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    خالصة وافية  -ثانياً  
    ليشيت-تيمور    

    النظام القانوين  - ١  
ديــسمرب / كــانون األول١٠ليــشيت اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يف   - تيمــوروقَّعــت
ــان يف  دَّ وصــ٢٠٠٣ ــسمرب / كــانون األول١٠ق عليهــا الربمل ويكــون للمعاهــدات  . ٢٠٠٨دي

شرت يف اجلريـدة الرمسيـة األسـبقية علـى القـوانني             على النحـو الواجـب ونُـ       ُصدِّقتالدولية اليت   
  ).ليشيت الدميقراطية-، دستور مجهورية تيمور٢-٩املادة (الوطنية 
ولديــه برملــان . د األحــزاب ونظــام شــبه رئاســيليــشيت بلــد دميقراطــي ذو نظــام متعــدّ -وتيمــور

  .س ُينتخب أعضاؤه ملدة مخس سنواتأحادي اجملل
ويف .  قـانوٍن مـدين يكـون فيـه الدسـتور هـو القـانون األعلـى            ليـشيت نظـامَ   -وقد اعتمدت تيمور  

الـنظم  ) أ: (تفسري التـشريع املعمـول بـه وحـالً لتنـازع القـوانني، ُيطبَّـق التسلـسل اهلرمـي التـايل                    
  األساســـية املعتمـــدة مـــن الربملـــان أو احلكومـــة أو غريهـــا مـــن املؤســـسات الـــيت أنـــشئت بعـــد   

ســية الــيت وضــعتها اإلدارة االنتقاليــة التابعــة لألمــم  الــنظم األسا) ب(؛ و٢٠٠٢مــايو / أيــار١٩
 فجـوة يف  الـيت توجـد فيهـا   التـشريع اإلندونيـسي يف احلـاالت       ) ج(؛ و يف تيمور الشرقية  املتحدة  

  . ال تتعارض مع الدستورما دامتالنظام القانوين، 
 حمكمة االسـتئناف يف ديلـي وأربـع       : ، وهي ٢٠٠١وأنشئت مؤسسات النظام القضائي يف عام       

واسـتقالل  . العـام مـصلحة الدولـة يف احملكمـة    املـّدعي  ل مكتـب  وميثّـ . حماكم حملية للبلد بأكمله 
  .السلطة القضائية مكفول مبوجب الدستور

    
    لقانوين واملؤسسي ملكافحة الفسادليشيت ا-  إطار تيمورعنحملة عامة     

). ٢٠٠٢(قالل ليشيت خطوات هامة إزاء قضايا الفساد منذ استعادة االست- اختذت تيمور
ش العام حتت إشراف مكتب رئيس الوزراء فقد أنشأت أولُ حكومة دستورية مكتَب املفّت

، وافق الربملان ٢٠٠٤ويف عام . وُعهِد إليه بأداء مهام التفتيش وتدقيق احلسابات والتحقيق
الذي شرع يف أداء عمله ) أمني املظامل(حقوق اإلنسان والعدالة أمني على إنشاء مكتب 

 مسؤوال عن تعزيز ورصد احلكم الرشيد وحقوق أمني املظاملوكان . ٢٠٠٥ يف عام يفعلال
 جلنة ٨/٢٠٠٩، أنشأ القانون رقم ٢٠٠٩ويف عام . اإلنسان والعدالة، ومكافحة الفساد

ف مكتب ويشّر.  ومكافحتهعة يف جمال منع الفسادمكافحة الفساد، وعهد إليها بوالية موّس
  . قيق اجلنائي يف قضايا الفسادالعام على التحاملّدعي 
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ــستند ــانوين ملكافحــة   وي ــات   اإلطــار الق ــانون العقوب ــساد أساســا إىل ق ــانون اإلجــراءات  الف  وق
نـع ومكافحـة   مب اخلـاص  بالنظـام القـانوين   املعـين  ١٧/٢٠١١، إىل القانون رقم  راومؤّخاجلنائية،  

 الربملـان حاليـا علـى       ويعكـف ). قانون مكافحة غسل األمـوال    (غسل األموال ومتويل اإلرهاب     
  .دراسة مشروع قانون ملكافحة الفساد

    
     الفصلني الثالث والرابعتنفيذ  - ٢  

    )الفصل الثالث(التجرمي وإنفاذ القانون   - ١- ٢  
    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ١- ٢ 

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (جرائم الرشو؛ املتاجرة بالنفوذ     
م جــرِّوُي. الرشــو ويعاِقــب عليــه بالــسجن مــن ثــالث إىل عــشر ســنواتُيجــرِّم قــانون العقوبــات 

: قــانون العقوبــات أيــضا االرتــشاء اســتناداً إىل الطــابع القــانوين أو غــري القــانوين للفعــل احملظــور
إىل مخـس   بالـسجن مـن ثـالث سـنوات      يـه ب عل يعاقَـ االرتشاء من أجل اختاذ قرار غري قـانوين         ف

الرتشاء من أجل اختاذ قـرار قـانوين بالـسجن ملـدة تـصل إىل                ا ىب عل يعاقَ يف حني  ،عشرة سنة 
  .غرامةبالثالث سنوات أو 

ــانون العقوبــات علــى تعريــف    يــشمل مــوظفي " عمــوميالوظــف امل" ملــصطلح واســعويــنص ق
 وأعــضاء اذ القــانون وأفــراد القــوات املــسلحة وقــوات إنفــ اخلدمــة املدنيــة واملــوظفني اإلداريــني 

ــسلطةالربملــان واحلكومــة  ــ.  القــضائية وال سع نطــاق التعريــف ليــشمل املــوظفني العمــوميني   ويّت
  .وظفي املنظمات الدولية العموميةاألجانب وم

ِكَب الفعل مـن أجـل احلـصول علـى قـرار غـري              رُتفإذا ا . م قانون العقوبات املتاجرة بالنفوذ    وجيرِّ
 مـن أجـل     قانوين، يعاقب عليه بالسجن من سـنتني إىل سـت سـنوات، وأمـا إذا ارُتكـب الفعـل                  

  .غرامةبالاحلصول على قرار قانوين، فُيعاقَب عليه بالسجن ملدة تصل إىل سنة واحدة أو 
د  مــشروع قــانون مكافحــة الفــسا املراجعــون بــأنَّوأقــّر.  يف القطــاع اخلــاصةجــرَّم الرشــوُتومل 

  .يهدف إىل التصدي هلذه املسألة
    

    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل العائدات اإلجرامية؛ اإلخفاء     
 املتعلـق مبكافحـة     ١٧/٢٠١١، أقر الربملـان القـانون رقـم         ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٨يف  

ى هذا القانون، يف مجلة أمور، إنشاء وحـدة لالسـتخبارات املاليـة داخـل     ويتوّخ. غسل األموال 
ويعاقب القانون علـى غـسل العائـدات اإلجراميـة بالـسجن مـن أربـع سـنوات                  . البنك املركزي 
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وجيـوز للمحكمـة أن     . فوُيعاقَب على حماولـة غـسل األمـوال حبكـم خمفّـ           . رة سنة إىل اثنيت عش  
 واملمتلكـات ممتلكـات أخـرى     أيِّ   ورأس املال واملوجودات و    تقرر مصادرة العائدات اإلجرامية   

وهنـاك جمموعـة واسـعة مـن اجلـرائم األصـلية            .  وذلـك لـصاحل الدولـة      ،وأدوات اجلرمية  ختلطةامل
 أو  ،االبتـزاز ومتويـل اإلرهـاب     ل، يف مجلة أمور، الفـساد واالحتيـال و        لغسل األموال واليت تشم   

  .  جرائم أخرى تصل عقوبتها ملدة أربع سنوات على األقلأيَّ
  . وُيعاقب على اإلخفاء بالسجن من سنتني إىل مثاين سنوات

  يتعلـق بوحـدة االسـتخبارات املاليـة كـان قيـد            ملرسـومٍ بقـانون   وأقّر املراجعون بوجود مـشروعٍ      
  .املناقشة يف جملس الوزراء

    
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (ختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع اال    

 من قبل موظف عمـومي بالـسجن       هاأو اختالس  يعاقَب على تبديد املمتلكات اخلاصة أو العامة      
باســتخدام وباإلضــافة إىل ذلــك، إذا اســتخدم مــسؤول أو مســح . مــن ثــالث إىل عــشر ســنوات

ــة      ــة املرتفع ــة العام ــا مــن املوجــودات املنقول ــة أو غريه  ألغــراض غــري تلــك  القيمــةســيارة رمسي
  . ، ُيعاقب على هذا السلوك بالسجن ملدة تصل إىل سنتنيهلاصة املخّص

  .تالس املمتلكات يف القطاع اخلاصوُيجّرم أيضا اخ
 إســاءة اســتعمال الــسلطة أو إســاءة اســتغالل الوظــائف، حيظــر قــانون العقوبــات وفيمــا يتعلــق ب

منفعـة غـري مـشروعة    أيِّ انتهاك الواجبات، بشكل مباشر أو غري مباشر، بقصد احلـصول علـى            
 سـنة  بـني وُيعاقَب على هذا التـصرف بالـسجن لفتـرة تتـراوح           . أو التسبب يف خسائر لآلخرين    

  .أربع سنواتوواحدة 
 تطبيق املـادة    مدى إمكانية ملان لتقييم   وفيما يتعلق باإلثراء غري املشروع، جرت نقاشات يف الرب        

وأعــرب . املناقــشة جاريــةزالــت  ومــا. الدســتور دون اإلخــالل ب مــن االتفاقيــة٢٠االختياريــة 
  .يت بالنظر حاليا يف هذا املسألةليش- قيام تيمورعناملراجعون عن رضاهم 

 

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
كاسـب  مبوعد  ال، عن طريق تقدمي هدية أو        اليت ترمي  التحيظر قانون العقوبات األفعال أو احملاو     

 على اإلدالء بشهادة زور أو رأي خرباء كـاذب أو ترمجـة شـفوية               إىل التحريض مادية أو غريها،    
. غرامـة بالوُيعاقَب على هذا السلوك بالسجن ملدة تصل إىل أربع سـنوات أو             .  مغلوطة حتريريةأو  
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ء العـام مـن أدا    املـّدعي   تهديـدات أو العنـف ملنـع القاضـي أو            استخدام ال  وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ   
 وإذا مـا .  مـن سـنة إىل أربـع سـنوات    ب عليهـا القـانون بالـسجن   واجباته حبرية يشكل جرمية يعاقِ   

ارُتكب هذا الـسلوك باسـتغالل منـصب سياسـي أو عـام أو عـسكري أو منـصب يف جمـال إنفـاذ            
  . جن من سنتني إىل مثاين سنواتقة هنا هي الس العقوبة املطّبالقانون، فإنَّ

    
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

دة،  تــشريعات حمــّدعلــى ذلــكيــنص قــانون العقوبــات علــى مــسؤولية الــشركات حيثمــا تــنص 
ــك  ــة مــسؤولية ارتكــاب اجلــرائم   حــىت يف احلــاالت الــيت ميكــن فيهــا     وذل ــ إناط رئيس كيــان ب

 مـشروع قـانون      املراجعـون بـأنَّ    وأقـرّ .  حبكـم الواقـع    رميـة د صـلته باجل   مبا يف ذلك جملرّ   مؤسسي،  
  .مكافحة الفساد يهدف إىل مواصلة البحث يف هذه املسألة

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

ــاره  ض،رِّ أو فاعــل أو حمــكمتــواطئ  يف ارتكــاب جرميــة، فــرد يــشارك أيُُّيعــدُّ مــسؤوالً باعتب
وتتجـاوز   عمـداً  اليت ُترتكب رائم  اجلوع إال فيما يتعلق ب    وال ُيعاقب على الشر   . مرتكب اجلرمية 

. دها القـانون صـراحة     القصوى ثالث سنوات، وكذلك فيما يتعلق باحلاالت الـيت حيـدّ           عقوبتها
  . دةوال يعاقَب على األفعال التحضريية ولكنها تعَترب ظروفا مشّد

    
    )٣٧ و٣٠املادتان (انون املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ الق    

 سـنتني   تتجاوز عقوبتـها  عندما ُيتهم رئيس احلكومة أو أعضاء احلكومة بارتكاب جرمية جنائية           
أمـا إذا كانـت    . تابعـة اإلجـراءات القـضائية     مب للـسماح  مهـام منـصبه      ممارسـة ف عـن    سجنا، يوقَ 

وفيمـا  . ت يف الربملان  يتقرر بتصوي  اإليقاف عن العمل    فإنَّ عقوبة اجلرمية أقل من سنتني سجنا،     
 اختـاذ تـدابري مالئمـة، مبـا يف ذلـك            ٨/٢٠٠٤ى القـانون رقـم      يتعلق باملوظفني العموميني، يتوخّ   

وتـضطلع جلنـة    . التدابري التأديبية، أو اإليقاف عن العمل، أو نقل اخلدمـة، أو التقاعـد اإللزامـي              
ونـة قواعـد الـسلوك      ، مبـسؤولية فـرض احتـرام مد       ٢٠٠٩اخلدمة العامة، الـيت تأسـست يف عـام          

  . ملوظفي اخلدمة املدنية
ــة عــن املــدّ     ــة اإلفــراج بكفال ــة علــى إمكاني ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــهويــنص ق وميكــن . عى علي

ــصرِّحللمحكمــة أن  ــ ُت ــسجن     ب ــة ال ــراج املــشروط حينمــا تتجــاوز عقوب اإلفراج املبكــر أو اإلف
  .  انقضاء نصف مدة احلكمولدىاملفروضة ستة أشهر، 
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 قــانون العقوبــات يتــضمن العديــد مــن األحكــام الــيت  أنَّ عــنراجعــون عــن رضــاهم وأعــرب امل
 باملراقبـة مـن جانـب خـدمات إعـادة اإلدمـاج،       املقتـرن  أو الـسجن    اإليقاف عن العمـل   ب تسمح

 مـن  ٣٧وفيمـا يتعلـق باملـادة    . تمعية، واإلفراج املشروط اجملدمات  باخلواالستعاضة عن السجن    
يعاقَــب بالــسجن لفتــرة تــصل إىل ثــالث ســـنوات أو      "العقوبــات،  قــانون  ل فطبقــاً االتفاقيــة،  

 مسؤول تطلب منه السلطات املختصة بشكل قانوين تـوفري التعـاون الواجـب مـن               غرامة، أيُّ بال
خدمـة عامـة أخـرى، ويـرفض القيـام بـذلك أو ال يقـوم بـذلك         أيِّ أجل إنفاذ العدالـة أو تـوفري       

م عونـا كـبريا إىل سـلطات إنفـاذ القـوانني        م يقـدِّ  شـخص متـه   أيِّ  ض عقوبـة    وُتخفَّ. "ردون مربّ 
 ال يتمتــع باحلــصانة مــن  بيــد أنــه، هبــا املتعلقــة ةالقــضائي أو املالحقــة  يف جرميــة التحقيــقبــشأن

  .املالحقة القضائية
 مـن  ٥-٣٠هـا يف املـادة      ليشيت بعد إىل االتفاقات أو الترتيبات املنـصوص علي        -ومل تنضم تيمور  

  .االتفاقية
على التعاون بـني جلنـة مكافحـة الفـساد          " قانون جلنة مكافحة الفساد   "الرابع من   وينص الفصل   

  . وغريها من السلطات العمومية، والشخصيات احلقيقية واالعتبارية
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
.  املــوارد، إال أنــه مل يطبَّــق حــىت اآلن بــسبب نقــص٢٠٠٩اعُتِمــد قــانون محايــة الــشهود يف عــام 

ر فَّبيد أنه ال يزال من غري الواضـح مـا إذا كانـت احلمايـة تـو                . وتوفَّر احلماية ألفراد أسرة الشاهد    
 الــشهود  املراجعــون بــأنَّوأقــّر. واخلــرباء الــذين يــدلون بــشهاداهتم أم الللمــبلغني عــن املخالفــات 

  . حيتاجون إىل احلمايةقد" الفساداألشخاص املشاركني يف التحقيق الذي جتريه جلنة مكافحة "و
    

    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ والسرية املصرفية     
ــادئ الــيت تــسمح مبــصادرة       ــة القواعــد واملب ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــانون العقوبــات وق يــضع ق

 املمتلكــات يف ارتكـاب جرميــة، وكـذلك   كـان مقــررا اسـتخدامها  الـيت اســتخدمت أو  األشـياء  
دة  حمــّدا أحكامــنالــذي يتــضّم مــشروع قــانون مكافحــة الفــساد، ويهــدف. ختلطــةاحملولــة وامل

إىل ، هتاومـصادر  بشأن جتميد العائدات أو املمتلكات أو املعـدات أو غريهـا مـن أدوات اجلرميـة              
قـانون مكافحـة     ونـّوه املراجعـون إىل أنَّ     .  مـع أحكـام االتفاقيـة      والتـواؤم  من الدقة    زيدامل يتوّخ

  .  قضايا يف طور التحقيق أو املقاضاةوأنه ال توجد مؤخرا، مداعُتغسل األموال 
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    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
 عامـاً للجـرائم الـيت يعاقَـب         ٢٠: هـي و ،مها قانون العقوبات  هناك أربعة مستويات للتقادم ينظّ    

   بالـسجن مـن      للجـرائم الـيت يعاقـب عليهـا        سـنة  ١٥، و سـنة  ١٢ تتجـاوز عليها بالـسجن لفتـرة      
ــنوات إىل ٧ ــنة، و١٢ سـ ــن     ٨ سـ ــسجن مـ ــا بالـ ــب عليهـ ــيت يعاقـ ــرائم الـ ــنوات للجـ    إىل ٣ سـ
بيـد أنـه    وميكن إيقـاف العمـل مببـدأ التقـادم؛          .  سنوات لسائر احلاالت األخرى    ٤ سنوات، و  ٧
  .  تتجاوز نصف مدة التقادم املنصوص عليهاأندة اإليقاف مل ينبغيال 

ليـشيت تعتـزم إنـشاء    -لتسجيل السجالت اجلنائية، ولكـن تيمـور      وال توجد حاليا قاعدة بيانات      
وسـيكون مـن املفيـد يف هـذا اجملـال، تقـدمي املـساعدة        .  قريبـا  هلـذا الغـرض  قاعدة بيانات واحدة 

  .التقنية، مبا يف ذلك التدريب واملعدات
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
وبصرف النظر عن جنـسية املتـهم       . ا القضائية ليشيت مبدأ اإلقليمية لتحديد واليته    -ق تيمور تطّب

، ينطبق قانون العقوبات التيموري علـى اجلـرائم املرتكبـة علـى مـنت الـسفن والطـائرات                  املزعوم
ويوسَّـع نطـاق الواليـة القـضائية ليـشمل جـرائم        . ليشيت أو اليت ترفع علمهـا     -املسجلة يف تيمور  

  .ألموال ومتويل اإلرهاببعينها ترتكب خارج اإلقليم الوطين، من قبيل غسل ا
ــسليم جــواز علــى عــدم ١٥/٢٠١١ويــنص القــانون رقــم   ليــشيت -، ولكــن تيمــوراملــواطنني ت

إمـا التـسليم   " تنفيذ مبدأ عنوأعرب املراجعون عن رضاهم  . ذلك بدالً من    مواطنيهاستحاكم  
  ".أو احملاكمة

    
    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

لنظــام القــانوين  ل طبقــا  املتعلــق بــاجلرائم اإلداريــة   ١٢/٢٠٠٥القــانون مبرســوم رقــم    يــسمح
قــدم اختــاذ جمموعــة مــن التــدابري ضــد مبالعمــومي والنظــام القــانوين للعقــود العموميــة لالشــتراء 

  ".سلوكه املهني"العطاء بسبب 
مــن أجــل ين ُوِضــع  اإلطــار القــانو مــن االتفاقيــة، الحــظ املراجعــون أنَّ ٣٥وفيمــا يتعلــق باملــادة 

  .ويض على تعلكي حيصلوالسماح للضحايا برفع دعاوى قضائية ضد املسؤولني عن األضرار ا
  

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (السلطات املتخّصصة والتنسيق بني الوكاالت     
 حلمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنــسان واحلكــم الرشــيد  ٢٠٠٥أنــشئ مكتــب أمــني املظــامل يف عــام  

توصـية  يف  ح أمني املظامل، من خالل تقـاريره عـن شـكاوى الفـساد،              جنقد  و. ومكافحة الفساد 
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 همتـ مالحقو العام بالتحقيق يف ادعاءات بالفساد ضد مسؤولني رفيعي املـستوى         املّدعي  مكتب  
، ُنقلــت واليــة املكتــب املتعلقــة مبكافحــة الفــساد إىل جلنــة مكافحــة   ٢٠٠٩ويف عــام . اقــضائي

جـراءات  اإلاختـاذ   "من أجل    إنشاء هذه املؤسسة     ىوّخت، الذي   ٨/٢٠٠٩الفساد بالقانون رقم    
 املراجعون عـن إعجـاهبم جبهـود      وأعرب". ضد الفساد جبميع أشكاله   التحقيق اجلنائي   ووقائية  ال

  . ليشيت إىل االستمرار يف هذا االجتاه-ليشيت الرامية إىل مكافحة الفساد، ودعوا تيمور-تيمور
 أمانـة  وهـي لوثيـق بـني سـلطات إنفـاذ القـوانني،      لتعـاون ا عـن ا  وأعرب املراجعون عـن رضـاهم       

إنــشاء ومــا زال مــن املنتظــر . العــام والــشرطةاملــّدعي املظــامل وجلنــة مكافحــة الفــساد ومكتــب 
  .١٦/٢٠١١وحدة لالستخبارات املالية عمال بالقانون رقم 

    
    يِّدة واملمارسات اجلالتجارب الناجحة  - ٢- ١- ٢ 

ليـشيت يف فتـرة زمنيـة قـصرية         -جـاح الـذي حققتـه تيمـور       أبدى املراجعون عمومـا إعجـاهبم بالن      
  : التاليةيِّدةويف ظل ظروف صعبة، واستبانوا املمارسات اجل

ى علـى وجـه      مكافحـة الفـساد الـيت تتجلّـ        بـشأن ليشيت  -قوة اإلرادة السياسية لتيمور    •  
  .اخلصوص يف تكليف أمني املظامل أوالً مث يف إنشاء جلنة مكافحة الفساد

  .كبار املسؤولني للتحقيقات واحملاكماتَخَضَع   •  
  .إشراك اجملتمع املدين بوجه عام يف رصد احلكم الرشيد وتعزيزه  •  
مناسبات احلصانة من املالحقة القـضائية الـيت يتمتـع هبـا أعـضاء              عّدة  َرفََع الربملان يف      •  

  .احلكومة والربملان
ة علـى اسـتبانة املمارسـات       املبتكـرة لتـدريب الطلبـ      هج جلنـة مكافحـة الفـساد      ت نُ أّد  •  

أحــد  بتبديــد املمتلكــات العامــة مــن قبــل   تتعلــقالفاســدة إىل التحقيــق يف ادعــاءات  
  .وموظفني آخرين يف اخلدمة املدنيةرؤساء اإلدارات 

القيــام، خــالل فتــرة قــصرية، بــصياغة واعتمــاد قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، وقــانون            •  
العقوبات، وقانون محاية الشهود، وقانون جلنة مكافحة الفساد، وقانون اخلدمـة العامـة،             

  .وقانون التعاون القضائي الدويل يف املسائل اجلنائية، وقانون مكافحة غسل األموال
ــة    •   ــوظفي اخلدم ــزام م ــةالالت ــم  عمومي ــانون رق ــاإلعالن عــن  ٨/٢٠٠٤، مبوجــب الق ، ب

الوضــع املهــين لــألزواج وحظــر وضــع الــزوجني وذريتــهما مــن الدرجــة األوىل حتــت   
ــد أنَّ. خدمــة كانــت أيِّ إشــراف مباشــر يف   ــق علــى أعــضاء   بي  هــذا القــانون ال ينطب
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ضعون احلكومــة والقــضاة واملــدعني العــامني واحملــامني العمــوميني واحملــامني، الــذين خيــ 
  .دةلنظم حمّد

  .توعية مبكافحة الفساد يف املدارسللتنظيم أنشطة   •  
الـيت   وزارة املاليـة      مـن جانـب    ليشيت-بوابة الشفافية يف تيمور    ل حاليا اجلاري التطوير  •  

تاحة للجمهور، من أجل رصد وجتميع نفقـات وإيـرادات          امل بإدارة هذه البوابة     تقوم
  .اإللكتروينواالشتراء ملعونة  وإدارة االعموميةمجيع املؤسسات 

    
    التحديات والتوصيات  - ٣- ١- ٢ 

 التحــدي الرئيــسي الــذي ، فــإنَّمــؤخرا اإلطــار القــانوين ملكافحــة الفــساد مل ينــشأ إال نظــرا ألنَّ
ليشيت يتمثل يف إنفاذ القوانني بصورة فعالة ومتسقة، وجعل املوظفني العمـوميني            -واجه تيمور ي

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، واجهـــت   .  القـــواننييفهمـــونواطنني واملمارســـني املتخصـــصني واملـــ  
مـا   عـشر سـنوات عـدم وجـود         ال يتجـاوز عمرهـا    املؤسسات اليت أنشئت يف هـذه الدولـة الـيت           

اخلاصـة    التحـديات وتكمـن .  واملـوارد املاليـة واملعـدات التقنيـة        ني املتخصـص  يكفي من املوظفني  
ــستبانة يف   ــاذ األخــرى امل ــسالمة واأل إنف ــدابري ال ــساد،     ت ــة مكافحــة الف ــوظفي جلن ــع م ــن جلمي   م

 وتعزيـز دور الربملـانيني      ،وال سيما احملققني، فضال عن سالمة وكـاالت إنفـاذ القـانون األخـرى             
  الالزمـة املـوارد املتخصـصة  وقلّة  اإلشرافية، والصالحياتمن خالل تشريعات مكافحة الفساد  

ت التالية أن متكّـن مـن مواصـلة    ومن شأن اخلطوا. واإلنشاءاتاالشتراء للكشف عن الغش يف   
  :لتدابري القائمة ملكافحة الفسادتعزيز ا
ــة مكافحــة الفــساد علــى موافقــة   أشــار املراجعــون إىل ضــرورة حــصول حمقّ   •   قــي جلن

أقـروا بالتعـاون الوثيـق بـني        يف حني أهنـم      بدء التحقيقات، و   قبلالعام  املّدعي  مكتب  
النظـر يف هـذه املـسألة الستكـشاف         ليـشيت إىل    -دعـوا تيمـور   قـد   اللجنة واملكتـب، ف   

  .السبل اليت تتيح التعجيل يف إجراء التحقيقات
النظر يف تضمني مشروع قانون مكافحة الفـساد أحكامـا ملعاجلـة الثغـرات أو تعزيـز                   •  

ــة     ــسائل التالي ــنظم امل ــيت ت ــة ال ــوانني احلالي ــة الق ــة : فعالي ــبلغني عــن املخالفــات  محاي امل
 ومـسؤولية األشـخاص االعتبـاريني، وجتميـد العائـدات           واخلرباء، والـسرية املـصرفية،    

  .اإلجرامية وحجزها ومصادرهتا
ــلإلفــصاح عــن املمتلكــات النظــر يف وضــع نظــام    •   ــار   يّت ــة لكب سم بالــشفافية والفعالي

  .املسؤولني والربملانيني وملوظفي اخلدمة املدنية
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ووضـع لـوائح أو     اإلسراع يف وضع واعتماد مدونة قواعد سـلوك ألعـضاء الربملـان،               •  
مـن جانـب مـوظفي اخلدمـة املدنيـة والربملـانيني            " اهلدايا"مبادئ توجيهية بشأن تلقّي     

  .وكبار املسؤولني
ــستمرة للممارســني املتخّصــ      •   ــة متخصــصة وم ــيم دورات تدريبي ــضمني تنظ صني، وت

جــرائم الفــساد والتحقيقــات املاليــة يف املنــاهج     عــن صة وحــدات دراســية متخّصــ  
 التدريب القانوين وأكادميية الشرطة ومعهـد الـدفاع الـوطين واملعهـد             الدراسية ملركز 

بني يف جمـال  صني واملـدرّ  قني املتخصّـ   جمموعة من احملقّ   وتكوينالوطين لإلدارة العامة،    
  .مراجعة احلسابات املالية

التعجيـــل بإنـــشاء وحـــدة االســـتخبارات املاليـــة، وتـــشغيل احملكمـــة العليـــا وحمكمـــة   •  
  . يناسبهما من ميزانية ومالك وظيفي وموارد تقنيةاحلسابات، مع ما

رائم اجلـ غـسل األمـوال جبعلـها       ل األصـلية  اجلرائم   لعقوبةالنظر يف ختفيض احلد األدىن        •  
  .يعاقب القانون عليها بالسجن ملدة سنة واحدة على األقلاليت 

  .عوم من العدالة املزاملتهم فيها النص على تعليق العمل بالتقادم يف احلاالت اليت يفّر  •  
    

    )الفصل الرابع(التعاون الدويل   - ٢- ٢  
    االستنتاجات واملالحظات الرئيسية  - ١- ٢- ٢ 

 بشأن التعـاون    ١٥/٢٠١١ رقم   احلديثأنشئ إطار التعاون الدويل مبوجب الدستور والقانون        
ائيــة ن قــانون العقوبــات وقــانون اإلجــراءات اجلنويتــضّم. القــضائي الــدويل يف املــسائل اجلنائيــة

  .أيضا أحكاما تنطبق على التعاون الدويل
    

 ٤٥ و٤٤املواد (تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
    )٤٧و

. ليشيت طرف يف اتفاقية تسليم اجملرمني اليت أبرمتـها جمموعـة البلـدان الناطقـة بالربتغاليـة           -تيمور
 مناقـشات  اسـُتهلت وقد .  اتفاقات ثنائية لتسليم اجملرمني أيَّ  حىت اآلن،  ليشيت،-ومل تربم تيمور  

  .بلدان جماورةعّدة أولية مع 
ليشيت اسـتخدام االتفاقيـة     -تيمورل ُيمكن أنه ،١٥/٢٠١١ويبدو، وفقا للدستور والقانون رقم      

وتعتــرب وجهــة نظــر بديلــة منبثقــة عــن . سند قــانوين لتــسليم اجملــرمني، شــريطة املعاملــة باملثــلكــ
 مطلوبـة ألغـراض      مع ذلك  املتعددة األطراف ستظل  / االتفاقات الثنائية  ع العدالة الوطنية أنَّ   قطا
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ليشيت إىل اختاذ قرار بـشأن هـذه املـسألة بأسـرع            -ودعا املراجعون تيمور  . الكفاءة واخلصوصية 
  .وقت ممكن وإخطار األمني العام لألمم املتحدة بذلك

ه طلبـات التعـاون      توجِّـ   هي اليت  ارة اخلارجية ، كانت وز  ١٥/٢٠١١وقبل صدور القانون رقم     
هـي مكتـب    الـسلطة املركزيـة      يـنص علـى أنَّ     ١٥/٢٠١١القـانون رقـم      فـإنَّ  ،اآلنأما  . الدويل

مجيـع الطلبـات الـواردة والـصادرة إىل وزارة العـدل بغيـة البـّت يف           إحالـة   وجيـب   . العـام املّدعي  
  .، وهذا القرار غري قابل للطعن ماطلبقرار يقضي بعدم قبول أيِّ وجيب تربير . مقبوليتها

ومبجـرد اعتبـار الطلـب      . وتتألف إجراءات تسليم اجملـرمني مـن مرحلـة إداريـة ومرحلـة قـضائية              
وظائفهـا حاليـا، بـإجراء      بمقبوالً، تقـوم حمكمـة العـدل العليـا، الـيت تـضطلع حمكمـة االسـتئناف                  

. سمح بالتــسليم أم الُيــ كــان س لتقــرر مــا إذاشــكال وموضــوعالوقــائع املنــسوبة لتقيــيم قــانوين 
  .وفقا لقانون اإلجراءات اجلنائية أمام احملكمة العليا بكامل هيئتها االستئنافوميكن 
 منـع االعتقـال املؤقـت، عنـد الطلـب، اسـتنادا إىل أسـباب جديـة، مبـا يف ذلـك             ب  السماح وجيوز

  . من الفرارالشخص املطلوب
واجلــرائم الــيت تــستوجب تــسليم  . م اجملــرمنيل ازدواجيــة التجــرمي شــرطا مــسبقا لتــسلي  كِّوتــش

وإذا كــان . مرتكبيهــا هــي اجلــرائم الــيت يعاقَــب عليهــا بالــسجن ملــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة 
املتبقيـة  إذا كانت مدة العقوبـة      إالّ   جيوز    ال سجن، فإنه بال تنفيذ عقوبة     مطلوبا من أجل   التسليم

  . أشهر٦اليت ال يزال يتعني قضاؤها ال تقل عن 
 التـسليم   ُيمكندما يتضمن الطلب عدة جرائم منفصلة، ال يستوجب بعضها التسليم، فإنه            وعن

  .بالنسبة هلا مجيعا
ــة وقــت تقــدمي الطلــب ولكــن    املــواطننيوال جيــوز تــسليم   املوجــودين علــى األراضــي التيموري

  .ليشيت ستالحقهم قضائيا-تيمور
تـسفر  "و السجن مدى احلياة أو عقوبـة        وُترفَض الطلبات إذا كان احلكم يستتبع عقوبة اإلعدام أ        

وباإلضـافة إىل ذلـك، ُيـرفَض الطلـب         ". تداركـه سالمة الشخص وال ميكـن      ب يلحقضرر  أيِّ  عن  
ليـشيت، أو قـد     -إذا كان التسليم ُيلَتمس عن ارتكاب جرمية ختضع لإلجراءات اجلنائيـة يف تيمـور             

  .ليشيت- اختصاص تيمورواقعة يف نطاقختضع إلجراءات جنائية 
 يتضمن أحكاما تتماشـى مـع       ١٥/٢٠١١ القانون رقم    ارتياحهم لكون أعرب املراجعون عن    و

  . من االتفاقية، فيما خيص الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان٤٤ من املادة ١٥الفقرة 
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  ليـشيت  -وميكـن أن تقـوم تيمـور      . وُيرفَض التماس تسليم مواطن ألغراض تنفيـذ حكـم صـدر ضـده            
ــذا الظـــرف، بتنفيـــذ احل  ــة شـــريطة   يف هـ ــة األجنبيـ ــذا احلكـــم تأييـــدكـــم الـــذي أصـــدرته الدولـ    هـ

  .من جانب احملاكم
  . إجراءات التسليم املبسطةتنظيم عنوأعرب املراجعون عن رضاهم 

  .١٥/٢٠١١ بدء سريان القانون رقم طلب بالتسليم منذأيِّ وتفيد التقارير بعدم ورود أو إرسال 
عن بعد، مبا يف ذلك الفاكس، رهنا باتفـاق يـربم بـني             وميكن توجيه الطلبات بالوسائل املالئمة      

ل وجيــوز إحالــة الطلبــات العاجلــة بالربيــد، أو بالوســائ. لطلــبلتلقيــة املالدولــة الطالبــة والدولــة 
  .إنتاج سجل مكتوبب تسمحوسيلة أخرى أيِّ اإللكترونية، أو برقياً أو ب

يـة نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم فيمـا            ليـشيت طـرف يف اتفاق     - تيمور ، فإنَّ ٤٥وفيما يتعلق باملادة    
  . هذا اإلطاريف قضية ليشيت أيُّ-تيمورلكن تومل . بني جمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية

  . نقل اإلجراءات اجلنائية١٥/٢٠١١وينظم القانون رقم 
    

    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
ة القانونيـة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة فيمـا بـني           ليشيت طرف يف اتفاقيـة تقـدمي املـساعد        -تيمور

  .جمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية
  .ليشيت حىت اآلن اتفاقات ثنائية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة-ومل تربم تيمور

ليشيت تقـدمي املـساعدة وطلبـها، مبـا يف ذلـك املـساعدة       - لتيمور١٥/٢٠١١ويتيح القانون رقم  
 أو املمتلكـات وحجزهـا، وعبـور األشـخاص، وتـسليم            األشـياء  لعمليـات التفتـيش عـن        الالزمة

األوامر القضائية واالستماع إىل املشتبه فيهم، أو املتهمني، أو الشهود أو اخلرباء، ومجـع األدلـة                
واإلشعار بسندات التمليك واإلبالغ بالوثائق، وتبليغ املعلومات عن القانون التيمـوري أو عـن             

ولــة أجنبيــة، فــضال عــن إبــالغ املعلومــات املتعلقــة بالــسجل القــضائي للمــشتبه فيــه أو   قــانون د
  .وجرت اإلشارة بشكل إجيايب إىل تدابري املساعدة هذه الواسعة النطاق.  أو احملكوماملتَّهم

وميكن استدعاء األشخاص املشتبه فيهم أو املتهمني أو الشهود أو اخلرباء للمثول أمـام احملكمـة                
 يومـا علـى األقـل    ٥٠ليشيت الطلب قبل   -اإلجراءات اجلنائية األجنبية إذا تلقت تيمور     ألغراض  

  .لشخص املعين حبقه يف عدم املثولويبلَّغ ا. من موعد مثول هذا الشخص
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وحتـال كـل مـن الطلبـات الـصادرة والـواردة        . العـام املـّدعي   ل السلطة املركزية يف مكتب      وتتمثّ
العـام إمـا بـإجراء الـالزم فيمـا      املـّدعي  ويقـوم مكتـب   . ليتـها إىل وزارة العدل للتحقـق مـن مقبو      

  . السلطة املختصة إلجراء الالزمخيص الطلب أو بإحالته إىل
 فيهـا،   طرفـا ليـشيت -معاهدة دوليـة تكـون تيمـور   يِّ  إذن من وزير العدل، أو وفقا أل   وبناء على 

  .الت مباشرة مع السلطات األجنبيةميكن إقامة اتصا
ة مـن خـالل قنـوات اإلنتربـول، إذا ارتـأت الدولـة              لطلبات املتعلقة مبسألة ملحّ   وميكن أن حتال ا   

ة إىل  قضائية ترسـل مباشـر    تفويضات  وإالّ ميكن أن تتخذ الطلبات العاجلة شكل        . الطالبة ذلك 
  .السلطات القضائية املختصة

 وتشمل طلبات التعـاون، يف مجلـة أمـور، الغـرض مـن الطلـب وأسـباب تقدميـه، وحتديـد هويـة                      
، ووصـفاً   و اخلـبري الـذي ُتلـتمس األدلـة منـه          ، أو الـشاهد أ     عليـه  املشَتبه فيه أو املتَهم أو احملكـوم      

ــائع، ونــص  ــسارية، وأيَّ للوق ــة ال وجيــوز للــسلطة  .  وثيقــة أخــرى ذات صــلة  األحكــام القانوني
  .مال طلب غري نظامي أو غري مكتملاملختصة أن تطلب إىل الدولة الطالبة تعديل أو استك

َتفظ بسرية طلبات احلصول على املساعدة، والغرض مـن املـساعدة، والتـدابري املتخـذة الحقـا،                 وُيح
وإذا مل يكـن باإلمكـان تقـدمي املـساعدة دون الكـشف عـن هـذه        . وغريهـا مـن الوثـائق ذات الـصلة    

  .ليشيت مع نظريهتا األجنبية بشأن مواصلة تلبية الطلب من عدمه-املعلومات، تتشاور تيمور
 عليها من أجـل اسـتخدامها يف اإلجـراءات اجلنائيـة املـشار              ُيحصلخدم املعلومات اليت    ال ُتست و

ــا يف الطلــب  ــى إليه ــدل  ويف حــاالت اســتثنائية  . حنــو آخــر أيِّ  عل ــوزير الع لــب طُإذا ، جيــوز ل
العــام، باســتخدام تلــك املعلومــات يف إطــار     املــّدعي  رأي التمــاسمــشورته، أن يــأذن، بعــد   

  .إجراءات جنائية أخرى
  . من االتفاقية٤٦ من املادة ٢٧ض بالفقرة م عدم التعّروُينظَّ

وتكون تلبيـة طلـب التعـاون الـدويل جمانـاً، ولكـن الدولـة الطالبـة تتحمـل التكـاليف الـيت تعتـرب                         
، وغريهــا مـــن  " اســـتنادا إىل الوســائل البــشرية أو التكنولوجيـــة املــستخدمة   جــديرة باملراعــاة  "

  . تلبية الطلبتترتب علىاليت واملهمة التكاليف الكبرية 
    

 ٤٨املواد (التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     
    )٥٠ و٤٩و

 املنطقـة، إمـا مباشـرة أو مـن خـالل شـبكة               يف شرطةالـ تتعاون قوات الـشرطة مـع سـائر قـوات           
.  مبــسائل اجلرميــة املنظمــة، فيمــا يتعلــق فقــطتلقائيــاً وعنــد الطلــباإلنتربــول، علــى حــد ســواء 
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ون مفيـدة لقـوات     ويشمل التعـاون إنـشاء أفرقـة حتقيـق مـشتركة ونقـل املعلومـات الـيت قـد تكـ                    
  .الشرطة األجنبية

وجيــوز للــشرطة وجلنــة مكافحــة الفــساد ووحــدة االســتخبارات املاليــة املقبلــة اســتخدام أســاليب  
ت إىل التنــّصل هــذه التــدابري وتــشم.  قــرار حمكمــة مبوجــبمح بــذلكالتحــري اخلاصــة إذا مــا ُســ

سرية، وعمليــات ، واعتــراض االتــصاالت الــسلكية والالســلكية، والعمليــات الــيــة اهلاتفاملكاملــات
  .التسليم املراقَب

 التعــاون يف جمــال أنَّبــومــع مراعــاة اإلطــار القــانوين واملؤســسي، أعــرب املراجعــون عــن ثقتــهم 
  . املقبلةز بدرجة كبرية يف السنواتإنفاذ القانون سيتعّز

    
    يِّدة واملمارسات اجلالتجارب الناجحة  - ٢- ٢- ٢ 

أعرب املراجعون بوجه عام عن تقديرهم إلنشاء إطار قانوين جديد بغية تعزيز أنـشطة التعـاون              
 يسمح بإنفـاذ احلكـم الـصادر عـن          ١٥/٢٠١١ القانون رقم    والحظوا بوجه خاص أنَّ   . الدويل

  ".ها أو األدوات املستخدمة فياألشياءمية أو اجلر مصادرة عائدات "بشأنحمكمة أجنبية 
 ١٥/٢٠١١ اعتمـاد القـانونني رقـم        من أجل ليشيت  -جلهود اليت بذلتها تيمور   با  املراجعون ونّوه
 اتفاقــات االنــضمام إىل وأنَّ، ســُيكفل فــوراً تطبيقهمــا بــأنَّ عــن ثقتــهم واأعربــ و،١٧/٢٠١١و

  . النحو الواجب على سُينظر فيهوترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف
    

    التحديات والتوصيات  - ٣- ٢- ٢ 
 إقامـة تعـاون دويل عمليـايت مـن حيـث            بـشأن ليـشيت   -مت حتديد التحديات اليت تواجههـا تيمـور       

تبادل املعلومات، ونقل اإلجراءات اجلنائية، واألشـخاص احملكـوم علـيهم، وإجـراء التحقيقـات               
  .ة الفساداملشتركة، وتقنيات التحقيق اخلاصة فيما يتعلق جبرمي

 مل ُيعَتمد إال مـؤخرا، فقـد يكـون مـن املفيـد أن ُتـدَرج يف             ١٥/٢٠١١ القانون رقم    ونظرا ألنَّ 
  . التعاون الدويلعناملناهج الدراسية ملركز التدريب القانوين وحدات دراسية 

ليــشيت إىل أن تقــوم، يف أقــرب -وفيمــا يتعلــق بــااللتزام بتقــدمي التقــارير، دعــا املراجعــون تيمــور
ــة     و ــةقــت ممكــن، بإخطــار األمــني العــام ملنظمــة األمــم املتحــدة بــسلطتها املركزي  مبــسائل املعني

املساعدة القانونية املتبادلة، واللغـات املقبولـة يف صـياغة الطلبـات الـواردة، ومـا إذا كـان ميكـن                     
  .استخدام االتفاقية بوصفها األساس القانوين لتسليم اجملرمني
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    دة التقنيةاالحتياجات من املساع  - ٣  
 تعزيـز اإلطـار املؤسـسي والقـانوين      مواصـلة  علـى ليشيت  - تيمور ُتعنيميكن للمساعدة التقنية أن     

  :يف اجملاالت التالية
 واالشـتراء  اإلنـشاءات  يف الغـش   جمـال التحقيـق املـايل يف   تقنيات التحقيق اخلاصـة يف     •  

  االستجوابوجرائم الفضاء احلاسويب وتقنيات 
   واخلرباء والضحاياملبلغني عن املخالفاتوامحاية الشهود   •  
  املختربية اجلنائيةالتحاليل واحملاسبة باستخدام احلاسوب   •  
  تكنولوجيا املعلومات  •  
  التعاون بني وحدة االستخبارات املالية وجلنة مكافحة الفساد  •  
  حتليل املعلومات اجلنائية، والسجالت اجلنائية  •  
   جمال مكافحة الفسادتقدمي املشورة التشريعية يف  •  
   يف القطاعني العام واخلاصزاهة الن  •  
  املساعدة القانونية املتبادلة  •  
  نظام تعقب اإلنفاق العام  •  
  .مستشار أقدم يف املوقع  •  

  


