مكافحة الفساد، وبالتايل تُعزز اتفاقية اليت متكنها من مسايرة بالقوانني واملؤسسات 
اليت تنفيذ احلكم وخطة مكافحة الفساد على جمموعة من فرق العمل،  واعتمدالوطنية يف هذا اجملال. 

وارتكزت  .نفيذ اتفاقية مكافحة الفسادفرق االستعراض، للوقوف على تقدم عملية تتشمل أيضا 
تقييم التقدم احملَرز و  ،ثالثة حماور رئيسية هي: الوضع احلايل لتنفيذ مواد االتفاقيةمهام هذه الفرق على 

جوانب القصور، واملسائل الرئيسية و لتنفيذ هذه املواد يف الكويت لتسليط الضوء على اإلجنازات 
د إىل حتديد املسائل، حيث ميكن إحراز تقدم سريع يساعد يف املعلقة، أما احملور الثالث فيستن

  عمليات التقييم يف املستقبل وبناء القدرات الوطنية.  
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
املؤسسات لدرجة أصبحت معها أفاد اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية   .٤٣٩

    لسلطات إنفاذ القانون. تقاريرقدمي مطالبة بتاملالية 
  

  القطاع الخاصو التعاون بين السلطات الوطنية: ٣٩المادة 
  )٢الفقرة (

تنظر كل دولة طرف، في تشجيع رعاياھا وغيرھم من األشخاص الذين يوجد . ٢
مكان إقامتھم المعتاد في إقليمھا على إبالغ السلطات الوطنية المعنية بالتحقيق 

  ارتكاب فعل مجّرم وفقًا لھذه االتفاقية.والمالحقة عن 
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٤٤٠ من قانون اإلجراءات  ١٤أفادت الكويت أ

ئم هو من التشريعات . وأشارت إىل أن اإلبالغ عن اجلرا١٩٦٠لسنة  ١٧واحملاكمات اجلزائية رقم 
ا مجيع األفراد واملؤسسات. فعندم ى إىل علم أي هيئة وطنية أن هناك ا يتناهالضرورية اليت يلتزم 

  جرمية، يتعني عليها يف هذه احلالة أن تبلغ السلطات املختصة بالتحقيق.
  )١٤المادة (
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رب جهة من جهات قأا ن يبلغ بذلك فورً أكل شخص شهد ارتكاب جرمية، وعلم بوقوعها، عليه "
  و التحقيق. أالشرطة 

عن الشهادة، وال جيري هذا احلكم  االمتناعمنه للمتهمني، بعقوبة  مماألة ؛عن التبليغ امتنعب من عاقَ يُ 
  " .فروعه أو صولهأو على أعلى زوج أي شخص له يد يف ارتكاب هذه اجلرمية 

  شكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة تتعلق بالسوابق القضائية، أو األ  .٤٤١
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لتشجيع التعاون بني سلطات   .٤٤٢ أوضحت الكويت أ

، ٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧التحقيق والنيابة العامة وكيانات القطاع اخلاص. ويف ضوء قرار جملس الوزراء رقم 
اون مع البنك الدويل، وهذا يهدف إىل مد الكويت مت تنفيذ خطة احلوكمة ومكافحة الفساد بالتع

يف الكويتية بالقوانني واملؤسسات لتتطابق مع اتفاقية مكافحة الفساد، وبالتايل تُعزز القدرات الوطنية 
هذا اجملال. واستند تنفيذ احلكم وخطة مكافحة الفساد على جمموعة من فرق العمل، اليت مشلت أفرقة 

على ة هذه الفرق قدم عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، وتقوم مهماالستعراض، للوقوف على ت
تقييم التقدم احملَرز لتنفيذ هذه املواد يف و ثالثة حماور رئيسية هي: الوضع احلايل لتنفيذ مواد االتفاقية، 

الث الكويت لتسليط الضوء على جوانب القصور واإلجنازات، واملسائل الرئيسية املعلقة، أما احملور الث
فيستند إىل حتديد املسائل، حيث ميكن إحراز تقدم سريع يساعد يف عمليات التقييم يف املستقبل 

  وبناء القدرات الوطنية.  
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  أفاد اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.  .٤٤٣

  

يَّة المصرفية: ٤٠المادة  رِّ   السِّ
تكفل كل دولة طرف، في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في أفعال مجّرمة 
وفقًا لھذه االتفاقية، وجود آليات مناسبة في نظامھا القانوني الداخلي لتذليل 

  العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٤٤٤ من قانون اإلجراءات  ٧٧أفادت الكويت أ

  ).١٩٦٠لسنة  ١٧واحملاكمات اجلزائية (رقم 
  )٧٧المادة (

آخر له عالقة  شيءو أي أمتعة أو أا وراقً أا حيوز ا معينً ن شخصً أو قرائن على أدلة أذا توافرت لدى احملقق "إ
و أ الشيءذلك  بتسليما بتكليف احلائز مرً أن يصدر أو يفيد يف حتقيقها، فإن له أاليت حيقق فيها باجلرمية 
مر الذي ق من االطالع عليه، بالطريقة اليت حيددها، ويف املكان والزمان املعينني يف األو متكني احملقِّ أتقدميه 

ا يصدره، ويعلن األ   باحلضور. مر عالن األإمر للمكلف بالطريقة اليت يقع 
و أي أو ضبط أن يأمر بإجراء تفتيش أليه يف موعده، جاز للمحقق إن مر املعلَ األ باألمرذا مل ينفذ املكلف إ

  ملصلحة التحقيق.  الشيءعمال السلطة العامة لوضع يده على هذا أعمل آخر من 
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قام بأي عمل يقصد به  أنه وأعن تنفيذه بغري عذر مقبول،  امتنعمر قد ليه األإه ن املوجَّ أذا ثبت للمحقق إ
ذا إعن الشهادة  االمتناعن يقدمه للمحكمة للحكم عليه بعقوبة أو منع ضبطه، جاز له أ الشيءريب ذلك 
  ".ا يف القضيةمل يكن متهمً 

، مبا يف ذلك البنك املركزي الوطنية الھيئات و  على مجيع املؤسسات املاليةيتعّني وفًقا للقانون الكوييت،   .٤٤٥
ا املالية والتجاريةيت، تقدمي الكوي ،  لديھا أو، أو الكشف عن املعلومات السرية سجالت بتعامال

ذا الشأن  ا أو و إىل إحدى املؤسسات الوطنية املنوتنفيذ األحكام واألوامر أو األذونات الصادرة  ط 
على ذلك، ليس هناك ما مينع  عالوةو ). النيابة العامة –(احملاكم الوطنية  ا بتلك املسائل قانونً عَىن اليت تُ 

قانونًا من الكشف عن هذه احلسابات أو تقدمي السجالت بدون التقيد بالقوانني أو مبادئ السِّرِّيَّة 
  أو إذنًا بذلك. أو حكًما املصرفية ما دام هناك أمرًا قضائًيا

  حصائيات بشأن تنفيذ هذه األحكام. ة أو إمل تقدم الكويت أمثل  .٤٤٦
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لتشجيع التعاون بني سلطات أوضحت ال  .٤٤٧ كويت أ

، ٢٠٠٨لسنة  ٦٢٧التحقيق والنيابة العامة وكيانات القطاع اخلاص. ويف ضوء قرار جملس الوزراء رقم 
مت تنفيذ خطة احلوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدويل، وهذا يهدف إىل مد الكويت 

القوانني واملؤسسات لتتطابق مع اتفاقية مكافحة الفساد، وبالتايل تُعزز القدرات الوطنية يف هذا ب
اجملال. واستند تنفيذ احلكم وخطة مكافحة الفساد على جمموعة من فرق العمل، اليت مشلت أفرقة 

على لفرق ة هذه ااالستعراض، للوقوف على تقدم عملية تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد، وتقوم مهم
ثالثة حماور رئيسية هي: الوضع احلايل لتنفيذ مواد االتفاقية، تقييم التقدم احملَرز لتنفيذ هذه املواد يف 
الكويت لتسليط الضوء على جوانب القصور واإلجنازات، واملسائل الرئيسية املعلقة، أما احملور الثالث 

ساعد يف عمليات التقييم يف املستقبل فيستند إىل حتديد املسائل، حيث ميكن إحراز تقدم سريع ي
  وبناء القدرات الوطنية.  

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  أفاد اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.  .٤٤٨

  

  السجل الجنائي: ٤١المادة 
ير أخرى لكي يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تداب

يؤَخذ بعين االعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة سبق أن 
صدر بحق الجاني المزعوم في دولة أخرى، بُغية استخدام تلك المعلومات في 

  اجراءات جنائية ذات صلة بفعل مجّرم وفقًا لھذه االتفاقية.
  المادة ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل اتفاقيات تعاون ثنائية   .٤٤٩ أفادت الكويت بأ

للمساعدة القانونية املتباَدلة. وشددت الكويت على أن اتفاقيات التعاون القانوين والقضائي يف 
املعنية بتبادل املعلومات، املسائل اجلنائية اليت وقعتها الكويت والدول األخرى واليت تتضمن األحكام 
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واإلجراءات األمنية املدونة  اإلدانات يف القضايا اجلنائيةتُلزم الطرفني املتعاقدين بتقدمي معلومات بشأن 
يف السجل اجلنائي أليٍّ من الطرفني، على أن يتم تبادل هذه املعلومات مرة يف السنة على األقل. 

ة من القرار أو احلكم القضائي الصادر بناء على طلب ويتعني أيًضا، على وجه السرعة، إرسال نسخ
  للمساعدة القانونية من ِقَبل أحد الطرفني. 

يف احلاالت اليت يتم فيها طلب املساعدة القانونية، وليس لدى الكويت اتفاق مع الدولة مقدمة   .٤٥٠
  ية. الطلب، يطبق يف هذه احلالة مبدأ املعاملة باملثل والتعاون يف املسائل اجلنائ

لحكم قيد االستعراض، باإلضافة إىل عدم لمل تقدم الكويت ما يفيد تنفيذ التدابري املتخذة لالمتثال   .٤٥١
اإلدانة السابقة للمدعى عليه بارتكاب اجلرمية يف دولة  ،الكويتفيها  أخذت توافر سوابق قضائية

ة ذات صلة جبرمية وفًقا هلذه استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائيغية االعتبار بُ  بعني، أخرى
  االتفاقية.

ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال لألحكام قيد االستعراض.   .٤٥٢ أفادت الكويت أ
  ومل تدرج نتائج التقييم.

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
االتفاقية. وبالرغم من أن الكويت مل تقدم ذا احلكم من هلالحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت   .٤٥٣

ا أبلغت أثناء الزيارة القطرية بأنه ال يوجد يف القانون الداخلي ما مينع تبادل  أمثلة حمددة، إال أ
  . عند االقتضاءواستخدام مثل هذه املعلومات يف اإلجراءات اجلنائية، 

  

  : الوالية القضائية٤٢المادة 
  /أ)١( الفرعية الفقرة

كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع لواليتھا القضائية ما  تعتمد
  جرمته من أفعال وفقًا لھذه االتفاقية في الحالتين التاليتين:

  ؛ أو(أ). عندما يُرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف 
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا ق  .٤٥٤  ١٦من القانون رقم  ١١د نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة أفادت الكويت أ

(قانون اجلزاء)، اليت تؤكد سريان قانون اجلزاء الكوييت على مجيع اجلرائم اليت تُرتكب يف  ١٩٦٠لسنة 
  إقليمها، أو يف سفينة حتمل علمها، أو يف طائرة مسجلة لديها. 

  )١١المادة (
نون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعھا جريمة تسري أحكام ھذا القا"

  من الجرائم المنصوص عليھا فيه.
ا ا أو شريكً  أصليًّ ال يجعله فاعاًل وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعً 

  ".في جريمة وقعت كلھا أو بعضھا في إقليم الكويت
  يذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة أو معلومات أخرى بشأن تنف  .٤٥٥
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  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  ذا احلكم من االتفاقية. هلالحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت   .٤٥٦

  

  : الوالية القضائية٤٢المادة 
  /ب)١(الفرعية الفقرة 

لكي تخضع لواليتھا القضائية ما جرمته  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير؛
  ال وفقًا لھذه االتفاقية في الحالتين التاليتين:من أفع

أو طائرة ، (ب). عندما يُرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف
  بمقتضى قوانين تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم.مسّجلة 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد  .٤٥٧  ١٦من القانون رقم  ١١نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة  أفادت الكويت أ

أعاله)، اليت تؤكد سريان قانون  ٤٢/أ) من املادة١(الفرعية نظر الفقرة (قانون اجلزاء) (اُ  ١٩٦٠لسنة 
اجلزاء الكوييت على مجيع اجلرائم اليت تُرتكب يف إقليمها، أو يف سفينة حتمل علمها، أو يف طائرة 

  مسجلة لديها.
  مل تقدم الكويت أمثلة أو إحصائيات بشأن تنفيذ هذه األحكام.  ,٤٥٨
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال لألحكام قيد االستعراض.   .٤٥٩ أفادت الكويت أ

  ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  ذا احلكم من االتفاقية. هلستعرضون امتثال الكويت الحظ اخلرباء امل  .٤٦٠

  

  : الوالية القضائية٤٢المادة 
  /أ)٢(الفرعية الفقرة 

من ھذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيًضا  ٤رھنًا بأحكام المادة  -٢
  أي جرم من ھذا القبيل لواليتھا القضائية في الحاالت التالية:

  ؛ أوجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف(أ). عندما يُرتكب ال  
  

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، حيث بسطت الكويت واليتها القضائية على   .٤٦١ أفادت الكويت أ

من القانون رقم  ١١ًقا للمادةاألفعال اجملرمة وفًقا لالتفاقية عندما تُرتكب هذه اجلرائم ضد رعاياها وف
أعاله)، اليت تؤكد سريان  ٤٢/أ) من املادة١(الفرعية (قانون اجلزاء) (انظر الفقرة  ١٩٦٠لسنة  ١٦

قانون اجلزاء الكوييت على مجيع اجلرائم اليت تُرتكب يف إقليمها، أو يف سفينة حتمل علمها، أو يف 
  طائرة مسجلة لديها.

  أو إحصائيات بشأن تنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة   .٤٦٢



 

١٢٦ 
 

ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال لألحكام قيد االستعراض.   .٤٦٣ أفادت الكويت أ
  ومل تدرج نتائج التقييم.

  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  تفاقية. ذا احلكم من االهلالحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت   .٤٦٤

  

  : الوالية القضائية٤٢المادة 
  /ب)٢(الفرعية الفقرة 

من ھذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيًضا أي  ٤رھنًا بأحكام المادة  - ٢
  جرم من ھذا القبيل لواليتھا القضائية في الحاالت التالية:

عديم الجنسية  أو شخص، (ب). عندما يَرتكب الجرَم أحُد مواطني تلك الدولة الطرف
  أوإقامته المعتاد في إقليمھا؛  يوجد مكانُ 

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، حيث بسطت الكويت واليتها القضائية على   .٤٦٥ أفادت الكويت أ

من القانون رقم  ١١م ضد رعاياها وفًقا للمادةاألفعال اجملرمة وفًقا لالتفاقية عندما تُرتكب هذه اجلرائ
أعاله)، اليت تؤكد سريان  ٤٢/أ) من املادة١( الفرعية (قانون اجلزاء) (انظر الفقرة ١٩٦٠لسنة  ١٦

قانون اجلزاء الكوييت على مجيع اجلرائم اليت تُرتكب يف إقليمها، أو يف سفينة حتمل علمها، أو يف 
  طائرة مسجلة لديها.

  م الكويت أمثلة أو إحصائيات بشأن تنفيذ هذه األحكام.. مل تقد٤٦٦
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال لألحكام قيد االستعراض.   .٤٦٧ أفادت الكويت أ

  ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  ذا احلكم من االتفاقية. هل الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت  .٤٦٨

  
  : الوالية القضائية٤٢المادة 

  /ج)٢(الفرعية الفقرة 
من ھذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تُخضع أيًضا أي  ٤رھنًا بأحكام المادة  - ٢

  جرم من ھذا القبيل لواليتھا القضائية في الحاالت التالية:
من هذه  ٢٣من املادة ‘ ٢‘(ب)  ١مة وفًقا للفقرة (ج). عندما يكون اجلرم واحًدا من األفعال اجملرّ 

دف ارتكاب فعل جمّرم وفًقا للفقــرة ، االتفاقية أو (ب) ‘ ٢‘أو ‘ ١‘(أ)  ١ويُرتكب خارج إقليمها 
  أومن هذه االتفاقية داخل إقليمها؛  ٢٣من املادة ‘١‘
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 



 

١٢٧ 
 

ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وقد بسطت الكويت واليتها القضائية على أفادت ال  .٤٦٩ كويت أ
األفعال اجملرمة وفًقا لالتفاقية عندما تُرتكب هذه اجلرائم خارج إقليمها كما جاء يف احلكم قيد 

ة (قانون اجلزاء) (انظر الفقر  ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ١١ االستعراض. وأشارت إىل املادة
أعاله)، اليت تؤكد سريان قانون اجلزاء الكوييت على مجيع اجلرائم اليت  ٤٢/أ) من املادة١(الفرعية 

ترتكب يف إقليمها، أو يف سفينة حتمل علمها، أو يف طائرة مسجلة لديها. عالوة على ذلك، يسري 
  من االتفاقية.  ٤٢/ج) من املادة ٢(الفرعية القانون على أيٍّ من احلاالت املذكورة يف الفقرة 

  . مل تقدم الكويت أمثلة أو إحصائيات بشأن تنفيذ هذه األحكام.٤٧٠
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال لألحكام قيد االستعراض.   .٤٧١ أفادت الكويت أ

  ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  ذا احلكم من االتفاقية. هلاملستعرضون امتثال الكويت الحظ اخلرباء   .٤٧٢

  

  : الوالية القضائية٤٢المادة 
  /د)٢(الفرعية الفقرة 

من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُختضع أيًضا أي جرم من هذا القبيل  ٤رهًنا بأحكام املادة  -٢
  لواليتها القضائية يف احلاالت التالية:

  اجلرم ضد الدولة الطرف.(د). عندما يُرتكب   
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٤٧٣  ١٦من القانون رقم  ١١أفادت الكويت أ

اجلزاء  أعاله)، اليت تؤكد سريان قانون ٤٢/أ) من املادة١(قانون اجلزاء) (انظر الفقرة ( ١٩٦٠لسنة 
الكوييت على مجيع اجلرائم اليت تُرتكب يف إقليمها، أو يف سفينة حتمل علمها، أو يف طائرة مسجلة 

/ج) من ٢(الفرعية عالوة على ذلك، يسري القانون على أيٍّ من احلاالت املذكورة يف الفقرة . لديها
  .من االتفاقية ٤٢املادة 

  هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة توضح جناح تنفيذ   .٤٧٤
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لالمتثال لألحكام قيد االستعراض.   .٤٧٥ أفادت الكويت أ

  ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  ذا احلكم من االتفاقية.هلالحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت   .٤٧٦

  

  والية القضائية: ال٤٢المادة 
  )٣الفقرة (



 

١٢٨ 
 

خضاع األفعال إلمن هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري  ٤٤). ألغراض املادة ٣(
وال تقوم بتسليمه ، اجملّرمة وفًقا هلذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجوًدا يف إقليمها

  جملرد كونه أحد مواطنيها.
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادتني   .٤٧٧ من القانون  ١٢و  ١١أفادت الكويت أ

 ١٩٦٠لسنة  ١٦من القانون رقم  ١١(قانون اجلزاء). وذكرت أن املادة  ١٩٦٠لسنة  ١٦رقم 
يمها، أو يف (قانون اجلزاء) تؤكد سريان قانون اجلزاء الكوييت على مجيع اجلرائم اليت تُرتكب يف إقل

سفينة حتمل علمها، أو يف طائرة مسجلة لديها. عالوة على ذلك، يسري القانون على أيٍّ من 
  من االتفاقية. ٤٢/ج) من املادة ٢(الفرعية احلاالت املذكورة يف الفقرة 

  )١١المادة (
تسري أحكام ھذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعھا جريمة "

  م المنصوص عليھا فيه.من الجرائ
ا ا أو شريكً  أصليًّ  يجعله فاعاًل وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعاًل 

  ".في جريمة وقعت كلھا أو بعضھا في إقليم الكويت
  )١٢المادة (

ا عليه بً  معاقَـ ا على كل شخص كوييت اجلنسية يرتكب خارج الكويت فعًال تسري أحكام هذا القانون أيضً 
كب فيه هذا الفعل، وذلك القانون الساري يف املكان الذي ارتُ  ألحكاما وطبقً ، حكام هذا القانونا ألطبقً 

  سند إليه.إذا عاد إىل الكويت دون أن تكون احملاكم األجنبية قد برأته مما أُ 
من نفس القانون على أن أحكامه تسري على أي مواطن كوييت يرتكب جرمية طبًقا  ١٢نصت املادة   .٤٧٨

  ل.كب فيه هذا الفعيف املكان الذي ارتُ والقانون الساري ، كام القانون الكوييتألح
  مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام.  ,٤٧٩
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة الخضاع األفعال اجملّرمة وفًقا   .٤٨٠ أفادت الكويت أ

احلكم قيد االستعراض. ومل تطلب الكويت أي  يفقية لواليتها القضائية يف احلالة املذكورة هلذه االتفا
  مساعدة إلجراء مثل هذا التقييم.

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  ذا احلكم من االتفاقية.هلالحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت   .٤٨١

  

  : الوالية القضائية٤٢المادة 
  )٤( الفقرة

جيوز لكل دولة طرف أيًضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري الخضاع األفعال اجملّرمة وفًقا هلذه االتفاقية 
  وال تقوم بتسليمه.، لواليتها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجوًدا يف إقليمها

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 



 

١٢٩ 
 

ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة أفادت الكوي  .٤٨٢  ١٦من القانون رقم  ١١ت أ
(قانون اجلزاء) (انظر أعاله). ويشدد هذا القانون على سريان قانون اجلزاء الكوييت على  ١٩٦٠لسنة 

  مجيع اجلرائم اليت تُرتكب يف إقليمها، أو يف سفينة حتمل علمها، أو يف طائرة مسجلة لديها.
بشأن تسليم اجملرمني، ذكرت الكويت أن عملية تسليم اجملرمني ختضع ألحكام االتفاقات الثنائية   .٤٨٣

أو املعاهدات الدولية اليت ُتشكل أحكامها األساس ، للتعاون القانوين والقضائي املعنية بتسليم اجملرمني
  القانوين لتسليم اجملرمني.

  ت تتعلق بتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيا  .٤٨٤
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة   .٤٨٥ خضاع األفعال اجملّرمة وفًقا إلأفادت الكويت أ

. ومل تطلب احلكم قيد االستعراض من خالليف احلالة املذكورة  هلذه االتفاقية لواليتها القضائية
  تقييم.مثل هذا ال الكويت أي مساعدة إلجراء

  المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). 
  ذا احلكم من االتفاقية.هلالحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت   .٤٨٦

  

  : الوالية القضائية٤٢المادة 
  )٥الفقرة (

من هذه املادة، أو علمت  ٢أو  ١إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة 
قضائيًّا بشأن السلوك ذاته،  أخرى، أن أي دول أطراف أخرى ُجتري حتقيًقا أو مالحقة أو تتخذ إجراءً بطريقة 

دف تنسيق  وجب على السلطات املعنية يف تلك الدول األطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، 
  ما تتخذه من إجراءات.

  

  ادةص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المملخّ (أ). 
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية. وذكرت الكويت أن االتفاقية ُتشكل األسا  .٤٨٧ س أفادت الكويت أ

  بشأن التصديق على االتفاقية.  ٢٠٠٦لسنة  ٤٧ذكرت القانون رقم كما القانوين للتعاون املشار إليه.  
  .مل تقدم الكويت أي أمثلة أو إحصائيات تتعلق بتنفيذ هذه األحكام  .٤٨٨
ا مل ُجتِْر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتَخذة لتيسري التنسيق مع الدول   .٤٨٩ أفادت الكويت أ

األطراف األخرى ملباشرة التحقيق أو املالحقة القضائية، أو اإلجراءات القضائية بشأن السلوك ذاته. 
  مثل هذا التقييم. ومل تطلب الكويت أي مساعدة إلجراء

  

  ات المتعلقة بتنفيذ المادةالمالحظ(ب). 
ا من الناحية العملية متتثل كليًّا للحكم الوارد يف االتفاقية من   .٤٩٠ أبلغت الكويت أثناء الزيارة القطرية، أ

  حيث التعاون بني الدول. 
  



 

١٣٠ 
 

  : الوالية القضائية٤٢المادة 
  )٦الفقرة (

دون ممارسة أي والية جنائية تؤكد الدولة  دون مساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية
ا الداخلي. ا وفًقا لقانو   الطرف سريا

  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادةملخّ (أ). 
ذا املبدأ الوارد يف االتفاقية.  .٤٩١ ا تلتزم     أفادت الكويت أ

  
  الفصل الرابع
  التعاون الدولي

  تسليم المجرمين: ٤٤المادة 
    )١( الفقرة

تنطبق هذه املادة على األفعال اجملّرمة وفًقا هلذه االتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم 
الطلب، شريطة أن يكون اجلرم الذي يُلتمس بشأنه التسليم جرًما  املتلقيةموجوًدا يف إقليم الدولة الطرف 

  الطلب. املتلقيةلطالبة، والدولة الطرف خاضًعا للعقاب مبقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف ا
  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

أشارت الكويت إىل امتثاهلا هلذا احلكم من االتفاقية، وذكرت أن املعاهدات الثنائية بشأن تسليم   .٢٣
ساد، باستثناء اجلرائم السياسية اجملرمني تتناول كل اجلرائم الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف

ا من اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، وذلك وفًقا للباب األول من القانون  اليت ال يُعتقد أ
  اجلنائي الكوييت. 

تتضمن اتفاقيات التعاون الدولية، اليت وقعتها الكويت بشأن تسليم اجملرمني، مبدأ التجرمي املزدوج، مما   .٢٤
جملرم عندما تكون اجلرمية معاَقب عليها مبوجب قانون كل من الطرفني، أيًّا كانت التسمية يعين تسليم ا

   اليت ُتطلق على اجلرمية أو نوعها أو فئتها.
ا أبرمت اتفاقيات ثنائية لتسليم اجملرمني، مثل االتفاقية اليت وقعتها مع اهلند،   .٢٥  عددو ذكرت الكويت أ

  كوريا.، وبلغاريا ،تونس ،اليمن ،األردن ،لبنان ،صرم ،تركيا ،سوريا منهامن الدول، 
ا حاليًّا بصدد نظر قانون جديد يوفر أساًسا قانونًيا حمليًّا   .٢٦ خالل الزيارة القطرية، ذكرت الكويت أ

  يتعلق بتسليم اجملرمني، مما يزيل احلاجة إىل االعتماد فقط على االتفاقيات الدولية. 
      

  قة بتنفيذ المادة(ب). المالحظات المتعل
الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية. وحىت ذلك احلني ال يوجد أساس   .٢٧

قانوين حملي حمدد يتعلق بتسليم اجملرمني يف القانون الكوييت، ولذلك فقد أبرمت الكويت سلسلة من 
  يم األفراد من الكويت وإليها. االتفاقيات بشأن تسليم اجملرمني من أجل تسهيل عملية تسل
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كمثال على مثل هذه االتفاقيات، أشارت الكويت إىل معاهدة تسليم اجملرمني املربمة بينها وبني   .٢٨
) من هذه االتفاقية، تبدأ ٢. ووفًقا للمادة (٢٠٠٤أغسطس/آب  ٢٥مجهورية اهلند واملوقعة بتاريخ 

ة معاَقب عليها يف قانون كال الدولتني باحلبس ملدة عملية التسليم حيثما يُتهم الشخص املطلوب جبرمي
ال تقل عن سنة واحدة أو أكثر، أو احلكم على الشخص من ِقَبل حماكم الطرف الطالب بالسجن 

  ملدة ال تقل عن ستة أشهر فيما يتعلق جبرمية تستوجب تسليم املتهم فيها. 
تسليم مىت ُوجدت ازدواجية اجلرم، واجلرمية الحظ اخلرباء املستعرضون أن هذا احلكم يسمح بعملية ال  .٢٩

املعاقب عليها باحلبس ملدة ال تقل عن سنة. ومل يتم وضع قيود يف االتفاقية بشأن نوع اجلرمية اليت 
جيوز معها تسليم اجملرمني، بشرط أن تكون اجلرمية معاقـًَبا عليها يف قانون كل من الطرف الطالب 

لى ذلك، يتم تقدمي طلبات تسليم اجملرمني فيما يتعلق باجلرائم والطرف مقدم طلب التسليم. وبناء ع
  الواردة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واجملرمة مبوجب القانون الكوييت.

ا تدرس حاليًّا تعديل عدد   .٣٠ وأفاد أيًضا اخلرباء املستعرضون أثناء الزيارة القطرية، أن الكويت ذكرت أ
ا الثن   ائية القائمة لتتوافق مع االتفاقية. من اتفاقيا

: ينبغي أن تواصل الكويت اجلهود الرامية إىل تطوير شامل لإلطار القانوين احمللي فيما يتعلق توصية  .٣١
  بتسليم اجملرمني، واملساعدة القانونية املتبادلة، والتعاون الدويل يف جمال إنفاذ القانون.

  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )٢الفقرة (

ا بذلك أن توافق على  ١على الرغم من أحكام الفقرة  من هذه املادة، جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانو
ا  ذه االتفاقية، واليت ال يعاَقب عليها مبوجب قانو طلب تسليم شخص ما بسبب أيٍّ من اجلرائم املشمولة 

  الداخلي.
  ادة(أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الم

أشارت الكويت إىل أن تسليم اجملرمني جائز فقط مبوجب اتفاقيات تسليم اجملرمني اليت أبرمتها، حبيث   .٣٢
ا جمرمة يف كل من قانون الدولة  ا الشخص أو احملكوم عليه  الطرف تكون اجلرمية املتهم بارتكا

  .الطالبة، والدولة الطرف املتلقية الطلب
  

  تنفيذ المادة(ب). المالحظات المتعلقة ب
الحظ اخلرباء املستعرضون أن الطابع االختياري هلذا احلكم من االتفاقية يؤكد على امتثال الكويت   .٣٣

هلذا احلكم. فمن املسلم به، أن الكويت ال تسطيع تسليم األفراد بدون وجود ازدواجية اجلرم، ولكن 
  هذه الظروف.  هذا ال مينع من تقدمي املساعدة القانونية املتباَدلة يف مثل

ومع ذلك، فقد الحظ اخلرباء املستعرضون أن عدم وجود تطابق تام للجرائم ال مينع الكويت من   . ٣٤
تسليم اجملرمني إذا كان هناك نوع مماثل من اجلرمية موجود مبوجب القانون الكوييت. ومن مث، فقد 



 

١٣٢ 
 

تسليم اجملرمني، كلما أمكن برهنت الكويت على مرونة تطبيق مبدأ ازدواجية اجلرم، وذلك لتسهيل 
  ذلك.

 (د). االحتياجات من المساعدة التقنية
ا أن تساعد يف   .٣٥ أشارت دولة الكويت إىل أن أشكال املساعدة التقنية التالية، إن وجدت، من شأ

  تنفيذ أفضل للمادة قيد االستعراض:
  موجز املمارسات اجليدة/ الدروس املستفادة.  -أ    

ن متديد املساعدة أو توسيع نطاقها قد يساعدها جزئيًّا على اختاذ التدابري املبينة يف أفادت الكويت أ  .٣٦
  احلكم قيد االستعراض. 

  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )٣الفقرة (

إذا مشل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على األقل خاضًعا للتسليم مبقتضى هذه 
 خاضع للتسليم بسبب مدة احلبس املفروضة عليها، ولكن هلا صلة بأفعال جمّرمة املادة، ويكون بعضها غري

  وفًقا هلذه االتفاقية، جاز للدولة الطرف املتلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيًضا فيما خيص تلك اجلرائم. 
  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

ا قد نف  . ٣٧ ذت هذا احلكم من االتفاقية. وذكرت الكويت بأنه ال يوجد تعارض بني أشارت الكويت أ
األحكام القانونية الوطنية وأحكام االتفاقية يف هذه الفقرة، وبالتايل فمن املمكن أن تعول الكويت 

  على االتفاقية كأساس قانوين لتسليم اجملرمني وذلك لضمان االمتثال هلذا احلكم.
ت الكويت أن السيناريو املذكور يف هذا احلكم من االتفاقية غري منصوص باإلضافة إىل ذلك، ذكر   .٣٨

عليه يف النظام القانوين الكوييت جزئياً، ويرجع ذلك إىل أن اجلرائم وفًقا لالتفاقية ختضع إىل أحكام 
وفًقا  يف القانون الكوييت، وهذا يعين، أنه من غري احملتمل أن اجلرائم اليت تتعلق باألفعال اجملرمة مغلظة

    .لالتفاقية ستسبب مشكلة فيما يتعلق بالقدرة على التسليم
  مل تقدم الكويت أمثلة على حاالت تسليم اجملرمني املذكورة يف احلكم ذات الصلة من االتفاقية.  .٣٩

  

  (ب). املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة
قية، بالرغم من أن الكويت مل تتمكن الحظ اخلرباء املستعرضون امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفا  .٤٠

  من تقدمي أمثلة حمددة تدل على التنفيذ. 
الحظ اخلرباء املستعرضون أيًضا فيما يتعلق باألحكام السارية على اجلرائم املرتبطة بالفساد يف الكويت   .٤١

املتعلق من االتفاقية (أي طلب التسليم  ٤٤) من املادة ٣لضمان أن احلاالت املتوخاة يف الفقرة (
باجلرائم الواردة يف االتفاقية غري املتضمن أحكاًما قاسية كما ينبغي للسماح بالتسليم مبوجب االتفاقية 

  ذات الصلة) من غري احملتمل أن تنشأ يف سياق طلب التسليم للجرائم املرتبطة بالفساد.
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زاء ما مينع تنفيذ احلكم قيد ذكر اخلرباء املستعرضون أن الكويت أكدت على أنه ال يوجد يف قانون اجل  .٤٢
  االستعراض.

ذكر اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، إال أن إحدى أفضل املمارسات و   .٤٣
ا بشأن تسليم اجملرمني على وجه التحديد  تنفذ هذا  آلياتبالنسبة للكويت هي أن تضمِّن يف اتفاقيا

 احلكم من االتفاقية.
  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )٤الفقرة (

. تعترب كل من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة مدرجة يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أي معاهدة ٤
لتسليم اجملرمني قائمة بني الدول األطراف. وتتعهد الدول األطراف بإدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم 

ا بذلك أن اخلاضعة للتسليم يف كل معاهد ة تسليم ُتربم فيما بينها. وال جيوز للدولة الطرف اليت َيسمح قانو
  تعترب أيًّا من األفعال اجملّرمة وفًقا هلذه االتفاقية جرًما سياسيًّا إذا ما اختذت هذه االتفاقية أساًسا للتسليم.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 
ا امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية. وأكدت الكويت على أنه مبوجب اإلخطار أفادت الكوي  .٤٤ ت أ

من االتفاقية، فإن الكويت تعترب هذه االتفاقية  ٤٤/أ من املادة ٦املقدَّم لألمني العام عمًال بالفقرة 
راف يف مبثابة األساس القانوين للتعاون يف املسائل املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األط

  االتفاقية. 
وفيما يتعلق باالتفاقيات الكويتية املربمة بشأن تسليم اجملرمني قبل بدء سريان اتفاقية األمم املتحدة   .٤٥

ملكافحة الفساد، فقد تضمنت هذه االتفاقيات أحكاًما واسعة تسمح بالتسليم يف كل اجلرائم 
)، ١٩٧٧ليم اجملرمني املربمة مع مصر (اجلنائية. وكمثال على ذلك، أشارت الكويت إىل اتفاقية تس

  واليت مبوجبها جيوز تسليم األفراد فيما يتعلق بأي جرمية جنائية.  
ا قد أرفقت عينة من   .٤٦ أحدث لتسليم اجملرمني يف شكل معاهدة ثنائية عامة  اتفاقيةأشارت الكويت أ

  بشأن تسليم اجملرمني بني الكويت واهلند.
ذكرت الكويت أن االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها بشأن تسليم اجملرمني تتناول عالوة على ذلك، فقد   .٤٧

األمور واإلجراءات املعنية بتسليم اجملرمني بشكل عام دون حتديد للجرائم، أو جماالت معينة من 
  اجلرائم. 

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من معاهدة تسليم اجملرمني بني الكويت ومجهورية اهلند  ٢ و ١الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادتني   .٤٨

اشرتطتا أن تكون املوافقة على تسليم اجملرمني فيما يتعلق بكل اجلرائم اجلنائية، واليت يكون احلكم فيها 
أشهر حبس إذا مت بالفعل احلكم على الفرد يف أيٍّ من الدولتني  ٦باحلبس ملدة سنة أو أكثر (

  املتعاقدتني). 
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من االتفاقية توضح األسباب اليت جيوز على إثرها رفض التسليم.  ٦عالوة على ذلك، فإن املادة   .٤٩
ا. وخبصوص ذلك،  وتتصدر اجلرائم السياسية القائمة كنوع من اجلرائم اليت جيوز رفض التسليم بشأ

ا الدولتان ) (د) على أن: "أي جرمية يف نطاق االتفاقيات الدولية اليت تر ٦/١فقد نصت املادة ( تبط 
  واليت تلزمهما باملوافقة على التسليم أو املالحقة القضائية، ال تعترب جرمية سياسية". 

  بناء على ذلك، اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٥٠
  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )٥الفقرة (

رمني مشروطًا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى ال إذا تلقت دولة طرف، جتعل تسليم اجمل
ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتسليم فيما خيص أي جرم 

  تنطبق عليه هذه املادة.
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 
ا جعلت تسليم اجملرمني مشروطًا بوجود معاهدة، واليت تعتربها األساس القانوين أشارت الكويت إىل أ  .٥١

  واليت تسري على املادة قيد االستعراض.للتسليم فيما يتعلق بأي جرمية، 
من االتفاقية، فإن الكويت تعترب هذه  ٤٤/أ من املادة ٦أكدت الكويت على أنه، عمًال بالفقرة   .٥٢

س القانوين للتعاون يف املسائل املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األطراف يف االتفاقية مبثابة األسا
  االتفاقية. 

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٥٣
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
احلكم من االتفاقية. والحظ اخلرباء من خالل صك  اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذا  .٥٤

ا قد قبلت رمسيًّا على أن تكون هذه االتفاقية األساس القانوين  تصديق الكويت على االتفاقية، أ
  للتعاون يف املسائل املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األطراف يف االتفاقية. 

 - يف الواقع- تتمكن من تقدمي أي أمثلة تدل على أن االتفاقية  ذكر اخلرباء املستعرضون أن الكويت مل  .٥٥
  اسُتخدمت كأساس قانوين لتسليم اجملرمني. 

  
  تسليم المجرمين ٤٤المادة 

    /أ)٦الفقرة الفرعية (
 على الدولة الطرف اليت جتعل التسليم مشروطًا بوجود معاهدة: - ٦  
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داعها صك التصديق على هذه االتفاقية (أ). أن تبّلغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إي  
أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية األساس القانوين 

  للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية.
  

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 
ا جعلت تسليم اجملرمني مشروطًا بوجود معاهدةأشارت الكو   .٥٦ كما أكدت الكويت على   .يت إىل أ

ا تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس القانوين  ٤٤/أ من املادة ٦أنه، عمًال بالفقرة  من االتفاقية، فإ
  .للتعاون يف املسائل املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األطراف يف االتفاقية

ا قد أبلغت األمني العام لألمم املتحدة على النحو املنصوص عليه أعاله.   .٥٧   ذكرت الكويت أ
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ا ستتناول هذه   .٥٨ الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت قد أبلغت األمني العام لألمم املتحدة بأ

ون يف املسائل املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األطراف باعتبارها األساس القانوين للتعااالتفاقية 
  . وُقدمت نسخة من هذا اإلخطار إىل اخلرباء املستعرضني بتاريخيف االتفاقية

. وبناء عليه، يرى اخلرباء احلكوميون أن الكويت قد نفذت احلكم ٢٠٠٦ديسمرب/كانون األول  ٤
  قيد االستعراض.

ن أن هذه النسخة من اإلخطار بالتصديق ُعرضت على املوقع الشبكي ذكر اخلرباء املستعرضو   .٥٩
. ومع ذلك، فقد أقر اخلرباء ٢٠٠٧مارس/آذار  ١٩ملعاهدات األمم املتحدة يف التاريخ احملدد هلا 

  املستعرضون أنه مت تنفيذ اإلخطار وفًقا هلذا احلكم من االتفاقية. 
  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    /ب)٦الفقرة الفرعية (

 على الدولة الطرف اليت جتعل التسليم مشروطًا بوجود معاهدة: - ٦
(ب). أن تبّلغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه االتفاقية أو 
قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون 

يم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛ وأن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إىل بشأن التسل
إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت 

  ال تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم. 
  

  

  الصلة باستعراض تنفيذ المادة (أ). ملّخص المعلومات ذات 



 

١٣٦ 
 

ا مل متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل أنه مبوجب اإلخطار يف   .٦٠ /أ ٦الفقرة ذكرت الكويت أ
ا تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس القانوين للتعاون يف املسائل املعنية  ٤٤من املادة  من االتفاقية، فإ

  .دول األطراف يف االتفاقيةبتسليم اجملرمني مع سائر ال
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت باعتبارها دولة طرفًا، فقد قبلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   .٦١

اف األساس القانوين للتعاون يف املسائل املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األطر الفساد؛ لتكون 
، ومن مث، ال حتتاج الكويت إىل إبرام معاهدات ثنائية منفصلة بشأن تسليم اجملرمني مع يف االتفاقية

   الدول األطراف يف االتفاقية. سائر 
ومع ذلك، الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت أبرمت يف الواقع عدًدا من االتفاقيات الثنائية بشأن   .٦٢

مبا يف ذلك مصر واهلند. ولذلك، اعترب اخلرباء احلكوميون أن الكويت تسليم اجملرمني مع دول أخرى، 
  قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية. 

  
  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )٧الفقرة (

على الدول األطراف اليت ال جتعل التسليم مشروطًا بوجود معاهدة أن تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها  - ٧
  لتسليم فيما بينها.هذه املادة جرائم خاضعة ل

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 
ا تتوافق مع هذا احلكم من االتفاقية، وذكرت أنه مبوجب اإلخطار املشار إليه يف   .٦٣ أشارت الكويت أ

ا تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس القانوين  ٤٤/أ من املادة ٦ الفقرة للتعاون يف من االتفاقية، فإ
  .املسائل املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األطراف يف االتفاقية

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة 
ا قد قبلت رمسيًّا أن تكون هذه   .٦٤ الحظ اخلرباء أنه وفًقا لصك تصديق الكويت على االتفاقية، فإ

املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األطراف يف  االتفاقية األساس القانوين للتعاون يف املسائل
ا جرائم خاضعة للتسليم يف  االتفاقية. أيًضا أقر اخلرباء بأن اجلرائم اليت تسري عليها هذه املادة على أ

  اتفاقيات التسليم الثنائية اليت أبرمتها مع عدد من الدول. 
  ا احلكم من االتفاقية. اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذ  .٦٥
  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )٨الفقرة (



 

١٣٧ 
 

الطلب أو معاهدات  املتلقيةخيضع التسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف  - ٨
ة التسليم السارية، مبا يف ذلك الشروط املتعلقة بالعقوبة الدنيا املشرتطة للتسليم، واألسباب اليت جيوز للدول

 الطلب أن تستند إليها يف رفض التسليم. املتلقيةالطرف 
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 
  نوهت الكويت عن امتثاهلا هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الفقرات السابقة.  ,٦٦
ا مبوجب اإلخطار املشار إليه يف الفقرة  .٦٧ من االتفاقية،  ٤٤ن املادة /أ م٦ أكدت الكويت على أ

تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس القانوين للتعاون يف املسائل املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول 
، وأيًضا ذكرت أن رفض طلب تسليم اجملرمني خيضع لألحكام الواردة يف هذه األطراف يف االتفاقية

  التفاقيات الثنائية اليت قد أبرمتها الكويت.االتفاقية، واألحكام ذات الصلة الواردة يف ا
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من معاهدة التسليم الثنائية بني الكويت واهلند تتطلب أن  ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٦٨

املدة إىل  يكون احلكم بالسجن ملدة سنة كحد أدىن، وذلك لكي ختضع اجلرمية للتسليم. وُختفَّض هذه
نافذ أصدرته  حكمأشهر حبسا إذا كان الشخص املطلوب تسليمه قد أدين جبرمية بناء على  ٦

ًجا مرنًا مبا يكفي لضمان االمتثال إىل االتفاقية.     احملكمة، وهذا ما اعتربه اخلرباء 
سباب اليت مبقتضاها من املعاهدة الثنائية بشأن تسلم اجملرمني بني الكويت واهلند األ ٦أوضحت املادة   .٦٩

  يُرفض طلب التسليم، وهي كالتايل: 
أن يكون الشخص املطلوب تسليمه قد متت حماكمته من قبل على نفس اجلرمية حمل  -

ا، أو مازال خاضًعا هلذا  ى املدة اليت ُحكم عليه  ا أو بُرئ، أو أ طلب التسليم، وأدين 
  احلكم.  

ضي املدة وفًقا لقانون الطرف الطالب، عند استالمها سقوط الدعوى اجلنائية أو احلكم مب -
  طلب التسليم.

أن تكون اجلرمية ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب من ِقَبل شخص أجنيب وال تشكل  -
  جرمية وفًقا لقانون الطرف املتلقي الطلب. 

عت أن تكون اجلرمية حمل طلب التسليم قد ارُتكبت يف إقليم الطرف متلقي الطلب، وشر  -
  يف حماكمة الشخص.  

أن يكون املطلوب تسليمه قد مت التحقيق معه أو حماكمته على نفس اجلرمية حمل طلب  -
  التسليم يف إقليم الطرف متلقي الطلب. 

أن تكون املدة اليت قضاها الشخص احملكوم عليه جبرمية تستوجب تسليمه أقل من ستة  -
  أشهر.



 

١٣٨ 
 

يت مل تتمكن من تقدمي أمثلة على حاالت رفض طلبات لتسليم الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكو   .٧٠
جمرمني، فيما يتعلق باجلرائم املرتبطة بالفساد. أيًضا مل تقدم إحصائيات تتعلق بعدد طلبات التسليم، 

  أو عدد الطلبات اليت مت رفضها أو قبوهلا. 
  قية. اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفا  .٧١

  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )٩الفقرة (

ا  - ٩ تسعى الدول األطراف، رهًنا بقوانينها الداخلية، إىل التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل 
 من متطلبات إثباتية فيما خيص أي ُجرم تنطبق عليه هذه املادة.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 
ا امتثلت إىل هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الفقرات السابقة  .٧٢   .أفادت الكويت أ

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
أثناء الزيارة القطرية، أوضحت الكويت أن السلطة املركزية تعمل على تيسري إجراءات تسليم اجملرمني   .٧٣

ويتم حتليله، فإذا استوىف مجيع الشروط املوضوعية واإلجرائية، على الفور بعد استالمها طلب التسليم، 
فإن الكويت تباشر عملية التسليم على الفور. عالوة على ذلك، فقد ذكرت الكويت أنه يف حالة 

استتعامل مع  وزارة الداخليةطلب املزيد من املعلومات للبت يف طلب التسليم، فإن وحدة االنرتبول يف 
املزيد من املعلومات، وهذا يعين أن املعلومات ذات الصلة ميكن احلصول  طلب التسليم من أجل

  عليها بطريقة أسرع بكثري من الطرق الدبلوماسية العادية. 
الحظ اخلرباء املستعرضون، عالوة على ذلك، أن اتفاقيات التسليم الثنائية اليت أبرمتها الكويت   .٧٤

من اتفاقية تسليم اجملرمني  ٨يم، وقد تضمنت املادة تتضمن حزمة من اإلجراءات ملعاجلة طلب التسل
  بني الكويت واهلند على هذا احلكم.  

لذلك، اعترب اخلرباء املستعرضون أن عدم إبراز أمثلة حمددة بشأن استخدام اإلجراءات املعجلة يف   .٧٥
  الواقع، داللة على امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.  

 

  مجرمينتسليم ال ٤٤المادة 
    )١٠الفقرة (

ا املتعلقة بالتسليم، وبناء  - ١٠ ا الداخلي ومعاهدا جيوز للدولة الطرف املتلقية الطلب، رهًنا بأحكام قانو
على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب تسليمه واملوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ 

ا  تدابري مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأ
  ظروف ملّحة. 

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 



 

١٣٩ 
 

ا امتثلت إىل هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الفقرات السابقة. أوضحت   .٧٦ أفادت الكويت أ
ذه املادة جتدر اإلشارة إىل أن االتفاقات الثنائية الكويت، أنه جبانب التعليقات الواردة أعاله بشأن ه

  املتعلقة بتسليم اجملرمني تتضمن تدابري الحتجاز األشخاص املطلوب تسليمهم.
  . مل تقدم الكويت أمثلة تتعلق بالسوابق القضائية، أو األشكال األخرى لتنفيذ هذه األحكام  .٧٧

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
اخلرباء املستعرضون أن صك تصديق الكويت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ذكر   .٧٨

  واالتفاقيات الثنائية اليت وقعتها مع الدول األخرى تدل على تنفيذها للحكم قيد االستعراض. 
هلند على وجه التحديد من املعاهدة الثنائية بني الكويت وا ٩الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٧٩

  بشأن تسليم اجملرمني تنص على: 
  )٩المادة (

جيوز يف احلاالت الطارئة القبض مؤقًتا على الشخص املطلوب تسليمه، ووضعه يف احلجز حىت استالم  -١  
  طلب التسليم، مع الوثائق املشار إليها يف املادة السابقة.

ا بطلب القبض املؤقت وإيداع املطلوب يف الطلب خطيًّ  املتلقيةينبغي إبالغ السلطات املختصة يف الدولة  -٢  
  احلجز االحتياطي، سواء مت ذلك مباشرة أو من خالل قنوات اإلنرتبول الدويل. 

يتعني تأكيد نفس الطلب من خالل القنوات الدبلوماسية، وينبغي أن يشتمل الطلب على أي وثائق  -٣
رسال طلب للتسليم، وبيان اجلرمية حمل التسليم، مذكورة يف املادة السابقة، وإعالن الطرف الطالب رغبته يف إ

وحتديد العقوبة املفروضة هلذه اجلرمية، ووقت ومكان ارتكاب اجلرمية، ووصًفا مفصالًّ للشخص املطلوب 
  تسليمه. وينبغي على الطرف الطالب على الفور إخطار أي إجراء يُتخذ بشأن الطلب. 

 املتلقيةالحتياطي وفًقا لإلجراءات القانونية يف الدولة جيرى القبض املؤقت وإيداع الشخص احلجز ا -٤
  الطلب. 

الحظ اخلرباء املستعرضون أن هذا احلكم يسمح باحلجز املؤقت للشخص املطلوب تسليمه يف احلالة   . ٨٠
  الطارئة. 

خالل الزيارة القطرية، ذكرت الكويت أن املبدأ الثابت يف الواقع هو أن يكون الشخص املطلوب   .٨١
ليمه دائًما مقبوًضا عليه لتنفيذ طلب التسليم، إال إذا عربت الدولة الطالبة صراحة بأن هذا ليس تس

ضروريًّا. ومل تتمكن الكويت من اإلشارة إىل أي أمثلة معينة بشأن استخدام القبض املوقت ألغراض 
  بض املؤقت.  تيسري طلب التسليم، أو أي إحصائيات، كعدد قضايا التسليم اليت اُستخدم فيها الق

على الرغم من عدم وجود أمثلة أو احصائيات، فقد الحظ اخلرباء املستعرضون أن احلكم املشار إليه   .٨٢
أعاله والوارد يف االتفاقية الثنائية بني الكويت واهلند، يدل على أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من 

  االتفاقية. 
  



 

١٤٠ 
 

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )١١الفقرة (

إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق ُجبرم  - ١١
تنطبق عليه هذه املادة جملرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف اليت 

ا امل تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء ال ختصة بقصد املالحقة. وتتخذ تلك مسوّغ لـه إىل سلطا
السلطات قرارها وتتخذ نفس اإلجراءات اليت تتخذها يف حالة أي جرم آخر يعترب خطريًا مبوجب القانون 
الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول األطراف املعنية، خصوًصا يف اجلوانب اإلجرائية واإلثباتية، 

  ضمانًا لفعالية تلك املالحقة.
  

  ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة (أ). 
ا امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ردود األفعال املذكورة أعاله.    .٨٣   أفادت دولة الكويت بأ

ا تتقيد مببدأ "االلتزام بالتسليم أو احملاكمة".     وأكدت الكويت على أ
تفاقية، مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال وفيما يتعلق باألحكام األخرى من اال  .٨٤

  أخرى لتنفيذ هذه األحكام. 
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من الدستور الكوييت حتظر تسليم املواطنني الكويتيني. وقد  ٢٨الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٨٥

من االتفاقية الثنائية املربمة بني الكويت واهلند  ٥يف املادة  انعكس هذا احلظر، املفروض وفًقا للدستور،
  بشأن تسليم اجملرمني. وقد نصت على:

  )٥المادة (
ال جيوز تسليم رعايا أي من الطرفني املتعاقدين إىل الطرف املتعاقد اآلخر. ويف هذه احلالة ينبغي على  -١  

لتحريك الدعوى اجلنائية إذا اُعترب الفعل املرتكب  الطرف متلقي الطلب إحالة القضية إىل السلطات املختصة
  أو االمتناع جرمية وفًقا لقانون الطرف متلقي الطلب. 

  
  ُحتدد اجلنسية عند وقت ارتكاب اجلرمية.  -٢  

اليت عربت صراحة عن عدم جواز تسليم مواطين أي من الطرفني املتعاقدين إىل الطرف  ٥وفًقا للمادة   .٨٦
) من املادة ١١إن املبدأ القائل: "االلتزام بالتسليم أو احملاكمة" كما ورد يف الفقرة (اآلخر املتعاقد، ف

اليت نصت على أنه إذا مل يسلم الفرد  ٥) من املادة ١من االتفاقية يتوافق بوضوح مع الفقرة ( ٤٤
طات املختصة الطلب، فإن على هذه الدولة إحالة القضية إىل السل املتلقيةنظرًا ألنه من رعايا الدولة 

  لتحريك الدعوى اجلنائية بشرط توافر مبدأ التجرمي املزدوج. 
أرسلت الكويت في وقت الحق احصائيات توضح اإلنابات القضائية ( طلبات المساعدة القضائية ) وكشوف   .٨٧

  ).  ٢٠١٢ – ٢٠١١ – ٢٠١٠بتسليم المتھمين والمحكومين لألعوام ( 



 

١٤١ 
 

ا  فيما يتعلق باستخدام أوضحت الكويت خالل الزيارة ال  .٨٨ قطرية أن هناك إجراءات حمددة معمول 
األدلة يف الواليات القضائية األخرى، على سبيل املثال لطلب املعلومات من الشهود أوطرق أخرى 
جلمع األدلة، فبمجرد اتباع إجراءات مجع األدلة جيعلها مقبولة. والحظ خرباء االستعراض أن مثل 

ملالحقة القضائية للفرد يف الكويت إذا مل يكن قد مت تسليمه مبقتضى تطبيق هذه اإلجراءات تيسر ا
من االتفاقية املربمة بني الكويت واهلند واألحكام املماثلة يف االتفاقيات  ٥) من املادة ١الفقرة (

  األخرى. 
  اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية.   .٨٩

  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )١٢الفقرة (

عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه إال بشرط  - ١٢
أن يعاد ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة املفروضة عليه بعد احملاكمة أو 

الدولة الطرف والدولة الطرف اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك 
اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما قد يريانه مناسًبا من شروط أخرى، يعترب 

 من هذه املادة. ١١ذلك التسليم املشروط كافًيا للوفاء بااللتزام املبّني يف الفقرة 
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا مل متتثل هلذا احلكم من االتفاقية. أفادت ال  .٩٠   كويت بأ

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت مل تتخذ خطوات للسماح بالتسليم املشروط لألفراد على   .٩١

 القانون النحو املتوخى يف إطار هذا احلكم من االتفاقية. والحظ اخلرباء أيًضا أنه ال يوجد حكم يف
م سيعودون لقضاء أي  الوطين أو االتفاقيات الدولية يسمح للكويت بتسليم رعاياها على أساس أ

من  ٢٨حكم صادر عن حمكمة أجنبية، حيث يسري احلظر املطلق بشأن تسليم رعاياها وفًقا للمادة 
  الدستور الكوييت.

بري تسمح بالتسليم املشروط يف املستقبل. الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت ال تعتزم اختاذ تدا  .٩٢
من خالل تنفيذها ملبدأ "االلتزام بالتسليم  ٤٤) من املادة ١١ونظرًا إىل أن الكويت امتثلت للفقرة (

  أو احملاكمة"، فإن اخلرباء اعتربوا أن الكويت مع ذلك، قد امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية. 
  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )١٣الفقرة (

إذا رُفض طلب تسليم مقدَّم لغرض تنفيذ حكم قضائي حبجة أن الشخص املطلوب تسليمه  - ١٣
الطلب، إذا كان  املتلقيةالطلب، وجب على الدولة الطرف  املتلقيةهو من مواطين الدولة الطرف 



 

١٤٢ 
 

ا الداخلي يسمح بذلك ووفًقا ملقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء على طلب من الدول ة قانو
الطرف الطالبة، يف إنفاذ العقوبة املفروضة مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما 

  تبقى منها.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا مل متتثل هلذا احلكم من االتفاقية.   .٩٣   أفادت الكويت بأ

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
الصادرة عن احملاكم  األحكامالحظ اخلرباء املستعرضون أن النظام القانوين الكوييت ال يسمح بتنفيذ   .٩٤

األجنبية على مواطنيها. فخالل الزيارة القطرية، أوضحت الكويت بأنه إذا أُدين مواطن كوييت وُحكم 
ا للقانون الكوييت، عليه خارج الكويت ومت رفض التسليم، ففي هذه احلالة ُحياكم من جديد وفقً 

  وُتطبق عليه العقوبة بعد ذلك من ِقَبل احملكمة الكويتية.   
ا ال تعتزم اختاذ إجراءات تسمح بتنفيذ العقوبات الصادرة عن احملاكم األجنبية يف   ,٩٥ أفادت الكويت بأ

  املستقبل.  
من االتفاقية، على اعتبار أن الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت يف الواقع قد امتثلت هلذا احلكم   .٩٦

تنفيذ احلكم الصادر عن حمكمة أجنبية يسري فقط إذا كانت ذلك يتوافق مع القانون احمللي للدولة 
الطرف املعنية. وكما هو واضح يف القانون الكوييت بعدم السماح لتنفيذ األحكام الصادرة عن حماكم 

  فإن الكويت تبقى ممتثلة لالتفاقية.  أجنبية، ونظرًا للطبيعة غري اإللزامية هلذا احلكم،
  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )١٤الفقرة (

ُتكفل ألي شخص تُتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه  - ١٤
املادة معاملة منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع احلقوق والضمانات اليت 

 ا القانون الداخلي للدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمها.ينص عليه
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املواد   ,٩٧ من قانون  ١٢٠و  ٩٨و  ٧٥أفادت الكويت بأ

من قانون تنظيم   ٦١و  ٤١و  ٣٠)، واملواد ١٩٦٠لسنة  ١٧اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية (رقم 
  ).١٩٦٢لسنة  ٢٦السجون (رقم 
   ١٩٦٠لسنة  ١٧القانون رقم 

  )٧٥المادة (
"للمتهم وللمجين عليه احلق يف حضور مجيع إجراءات التحقيق االبتدائي، ولكل منهما احلق يف أن 

وإذا كان املتهم مقبوًضا عليه أو  يستصحب معه حماميه، وليس للمحامي أن يتكلم إال بإذن من احملقق،
  حمبوًسا، وجب على احملقق إحضاره أثناء التحقيق. 



 

١٤٣ 
 

  ".جيوز للمحقق، إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك أن يأمر جبعله سريًّا
  )٩٨المادة (

  إليه. "إذا كان املتهم حاضرًا، فعلى احملقق قبل البدء يف إجراءات التحقيق أن يسأله شفويًّا عن التهمة املوجهة 
إذا اعرتف املتهم بارتكاب اجلرمية، يف أي وقت، أُثبت اعرتافه يف حمضر التحقيق فور صدوره ونوقش فيه 
تفصيليًّا. وإذا أنكر املتهم،  وجب استجوابه تفصيليًّا بعد مساع شهود اإلثبات، ويوقع املتهم على أقواله بعد 

ا عليه أو يثبت يف احملضر عجزه عن التوقيع أو    امتناعه عنه. تالو
للمتهم أن يرفض الكالم، أو أن يطلب تأجيل االستجواب حلني حضور حماميه، أو ألي وقت آخر، وال 

  جيوز حتليفه اليمني، وال استعمال أي وسائل اإلغراء أو اإلكراه ضده. 
، أو للمتهم يف كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع، وأن يناقش شهود اإلثبات، وأن يطلب مساع شهود نفي

  ".اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، وتثبت طلباته ودفاعه يف احملضر
  )١٢٠المادة (

ذه  "للمتهم يف جنايٍة احلقُّ يف أن يوكل من يدافع عنه، وعلى احملكمة أن تنتدب من احملامني من يقوم 
  املهمة إذا مل يوكل املتهم أحًدا. 

  ".ائًما يف توكيل من حيضر معهللمتهم يف جنحة، ولغريه من اخلصوم، احلق د
  ١٩٦٢لسنة  ٢٦القانون رقم 

  )٣٠المادة (
"جيوز للمسجونني من الفئة (أ) مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاءون يف حدود أحكام الالئحة الداخلية، 
وذلك ما مل يرد بأمر احلبس ما مينع ذلك، وجيب أن تكون الزيارة حتت إشراف ضابط السجن أو من ينوب 

   عنه.
جيوز حملامي احملبوس حبًسا احتياطيًّا مقابلته على انفراد، بشرط احلصول على إذن كتايب من النيابة العامة أو 

  احملقق كلٌّ فيما خيصه. 
جيوز لألجانب احملبوسني حبًسا احتياطيًّا حق االتصال بقناصلهم أو بالسلطات اليت ترعى مصاحلهم بعد 

  احلصول على إذن بذلك من الوزارة. 
ال يسمح ألحد من رجال السلطة باالتصال باحملبوس حبًسا احتياطيًّا داخل السجن إال بإذن كتايب من 
النيابة العامة أو احملقق، وعلى ضابط السجن أن يدون يف دفرت يومية السجن اسم الشخص الذي مسح له 

  بذلك، ووقت املقابلة، وتاريخ اإلذن، ومضمونه".
  )٤١المادة (

  فئة (ب) مراسلة ذويه وأصدقائه، وأن يستقبل زائريه يف حدود ما تقرره الالئحة الداخلية. "للمسجون من ال
  تيسر زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية املسجونني األجانب بعد مراجعة مدير السجون".

  )٥٨المادة (
  "اجلزاءات اليت جيوز توقيعها على املسجونني هي : 

  اإلنذار.  -



 

١٤٤ 
 

  ف الطعام الذي يصرف ملدة ال تزيد على سبعة أيام. احلد من أصنا -
  احلرمان من املكافأة املادية املقررة ملدة ال تزيد على سبعة أيام.  -
  احلبس االنفرادي ملدة ال تزيد على سبعة أيام.  -
  التكبيل حبديد األيدي أو األرجل ملدة ال تزيد على شهر.  -
  .تنزيل املسجون إىل درجة أقل من درجته" -

  )٦١المادة (
"يُعَلن املسجون باملخالفة املنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه، وله احلق يف إبداء أقواله دفاًعا عن نفسه، كما 
م، وترتجم الشهادة إذا اقتضى األمر ذلك.    أن له احلق يف طلب مساع الشهود الذين يرى االستشهاد 

  ". جيب حتقيق دفاعه من مجيع الوجوه
ا املتعلق باإلجراءات واحملاكمات اجلزائية يضمنان حماكمة عادلة أشا  .٩٨ رت الكويت أن دستورها وقانو

  يف مجيع مراحل الدعوى اجلنائية واحلكم. وتشتمل هذه الضمانات القانونية للمتهم على ما يلي:
مبحام ميثله وحيضر  من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية حق املتهم يف االستعانة ٧٥تكفل املادة   .٩٩

معه إجراءات التحقيق: "للمتهم وللمجين عليه احلق يف حضور مجيع إجراءات التحقيق االبتدائي، 
ولكل منهما احلق يف أن يستصحب معه حماميه، وليس للمحامي أن يتكلم إال بإذن من احملقق، وإذا  

  ء التحقيق". كان املتهم مقبوًضا عليه أو حمبوًسا، وجب على احملقق إحضاره أثنا
من نفس القانون على: للمتهم يف جناية احلق يف  ١٢٠وملزيد من صيانة حقوق املتهم، نصت املادة   .١٠٠

ذه املهمة إذا مل يوكل املتهم  أن يوكل من يدافع عنه، وعلى احملكمة أن تنتدب من احملامني من يقوم 
  توكيل من حيضر معه". أحًدا. للمتهم يف جنحة، ولغريه من اخلصوم، احلق دائًما يف

جيوز حملامي الشخص احملبوس حبًسا احتياطيًّا أن يقابله على انفراد، بشرط احلصول على إذن كتايب   .١٠١
جيوز لألجانب احملبوسني حبًسا احتياطيًّا حق االتصال . والعامة أو احملقق كلٌّ فيما خيصه من النيابة

  احلصول على إذن بذلك من الوزارة.بقناصلهم أو بالسلطات اليت ترعي مصاحلهم بعد 
بناء على ما ذُكر أعاله، فإن قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت يكفل مثول املتهم بدون   ,١٠٢

تأخري أمام حمكمة قضائية مستقلة عقب احتجازه. وُيسمح لألهايل واحملامني واألطباء االتصال 
  باألشخاص احملتجزين على الفور. 

ت الكويت أن جمموعة الضمانات املذكورة أعاله تسري بصورة متساوية على املواطن الكوييت، ذكر   .١٠٣
  .  المحاكمة او التسليموأي شخص حمتجز ألغراض إجراءات 

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ر إىل احلكم قيد الحظ اخلرباء املستعرضون أن قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الكوييت قد أشا  .١٠٤

االستعراض. حيث إن ضمان معاملة عادلة ألي شخص ضد اإلجراءات اليت تتخذ يف مواجهته فيما 
  يتعلق باجلرائم اليت تنطبق عليها املادة. 



 

١٤٥ 
 

من قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية حق املتهم يف توكيل حمام ميثله ويتابع معه  ٧٥تضمن املادة   .١٠٥
لكل من املتهم واجملين عليه حضور إجراءات التحقيق االبتدائي مبصاحبة حماميهم أو اإلجراءات. وحيق 

من نفس القانون، جيوز للمتهم أن يبدي دفاعه، وأن يناقش شهود  ٩٨بدون ذلك. وفًقا للمادة 
  اإلثبات، وأن يطلب مساع شهود نفي، أو اختاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.

ن نفس القانون، فإن للمتهم يف جناية احلق يف أن يوكل من يدافع عنه، وعلى م ١٢٠مبقتضى املادة   .١٠٦
ذه املهمة إذا مل يوكل املتهم أحًدا. وتنص املادة  من  ٦١احملكمة أن تنتدب من احملامني من يقوم 

حلق قانون تنظيم السجون على أن يُعلن املسجون باملخالفة املنسوبة إليه قبل توقيع العقوبة عليه، وله ا
م،  يف إبداء أقواله دفاًعا عن نفسه، كما أن له احلق يف طلب مساع الشهود الذين يرى االستشهاد 

  وترتجم الشهادة إذا اقتضى األمر ذلك. 
من قانون تنظيم السجون على حق املسجونني يف االتصال بأسرهم،  ٤٠و ٣٠تنص أيًضا املادتان   .١٠٧

  فة إىل مراسلتهم يف حدود ما تقرره الالئحة الداخلية .وأصدقائهم وحماميهم وأطبائهم، باإلضا
أكدت الكويت أن كل احلقوق اإلجرائية املمنوحة للمواطنني الكويتيني، ُمتنح أيًضا للمواطنني   .١٠٨

  األجانب الذين خيضعون إىل إجراءات تسليم مرتقبة. 
و  ٢٩و  ٢٨ية متاحة مبوجب املواد خالل الزيارة القطرية، أفادت الكويت أيًضا أن احلماية الدستور   .١٠٩

  من الدستور الكوييت، ذات الصلة أيًضا بتنفيذ هذا احلكم من االتفاقية. ٣٤و ٣٢و  ٣١و  ٣٠
اعترب اخلرباء املستعرضون، بناء على األحكام املذكورة أعاله وعلى تأكيد الكويت على إمكانية   .١١٠

انب، اخلاضعني إلجراءات التسليم، من احلمايات استفادة كل من الرعايا الكويتيني واملواطنني األج
الواردة فيها، أن الكويت لديها األحكام القانونية ذات الصلة اليت تضمن املعاملة املنصفة للمجرمني 

  ومحاية حقوقهم.
  بناء على ذلك، اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية.   .١١١

  
  المجرمينتسليم  ٤٤المادة 
    )١٥الفقرة (

ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاًما بالتسليم، إذا كان لدى الدولة  - ١٥
الطلب أسباب وجيهة العتقاد أن الطلب قّدم لغرض مالحقة أو معاقبة شخص بسبب  املتلقيةالطرف 

ه السياسية، أو أن االمتثال للطلب سيلحق جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله اإلثين أو آرائ
  ضرًرا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من هذه األسباب.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة



 

١٤٦ 
 

ا قد امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل النصوص القانونية السابقة. ومل   .١١٢ أفادت الكويت أ
حاالت معينة رُفض فيها التسليم بناء على األسباب املوضحة يف هذا احلكم من تُقدم أمثلة بشأن 

  االتفاقية. 
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
الحظ اخلرباء املستعرضون أنه ال توجد أدلة يف الوقت احلايل تثبت أنه قد سبق للكويت تسليم   .١١٣

و الدين أو اجلنسية أو األصل اإلثين أو اآلراء شخص لغرض املالحقة القضائية على أساس العرق أ
السياسية. ومل تورد الكويت أي صكوك حملية أو دولية تكفل بوضوح عدم تسليم فرد إذا كانت هناك 

  مثل هذه الشكوك.
رغم أن هذا احلكم ال يفرض التزاًما إجباريًّا على الدول األطراف، إال أن اخلرباء أوصوا الكويت بأن   .١١٤

جراءات املالئمة لتوفري ضمانات صرحية بشأن عدم تسليم الشخص إذا كانت هناك مثل تتخذ اإل
  هذه الشكوك. 

  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )١٦الفقرة (

  ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم جملرد أن اجلرم يعترب جرًما يتعلق أيًضا بأمور مالية. - ١٦
  

  باستعراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة 
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأوردت أنه ال يوجد شيء يف القانون يتعارض   .١١٥ أفادت الكويت بأ

من االتفاقية، فإن الكويت  ٤٤/أ من املادة ٦مع هذا احلكم. أيًضا مبوجب اإلخطار الوارد بالفقرة 
اون يف املسائل املعنية بتسليم اجملرمني مع سائر الدول تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس القانوين للتع

وينبغي إضافة أحكام مماثلة التفاقيات التعاون القانوين والقضائي بشأن تسليم األطراف يف االتفاقية. 
  اجملرمني اليت أبرمتها الكويت. 

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .١١٦
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
الحظ اخلرباء أن الكويت أوردت صك التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وأشارت   .١١٧

إىل عدم وجود قوانني تتعارض مع هذا احلكم، وباإلضافة إىل املعاهدات الثنائية اليت وقعت عليها مع 
  االستعراض، كدليل على تنفيذها هلذا احلكم من االتفاقية.  الدول األخرى وتتعلق باحلكم قيد

الحظ اخلرباء املستعرضون أن املعاهدة الثنائية املربَمة بني الكويت واهلند بشأن تسليم اجملرمني مل   .١١٨
ا قضية تتعلق باملسائل املالية البحتة أو  تتضمن أي أسباب لرفض تسليم اجملرمني على أساس أ

من االتفاقية الثنائية بوضع حكم حمدد بشأن اجلرائم املتعلقة  ٣هذا الشأن، ُعنيت املادة  الضريبية. ويف
  باملسائل املالية.



 

١٤٧ 
 

  )٣المادة (
تسري األحكام املعنية بتسليم اجملرمني الواردة يف هذه املعاهدة على اجلرائم املتعلقة بالضرائب، والرسوم  -١  

رمية املذكورة آنًفا تتوافق مع جرمية ذات طابع مماثل مبوجب قانون الدولة املالية، والرسوم اجلمركية إذا كانت اجل
  الطلب.  املتلقية

الحظ اخلرباء املستعرضون عدم وجود أحكام يف الصكوك احمللية أو الدولية تنص على رفض طلب   .١١٩
 ٣أكدت املادة التسليم على أساس أن اجلرمية حمل التسليم تتعلق مبسائل مالية حبتة. يف الواقع، فقد 

جمدًدا على ضرورة ازدواجية اجلرم من أجل تنفيذ طلب التسليم، وخصوًصا توخي ظروف املوافقة على 
  طلب التسليم فيما يتعلق بالضرائب والرسوم املالية والرسوم اجلمركية. 

دولية من االتفاقية من خالل خضوع كل اجلرائم الواردة يف االتفاقيات ال ٦وعززت هذا املادُة   .١٢٠
  للتسليم، وال يوجد استثناء لألمور املالية. 

  لذلك، اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية.   .١٢١
  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )١٧الفقرة (

ف الطلب، حيثما اقتضى األمر، مع الدولة الطر  املتلقيةقبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف  - ١٧
  الطالبة لكي تتيح هلا فرصة وافية لعرض آرائها وتقدمي معلومات داعمة الدعائها.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية مبوجب اإلخطار من ِقَبل الكويت وفًقا للفقرة   . ١٢٢ /أ ٦أفادت الكويت بأ

ا تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس القانوين للتعاون يف املسائل املعنية من االتفاق ٤٤من املادة  ية، فإ
بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األطراف يف االتفاقية. ومن مث، ختضع مسألة رفض التسليم إىل 

  أحكام هذه االتفاقية، واألحكام ذات الصلة باالتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها الكويت.  
قدمت الكويت إىل اخلرباء املستعرضني نسخة من اتفاقية التسليم الثنائية بني الكويت واهلند. ونصت   .١٢٣

  من هذه االتفاقية على اآليت: ١١املادة 
  )١١المادة (

إذا احتاج الطرف متلقي الطلب توضيحات إضافية/ أدلة لضمان االمتثال إىل الشروط املنصوص عليها يف   
ن ُخيطر الطرف الطالب من خالل القنوات الدبلوماسية، قبل رفض طلب التسليم، هذه املعاهدة، ينبغي أ

  وحتديد تاريخ الستالم مثل هذه التوضيحات/ األدلة. 
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
نه من اتفاقية التسليم الثنائية بني الكويت واهلند نصت على أ ١١الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٢٤

إذا طلب الطرف متلقي الطلب توضيحات أو أدلة إضافية لتسهيل الطلب، جيب أن يسعى إىل 
  احلصول على مزيد من املعلومات من الطرف الطالب قبل رفض طلب التسليم.



 

١٤٨ 
 

أفادت الكويت أن هذا االتفاق يعكس عدًدا من الشروط الواردة يف االتفاقيات األخرى اليت لديها   .١٢٥
األطراف، وأنه يف حالة عدم وجود اتفاق ثنائي، سيكون االعتماد على اتفاقية األمم مع باقي الدول 

  املتحدة ملكافحة الفساد لتسهيل عملية تسليم اجملرمني.
مل تتمكن الكويت من تقدمي أي أمثلة عملية أو إحصائيات تثبت احلاالت اليت مت فيها طلب مزيد   .١٢٦

  قبل رفض طلب التسليم.  من املعلومات من الدولة الطرف األخرى
  اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية.    .١٢٧

  

  تسليم المجرمين ٤٤المادة 
    )١٨الفقرة (

تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف لتنفيذ التسليم أو  - ١٨
  لتعزيز فاعليته.

  لمعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص ا
ا متتثل   .١٢٨ ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ردها املذكور يف الفقرة أعاله. هلأفادت الكويت أ

وأشارت الكويت بوجه خاص إىل االتفاقية الثنائية املربمة بينها وبني اهلند واليت قدمتها إىل اخلرباء 
  املستعرضني. 

  ظات المتعلقة بتنفيذ المادة(ب). المالح
الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت قد أبرمت عدًدا من االتفاقيات الثنائية بشأن تسليم اجملرمني،   .١٢٩

ا قد أبرمت بعًضا من  مبا يف ذلك مصر واهلند. والحظ اخلرباء أيًضا أن الكويت أشارت إىل أ
  دد باملقارنة مع االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها.االتفاقيات املتعددة األطراف، ولكنها قليلة الع

أشارت الكويت إىل أمثلة على االتفاقيات متعددة األطراف بشأن تسليم اجملرمني، ومنها اتفاقية األمم   .١٣٠
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وآليات متفق عليها حتت رعاية جامعة الدول العربية 

  لدول اخلليج العريب.وجملس التعاون 
يف إطار اجلهود اليت بذلتها الكويت إلبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف بشأن عمليات تسليم   ,١٣١

  اجملرمني، فقد اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية.
بتسليم اجملرمني، ية احلالية املتعلقة مواصلة مراجعة االتفاقيات الثنائتوصية: ينبغي على الكويت   .١٣٢

اليت تبنتها الكويت قبل مصادقتها على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  واملساعدة القانونية املتبادلة
  الفساد، وذلك من أجل ضمان تواؤمها مع متطلبات ومعايري االتفاقية.

  : نقل األشخاص احملكوم عليهم٤٥. املادة ١٣٣
أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن نقل  جيوز للدول األطراف

م أفعاًال  األشخاص الذين ُحيكم عليهم بعقوبة احلبس أو بأشكال أخرى من احلرمان من احلرية؛ الرتكا
  جمّرمة وفًقا هلذه االتفاقية، إىل إقليمها لكي يكمل أولئك األشخاص مدة عقوبتهم هناك.

  



 

١٤٩ 
 

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة(أ). ملخّ 
ا ملتزمة بالعديد من   .١٣٤ ا امتثلت إىل هذا احلكم من االتفاقية، وأكدت على أ أفادت الكويت أ

االتفاقيات الثنائية بشأن التعاون القانوين والقضائي خبصوص نقل األشخاص احملكوم عليهم. وجتدر 
ال تسري فقط على األشخاص احملكوم عليهم باجلرائم املنصوص اإلشارة إىل أن هذه االتفاقيات 

عليها يف هذه االتفاقية، ولكنها متتد لتشمل أيًضا األحكام اجلنائية العامة وفًقا للدستور والقوانني 
  الوطنية. 

ا مل تربم اتفاقيات ثنائية يف هذا الشأن،   .١٣٥ االتفاقيات الثنائية تتعامل مع  وھذهذكرت الكويت أ
إجراءات وآلية نقل األشخاص احملكوم عليهم دون اللجوء، على وجه التحديد، إىل أحكام اتفاقية 

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
في وقت الحق على إجراء  الكويت أمثلة أو إحصائيات بشأن استخدام و تنفيذ هذه االتفاقيات قدمت  . ١٣٦

  . الزيارة القطرية
  

  نفيذ المادة(ب). المالحظات المتعلقة بت
الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت قد أبرمت عدًدا من االتفاقيات الثنائية بشأن نقل األشخاص   .١٣٧

. وال تتعلق هذه االتفاقيات فقط بنقل ودوالً آخرى احملكوم عليهم مع إيران ومصر وكوريا وتركيا
يًضا متتد لتشمل نطاقًا أوسع من األشخاص احملكوم عليهم يف اجلرائم الواردة يف االتفاقية، ولكن أ

اجلرائم اجلنائية. وعلى افرتاض أن األمور املتعلقة باجملرمني الذي ارتكبوا جرائم فساد، ختضع بصفة 
عامة إىل اتفاقيات معنية بنقل األشخاص احملكوم عليهم، فإن اخلرباء احلكوميني انتهوا إىل أن الكويت 

اخلرباء النسخ املقدمة إليهم من االتفاق املربم بني قد نفذت احلكم قيد االستعراض. استعرض 
الكويت وإيران، ويف هذا الصدد، فقد أورد الباب السادس إطارًا مفصالًّ بشأن نقل األشخاص الذين 

  متت إدانتهم بارتكاب جرمية يف الدولة املتعاقدة األخرى. 
ا كانت طرفًا   .١٣٨ يف جمموعة كبرية من االتفاقيات متعددة ذكرت الكويت أيًضا خالل الزيارة القطرية، أ

  األطراف املعنية بنقل األشخاص احملكوم عليهم، املعتمدة يف إطار دول جملس التعاون اخلليجي.
قانونية  إتفاقيةالحظ اخلرباء، عالوة على ذلك، أن مسألة نقل األشخاص ممكنة فقط إذا كانت هناك   .١٣٩

قيات والشروط بشأن النقل على اتفاق خاص مت التفاوض أُعدت هلذا الغرض. وتعتمد سريان االتفا
  بشأنه، ولذلك، فبدون وجود مثل هذا االتفاق الدويل ال تتم عملية تسليم األشخاص احملكوم عليهم.

اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وذلك يف ضوء االتفاقيات اليت   .١٤٠
  بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم. توصلت إليها الكويت

  
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )١الفقرة (



 

١٥٠ 
 

تقدِّم الدول األطراف بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات  - ١
ذه االتفاقية.   واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة 

  

  أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة(
ا أبرمت اتفاقيات ثنائية   .١٤١ ا امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية. وأشارت الكويت إىل أ أفادت الكويت أ

تضمنت االلتزام بتنفيذ وتقدمي املساعدة القانونية والقضائية املتبادلة يف املسائل اجلنائية بصفة عامة. 
بشأن التعاون فيما يتعلق جبرائم غسل األموال  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥ت الكويت أيًضا إىل القانون وأشار 

  الذي وضع أساًسا قانونيًّا حمليًّا لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف إطار مكافحة غسل األموال. 
ضائي بني دولة الكويت أمدت الكويت اخلرباء املستعرضني بنسخة من اتفاقية التعاون القانوين والق  .١٤٢

واجلهورية اإلسالمية اإليرانية بشأن األحوال املدنية والتجارية والشخصية، واملسائل اجلنائية. وتنص 
  على: ٢املادة 

  )٢المادة (
  يتعني أن تشتمل املساعدة القضائية يف املسائل املدنية واجلنائية على:  
ني، واستجواب الشهود واألطراف واخلرباء، وعمليات خدمة تسليم الوثائق، وسؤال املشتبه فيهم واملتهم  

  املعاينة والبحث واحلجز وتسليم األشياء، وتسليم اجملرمني حملاكمتهم وتنفيذ العقوبات (السجن).  
عالوة على ذلك، قدمت الكويت إىل اخلرباء املستعرضني نسخة من االتفاقية املربمة بني دولة الكويت   .١٤٣

من هذه االتفاقية  ١املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية. وتنص املادة ومجهورية اهلند بشأن 
  على:

  )١المادة (
  نطاق التطبيق

يتعني على األطراف املتعاقدة مبوجب هذا االتفاق أن يبدي كل منهما لآلخر أكرب قدر ممكن من املساعدة 
  القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية. 

أساًسا قانونيًّا حمليًّا حلكم املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥القانون رقم  ينشئ  .١٤٤
  على:   ١٨و ١٧باسرتداد العائدات. وقد نصت املادتان 

  )١٧المادة (
"جيوز للنيابة العامة إذا تلقت طلًبا من السلطة القضائية املختصة بدولة أخرى أن تأمر بتعقب 

متلكات أو العائدات أو الوسائط املرتبطة جبرائم منصوص عليها يف هذا القانون، إذا أو حجز امل
ارتكبت تلك اجلرائم يف الدولة األخرى وباملخالفة لقوانينها، وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية 

  مصدق عليها مع تلك الدولة يف هذا الشأن، أو طبًقا ملبدأ املعاملة باملثل".
  )١٨المادة (

ائي واجب النفاذ صادر من حمكمة خمتصة يف دولة  "حملكمة اجلنايات األمر بتنفيذ أي حكم 
أخرى ينص على مصادرة األموال أو العائدات أو الوسائط املرتبطة جبرمية غسيل األموال، وذلك 



 

١٥١ 
 

إذا وجدت اتفاقية ثنائية مصدق عليها مع تلك الدولة يف هذا الشأن، أو طبًقا ملبدأ املعاملة 
ا يف نفس  باملثل، على أن تكون األموال املصادرة مبقتضى احلكم األجنيب مما جيوز مصادر

الظروف طبًقا للقانون الكوييت، وذلك دون اإلضرار حبقوق الغري احلسين النية، ومع ذلك إذا 
ا تكون ملزمة للمحكمة إذا كان هذا الغري  تضمن احلكم األجنيب بنوًدا متعلقة حبقوق الغري فإ

 ب حبقوقه أمام القضاء األجنيب. مل يطال
وحملكمة اجلنايات مىت رأت ذلك ضروريًّا أن تسمع بطريقة اإلنابة القضائية عند احلاجة، 
الشخص احملكوم عليه وكل األشخاص الذين تتعلق حقوقهم باألموال حمل املصادرة يف احلكم 

  كوييت".األجنيب، وجيوز هلؤالء األشخاص أن يستعينوا مبحام أمام القضاء ال
إحصائيات بعدد القضايا اليت قدمت فيها  وبشأن منح املساعدة يف الواقع،  احصائيةالكويت  قدمت  .١٤٥

 وذلك يف وقت الحق على إجراء الزيارة القطرية. املساعدة يف السنوات األخرية
  

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
أبرمت عدًدا من االتفاقيات الثنائية مع الدول األخرى  الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت قد  .١٤٦

بشأن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة. فاالتفاقيات اليت أبرمتها الكويت مع اهلند وإيران تربهن على 
م قدموا نطاقًا واسًعا من املساعدة القانونية املتبادلة. ويف هذا الصدد نصت املادة  من االتفاقية  ١أ

  تقدمي أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة". مع اهلند بوضوح على " املربمة
من االتفاقية الثنائية بني الكويت واهلند بشأن  ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أيًضا، أنه وفًقا للمادة   .١٤٧

املساعدة ضمن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، فقد متت جمموعة واسعة من أشكال 
من تسري عليهم االتفاقية. وتتضمن أشكال املساعدة املذكورة وغري احلصرية على وجه التحديد ما 

  يلي: 
  تدابري لتحديد، أو حجز، أو مصادرة، أو جتريد العائدات واألدوات املستخدمة يف اجلرمية.    . ١
  احلصول على األدلة وأقوال األشخاص.   ,٢
  ئق، والسجالت األخرى مبا فيها السجالت اجلنائية والقضائية.تقدمي معلومات، ووثا  .٣
  أماكن األشخاص واألهداف مبا يف ذلك حتقيقات هويتهم.   ,٤
  التفتيش والضبط.  ,٥
  تسليم املمتلكات، ووثائق االقرتاض .  ,٦
  إلزام األشخاص احملبوسني احتياطيًّا وغريهم بتقدمي األدلة أو املساعدة يف التحقيقات.  .٧
  تسليم الوثائق، مبا يف ذلك الوثائق املعنية حبضور األشخاص.    .٨
  غريها من املساعدات مبا يتوافق مع أهداف هذه االتفاقية.   ,٩

ا على استعداد لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة حىت يف   .١٤٨ أكدت الكويت أيًضا أثناء الزيارة القطرية أ
لك. فحيثما ال توجد مثل هذه االتفاقيات، فإن الكويت تستطيع تقدمي حالة عدم وجود اتفاقية دولية جتيز ذ

الكويت أمثلة على احلاالت اليت قد قدمت فيها وقدمت املساعدة املخصصة على أساس املعاملة باملثل. 



 

١٥٢ 
 

وذلك يف وقت  املساعدة املخصصة، أو إحصائيات توضح عدد املرات اليت قدمت فيها مثل هذه املساعدة
  . جراء الزيارة القطريةالحق على إ

ًجا مرنًا بشأن اإلجراءات الالزمة لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة   .١٤٩ ا تبنت  أكدت الكويت على أ
لضمان تقدمي هذه املساعدة يف أسرع وقت ممكن. ومثال على ذلك،  فقد نقلت الكويت مؤخًرا 

  . عمان القانون يف البحرين وسلطنة معلومات إىل سلطات إنفاذ
مثال آخر يتعلق بتقدمي معلومات إىل حكومة سويسرا، رغم عدم وجود اتفاقية ثنائية بني الكويت   ,١٥٠

  وسويسرا. فمثل هذه املساعدة ُقدمت بدون معاهدة على أساس مبدأ املعاملة باملثل. 
ساع نطاق املساعدة اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية يف ضوء ات  .١٥١

اليت تسطيع تقدميها الكويت مبوجب االتفاقيات الثنائية لديها يف الوقت احلاضر، حيث عربت عن 
  استعدادها لتقدمي املساعدة املخصصة على أساس املعاملة باملثل.  

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )٢الفقرة (

على أمت وجه ممكن مبقتضى قوانني الدولة الطرف املتلقية الطلب  تقدَّم املساعدة القانونية املتبادلة - ٢
ا ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية  ا وترتيبا ا واتفاقا ومعاهدا

من هذه االتفاقية، يف  ٢٦اخلاصة باجلرائم اليت جيوز أن حتاسب عليها شخصية اعتبارية، وفًقا للمادة 
  ة الطرف الطالبة.الدول

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .١٥٢ من قانون مكافحة غسل  ١٢ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة هلأفادت الكويت أ

  اليت تتناول اجلرائم املرتكبة من ِقَبل الشركات واألفراد.  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥األموال رقم 
  )١٢المادة (

"مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلزائية للشخص الطبيعي املنصوص عليها يف هذا القانون، تسأل شركات 
 األشخاص جزائًيا عن اجلرائم املنصوص عليها يف املادة الثانية منه.

ا أو بامسها بواسطة أحد أج ا وتعاقب الشركة بالغرامة اليت ال جتاوز مليون دينار إذا وقعت اجلرمية حلسا هز
ا، وحتكم احملكمة بإلغاء الرتخيص يف مزاولة النشاط إذا كانت الشركة  أو مديريها أو ممثليها أو أحد العاملني 

  قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف املادة الثانية من هذا القانون. 
وسائط املستخدمة يف ارتكاب اجلرمية، ويف مجيع األحوال حيكم مبصادرة األموال واملمتلكات والعائدات وال

  وذلك دون اإلخالل حبقوق الغري احلسين النية، وينشر احلكم يف اجلريدة الرمسية ويف جريدتني يوميتني. 
وتتم مباشرة الدعوى اجلزائية ضد الشركة يف مواجهة ممثلها القانوين وقت اختاذ اإلجراءات، وجيوز للشركة أن 

ذا األمر وفًقا للقانون أو النظام األساسي للشركة، وال جيوز أن يتعرض هذا  ميثلها أي شخص لديه تفويض
  املمثل ألي إجراء ينطوي على إكراه غري اإلجراءات اليت تتخذ ضد الشاهد". 

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .١٥٣



 

١٥٣ 
 

  

  ادة(ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ الم
الحظ اخلرباء املستعرضون أن نطاق اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت واهلند هو املساعدة   .١٥٤

القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، وفًقا للمادة األوىل منها. وقد حددت املادة الثانية من هذه 
  االتفاقية نطاق هذه املساعدة:

  ). تعريفات٢املادة (  
  ألغراض هذه االتفاقية:

"املسائل اجلنائية": تعين التحقيقات، واالستجوابات، واحملاكمات، واإلجراءات األخرى ذات 
  الصلة باجلرائم الواردة يف القانون.

يف ضوء التعريف الواسع "للمسائل اجلنائية" الوارد يف اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت   .١٥٥
رب اخلرباء املستعرضون أن حدود القانون الكوييت ُحتّمل األشخاص االعتبارية املسؤولية واهلند، اعت

القانونية، ومن مث، فاتفاقيات املساعدة القانونية املتبادلة اليت أبرمتها حكومة الكويت تتناول أيًضا 
  اجلرائم اليت ترتكبها الكيانات االعتبارية. 

من قانون مكافحة  ١٢فقط على األشخاص الطبيعيني، باستثناء املادة يسري القانون اجلنائي الكوييت   .١٥٦
املذكور أعاله، اليت ُحتّمل الشركات املسؤولية اجلنائية عن جرائم  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥غسل األموال رقم 

غسل األموال. وبناء عليه، تنحصر املساعدة القانونية فيما يتعلق باجلرائم اليت يرتكبها األشخاص 
فقط يف جرمية حمددة. فالتعاون يشمل مجيع اجلرائم اجلنائية إال جرمية غسل األموال فقط،  االعتباريون

  حيث تسري على الكيانات االعتبارية.
ا حالًيا بصدد البحث عن سبل لتوسيع نطاق اجلرائم اليت ُتطبق على األشخاص   ,١٥٧ أفادت الكويت أ

  االعتباريني. 
أنه ينبغي على الكويت االستمرار يف البحث عن سبل لتمديد املسؤولية  َخُلص اخلرباء املستعرضون إىل  .١٥٨

، غري ٢٦اجلنائية لألشخاص االعتباريني وفًقا ملا جاء يف االتفاقية على النحو املطلوب مبوجب املادة 
م اعتربوا أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية.    أ

  
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /أ)٣(الفرعية الفقرة 

 جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية: - ٣
 (أ). احلصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتف  .١٥٩ اقية، وأشارت إىل اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة أفادت الكويت أ

بينها وبني اهلند. والكويت مرتبطة بالعديد من اتفاقيات املساعدة يف املسائل اجلنائية اليت تشمل مجيع 



 

١٥٤ 
 

أحكام اإلجراءات اجلنائية املشار إليها، كما أن الكويت يف الوقت احلايل بصدد إدراج حكم خاص 
   من االتفاقية يف االتفاقيات الثنائية املزمعة. ٤٦يتعلق باملادة 

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .١٦٠
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
لكويت ) من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني ا٢(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٦١

واهلند نصت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشتمل على " احلصول على أدلة أو أقوال 
  أشخاص".

الحظ اخلرباء املستعرضون أيًضا أن الكويت مل تقدم معلومات بشأن حاالت حمددة تبني أن هذه   .١٦٢
  دة من هذا النوع.مساع قدمت فيها املعلومات قد مت تقدميها أو إحصائيات بشأن عدد املرات اليت

  ذا احلكم من االتفاقية. هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل    .١٦٣
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦ المادة 
    /ب)٣الفقرة الفرعية (

 جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية: - ٣
  يغ املستندات القضائية.(ب). تبل

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الرد الذي قدمته وفًقا للفقرة   ,١٦٤ أشارت الكويت إىل أ

  الفرعية (أ). 
  األحكام. مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه  .١٦٥

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
) من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت ٢(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٦٦

واهلند نصت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل "تقدمي املعلومات والوثائق والسجالت األخرى 
  ت اجلنائية والقضائية".مبا يف ذلك السجال

الحظ اخلرباء املستعرضون أيًضا أن الكويت مل تقدم معلومات بشأن حاالت حمددة تبني أن هذه   ,١٦٧
  املعلومات قد مت تقدميها أو إحصائيات بشأن عدد املرات اليت قدمت فيها مساعدة من هذا النوع.

  كم من االتفاقية.اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احل  .١٦٨
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /ج)٣(الفرعية الفقرة 

 جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية: - ٣
  (ج). تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز والتجميد.



 

١٥٥ 
 

  

  ض تنفيذ املادة(أ). ملّخص املعلومات ذات الصلة باستعرا
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الرد الذي قدمته وفًقا للفقرة   ,١٦٩ أشارت الكويت إىل أ

  الفرعية (أ).
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .١٧٠
ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية ال  .١٧١ تدابري املتخذة لالمتثال للحكم قيد أفادت الكويت أ

  االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  (ب). املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة
من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني  ٥)، واملادة ٢(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٧٢

تدابري لتحديد، أو حجز، أو مصادرة، التفاق تشمل الكويت واهلند نصت على أن: "املساعدة" وفًقا ل
  ، وكذا "التفتيش والضبط".أو جتريد العائدات واألدوات املستخدمة يف اجلرمية

الحظ اخلرباء املستعرضون أيًضا أن الكويت مل تقدم معلومات بشأن حاالت حمددة تبني أن هذه   .١٧٣
  رات اليت قدمت فيها مساعدة من هذا النوع.املعلومات قد مت تقدميها أو إحصائيات بشأن عدد امل

  اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية.  .١٧٤
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /د)٣الفقرة الفرعية (

 اض التالية:جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغر  - ٣
    (د). فحص األشياء واملواقع.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الرد الذي قدمته وفًقا للفقرة   ,١٧٥ أشارت الكويت إىل أ

  الفرعية (أ).
  أخرى لتنفيذ هذه األحكام. مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال  .١٧٦
ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال للحكم قيد   .١٧٧ أفادت الكويت أ

  االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
القانونية املتبادلة بني الكويت  )، من اتفاقية املساعدة٦(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٧٨

تسليم املمتلكات ووثائق القروض، ونصت املادة واهلند نصت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل 
من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت واهلند على أن: "املساعدة" وفًقا ) ٢(ج) ( ٢

  أقوال أشخاص".لالتفاق تشتمل على " احلصول على أدلة أو 



 

١٥٦ 
 

  اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية.  .١٧٩
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /هـ)٣الفقرة الفرعية (

 جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية: - ٣
    .ملعلومات واملواد واألدلة وتقييمات اخلرباءتقدمي ا(هـ). 

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الرد الذي قدمته وفًقا للفقرة   ,١٨٠ أشارت الكويت إىل أ

  الفرعية (أ).
  شكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أ  .١٨١

  
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
) من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت ٣(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٨٢

خرى واهلند نصت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل "تقدمي املعلومات والوثائق والسجالت األ
  مبا يف ذلك السجالت اجلنائية والقضائية".

أكدت الكويت خالل الزيارة القطرية أن تعريف املساعدة وفًقا لالتفاقية املربمة بني الكويت واهلند،   ,١٨٣
  ميتد أيًضا بدرجة كافية ليشمل األحكام املعنية بتقييمات اخلرباء.

مثلة أو إحصائيات تدل على املمارسة العملية الحظ اخلرباء املستعرضون مرة أخرى، عدم وجود أ  .١٨٤
م اعتربوا أن الكويت قد امتثلت هلذا احلكم من  لالتفاقية خبصوص املساعدة القانونية املتبادلة، إال أ

  االتفاقية على املستوى التشريعي.
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /و)٣الفقرة الفرعية (

 قانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية:جيوز طلب املساعدة ال - ٣
تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو املصرفية أو (و). 

 املالية أو سجالت الشركات أو املنشآت التجارية، أو نسخ مصّدقة منها.
  

  باستعراض تنفيذ المادة (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   ,١٨٥ من اتفاقية املساعدة  ٢أفادت الكويت أ

  القانونية املتبادلة يف األمور اجلنائية املربمة بينها وبني اهلند. 
  كام.مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األح  .١٨٦

  



 

١٥٧ 
 

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
) من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت ٢(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٨٧

واهلند نصت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل "تقدمي املعلومات والوثائق والسجالت األخرى 
  نائية والقضائية".مبا يف ذلك السجالت اجل

طلب اخلرباء املستعرضون خالل الزيارة القطرية توضيًحا عّما إذا كان تعريف املساعدة وفًقا لالتفاقية   ,١٨٨
املربمة بني الكويت واهلند، ميتد أيًضا بدرجة كافية ليشمل األحكام املعنية بالبنوك، وغريها من 

  السجالت التجارية للشركات.   
إن كان هناك طلب بشأن السجالت التجارية أو احلسابات املصرفية لألفراد، فإن  ذكرت الكويت  .١٨٩

 النائبهذا الطلب يستلزم اختاذ إجراءات متخصصة يتعني اتباعها، مث ُيسلم هذا الطلب إىل مكتب 
العام من أجل احلصول على السجالت ذات الصلة، ويعترب هذا اإلجراء من املسائل احلساسة، ويرجع 

بني. أوًال ألن الدولة طالبة هذه املعلومات غالًبا ما يتعلق طلبها جبرائم غسل األموال، ثانًيا ذلك لسب
للشخص صاحب السجالت املطلوبة. وجيب  -اليت حتميها الدساتري - ينبغي احرتام احلقوق الفردية 

كشف عن هذه العام ليقرر ما إذا كان سيُ  النائبإجراء توازن بني هذين االعتبارين من ِقَبل مكتب 
  املعلومات أم ال. 

  أوضحت الكويت أن النيابة العامة جزء ال يتجزأ من القضاء،   ,١٩٠
الحظ اخلرباء املستعرضون مرة أخرى، عدم وجود أمثلة أو إحصائيات تدل على املمارسة العملية   .١٩١

م اعتربوا أن الكويت قد امتثلت هلذا احلكم من  لالتفاقية خبصوص املساعدة القانونية املتبادلة، إال أ
  االتفاقية على املستوى التشريعي.

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /ز)٣الفقرة الفرعية (

 جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية: - ٣
األدوات أو األشياء األخرى أو اقتفاء أثرها ألغراض (ز). حتديد العائدات اإلجرامية أو املمتلكات أو 

  إثباتية.
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الرد الذي قدمته وفًقا للفقرة   ,١٩٢ أشارت الكويت إىل أ

  الفرعية (أ).
  بق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة على سوا  .١٩٣

  

  (ب). املالحظات املتعلقة بتنفيذ املادة
  . ٤٦/أ) من املادة ٣أشار اخلرباء املستعرضون إىل طلبهم بشأن معلومات إضافية عن الفقرة (  ,١٩٤



 

١٥٨ 
 

تبادلة بني الكويت )، من اتفاقية املساعدة القانونية امل٢(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٩٥
تدابري لتحديد، أو حجز، أو مصادرة العائدات واهلند نصت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل 

  .واألدوات املستخدمة يف اجلرمية
. الحظ اخلرباء املستعرضون مرة أخرى، عدم وجود أمثلة أو إحصائيات تدل على املمارسة العملية ١٩٦

م اعتربوا أن الكويت قد امتثلت هلذا احلكم من لالتفاقية خبصوص املساعدة  القانونية املتبادلة، إال أ
 االتفاقية على املستوى التشريعي.

 
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 

    /ح)٣الفقرة الفرعية (
 لية:جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التا - ٣

  (ح). تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة .
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الرد الذي قدمته وفًقا للفقرة   ,١٩٧ أشارت الكويت إىل أ

  الفرعية (أ).
  سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام. مل تقدم الكويت أمثلة على  .١٩٨

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
)، من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني ٢) و (٧(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .١٩٩

خاص احملبوسني الكويت واهلند قد نصت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل إلزام األش
  احتياطيًّا وغريهم بتقدمي األدلة أو املساعدة يف التحقيقات.

الحظ اخلرباء املستعرضون مرة أخرى، عدم وجود أمثلة أو إحصائيات تدل على املمارسة العملية   .٢٠٠
م اعتربوا أن الكويت قد امتثلت هلذا احلكم من  لالتفاقية خبصوص املساعدة القانونية املتبادلة، إال أ

  االتفاقية على املستوى التشريعي.
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
      /ط)٣الفقرة الفرعية (

 جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية: - ٣
  الطلب . املتلقيةلة الطرف (ط). أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدو   

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الرد الذي قدمته وفًقا للفقرة   ,٢٠١ أشارت الكويت إىل أ

  الفرعية (أ).



 

١٥٩ 
 

  ذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ ه  .٢٠٢
ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال للحكم قيد   .٢٠٣ أفادت الكويت أ

  االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم.
  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة

ة املساعدة القانونية ) من اتفاقي٩، (ج)، (٢أفاد اخلرباء املستعرضون بأن البند اجلامع الوارد يف املادة   .٢٠٤
  املتبادلة بني الكويت واهلند، يشري إىل امتثال الكويت هلذا احلكم من االتفاقية.

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /ي)٣الفقرة الفرعية (

 جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية: - ٣
ط). استبانة عائدات اجلرمية وفًقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية وجتميدها واقتفاء (

 أثرها.
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، مشرية إىل   .٢٠٥  باألحكام الواردة يف اتفاقية  إلتزامھاأفادت الكويت أ

  املتحدة ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك أحكام الفصل اخلامس بشأن اسرتداد املوجودات. األمم 
   مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٢٠٦

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت  )، من اتفاقية١(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٢٠٧

تدابري "لتحديد، أو حجز، أو مصادرة، أو جتريد واهلند أكدت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل 
  .العائدات واألدوات املستخدمة يف اجلرمية"

لسنة  ٣٥م عالوة على ذلك، الحظ اخلرباء املستعرضون أن أحكام قانون مكافحة غسل األموال رق  .٢٠٨
  ينشئ أساًسا قانونيًّا حمليًّا لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف إطار مكافحة غسل األموال.  ٢٠٠٢

الحظ اخلرباء املستعرضون مرة أخرى، عدم وجود أمثلة أو إحصائيات تدل على املمارسة العملية   .٢٠٩
م  اعتربوا أن الكويت قد امتثلت هلذا احلكم من لالتفاقية خبصوص املساعدة القانونية املتبادلة، إال أ

  االتفاقية على املستوى التشريعي.

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /ك)٣الفقرة الفرعية (

 جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّم وفًقا هلذه املادة ألي من األغراض التالية: - ٣
  ًقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية.(ك). اسرتداد املوجودات، وف

  



 

١٦٠ 
 

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، مشرية إىل   .٢١٠ باألحكام الواردة يف اتفاقية  إلتزامھاأفادت الكويت أ

  بشأن اسرتداد املوجودات.  األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك أحكام الفصل اخلامس
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٢١١

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
)، من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت ١(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٢١٢

تدابري لتحديد، أو حجز، أو مصادرة، أو أكدت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل واهلند واليت 
  .جتريد العائدات واألدوات املستخدمة يف اجلرمية

لسنة  ٣٥عالوة على ذلك، الحظ اخلرباء املستعرضون أن أحكام قانون مكافحة غسل األموال رقم   .٢١٣
   املساعدة القانونية املتبادلة يف إطار مكافحة غسل األموال. ينشئ أساًسا قانونيًّا حمليًّا لتقدمي ٢٠٠٢

الحظ اخلرباء املستعرضون مرة أخرى، عدم وجود أمثلة أو إحصائيات تدل على املمارسة العملية   .٢١٤
م اعتربوا أن الكويت قد امتثلت هلذا احلكم من  لالتفاقية خبصوص املساعدة القانونية املتبادلة، إال أ

  ة على املستوى التشريعي.االتفاقي

ملحوظة: قامت دولة الكويت يف تاريخ الحق على إجراء الزيارة القطرية بإرسال إحصائيات حول املساعدة القانونية  
  . ٢٠١٢- ٢٠١١ -٢٠١٠املتبادلة ألعوام 

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    )٤الفقرة (

، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون أن تتلقى طلًبا ُمسبًقا، جيوز للسلطات املعنية لدى الدولة الطرف -٤
أن ترسل معلومات ذات صلة مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف أخرى، حيثما تعتقد أن هذه 
املعلومات ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح، أو قد 

   تقدمي الدولة الطرف األخرى طلًبا مبقتضى هذه االتفاقية.تُفضي إىل
  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية وفًقا للخطوات واآلليات والقواعد الواردة يف أحكام   ,٢١٥ أفادت الكويت أ
  ميثاق اإلنرتبول.

  ى سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة عل  .٢١٦
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ا تستعمل هذه   .٢١٧ الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت أشارت إىل عضويتها باإلنرتبول، وذكرت أ

  نقولة.الشبكة من أجل نقل املعلومات بني سلطات إنفاذ القانون، مبا يف ذلك املعلومات امل
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ا يف ميثاق اإلنرتبول  ,٢١٨ يرشحها   -على األرجح -اعترب اخلرباء املستعرضون أن وفاء الكويت بالتزاما
لالمتثال التام هلذا احلكم. ومع ذلك، هناك نقص يف املعلومات من ِقَبل الكويت بشأن عدد املمارسة 

  العملية املعنية بتقدمي املعلومات املنقولة.  
جها املرن بشأن توفري املعلومات، مع مالحظة أن الكويت أبرزت الكو   .٢١٩ يت خالل الزيارة القطرية 

يف حالة عدم طلب استعملت مكتب اإلنرتبول بقسم الشرطة لنقل املعلومات الذي يتم أحيانًا 
  املعلومات سلًفا. 

  اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية.   .٢٢٠
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦دة الما
    )٥الفقرة (

من هذه املادة دون مساس مبا جيري من حتريات وإجراءات  ٤تُرسل املعلومات مبقتضى الفقرة  - ٥
جنائية يف الدولة اليت تتبع هلا السلطات املعنية اليت تقدم تلك املعلومات. وعلى السلطات املختصة 

ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان، ولو مؤقًتا، أو اليت تتلقى املعلومات أن متتثل 
بفرض قيود على استخدامها. بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من أن تفشي يف سياق 
ا معلومات تربئ شخًصا متهًما. ويف تلك احلالة، تقوم الدولة الطرف املتلقية بإشعار الدولة  إجراءا

اء تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف املرِسلة، إذا ما طلب إليها الطرف املرسلة قبل إفش
ذلك. وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف املتلقية 

 إبــالغ الدولة الطرف املرِسلة بذلك اإلفشاء دون إبطاء.
  ادة(أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ الم 

ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية. كما أشارت الكويت إىل أن تنفيذ احلكم قيد   .٢٢١ أفادت الكويت أ
االستعراض من خالل ميثاق اإلنرتبول أو االتفاقيات الثنائية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة يف 

التفاقيات الثنائية بشأن املساعدة املسائل اجلنائية أمر مسلم به، مبا أن الكويت ملتزمة بعدد من ا
  املتبادلة يف املسائل اجلنائية اليت تضمنت األحكام املشار إليها. 

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٢٢٢
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت واهلند تتعلق  من ٣الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٢٢٣

  بسرية املعلومات املقدمة مبوجب االتفاق.
  ): السرية وحدود االستخدام٣المادة (

جيوز للدولة املطلوب إليها، بعد التشاور مع الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة الطالبة احلفاظ على  -١
لة املقدمة طبًقا ألحكام هذه االتفاقية أو سرية مصدرها، وهلا أن تطلب عدم إفشائها سرية املعلومات أو األد

  أو استخدامها إال يف األحوال وبالشروط اليت حتددها.
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جيب على الدولة املطلوب إليها، يف احلدود املطلوبة، احملافظة على سرية طلب املساعدة وحمتوياته  -٢
  تخذ مبوجب هذا الطلب باستثناء احلد الضروري لتنفيذه.واملستندات املؤيدة له وأي إجراء ي

يتعني على الدولة الطالبة عدم إفشاء أو استخدام املعلومات أو األدلة املقدمة يف غري األغراض  -٣ -٣
  املبينة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة املطلوب إليها.

لشبكة اإلنرتبول لنقل املعلومات، وبذلك تضمن  الحظ اخلرباء املستعرضون أيًضا، استعمال الكويت  .٢٢٤
سالمة وسرية تلك املعلومات. مل يتمكن اخلرباء من إبداء تعليق مفصل بشأن هذه النقطة نظرًا لعدم 

  وجود أمثلة مقدمة تتعلق باستعمال هذه الشبكة.    
  تثل هلذا احلكم من االتفاقية. اعترب اخلرباء املستعرضون يف ضوء األحكام املذكورة أعاله، أن الكويت مت  .٢٢٥

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    )٦الفقرة (

ال جيوز أن متس أحكام هذه املادة بااللتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة  - ٦
  األطراف، حتكم أو ستحكم، كليًّا أو جزئيًّا، املساعدة القانونية املتبادلة.

 

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة(أ). ملخّ  
ا متتثل   .٢٢٦ ) من املادة األوىل من ٩ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل الفقرة (هلأفادت الكويت أ

  اتفاقية املساعدة املتبادلة بينها وبني اهلند.
  ) مجال التطبيق ١المادة (

ني الدولتني املتعاقدتني مبوجب اتفاقيات أو ترتيبات أخرى، . ال ختل أحكام هذه االتفاقية بأية التزامات ب١
وال حتول دون تقدمي املساعدة ألي من الدولتني املتعاقدتني أو ألي من اجلهات القائمة على تنفيذ القانون 

  لديهما طبًقا التفاقيات أو ترتيبات أخرى.
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
  ستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية.اعترب اخلرباء امل  .٢٢٧

  
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    )٧الفقرة (

من هذه املادة على الطلبات املقدمة مبقتضى هذه املادة إذا كانت  ٢٩إىل  ٩ُتطبق الفقرات من  - ٧
ة. أما إذا كانت تلك الدول األطراف الدول األطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانوني

مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة يف تلك املعاهدة، ما مل تتفق الدول 
من هذه املادة بدًال منها. وُتشجَّع الدول األطراف بشدة على  ٢٩إىل  ٩األطراف على تطبيق الفقرات 

 ون.تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسّهل التعا
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
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ا متتثل هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل اتفاقية املساعدة املتبادلة يف املسائل   .٢٢٨ أفادت الكويت أ
كرت ). وذ ٤٦/أ من املادة ٣اجلنائية بينها وبني اهلند يف املسائل اجلنائية (انظر أعاله، الفقرة الفرعية 

ا  ا أيًضا ملتزمة بعدد آخر من اتفاقيات املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، ونوهت أ الكويت أ
من االتفاقية يف االتفاقيات الثنائية  ٤٦حالًيا تعمل على تضمني احلكم اخلاص املشار إليه يف املادة 

  املزَمعة.
  ل أخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكا  .٢٢٩

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت أبرمت عدًدا من اتفاقيات املساعدة املتبادلة مع دول أخرى.   .٢٣٠

وتتماشى هذه االتفاقيات مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (انظر التحليل أدناه)، 
سيتم تطبيقها إذا قامت الدول األطراف املعنية بتقدمي املساعدة لبعضها البعض. عالوة على حيث 

ذلك، أكدت الكويت أنه يف حالة عدم وجود مثل هذه االتفاقيات، ستستعمل االتفاقية كأساس 
  قانوين لتقدمي املساعدة.

  قية.اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفا  .٢٣١
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    )٨الفقرة (

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه املادة حبجة السرية  -٨
  املصرفية.

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل هلذا احلك  .٢٣٢ م من االتفاقية، وأشارت إىل اتفاقية املساعدة املتبادلة يف املسائل أفادت الكويت أ

  )٤٦/أ من املادة ٣اجلنائية بينها وبني اهلند (انظر أعاله، الفقرة الفرعية 
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٢٣٣

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
الحظ اخلرباء املستعرضون أن اتفاقية املساعدة املتبادلة بني الكويت واهلند تنص على توفري املعلومات   ,٢٣٤

  والوثائق والسجالت األخرى. 
ذكرت الكويت إن كان هناك طلب بشأن السجالت التجارية أو احلسابات املصرفية لألفراد، فإن   .٢٣٥

 اتباعها، مث ُيسلم هذا الطلب إىل مكتب املدعي هذا الطلب يستلزم اختاذ إجراءات متخصصة يتعني
العام من أجل احلصول على السجالت ذات الصلة، ويعترب هذا اإلجراء من املسائل احلساسة، ويرجع 
ذلك لسببني. أوًال ألن الدولة طالبة هذه املعلومات غالًبا ما يتعلق طلبها جبرائم غسل األموال، ثانًيا 

صاحب السجالت املطلوبة. وجيب  -اليت حتميها الدساتري -دية للشخصينبغي احرتام احلقوق الفر 
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إجراء توازن بني هذين االعتبارين من ِقَبل مكتب املدعي العام ليقرر ما إذا كان سُيكشف عن هذه 
  املعلومات أم ال. 

ىل أنه النيابة العامة جزء ال يتجزأ من السلطة القضائية، كما أشارت الكويت إ أوضحت الكويت أن  .٢٣٦
  مل يسبق هلا أن رفضت أي طلب يتعلق بالكشف عن السجالت املصرفية أو التفاصيل.

من اتفاقية املساعدة القانونية تتضمن األسباب اليت على إثرها  ٦الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٢٣٧
  صرفية.يتم رفض الطلب، ومل تتضمن هذه املادة اإلشارة  مثل هذه األسباب بشأن السرية امل

اعترب اخلرباء املستعرضون بذلك أن عدم وجود حكم صريح تربزه الكويت هلم حيظر احلكم املعين   .٢٣٨
  باملساعدة بشأن أسباب السرية املصرفية، فإن الكويت تكون قد امتثلت لالتفاقية. 

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /أ)٩الفقرة الفرعية (

طرف املتلقية الطلب، يف استجابتها لطلب مساعدة مقّدم مبقتضى هذه املادة دون على الدولة ال(أ).  ٩
  .١توافر ازدواجية التجرمي، أن تأخذ بعني االعتبار أغراض هذه االتفاقية حسبما بُينت يف املادة 

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 
ا متتثل هلذا احل  .٢٣٩ كم من االتفاقية يف سياق أحكام االتفاقيات والتشريعات الوطنية مبا أفادت الكويت أ

  يتماشى مع اتفاقية مكافحة الفساد.  
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٢٤٠

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ستعدادها لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة إىل الدول األطراف أثناء الزيارة القطرية، أبدت الكويت ا  .٢٤١

  عكس ما تبنته بشأن تسليم اجملرمني. وهويف حالة عدم وجود ازدواجية اجلرم، 
وبالتايل، فإن الكويت مل تتمكن من تقدمي أمثلة حمددة أو إحصائيات تدل على تقدمي املساعدة   .٢٤٢

  فاء ازدواجية التجرمي.    القانونية املتبادلة يف حالة انت
ذا احلكم من االتفاقية، وذلك يف ضوء تأكيد الكويت هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٢٤٣

اعلى    لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة حىت يف حاالت انتفاء ازدواجية التجرمي.  قدر
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /ب)٩(لفرعية االفقرة 

ذه املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي. (ب).  ٩ جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة عمًال 
الطلب، مبا يتوافق مع املفاهيم األساسية لنظامها القانوين، أن  يتعني على الدولة الطرف املتلقية بيد أنه

جيوز رفض تقدمي تلك املساعدة حينما تتعلق الطلبات تقدم املساعدة اليت ال تنطوي على إجراء قسري. و 
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ا متاًحا مبقتضى أحكام أخرى من  بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يُلتمس من التعاون أو املساعدة بشأ
  هذه االتفاقية.

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 
ا متتثل   .٢٤٤   تفاقية، ولكنها مل تشر إىل أي نصوص.ذا احلكم من االهلأفادت الكويت أ
ا الكويت عند تقدميها للمساعدة يف غياب   .٢٤٥ خبصوص أنواع اإلجراءات غري اإللزامية اليت اختذ

كام األخرى الواردة يف ألح للبيانات واملعلومات، وتنفيذ اازدواجية التجرمي، ُلوحظ أن هناك تبادًال 
  االتفاقية.  

  لة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمث  .٢٤٦
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
أثناء الزيارة القطرية، أبدت الكويت استعدادها لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة إىل الدول األطراف   .٢٤٧

  يم اجملرمني.يف حالة عدم وجود ازدواجية اجلرم، وهذا عكس ما تبنته بشأن تسل
ولذلك، فإن الكويت مل تتمكن من تقدمي أمثلة حمددة أو إحصائيات تدل على تقدمي املساعدة   .٢٤٨

  .    التجرميالقانونية املتبادلة يف حالة انتفاء ازدواجية 
ذا احلكم من االتفاقية، وذلك يف ضوء تأكيد الكويت هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٢٤٩

  ى استعدادها لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة حىت يف حاالت انتفاء ازدواجية التجرمي. عل
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /ج)٩(الفرعية الفقرة 

جيوز لكل دولة طرف أن تنظر يف اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابري لكي تتمكن من تقدمي (ج).  ٩
  .ذه املادة يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي مساعدة أوسع عمال

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٢٥٠   ذا احلكم من االتفاقية، ولكنها مل تشر إىل أي نصوص.هلأفادت الكويت أ
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٢٥١

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
أثناء الزيارة القطرية، أبدت الكويت استعدادها لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة إىل الدول األطراف   ,٢٥٢

  يف حالة عدم وجود ازدواجية اجلرم، وهذا عكس ما تبنته بشأن تسليم اجملرمني.
أمثلة حمددة أو إحصائيات تدل على تقدمي املساعدة ولذلك، فإن الكويت مل تتمكن من تقدمي   .٢٥٣

  القانونية املتبادلة يف حالة انتفاء ازدواجية التجرمي.    
ذا احلكم من االتفاقية، وذلك يف ضوء تأكيد الكويت هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٢٥٤

  حاالت انتفاء ازدواجية التجرمي.  على استعدادها لتقدمي للمساعدة القانونية املتبادلة حىت يف



 

١٦٦ 
 

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /أ)١٠(الفرعية الفقرة 

جيوز نقل أي شخص حمتجز، أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف، ويُطلب وجوده يف دولة   - ١٠
ة من أجل طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف احلصول على أدل

ذه االتفاقية، إذا استويف الشرطان  حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق جبرائم مشمولة 
  التاليان:

  ؛(أ). موافقة ذلك الشخص حبرّية وعن علم
  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 

ا متتثل   .٢٥٥ املشار  الثنائيةواستشهدت باتفاقيات املساعدة  ذا احلكم من االتفاقية،هلأفادت الكويت أ
  إليها أعاله. 

  أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.أو  سوابق قضائيةعلى مل تقدم الكويت أمثلة   .٢٥٦
ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال   . ٢٥٧ لحكم قيد لأفادت الكويت أ

  .تدرجمل  نتائج التقييم لكناالستعراض، 
  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة

املتبادلة املربَمة بني القضائية ) من اتفاقية املساعدة ٧( (ج) ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٢٥٨
الكويت واهلند اليت تضمنت إلزام األشخاص احملبوسني وغريهم بتقدمي األدلة أو املساعدة يف 

  اليت نصت على اآليت: املساعدة القضائية املتبادلة من اتفاقية  ١٠ادة التحقيقات، باإلضافة إىل امل
التي تضمنت إلزام األشخاص المحبوسين وغيرهم بتقديم األدلة أو المساعدة في  ١٠المادة 

  التحقيقات
إذا كان الشخص املطلوب حمبوًسا لدى أي من الدولتني املتعاقدتني، جاز نقله إىل الدولة  -١

رى بناًء على طلبها، وبصفة مؤقتة للمساعدة يف التحقيقات أو إجراءات احملاكمة، الطالبة األخ
بشرط موافقة هذا الشخص على االنتقال وعدم وجود أية أسباب جدية حتول دون نقله. ويف حالة 

  ,٨إذا رفض الشخص النقل، تسري يف هذه احلالة املادة 
قله حمبوًسا مبوجب قانون الدولة املطلوب يف احلالة اليت جيب فيها بقاء الشخص املطلوب ن -٢

إليها، يتعني على الدولة الطالبة وضع ذلك الشخص قيد احلبس وإعادته حمبوًسا عند انتهاء تنفيذ 
  الطلب. 

ا على الشخص املنقول أو إذا أخطرت الدولة املطلوب إليها  -٣ إذا انتهت مدة العقوبة احملكوم 
ل مل يعد مطلوبًا حبسه، وجب إخالء سبيله ومعاملته معاملة الدولة الطالبة بأن الشخص املنقو 

  الشخص املطلوب حضوره مبوجب طلب حضور من الدولة الطالبة. 
  جيوز عدم نقل الشخص احملبوس إذا كان نقله سيؤثر يف متديد مدة سجنه. -٤



 

١٦٧ 
 

خاص احملبوسني أكدت الكويت على أن هذا احلكم من االتفاقية ميثل النهج املستخدم يف نقل األش  .٢٥٩
ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة يف مجيع احلاالت. ويف ضوء ذلك، اعترب اخلرباء املستعرضون أن 

  ذا احلكم من االتفاقية. هلالكويت متتثل 
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /ب)١٠(الفرعية الفقرة 

ليم دولة طرف، ويُطلب وجوده يف دولة طرف جيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إق  - ١٠
أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف احلصول على أدلة من أجل 
ذه االتفاقية، إذا استويف الشرطان  حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق جبرائم مشمولة 

  التاليان:
لدولتني الطرفني، رهًنا مبا قد تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسًبا من (ب). اتفاق السلطات املعنية يف ا

  شروط .
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٢٦٠ ذا احلكم من االتفاقية، واستشهدت باتفاقيات املساعدة املتبادلة املشار هلأفادت الكويت أ

  إليها أعاله. 
  أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.أو  سوابق قضائيةعلى الكويت أمثلة مل تقدم   .٢٦١

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
) من اتفاقية املساعدة املتبادلة املربمة بني الكويت واهلند ٧(ج)(٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٢٦٢

م بتقدمي األدلة أو املساعدة يف التحقيقات، اليت تضمنت إلزام األشخاص احملبوسني احتياطيًّا وغريه
  اليت نصت على اآليت:  اتفاقية املساعدة القضائية املتبادلةمن  ١٠باإلضافة إىل املادة 

إذا كان الشخص املطلوب حمبوًسا لدى أي من الدولتني املتعاقدتني، جاز نقله إىل الدولة  -١
مساعدة يف التحقيقات أو إجراءات احملاكمة، الطالبة األخرى بناًء على طلبها، وبصفة مؤقتة لل

بشرط موافقة هذا الشخص على االنتقال وعدم وجود أية أسباب جدية حتول دون نقله. ويف حالة 
  ,٨إذا رفض الشخص النقل، تسري يف هذه احلالة املادة 

طلوب يف احلالة اليت جيب فيها بقاء الشخص املطلوب نقله حمبوًسا مبوجب قانون الدولة امل -٢
إليها، يتعني على الدولة الطالبة وضع ذلك الشخص قيد احلبس وإعادته حمبوًسا عند انتهاء تنفيذ 

  الطلب. 
ا على الشخص املنقول أو إذا أخطرت الدولة املطلوب إليها  -٣ إذا انتهت مدة العقوبة احملكوم 

بيله ومعاملته معاملة الدولة الطالبة بأن الشخص املنقول مل يعد مطلوبًا حبسه، وجب إخالء س
  الشخص املطلوب حضوره مبوجب طلب حضور من الدولة الطالبة. 

  جيوز عدم نقل الشخص احملبوس إذا كان نقله سيؤثر يف متديد مدة سجنه. -٤



 

١٦٨ 
 

من االتفاقية مع اهلند تسمح للمسؤولني يف الدولة  ٨أخريًا، فقد الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة و   .٢٦٣
يأتوا إىل الكويت وجيمعوا األدلة. وميكن استخدام هذا اإلجراء يف حالة عدم موافقة الطالبة أن 

  . ١٠املادة يف احملبوس على نقله وفًقا ملا جاء الشخص 
  ): الحصول على األدلة بواسطة الدولة المطلوب إليها٨المادة (

إبراز ما حتت يده من سجالت إذا طلب اإلدالء بشهادة أي شخص، مبا يف ذلك احملبوس احتياطيًّا، أو  -١
أو مستندات أو أشياء أخرى، جاز إلزامه بذلك مبوجب أمر تكليف باحلضور صادر من اجلهة املختصة وفًقا 

  للتشريعات النافذة يف الدولة املطلوب إليها.
ملسئولني مع مراعاة التشريعات النافذة يف الدولة املطلوب إليها، جيوز ملفوضي الدولة الطالبة وموظفيها ا -٢

عن اإلجراءات اجلنائية احلضور أثناء احلصول على األدلة يف الدولة املطلوب إليها، باإلضافة إىل املشاركة يف 
  حتصيلها. 

حق املشاركة يف احلصول على األدلة يشمل حق املمثل القانوين احلاضر أن يطرح األسئلة. جيوز  -٣
ضرًا حرفيًّا باإلجراءات، واستخدام الوسائل التقنية لعمل لألشخاص الذين حيضرون تنفيذ الطلب أن حيرروا حم

  هذا احملضر احلريف، إذا مسحت احملكمة أو السلطات املختصة.   
أكدت الكويت على أن هذا احلكم من االتفاقية ميثل النهج املستخدم يف نقل األشخاص احملبوسني   .٢٦٤

ت. ويف ضوء ذلك، اعترب اخلرباء املستعرضون أن ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة يف مجيع احلاال
  .ذا احلكم من االتفاقيةهلالكويت متتثل 

  
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /أ)١١(الفرعية الفقرة 

 من هذه املادة: ١٠ألغراض الفقرة  - ١١
زمة بذلك، ما مل (أ). تكون الدولة الطرف اليت يُنقل إليها الشخص خمولة إبقاءه قيد االحتجاز ومل

  تطلب الدولة الطرف اليت نُقل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك .
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٢٦٥ ذا احلكم من االتفاقية، واستشهدت باتفاقيات املساعدة املتبادلة املشار هلأفادت الكويت أ

  إليها أعاله. 
  أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.أو  سوابق قضائيةعلى تقدم الكويت أمثلة  مل  .٢٦٦

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من االتفاقية املربمة بني الكويت واهلند تنص يف  ١٠الحظ اخلرباء املستعرضون مرة أخرى أن املادة   .٢٦٧

  على ما يلي: ٣و ٢تني الفقر 



 

١٦٩ 
 

ها بقاء الشخص املطلوب نقله حمبوًسا مبوجب قانون الدولة املطلوب يف احلالة اليت جيب في -٢
إليها، يتعني على الدولة الطالبة وضع ذلك الشخص قيد احلبس، وإعادته حمبوًسا عند انتهاء تنفيذ 

  الطلب. 
ا على الشخص املنقول، أو إذا أَ  -٣ خطرت الدولة املطلوب إليها إذا انتهت مدة العقوبة احملكوم 

ة الطالبة بأن الشخص املنقول مل يعد مطلوبًا حبسه، وجب إخالء سبيله ومعاملته معاملة الدول
  الشخص املطلوب حضوره مبوجب طلب حضور من الدولة الطالبة. 

هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة   .٢٦٨
ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس قانوين ويف حالة عدم وجود ا تفاقية ثنائية 

  حكام هذه االتفاقية. أللتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال 
  ذا احلكم من االتفاقية. هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٢٦٩

  

  انونية المتبادلةالمساعدة الق ٤٦المادة 
    /ب)١١(الفرعية الفقرة 

 من هذه املادة: ١٠ألغراض الفقرة  - ١١
(ب). على الدولة الطرف اليت يُنقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإرجاعه إىل 
عهدة الدولة الطرف اليت نقل منها وفًقا ملا يُتفق عليه ُمسبًقا، أو على أي حنو آخر، بني السلطات 

 ملعنية يف الدولتني الطرفني .ا
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٢٧٠ ذا احلكم من االتفاقية، واستشهدت باتفاقيات املساعدة املتبادلة املشار هلأفادت الكويت أ

  إليها أعاله. 
  فيذ هذه األحكام.أشكال أخرى لتنأو  سوابق قضائيةعلى مل تقدم الكويت أمثلة   .٢٧١

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من االتفاقية املربَمة بني الكويت واهلند تنص يف  ١٠الحظ اخلرباء املستعرضون مرة أخرى أن املادة   .٢٧٢

  على ما يلي: ٣و  ٢تني الفقر 
لة املطلوب يف احلالة اليت جيب فيها بقاء الشخص املطلوب نقله حمبوًسا مبوجب قانون الدو  -٢

إليها، يتعني على الدولة الطالبة وضع ذلك الشخص قيد احلبس وإعادته حمبوًسا عند انتهاء تنفيذ 
  الطلب. 

ا على الشخص املنقول أو إذا أخطرت الدولة املطلوب إليها  -٣ إذا انتهت مدة العقوبة احملكوم 
خالء سبيله ومعاملته معاملة الدولة الطالبة بأن الشخص املنقول مل يعد مطلوبًا حبسه، وجب إ
  الشخص املطلوب حضوره مبوجب طلب حضور من الدولة الطالبة. 



 

١٧٠ 
 

هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة   .٢٧٣
ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتف اقية كأساس قانوين ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 

  لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية. 
  ذا احلكم من االتفاقية. هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٢٧٤

  

  (ج). التجارب الناجحة والممارسات الجيدة
  

  بادلةالمساعدة القانونية المت ٤٦المادة 
    /ج)١١(الفرعية الفقرة 

 من هذه املادة: ١٠ألغراض الفقرة  - ١١
(ج).  ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن تشرتط على الدولة الطرف اليت نقل   

 منها بدء إجراءات تسليم ألجل إرجاع ذلك الشخص .
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٢٧٥ ذا احلكم من االتفاقية، واستشهدت باتفاقيات املساعدة املتبادلة املشار هلأفادت الكويت أ

  إليها أعاله. 
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٢٧٦

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من االتفاقية املربَمة بني الكويت واهلند تنص يف  ١٠أخرى أن املادة  الحظ اخلرباء املستعرضون مرة  .٢٧٧

  على ما يلي: ٣و  ٢تني  الفقر
يف احلالة اليت جيب فيها بقاء الشخص املطلوب نقله حمبوًسا مبوجب قانون الدولة املطلوب  -٢

انتهاء تنفيذ إليها، يتعني على الدولة الطالبة وضع ذلك الشخص قيد احلبس وإعادته حمبوًسا عند 
  الطلب. 

ا على الشخص املنقول، أو إذا أخطرت الدولة املطلوب إليها  -٣ إذا انتهت مدة العقوبة احملكوم 
الدولة الطالبة بأن الشخص املنقول مل يعد مطلوبًا حبسه، وجب إخالء سبيله ومعاملته معاملة 

  الشخص املطلوب حضوره مبوجب طلب حضور من الدولة الطالبة. 
هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة   .٢٧٨

ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس قانوين  ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 
   أحكام هذه االتفاقية. لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل

  ذا احلكم من االتفاقية. هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٢٧٩
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    /د)١١(الفرعية الفقرة 
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 من هذه املادة: ١٠ألغراض الفقرة  - ١١
الدولة اليت نقل إليها ضمن  (د). ُحتتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف  

 مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل منها .
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٢٨٠ ذا احلكم من االتفاقية، واستشهدت باتفاقيات املساعدة املتبادلة املشار هلأفادت الكويت أ

  إليها أعاله. 
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٢٨١
ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال إىل احلكم قيد   .٢٨٢ أفادت الكويت أ

  االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم.
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من االتفاقية املربَمة بني الكويت واهلند تنص يف الفقرة  ١٠املستعرضون جمدًدا أن املادة الحظ اخلرباء   .٢٨٣

  على ما يلي: ٤
  .جيوز عدم نقل الشخص احملبوس إذا كان نقله سيؤثر يف متديد مدة سجنه -٤

يف واردة تطابق مع نص االتفاقية بالضبط، إال أن اخلرباء اعتربوا أن الشروط الالعلى الرغم من عدم   .٢٨٤
اتفاقية مكافحة الفساد. ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية هذا احلكم من تليب متطلبات الفقرة هذه 

كأساس قانوين لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة،  ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية
  حكام هذه االتفاقية.ألمما يعترب أيًضا امتثاًال 

  ذا احلكم من االتفاقية. هلخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل اعترب ا  .٢٨٥
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦ المادة 
  )١٢الفقرة (

من هذه املادة، أيًّا كانت  ١١و ١٠ال جيوز أن ُيالَحق الشخص الذي يُنقل وفًقا للفقرتني  -١٢
ريته الشخصية يف إقليم الدولة اليت جنسيته، أو ُحيتجز أو يُعاَقب أو تُفرض أي قيود أخرى على ح

ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة سابق ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل منها، ما مل 
    توافق على ذلك الدولة الطرف اليت نقل منها.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٢٨٦ احلكم من االتفاقية، واستشهدت باتفاقيات املساعدة املتبادلة املشار ذا هلأفادت الكويت أ

  إليها أعاله. 
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٢٨٧

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
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القانونية املتبادلة بني الكويت واهلند  من اتفاقية املساعدة ١١الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٢٨٨
  تتناول مسألة عدم التعّرض لألشخاص الذين جيري نقلهم ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة.

  ): ضمانات الشخص املنقول١١املادة (
ام من ِقَبل الدولة الطالبة إىل الشخص املنقول، بناًء على طلبها، وال  -١ ال جيوز توجيه اال

ليه وال تقييد حريته الشخصية يف إقليم هذه الدولة عن أي فعل أو امتناع سابق على نقله القبض ع
إليها، حىت ولو كان النقل برضا الشخص املنقول، كما ال جيوز إجباره على تقدمي دليل بشأن أية 

  إجراءات أخرى مل يشملها طلب املساعدة.
نتيجة لطلب حضوره للرد أمام السلطة الشخص املوجود يف إقليم الطرف الطالب مبوافقته ك -٢

أو حبسه أو تعريضه القضائية، فإنه ال جيوز ما مل يكن حمدًدا يف الطلب حماكمة هذا الشخص 
سابقة على  ألي قيود أخرى تنال من حريته الشخصية من أجل ارتكاب أي أفعال أو إغفاالت

  ترحيل هذا الشخص من الدولة املطلوب إليها. 
من هذه املادة إذا كان الشخص املنقول قد أتيحت له حرية  ٢، و١لفقرة ال يسري حكم ا -٣

وإمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة،،  ومل يغادره خالل ثالثني يوًما من تاريخ إخطاره رمسيًّا بأن 
  حضوره مل يعد مطلوبًا أو إذا غادر إقليم هذه الدولة مث عاد إليه باختياره.

خص الذي يتخلف عن احلضور إىل إقليم الدولة الطالبة ألية عقوبة أو ال جيوز أن خيضع الش -٤
  إجراء إجباري يف الدولة املطلوب إليها.

الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت باعتبارها دولة طرفًا، فقد قبلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   .٢٨٩
بتسليم اجملرمني مع سائر الدول األطراف يف  األساس القانوين للتعاون يف املسائل املعنيةالفساد لتكون 

برام معاهدات ثنائية منفصلة بشأن تسليم اجملرمني مع سائر إل، ومن مث، ال حتتاج الكويت االتفاقية
   الدول األطراف يف االتفاقية. 

  ذا احلكم من االتفاقية.هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٢٩٠
  

  لقانونية المتبادلةالمساعدة ا ٤٦المادة 
  )١٣الفقرة (

ُتسّمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصالحية تلقي طلبات املساعدة القانونية  - ١٣
املتبادلة، وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف 

للمساعدة القانونية املتبادلة، جاز هلا أن تسمي سلطة منطقة خاصة أو إقليم خاص ذي نظام مستقل 
ا يف تلك املنطقة أو ذلك اإلقليم. وتكفل السلطات املركزية تنفيذ الطلبات  مركزية منفردة تتوىل املهام ذا
املتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى حنو مناسب. وحيثما تقوم السلطة املركزية بإحالة الطلب إىل سلطة معنية 

ه، عليها أن ُتَشجِّع تلك السلطة املعنية على تنفيذ الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعني إبالغ لتنفيذ
األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية املسماة هلذا الغرض وقت قيام الدولة الطرف بإيداع صك 

ُتوجه طلبات املساعدة القانونية تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. و 
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ا إىل السلطات املركزية اليت تسميها الدول األطراف. وال ميس هذا الشرط  املتبادلة وأي مراسالت تتعلق 
حق أي دولة طرف يف أن تشرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية، 

الدولتان الطرفان املعنيتان، فعن طريق املنظمة الدولية للشرطة أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق 
  اجلنائية، إن أمكن ذلك.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٢٩١  ٤٧ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة األوىل من القانون رقم هلأفادت الكويت أ

  له صدقت الكويت على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. والذي من خال ٢٠٠٦لسنة 
ا اختارت وزارة العدل لتكون السلطة املركزية املكلفة بتلقي   . ٢٩٢ ذكرت الكويت أثناء الزيارة القطرية أ

  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. 
ا قد أخطرت األمني العام لألمم املتحدة كما  .٢٩٣ ا أرفقت  ذكرت الكويت أ هو منصوص أعاله، بأ

. باإلضافة إىل ٢٠٠٦ديسمرب/كانون األول  ٤نسخة من اإلخطار املرسل إىل األمني العام بتاريخ 
ذلك، الحظت الكويت أنه ُيسمح بأن تُرسل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت ذات 

  ف. الصلة إىل السلطات املركزية اليت عينتها الدول األطرا
توافق كما مل تفضل الكويت تناول الطلبات واملراسالت ذات الصلة من خالل القنوات الدبلوماسية.    .٢٩٤

الكويت يف الظروف العاجلة أن يتم تناول طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت ذات 
  الصلة من خالل اإلنرتبول الدويل. 

  

  دة(ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ الما
خطار بشأن اعتبار وازرة العدل الكويتية إلتسلم اقد تعرضون بأن األمني العام الحظ اخلرباء املس  .٢٩٥

  السلطة املركزية لتلقي طلبات املساعدة املتبادلة. 
  ذا احلكم من االتفاقية.هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٢٩٦

  

  ةالمساعدة القانونية المتبادل ٤٦المادة 
  )١٤الفقرة (

تُقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة كفيلة بأن تنتج سجالًّ مكتوبًا، بلغة مقبولة لدى  - ١٤
الطلب، ويف ظروف تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعني إبالغ  املتلقيةالدولة الطرف 

لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة 
صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما 

 تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور.
  

  مات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعلو 
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ا متتثل ٢٩٧ -C.N. 276.2007.TREATIESخطار إلذا احلكم من االتفاقية مبقتضى اهل. أفادت الكويت أ

على أيًضا خطرت الكويت األمني العام لألمم املتحدة أقد و .  ٢٠٠٧مارس/ آذار  ١٥بتاريخ  7
  النحو املنصوص عليه أعاله. 

   ت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكوي  .٢٩٨
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من ِقَبل دولة الكويت ميثل تنفيذ هذا احلكم  C.N. 276.2007اخلرباء املستعرضون بأن اإلخطار  نوه  .٢٩٩

  من االتفاقية.   
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )١٥رة (الفق

 يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة:
 هوية السلطة مقدمة الطلب.  (أ) 
موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم   (ب)  

 ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي.
املوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض تبليغ ملخصا للوقائع ذات الصلة ب  (ج)  

 مستندات قضائية.
وصفا للمساعدة امللَتمسة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة   (د)  

 اتباعها.
 هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك.  )ه(  
  علومات أو التدابري.الغرض الذي تُلتمس من أجله األدلة أو امل  (و)  

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣٠٠   (و). و  (هـ)و  (د)و  (ج)و  (ب)و الفقرات (أ) يف ألحكام الواردة لأفادت الكويت أ
  ة.مل تقدم الكويت عينة من طلب للمساعدة القانونية املتبادلة حيتوى على كل الشروط املطلوب  .٣٠١

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت واهلند توضح  ٤الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٣٠٢

  املعلومات املتعني أن يتضمنها طلب املساعدة القانونية املتبادلة بني األطراف املتعاقدة:
  مساعدة.): بيانات طلب ال٤المادة (

. يقدم طلب املساعدة القانونية كتابة، ومع ذلك جيوز طلب املساعدة شفاهة يف الظروف العاجلة أو ١
  مبوافقة الدولة املطلوب إليها، على أن يؤكد كتابة فيما بعد.

  . جيب أن يشتمل طلب املساعدة على البيانات اآلتية:٢
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  جراءات القانونية ذات الصلة بالطلب.أ) اسم اجلهة املختصة اليت تقوم بالتحقيق أو باإل (
  ب) األمور املتعلقة بالتحقيق أو اإلجراءات القانونية، مبا يف ذلك الوقائع والقوانني . (

  .(ج) الغرض من تقدمي الطلب وطبيعة املساعدة املطلوبة
  د) تفاصيل أي إجراء أو متطلبات معينة ترغب الدولة الطالبة يف اتباعها. 

  د الذي ترغب الدولة الطالبة يف تنفيذ الطلب خالله. ه) الوقت احملد (
  و) هوية وجنسية ومكان الشخص أو األشخاص موضوع التحقيق أو اإلجراءات القانونية. (
 انًاز) يف حالة طلب احلصول على أدلة أو طلب التفتيش أو الضبط، جيب أن يتضمن الطلب بي (

  يف نطاق والية الدولة املطلوب إليها. باألسباب اليت تدعو إىل االعتقاد بوجود األدلة
ح) يف حالة طلب أخذ األدلة من شخص، جيب أن يتضمن الطلب بيان ما إذا كان يلزم أن يتم  (

  ذلك بإقرار من املطلوب أخذ أقواله أو حبلفه اليمني، وتفصيل املوضوع املطلوب أخذ األدلة بشأنه. 
ضمن الطلب بيانًا باسم الشخص أو فئة ط) يف حالة طلب إعادة أدلة مادية، جيب أن يت (

األشخاص الذين سيعهد إليهم بالتحفظ عليها وكذلك املكان الذي ستنقل إليه، وأية اختبارات 
  سوف يتم إجراؤها عليها وتاريخ إعادة هذه األدلة. 

سم الشخص أو ا، جيب أن يتضمن الطلب الة طلب إحضار شخص حمبوس احتياطيً ي)يف حا ( 
لذين سيعهد إليهم باحلراسة خالل عملية الرتحيل، واملكان الذي سيتم إليه فئة األشخاص ا

  الرتحيل وتاريخ إعادة الشخص املطلوب إحضاره. 
ا   .(ك) وصف تفصيلي هلذه املتحصالت أو األدوات، مبا يف ذلك حتديد مكا

ات (ل) بيان باألسباب اليت تدعو لالعتقاد بأن تلك األموال عبارة عن متحصالت أو أدو 
  .للجرمية

(م) بيان تفصيلي مبا قد يوجد من دليل سوف يقدم يف سياق اإلجراءات القانونية يف الدولة 
   .املطلوب إليها

  ن) يف حالة طلب االلتزام بالسرية، جيب بيان األسباب املربرة لذلك. (
علومات املشار إليها يف . ال جيوز للدولة املطلوب إليها أن ترفض تنفيذ الطلب جملرد أنه ال يتضمن مجيع امل٣

  بغري هذه املعلومات طبًقا لقانون الدولة املطلوب إليها اوذلك إذا كان تنفيذ الطلب ممكنً  هذه املادة،
. إذا قدرت الدولة املطلوب إليها أن مثة حاجة إىل معلومات إضافية حىت يتسىن هلا تنفيذ الطلب جاز هلا ٤

  إخطار الدولة الطالبة بذلك.
هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة اعترب   .٣٠٣

ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس قانوين  ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 
  .هذه االتفاقية لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل أحكام

  ذا احلكم من االتفاقية.هللذلك، اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٠٤
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )١٦الفقرة (



 

١٧٦ 
 

ا ضرورية لتنفيذ الطلب  - ١٦ جيوز للدولة املقدمة إليها الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبّني أ
ا   الداخلي أو ميكن أن تسّهل ذلك التنفيذ. وفًقا لقانو

  
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣٠٥ ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة يف االتفاقيات الثنائية هلأفادت الكويت أ

األحكام، وأشارت الكويت إىل  بشأن املساعدة القانونية اليت أبرمتها الكويت وتضمنت مثل هذه
  األمثلة السابقة. 

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣٠٦
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
بني  القانونية املتبادلة احلالية المساعدة الحظ اخلرباء املستعرضون عدم وجود حكم حمدد يف اتفاقية  .٣٠٧

الكويت واهلند بشأن طلب معلومات إضافية وضرورية من ِقَبل الطرف املطلوب لتنفيذ الطلب. مع 
ذلك، أكدت الكويت أثناء الزيارة القطرية على أن يف حالة إذا ما ُقدم طلب املساعدة ولكن 

ل، سيطلبون درج عليه العم املعلومات املقدمة غري كافية لتنفيذه، فإن مسؤويل وزارة العدل، وفق ما
  معلومات إضافية قبل رفض الطلب. 

ا لطلب املزيد من املعلومات عن طريق مكتب اإلنرتبول   .٣٠٨ ترسل وازرة العدل، يف أحوال كثرية، مراسال
الكوييت لتسهيل وتأمني أكثر لعملية نقل املعلومات. ومع ذلك مل تتمكن الكويت من تقدمي أي أمثلة 

  بشأن طلب معلومات إضافية.  
اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية رغم عدم كفاية األمثلة أو   .٣٠٩

  اإلحصائيات. 
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )١٧الفقرة (

الطلب، وكذلك وفًقا لإلجراءات  املتلقيةينفَّذ الطلب وفًقا للقانون الداخلي للدولة الطرف  - ١٧
 املتلقيةدة يف الطلب، حيثما أمكن، ما مل يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف احملد

  الطلب.
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣١٠ ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة باتفاقيات املساعدة هلأفادت الكويت أ

  رمتها، واشتملت على مثل هذه األحكام. الثنائية اليت أب
  مل تقدم أمثلة تدل على جناح تنفيذ هذه األحكام.   .٣١١

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
  من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت واهلند. ٥استعرض اخلرباء املادة   .٣١٢



 

١٧٧ 
 

  ) تنفيذ الطلب ٥المادة (
ات املساعدة القانونية طبًقا للتشريعات النافذة يف الدولة املطلوب إليها، وجيوز تنفيذه يتم تنفيذ طلب -١

  بالطريقة ووفق املتطلبات احملددة يف طلب املساعدة إذا كان ذلك ال يتعارض مع تشريعات هذه الدولة. 
ا أن الدولة الطالبة بأي -إذا ما طلب منها  -جيب على الدولة املطلوب إليها أن ختطر  -٢ ة ظروف من شأ

  تسبب تأخريًا ملحوظًا يف تنفيذ الطلب. 
جيب على الدولة املطلوب إليها إذا ما قررت عدم تنفيذ الطلب، كليًّا أو جزئيًّا، أو تأجيل تنفيذه، أن  -٣

  ختطر الدولة الطالبة بذلك على الفور مع بيان األسباب اليت أدت إىل ذلك.
هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف أن الشروط الواردة اعترب اخلرباء املستعرضون   .٣١٣

ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس قانوين  ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 
  .حكام هذه االتفاقيةأللتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب أيًضا امتثاًال 

تعامل مع طلبات للاإلطار القانوين احمللي هناك قصور يف لك، الحظ اخلرباء املستعرضون أن ومع ذ  .٣١٤
ات تشريعية لتوضيح ماهية ري املساعدة القانونية املتبادلة، وأن الكويت قد ترغب يف إجراء تغي

  اإلجراءات اليت تسري على الطلب عند استالمه.
  ذا احلكم من االتفاقية.هلتثل اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت مت  .٣١٥
  حملي فيما يتعلق حبكم املساعدة القانونية املتبادلة. طار قانوين تأسيس إ: ينبغي على الكويت النظر يف توصية

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    )١٨الفقرة (

هد أو خبري، عندما يكون شخص ما موجوًدا يف إقليم دولة طرف ويُراد مساع أقواله، كشا - ١٨
أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكًنا ومتسًقا مع املبادئ األساسية 
للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب الدولة األخرى، بعقد 

مثول الشخص جلسة االستماع عن طريق االئتمار بواسطة الفيديو، إذا مل يكن ممكًنا أو مستصوبًا 
املعين شخصيًّا يف إقليم الدولة الطرف الطالبة. وجيوز للدولتني الطرفني أن تتفقا على أن تتوىل إدارة 
جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة، وأن حتضرها سلطة قضائية تابعة 

  الطلب. املتلقيةللدولة الطرف 
  

  عراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باست
ا تسمحأفادت الكويت   .٣١٦ كما هو   عن طريق االئتمار بواسطة الفيديو،  بعقد جلسات لسماع األفراد  أ

  تشريع. لكنها مل تشر إىل أي موضح أعاله، 
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣١٧

  نفيذ المادة(ب). المالحظات المتعلقة بت



 

١٧٨ 
 

على النحو  االئتمار بواسطة الفيديو حيظرأبلغت الكويت أثناء الزيارة القطرية أن نظامها القانوين ال   .٣١٨
املبني يف األحكام ذات الصلة من االتفاقية. والنيابة العامة هي املسؤولة عن التعامل مع هذه 

، جيوز إحالة املسألة إىل احملكمة يل لذلكوكبدهلا أن تقرر إذا كان القرار ينبغي تيسريه. و الطلبات، 
  للبت فيها. 

تقبل احملكمة الكويتية مثل هذه األدلة املقدمة من الشهود، وخيضع ذلك إىل السلطة التقديرية للقاضي   .٣١٩
  . أم ال هذه الطريقة عربليقرر ما إذا كان يقبل الشهادة 

يف دعوى بشهادته شاهد يف الكويت إلدالء ديو الفي استعمل فيهاأوردت الكويت مثاًال بشأن قضية   .٣٢٠
جنائية جرت يف اململكة املتحدة. ويف هذه القضية أدىل الشاهد بشهادته يف الكويت يف حضور 
القاضي واملمثل القانوين للشاهد عرب البث املباشر من خالل دائرة تليفزيونية مغلقة متصلة باحملكمة يف 

  اململكة املتحدة. 
  ذا احلكم من االتفاقية.هلاء املستعرضون أن الكويت متتثل اعترب اخلرب   .٣٢١

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    )١٩الفقرة (

ا الدولة الطرف  - ١٩  املتلقيةال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل املعلومات أو األدلة اليت تزودها 
جراءات قضائية غري تلك املذكورة يف الطلب، دون الطلب، أو أن تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إ

الطلب. وليس يف هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن  املتلقيةموافقة مسبقة من الدولة الطرف 
ا معلومات أو أدلة مربئة لشخص متهم. ويف هذه احلالة، على الدولة الطرف الطالبة أن  تفشي يف إجراءا

الطلب إذا ما  املتلقيةالطلب قبل حدوث اإلفشاء، وأن تتشاور مع الدولة الطرف  املتلقية تشعر الدولة الطرف
طُلب منها ذلك. وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطرف الطالبة أن 

  تبّلغ الدولة الطرف املتلقية الطلب بذلك اإلفشاء دون إبطاء.
  ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة (أ). ملّخص المعلومات

ا متتثل   .٣٢٢ ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة باتفاقيات املساعدة هلأفادت الكويت أ
  الثنائية اليت أبرمتها، واشتملت على مثل هذه األحكام.

ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لال  .٣٢٣ متثال إىل احلكم قيد أفادت الكويت أ
  االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم.

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من االتفاقية املربَمة بني الكويت واهلند بشأن املساعدة  ١٣الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٣٢٤

  القانونية املتبادلة تناولت مسألة السرية وحدود االستخدام. 
  ): السرية وحدود االستخدام١٣المادة (



 

١٧٩ 
 

جيوز للدولة املطلوب إليها، بعد التشاور مع الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة الطالبة  -١
احلفاظ على سرية املعلومات أو األدلة املقدمة طبًقا ألحكام هذه االتفاقية أو سرية مصدرها، وهلا 

  بالشروط اليت حتددها.أن تطلب عدم إفشائها أو استخدامها إال يف األحوال و 
جيب على الدولة املطلوب إليها، يف احلدود املطلوبة، احملافظة على سرية طلب املساعدة  -٢

وحمتوياته واملستندات املؤيدة له وأي إجراء يتخذ مبوجب هذا الطلب باستثناء احلد الضروري 
  لتنفيذه.

ت أو األدلة املقدمة يف غري األغراض يتعني على الدولة الطالبة عدم إفشاء أو استخدام املعلوما -٣
  املبينة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة املطلوب إليها.

هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة   .٣٢٥
ذا اخلصوص، فإن الكويت ستع ول على االتفاقية كأساس قانوين ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 

  لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية. 
  ذا احلكم من االتفاقية.هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٢٦

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
    )٢٠الفقرة (

الطلب أن حتافظ على سرّية الطلب  املتلقيةة الطرف الطالبة أن تشرتط على الدولة الطرف جيوز للدول - ٢٠
الطلب أن متتثل لشرط  املتلقيةومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه. وإذا تعّذر على الدولة الطرف 

  السرية، وجب عليها إبالغ الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
  

  المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة (أ). ملّخص
ا متتثل   .٣٢٧ ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة باتفاقيات املساعدة هلأفادت الكويت أ

  الثنائية اليت أبرمتها، واشتملت على مثل هذه األحكام.
  .األحكام من األشكال األخرى لتنفيذ هذه امل تقدم الكويت أمثلة أو أي  .٣٢٨

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من االتفاقية املربَمة بني الكويت واهلند بشأن املساعدة  ١٣الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٣٢٩

  القانونية املتبادلة تناولت مسألة السرية وحدود االستخدام. 
  ): السرية وحدود االستخدام١٣المادة (

طلوب إليها، بعد التشاور مع الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة الطالبة جيوز للدولة امل -١
احلفاظ على سرية املعلومات أو األدلة املقدمة طبًقا ألحكام هذه االتفاقية أو سرية مصدرها، وهلا 

  أن تطلب عدم إفشائها أو استخدامها إال يف األحوال وبالشروط اليت حتددها.
إليها، يف احلدود املطلوبة، احملافظة على سرية طلب املساعدة  جيب على الدولة املطلوب -٢

وحمتوياته واملستندات املؤيدة له وأي إجراء يتخذ مبوجب هذا الطلب باستثناء احلد الضروري 
  لتنفيذه.



 

١٨٠ 
 

يتعني على الدولة الطالبة عدم إفشاء أو استخدام املعلومات أو األدلة املقدمة يف غري األغراض  -٣
  الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة املطلوب إليها.املبينة يف 

هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة   .٣٣٠
ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعول على االتفاقية كأساس قانوين  ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 

  القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية. لتقدمي املساعدة 
  ذا احلكم من االتفاقية.هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٣١

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  /أ)٢١(الفرعية الفقرة 

 يف احلاالت التالية: جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة - ٢١
  (أ). إذا مل يُقّدم الطلب وفًقا ألحكام هذه املادة.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣٣٢ اتفاقيات يف ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة هلأفادت الكويت أ

  .ت على مثل هذه األحكاماملساعدة الثنائية اليت أبرمتها، واشتمل
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣٣٣

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من االتفاقية املربَمة بني الكويت واهلند تعكس على  ٤الحظ اخلرباء املستعرضون أن مقتضيات املادة   .٣٣٤

اتفاقية مكافحة الفساد. ووفًقا هلذه املادة، إذا مل يستوِف الطلب يف لواردة نطاق واسع األحكام ا
  املقتضيات املنصوص عليها، فيجوز للكويت يف هذه احلالة رفض الطلب. 

ذا الشأن، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس قانوين لتقدمي   .٣٣٥ حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 
  تبادلة، مما يعترب أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية.املساعدة القانونية امل

  .ذا احلكم من االتفاقيةهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٣٦
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  /ب)٢١(الفرعية الفقرة 

 ة:جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالي - ٢١
ا أو أمنها أو    (ب). إذا رأت الدولة الطرف املتلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس بسياد

 نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى .
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣٣٧ اتفاقيات يف الواردة  ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكامهلأفادت الكويت أ

  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها، واشتملت على مثل هذه األحكام.



 

١٨١ 
 

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣٣٨
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
لمساعدة ل قية املربَمة بني الكويت واهلنداالتفا) (أ) من ١(٦أشار اخلرباء املستعرضون إىل املادة   .٣٣٩

  مسألة رفض طلب املساعدة. خبصوصالقانونية املتبادلة 
  ). رفض طلب المساعدة٦المادة (

  جيوز للدولة املطلوب إليها رفض تنفيذ طلب املساعدة يف أي من احلاالت اآلتية : -١
ا أو أمنها أو أ) إذا كان من شأن تنفيذ الطلب، يف تقدير الدولة املطلوب إل ( يها، املساس بسياد

  بنظامها العام أو مصاحلها األساسية أو سالمة أي شخص.
  ب) إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع التشريعات النافذة يف الدولة املطلوب إليها . (
ج) إذا تعلق الطلب باختاذ إجراء بالتحفظ أو مصادرة املتحصالت أو األدوات اخلاصة بنشاط،  (

غري اجلائز اختاذ مثل هذا اإلجراء وفًقا لتشريعات الدولة املطلوب إليها، فيما لو حدث  وكان من
  هذا النشاط يف نطاق واليتها.

ا حكم بات برباءة املتهم، أو صدر أمر بالعفو عنه. (    د) إذا كان الطلب يتعلق جبرمية صدر بشأ
ولة املطلوب إليها يف مدى إمكان منح جيب قبل رفض تنفيذ طلب املساعدة القانونية أن تنظر الد -٢

املساعدة املطلوبة طبًقا ألية شروط تراها ضرورية، وإذا قبلت الدولة الطالبة ذلك وجب تنفيذ طلب املساعدة 
  مبراعاة تلك الشروط

ذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. ويف  .٣٤٠  اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة 
ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس قانوين  حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 

  .لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية
  .ذا احلكم من االتفاقيةهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٤١
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦ المادة
  /ج)٢١(الفرعية الفقرة 

 جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية: - ٢١
ا تنفيذ اإلجراء  (ج). إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف املتلقية الطلب حيظر على سلطا

اضًعا لتحقيق أو مالحقة أو إجراءات قضائية املطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك اجلرم خ
 يف إطار واليتها القضائية .

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣٤٢ اتفاقيات يف ية، وأشارت إىل األحكام الواردة ذا احلكم من االتفاقهلأفادت الكويت أ

األمثلة . أحالت الكويت إىل لت على مثل هذه األحكاماشتمواليت  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها
  السابقة.

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣٤٣
  



 

١٨٢ 
 

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
بشأن املساعدة  واهلنداالتفاقية املربَمة بني الكويت ) (ب) من ١(٦أشار اخلرباء املستعرضون إىل املادة   .٣٤٤

  سألة رفض طلب املساعدة.املتعلقة مبالقانونية املتبادلة 
  ). رفض طلب المساعدة٦المادة (

  جيوز للدولة املطلوب إليها رفض تنفيذ طلب املساعدة يف أي من احلاالت اآلتية : -١
ا أو أمنها أو أ) إذا كان من شأن تنفيذ الطلب، يف تقدير الدولة املطلوب إليها، املساس بسي ( اد

  بنظامها العام أو مصاحلها األساسية أو سالمة أي شخص.
  ب) إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع التشريعات النافذة يف الدولة املطلوب إليها . (
ج) إذا تعلق الطلب باختاذ إجراء بالتحفظ أو مصادرة املتحصالت أو األدوات اخلاصة بنشاط،  (

اذ مثل هذا اإلجراء وفًقا لتشريعات الدولة املطلوب إليها فيما لو حدث وكان من غري اجلائز اخت
  هذا النشاط يف نطاق واليتها.

ا حكم بات برباءة املتهم، أو صدر أمر بالعفو عنه. (   د) إذا كان الطلب يتعلق جبرمية صدر بشأ
ها يف مدى إمكان منح جيب، قبل رفض تنفيذ طلب املساعدة القانونية، أن تنظر الدولة املطلوب إلي -٢

املساعدة املطلوبة طبًقا ألية شروط تراها ضرورية، وإذا قبلت الدولة الطالبة ذلك وجب تنفيذ طلب املساعدة 
  مبراعاة تلك الشروط .

هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة   .٣٤٥
هذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس يف جود اتفاقية ثنائية ويف حالة عدم و 

  .حكام هذه االتفاقيةألقانوين لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب أيًضا امتثاًال 
  .ذا احلكم من االتفاقيةهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٤٦

  
  قانونية المتبادلةالمساعدة ال ٤٦المادة 
  /د)٢١(الفرعية الفقرة 

 جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية: - ٢١
(د). إذا كانت تلبية الطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف املتلقية الطلب فيما يتعلق 

  .باملساعدة القانونية املتبادلة
  لصلة باستعراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعلومات ذات ا

ا متتثل   .٣٤٧ اتفاقيات يف ية، وأشارت إىل األحكام الواردة ذا احلكم من االتفاقهلأفادت الكويت أ
إىل األمثلة الكويت أشارت . اشتملت على مثل هذه األحكامواليت  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها

  السابقة.
  ضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق ق  .٣٤٨



 

١٨٣ 
 

ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال   .٣٤٩ لحكم قيد لأفادت الكويت أ
  . االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
بشأن  ،تفاقية املربَمة بني الكويت واهلنداال) (ب) من ١(٦أشار اخلرباء املستعرضون إىل املادة   .٣٥٠

  سألة رفض طلب املساعدة.املتعلقة مب ،املساعدة القانونية املتبادلة
  ). رفض طلب المساعدة٦المادة (

  جيوز للدولة املطلوب إليها رفض تنفيذ طلب املساعدة يف أي من احلاالت اآلتية : -١
ا أو أمنها أو أ) إذا كان من شأن تنفيذ الطلب، يف تقدير ال ( دولة املطلوب إليها، املساس بسياد

  بنظامها العام أو مصاحلها األساسية أو سالمة أي شخص.
  ب) إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع التشريعات النافذة يف الدولة املطلوب إليها . (
بنشاط،  ج) إذا تعلق الطلب باختاذ إجراء بالتحفظ أو مصادرة املتحصالت أو األدوات اخلاصة (

وكان من غري اجلائز اختاذ مثل هذا اإلجراء وفًقا لتشريعات الدولة املطلوب إليها، فيما لو حدث 
  هذا النشاط يف نطاق واليتها.

ا حكم بات برباءة املتهم، أو صدر أمر بالعفو عنه. (    د) إذا كان الطلب يتعلق جبرمية صدر بشأ
ونية، أن تنظر الدولة املطلوب إليها يف مدى جيب، قبل رفض تنفيذ طلب املساعدة القان -٢

إمكان منح املساعدة املطلوبة طبًقا ألية شروط تراها ضرورية، وإذا قبلت الدولة الطالبة ذلك وجب 
  تنفيذ طلب املساعدة مبراعاة تلك الشروط .

ية مكافحة الفساد. هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقيف اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة   .٣٥١
هذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس يف ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 

  .حكام هذه االتفاقيةألقانوين لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال 
  .من االتفاقيةذا احلكم هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٥٢

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )٢٢الفقرة (

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد أن اجلرم يعترب أيًضا متصًال بأمور  - ٢٢
  مالية .

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣٥٣ اتفاقيات يف ىل األحكام الواردة ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إهلأفادت الكويت أ

إىل األمثلة الكويت وأشارت . اشتملت على مثل هذه األحكاماليت و  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها
  السابقة.

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣٥٤



 

١٨٤ 
 

ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال أفادت الكو   .٣٥٥ لحكم قيد ليت أ
  .االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
بشأن املساعدة  االتفاقية املربَمة بني الكويت واهلند(ب) من  ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٣٥٦

  ملتبادلة تناولت تعريف "املسائل اجلنائية" اليت تتناوهلا االتفاقية. القانونية ا
  ): تعاريف٢المادة (

  ألغراض هذه االتفاقية :  -١
أ) "املسائل اجلنائية": إجراءات مجع األدلة والتفتيش والتحقيق والتحريات وسائر اإلجراءات  (

  املتعلقة جبرمية معاقب عليها مبقتضى التشريعات.
اجلنائية": أيًضا تشتمل على  التحقيقات أو اإلجراءات املتعلقة باجلرائم املتصلة بالضرائب "املسائل 

  والرسوم واجلمارك والتحويل الدويل لرأس املال أو املدفوعات املالية. 
(ب) اليت تتضمن بوضوح املسائل املتعلقة بالضرائب والرسوم  ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٣٥٧

ك والتحويل الدويل لرأس املال أو املدفوعات املالية يف نطاق االتفاقية، تربهن على أنه ال جيوز واجلمار 
  رفض طلب املساعدة على أساس أن الطلب معين بأمور مالية.   

ذا الشأن، على االتفاقية كأساس قانوين لتقدمي   .٣٥٨ ستعتمد الكويت، يف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 
ومع ذلك، مل قانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية. املساعدة ال

تتمكن الكويت من تقدمي أي أمثلة حمددة لقضايا بشأن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق 
  بأمور مالية. 

  .تفاقيةذا احلكم من االهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٥٩
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )٢٣الفقرة (

  يتعني إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلة . - ٢٣
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣٦٠ اتفاقيات  يفذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة هلأفادت الكويت أ

إىل األمثلة الكويت وأشارت . اشتملت على مثل هذه األحكامواليت  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها
  السابقة.

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣٦١
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة



 

١٨٥ 
 

رفض طلب املساعدة ارتأت رة القطرية بأنه كما درج العمل على ذلك، إذا أفادت الكويت أثناء الزيا  .٣٦٢
ا سوف تطلب معلومات إضافية قبل رفض الذي تقدمت به القانونية املتبادلة  دولة طرف أخرى، فإ

  . رفضها الطلبالطلب، ويف كل احلاالت ستقوم  بتسبيب 
   فيها رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة.مل تتمكن الكويت من تقدمي أي أمثلة حمددة حلاالت مت  .٣٦٣
  .ذا احلكم من االتفاقيةهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٦٤

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )٢٤الفقرة (

ممكن،  تقوم الدولة الطرف املتلقية الطلب بتنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف أقرب وقت - ٢٤
ا يف الطلب  وتراعي إىل أقصى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف الطالبة من آجال، يُفضل أن تورد أسبا
ذاته. وجيوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابري 

ا الدولة الطرف املتلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب و  التقدم اجلاري يف ذلك. وعلى الدولة الطرف اليت اختذ
املتلقية الطلب أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة عن وضعية الطلب 
والتقدم احملرز يف معاجلته. وتقوم الدولة الطرف الطالبة بإبالغ الدولة الطرف املتلقية الطلب، على وجه 

  تها إىل املساعدة امللتمسة.السرعة، عندما تنتهي حاج
  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

ا متتثل   .٣٦٥ اتفاقيات يف ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة هلأفادت الكويت أ
  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها، واشتملت على مثل هذه األحكام.

  ثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أم  .٣٦٦
أفادت الكويت أن الفرتة الزمنية املعتادة بني استالم طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وبني الرد عليها   ,٣٦٧

  تعتمد على طبيعة كل حالة على ِحدة. 
سرت فيها دولة طالبة عن الوضع مل تتمكن الكويت من تقدمي معلومات بشأن حاالت حديثة استف  .٣٦٨

ا، وإن كانت الكويت على استعداد للرد على  ا سلطا القائم، والتقدم الذي حترزه التدابري اليت اختذ
هذه االستفسارات، أو أن الدولة الطرف الطالبة أبلغت الكويت بأن طلب املساعدة أصبح غري 

  مطلوب. 
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ا تعمل دائًما على إبقاء قناة اتصال مفتوحة مع أي دولة   ,٣٦٩ أفادت الكويت أثناء الزيارة القطرية بأ

  طالبة. وعاًدة ما ُتوجَّه مثل هذه االتصاالت من خالل وحدة اإلنرتبول لدى سلطات الشرطة.
يت واهلند تقضي جبواز تنفيذ من االتفاقية املربَمة بني الكو  ٥الحظ اخلرباء املستعرضون أيًضا أن املادة   .٣٧٠

للرد على الطلب، فإن الكويت حمدد زمين ل الطلب "يف شكل حمدد يف الطلب"، وإذا ُوضع جدو 
   الطلب.يف ستسعى إىل اإليفاء باملواقيت الزمنية الواردة 



 

١٨٦ 
 

ذا الشأن، على االتفاقية كأساس قانوين ل  .٣٧١ تقدمي ستعتمد الكويت، يف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 
ومع ذلك، مل املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية. 

تتمكن الكويت من تقدمي أي أمثلة حمددة لقضايا بشأن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق 
  بأمور مالية.

ًجا مرنًا بشأ  .٣٧٢ ا تبنت  ن اإلجراءات الالزمة لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة أكدت الكويت على أ
لضمان تقدمي هذه املساعدة يف أسرع وقت ممكن. ومثال على ذلك،  فقد نقلت الكويت مؤخًرا 

يف  ،كيانات مناسبة  عدم وجود معلومات إىل سلطات إنفاذ القانون يف البحرين وسلطنة عمان، رغم 
  .لنيابة العامة على تلقي املعلوماتتعمل يف جهاز اهاتني الدولتني، 

حكومة الكويت معلومات إىل حكومة سويسرا، رغم عدم وجود اتفاقية ثنائية بتقدمي  مثال آخر يتعلق  .٣٧٣
  بينهما.

مل تتمكن الكويت رغم ذلك من تقدمي أي إحصائيات بشأن الوقت املستغرق للرد على طلبات   .٣٧٤
  ض أمثلة حمددة بشأن الطلبات اليت مت الرد عليها. املساعدة القانونية املتبادلة، أو عر 

  .ذا احلكم من االتفاقيةهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٧٥
  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )٢٥الفقرة (

مع  جيوز للدولة الطرف املتلقية الطلب أن ترجئ املساعدة القانونية املتبادلة بسبب تعارضها - ٢٥
  حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية. 
  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة

ا متتثل   .٣٧٦ اتفاقيات يف ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة هلأفادت الكويت أ
إىل األمثلة الكويت وأشارت . اماشتملت على مثل هذه األحكواليت  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها

  السابقة.
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣٧٧
أفادت الكويت بأنه ال توجد معلومات حمددة ومتاحة بشأن أي حاالت حديثة مت فيها إرجاء تقدمي   .٣٧٨

  يقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية. املساعدة القانونية املتبادلة بسبب تعارضها مع حتق
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
  . ذا احلكم من االتفاقيةهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٧٩

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )٢٦الفقرة (

من  ٢٥أو إرجاء تنفيذه مبقتضى الفقرة من هذه املادة،  ٢١قبل رفض أي طلب مبقتضى الفقرة  - ٢٥
هذه املادة، تتشاور الدولة الطرف املتلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة للنظر يف إمكانية تقدمي 



 

١٨٧ 
 

املساعدة رهًنا مبا تراه ضروريًّا من شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك املساعدة مرهونة 
  متثال لتلك الشروط.بتلك الشروط، وجب عليها اال

 

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 
ا متتثل   .٣٨٠ اتفاقيات يف ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة هلأفادت الكويت أ

ة إىل األمثل الكويت وأشارت. اشتملت على مثل هذه األحكامواليت  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها
  السابقة.

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣٨١
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
(د) من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة املربَمة ٦أكدت الكويت أثناء الزيارة القطرية على أن املادة   .٣٨٢

ت أن تعود الدولة وتطلب مزيًدا من املعلومات قبل رفض طلب املساعدة بني الكويت واهلند اقتض
القانونية املتبادلة. جيب اتباع اإلجراءات املناسبة مع مكتب املدعي العام وغريه من هيئات إنفاذ 

  القانون من أجل تقدمي املعلومات ذات الصلة. 
  احلكم من االتفاقية.  ذاهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل ولذلك،   .٣٨٣

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )٢٧الفقرة (

من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو  ١٢دون مساس بتطبيق الفقرة  - ٢٧
خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على اإلدالء بشهادة يف إجراءات 

ئية، أو على املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو قضا
إخضاعه ألي إجراء آخر يقّيد حريته الشخصية يف ذلك اإلقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة 

ض هذا مىت بقي الشاهد أو سابق ملغادرته إقليم الدولة الطرف املتلقية الطلب. وينتهي ضمان عدم التعرّ 
الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له  اخلبري أو الشخص اآلخر، مبحض اختياره، يف إقليم

فرصة املغادرة خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارًا من 
عد الزًما للسلطات القضائية، أو مىت عاد إىل ذلك اإلقليم مبحض التاريخ الذي أُبلغ فيه رمسيًّا بأن وجوده مل ي

  اختياره بعد أن يكون قد غادره .
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣٨٤ تفاقيات يف اذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة هلأفادت الكويت أ

إىل األمثلة الكويت وأشارت  .اشتملت على مثل هذه األحكامواليت  اليت أبرمتهااملساعدة الثنائية 
  السابقة.

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٣٨٥



 

١٨٨ 
 

ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال   .٣٨٦ لحكم قيد لأفادت الكويت أ
  .ومل تدرج نتائج التقييم االستعراض،

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت واهلند  ١١الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٣٨٧

  تتناول مسألة عدم التعّرض لألشخاص الذين جيري نقلهم ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة.
  ): ضمانات الشخص المنقول١١( المادة

ام من ِقَبل الدولة الطالبة إىل الشخص املنقول، بناًء على طلبها، وال  -١ ال جيوز توجيه اال
القبض عليه وال تقييد حريته الشخصية يف إقليم هذه الدولة عن أي فعل أو امتناع سابق على نقله 

 جيوز إجباره على تقدمي دليل بشأن أية إليها، حىت ولو كان النقل برضا الشخص املنقول، كما ال
  إجراءات أخرى مل يشملها طلب املساعدة.

الشخص املوجود يف إقليم الطرف الطالب مبوافقته كنتيجة لطلب حضوره للرد أمام السلطة  -٢
أو حبسه أو تعريضه القضائية، فإنه ال جيوز ما مل يكن حمدًدا يف الطلب حماكمة هذا الشخص 

سابقة على  تنال من حريته الشخصية من أجل ارتكاب أي أفعال أو إغفاالتألي قيود أخرى 
  ترحيل هذا الشخص من الدولة املطلوب إليها. 

من هذه املادة إذا كان الشخص املنقول قد أتيحت له حرية  ٢، و١ال يسري حكم الفقرة  -٣
من تاريخ إخطاره رمسيًّا بأن وإمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة، ومل يغادره خالل ثالثني يوًما 

  حضوره مل يعد مطلوبًا أو إذا غادر إقليم هذه الدولة مث عاد إليه باختياره.
ال جيوز أن خيضع الشخص الذي يتخلف عن احلضور إىل إقليم الدولة الطالبة ألية عقوبة أو  -٤

  إجراء إجباري يف الدولة املطلوب إليها.
هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف الشروط الواردة اعترب اخلرباء املستعرضون أن   .٣٨٨

ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس قانوين  ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 
  .لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية

  ذا احلكم من االتفاقية. هلعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل ا  .٣٨٩
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )٢٨الفقرة (

تتحّمل الدولة الطرف املتلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق الدولتان الطرفان  - ٢٨
لطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غري عادية، وجب املعنيتان على غري ذلك. وإذا كانت تلبية ا

على الدولتني الطرفني املعنيتني أن تتشاورا لتحديد الشروط واألحكام اليت سيُنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك  
  كيفية حتّمل تلك التكاليف.

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة



 

١٨٩ 
 

ا مت  .٣٩٠ اتفاقيات يف ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة هلتثل أفادت الكويت أ
إىل األمثلة الكويت وأشارت . اشتملت على مثل هذه األحكامواليت  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها

  السابقة.
  مل تقدم أمثلة على جناح تنفيذ هذه األحكام.  .٣٩١

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت واهلند  ١٦الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٣٩٢

  تتعلق بالنفقات املتكبَّدة عند تقدمي املساعدة القانونية.
  ): النفقات١٦المادة (

حمل تتحمل الدولة املطلوب إليها نفقات تنفيذ طلب املساعدة يف نطاق إقليمها، على أن تت -١
  الدولة الطالبة النفقات األخرى، مبا يف ذلك:

أ) املصاريف املرتتبة على نقل أي شخص من أو إىل الدولة املطلوب إليها إذا كان ذلك  (
بناًء على طلب الدولة الطالبة، وكذلك أية بدالت أو مصاريف تدفع لذلك الشخص 

) من هذه ١٠( ) و٩تني (أثناء وجوده يف إقليم الدولة الطالبة تطبيقًا ألحكام املاد
  االتفاقية.

  ب) مصاريف وأتعاب اخلرباء، سواء يف إقليم الدولة املطلوب إليها أو الدولة الطالبة.  (
إذا تبني أن تنفيذ طلب املساعدة يتطلب نفقات غري عادية، وجب على الدولتني املتعاقدتني  -٢

  التشاور فيما بينهما لتحديد شروط تقدمي املساعدة.
هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. يف عترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة ا  .٣٩٣

ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس قانوين  ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 
  .أحكام هذه االتفاقيةلتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل 

  .ذا احلكم من االتفاقيةهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٣٩٤
  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  /أ)٢٩( الفرعية الفقرة

ا من  (أ) - ٢٩ توفر الدولة الطرف املتلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسًخا مما يوجد يف حوز
ا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.سجالت أو مست  ندات أو معلومات حكومية يسمح قانو

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٣٩٥ اتفاقيات يف ية، وأشارت إىل األحكام الواردة ذا احلكم من االتفاقهلأفادت الكويت أ

إىل األمثلة الكويت وأشارت  .على مثل هذه األحكام اشتملتواليت  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها
  السابقة.

  .مل تقدم أمثلة على جناح تنفيذ هذه األحكام  .٣٩٦



 

١٩٠ 
 

ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال   .٣٩٧ لحكم قيد لأفادت الكويت أ
  .االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم

  

  ذ المادة(ب). المالحظات المتعلقة بتنفي
) من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت ٢(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٣٩٨

الوثائق والسجالت و  نصت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل "تقدمي املعلوماتقد واهلند 
  ."األخرى مبا يف ذلك السجالت اجلنائية والقضائية

الكويت خالل الزيارة القطرية أن هذا احلكم ميتد إىل توفري الوثائق احلكومية املتاحة قد أكدت   .٣٩٩
  للجمهور. 

ذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة الفساد. ويف   .٤٠٠ اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة 
ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد عل ى االتفاقية كأساس قانوين حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 

  .لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية
  ذا احلكم من االتفاقيةهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٠١

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  /ب)٢٩(الفرعية الفقرة 

جيوز للدولة الطرف املتلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطرف الطالبة، كليًّا (ب)  - ٢٩
أو جزئيًّا أو رهًنا مبا تراه مناسًبا من شروط، نسًخا من أي سجالت أو مستندات أو معلومات حكومية 

ا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس. ا وال يسمح قانو   موجودة يف حوز
 
  

  ص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة(أ). ملخّ 
ا متتثل   .٤٠٢ اتفاقيات يف ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل األحكام الواردة هلأفادت الكويت أ

إىل األمثلة الكويت وأشارت  .اشتملت على مثل هذه األحكامواليت  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها
  السابقة.

  .على جناح تنفيذ هذه األحكاممل تقدم أمثلة   .٤٠٣
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
) من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت ٢(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٤٠٤

ى الوثائق والسجالت األخر و  واهلند نصت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل "تقدمي املعلومات
  ."مبا يف ذلك السجالت اجلنائية والقضائية

الوثائق احلكومية احلكم املتعلق بأن هذا احلكم ميتد إىل على قد أكدت الكويت خالل الزيارة القطرية   .٤٠٥
  تاحة للجمهور. غري امل
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الفساد. هذه االتفاقية تليب متطلبات اتفاقية مكافحة يف اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة   .٤٠٦
ذا اخلصوص، فإن الكويت ستعتمد على االتفاقية كأساس قانوين  ويف حالة عدم وجود اتفاقية ثنائية 

  .لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، مما يعترب ذلك أيًضا امتثاًال إىل أحكام هذه االتفاقية
  قية.ذا احلكم من االتفاهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٠٧

  

  المساعدة القانونية المتبادلة ٤٦المادة 
  )٣٠الفقرة (

تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة  - ٣٠
 األطراف ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.

  عراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باست
ا متتثل   .٤٠٨ اتفاقيات يف ية، وأشارت إىل األحكام الواردة ذا احلكم من االتفاقهلأفادت الكويت أ

إىل األمثلة  الكويت وأشارت. اشتملت على مثل هذه األحكامواليت  املساعدة الثنائية اليت أبرمتها
  السابقة.

  .مل تقدم أمثلة على جناح تنفيذ هذه األحكام  .٤٠٩
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
الحظ اخلرباء املستعرضون أن الكويت قد أبرمت عدًدا من االتفاقيات الثنائية مع الدول األخرى   .٤١٠

بشأن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة. فاالتفاقيات اليت أبرمتها الكويت مع اهلند وإيران تربهن على 
من االتفاقية  ١من املساعدة القانونية املتبادلة. ويف هذا الصدد نصت املادة  نطاقًا واسًعا متنح اأ

  تقدمي أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة". املربَمة مع اهلند بوضوح على "
 من االتفاقية الثنائية بني الكويت واهلند بشأن ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أيًضا أنه وفًقا للمادة   .٤١١

إن جمموعة واسعة من أشكال املساعدة احملددة املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية، ف
ا مشمولة باالتفاقية   .أدرجت على أ

  ذا احلكم من االتفاقية. هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤١٢
 

 نقل اإلجراءات الجنائية ٤٧المادة 
إمكانية نقل إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمّرم وفًقا هلذه االتفاقية إىل بعضها تنظر الدول األطراف يف 

دف تركيز تلك املالحقة، يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل حسن سري العدالة،  البعض، 
  وخصوًصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائية.

 
  

  تعراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باس
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ا قد نفذت جزئيًّا هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل املادة   .٤١٣ من قانون  ١٧أفادت الكويت أ
  .٢٠٠٢لسنة  ٣٥مكافحة غسل األموال رقم 

  )١٧المادة (
"جيوز للنيابة العامة إذا تلقت طلًبا من السلطة القضائية املختصة بدولة أخرى أن تأمر بتعقب 

املمتلكات أو العائدات أو الوسائط املرتبطة جبرائم منصوص عليها يف هذا القانون إذا أو حجز 
ارتكبت تلك اجلرائم يف الدولة األخرى وباملخالفة لقوانينها، وذلك إذا وجدت اتفاقية ثنائية 

  مصدق عليها مع تلك الدولة يف هذا الشأن، أو طبًقا ملبدأ املعاملة باملثل".
أن نقل اإلجراءات اجلنائية إىل دولة أخرى طرف خيضع إىل اتفاقيات املساعدة  أشارت الكويت  .٤١٤

 ٣٥من قانون مكافحة غسل األموال رقم  ١٧املتبادلة. وعلى حنو مماثل، عرض قانون اجلزاء واملادة 
حاالت تتعلق مبمارسة السلطة القضائية املختصة تعقب أو حجز املمتلكات أو  ٢٠٠٢لسنة 

طة باجلرائم املنصوص عليها يف قانون الدولتني، بشرط وجود اتفاقية ثنائية بني الكويت العائدات املرتب
وهذه الدولة. وجتدر اإلشارة إىل أن النيابة العامة قد تسلمت ثالث دعاوى جنائية متعلقة بغسل 

  من اململكة املتحدة وأملانيا ومصر، وقد مت التعامل معها مجيًعا. ٢٠٠٨- ٢٠٠٢أموال يف عام 
   مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٤١٥
ا مل جتر تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لتسهيل عملية    .٤١٦ إجراءات نقل أفادت الكويت أ

حتريك الدعوى اجلنائية بشأن فعل جمرم مبوجب أحكام االتفاقية. ومل تطلب الكويت أي مساعدة 
  جراء تقييم مثل هذا.إل

تتضمن جهود الكويت، حىت تارخيه لتنفيذ احلكم قيد االستعراض، اضطالع جلنة مراجعة التشريعات   ,٤١٧
  بوزارة العدل بإعداد مشروع قانون بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.

بغي أن تتخذ السلطات أفادت الكويت أنه من أجل ضمان التنفيذ التام للحكم قيد االستعراض، ين  .٤١٨
احمللية والسلطات األخرى تدابري لسن وصياغة القانون الوطين ونشره، والذي خيضع إىل اآلليات 

  الدستورية واألحكام ذات الصلة. 
  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة 

بتقرير جواز نقل  النيابة العامة تنفردعلى املستوى التطبيقي، أوضحت الكويت أن وعالوة على ذلك،   .٤١٩
ال يوجد حظر حمدد بشأن نقل مثل هذه اإلجراءات، ولكن و اإلجراءات إىل والية قضائية أخرى. 

  . للهيئة القضائية والنيابة العامة األمر خيضع للسلطة التقديرية
ذا احلكم من االتفاقية، وذلك يف ضوء ما أوضحته هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٢٠

  الكويت بعدم وجود حظر بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية.
ومع ذلك، فقد حث اخلرباء املستعرضون الكويت للسعي حنو اختاذ أحكام وطنية واضحة وأكثر   .٤٢١

  مشولية، والنظر يف اعتماد االتفاقات الدولية، وذلك لتيسري نقل اإلجراءات اجلنائية. 
  

  (ج). التحديات، إن ُوجدت
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  ة الكويت التحديات الالحقة واملوضوعات املتعلقة بالتنفيذ التام للحكم قيد االستعراض.حددت دول  .٤٢٢
  خل).إاللوائح ..... و  القواننيو  عدم كفاية التدابري املعيارية القائمة (الدستور -أ    

  

 (د). االحتياجات من المساعدة التقنية
ا أن تساعد يف لقد أشارت دولة الكويت بأن أشكال املساعدة التقنية ا  .٤٢٣ لتالية، إن ُوجدت، من شأ

  تنفيذ أفضل للمادة قيد االستعراض:
  موجز املمارسات اجليدة/ الدروس املستفادة.  -أ    
  تشريعات منوذجية.  -ب    

  مل يُقدَّم إىل دولة الكويت حىت اآلن أيٌّ من أشكال املساعدة التقنية. 
  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨المادة 
             /أ)١(الفرعية رة الفق

تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونًا وثيًقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كي  - ١
ذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف،  تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة 

  ألجل: على وجه اخلصوص، تدابري فعالة
ا ودوائرها املعنية، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من  ا وأجهز (أ). تعزيز قنوات االتصال بني سلطا
ذه االتفاقية، مبا فيها  أجل تيسري تبادل املعلومات بطريقة آمنة وسريعة عن كل جوانب اجلرائم املشمولة 

ا باألنشطة اإلجرامية األخرى، إذا رأت الدول األ   طراف املعنية ذلك مناسبا .صال
  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة 

ا قد امتثلت أ  .٤٢٤ ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ميثاق الشرطة اجلنائية الدولية هلفادت الكويت أ
تعراض من خالل املعروفة "مبيثاق اإلنرتبول". وذكرت الكويت أنه ميكن تعزيز تنفيذ احلكم قيد االس

  التعاون يف إطار ميثاق اإلنرتبول. 
  مل تُقدم أمثلة تدل على جناح تنفيذ هذه األحكام.  .٤٢٥

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
الحظ اخلرباء املستعرضون أن بعًضا من األحكام الواردة يف اتفاقيات املساعدة القانونية املتبادلة اليت   .٤٢٦

  قد تكون ذات صلة باحلكم قيد االستعراض. أبرمتها الكويت
الشبكة الدولية من يف  انظمام الكويت مليثاق اإلنرتبول خيوهلا العضويةاخلرباء املستعرضون أن  وأقر  .٤٢٧

الحظ اخلرباء أيًضا أن إنشاء وحدة إنرتبول كما . القانون أجل نقل املعلومات بني سلطات إنفاذ
لكويت تسعى لتحقيق أقصى قدر من الفوائد يف عضويتها بشبكة متخصصة بالشرطة الوطنية، جيعل ا

  اإلنرتبول. 
حاالت مت فيها على أشار اخلرباء املستعرضون إىل أن الكويت مل تتمكن من تقدمي أمثلة حمددة   .٤٢٨

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون. 
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  قية. ذا احلكم من االتفاهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٢٩
  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨المادة 
           )١(  /ب)١(الفرعية الفقرة 

تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونًا وثيًقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كي  -١
ذه االتفا قية. وتتخذ الدول األطراف، تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة 

  على وجه اخلصوص، تدابري فعالة ألجل :
ذه االتفاقية، على إجراء حتريات  (ب). التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق باجلرائم املشمولة 

  بشأن:
). هوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك اجلرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن ١(
  شخاص املعنيني اآلخرين .األ

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا قد امتثلت هلذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ميثاق اإلنرتبول.  ,٤٣٠   أفادت الكويت أ
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٤٣١
ا قد أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال أفادت الكو   .٤٣٢ قيد  للحكميت أ

  .االستعراض، ومل تدرج نتائج التقييم
  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة 

)، من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت ٤(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٤٣٣
م".واهلند تض   منت، وفًقا لالتفاقية، "حتديد أماكن األشياء واألشخاص املتصلني باجلرمية وحتديد هويا

اعترب اخلرباء املستعرضون أن شروط هذه االتفاقية تليب متطلبات االتفاقية، غري أن الكويت مل  تتمكن   ,٤٣٤
  من تعيني أي أمثلة حمددة بشأن احلاالت اليت قدمت فيها هذه املساعدة. 

  ذا احلكم من االتفاقية.هلوعلى ذلك، فقد اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت امتثلت   .٤٣٥
  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨المادة 
                 )٢(  /ب)١الفقرة (

تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونًا وثيًقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كي  -١
ذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف، تع زز فاعلية تدابري إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة 

  على وجه اخلصوص، تدابري فعالة ألجل:
ذه االتفاقية، على  (ب). التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق باجلرائم املشمولة 

  إجراء حتريات بشأن:
  ات االجرامية أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم.). حركة العائد٢(
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  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا قد امتثلت   .٤٣٦ ا هلأفادت الكويت أ ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ميثاق اإلنرتبول. وأوضحت أ

  يثاق. ذا احلكم من خالل املهلعضو باإلنرتبول، وامتثلت 
  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٤٣٧

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
)، من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت ١(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٤٣٨

تدابري لتحديد، أو حجز، أو مصادرة، أو عدة" وفًقا لالتفاق تشمل واهلند واليت أكدت على أن: "املسا
  .جتريد العائدات واألدوات املستخدمة يف اجلرمية

أشارت الكويت أيًضا إىل استعمال شبكة اإلنرتبول يف هذا الصدد، وذكرت أن ذلك يوفر إطارًا لنقل   .٤٣٩
  أن املساعدة القانونية املتبادلة.املعلومات أكثر مرونة من االتفاقيات الثنائية القائمة بش

اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة يف االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها الكويت واستعمال   .٤٤٠
أي أمثلة حمددة اإلدالء بشبكة االنرتبول يليب متطلبات االتفاقية، غري أن الكويت مل  تتمكن من 

  ملساعدة. بشأن احلاالت اليت قدمت فيها هذه ا
  ذا احلكم من االتفاقية.هلامتثلت قد وعلى ذلك، فقد اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت   .٤٤١

  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨المادة 
                 )٣(  /ب)١الفقرة (

لداخلية، كي تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونًا وثيًقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية ا -١
ذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف،  تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة 

  على وجه اخلصوص، تدابري فعالة ألجل:
ذه االتفاقية، على  (ب). التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق باجلرائم املشمولة 

  إجراء حتريات بشأن:
). حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد استخدامها ٣(

  يف ارتكاب تلك اجلرائم.
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا قد امتثلت   .٤٤٢ ا هلأفادت الكويت أ ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ميثاق اإلنرتبول. وأوضحت أ

  باإلنرتبول، وامتثلت إىل هذا احلكم من خالل امليثاق. عضو 
مل تقدم الكويت أمثلة تتعلق بالسوابق القضائية، أو األشكال األخرى اليت تدل على جناح تنفيذ هذه   .٤٤٣

  األحكام.
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
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ة املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت )، من اتفاقي١(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٤٤٤
تدابري لتحديد، أو حجز، أو مصادرة، أو واهلند واليت أكدت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل 

  .جتريد العائدات واألدوات املستخدمة يف اجلرمية
لك يوفر إطارًا لنقل أشارت الكويت أيًضا إىل استعمال شبكة اإلنرتبول يف هذا الصدد، وذكرت أن ذ  .٤٤٥

  املعلومات أكثر مرونة من االتفاقيات الثنائية القائمة بشأن املساعدة القانونية املتبادلة.
اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة يف االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها الكويت واستعمال   .٤٤٦

ويت مل  تتمكن من تعيني أي أمثلة حمددة بشأن شبكة االنرتبول يليب متطلبات االتفاقية، غري أن الك
  احلاالت اليت قدمت فيها هذه املساعدة. 

  ذا احلكم من االتفاقية.هلامتثلت قد وعلى ذلك، فقد اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت   .٤٤٧
  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨المادة 
       /ج)١الفقرة (

        
يما بينها تعاونًا وثيًقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كي تتعاون الدول األطراف ف -١

ذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف،  تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة 
  على وجه اخلصوص، تدابري فعالة ألجل:

أو الكميات الالزمة من املواد ألغراض التحليل أو  (ج). القيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف
 التحقيق. 

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا قد امتثلت إىل هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ميثاق اإلنرتبول. وأوضحت   .٤٤٨ أفادت الكويت أ

ا عضو باإلنرتبول، وامتثلت    امليثاق. ذا احلكم من خالل هلأ
مل تقدم الكويت أمثلة تتعلق بالسوابق القضائية، أو األشكال األخرى اليت تدل على جناح تنفيذ هذه   .٤٤٩

  األحكام.
  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة

)، من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة بني الكويت ١(ج) ( ٢الحظ اخلرباء املستعرضون أن املادة   .٤٥٠
تدابري لتحديد، أو حجز، أو مصادرة، أو اهلند واليت أكدت على أن: "املساعدة" وفًقا لالتفاق تشمل و 

  .جتريد العائدات واألدوات املستخدمة يف اجلرمية
اعترب اخلرباء املستعرضون أن الشروط الواردة يف االتفاقيات الثنائية اليت أبرمتها الكويت تليب بصفة   .٤٥١

فاقية، ولكنها ال تتناول كل أشكال التعاون الذي يتوخاها هذا احلكم من عامة متطلبات االت
  االتفاقية، وخاصة احلكم املعين بأغراض التحقيق أو إجراء التحاليل.

  مل تتمكن الكويت من تعيني أي أمثلة حمددة بشأن احلاالت اليت قدمت فيها هذه املساعدة.   ,٤٥٢
  ذا احلكم من االتفاقية.هلامتثلت جزئيًّا قد تعرضون أن الكويت وعلى ذلك، فقد اعترب اخلرباء املس  .٤٥٣



 

١٩٧ 
 

  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨المادة 
       /د)١الفقرة (

        
تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونًا وثيًقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كي  -١

ذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف، تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانو  ن من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة 
  على وجه اخلصوص، تدابري فعالة ألجل:

(د). تبادل املعلومات، عند االقتضاء، مع الدول األطراف األخرى بشأن وسائل وطرائق معينة 
ذه االتفاقية، مبا يف ذلك استخد ام هويّات زائفة أو وثائق ُتستخدم يف ارتكاب اجلرائم املشمولة 

  مّزورة أو حمّورة أو زائفة أو غريها من وسائل إخفاء األنشطة.
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ميثاق اإلنرتبول.  ,٤٥٤   أفادت الكويت أ
  فيذ هذه األحكام.مل تُقدم أمثلة تدل على جناح تن  .٤٥٥

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ذا احلكم من االتفاقية، وذلك يف ضوء عضويتها يف هلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٥٦

  اإلنرتبول واالستخدام الفعال والواضح لشبكته. 
  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨المادة 
       )/هـ١(الفرعية الفقرة 

        
تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونًا وثيًقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كي  -١

ذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف،  تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانون من أجل مكافحة اجلرائم املشمولة 
  على وجه اخلصوص، تدابري فعالة ألجل:

ا ودوائرها املعنية، وتشجيع تبادل العاملني وغريهم من ت(هـ).  ا وأجهز سهيل التنسيق الفعال بني سلطا
اخلرباء، مبا يف ذلك تعيني ضباط اتصال، رهًنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف 

  املعنية.
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ميثاق اإلنرتبول.أفا  .٤٥٧   دت الكويت أ
  مل تُقدم أمثلة تدل على جناح تنفيذ هذه األحكام.  .٤٥٨

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
يف  ذا احلكم من االتفاقية، وذلك يف ضوء عضويتهاهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٥٩

  اإلنرتبول واالستخدام الفعال والواضح لشبكته. 
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  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨المادة 
       /و)١(الفرعية الفقرة 

        
تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونًا وثيًقا، مبا يتوافق مع نظمها القانونية واإلدارية الداخلية، كي  -١

ذه االتفاقية. وتتخذ الدول األطراف، تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانون م ن أجل مكافحة اجلرائم املشمولة 
  على وجه اخلصوص، تدابري فعالة ألجل:

(و). تبادل املعلومات وتنسيق ما يُتخذ من تدابري إدارية وتدابري أخرى، حسب االقتضاء، لغرض 
ذه االتفاقية.  الكشف املبّكر عن اجلرائم املشمولة 

  

  ومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعل
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل ميثاق اإلنرتبول.  ,٤٦٠   أفادت الكويت أ
  مل تُقدم أمثلة تدل على جناح تنفيذ هذه األحكام.  ,٤٦١
ا مل ُجتِر أي تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لتبادل املعل  .٤٦٢ ومات والتنسيق أفادت الكويت أ

االتفاقية. ومل تطلب يف لكشف املبكر عن اجلرائم الواردة اإلداري، والتدابري األخرى املتخذة ألغراض ا
  الكويت أي مساعدة إلجراء تقييم مثل هذا.

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ة، وذلك يف ضوء عضويتها يف ذا احلكم من االتفاقيهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٦٣

  اإلنرتبول واالستخدام الفعال والواضح لشبكته.
  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨ المادة 
       )٢الفقرة (

        
بغية وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 

ا املعنية بإنفاذ القانون، ويف تعديل تلك االتفاقات أو الرتتيبات األطراف بشأن التعاون املبا شر بني أجهز
يف حال وجودها. وإذا مل تكن هناك بني الدول األطراف املعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز 

قانون بشأن اجلرائم للدول األطراف أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس للتعاون املتبادل يف جمال إنفاذ ال
ذه االتفاقية. وتستفيد الدول األطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو  املشمولة 

ا املعنية بإنفاذ القانون.   الرتتيبات، مبا فيها املنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهز
  

  

  راض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستع
ا أبرمت اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف، أو ترتيبات بشأن التعاون املباشر مع   .٤٦٤ أفادت الكويت أ

تفاقيات الثنائية الوكاالت إنفاذ القانون للدول األطراف األخرى، مع مالحظة أن األحكام الواردة يف ا
  ذه األحكام. ضمن مثل هتاليت أبرمتها الكويت بشأن املساعدة ت
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ا تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس القانوين للتعاون املتبادل يف جمال إنفاذ   ,٤٦٥ شددت الكويت على أ
  القانون فيما يتعلق باجلرائم اليت تتناوهلا هذه االتفاقية. 

  مل تُقدم أمثلة تدل على جناح تنفيذ هذه األحكام.  .٤٦٦
  

  لمادة(ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ ا
أشارت الكويت أن األحكام الواردة يف اتفاقيات املساعدة الثنائية ذات الصلة باحلكم قيد   ,٤٦٧

  االستعراض.
كما ذُكر أعاله، فإن اخلرباء املستعرضني يدركون أن بعًضا من املواد الواردة يف االتفاقيات الثنائية   .٤٦٨

ويت تيسري التعاون يف املسائل ذات الصلة بإنفاذ بشأن املساعدة القانونية املتبادلة اليت أبرمتها الك
  يف ميثاق اإلنرتبول.  وعالوة على ذلك، فالكويت عضو القانون، 

ومع ذلك، الحظ اخلرباء املستعرضون، أنه فيما يتعلق بغالبية أحكام الفصل الرابع من االتفاقية، مل   .٤٦٩
  ذه االتفاقيات. تقدم الكويت أي أمثلة تدل على املمارسة العملية لتطبيق ه

وبالرغم من ذلك، عند وجود اتفاقات ثنائية أو اتفاقات متعددة األطراف ذات صلة بالتعاون يف جمال   .٤٧٠
  إنفاذ القانون، اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل هلذا احلكم من االتفاقية. 

  

  التعاون في مجال إنفاذ القانون ٤٨المادة 
       )٣الفقرة (

        
ذه تسع ا، على التصدي للجرائم املشمولة  ى الدول األطراف إىل التعاون، ضمن حدود إمكانيا

  االتفاقية، اليت تُرتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة.
  
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا قد نفذت هذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل  .٤٧١   ميثاق اإلنرتبول. أفادت الكويت أ
  مل تُقدم أمثلة تدل على جناح تنفيذ هذه األحكام.  ,٤٧٢
ا أجرت تقييمات بشأن فاعلية التدابري املتخذة لالمتثال إىل احلكم قيد   .٤٧٣ أفادت الكويت أ

  مل ُتدرج.  االستعراض، غري أن نتائج هذه التقييمات
  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة

الكويت إىل عضويتها يف اإلنرتبول فيما يتعلق بتنفيذ احلكم قيد االستعراض. و مع ذلك أشارت   .٤٧٤
  ن التعاون يف هذا اجملال. أخرى عدم كفاية أي أمثلة عملية بشالحظ اخلرباء املستعرضون مرة أ

احلكم  ذاهليف ضوء عضوية الكويت يف شبكة اإلنرتبول، اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٧٥
  من االتفاقية. 
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          التحقيقات المشتركة ٤٩المادة 
تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز للسلطات املعنية أن 
تنشئ هيئات حتقيق مشرتكة، فيما يتعلق باألمور اليت هي موضع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات 

دة أو أكثر. ويف حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل،  جيوز القيام قضائية يف دولة واح
بتحقيقات مشرتكة باالتفاق حسب احلالة. وتكفل الدول األطراف املعنية مراعاة االحرتام التام لسيادة 

  الدولة الطرف اليت سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.

  

  عراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باست
طراف اليت أبرمتها تسمح بإنشاء هيئات حتقيق ألاالتفاقيات الثنائية أو متعددة اأفادت الكويت بأن   .٤٧٦

مشرتكة، وأشارت إىل أن نصوص اتفاقيات املساعدة الثنائية يف املسائل اجلنائية اليت أبرمتها الكويت 
  شرتكة. بشأن التحقيقات امل ٤٩تؤكد على اتفاقها مع املادة 

أوضحت الكويت أن االتفاقيات الثنائية يف اجملال اجلنائي تشتمل على إجراء حتقيقات مشرتكة على   .٤٧٧
ا بشأن طلب املساعدة يف  أساس طلب إنابة قضائية إىل الدولة املطلوب منها وفًقا ملا يقتضيه قانو

استعراض األدلة أو أقوال  أو درةمصا أو احتجاز أو القضايا اجلنائية، واليت تسعى إىل إجراء حتقيق
  الشهود.  

دم أمثلة تدل على جناح تنفيذ هذا احلكم، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالتحقيقات املشرتكة، تقمل   .٤٧٨
ذه التحقيقات.    أو األجهزة املعنية 

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ن وزارة الداخلية تتعاون مباشرًة مع سلطات إنفاذ القانون ذكرت الكويت أثناء الزيارة القطرية أ  .٤٧٩

األخرى، ولكن ليس إىل حد وجود هيئة حتقيقات مشرتكة على أرض الواقع. ومع ذلك، ال يوجد 
شيء يف القانون الكوييت حيظر إنشاء مثل هذه اهليئة. على الرغم من عدم وجود مثال حمدد لتطبيق 

ا من حيث املبدأ تستطيع إنشاء مثل هذه قد كويت ، إال أن الذكرههذا احلكم ميكن  أكدت على أ
  اآلليات التعاونية إذا اقتضى األمر ذلك.

  ذا احلكم من االتفاقية.هلاعترب اخلرباء أن الكويت متتثل   .٤٨٠
  أساليب التحري الخاصة ٥٠المادة 
                    )١الفقرة (

ة طرف، بقدر ما تسمح به املبادئ األساسية من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دول - ١
ا الداخلي،  ا ووفًقا للشروط املنصوص عليها يف قانو لنظامها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانيا
ا املختصة من استخدام أسلوب التسلم املراقب على النحو  باختاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطا

اسبا، اتباع أساليب حترٍّ خاصة كالرتصد اإللكرتوين وغريه من أشكال املناسب وكذلك، حيثما تراه من
الرتصد والعمليات السرية، استخداًما مناسًبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول احملاكم ما يستمد من تلك 

  األساليب من أدلة.



 

٢٠١ 
 

  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا قد ن  .٤٨١ ذا أفادت الكويت أ ا مل تشر إىل أي نصوص حمددة  فذت هذا احلكم من االتفاقية، إال أ

اخلصوص. وذكرت الكويت أن التسليم املراقب يعترب أحد أساليب التحري والقبض اليت تستعملها 
  اهليئات ذات الصلة يف الكويت إلنفاذ القانون. ومل يتم استبعاد أساليب التحري اخلاصة. 

  مثلة أو إحصائيات أخرى تتعلق بتنفيذ هذه األحكام.مل تقدم الكويت أ  .٤٨٢
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ألول من الشرطة ينظم عملها الفصل  مبعرفةعملية التحري أكدت الكويت أثناء الزيارة القطرية أن   .٤٨٣

والذي يسمح  ١٧/١٩٦٠من الباب الثاين من قانون اجلزاء رقم  ١٧/١٩٦٠رقم  قانونالالباب الثاين من 
لسنة  ١رقم من قانون  ٢٥أشارت الكويت على وجه التحديد إىل املادة  .باستخدام أساليب التحري اخلاصة

اليت متنح سلطات إنفاذ القانون الصالحيات الستعمال هذه االساليب، على  بشأن محاية األموال العامة ٩٣
، فإنه ينبغي على سلطات إنفاذ أمر القبض أو التفتيشالنظر يف  وعندأال تضر أو تؤثر على حقوق األفراد. 

فيما عدا احلاالت اليت  للحصول على تفويض بتنفيذ هذه املهام النيابة العامةالقانون أوًال إحالة املسألة إىل 
من قانون  ٥٤أجاز فيها املشرع ملأموري الضبط إلقاء القبض دون اذن وهي حاالت حصرية وردت يف املواد 

  . ١٧/١٩٦٠واحملاكمات اجلزائية  االجراءات
، وجتدر اإلشارة إىل أن بني وكاليت األمن تسليم املراقب خيضع إىل اتفاقذكرت الكويت أيًضا أن ال  .٤٨٤

  أسلوب التسليم املراقب ال يتطلب تفويًضا من السلطات القضائية.
ية أمام حمكمة القانون ألغراض أكدت الكويت أيًضا على أنه من املقبول استعمال مراقبة األدلة السر و   .٤٨٥

    املالحقة القضائية للجرائم املتعلقة بالفساد. 
قد اخلرباء أن الكويت اعترب يف ضوء التوضيحات املذكورة أعاله من ِقَبل الكويت أثناء الزيارة القطرية،   .٤٨٦

  لحكم قيد االستعراض.لامتثلت 
  

  أساليب التحري الخاصة ٥٠المادة 
                    )٢الفقرة (

ذه االتفاقية، ُتشجَّع الدول األطراف على أن تربم، عند  - ٢ لغرض التحري عن اجلرائم املشمولة 
الضرورة، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف مناسبة الستخدام أساليب التحري اخلاصة تلك 

تُنفذ باالمتثال التام ملبدأ يف سياق التعاون على الصعيد الدويل. وُتربم تلك االتفاقات أو الرتتيبات و 
  تساوي الدول يف السيادة، ويُراعى يف تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو الرتتيبات.

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٤٨٧ تحدة ملكافحة ذا احلكم من االتفاقية، وأكدت على أن اتفاقية األمم املهلأفادت الكويت أ

الفساد تعترب األساس القانوين للتعاون الثنائي أو الدويل يف جمال أساليب التحري اخلاصة. وذكرت 



 

٢٠٢ 
 

الكويت أيًضا أن االتفاقيات الثنائية احلالية واملستقبلية يف اجملال اجلنائي، واليت أبرمتها الكويت سوف 
  تتطابق مع هذا احلكم. 

ن جناح تنفيذ هذا احلكم، أو حاالت حديثة تفيد أن االتفاقيات الثنائية أو مل تقدم الكويت أمثلة بشأ  .٤٨٨
  املتعددة األطراف أو الرتتيبات يسرت عملية استعمال أساليب التحري اخلاصة. 

  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
ا تعترب اتفاقية مكافحة الفساد مبثابة األساس القانوين  .٤٨٩  للتعاون الثنائي أو أكدت الكويت على أ

 ١من القانون رقم  ٢٥باإلضافة إلى ما سبق اإلشارة اليه في شأن المادة  .الدويل يف أساليب التحري اخلاصة

وذكرت الكويت أن االتفاقيات الثنائية أو الدولية احلالية بشأن حماية األموال العامة. ١٩٩٣لسنة 
  كم. واملستقبلية يف هذا الصدد سوف تتطابق مع هذا احل

ومع ذلك، مل تربم الكويت اتفاقيات مع دول أخرى بشأن استعمال أساليب التحري اخلاصة يف   ,٤٩٠
ذه االتفاقية.    التحقيق يف اجلرائم املشمولة 

وبناء على ذلك، انتهى اخلرباء احلكوميون يف الرأي إىل أن الكويت قد قامت بتنفيذ احلكم قيد   .٤٩١
  االستعراض جزئًيا. 

  

  أساليب التحري الخاصة ٥٠ المادة
                    )٣الفقرة (

من هذه املادة، تُتخذ القرارات املتعلقة  ٢يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبّني يف الفقرة  -٣
باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل تبًعا للحالة، وجيوز أن تُراعى فيها، عند 

  .ة من ِقبل الدول األطراف املعنيةات املالية والتفامهات املتعلقة مبمارسة الوالية القضائيالضرورة، الرتتيب
  

  (أ). ملّخص المعلومات ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة
ا متتثل   .٤٩٢ ا مل تشر إىل أي نصوص، ولكنها ذكرت هلأفادت الكويت أ ذا احلكم من االتفاقية، إال أ

رام االتفاقيات اجلنائية الثنائية يف هذا اخلصوص، باإلضافة إىل ذلك فهناك ميثاق أنه ال يوجد مانع إلب
  اإلنرتبول.

  مل تُقدم أمثلة تدل على جناح تنفيذ هذه األحكام.   .٤٩٣
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
عراض. ومع ذلك أشارت الكويت إىل عضويتها يف اإلنرتبول فيما يتعلق بتنفيذ احلكم قيد االست  .٤٩٤

  ن التعاون يف هذا اجملال.أخرى عدم كفاية أي أمثلة عملية بشالحظ اخلرباء املستعرضون مرة أ
ذا احلكم هليف ضوء عضوية الكويت يف شبكة اإلنرتبول، اعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٩٥

  من االتفاقية. 
  



 

٢٠٣ 
 

  أساليب التحري الخاصة ٥٠ المادة 
                    )٤الفقرة (

جيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات املتعلقة باستخدام أسلوب التسليم املراقب على 
الصعيد الدويل طرائق مثل اعرتاض سبيل البضائع أو األموال، والسماح هلا مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو 

  إبداهلا كليًّا أو جزئيًّا.
  ذات الصلة باستعراض تنفيذ المادة(أ). ملّخص المعلومات 

ا متتثل   .٤٩٦ ذا احلكم من االتفاقية، وأشارت إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة هلأفادت الكويت أ
  الفساد. 

  مل تقدم الكويت أمثلة على سوابق قضائية أو أشكال أخرى لتنفيذ هذه األحكام.  .٤٩٧
  

  (ب). المالحظات المتعلقة بتنفيذ المادة
أفادت الكويت أن تصديقها على اتفاقية مكافحة الفساد يعترب مبثابة تنفيذ للحكم قيد االستعراض.   .٤٩٨

  وبالتايل، الحظ اخلرباء املستعرضون جمدًدا عدم كفاية أي أمثلة عملية تتعلق بالتعاون يف هذا اجملال.
، وذلك يف ضوء الطبيعة غري ذا احلكم من االتفاقيةهلاعترب اخلرباء املستعرضون أن الكويت متتثل   .٤٩٩

  اإللزامية هلذا احلكم. 
  
  
 
  
 
  

 

  
 


