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      خالصة وافية  - ثانياً  
      خستاناكاز    

  مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لكازاخستان يف سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّ  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد األمم

 ٢٠٠٨أيار/مايو  ٤خ املؤرَّ IV-31صدَّقت كازاخستان على االتفاقية مبوجب القانون رقم 
بشأن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (االتفاقية). وأودعت كازاخستان 

 .٢٠٠٨ همتوز/يولي ١٧م لألمم املتحدة يف صكَّ تصديقها على االتفاقية لدى األمني العا
هبا  من دستور مجهورية كازاخستان، تشكل املبادئ والقواعد املعترف ٤ومبقتضى املادة 

م القانوين من النظا عامليا يف القانون الدويل واالتفاقيات الدولية املصدق عليها والسارية جزءاً
  أحكام خمالفة يف التشريعات الوطنية. أيَّ بُّاخلاص بكازاخستان وجت

وتشمل التشريعات الوطنية ملكافحة الفساد الدستور، والقانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات 
وقانون اجلرائم اإلدارية (أثناء عملية االستعراض اعتمدت كازاخستان صيغاً جديدة اجلنائية، 

من القانون اجلنائي، وقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون اجلرائم اإلدارية؛ وقد أُخذت الصيغ 
السابقة واحلالية هلذه الصكوك بعني االعتبار لدى إعداد وثائق االستعراض النهائية)، والقانون 

)، وقانون مكافحة ١٩٩٨دين، والتشريعات املتخصصة، ومنها قانون مكافحة الفساد (امل
)، وقانون اخلدمة العمومية ٢٠٠٩تقنني (غسل) العائدات اإلجرامية ومتويل اإلرهاب (

)، ٢٠١١)، وقانون دائرة إنفاذ القانون (١٩٩٥)، وقانون مكتب املدعي العام (١٩٩٩(
واملرسوم الصادر عن رئيس كازاخستان بشأن مسائل )، ١٩٩٤وقانون عمليات الشرطة (

معينة تتعلق بالوكالة الوطنية للخدمة املدنية وشؤون مكافحة الفساد وتعديل بعض املراسيم 
)، وقانون تعديل بعض تشريعات كازاخستان ٢٠١٤الصادرة عن رئيس كازاخستان (

  ). ٢٠١٤مية (وتكميلها بشأن مسائل تتعلق مبواصلة تعزيز نظام اإلدارة العمو
- ٢٠١١واعتمدت كازاخستان الربنامج القطاعي ملكافحة الفساد يف كازاخستان للفترة 

) ٢٠١١آذار/مارس  ٣١الصادر عن حكومة كازاخستان يف  ٣٠٨(القرار رقم  ٢٠١٥
(املرسوم الرئاسي رقم  ٢٠٢٥-٢٠١٥واستراتيجية مكافحة الفساد يف كازاخستان للفترة 

  ).٢٠١٤ ربمول/ديسكانون األ ٢٦املؤرخ  ٩٨٦
ويتضمن اإلطار املؤسسي للبلد اخلاص باحلد من الفساد ومكافحته وكاالت وهيئات مكلّفة 
بوظائف تتعلق مبكافحة الفساد، وهي اللجنة الرئاسية املعنية مبكافحة الفساد، والوكالة الوطنية 
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لية، وجلنة األمن للخدمة املدنية وشؤون مكافحة الفساد، ومكتب املدعي العام، ووزارة الداخ
الوطين، وجلنة املراقبة املالية، وجلنة إيرادات الدولة التابعة لوزارة املالية، وبعض الوحدات التابعة 

 ألجهزة األمن الداخلي يف السلطات التنفيذية املركزية وسلطات إنفاذ القانون. 
جراءات تسليم من قانون اإلجراءات اجلنائية التعاون الدويل يف جمال إ ١٢وينظم القسم 

 اجملرمني والدعاوى اجلنائية يف كازاخستان.
    

      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
من القانون  ٣١٢ب املادة ماً وقت إجراء االستعراض مبوجكان رشو املوظفني العموميني جمرَّ

). ومل يكن إعطاء مزية ١٩٩٧اجلنائي السابق (واملُشار إليه فيما بعد بالقانون اجلنائي لعام 
  ماً.اعتبارية (من غري املوظفني) جمرَّ لشخصية طبيعية أو

من القانون اجلنائي لعام  ٣١٢من املادة  ١وُجرِّم إعطاء الرشاوى عن طريق وسيط يف اجلزء 
كانون الثاين/يناير  ١قد عوجل هذا اخللل يف القانون اجلنائي اجلديد الساري منذ . و١٩٩٧
)، وُجرِّم الرشو عن طريق وسيط N 1226-v( ٢٠١٤ همتوز/يولي ٣، بصيغته املعدلة يف ٢٠١٥

 من القانون اجلنائي. ٣٦٧يف كل أركان الفعل اجملرَّم يف املادة 
ضى القانون اجلنائي. وأشار ممثلو كازاخستان إىل م الوعد بالرشاوى وعرضها مبقتوال ُيجرَّ

تنص على هذه األركان. ومن مث، ميكن اعتبار  ١٩٩٧من القانون اجلنائي لعام  ٢٤املادة أنَّ 
لفعل جمرَّم،  عرض الرشوة (دون استلزام وجود اتفاق مع مستفيد حمتمل من الرشوة) حتضرياً

يف  وجود اتفاق من هذا القبيل) شروعاًكما ميكن اعتبار الوعد بالرشوة (مع استلزام 
) ٢) و(١( ٣١٢ ارتكاب جرمية. وال يترتب على التحضري لألركان الرئيسية للرشو (املادة

، مسؤولية جنائية. وقد ظلت األركان ة)، أي عرض الرشو١٩٩٧من القانون اجلنائي لعام 
  املذكورة أعاله دون تغيري يف القانون اجلنائي احلايل.

 ٣١١رتشاء، املباشر أو غري املباشر، مبا يف ذلك لصاحل طرف ثالث، مبقتضى املادة وُجرِّم اال
. وال يترتب على التحضري ألركان منفصلة من االرتشاء ١٩٩٧من القانون اجلنائي لعام 

). ٣٦٦مسؤولية جنائية، وقد ظل هذا األمر دون تغيري يف القانون اجلنائي احلايل (املادة 
(ب) من االتفاقية، أي التماس الرشاوى غري  ١٥از باملعىن املقصود يف املادة ُيجرَّم االبتز  وال
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ا يف التحضري لفعل جمرَّم املشروع، مبقتضى القانون اجلنائي احلايل. وهذا الركن مشمول جزئي
 .والشروع يف ارتكاب فعل جمرَّم

بلغ اعفات َمُتحتسب مبض وتتضمن الصيغ اجلديدة للمواد املتعلقة بالرشو نظام غرامات
 بشأن عقوبات على الرشو وجزاءات أشد صرامة بكثري.  ومتزناً مرناً الرشوة، مما يتيح هنجاً

الصادرين عن  ٢٠٠١لعام  ١٨ورقم  ١٩٩٥لعام  ٩ومبوجب القرارين التنظيميني رقم 
 مادية مالية وأصوالً وأوراقاً احملكمة العليا يف كازاخستان، ميكن أن تشمل الرشاوى أمواالً

وإن كانت ختضع عادة للدفع وامتيازات متعلقة  وخدمات ذات صلة بامللكية ُتقدم جماناً
  بامللكية. وال ُتعترب املزايا غري املرتبطة بامللكية رشاوى.

لوظائف املوظفني يف مالحظة بشأن املادة  وصفاً ١٩٩٧ويتضمن القانون اجلنائي لعام 
ديد على تعاريف بشأن املوظفني العموميني، من القانون اجلنائي اجل ٣وتنص املادة  .٣٠٧

ومنهم األشخاص املخولون بأداء وظائف عمومية أو األشخاص املكافئون هلم، واملوظفون 
 هذه القائمة ال تشمل صراحةً أيَّأنَّ الذين يتولون مناصب ذات مسؤولية عمومية. غري 

منشأة عمومية، أو شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو 
 من االتفاقية. ٢عليه يف املادة يقدم خدمة عمومية على النحو املنصوص 

من القانون اجلنائي احلايل موظفي الدول  ٣٦٧و ٣٦٦ويشمل النص األساسي للمادتني 
من  ٣١١من املالحظات على املادة  ٤األجنبية واملنظمات الدولية، الذين أُشري إليهم يف النقطة 

 ن األجانب" غري واضح يف القانون اجلنائي. وىن عبارة "املوظف. ومع١٩٩٧جلنائي لعام القانون ا
. ١٩٩٧من القانون اجلنائي لعام  ٢٣١وُجرِّم الرشو يف القطاع اخلاص مبوجب املادة 

الرشو املتصل بأفراد يؤدون إالَّ م هذه املادة ال جترِّأنَّ االستعراض  والحظ اخلرباء الذين أجروا
ملادة إدارية أو تنظيمية. ومل تتغري هذه األركان يف الصيغة احلالية للقانون اجلنائي (اوظائف 
 بشأن الرشو التجاري). ٢٥٣

م املتاجرة بالنفوذ. وختضع املسؤولية ملختلف جيرِّ وال تتضمن تشريعات كازاخستان حكماً
دم النهج عينه يف وغريمها). وُيستخ ٣١١و ٣٠٧(املادتان  ١٩٩٧مواد القانون اجلنائي لعام 

  وغريمها). ٣٦٦و ٣٦١القانون اجلنائي اجلديد (املادتان 
    

   )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال    
. ١٩٩٧من القانون اجلنائي لعام  ١٩٣ُجرِّم تقنني (غسل) العائدات اإلجرامية يف املادة 

من االتفاقية:  ٢٣من املادة وأشار اخلرباء الذين أجروا االستعراض إىل غياب األركان التالية 



 

V.15-04240 5 
 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.32 

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو 
من االتفاقية)؛ واكتساب ‘٢‘ (أ) )١( ٢٣حركتها [...] أو احلقوق املتعلقة مبلكيتها (املادة 

 )١( ٢٣ئدات إجرامية (املادة املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم [...] بأهنا عا
 من االتفاقية). ‘١‘ (ب)

واقترح اخلرباء النظر يف إمكانية تعديل تعريف تقنني العائدات اإلجرامية (على وجه التحديد 
من االتفاقية) شكالن من أشكال  ‘١‘ (أ) )١( ٢٣اإلبدال واإلحالة (املادة أنَّ بالنص على 

  ).٢١٨م هذه األركان يف القانون اجلنائي احلايل (املادة تقنني العائدات اإلجرامية). وترد معظ
من االتفاقية مبقتضى األحكام  ‘٢‘ (ب) )١( ٢٣وُتجرَّم األركان املنصوص عليها يف املادة 

من  ٢٤من القانون اجلنائي) واإلعداد والشروع (املادة  ٢٨و ٢٧املتصلة بالتواطؤ (املادتان 
 القانون اجلنائي). 

م اإلدارية واجلنائية يف كازاخستان، ومن ضمنها جرائم الفساد، جرائم أصلية وُتعترب اجلرائ
  ألغراض غسل األموال.

وال تستلزم تشريعات كازاخستان عدم إمكانية نسب األفعال اجملرَّمة املنصوص عليها يف 
  ) إىل أشخاص ارتكبوا اجلرمية األصلية.١( ٢٣املادة 

من القانون اجلنائي (املادة  ١٩٦ا مبوجب املادة قية) جزئيمن االتفا ٢٤وجيرَّم اإلخفاء (املادة 
رمية كل َمن ُيعطي يف اجل اًوباإلضافة إىل ذلك، ُيعدُّ شريكمن القانون اجلنائي السابق).  ١٨٣
بإخفاء جمرم، أو إخفاء الوسائل أو األدوات املستخدمة الرتكاب جرمية أو  اًمسبق اًتعهد

باحلصول على  اًمسبق اًتعهدشياء املكتسبة بسبل إجرامية، أو ُيعطي األدلة املتعلقة جبرمية أو األ
 من القانون اجلنائي).  ٢٨ملادة هذه األشياء أو بيعها (ا

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

كل أنَّ اجلنائي السابق) على  من القانون ١٧٦من القانون اجلنائي (املادة  ١٨٩تنص املادة 
شخص يبدِّد أو خيتلس ممتلكات الغري املوكلة إليه، يف القطاعني العام واخلاص، يقع حتت 
طائلة املساءلة. ويعترب ارتكاب هذه اجلرائم من جانب موظفني عموميني ظرفاً مشدداً 

  القانون اجلنائي.من  ١٨٩للعقوبة. وال ُيجرَّم تسريب املمتلكات على حنو واضح يف املادة 
  من القانون اجلنائي إلساءة استغالل املناصب الرمسية. ٣٦١وتتصدى املادة 
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وقد نظرت كازاخستان يف إمكانية جترمي اإلثراء غري املشروع. واعُترب إدراج املسؤولية عن 
ا للمستقبل يف استراتيجية كازاخستان ملكافحة الفساد. أساسي اإلثراء غري املشروع أمراً

درجت جرمية اإلثراء غري املشروع يف مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد وأُ
 ). ٢٠١٥(سُيعرض على الربملان يف هناية عام 

    
   )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

(أ) من االتفاقية.  ٢٥ا املادة يشمل القانون اجلنائي جزئي 
من القانون اجلنائي السابق) مسؤولية عن  ٣٤٧ من القانون اجلنائي (املادة ٤١٥وتنشئ املادة 

إكراه مشتبه به أو متهم أو ضحية أو شاهد على إعطاء دليل، أو منع شخص من إعطاء دليل 
طوعاً أو من اإلدالء ببيان بشأن جرمية ارُتكبت، أو إكراه شخص على رفض إعطاء دليل، 

أو إجراءات أخرى غري مشروعة،  أو إكراه خبري على إبداء رأي باستخدام هتديدات أو ابتزاز
ويقتصر األشخاص احملتمل حتّملهم املسؤولية على املدعني العامني أو األشخاص الذين جيرون 
التحقيقات السابقة للمحاكمة (كان األشخاص احملتمل حتّملهم املسؤولية يف القانون اجلنائي 

  ابات). السابق يقتصرون على احملققني أو األشخاص الذين جيرون االستجو
من القانون اجلنائي السابق) مسؤولية عن  ٣٥٤من القانون اجلنائي (املادة  ٤٢٢وُتنشئ املادة 

الرشو وإكراه شخص على اإلدالء بشهادة زور أو عدم اإلدالء بشهادة، عن طريق االبتزاز 
ن أو التهديد بالقتل أو التسبب بإصابة صحية أو تدمري ملكية لذلك الشخص أو أقربائه. ولك

ال ُيجرَّم الوعد مبزية غري مستحقة وعرضها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو التدخل 
 يف اإلدالء بشهادة أو تقدمي أدلة. 

من  ٣٤١و ٣٤٠و ٣٣٩من القانون اجلنائي (املواد  ٤٠٩و ٤٠٨و ٤٠٧وتشمل املواد 
 (ب) من االتفاقية. ٢٥) املادة ١٩٩٧القانون اجلنائي لعام 

    
    )٢٦الشخصيات االعتبارية (املادة  مسؤوليات    

  ختضع املسؤولية املدنية والقانونية للشخصيات االعتبارية عن الفساد لألحكام العامة للقانون اجلنائي.
من قانون اجلرائم اإلدارية السابق)  ٥٣٤من قانون اجلرائم اإلدارية (املادة  ٦٧٨وُتنشئ املادة 

رية ألشخاص خمولني بأداء وظائف عمومية، أو مسؤولية إدارية عن إعطاء شخصيات اعتبا
 مادية غري مشروعة أو هدايا أو منافع أو خدمات، شريطة أالَّ أشخاص مكافئني هلم، أجوراً

  ا.مسة من مسات عمل ُيعاقب عليه جنائي تتضمن هذه األعمال أيَّ
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ة للشخصيات وأُشري يف استراتيجية مكافحة الفساد إىل ضرورة النص على املسؤولية اإلداري
غري مناسب  االعتبارية عن جرائم فساد. وُتعترب املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية أمراً

  بسبب عدم امتثاهلا ملبدأ املسؤولية الفردية عن األخطاء.
فرض جزاءات على شخصية اعتبارية بسبب ارتكاب جرائم أنَّ وقد شرحت كازاخستان 

  من املسؤولية، والعكس بالعكس. نباًا مذطبيعي فساد ال يعفي شخصاً
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
تتضمن املشاركة يف جرمية كمرتكب أو منظِّم أو مساعد أو حمرِّض عناصر من التواطؤ يف 

 من القانون اجلنائي). ٢٨و ٢٧جرمية (املادتان 
لية جنائية على من القانون اجلنائي. وتترتب مسؤو ٢٤ويرد تعريف "الشروع" يف املادة 

الشروع يف ارتكاب جرمية متوسطة اخلطورة أو جرمية خطرية أو خطرية بشكل خاص، 
وكذلك على الشروع يف ارتكاب جرمية إرهابية. وُتقسَّم اجلرائم إىل فئات تبعاً للعقوبة 
القصوى املفروضة على ارتكاب اجلرمية. وهكذا، تشكل األفعال اجملرَّمة اليت ال تتجاوز 

. وتبلغ عتبة عقوبة ارتكاب األفعال اجملرَّمة املتوسطة بسيطاً ا السجن ملدة عامني جرماًعقوبته
اخلطورة السجن مخسة أعوام، وتبلغ عتبة عقوبة ارتكاب األفعال اجملرمة اخلطرية السجن اثين 

من السجن للجرائم اخلطرية بشكل خاص. وتتعلق  ، بينما تتجاوز اثين عشر عاماًعشر عاماً
  ألركان األساسية للجرائم اليت ُتطبق عليها أحكام االتفاقية جبرائم متوسطة اخلطورة.معظم ا

من القانون  ٢٤وقد جرَّمت كازاخستان أيضاً اإلعداد الرتكاب فعل إجرامي (املادة 
اجلنائي). وتترتب مسؤولية جنائية على اإلعداد جلرمية خطرية أو خطرية بشكل خاص، 

      إرهابية. وكذلك على اإلعداد جلرائم
   )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     

للدستور وقانون اإلجراءات اجلنائية، يتمتع رئيس كازاخستان وأعضاء الربملان (جملس  وفقاً
 النواب وجملس الشيوخ) والقضاة واملدعي العام باحلصانة. 

ه يف حال اخليانة. وُيتخذ قرار توجيه هتمة والتحقيق من جانب وجيوز عزل الرئيس من منصب
أغلبية جمموع أعضاء جملس النواب بناء على مبادرة مما ال يقل عن ثُلث األعضاء. وينظم 
جملس الشيوخ التحقيقات. وُتحال النتائج بأغلبية تصويت جمموع أعضاء جملس الشيوخ إىل 
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ئي بأغلبية ال تقل عن ثالثة أرباع جمموع عدد جلسة مشتركة للمجلسني. وُيتخذ قرار هنا
 باستنتاجات احملكمة العليا واجمللس الدستوري. أعضاء كل جملس من اجمللسني، وذلك رهناً

وال جيوز إلقاء القبض على أعضاء الربملان ورئيس اجمللس الدستوري وأعضائه والقضاة 
ي الربملان أو الرئيس أو جملس واملدعي العام أو احتجازهم أو حماكمتهم دون موافقة جملس

الشيوخ، باستثناء يف حاالت االحتجاز يف مسرح الفعل اجملرَّم أو اجلرائم اخلطرية أو اجلرائم 
من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادتان  ٥٥١-  ٥٤٩و ٥٤٧اخلطرية بشكل خاص (املواد 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية السابق). ٤٩٩- ٤٩٦
 لد أمثلة على رفع احلصانة.مت سلطات البوقدَّ

من قانون اإلجراءات اجلنائية على وقف املشتبه به أو املتهم عن العمل  ١٥٨وتنص املادة 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية السابق). ١٥٩(املادة  مؤقتاً

من  ٥٠ويترتب على احلرمان حق تويل مناصب معينة أو املشاركة يف أنشطة معينة (املادة 
ا )، وهو حرمان مفروض إلزامي١٩٩٧من القانون اجلنائي لعام  ٤١ائي واملادة القانون اجلن

بسبب جرائم فساد، حظر مدى احلياة على تويل مناصب يف اخلدمة العمومية واهليئات 
يف املائة  ٥٠احلكومية احمللية التابعة ملنظمات الدولة واملنظمات اليت متلك فيها الدولة أكثر من 

ا يف ذلك الشركات القابضة اإلدارية الوطنية، والشركات القابضة الوطنية، من رأس املال، مب
ومؤسسات التنمية الوطنية اليت تكون الدولة من مسامهيها، وفروعها اليت متلك فيها أكثر من 

يف املائة من حصص األصوات (محل األسهم)، والشخصيات االعتبارية اليت متلك فيها  ٥٠
  يف املائة من حصص األصوات (محل األسهم). ٥٠كثر من الشركات املذكورة أعاله أ

وتشمل الظروف املخفِّفة لفعل جمرَّم الندم احلقيقي، وتسليم املرء نفسه، وتقدمي املساعدة 
الفعَّالة يف الكشف عن الفعل اجملرَّم، والكشف عن املتواطئني اآلخرين يف ارتكابه، والبحث 

) من القانون اجلنائي السابق، واملادة ك(  )١( ٥٣دة عن املمتلكات املكتسبة من ورائه (املا
) من القانون اجلنائي اجلديد). ويف ظل ظروف استثنائية ُتقلِّص على حنو كبري ١١(  ٥٣

مستوى اخلطر العام لفعل جمرَّم، وبناء على تعاون نشط من عضو من أعضاء عصابة إجرامية 
حكمة أن حتكم بعقوبة أخف من تلك ما يف الكشف عن جرائم ارتكبتها العصابة، جيوز للم

 اا من العقوبة ُيعترب إلزاميإضافي املنصوص عليها يف املواد ذات الصلة، أو ال تطبق شكالً
  ) من القانون اجلنائي اجلديد).٤(  ٥٥) من القانون اجلنائي السابق، واملادة ١(  ٥٥(املادة 
 )، جيوز إعفاء شخص ارتكب جرماًمن القانون اجلنائي (السابق واجلديد ٦٥للمادة  ووفقاً
ا ألول مرة من املسؤولية على أساس الشخصية والسلوك اإلجيايب بعد ارتكاب اجلرمية. جنائي 
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من القانون اجلنائي)  ٦٧وجيوز إعفاء شخص من املسؤولية بعد تنفيذ اتفاق إجرائي (املادة 
  يف شكل اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة أو ترتيب تعاون.

من  ٢٣١و ٣١٢من القانون اجلنائي (املادتان  ٢٥٣و ٣٦٧املادتني  علىللمالحظات  ووفقاً
سلطات إنفاذ  من املسؤولية إذا أبلغ طوعاً مقدم الرشوةالقانون اجلنائي السابق)، ُيعفى 

القانون أو سلطة خاصة يف الدولة بالرشو. وميكن أن يؤدي عدم حتديد فترة إبالغ يف 
اءة استخدامه. وقد يؤدي اإلعفاء التلقائي من املسؤولية إىل صعوبات القانون اجلنائي إىل إس

  .مناسباً يف تقييم ذنب الراشي تقييماً
    

   )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    
تشمل التدابري األمنية اخلاصة باخلرباء والضحايا والشهود تقييد احلصول على معلومات عن 

خصية، واألوامر التقييدية، واإلدالء بشهادة بالتداول بالفيديو الشخص، وضمان السالمة الش
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١٢(الفصل 

) على محايتهم ٢٠٠٠وينص قانون محاية الدولة لألشخاص املشمولني بدعاوى جنائية (
الشخصية ومحاية ممتلكاهتم وخصوصيتهم وتغيري مكان إقامتهم أو عملهم أو دراستهم، 

 اعدة يف العثور على وظيفة.واملس
) بشأن ٢٠٠٦وكازاخستان طرف يف االتفاق اخلاص حبماية املشمولني بدعاوى جنائية (

  نقل حمل إقامة األشخاص احملميني إىل دول أطراف أخرى. 
  غني.وال تتضمن تشريعات كازاخستان أحكاماً مفصلة بشأن محاية املبلِّ

غ حباالت فساد أن يطعنوا يف الفصل استناداً وجيوز ملوظفني فُصلوا بإجحاف بسبب اإلبال
  ).٢٢إىل قانون العمل (املادة 

   
   )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     

ومواد من اجلزء اخلاص يف القانون  ٥١ختضع مصادرة ممتلكات ميلكها شخص ُمدان للمادة 
ذات الصلة بالفساد يف القانون اجلنائي، تكون اجلنائي. وبالنسبة إىل األفعال اجملرَّمة 

املمتلكات املكتسبة بسبل إجرامية أو املكتسبة باستخدام موارد متأتية عن سبل إجرامية 
القسم أنَّ واملمتلكات اليت ينقلها مدانون إىل ملكية أشخاص آخرين عرضة للمصادرة. غري 

  االتفاقية. اخلاص جبرائم الفساد ال يغطي كل األفعال اجملرَّمة يف
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وال ينص القانون اجلنائي صراحةً على مصادرة دخل أو عائدات من ممتلكات متأتية من 
  جرائم فساد.
من قانون اإلجراءات اجلنائية املصادرة اإلجرائية للممتلكات املستخدمة يف  ١٢١وتتيح املادة 

ذلك األموال واألصول  أفعال جمرَّمة أو اليت ُيعتَزم استخدامها يف مثل هذه األفعال، مبا يف
 األخرى املتأتية بسبل إجرامية.

وال ينص القانون اجلنائي صراحة على مصادرة املمتلكات/العائدات املتأتية من جرائم الفساد 
اليت ُنقلت أو حولت إىل ممتلكات أخرى (مصادرة غري مباشرة)، أو على مصادرة القيمة 

  ة. النقدية املكافئة للممتلكات املعرضة للمصادر
وال ُتنظَّم بوضوح مسألة محاية مصاحل األطراف الثالثة اليت حتصل، حبسن نيَّة، على ممتلكات 

 معرضة للمصادرة.
من الصيغة اجلديدة  ٤٨يف املادة  ناجحاً وُعوجلت أوجه القصور املذكورة أعاله عالجاً

ينص على ) الذي ٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١ يفللقانون اجلنائي (سيدخل حيز النفاذ 
مصادرة املمتلكات ريثما تصدر إدانة من احملكمة، إذا كان املشتبه به أو املتهم خاضعاً ألمر 
توقيف دويل أو إذا انتهت الدعاوى اجلنائية املرفوعة ضده نتيجة عفو أو انقضاء فترة التقادم 

  أو يف حالة الوفاة.
ائية حجز املمتلكات، من قانون اإلجراءات اجلن ١٦٤و ١٦٣و ١٦٢و ١٦١وحتكم املواد 

من قانون اإلجراءات  ١٦١الذي يقرره قاضي التحقيق بناء على طلب املدعي العام (املادة 
  اجلنائية السابق). 

وُتنظَّم إدارة املمتلكات احملجوزة طبقاً للتعليمات الصادرة عن احملكمة أو عن الوكاالت 
قيقات الطب الشرعي بشأن والتحقيقات األولية والتحريات وحت االدعاءاملسؤولة عن 

إجراءات مصادرة األدلة املادية والوثائق وتسجيلها وختزينها ونقلها وإتالفها يف القضايا 
اجلنائية والقضايا املدنية وقضايا اجلرائم اإلدارية، كما ختضع للمرسوم احلكومي املتعلق 

الء) ألسباب حمددة بقضايا معينة خاصة بتسجيل ممتلكات استولت الدولة عليها (قابلة الستي
 وختزين هذه املمتلكات وتقييمها ومواصلة استخدامها.

(املادة  يمات جتارية ومصرفية ذات طابع سّروجيوز أن تتلقى سلطات إنفاذ القانون معلو
من قانون  ١٢٥من قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد، كانت يف السابق املادة  ١٢٢

من املدعي العام أو أمر من سلطات التحقيق لرفع دعاوى بتصريح  اإلجراءات اجلنائية)، رهناً
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جنائية أو أمر صادر من احملكمة. وخالل زيارة وطنية، مل يِفد ممثلون عن سلطات إنفاذ 
  صعوبات يف احلصول على مثل هذه املعلومات.أيِّ القانون مبواجهة 

   
   )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

التقادم األطول مدة املنصوص عليه يف القانون اجلنائي ُيطبق مع مراعاة  أنَّيفيد اخلرباء ب
من  ٧١العقوبة املفروضة وخطورة اجلرمية، وأنه يكفي خلدمة مصاحل العدالة. وتنص املادة 

  شخاص الذين يرتكبون جرائم فساد.التقادم ال ينطبق على األأنَّ القانون اجلنائي على 
أنَّ ن مراعاة األحكام اليت صدرت يف دول أخرى. بيد وال تقتضي تشريعات كازاخستا

احلصول على معلومات عن إدانات من هذا القبيل منصوص عليه يف اتفاقية مينسك بشأن 
 ).١٩٩٣املساعدة القانونية والعالقات القانونية يف املسائل املدنية واألسرية واجلنائية (

    
  )٤٢الوالية القضائية (املادة     

من القانون اجلنائي والية قضائية على األفعال اجملرَّمة املرتكبة يف كازاخستان  ٧ُتنشئ املادة 
) وعلى السفن اليت ترفع علم كازاخستان وعلى منت الطائرات الكازاخستانية ١(الفقرة 
 ).٣(الفقرة 

 جمرَّماً الًمن القانون اجلنائي، خيضع مواطنو كازاخستان الذين يرتكبون فع ٨ومبقتضى املادة 
يف الدولة اليت ارُتكب فيها،  خارج كازاخستان للمسؤولية اجلنائية إذا كان الفعل جمرَّماً

يكون هذا الشخص قد أُدين يف دولة أخرى. وخيضع الرعايا األجانب الذين  شريطة أالَّ
ذا كان خارج كازاخستان للمسؤولية اجلنائية مبوجب القانون اجلنائي إ جمرَّماً يرتكبون فعالً

الفعل اجملرَّم مناهضاً ملصاحل كازاخستان أو وقع يف ظروف تنص عليها معاهدة دولية، شريطة 
  انب قد أُدينوا يف دولة أجنبية.يكون الرعايا األج أالَّ
    

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
مبا يف ذلك التعويض عن الضرر  دت كازاخستان سبالً خمتلفة إلزالة عواقب الفساد،حدَّ

من قانون اإلجراءات  ٢٠املعنوي أو املتصل بامللكية يف الدعاوى املدنية أو اجلنائية (الفصل 
اجلنائية). وُتعترب املعاملة املُنجزة عن طريق فعل فساد باطلةً، ألهنا كانت ترمي إىل حتقيق 

من قانون مكافحة الفساد).  ١٩من القانون املدين، واملادة  ١٥٧غرض جنائي (املادة 
 وخالل الزيارة الرمسية، قدمت كازاخستان أمثلة عن إلغاء نتائج مناقصات عامة وإهناء عقود. 
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   )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  اهليئاتبني  والتنسيق فيماصة السلطات املتخصِّ    
صة خمصَّ، سلطة ٢٠١٤الوكالة الوطنية للخدمة املدنية وشؤون مكافحة الفساد، املنشأة عام 

تابعة للدولة معنية مبكافحة الفساد ترفع تقارير إىل الرئيس. وتأخذ الوكالة زمام القيادة يف 
جماالت اخلدمة العمومية والتنسيق بني القطاعات وسائر الوظائف اخلاصة مبكافحة الفساد. 
 وأُنشئت ضمن إطار الوكالة دائرةٌ ملكافحة الفساد تتألف من وحدات حتقيق عملية بشأن

اخلدمة العمومية وهيئات ملكافحة الفساد تشارك يف أنشطة ترمي إىل منع جرائم الفساد 
  يها وقمعها وكشفها والتحقيق فيها.وحترِّ

ويف مكتب املدعي العام، أنشئت أكادميية إلنفاذ القانون توفّر التدريب لاللتحاق بالعمل يف 
 سلطات إنفاذ القانون.

و ار الوكالة املركز الوطين إلدارة شؤون املوظفني، وهوباإلضافة إىل ذلك، يعمل ضمن إط
العمومية اليت يرعاها رئيس كازاخستان وتقدم برامج على  ارةشركة مسامهة، وأكادميية اإلد

 مستوى املاجستري والدكتوراه ودورات تدريبية إىل املوظفني العموميني. 
 واملوظفنيع السلطات العمومية من قانون مكافحة الفساد، يتعّين على مجي ٦ومبقتضى املادة 

 العموميني مكافحة الفساد ضمن نطاق اختصاصاهتم.
وإىل جانب الوكالة، تتوىل وزارة الداخلية وجلنة األمن الوطين ووزارة املالية مكافحة الفساد 
بواسطة تدابري إنفاذ القانون. ويف شىت أقسام مكتب املدعي العام، كُلِّفت مجعيات املوظفني 

   بالتركيز على مكافحة الفساد. واملوظفني
يف احلسبان املعلومات اليت قُدمت هلم،  وقد أخذواوخلص اخلرباء الذين أجروا االستعراض، 

 . التخصصي واملهين ينصعيدالحتسني تدريب املوظفني على إىل مواصلة مثة حاجة أنَّ إىل 
لرقابة املالية التابعة مراجعة احلسابات، وجلنة ا ديوان( حمددةهيئات عمومية  ويتعني على

 لوزارة املالية) نقل املعلومات املتعلقة بالفساد إىل وكاالت إنفاذ القانون. 

حيق ومبوجب قانون خدمات إنفاذ القانون وقانون سلطات الشرطة املالية يف كازاخستان، 
 سؤويل إنفاذ القانون احلصول على املعلومات واملواد الالزمة.مل

لتبادل  مشترك بني الوكاالت الفساد ضمن إطار نظام مبكافحةت املتعلقة تبادل املعلوما وجيري
سلطات إنفاذ القانون واللجنة الرئاسية املعنية مبكافحة الفساد وجملس  فيما بنيعلومات امل

 الفساد يف جمال األعمال التجارية. مبكافحةتنسيق دوائر مكافحة الفساد واللجنة الربملانية املعنية 
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فيما يتعلق جبرائم الفساد تعاون بني املؤسسات املالية ووكاالت إنفاذ القانون م النظَُّيو
) الذي ٢٠٠٩) العائدات اإلجرامية ومتويل اإلرهاب (غسل( تقننيقانون مكافحة  بواسطة

  شبوهة.املصفقات لل اخلاص بالتصديد الربوتوكول حيدِّ
فساد، مبا يف ذلك بواسطة الجرائم  عن سلطات إنفاذ القانون الذين ُيبلغونواطنون امل وُيكافأ

مالية واحدة (املرسوم احلكومي رقم  مبكافأةخط هاتفي لالتصال املباشر وبريد إلكتروين، 
كازاخستان إحصاءات بشأن قضايا  وقد وفّرت). ٢٠١٢آب/أغسطس  ٢٣املؤرخ  ١٠٧٧

  صال املباشر.على أساس تقارير وردت عرب اخلط اهلاتفي لالتبوشرت جنائية وإجراءات إدارية 
    

    يِّدةاجلواملمارسات  اإلجنازات  - ٢- ٢  
  :واملمارسات اجليِّدة يف سياق تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية اإلجنازاتفيما يلي أبرز إمجاالً، 

ملقتضـيات اتفاقيـة    اعتماد تعديالت على القانون اجلنائي ُتجرِّم جرائم الفسـاد وفقـاً    • 
 .األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ُتحتســب الغرامـــة   حيــث  هنــج تشــريعي جديــد بشــأن عقوبــات جــرائم الرشــو،         • 
 قيمة الرشوة. بأضعاف

 .جرائم أصلية ألغراض غسل األموالاعتبار كل أنواع اجلرائم اإلدارية واجلنائية   • 

فرض حظر إلزامي مدى احلياة علـى تـويل مناصـب يف اخلدمـة العموميـة ومناصـب         • 
 اإلدانة جبرائم الفساد. ةيها الدولة يف حالتشارك ف اليت شركاتاليف 

 جرائم فساد. يرتكبونملَن  بالنسبة عدم تطبيق التقادم  • 

ــة مــع املشــتبه      •  ــرام اتفاقــات إجرائي ــة إب ــهمني جبــرائم فســاد،   هبــمإمكاني ــة كواملت آلي
 لتسهيل الكشف عن جرائم الفساد والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون.

 فيمــا بــنيعلومــات امللتبــادل  ٢٠١١يف عــام  الوكــاالت بــني مشــترك نظــاموضــع   • 
 .سلطات إنفاذ القانون

   
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز التدابري القائمة حاليا ملكافحة الفساد:
 



 

14V.15-04240 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.32

تجـرمي الوعـد بالرشـاوى وعرضـها، مـع مراعـاة       لجيـاد سـبل   إلهود اجلمواصلة بذل   • 
 صوصيات املبادئ القانونية اجلنائية لكازاخستان.خ

 رشاوى لصاحل أطراف ثالثة يف القانون اجلنائي.الإعطاء  عن سؤوليةاملالنص على   • 
 لكية رشاوى يف القانون اجلنائي.املالنص على اعتبار املزايا غري املرتبطة ب  • 

عـاة خصوصـيات   جياد سبل لتجرمي طلب الرشاوى، مـع مرا إلمواصلة بذل اجلهود   • 
 املبادئ القانونية اجلنائية لكازاخستان.

 من االتفاقية. ٢ملقتضيات املادة  العموميني وفقاً املوظفنيمواءمة تعاريف   • 

العموميني لدولـة أجنبيـة أو    للموظفنيوضع تعاريف واضحة لمواصلة بذل اجلهود   • 
 منظمة دولية.

ة يف جمـال األنشـطة االقتصـادية أو املاليـة     صـف أيِّ النظر يف إمكانية اعتبار العاملني بـ   • 
أفعـال جمرَّمـة متصـلة     للتـوّرط يف أو التجارية يف منظمات القطاع اخلـاص معرضـني   

 بالرشو التجاري.

الرتكاب الرشو التجـاري يف شـكل غرامـة، ُتحتسـب      عقوبةالنظر يف إمكانية حتديد   • 
  ل أخرى من الرشو.ألشكا العقوبة احملددةعلى  قيمة الرشوة، قياساً بأضعاف

شــخص آخــر  ممتلكــاتالعمــوميني  املــوظفنيالنظــر يف إمكانيــة جتــرمي حتويــل أحــد    • 
 جرمية منفصل يف القانون اجلنائي. كعنصرمن عليها ائُت

ــذل      مــع   •  ــة لكازاخســتان، مواصــلة ب ــة اجلنائي ــادئ القانوني ــاة خصوصــيات املب مراع
ة أو عرضـها هبـدف التحـريض    جياد سبل لتجرمي الوعد مبزية غـري مسـتحق  إلاجلهود 

على اإلدالء بشهادة زور أو التدخل يف اإلدالء بشهادة أو التدخُّل يف تقدمي األدلـة  
  يف دعوى فيما يتعلق بارتكاب جرمية.

باملسـؤولية اإلداريـة الفعالـة للشخصـيات      يقضـي نشاء نظـام  إلاجلهود  بذل مواصلة  • 
الفساد اخلاضعة للتجرمي مبقتضـى   نوع من أنواع جرائمأيِّ  ارتكاب عناالعتبارية 

 عائدات جرائم الفساد. غسلاالتفاقية، كحد أدىن، مبا يف ذلك 

مــن  ٣٦٧ملــادة ا املالحظــات علــىمــن  ٢النظــر يف إمكانيــة تعــديل صــيغة النقطــة    • 
مـن القـانون اجلنـائي،     ٢٥٣ملـادة  ا املالحظات علـى من  ١القانون اجلنائي والنقطة 
لسـلطات إنفـاذ القـانون أو سـلطات      دة األشـخاص طوعـاً  بوضع الصيغة "ُتعتـرب إفـا  
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 عموميــة خاصــة بإعطــاء الرشــوة قبــل معرفــة اهليئــة املختصــة حبصــول الرشــوة ظرفــاً
شخص أعطى رشوة مـن   "ُيعفى الصيغةيعفي الشخص من املسؤولية اجلنائية" حمل 

طات إنفـــاذ القـــانون أو لســـ ذلـــك الشـــخص طوعـــاً أبلـــغاملســـؤولية اجلنائيـــة، إذا 
علــى إمكانيــة ســوء    ممــا يقضــي ســلطات العموميــة اخلاصــة بإعطــاء الرشــوة"،     ال

ستوى التعـاون والظـروف   ملبإجراء تقييم مناسب  ويسمحاستخدام هذه األحكام، 
 .التناوللحالة قيد ل تبعاً، مقدم الرشوةاليت ختفف ذنب 

شـخاص  أللاحلمايـة   تـوفري النظر يف إمكانية اعتماد تشـريعات تـنظم بالتفصـيل آليـة       • 
 معلومات عن جرائم الفساد. الذين يقدمون

الـذين   عـامني اللمـدعني  لاملهين و يالتخصص التدريب تحسنيلمواصلة بذل اجلهود   • 
عنــيني امل تــابعني لوكــاالت إنفــاذ القــانون الققــني احمليشــرفون علــى قضــايا فســاد، و 

 بقضايا فساد.
  

   الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
لمعاهدات الدولية اليت صدقت عليها ل ، يكون) من دستور كازاخستان٣( ٤للمادة  وفقاً

 على قوانني كازاخستان. وُتطبق أحكام املعاهدات الدولية تطبيقاًاألسبقية كازاخستان 
إضافية لتنفيذها يف التشريعات الوطنية. وجيوز  اً، باستثناء القواعد اليت تستلزم أحكاممباشراً

. واعتمد مباشراً ملنصوص عليها يف الفصل الرابع من االتفاقية تطبيقاًتطبيق القواعد اإلجرائية ا
 لدىمكتب املدعي العام تعليمات بشأن تنظيم رقابة االدعاء العام على تطبيق التشريعات 

  التعاون القانوين الدويل.  تنفيذ
رمني الزيارة الوطنية، لُوحظ بصورة خاصة غياب أمثلة عملية عن القيام بتسليم اجمل وخالل

  وتقدمي املساعدة القانونية على أساس االتفاقية.
  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     

ات الدولية من الدستور واالتفاق ١١و ٤خيضع تسليم اجملرمني يف كازاخستان للمادتني 
من القانون اجلنائي. ويتخذ  ٩من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  ٦٠املناسبة والفصل 

عملية حتقق فيما يتعلق املدعي العام أو نائبه قرارات بشأن تسليم اجملرمني على أساس نتائج 
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من قانون  ٥٩٢و ٥٩١تسليم، وجيوز الطعن يف هذه القرارات أمام احملكمة العليا (املادتان بال
 اإلجراءات اجلنائية). 

من قانون  ٥٩٠(املادة  وال ُيسمح بتسليم اجملرمني يف حال عدم اعتبار السلوك جرماً
اإلجراءات اجلنائية). وُيسمح بتسليم اجملرمني إذا كان القانون ينص على السجن مدة ال تقل 

كان أساسها تسليم اجملرم أو األفعال اجملرَّمة اليت ُيطلب على  بأحد عن عام واحد فيما يتعلق
ُحكم على الشخص بالسجن وال تقلّ املدة املتبقية الستكمال تلك العقوبة عن ستة أشهر  قد

 من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥٧٩(املادة 
اإلشارة عن طريق  ،ااجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ُتدرج تلقائيأنَّ وشرحت كازاخستان 

 عليها كازاخستان. اليت توقّععاهدات الثنائية اليت تتعلق بتسليم اجملرمني يف كل امل ،إليها
من قانون اإلجراءات  ٥٥٨مببدأ املعاملة باملثل (املادة  وميكن إتاحة تسليم اجملرمني عمالً

ستستخدم هذه االتفاقية  أهنا ،على االتفاقية هابعد تصديق ،كازاخستان وقد أعلنتاجلنائية). 
طراف يف االتفاقية. ويرد األدول سائر الللتعاون بشأن تسليم اجملرمني مع كأساس قانوين 

  احلكم عينه يف قانون كازاخستان بشأن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.
وال يوجد يف كازاخستان حكم بشأن إجراء تسليم ميسر للمجرمني. وباإلشارة إىل املادة 

 وز تسريع وترية معاجلة طلب تسليم جمرمني.) من االتفاقية، جي٩( ٤٤
من قانون اإلجراءات اجلنائية، جيوز أن حتتجز كازاخستان  ٥٨٨و ٥٨٧ومبوجب املادتني 

 ٥٨٩باملادة  يوما. وعمالً ٤٠طُلب تسليمه، وأن تبقيه قيد االحتجاز فترة تصل إىل  شخصاً
من أجل تسليمه  مطلوبشخص  توقيفكازاخستان لمن قانون اإلجراءات اجلنائية، جيوز 

 . همن تاريخ احتجاز شهراً ١٢يف غضون تسليمه 
من  ٩من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  ٥٩٠من الدستور واملادة  ١١ومبقتضى املادة 

القانون اجلنائي، ال ميكن تسليم مواطن كازاخستاين إىل دولة أجنبية ما مل ينص اتفاق دويل 
ل معاهدة ثنائية واحدة من هذا القبيل). وعندما يستند على غري ذلك (يوجد على األق

الرفض إىل أسباب ذات صلة باملواطنة يف كازاخستان، يؤكد مكتب املدعي العام استعداده 
من قانون اإلجراءات اجلنائية. وجيوز أن تنفذ  ٥٩٨إلجراء مالحقة قضائية مبوجب املادة 

 ٦٠٧و ٦٠١(املادتان  قضائهتبقى من فترة أو ما  صدر يف الدولة الطالبة كازاخستان حكماً
 من قانون اإلجراءات اجلنائية).
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من قانون اإلجراءات  ٥٨٦) من االتفاقية مباشرةً. وحتمي املادة ١٤( ٤٤وتطبَّق املادة 
 اجلنائية حقوق الشخص املطلوب تسليمه.

لى أساس ) من االتفاقية مباشرةً على طلبات التسليم الواردة ع١٥( ٤٤وتطبَّق املادة 
الشخص أنَّ ر تسليم اجملرمني يف حال وجود أسباب تدعو إىل االعتقاد باالتفاقية. وُيحظَ

العرق أو الدين أو اجلنسية أو العضوية يف فئة اجتماعية ب ألسباب تتعلق قد ُيحاكَم املطلوب
 من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥٩٠أو املعتقدات السياسية (املادة 

تسليم اجملرمني،  مسائلالتعاون يف  بشأنيف معاهدات متعددة األطراف  وتشارك كازاخستان
و بشأن املساعدة القانونية والعالقات القانونية يف امبا يف ذلك اتفاقية مينسك واتفاقية كيشين

 معاهدة دولية. ١٤). وأبرمت كازاخستان ٢٠٠٢املسائل املدنية واُألسرية واجلنائية (
من قانون اإلجراءات اجلنائية  ٥٦اإلجراءات اجلنائية (الفصل من قانون  ٦٢ظم الفصل نوي

السابق) تسليم شخص ُمدان. وكازاخستان عضو يف اتفاقية رابطة الدول املستقلة بشأن نقل 
). وأبرمت كازاخستان ١٩٩٨بالسجن من أجل مواصلة تنفيذ العقوبات (  احملكوم عليهم

 تسع معاهدات ثنائية.
من قانون اإلجراءات اجلنائية؛  ٦١نائية إىل دولة أخرى (الفصل جلا اإلجراءاتنقل  وُيمكن

من قانون اإلجراءات اجلنائية السابق) إذا ُرفض تسليم الشخص إىل  ٥٢٩و ٥٢٧واملادتان 
 السليم تطبيقال بغيةنائية اجل اإلجراءاتم قانون اإلجراءات اجلنائية نقل كازاخستان. وال ينظِّ

  ، عدة واليات قضائية.مثالً لعدالة عندما متس القضية،ل
  

  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
دولية أو على أساس مبدأ املعاملة باملثل العاهدات املُتقدَّم املساعدة القانونية على أساس 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية السابق). ٥٥من قانون اإلجراءات اجلنائية، والقسم  ١٢  (القسم
فيما يتعلق باإلجراءات السابقة املدعي العام يف طلبات تقدمي املساعدة القانونية  وينظر مكتب

  ذاهتا لدى نظرها من جانب احملكمة العليا. إجراءات احملاكمةفيما يتعلق بلمحاكمة، ول
إىل أقصى حد ممكن، مبا يف  تقدَّماملساعدة القانونية أنَّ وأفادت السلطات يف كازاخستان ب

يف حاالت إالَّ  عتبارية. وال ُتعد ازدواجية التجرمي شرطاًاالشخصيات الجرائم  ذلك يف قضايا
قدمة املطلبات القدمة على أساس مبدأ املعاملة باملثل. وال ينطبق هذا الشرط على املطلبات ال

 من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥٦٩مبوجب االتفاقية (املادة 
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  .التفاقيةل املباشر تطبيقال يف إطارادلة ملعظم األغراض تقدمي املساعدة القانونية املتب وجيوز
 العائدات اإلجرامية وتعقبها وجتميدها. استبانةمن قانون اإلجراءات اجلنائية  ٥٧٧م املادة وتنظِّ

من قانون اإلجراءات اجلنائية احلفاظ على سرية املعلومات املنقولة دون  ٥٦٨املادة  وتتناول
  أخرى يف االتفاقية.طلب مسبق إىل دول أطراف 

دول الفيما يتصل ب ٤٦من املادة  ٢٩- ٩تطبيق الفقرات  إمكانيةوأكدت كازاخستان 
 معاهدات ثنائية بشأن املساعدة القانونية. مل ُتربم معها أيُّ اليت طرافاأل

خستان" اشخص موجود خارج كاز حضور أمر" ٥٧٥"النقل املؤقت" و ٥٧٤وتشمل املادتان 
 من االتفاقية. ٤٦من املادة  ١٢و ١١و ١٠ت اجلنائية الفقرات من قانون اإلجراءا

من  ٤٦ويشكل مكتب املدعي العام السلطة املركزية يف كازاخستان ألغراض املادة 
 االتفاقية. وُتقبل اللغتان الكازاخستانية والروسية يف طلبات تقدمي املساعدة القانونية.

بواسطة الفاكس أو وسيلة اتصال  البالططرف المن  أن تقبل كازاخستان طلباً وجيوز
تنفيذ خيضع من قانون اإلجراءات اجلنائية. و ٥٥٩، وذلك مبقتضى املادة غريهاإلكترونية أو 

أو نقل الوثائق األصلية. وُتقبل الطلبات املنقولة عرب املنظمة  إرسالهتأكيد  لشرطالطلب 
 يد خطي.يليها تأكوا شفهي املنقولة الدولية للشرطة اجلنائية، أو

من قانون اإلجراءات اجلنائية)  ٥٦٥الشروط املتعلقة مبحتوى الطلبات وشكلها (املادة  وتتفق
  ) من االتفاقية.١٥( ٤٦مع املادة 

األعمال اإلجرائية عرب رابط فيديو  رييتسبو الطالبة ةوُيسمح بتطبيق القانون اإلجرائي للدول
 نائية).من قانون اإلجراءات اجل ٥٧٠و ٥٧٦و ٥٦٦(املواد 

وهي من قانون اإلجراءات اجلنائية،  ٥٦٩وترد أسباب رفض تقدمي املساعدة القانونية يف املادة 
) من االتفاقية. وتبلِّغ السلطة املختصة يف كازاخستان الطرف ٢١( ٤٦مع املادة  عموماً متفقة

 جلنائية).من قانون اإلجراءات ا ٥٦٧بأسباب الرفض وشروط إعادة النظر فيه (املادة  الطالب
) من االتفاقية ٢٦( ٤٦إجراء مشاورات باالستناد إىل املادة  جيوزوقبل رفض طلب ما، 

 من قانون اإلجراءات اجلنائية. ٥٦٧واملادة 
 أمر املترتبة على نفقاتالوتتحمل كازاخستان تكاليف تقدمي املساعدة القانونية، باستثناء 

وضمان سالمتهم وإجراء  الطالبف حضور مشاركني يف دعاوى جنائية إىل إقليم الطر
 من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥٦٤رباء ونقل الشخص املطلوب تسليمه (املادة اخلتقييمات 
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دة األطراف بشأن املساعدة القانونية (على سبيل املثال دوكازاخستان طرف يف اتفاقيات متع
معاهدة ثنائية بشأن و). وأبرمت كازاخستان سبع عشرة ااتفاقية مينسك واتفاقية كيشين

  املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية.
  

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

كازاخستان طرف يف اتفاقات بشأن التعاون يف جمال مكافحة الفساد (انظر القائمة 
 طيه). املرفقة

ني العامني يف الدول اخلاص بالتعاون بني مكاتب املدع ي العام عضو يف االتفاقومكتب املدع
األعضاء يف رابطة الدول املستقلة يف جمال مكافحة الفساد، ويف مخسة اتفاقات ثنائية مع 

 مكاتب مدعني عامني يف دول أخرى.
 خرى.األطراف األدول الوتعترب كازاخستان االتفاقيةَ أساَس التعاون مع 

دة املراقبة املالية يف كازاخستان عضو يف جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات ووح
مذكرات تفاهم ثنائية بشأن التعاون مع وحدات  ١٠أبرمت هذه الوحدة قد املالية. و

 .أجنبيةاالستخبارات املالية يف دول 
 يف السفارات قانونينيالستشارين املبواسطة  على املستوى العمليايتوُيجرى تبادل املعلومات 

تصال يف مكتب املدعي العام يف االحتاد الروسي ووزارة الداخلية يف االحتاد االوضباط 
  الروسي ووزارة الداخلية يف مجهورية قريغيزستان.

و على إمكانية امن اتفاقية كيشين ٦٣من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  ٥٧٨وتنص املادة 
  إجراء حتقيقات مشتركة. 

قانون من  ١١اصة (املادة اخلتحري السلطات إنفاذ القانون أن تستخدم أساليب وجيوز ل
إجراءات التحقيق يف كازاخستان أو دول أخرى ب االضطالع جيوزعمليات الشرطة). كما 

  و). امن اتفاقية كيشين ١٠٨دولية (على سبيل املثال املادة العاهدات املتشريعات والعلى أساس 
  

   مارسات اجليِّدةوامل اإلجنازات  - ٢- ٣  
وممارسات جيِّدة يف إطار تنفيذ الفصل الرابع  إجنازات، تعترب النقاط التالية إمجاالً
  االتفاقية:   من



 

20V.15-04240 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.32

 اعتماد تعديالت يف قانون اإلجراءات اجلنائيـة تعـزز الئحـة تنظيميـة أكثـر اكتمـاالً        • 
ئيـة، مبـا يف ذلـك    تقـدمي املسـاعدة القانونيـة الدوليـة يف املسـائل اجلنا      بشأن وتفصيالً

العائدات اإلجرامية وجتميدها وتعقبـها   استبانةاملسائل املتصلة باالتفاقية، وال سيما 
املسـاعدة   طلبـات طلوبـة يف  املجرائية اإلعمال األومصادرهتا، وإمكانية االضطالع ب

 القانونية عرب رابط فيديو، وتشكيل أفرقة حتقيق مشتركة.  

 لـدى يم رقابة االدعـاء العـام علـى تطبيـق التشـريعات      تنظب اخلاصةتأكيد التعليمات   • 
فعاليـة جهـود دوائـر    مـن   حيسن كثرياً إنفاذ التعاون القانوين الدويل باعتبارها تدبرياً

 االدعاء العام يف سبيل تقدمي املساعدة القانونية الدولية.

اون مشاركة كازاخستان يف اتفاقات إقليمية ومتعددة األطراف وثنائيـة بشـأن التعـ     • 
 الدويل يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك مكافحة الفساد.

مشــاركة كازاخســتان يف عــدد مــن االتفاقــات الدوليــة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف   • 
والـيت تشـمل    ،احلكومية الدولية واملشتركة بني اإلدارات يف جمال مكافحـة الفسـاد  

 جرائم فساد بصورة خاصة.

ــدمي      •  ــب تق ــول طل ــة قب ــتمس     إمكاني ــن الطــرف املل ــتركة م ــة املش املســاعدة القانوني
بوسـائل شـفهية يليهـا     وكذلك، غريهالكترونية أو اإلتصال االبالفاكس أو وسائل 

  فعالية يف تقدمي املساعدة القانونية.ال مزيد من تأكيد خطي كتدبري لضمان
  

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
طار عمل لتعزيز اإلجراءات اليت اختذهتا كازاخستان يف ميكن أن تشكل التوصيات التالية إ

  سبيل مكافحة الفساد وتثبيتها:
ــود      حتــت   •  ــة والســجالت اخلاصــة، مواصــلة اجله ــة اإلحصــاءات القانوني ــة جلن رعاي

مكافحـة   علـى لتعـاون الـدويل   لأمثلـة   عنمع معلومات إحصائية وعملية جلاملبذولة 
 قييم فعالية آليات التعاون يف هذا الصدد.  إىل حتسني ت الفساد واستخدامها سعياً

ــراءات      •  ــة وضــع إج ــر يف إمكاني ــل وتبســيط    لالنظ ــليم اجملــرمني املعجَّ ــات املتس تطلب
قدمة مبقتضى االتفاقية، على حنو يتماشى مع املـادة  املطلبات الثباتية فيما يتصل باإل
 ) من االتفاقية.  ٩( ٤٤
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التفاقيـة  ل طبقـاً بشـأن فعـل جمـرَّم     ة القضـائية املالحقالنظر يف إمكانية نقل إجراءات   • 
علـى النحـو   العدالـة   إقامـة صـاحل  لهذا النقـل   يكون عندماإىل دول أطراف أخرى، 

 .  االدعاءتركيز  بغيةعدة واليات قضائية،  متس اليت قضاياال، ال سيما يف السليم

خـرى  األول دالـ التعاون على حنو فعال مع سلطات إنفاذ القانون يف  تعزيزمواصلة   • 
مـن االتفاقيـة،    ٤٨دول الرابطـة املسـتقلة مبوجـب املـادة      غـري طراف يف االتفاقية األ

 مبا يف ذلك إقامة اتصاالت مباشرة لتبادل معلومات عملية.  

النظــر يف إمكانيــة إبــرام اتفاقــات إضــافية مــع دول أخــرى أطــراف يف االتفاقيــة يف     • 
 ق يف جرائم الفساد.  لتحقيلاصة اخلتحري الجمال استخدام أساليب 

  
  


