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      خالصة وافية  -ثانياً  
      كوبا    

  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لكوبا يف سياق تنفيذ : مةمقدِّ  - ١  
    األمم املتحدة مكافحة الفساداتفاقية 

د بــبعض الــسمات  كوبــا إىل التقليــد القــانوين األورويب، وإن تفــرَّ   يف يــستند النظــام القــانوين   
 مــزيج مــن اإلجــراءات يف احملاكمــات اجلنائيــة، وتتمــايز مرحلــة التحقيقــات  ُعَبــ وُيتَّ.اخلاصــة بــه

تطبيقـاً  قت عليهـا كوبـا      وميكن تطبيق االتفاقات الدوليـة الـيت صـدَّ        . األولية عن مرحلة احملاكمة   
  . إثبات املسؤولية اجلنائيةميكن مبوجبهاأنه ال إالَّ ، اًمباشر

ــل  ــسلطة ا  "ومتث ــة ل ــة الوطني ــشعباجلمعي ــة  " ل ــسلطة الدول ــى ل ــاز األعل ــاتُ . اجله ــشمل اهليئ  وت
احلكوميــة األخــرى نظــام احملــاكم الــذي ترأســه حمكمــة الــشعب العليــا، ومكتــب النائــب العــام   

 شـؤون الدولـة، الـيت       الرقابة على وتتألف جلنة   . للجمهورية، ومكتب املراقب العام للجمهورية    
 شؤون احلكومة، من ممـثلني      الرقابة على   باسم جلنة  ٢٠١٣مارس عام   / حىت آذار  ُتعَرفكانت  

  . يف جمال السياسة العامة دوراً قيادياًتتوىلومسؤولني عن األجهزة اليت 
ومنذ التسعينات، برز اجتاه حنو التنويـع االقتـصادي للنمـوذج اجملتمعـي، فبـدأ إنـشاء التعاونيـات                   

م قـانون االسـتثمار      ويـنظِّ  . وبـدأت ممارسـة األعمـال احلـرة        ،الزراعية وتنفيـذ املـشاريع املـشتركة      
، لـة كليـاً مـن رأس مـال أجـنيب       املـشاريع املموَّ   ١٩٩٥سبتمرب  / أيلول ٥ املؤرَّخ   ٧٧األجنيب رقم   

 واملــشاريع املــشتركة، وهــي عبــارة عــن شــركات  ، مــستثمر وطــين الــيت ال يــشارك فيهــا أيُّأي
مستثمر وطـين واحـد أو   جتارية كوبية هلا شكل الشركات احملدودة املسؤولية اليت ميلك أسهمها  

 شــؤون ١٤١/١٩٩٣م املرســوم التــشريعي رقــم ويــنظِّ. أكثــر ومــستثمر أجــنيب واحــد أو أكثــر 
 يف حـني ختـضع عالقـاهتم التعاقديـة للمرسـوم             يف جمـال األعمـال احلـرة       العاملني حلساهبم اخلـاص   

ويعمــل أولئــك األشــخاص . ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٢٧ املــؤرَّخ ٣٠٤التــشريعي رقــم 
 اخلـاص يف  يعملـون حلـساهبم  ن  ، بلغ عـدد مَـ     ٢٠١٢وحىت هناية عام    . كل مستقل عن الدولة   بش

  . شخص٤٠٠ ٠٠٠ كوبا حوايل
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    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    ) ٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ     
 من القانون اجلنائي رشو املوظفني العمـوميني الـوطنيني    ١٥٢ من املادة    ٤لفقرة  تشمل أحكام ا  

  . من نفس املادة االرتشاء٣-١، وتشمل الفقرات ) من االتفاقية١٥املادة (
ستحقة سـواء لـصاحل     املـ  غـري    املزيـة "ومفهـوم   " بشكل مباشر أو غـري مباشـر      "فهوم  املأنَّ  الحظ  وُي

 من تلك املادة، فيمـا يتعلـق        ١مشموالن بالفقرة   " يان آخر املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو ك      
رشـو  إالَّ أنَّ   .  أيضا على مجيـع الفقـرات التاليـة، مبـا يف ذلـك الرشـو               املفهومانق  طبَّباالرتشاء، ويُ 

 وحدها بل ُيفهـم أنـه       ٤ الفقرة   تشملهكان مسؤوالً أم موظفاً عادياً، ال       أموظف عمومي، سواء    
  .٦ و١الفقرتني ب مقترنة ٤مشمول بالفقرة 

 شخص ميارس وظيفة عليا أو يشغل وظيفة تنطوي علـى           أيُّ"  العمومي املوظف" التعبريويقصد ب 
شــراف يف هيئــة عموميــة أو مؤســسة عــسكرية أو  اإل أو  أو احلفــظاإليــداع مهــاممــسؤولية عــن 

 األشخاص الـذين يعملـون يف       يعّدكما  . ؤسسة أو وحدة إنتاجية أو خدمية     مكتب حكومي أو م   
  . عمومينيمستخَدمنيئة حكومية وال ميارسون مثل تلك املسؤولية هي
املؤسسات الدولية العمومية   وموظفي  م رشو املوظفني العموميني األجانب      وجد أحكام تنظِّ  تال  و
  ). من االتفاقية١٦املادة (
 ١٨املـادة   ( املتـاجرة الـسلبية بـالنفوذ         علـى أحكـام بـشأن       من القانون اجلنـائي    ١٥١ املادة   تنّصو

 تسهيل إجراءات أو تسيريها استناداً إىل نفوذ فعلي أو مفتـرض             تتناول هذه املادة ف). من االتفاقية 
كمـا أهنـا ال     .  ولكنـها ال تـأيت علـى ذكـر التمـاس أو قبـول مزيـة غـري مـستحقة                    ،ملوظف عمومي 

ه مبوجـب  ب عليـ عاقَـ هـذا النـوع مـن الـسلوك ميكـن أن يُ     أنَّ تتناول املتاجرة اإلجيابية بالنفوذ، بيد      
، فيمـا يتعلـق باملتـاجرة بـالنفوذ الـسلبية واإلجيابيـة علـى حـد سـواء، هنـاك                     ولكْن. عدد من املواد  

  .وقت ارتكاب اجلرميةب فيما يتعلقن يف االتفاقية تباين بني السلوك الوارد يف املادة والسلوك املبيَّ
ــرب رشــو املــوظفني يف القطــاع اخلــاص مــشموال     ــالفقرة ويعت ــادة  مــن ٤ب ــانون  ١٥٢امل ، مــن الق

  ). من االتفاقية٢١املادة (يف حني ال يتناول ذلك القانون االرتشاء يف القطاع اخلاص . اجلنائي
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    )٢٤ و٢٣املادتان (اإلخفاء ؛ غسل األموال    
 مــن ٢٣املــادة ( مــن القــانون اجلنــائي عمليــات غــسل العائــدات اإلجراميــة ٣٤٦تتنــاول املــادة 

 كـانون   ٢٤ املـؤرَّخ    ٩٣ األعمـال اإلرهابيـة رقـم         هـذه املـادة قـانونُ      ل أحكامَ كمِّ، ويُ )االتفاقية
م املـادة   وجتـرّ .  حـىت اليـوم    وال يزال عدد حـاالت غـسل األمـوال قلـيالً          . ٢٠٠١ديسمرب  /األول
م جمــرد حيازهتــا أو  ولكنــها ال جتــرِّ، مــن القــانون اجلنــائي اكتــساب العائــدات اإلجراميــة ٣٣٨

  .فعال املرتكبة ملصلحة أطراف ثالثةكما أهنا تستبعد األ. استخدامها
ــوال       ــع اجلــرائم األصــلية لغــسل األم ــى مجي ــانون عل ــق أحكــام الق ــد،  وتنطب ــا تقيي ــها دومن   ولكن

غـسل عائـدات اجلـرائم املرتكبـة خـارج الواليـة            أنَّ  وعلى الـرغم مـن      . ال تشمل جرائم الفساد   
ــإنَّ    ــا ال خيــضع ألحكــام حمــددة، ف بطريقــة جتعــل جــرائم غــسل   ر  القــانون ُيفــسَّ القــضائية لكوب

ــه   ــشمولة ب ــوال م ــسمى    . األم ــا ي ــذايت "وحيتمــل أن خيــضع م ــوال اخلاصــة  - "بالغــسل ال  لألم
  .٣٣٨ ولكنه ال خيضع ألحكام املادة ٣٤٦ ألحكام املادة -بالشخص نفسه 
 مـن القـانون اجلنـائي       ٣٣٨ و ١٦٠ألحكـام املـادتني     )  من االتفاقيـة   ٢٤املادة  (وخيضع اإلخفاء   

  .ون األعمال اإلرهابيةوألحكام قان
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (اإلثراء غري املشروع ؛ إساءة استغالل الوظائف؛ االختالس    
، ٣٣٦، يف مـواده     ) مـن االتفاقيـة    ١٧املـادة   (ينظم القـانون اجلنـائي خمتلـف أشـكال االخـتالس            

الـواردة  (اسية   القاعدة األس  ولكنَّ. ١٥٣ واملادة   ،٢٢٤ من املادة    ١، ويف الفقرة    ٢٢٥،  ٣٣٥
وقـد يـشمل    . ال تشمل العنصر املتعلق بتقدمي مزية ألطراف ثالثـة        ) ٣٣٦ من املادة    ١يف الفقرة   

 ؛، بعـض احلـاالت   ٢٢٥من املـادة    ) ج (١، املنصوص عليه يف الفقرة      " الترفيهية املعاملة"مفهوم  
  .ر القانون على هذا النحوحمكمة الشعب العليا تفّسأنَّ ويبدو 

-١٣٦ و ١٥٣ و ٢٢٥املـواد   )  من االتفاقيـة   ١٩املادة  (ة إساءة استغالل الوظائف     م مسأل نظَّوُت
  .  من القانون اجلنائي١٣٣ و١٣٩
عتـرب  وَت).  مـن االتفاقيـة    ٢٠املـادة   ( من القانون اجلنائي اإلثراء غـري املـشروع          ١٥٠م املادة   وجترِّ

  .١٤٩ي رقم كوبا أيضا اإلثراء غري املشروع جرمية إدارية مبوجب املرسوم التشريع
املـادة  ( من القانون اجلنائي مـسألة اخـتالس املمتلكـات يف القطـاع اخلـاص             ٣٣٦وتتناول املادة   

  ). من االتفاقية٢٢
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    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
 مــن القــانون اجلنــائي مــسألة ممارســة العنــف ضــد الــشاهد أو  ١٤٢ مــن املــادة ٢تتنــاول الفقــرة 

 تلك املادة ال تتناول جرم رشو الـشخص لتحريـضه      ولكنَّ). التفاقيةمن ا ) أ (٢٥املادة  (ختويفه  
ذلـك اجلـرم قـد يكـون مـشموال جزئيـا بوصـفه حتريـضاً علـى                  إالَّ أنَّ   على اإلدالء بشهادة زور،     

ــاليمني أو  ــه الــشروع يف التحــريضاحلنــث ب ــائي ١٥٥املــادة ( علي أنَّ كمــا ).  مــن القــانون اجلن
  .نوعأيِّ لة تقدمي األدلة من القانون اجلنائي ال يتناول عرق

  .من االتفاقية) ب (٢٥ من القانون اجلنائي مع أحكام املادة ١٤٤-١٤٢وتتوافق املواد 
    

    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
ومل . يتناول نظام العدالة الكـويب املـسؤولية اجلنائيـة واملدنيـة واإلداريـة للشخـصيات االعتباريـة                

  . عقوبات جنائية نظراً التساع نطاق التدابري اإلداريةن أيُّض حىت اآلفَرُت
    

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
 علـى    تـنصُّ   مـن تلـك املـادة      ٤الفقرة  فـ .  مـن القـانون اجلنـائي مـسألة املـشاركة          ١٨م املادة   تنظِّ

 يف املعاهـدات    جرمية من اجلرائم املنصوص عليهـا     أيِّ  املسؤولية اجلنائية لكل اجلناة الضالعني يف       
وجيري حالياً النظـر يف إمكانيـة تطبيـق هـذا           . الدولية، بصرف النظر عن شكل مشاركتهم فيها      

ــساد    ــال الف ــى أفع ــواد    . احلكــم عل ــشروع للم ــسألة ال ــانون  ١٥ و١٣ و١٢وختــضع م ــن الق  م
ب  على إمكانية املعاقبة على اإلعداد الرتكـا       القانون اجلنائي ينصّ  أنَّ  وعلى الرغم من    . اجلنائي
  . رض عقوبات على جرائم الفساديفأنه مل إالَّ ، )١٢املادة (جرم 

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

 حـصانة مـن   وجـد أيُّ توال . تراعـي خطـورة اجلـرم املرتكـب     يفرض القـانون اجلنـائي عقوبـات        
 هنـاك أيـضا      من وجود امتيازات قضائية واسعة النطاق، فإنَّ       وعلى الرغم . اإلجراءات القانونية 

واهليئـة اإلداريـة   .  صالحيات قانونية تقديريةوال توجد أيُّ . يها تلك االمتيازات  لغى ف حاالت تُ 
 مـن  ٣٧وتفـرض املـادة   . ر تنحية شخص عن منـصبه أثنـاء عمليـة التحقيـق      هي وحدها من يقرِّ   

منـصب رفيـع يف هيئـة       أيِّ  ن الشخص مـن احلـق يف شـغل          القانون اجلنائي كعقوبة جنائية حرما    
م املرسـومان   ويـنظِّ .  من الشركات اململوكـة للدولـة      بلدية أو هيئة إدارية تابعة للدولة أو يف أيٍّ        

  ). من االتفاقية٣٠املادة ( الصالحيات التأديبية ١٩٩٩ لعام ١٩٧ و١٩٦التشريعيان رقم 
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االعتــراف أنَّ  مــن القــانون اجلنــائي علــى ٥٢ادة مــن املــ) ح(و) ج(وتــنص الفقرتــان الفرعيتــان 
  . فــةخفّامل ُيعــّدان مــن الظــروفوتقــدمي املــساعدة إىل الــسلطات يف الكــشف عــن فعــل إجرامــي  

راعــى بعــض   ُتوال ميــنح الــشخص الــذي يتعــاون مــع القــضاء حــصانة مــن املقاضــاة، ولكــنْ        
ترتيبـات مـع دول أخـرى       وقـد نظـرت كوبـا يف إبـرام اتفاقـات أو             .  كهـذه  االعتبارات يف حالـة   

 كـبري   بقـدر بشأن إمكانية منح ذلك النوع من احلصانة من املقاضاة لألشخاص الذين يتعاونون             
مــع الــسلطات املختــصة يف الدولــة األخــرى، ولكــن تطبيــق األحكــام املتعلقــة بتخفيــف العقوبــة  

. إىل اتفـاق أو ترتيـب مـا       عن طريـق احملـاكم، ولـيس اسـتناداً          إالَّ  ختفيفاً عادياً أو استثنائياً ال يتم       
  ). من االتفاقية٣٧املادة (ولذلك قررت كوبا االمتناع عن إبرام مثل تلك االتفاقات 

    
    )٣٣ و٣٢املادتان (غني محاية الشهود واملبلِّ    

ذكرت السلطات الكوبية أهنا مل تضطر، حىت اليوم، إىل اختاذ تـدابري لتـوفري احلمايـة لـشهود أو                
 أن يـتكلم   اًشـاهد  إذا كـان  وميكن للـضحية    ).  من االتفاقية  ٣٣ و ٣٢املادتان  (غني  خلرباء أو ملبلِّ  

ــة يف  ــةأيِّ حبري ــدم ذكــر أمســائهم    . حماكم ــا بع ــبلغني يف كوب ــة امل ــا . وميكــن محاي ــاك أنَّ كم هن
  .ضمانات عامة متعلقة بالعمل وضمانات تأديبية

    
    )٤٠ و٣١املادتان (ية املصرفية التجميد واحلجز واملصادرة؛ السّر    

 مـن القـانون     ٤٣تستند سياسة كوبا يف املصادرة إىل إدانة جنائية، وهي عقوبة فرعية، وفقا للمـادة               
وال تؤخـذ قيمـة املمتلكـات       ).  مـن االتفاقيـة    ٣١املادة  (اجلنائي، وتشمل مفهومي احلجز والتجميد      

  .املشروعة املصادرة يف االعتبار، حىت وإن كانت العائدات اإلجرامية قد اختلطت باملمتلكات
، مـن   كليـاً أو جزئيـاً    جتريـداً   د الشخص املعين،    جرَّل املصادرة عقوبة فرعية أخرى، فيُ     وقد تشكّ 

وجيـوز فـرض هـذه      ).  مـن القـانون اجلنـائي      ٤٤املـادة   (ل إىل الدولـة     ممتلكاته اخلاصـة الـيت ُتحـوَّ      
  .العقوبة على مرتكيب عدة أنواع من جرائم الفساد

ــة ا   إداري بقــرار، ١٤٩ملــصادرة، وفقــا للمرســوم التــشريعي رقــم   وأخــرياً، ميكــن فــرض عقوب
يصدر عن وزارة املاليـة واألسـعار، اسـتناداً إىل حتقيـق جيريـه مكتـب املـدعي العـام للجمهوريـة                      

  .تدبري وقائي الزمأيِّ الذي ميكنه اختاذ 
ــصة   ــوىل احملــاكم املخت ــا املركــزي  ،وتت ــصرف كوب ــسؤولية إدارة املمتلكــات اجملمَّــ  ، أو م . دة م

تفرض على اجلـاين أن يـربهن علـى         تنظيمية  وتطبق كوبا مبدأ افتراض الرباءة، وال يوجد لوائح         
  .املنشأ القانوين للبضائع املصادرة
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ن األطـراف الثالثـة احلـسنة النيـة مـن محايـة حقوقهـا، مثـل                 وهناك عدد من اإلجراءات اليت متكّـ      
  .إجراءات احلماية القضائية أو إجراءات إعادة النظر

ــ ــانون الكــويب للمحــاكم أو  ويت ــسرية   مقّيمــي املمتلكــات يح الق ــاء ال ــق إلغ  أو ســلطات التحقي
  .املصرفية يف اإلجراءات اإلدارية أو اجلنائية

    
    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     

املـادة  (يفي حكم التقادم بشأن جرائم متنوعة بالغرض، وهنـاك فـرص وافـرة لتعليـق العمـل بـه               
  ).تفاقية من اال٢٩

فيمـا يتعلـق    إالَّ  ل سـجالً جنائيـاً      العقوبات اليت تفرضها حمكمـة أجنبيـة تـشكّ        أنَّ  وال تعترب كوبا    
  ). من االتفاقية٤١املادة (باملواطنني الكوبيني 

    
    )٤٢املادة (الوالية القضائية     

رميـة ضـد    فيهـا ج ُترتكَـب مل تضع كوبا قواعد خاصة بشأن الواليـة القـضائية يف احلـاالت الـيت            
ووفقــاً للــسلطات الكوبيــة ميكــن ).  مــن االتفاقيــة٢٤مــن املــادة ) أ (٢الفقــرة (أحــد مواطنيهــا 

.  مـن القـانون اجلنـائي      ٥ من املـادة     ٣ و ٢ و ١متابعة قضية من ذلك النوع استناداً إىل الفقرات         
  .ومل حتدث حاالت حمددة يف إطار هذا البند

    
    )٣٥ و٣٤املادتان (ر عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضر    

جيوز للشعبة التجارية التابعة حملاكم الشعب أن تعلن بطالن عقد ناشـئ عـن فعـل فـساد، وفقـا                    
  .للقانون املدين
  يكـون أيـضاً     شـخص يكـون مـسؤوالً جنائيـاً        أيَّأنَّ   من القانون اجلنائي على      ٧٠وتنص املادة   

  ). من االتفاقية٣٥املادة (مسؤوالً مدنياً عن الضرر الناجم عن اجلرمية 
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتصة والتنسيق فيما بني السلطات املتخصِّ    
هناك أدوات قانونية كافية حلمايـة أنـشطة الـسلطات املختـصة فيمـا يتعلـق بـإجراءات مكافحـة              

  ). من االتفاقية٣٦املادة  ( يف هذا الصددر التدريب للموظفني أيضاًوفَّوُي. الفساد
. وجود تعاون بني السلطات املسؤولة عـن التحقيـق يف اجلـرائم والـسلطات العموميـة                ظُالَحوُي
  ). من االتفاقية٣٨املادة  (رقابية تابعة للدولةوجد جلنة تو
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وقد قدمت كوبا معلومات عن وجود      .  من السلطات االقتصادية التعاون يف التحقيقات      ُبطلَوُي
ــ. ال الفــسادتــدابري خاصــة لتحفيــز النــاس علــى اإلبــالغ عــن أفعــ   خطــوط اتــصال "رت وقــد وفَّ

  ). من االتفاقية٣٩املادة (لتمكني الناس من تقدمي التقارير دون التعريف عن أنفسهم " خضراء
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
تتبع كوبـا سياسـة ثابتـة بـشأن حتـديث تـشريعاهتا املتعلقـة مبكافحـة الفـساد ومعاهـداهتا الدوليـة             

  .لقة بتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلةاملتع
ب علـى أسـاس معرفتـه       عاقَـ مرتكب ذلك اجلرم يُ   أنَّ  وفيما يتعلق جبرم غسل األموال، يشار إىل        

  ، ١، الفقـرة    ٢٣املـادة   (بالضرورة أو افتراض معرفتـه علـى حنـو معقـول أو جهلـه غـري املعـذور                   
  ).من االتفاقية

 يف  أو زيـــادةً،املـــشروع شـــكل اإلثـــراء املباشـــر عـــن طريـــق وســـيطخـــذ اإلثـــراء غـــري وقـــد يّت
  ). من االتفاقية٢٠املادة (موجودات موظف عمومي أو طرف ثالث 

الرقابـة علـى شـؤون      ويلزم التنويه بالتنسيق فيما بـني املؤسـسات الـذي يـدل علـى وجـود جلنـة                   
املـادة  (القـضايا العالقـة   ل تبـادل املعلومـات بـشأن     بـني املؤسـسات، الـيت تـسهّ    الدولة، املشتركة 

  ). من االتفاقية٣٨
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٢  
    مالحظات عامة    

النظـام  أنَّ   ارُتئـي مة على الصعيدين احمللي والوطين على حد سـواء،          نظراً لتوافر إحصاءات منظَّ   
ات إحـصائية  وميكن أن يتحقق ذلك جبمـع بيانـ  .  أقوىوجود بنية تنظيميةميكن أن يستفيد من   

 يقتـصر ذلـك علـى الـسلوك اإلجرامـي، بـل أن يـشمل             فة حـسب نـوع الـسلوك، علـى أالَّ         مصّن
وقد يكون من املفيـد أيـضاً نـشر تلـك اإلحـصاءات،             . أيضا عناصر من قبيل املشاركة والتقادم     

  ).املقدمة(مع البيانات عمومية جل مؤسسات  تصدر عنرمبا يف منشورات
وقد أشـري   .  إلعالم اجلمهور باألحكام الصادرة عن احملكمة       العليا أداةً   نشرات حمكمة الشعب   وُتَعّد
 نـشرها يعـد وسـيلة للمـسامهة     األحكام املعلنة يف النشرات ال تشكل سوابق قـضائية، ولكـنَّ          أنَّ  إىل  

ويف ذلك الصدد، ميكن إيالء االعتبار لتوفري النشرات مـع          . يف إثراء الثقافة القانونية للنظام القضائي     
س أوىف من األحكام الصادرة عن احملاكم يف كوبا، يف شكل قاعدة بيانات علـى سـبيل املثـال،                   فهر

  ).املقدمة(حبيث ميكن االضطالع بدراسة منهجية لعمل النظام القضائي الكويب 
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    املعاقبة    
تعـود بـالنفع     على حـاالت الرشـو الـيت         ١٥٢ من املادة    ٤ الفقرة   تطبيق بأن تكفل كوبا     ُيوَصى
 أو الرشــو لــصاحل أطــراف ثالثــة،   وعلــى حــاالت الرشــو غــري املباشــر ،وظــف العمــومي املعلــى

، فيمـا يتعلَّـق      مـن الواضـح    ويف الوقت ذاتـه،   .  من نفس املادة   ٦ و ٣-١الفقرات  ب وذلك اقتراناً 
ق علـى املنـافع الـيت تعـود علـى أطـراف             طبَّـ  تُ ١٥٢ من املادة    ٣ و ٢ و ١ الفقرات    أنَّ باالرتشاء،

ر وإذا مل تفـسّ   .  شخص طبيعي أو اعتبـاري     يشمل أيَّ " لصاحل شخص آخر  "لح  مصطأنَّ  ثالثة و 
ــضاح        ــة، أمكــن النظــر يف إصــدار إي ــذلك يف احلــاالت املقبل ــاً ل ــانون وفق ــسلطة القــضائية الق ال

  ).١٥املادة (تشريعي 
ق صراحة على حاالت رشـو املـوظفني العمـوميني    طبَّل كوبا تشريعاهتا حبيث تُ   أن تعدّ ب ُيوَصىو

نــب ومــوظفي املؤســسات الدوليــة العموميــة، وأن تنظــر يف ضــرورة توســيع نطــاق ذلــك   األجا
  ).١٦املادة (التعديل ليشمل ارتشاء أولئك املوظفني 

ميـع الفئـات اإلجراميـة    جل شـاملة  بأن تكفل كوبا أن تكون املنافع لصاحل أطراف ثالثـة        ُيوَصىو
ــيت يقــوم هبــا موظــف عمــومي     ــة بأفعــال االخــتالس ال ــسلطة القــضائية  و. املتعلق إذا مل تفــسر ال

  ).١٧املادة (القانون وفقاً لذلك يف احلاالت املقبلة، أمكن النظر يف إصدار إيضاح تشريعي 
ل  بأن تواصل كوبا جهودها لضمان معاقبة مـرتكيب مجيـع أشـكال الـسلوك الـيت تـشكّ                  ُيوَصىو

 الـسلطة القـضائية القـانون       روإذا مل تفسّ  . متاجرة بالنفوذ، سواء كانت متاجرة إجيابية أو سلبية       
  ).١٨املادة (وفقاً لذلك يف احلاالت املقبلة، أمكن النظر يف إصدار إيضاح تشريعي 

القـانون اجلنـائي،    " (هبدف احلصول على منفعة غري مشروعة     " بأن ترصد كوبا تنفيذ مفهوم       ُيوَصىو
ــادة  ــة     ) ١٣٣امل ــراف ثالث ــصاحل أط ــافع ل ــه للمن ــة ضــمان مشول ــضائية   . بغي ــسلطة الق ــسر ال   وإذا مل تف

  ).١٩املادة (القانون وفقاً لذلك يف احلاالت املقبلة، أمكن النظر يف إصدار إيضاح تشريعي 
ر القطاع اخلاص فيها، فيمـا إذا كـان سـيلزم يف          درجة تطوّ  مع مراعاة  بأن تنظر كوبا،     ىُيوَصو

وينبغـي لكوبـا أن     . املستقبل توسيع نطاق تطبيق احلكم املتعلق بالرشو ليـشمل القطـاع اخلـاص            
  )).ب (٢١املادة (تنظر يف جترمي االرتشاء يف القطاع اخلاص 

 مـن القـانون اجلنـائي أحكامـاً       ٣٣٨تـدرج يف املـادة      ل كوبـا تـشريعاهتا حبيـث         بأن تعدّ  ُيوَصىو
املـادة  (تعىن مبجـرد حيـازة واسـتخدام عائـدات اجلرميـة واألفعـال املرتكبـة لـصاحل أطـراف ثالثـة                     

ل كوبـا تـشريعاهتا لـضمان تطبيـق أحكـام جرميـة              بأن تعدّ  ُيوَصىو)). ط) (ب (١، الفقرة   ٢٣
 كحـد   وذلـك صلية، وعلى جرائم الفـساد  غسل األموال على أوسع نطاق ممكن من اجلرائم األ        
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 األصـلية املرتكبـة     اجلـرائمُ   صـراحةً  َجدَر بـأن تُـ    ُيوَصىو)). ب(و) أ (٢، الفقرة   ٢٣املادة  (أدىن  
  )).ج (٢، الفقرة ٢٣املادة (خارج الوالية القضائية لكوبا 

ويف . فـساد ل كوبا تشريعاهتا لضمان عدم منـع تقـدمي األدلـة املتعلقـة جبـرائم ال                بأن تعدّ  ُيوَصىو
فيمـا خيـّص    سياق عملية اإلصالح هذه، جيوز إيالء االعتبار إلنشاء قاعدة حمددة بـشأن الرشـو               

  )).أ (٢٥املادة (لتحريض على اإلدالء بشهادة زور ا
    

    تنفيذ القانون    
ضون  املـستعرِ  ، يـودّ  )ضمانة احملاكمة حـسب األصـول     ( من الدستور    ٦٠بالنظر إىل انطباق املادة     

 والـذي قـد يـشكل حتـديا     ،٤٤ قلقهم إزاء مفهوم املصادرة املنصوص عليه يف املادة اإلعراب عن 
يف سياق املبادئ األساسية للمحاكمة حسب األصول ويف سياق اإلجـراءات املدنيـة أو اإلداريـة                

، أن يعربـوا عـن       نفـسه  لسببلون،  وهم يودّ . املتصلة حبقوق امللكية املذكورة يف ديباجة االتفاقية      
، وخصوصاً أهنا ٢٣٢ و١٤٩ء املصادرة املنصوص عليها يف املرسومني التشريعيني رقم    قلقهم إزا 

بإمكان الشخص املعين الطعن يف     أنَّ  وهم يدركون، يف الوقت نفسه،      . ال حتتاج إىل قرار قضائي    
ضون بأن تواصل كوبا رصد ذلك الوضع لـضمان املراعـاة          ولذلك يوصي املستعرِ  . قرار املصادرة 
وينطبق األمر ذاتـه علـى املـصادرة مبقتـضى          .  الضمانة فيما يتعلق مبصادرة املمتلكات     الدائمة هلذه 

أيِّ  عنـد إجـراء      ،وُيقترح أيضا أن تويل كوبـا االعتبـار       . ٢٣٢ و ١٤٩املرسومني التشريعيني رقم    
 لتوضيح املراسيم التشريعية حبيث تنص صـراحة علـى ضـمانة            ،تعديالت مستقبلية على تشريعاهتا   

  ).١، الفقرة ٣١املادة (سب األصول فيما يتعلق مبصادرة املمتلكات احملاكمة ح
د مــن أنــه ميكــن أن يــشمل مجيــع  وينبغــي تقيــيم القــانون املتعلــق بــاحلجز والتجميــد بغيــة التأكّــ 

، ٣١املــادة (االحتمــاالت املــشار إليهــا يف االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك قــضايا اجلــرائم املاليــة املعقــدة 
  ).٢الفقرة 

دة أو املـصادرة، وأن  أن تواصل كوبـا تـوفري اآلليـات الالزمـة إلدارة املمتلكـات اجملمَّـ       ب ُيوَصىو
  ).٣، الفقرة ٣١املادة (مسؤولية إدارة املمتلكات املصادرة تقع على عاتق احملاكم أنَّ ح توّض
ل القانون فيما يتعلق باحلـاالت الـيت ختـتلط فيهـا عائـدات إجراميـة مبمتلكـات                   بأن ُيعدَّ  ُيوَصىو

تلـك املمتلكـات ختـضع للمـصادرة يف         أنَّ  اكتسبت من مصادر مشروعة مـن أجـل التأكـد مـن             
  ).٥، الفقرة ٣١املادة (رة للعائدات املختلطة حدود القيمة املقدَّ
كوبا مل تـضطر حـىت اآلن، مـن الناحيـة العمليـة، إىل اختـاذ                أنَّ  من املالحظ   أنَّ  وعلى الرغم من    

 من املستصوب النص على تدابري إضـافية حلمايـة الـشهود            اء، فإنَّ تدابري حلماية الشهود أو اخلرب    
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واخلرباء الذين يدلون بشهادة تتعلق جبرائم الفـساد ومحايـة أقـارهبم وسـائر األشـخاص الـوثيقي                  
ح بــأن جتـرى االســتعدادات مــسبقاً للحــاالت  وُينــَص). ٢ و١، الفقرتـان  ٣٢املــادة (الـصلة هبــم  

 ٣، الفقرتــان ٣٢املــادة (ابري محايــة هلـم إذا كــانوا شـهودا   الـيت تتطلــب نقـل ضــحايا وتـوفري تــد   
ــيح للــضحايا عــرض آرائهــم حــىت يف      ُيوَصــىو). ٤و ــا يف توضــيح القــانون ليت ــأن تنظــر كوب  ب

  ).٥، الفقرة ٣٢املادة (احلاالت اليت ال يكونون فيها شهوداً 
 التحقيـق يف الفـساد      والسلطات الوطنية مدعوة إىل مواصلة التعاون مع األجهزة العاملـة يف جمـال            

ع وُتـشجِّ . وغسل األموال، يف ضوء التغريات الراهنة اليت أجريـت علـى هيكـل اإلنتـاج يف الـبالد                 
  ).٣٩املادة (كوبا على زيادة تعاوهنا مع املؤسسات املالية والشركات التجارية واملشتركة 

ذين سـبق أن    وُيقترح أن حيظى األشخاص الذين يـشاركون يف ارتكـاب جـرائم الفـساد، أو الـ                
املـادة  ( يتعـاونون مـع النظـام القـضائي، باحلمايـة املقدمـة للـشهود                شاركوا يف ارتكاهبـا، ولكـنْ     

  ).٤، الفقرة ٣٧
 وُيقتــرح أن تنظــر كوبــا يف إدخــال تعــديالت علــى القــانون يف املــستقبل تأخــذ يف االعتبــار أيَّ 

  ).٤١املادة (كوبا جرمية ثانية يكون قد ارتكبها اجلاين املزعوم غري املواطن خارج 
ــة،    ــا يف أن توضـّـ ُيوَصــىونظــراً لعــدم وجــود حــاالت فعلي ــأن تنظــر كوب ح، عنــد اســتعراض  ب

كبـت ضـد أحـد مواطنيهـا لواليتـها القـضائية            تشريعاهتا يف املستقبل، مسألة إخـضاع جرميـة ارتُ        
  ).٤٢من املادة ) أ (٢الفقرة (
    

    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةدِّ اليت ُح،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
  :أشارت كوبا إىل االحتياجات التالية من املساعدة التقنية

  .تبادل اخلربات على املستوى اإلقليمي: ٣٠ و٢٥-١٥املالحظات العامة واملواد 
    

    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  ني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم اجملرم    
    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (

 ذكــرت فيــه بأهنــا ال تنظــر إىل االتفاقيــة ٤٤ مــن املــادة ٦ بــشأن الفقــرة أصــدرت كوبــا إعالنــاً
  .كأساس قانوين للتعاون بشأن تسليم اجلناة املطلوبني
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 اجلنائيـة اإلجـراءات الداخليـة لتـسليم          مـن قـانون اإلجـراءات      ٤٤١-٤٣٤م أحكام املواد    وتنظِّ
. املطلوبني يف حاالت التسليم اإلجيايب؛ ويف الواقع، تنطبق نفـس القواعـد علـى التـسليم الـسليب                 

  .وال جيوز تسليم مواطن كويب إىل دولة أخرى
 اتفاقـاً بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة           ١١ معاهدة لتسليم املطلـوبني و     ١١عت كوبا   وقد وقَّ 

ويف غياب معاهـدة ثنائيـة، ميكـن لكوبـا أن تـسمح بتـسليم              .  تشمل مسألة تسليم املطلوبني    اليت
  .مطلوبني وفقا ملبادئ املعاملة باملثل وازدواجية التجرمي

وال يشترط القانون الداخلي وجود حد أدىن لعقوبة احلرمان من احلرية، وإن وجد هذا املعيـار                
  .يف عدد من االتفاقات الثنائية

حاالت تـسليم سـليب حـىت اآلن، فقـد ذكـرت الـسلطات أهنـا                أيِّ  لرغم من عدم حدوث     وعلى ا 
 ذلـك االحتجـاز     تـسّوغ مستعدة الحتجاز شخص موجود على أراضيها بـشرط وجـود ظـروف             

الـسلطات الوطنيـة قـد      أنَّ  وعلى الرغم من    . ة ووجود أدلة وجيهة    تكون املسألة ملحّ   وبشرط أن 
صادر عـن حمكمـة أجنبيـة منـشأة ومقرهـا يف كوبـا ميكـن إنفـاذه          حكم اإلدانـة الـ    أنَّ  دت على   أكَّ

  . حاالت حمددةأهنا مل تقدم أيَّإالَّ  من القانون اجلنائي، ٧ من املادة ٢استناداً إىل الفقرة 
  .وال يعترب القانون الكويب املسائل املالية عائقاً أمام تسليم املطلوبني

ناول مسألة إنفاذ األحكـام     تتدة القانونية املتبادلة     بشأن املساع   اتفاقاً ١٧  على عت كوبا وقد وقّ 
ــة  ــوحظ . يف اإلجــراءات اجلنائي ــرب أساســ  أنَّ ول ــة ميكــن أن تعت ــاًاالتفاقي ــل  اً قانوني ــسماح بنق  لل

  ).٤٥املادة (الشخص احملكوم عليه بالسجن 
ــة علــى أســاس االتفاقيــات أو املعاهــدات       ــا علــى طلبــات نقــل اإلجــراءات اجلنائي وتوافــق كوب

وتـنص بعـض االتفاقـات املتعلقـة بالتعـاون القـانوين       . ائمة أو اسـتناداً إىل مبـدأ املعاملـة باملثـل         الق
  ).٤٧املادة (املتبادل على نقل اإلجراءات اجلنائية 

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

وجـد فيهـا معاهـدة      ويف احلـاالت الـيت ال ت      .  اتفاقـاً ثنائيـاً يف هـذا اجملـال         ٢٣أبرمت كوبـا أيـضاً      
وميكنها أيضاً أن تـستند يف إجراءاهتـا إىل         .  كوبا على أساس مبدأ املعاملة باملثل      تتصّرفمربمة،  
  .وال تشترط كوبا مبدأ ازدواجية التجرمي. االتفاقية

ــة   ــشؤون اخلارجي ــل وزارة ال ــيومتث ــة   ه ــراض االتفاقي ــة ألغ ــسلطة املركزي ــدمي  .  ال وال جيــوز تق
وحتيـل وزارة الـشؤون اخلارجيـة الطلبـات         . س التماسات اإلنابة القـضائية    على أسا إالَّ  الطلبات  
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كانــت تــسمى ســابقا إدارة التعــاون  (املتلقــاة مــن اخلــارج إىل إدارة الــشؤون الدوليــة املــستقلة   
ــضائي      ــاون الق ــيم والتع ــة والتعم ــة املعلومــات العلمي ــة ملديري ــة  ) القــضائي التابع ــة مبحكم امللحق

  .هة إىل البلدان األجنبيةلقنوات ذاهتا يف إحالة الطلبات املوجَّوتستخدم ا. الشعب العليا
د املـسؤوليات التنظيميـة     ل ملتابعـة طلبـات احلـصول علـى املـساعدة حيـدِّ            ولدى كوبا نظام مفـصّ    

ويتيح ذلك النظام تقييم املشاكل على حنـو منـتظم، ويتـيح     . والفردية واملواعيد النهائية بوضوح   
  . تلك املشاكلتسويةدة القانونية املتبادلة للعاملني يف سلسلة املساع

) متعلقـة بالرشـوة   ( بشأن قـضايا فـساد       ٢٠١٠ إنابة قضائية يف عام      وقد أرسلت كوبا التماسيْ   
ــة بــنفس املوضــوع بــني شــهري كــانون الثــاين          ــة التماســات إنابــة قــضائية متعلق ينــاير /وأربع

 تــسوية بينمــا اســتغرقت  الطلبــات ســتة أشــهر،معاجلــة أحــدواســتغرقت . ٢٠١٢يوليــه /ومتــوز
  .قة أو ال تزال معلّ شهرا١٢ً أشهر و٦لطلبات األخرى فترة تتراوح بني ا

 ٢٠١٠ت كوبا التماسـات إنابـة قـضائية مـن دول أخـرى، مـرة واحـدة يف كـل مـن عـام                      وتلقّ
  .، متعلقة بالرشوة وغسل األموال٢٠١٢ و٢٠١١و

 طلب للمـساعدة القانونيـة حبجـة        ض أيُّ رفَ ومل يُ  ؛وليس هناك ما حيول دون توفري بيانات مالية       
  .السرية املصرفية أو املسائل املالية

 هنــاك قواعــد حمــددة تتــيح للــشهود أو اخلــرباء اإلدالء بــشهاداهتم عــن طريــق التــداول   توليــس
كوبــا ال تعــارض اســتخدام هــذا أنَّ بيــد . باالتـصاالت املرئيــة يف احملاكمــات القانونيــة الداخليــة 

  .يا بناء على طلب من دولة أخرى، إذا كانت تشريعاهتا تسمح بذلكالنوع من التكنولوج
فالطلـب  . طلـب للمـساعدة القانونيـة     أيِّ  نـة لـرفض      قانون حملي حيـدد أسـباباً معيّ       وال يوجد أيُّ  

ــادة (جيـــب أن يفـــي باملتطلبـــات املنـــصوص عليهـــا يف دســـتور اجلمهوريـــة    ــام ) ١٢املـ وبأحكـ
د وجيــب أيــضاً أن يتقيـّـ . يمــا يتعلــق بالقــضية ذات الــصلة املعاهــدات املربمــة مــع البلــد املعــين ف  
  .بالشكليات احملددة ملختلف اإلجراءات

وميكــن إرجــاء تقــدمي املــساعدة القانونيــة املتبادلــة إذا كــان تقــدميها يتعــارض مــع حتقيقــات أو     
ض طلب تقدمي املساعدة إذا كـان يعيـق         وقد ُيرفَ . إجراءات حماكمة أو إجراءات قضائية جارية     

يـة  أسـاس التعـاون هـو تبـادل املـساعدة والعالقـات الودّ            نَّ  انون الداخلي أو يتعارض معـه، أل      الق
  . يضر ذلك أو يؤذي النظام الداخلي أو مصاحل الدولة متلقية الطلببشرط أالَّ
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  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ    
    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
وقـد  . ختذت كوبا تدابري لتحسني قنوات االتصال بني مؤسساهتا ومؤسسات الـدول األخـرى            ا

حتقــق ذلــك بــإبرام اتفاقــات بــشأن عــدة مــسائل منــها املــسائل املتعلقــة بالــشرطة والتحقيقــات    
  .واجلمارك واملصرف املركزي ووحدة االستخبارات املالية

األمريكيـة للتعـاون القـانوين    -رييـة   الشبكة اإليـب  وكوبا عضو يف املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، و       
  .الدويل، واملنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، واملنظمة العاملية للجمارك

وقد قُبلت كوبا كعضو كامل العضوية يف فرقة العمل املعنية باإلجراءات املاليـة يف أمريكـا اجلنوبيـة                 
  .٢٠١٢ديسمرب /نعقاد جلستها العامة يف كانون األولملكافحة غسل األموال وذلك أثناء ا

 للتعاون املتبادل يف جمـال إنفـاذ القـانون يف احلـاالت الـيت ال يوجـد                  اًوتعترب كوبا االتفاقية أساس   
  .وتقبل كوبا أيضا التعاون على أساس مبدأ املعاملة باملثل. فيها اتفاق ثنائي

 وتقبل أن حتتجـز لـديها اهلـاربني مـن العدالـة      ،كةد إجراء حتقيقات مشتر كوبا تؤيّ  ومن مث، فإنَّ  
  . وأن تعيدهم إىل سلطات تلك البلدان،من بلدان أخرى

ي دة يف التشريعات الكوبيـة احلاليـة تتعلـق باسـتخدام أسـاليب التحـرِّ               أحكام حمدَّ  وال توجد أيُّ  
 أالَّولكــن تلــك التقنيــات ميكــن اســتخدامها بالتعــاون مــع البلــدان األخــرى شــريطة     . اخلاصــة

  .يف كوباإثباتية م النتائج كأدلة ستخَدُت
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
جيــدر التنويــه باســتعداد احلكومــة الكوبيــة إلجــراء حتــديثات متواصــلة علــى املعاهــدات الثنائيــة    

  .املتعلقة بتسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة
 إمكانيـة طلـب   ال تعترف باالتفاقيـة كأسـاس لتـسليم املطلـوبني، فـإنَّ     كوبا أنَّ  وعلى الرغم من    

ل التــسليم علــى أســاس مبــدأ املعاملــة باملثــل وازدواجيــة التجــرمي، عنــدما ال توجــد معاهــدة، متثّــ
  .عنصراً إجيابياً

  .ةر إىل إمكانية استخدام االتفاقية أساساً لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة كممارسة جيدنظَوُي
وجيدر التنويه بوجود نظام ذي هيكليـة منظمـة ملعاجلـة طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة مـن                    

  .أجل تعجيل إجراءات التعاون الدويل
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 الــيت ذكرهتــا الــسلطات الكوبيــة  املبّينــة يف األمثلــة االســتجابة للطلبــاتُمبــَددكمــا جيــدر التنويــه 
  .خبصوص الفساد

 بـني الـشرطة    الغـرض صة املتمثلـة يف تنفيـذ أنـشطة تعـاون خمصّـ         وجتدر مالحظة املمارسة اجليدة   
  .الكوبية والشرطة يف بلدان أخرى

  .وجيدر التنويه بوجود اتفاقات ثنائية لتيسري التعاون على صعيدي الشرطة واجلمارك
ــ ــب   وُيرحَّ ــا يف املنظمــة الدوليــة للــشرطة اجلنائيــة والــشبكة اإلي ــة -رييــة ب مبــشاركة كوب األمريكي
  . القانوين الدويلللتعاون
راً لعضوية فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة يف أمريكـا               ب أيضاً بانضمام كوبا مؤخَّ    وُيرحَّ

  .اجلنوبية ملكافحة غسل األموال
 بل تـربم أيـضاً اتفاقـات ثنائيـة بـني           ،وال تكتفي كوبا باملشاركة يف الشبكات املتعددة األطراف       

  . ونظرياهتا األجنبية-ركزي  املصرف املوخصوصاً -مؤسساهتا 
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
  هــود مــن أجــل إبــرام املزيــد مــن معاهــدات تــسليم املطلــوبني ألهنــا   جع كوبــا علــى بــذل ُتــشجَّ

وينبغـي هلـا عنـد إبـرام        ). ٦، الفقـرة    ٤٤املـادة   (ال تستخدم االتفاقيـة كأسـاس قـانوين للتـسليم           
جـرائم الفـساد مدرجـة كأسـاس لتـسليم          أنَّ  د مـن    القـوائم والتأكَّـ   املعاهدات اعتماد هنج وضع     

 أن تعيـد كوبـا النظـر يف االتفاقـات الثنائيـة القائمـة الـيت تـستخدم هنـج             رح أيضاً قَتوُي. املطلوبني
 وُتحـثّ ). ٤، الفقـرة  ٤٤املـادة  (د من أهنا تشمل مجيع جـرائم الفـساد    وضع القوائم بغية التأكَّ   

 مجيـع اجلـرائم     تـسلِّم باعتبـار   أن  علـى   صرف علـى أسـاس املعاملـة باملثـل،          كوبا أيضاً، عندما تتـ    
  ).٧، الفقرة ٤٤املادة (املدرجة يف االتفاقية جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها 

ــسليم الــسليب  بوضــع إجــراءات وقواعــد تُ ُيوَصــىو وينبغــي أن تــشمل تلــك القواعــد  . عــىن بالت
مـة   وتـسليم املطلـوبني جلـرائم هلـا صـلة بأفعـال جمرَّ      شروط التسليم وإجراءاته ومواعيده النهائية،    

االتفاقيــة، ومتطلبــات اإلثبــات الالزمــة لتبــسيط وتــسريع عمليــة التــسليم، وأســباب الــرفض  يف 
  ).٩ و٣ و١، الفقرات ٤٤املادة (

احلكم الصادر عـن حمكمـة أجنبيـة منـشأة          أنَّ  السلطات الوطنية قد ذكرت     أنَّ  وعلى الرغم من    
أهنـا مل تقـدم     إالَّ   مـن القـانون اجلنـائي،        ٧ مـن املـادة      ٢با ميكن أن تشمله الفقرة      ها يف كو  ومقرَّ
  ).١٣، الفقرة ٤٤املادة ( القانون يف هذه املسألة  حكم بتوضيحُيوَصىو.  حاالت حمددةأيَّ
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م بغـرض حماكمـة شـخص       ومبا أنه جيوز، وفقـا للـسلطات الوطنيـة، رفـض طلـب التـسليم املقـدَّ                
 مــع أنَّ)  مــن الدسـتور ٤٤-٤١املـواد  (سـتناداً إىل املبــادئ العامـة للقــانون   علـى أسـس متييزيــة ا  

تطبيـق تلـك املبـادئ العامـة عنـدما        إىل  ة   من تلك الطلبات، فإهنـا مـدعوَّ       ام فعلياً أي  كوبا مل تتسلَّ  
  ).١٥، الفقرة ٤٤املادة (حتدث حالة من ذلك النوع 

 أو الـشؤون العموميـة  ق، فيما بني وزارات  بزيادة التعاون غري الرمسي، دون طلب مسب ُيوَصىو
مثــل ذلــك التعــاون ال ميكــن أن حيــل حمـــل      أنَّ الــسلطات املركزيــة األخــرى، مــع اإلقــرار بــ      

  ).٤، الفقرة ٤٦املادة (صة للمساعدة القضائية الدولية اإلجراءات املخصَّ
االت املرئيـة   ومن املهم أن تنظر كوبا يف اعتمـاد قواعـد حمـددة تتـيح اسـتخدام التـداول باالتـص                   

  ).١٨، الفقرة ٤٦املادة (
ع كوبـا علـى متابعـة ممارسـتها املتعلقـة بتحـديث املعاهـدات الثنائيـة للمـساعدة القانونيـة                   وُتشجَّ

  ).٣٠، الفقرة ٤٦املادة (املتبادلة 
 ُيوَصـى و. ي اخلاصـة يف نظامهـا القـانوين   ومن املهم أن تسمح كوبـا باسـتخدام أسـاليب التحـرِّ           

، يف حال إجرائها تعديالت، إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعـددة              بأن تقّيم كوبا  
  ).٥٠املادة (األطراف بشأن استخدام تلك التقنيات يف سياق التعاون الدويل 

    
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت حدِّ  - ٤- ٣  

  :تالية من املساعدة التقنيةأشارت كوبا إىل االحتياجات ال
 ودعــم املــشاركة يف املناســبات الــيت ،تبــادل اخلــربات علــى املــستوى اإلقليمــي: ٤٦-٤٤املــواد 

  ي ملكافحة الفساد؛ تنظمها األكادميية اإلقليمية ألمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريب
  .خلربات على املستوى اإلقليميالقانون املقارن واخلدمات االستشارية القانونية وتبادل ا: ٥٠املادة 

 


