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      خالصة وافية  - ثانياً  
      سنغافورة    

سي لسنغافورة يف سياق تنفيذ اتفاقية عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّمقدِّمة: حملة   - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد األمم

ــة  النظــام  نظــام وستمنســتر للحكــم القــائم علــى   منــوذجعلــى تعمــل بنظــام ســنغافورة مجهوري
الســلطات التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضـــائية الركـــائز   وتشـــكِّلالربملــاين ذي اجمللـــس الواحـــد.  

  الدستورية الثالث للحكومة.
مـن  القانونية ؛ ويستقي مصادره األنغلوسكسوينالقانون  تقليدالنظام القانوين لسنغافورة  ويتبع

جتـهادات الفقهيـة. وسـنغافورة أحـد     والتشـريعات الفرعيـة واال   الرئيسـية الدستور والتشريعات 
  .اًمزدوج قانونيا نظاماًالبلدان اليت تعتمد 

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١١ سنغافورة على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد يف   قد وقَّعتو
ــكَّ ، ٢٠٠٥ ــت صـ ــديقها وأودعـ ــا  تصـ ــاين/نوفمرب   ٦يف عليهـ ــرين الثـ ــت ٢٠٠٩تشـ . ودخلـ

  .٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٦النسبة لسنغافورة يف النفاذ ب حيِّزاالتفاقية 
)، وقـانون  ٢٤١(الفصـل  تفاقية ما يلي: قانون منع الفسـاد  بتنفيذ اال التشريعات اخلاصةتشمل 

الفســاد واالجتــار باملخــدرات واجلــرائم اخلطــرية  مكافحــة )، وقــانون ٢٢٤العقوبــات (الفصــل 
)، ٦٨(الفصـل  ن اإلجـراءات اجلنائيـة   ألف)، وقـانو  ٦٥) (الفصل املكاسباألخرى (ُمصادرة 
)، وقــانون تســليم  ٩٧(الفصــل اإلثباتيــة )، وقــانون األدلــة  ٢٤٧(الفصــل وقــانون الســجون  

  ألف). ١٩٠) وقانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية (الفصل ١٠٣(الفصل  املطلوبني
ت يف ممارســات وتشــمل املؤسَّســات ذات الصــلة يف جمــال مكافحــة الفســاد مكتــب التحقيقــا   

مكتـــب النائـــب العـــام، وإدارة الشـــؤون التجاريـــة التابعـــة لقـــوات شـــرطة   غـــرف ، والفســـاد
ســـنغافورة، ووزارة الداخليـــة، ووزارة القـــانون، وهيئـــة النقـــد الســـنغافورية، وشـــعبة اخلدمـــة  

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

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
أشـخاص  أيِّ رشـو وارتشـاء املـوظفني العمـوميني أو      ٦و ٥ املـادتني قانون منع الفساد يف  جيرِّم

مـن القـانون    ٧ املـادة  تـنص كان اجلرم املرتكب متعلقا بعقـد أو عـرض عمـومي،     وإذاآخرين. 
  ى من مخس إىل سبع سنوات.على زيادة مدة العقوبة القصو

 ٥ املـادة ملصـطلح "املوظـف العمـومي"؛ وتنطبـق أحكـام       وال يتضمن قانون منع الفساد تعريفـاً 
منظمـة تـؤدي وظيفـة    أيِّ موظف مدين يعمل لدى احلكومة، وكـذلك علـى مـوظفي    أيِّ على 

لى ذلـك،  ع وزيادةًد بتعريف قانوين. من األشخاص وال ُيقيَّعمومية. ويشمل ذلك فئة واسعة 
عقوبـات أشـد أو   توقَّـع  ما  ةًوكالء. وعادأيِّ على معامالت الفساد مع  ٦ املادةتنطبق أحكام 

دة، ومنــها خيانــة دَّســجن أطــول علــى املــوظفني العمــوميني يف حــال وجــود ظــروف مشــ  ُمــدد
  األمانة العامة وسوء استغالل السلطة.

 ب "أيُّنون منـع الفسـاد علـى أن ُيعاقَـ    من قا ٥ املادة تنصالرشوة "غري املباشرة"،  خيصوفيما 
شخص آخر يف الرشوة". ويشمل هذا العنصـر جـرائم   أيِّ ب باالقترانشخص يشارك بنفسه أو 

) إىل جانــب جــرائم يــاأم اعتبار يــاكــان طبيعأ شــوة مــن خــالل طــرف ثالــث وســيط (ســواء الر
حتــريض أو عمــل مشــترك. فــاق أو ات أطرافــا ثالثــة أو أيِّ تشــملالرشــوة غــري املباشــرة الــيت ال  

  من القانون. ٢٩ للمادةعلى الرشوة أيضا املسؤولية القانونية وفقا  احملرِّضونل مَّويتح
عــرَّف مصــطلح "الترضــية" تعريفــا واســعا حبيــث  ُيمــن قــانون منــع الفســاد،   ٢ومبقتضــى املــادة 

  صفة كانت" على اختالف أشكاهلا. يِّ"خدمة أو حماباة أو مزية من أ أيَّيشمل 
"ترضـية" مـا إىل   مبلـغ  من القـانون قرينـة قابلـة للـدحض مفادهـا أنـه عنـد دفـع          ٨ املادةنشئ ُتو

يسـعى  من شخص أو وكيل لديه معامالت أو  أو حصوله عليه منحه إياهاملوظف العمومي أو 
أو  منحهـا أو تلـك الترضـية   عتـرب دفـع   ُيهيئـة عموميـة،   أيِّ إجراء معامالت مع احلكومـة أو  إىل 

  فعالً من أفعال الفساد. هاعلياحلصول 
الـواردة يف قـانون    َممن قانون العقوبات األحكـا  ٢١٥إىل  ٢١٣و ١٦٥إىل  ١٦١ املوادوتكمِّل 

  موظفني عموميني. تشتمل علىمنع الفساد بتجرمي أفعال الفساد يف سيناريوهات واقعية خمتلفة 
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قــانون منــع الفســاد، إىل  مــن ٦ املــادةمبوجــب الوطنيــة وجتــرَّم الرشــوة واالرتشــاء عــرب احلــدود 
 املـادة شخص أو ارتشائه، مبقتضى أحكـام  أيِّ  على رشو ا تنطبق أحكامهيت، ال٥ املادةجانب 
  .املوضوعمت سوابق قضائية ذات صلة هبذا دِّمن قانون منع الفساد. وقُ ٣٧

 مــن قــانون منــع الفســاد) يف ٦و ٥ نياملــادتوتســتند ســنغافورة إىل األحكــام املتعلقــة بالرشــوة (
ــالنفوذ. وعمــال   مشــول  ــاجرة ب ــادةاملت ــع الفســاد،   ٢( ٩ بامل ــانون من ــن ق ــة  ) م ــة املالحق يف حال

الشـخص   نَّأ ُيثبـت دليل أيِّ مي من قانون منع الفساد، ال ُيشترط تقد ٦ املادةالقضائية مبوجب 
 ُمتلقي الرشوة لديه السلطة أو احلق أو الفرصـة ملمارسـة النفـوذ. وقُـدِّمت سـوابق قضـائية ذات      

  صلة للربهنة على التنفيذ.
من قانون منع الفساد بني الفساد يف القطاع  ٦و ٥ املادتنيوال ُتفرِّق اجلرائم املنصوص عليها يف 

بل تتماثل العقوبات املوقّعة يف كليهما: فُيعاقب بغرامة قصوى  ،العام والفساد يف القطاع اخلاص
أو بالسجن ملدة ال تتجاوز مخـس  دوالر أمريكي عن كل جرم مرتكب،  ١٠٠ ٠٠٠ال تتجاوز 

  سنوات، أو بكليهما. وقُدِّمت إحصاءات وسوابق قضائية للربهنة على التنفيذ.
    

    )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال    
الســادس مــن قــانون مكافحــة الفســاد واالجتــار باملخــدرات واجلــرائم اخلطــرية األخــرى  اجلــزءرِّم جيــ

متأتيـة مـن    مبكاسبالحتفاظ على اخص ضالع يف ارتكاب جرم أصلي األفعال املتعلقة مبساعدة ش
نصُّ تـ املتأتيـة مـن السـلوك اإلجرامـي. و     املكاسـب سلوك إجرامي بوسائل خمتلفة، إىل جانب غسـل  

مثـة  أنَّ شـخص يعـرف أو لديـه أسـباب معقولـة لالشـتباه يف       أيِّ مـن القـانون علـى جتـرمي      ٤٨ املادة
إىل  ٤١١ املــوادبــدء ويفشــي معلومــات ذات صــلة بــذلك. وجتــرِّم  أو علــى وشــك ال ريــاًجا اًحتقيقــ
  ف فيها.رُّتلقي عائدات متأتية من جرمية أو االحتفاظ هبا أو املساعدة يف إخفائها أو التص ٤١٤

ــوايل  اخلــامس واخلــامس ألــف   ويشــمل الفصــالن ــانون  علــى الت ــذين  العقوبــات مــن ق ــاة ال اجلن
 ٥١١ وتشـمل املـادة  التحـريض أو التـآمر اجلنـائي.     بواسطةيشاركون يف جرائم غسل األموال 
  يف اجلُرم. من القانون اجلنائي مسائل الشروع

وتعتمــد ســنغافورة هنــج القــوائم يف تعريــف اجلــرائم األصــلية املتعلقــة بغســل األمــوال. وميكــن     
 ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥تعديل اجلدول يف إطار عمليـة إداريـة، وقـد حـدث ذلـك يف أعـوام       

ــدة مــن اجلــرائم األصــلية، مبــا يف    ٢٠١٣و ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ، إلدراج جمموعــة جدي
ذلك مجيع اجلرائم املشمولة باتفاقية مكافحة الفساد. وأُجري آخر تعديل على قانون مكافحـة  
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القـانوين  لتعزيـز النظـام    ٢٠١٤الفساد واالجتار باملخدرات واجلـرائم اخلطـرية األخـرى يف عـام     
  وفقا للمعايري الدولية.

  وقد لوحقت قضايا ذات صلة. ،مشمولة أيضاًئم األصلية املُرتكبة خارج البلد اجلراو
شخصــا يف جــرائم أصــلية وجــرائم غســل أمــوال       ٦٠ديــن أُ، ٢٠١٣و ٢٠١٠وبــني عــامي  

) مــن قــانون مكافحــة ١( ٤٧الــذايت مبقتضــى املــادة كــذلك. وُتالحــق جــرائم غســل األمــوال  
العام ضد كـوه سـيا ولـيم     املدَّعيقضية ة األخرى (الفساد واالجتار باملخدرات واجلرائم اخلطري

  ).٢٩٢التقارير القانونية لسنغافورة  ١] ٢٠١٢[ شيا مينغ
 ،دون املشاركة يف اجلرميـة األصـلية  من م إخفاء العائدات املتأتية من اجلرمية واالحتفاظ هبا رَّوجي

رائم اخلطـرية األخـرى   وفقا للجزء السادس من قانون مكافحة الفساد واالجتار باملخدرات واجل
  من قانون العقوبات. وقُدِّمت سوابق قضائية للربهنة على التنفيذ. ٤١٤إىل  ٤١٠ واملواد

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

 طيـا مشـمولة من  وظيفتـه  اختالس أو تسريب األموال املوجودة يف عهدة موظف عمـومي حبكـم  
إىل  ٤٠٦ مبقتضـى املـواد   وُتجـرَّم ، مـن قـانون العقوبـات)    ٤٠٥ املـادة جرمية خيانة األمانـة ( يف 

مــن قــانون العقوبــات. وال ُيشــترط أن تعــود املمتلكــات املختلســة أو املبــدَّدة أو املســّربة   ٤٠٩
عتـداد  بفائدة شخصية على املوظف العمومي. واستنادا إىل طبيعة السلوك اإلجرامـي، جيـوز اال  

إىل  ٣٧٨ املــوادالســرقة (علــى ســبيل املثــال جبــرائم أخــرى مشــمولة بقــانون العقوبــات، ومنــها 
  من القانون ذاته). ٤٢٠إىل  ٤١٥ املوادمن قانون العقوبات) أو الغش ( ٣٨١
بني ارتكاب موظفني عمـوميني أو أشـخاص مـن القطـاع اخلـاص جلـرائم االخـتالس         قُيفرَّوال 

 القطـاع اخلـاص الـذين يقومـون بـاختالس أو تبديـد ممتلكـات يرتكبـون         والتبديد. فالعاملون يف
  .الشأنبذلك جرائم خيانة األمانة أو السرقة أو الغش. وقُدِّمت سوابق قضائية ذات صلة هبذا 

النظـر يف بعـض جـرائم سـوء السـلوك يف       رٍوجـا  ،اسـتعراض قـانون منـع الفسـاد     حاليـا وُيجرى 
  ملشروع.املناصب العامة واإلثراء غري ا

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

بـاء مـن قـانون العقوبـات).      ٢٠٤ألـف و  ٢٠٤ املادتـان ُتجرَّم إعاقة سري العدالة جترميا شـامال ( 
دنيـة أو التهديـد   تفاصيل بشأن الوسائل احملـددة (اسـتخدام القـوة الب   مل يتضمن القانون  ومع أنَّ

مبـا يكفـي السـتيعاب تلـك األفعـال. وميكـن        واسعانا احلكمني املشار إليهم نَّأو الترهيب)، فإ
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(ب) مـن   ٥ املـادة يف ذلـك الشـهود مبوجـب     مبـن مالحقة مجيـع األشـخاص املتـهمني بالرشـوة     
باء من قانون العقوبـات. وقُـدِّمت سـوابق قضـائية ذات صـلة       ٢٠٤ املادةمنع الفساد أو  قانون
  .الشأنهبذا 

ــان  ــانون العق  ٢٢٥و ٢٢٤ وتشــمل املادت ــة إلقــاء القــبض بشــكل    مــن ق وبــات مقاومــة أو إعاق
 املـواد  تـنص اسـتخدام القـوة اجلسـدية،     وفقا ألحكـام االتفاقيـة. ويف حـال    قانوين على شخص

 األذىأو  بالتسـبُّب بـأذى  من قانون العقوبـات علـى جتـرمي قيـام شـخص       ٣٥٣و ٣٣٣و ٣٣٢
أداء مهـام عملـه.    علـى التـوايل ملنـع موظـف عمـومي مـن      اإلجرامـي  الشديد أو استخدام القوة 

مـن قـانون منـع الفسـاد كـذلك إعاقـة مـوظفي         ٢٦مـن املـادة   (أ) و(ب)  كما تشمل الفقرتان
مـن املهـام أو الصـالحيات املسـندة إلـيهم       مكتب التحقيقات يف ممارسات الفسـاد عـن أداء أيٍّ  

مــن قــانون مكافحــة الفســاد   ٥٧ املــادةصــلة يف هــذا الصــدد أيضــا  وممــا لــهمبوجــب القــانون. 
  االجتار باملخدرات واجلرائم اخلطرية األخرى.و
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
ســنغافورة املســؤولية اجلنائيــة واإلداريــة للشخصــيات االعتباريــة عــن اجلــرائم املشــمولة     أقــرَّت

 ضوُتفـوَّ . يف هـذا الصـدد   على سبل انتصاف مدنية األنغلوسكسوينالقانون  وينصُّباالتفاقية، 
صالحية فرض طائفة واسعة من اإلجراءات التنظيمية والتدابري الرقابيـة  بهيئة النقد السنغافورية 

  وفقا لقانون هيئة النقد السنغافورية.
وال توجد حاالت أجرت فيها سنغافورة مالحقة قضـائية حبـق شـركة وموظفيهـا علـى السـواء       

  ك قيود قانونية حتول دون ذلك.مل تكن هنا ومع أنهاملشمول باالتفاقية، نفسه عن اجلرم 
وينصُّ القانون السنغافوري على طائفة من العقوبـات اجلنائيـة وغـري اجلنائيـة حبـق الشخصـيات       

 املقدَّمـة القضـايا واإلحصـاءات    وتـوفِّر االختالفـات يف جسـامة اجلـرائم.    بدقَّـة  االعتبارية تراعي 
  قع العملي.يف الواعلى حنو فعَّال على تطبيق هذه التدابري إثباتات 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

الشـروع يف  مسـألة  مـن قـانون العقوبـات     ٥١١املـادة  من قانون منع الفساد و ٣٠ تشمل املادة
ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف قانون منع الفساد وقـانون العقوبـات. فُيلقـى القـبض علـى      

 ٢٩ املـادتني حـريض أو التـآمر مبوجـب    اجلناة الـذين يشـاركون يف جـرائم الفسـاد مـن بـاب الت      
بـاء مـن قـانون العقوبـات      ١٢٠ألف و ١٢٠و ١١٦ املوادمن قانون منع الفساد. وجترِّم  ٣١و
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أفعــال التحــريض حتضــريا الرتكــاب جــرائم وجمــرد املوافقــة علــى ارتكــاب جــرائم، وإن مل يــتم  
  .الشأناجلرم. وقُدِّمت سوابق قضائية وإحصاءات ذات صلة هبذا 

    
    )٣٧و ٣٠الحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان امل    

علـى طائفـة مـن اجلـزاءات.      فيـنصُّ يراعي قـانون منـع الفسـاد االختالفـات يف جسـامة اجلـرائم       
سـاد  وتطبَّق عقوبة السجن عادةً يف قضايا الفساد يف القطاع العام وفيما يناسب مـن قضـايا الف  

مبـالغ كـبرية أو تضـر باملصـلحة      تنطـوي علـى  الـيت  ، ومنها مثالً يف القطاع اخلاص اليت ُترتكب
العامة. وفضال على ذلك، تصبح جرمية الرشوة أشد جسامة إذا ما كانت تتعلق بعقـود عامـة.   

مــن قــانون منــع الفســاد صــراحةً علــى انتــزاع عائــدات الفســاد مــن متلقــي     ١٣ املــادةنص تــو
احملـاكم   نَّأإالَّ  ؛فورة مبادئ توجيهية منشورة بشأن العقوبـات الرشاوى. وال يوجد لدى سنغا

املـدعي العـام ضـد آنـغ     قضـية  تصدر قرارات معياريـة تضـفي يقينـا ووضـوحا علـى العقوبـات (      
لعقوبـات  م ااألحكـ . ومن مث، توجد معايري )١٣٤] حمكمة سنغافورة العليا ٢٠١١[ سينغ ثور

  وبات املناسبة.عن كل جرم تراعيها احملاكم يف حتديد العق
قضــائية فيمــا يتعلــق بــاجلرائم   امتيــازاتحصــانات أو  يَّن احملليــون أوح املوظفــون العموميــوال ُيمــن

  ، ال يتمتع رئيس البالد أو أعضاء السلطة القضائية باحلصانة.وعلى حنو مماثلاملشمولة باالتفاقية. 
، بالنائــب العــام بصــفته وُتنــاط ســلطة املالحقــة القضــائية عــن جــرائم الفســاد، حبكــم الدســتور  

) مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). ١( ١١ املــادة) مــن الدســتور، ٨( ٣٥املــّدعي العــام (املــادة 
ُتقّيد ممارسة هذا السلطة التقديرية بوجه عام، باستثناء فيما يتصل مبمارسـتها بسـوء نيـة أو     وال

 ام رافينثـران ضـد النائـب العـام    رامالينغقضية رة ولنطاق الصالحية: بتجاوز حدود السلطة املقرَّ
 العــام املــدَّعيكويــك هــوك يل ضــد (قضــية و؛ ٤٩التقــارير القانونيــة لســنغافورة  ٢] ٢٠١٢[
ى مبادئ الـردع العـام واملصـلحة العامـة     ). وتتجل٢٥َّ] حمكمة االستئناف السنغافورية ٢٠١٢[

ر املبـادئ  فِّلتمحـيص. وتـو  بقوة يف قرار املدعي العام باملالحقة. ومن مث خيضع هـذا القـرار إىل ا  
الختــاذ القــرارات واالتســاق، راً مكتــب النائــب العــام إطــا لــدىالتوجيهيــة للمالحقــة القضــائية 

. ةالداخليـ  للمراجعـة تطبيـق نظـام صـارم    بوختضع لعمليـة اسـتعراض وحتـديث دوريـة بـاالقتران      
موظــف أقــدم  مــن ِقبــل للمراجعــةوختضــع مجيــع القــرارات الــيت ُيصــدرها وكــالء النائــب العــام 

واحــد علــى األقــل. ويســتلزم إجــراء كــل مالحقــة يف إطــار قــانون منــع الفســاد احلصــول علــى  
  للمحاكمة. تقدمي القضيةالعام قبل  املدَّعيموافقة مكتوبة من 

أمام احملكمة عن طريق تقدمي قدر كاف مـن سـندات   يف القضايا اجلنائية وُيكفل مثول املتهمني 
) مــن قــانون ١( ١٠٤ املــادة كمــا حتــدِّداإلجــراءات اجلنائيــة). ن مــن قــانو ٩٦ املــادةالكفالــة (
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اإلجراءات اجلنائية التزامات الضمانة، اليت تشمل ضمان حضور املتـهم إلجـراء التحقيقـات أو    
مـع املتـهم، وضـمان بقـاء املتــهم يف     يوميـا  التواصـل  علـى   واملواظبـة حضـور جلسـات احملكمـة،    

  ف ذلك.ما مل تسمح احملكمة خبال ،سنغافورة
عنـهم أوجـه   املعايري القانونية لتحديد أهلية املدانني لإلفراج املبكر أو اإلفراج املشروط  يف وتظهر
(أي اإلفـراج املبكـر) يف معظـم    إسـقاط العقوبـة   يف جسامة اجلرائم. وميكن االستفادة مـن   التباين

إسـقاط  وز النظـر يف  اجلرائم (مبا يف ذلك جرائم الفسـاد)، باسـتثناء بعـض اجلـرائم اجلسـيمة. وجيـ      
  سنة من العقوبة. ٢٠دانني الذين يقضون فترة السجن مدى احلياة بعد انقضاء عن امل العقوبة

يف احملـاكم؛ وُيتخـذ    يا، ُيالحق قضـائ إجرامياارتكاب موظف عمومي فعال  ويف حال انكشاف
. إذا مـا أُديـن  ) أو العـزل  االنتـداب لعمـل آخـر   حبقه إجراء تأدييب (الوقف عن العمـل أو إعـادة   

ر املـدعي العـام   رَّكما جيوز توقيع عقوبات تأديبيـة مماثلـة علـى املـوظفني العمـوميني حـىت وإن قـ       
  عدم مالحقتهم.

أو بغرامـة   سـنة علـى األقـل   بالسـجن ملـدة    وُيحكم عليهماألشخاص الذين تثبت إدانتهم  وُيجرَّد
 ٧٢و ٤٥هاء و ٣٧ املواد( لعموميةابعض املناصب  األهلية لتقلُّددوالر من  ٢ ٠٠٠ تقل عن ال

شخص مدان جبرائم تنطوي على احتيال أو غش ُيعاقب عليهـا   من الدستور). وُيحَرم تلقائيا أيُّ
منصــب مــدير شــركة عامــة أو خاصــة يف  األهليــة لتقلُّــدبالســجن ملــدة ثالثــة أشــهر أو أكثــر مــن 

  من قانون الشركات). ١٥٤ املادةسنغافورة لفترة مخس سنوات أو لفترة حتددها احملكمة (
  وتطبِّق سنغافورة عدة برامج لدعم إعادة إدماج السجناء يف اجملتمع.

وفقـا ألحكـام القـانون    وذلـك  عة علـى املتعـاونني مـع العدالـة     العقوبات املوقَّأحكام وميكن ختفيف 
شخصـــني أو أكثـــر، ميكـــن أيضـــا أن ُيمـــنح  تشـــتمل علـــى. ويف القضـــايا الـــيت األنغلوسكســـوين

اللتمـاس االتفـاق   ) من قـانون منـع الفسـاد). ومثـة نظـام قـائم       ٣( ٣٥ املادةونون تعويضات (املتعا
 إذا مـا كـانوا  مـن احلمايـة إىل املتعـاونني     ف العقوبة. وميكن أن ُيـوفَّر نـوعٌ  من أجل ختفي التفاوضي

  أيضا شهودا.
    

    )٣٣و ٣٢(املادتان  واملبلِّغنيمحاية الشهود     
ذلك كأولوية نظرا لصغر حجم الـبالد   ُيبلَّغ عنجما حلماية الشهود. ومل ال تطبِّق سنغافورة برنا

مكتــب التحقيقــات يف أنَّ إالَّ وثقافــة احتــرام ســيادة القــانون القويــة الــيت أفــادت هبــا التقــارير.   
يف إمكانية وضع إجراءات داخلية ومبادئ توجيهيـة تتعلـق حبمايـة     حالياممارسات الفساد ينظر 

مـا مـن أعمـال االنتقـام أو الترهيـب       دٍّظـى الشـهود واخلـرباء باحلمايـة إىل حـ     حيلكن الشهود. و
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أو عــن مســارها إعاقــة لســري العدالــة أو منعهــا أو حرفهــا أيِّ جتــرمي  وذلــك مــن خــاللاحملتملــة 
ألــف مــن قــانون العقوبــات). ومــن املمكــن أن ترافــق الشــرطة وموظفــو     ٢٠٤ املــادةوقفهــا (

 نَّكمة يف حاالت الترهيـب. ويف حـني أ  إىل احمل لفساد الشهوَدمكتب التحقيقات يف ممارسات ا
ام وصـالت فيـديو   سمح باسـتخد تات اجلنائية ميكن أن من قانون اإلجراء(ه)  )٢( ٢٨١ املادة

  ذلك ال ينطبق على جرائم الفساد يف الوقت احلايل. نَّيف احملاكمات، فإ
اتفاقـات أو ترتيبـات    ومل تـربِم أيُّ  حمليـا،  لتغيري حمل إقامـة الشـهود   تسهيالتسنغافورة  توفِّروال 

آرائهـم   بعـرض . وتسـمح سـنغافورة للضـحايا    دوليـا لتغيري حمل إقامة الشهود واخلـرباء والضـحايا   
يف اإلجــراءات اجلنائيــة عــن طريــق بيانــات تــأثر الضــحايا بالضــرر    ودواعــي قلقهــم والنظــر فيهــا 

  الالحق هبم.
ن هويِّــة املــبلِّغني خــالل التحقيقــات وإجــراءات احملــاكم ت مــن عــدم اإلفصــاح عــبُّــوُيجــرى التث

من قانون مكافحة الفساد واالجتار باملخدرات واجلرائم اخلطـرية األخـرى،    ٤٤و ٣٩ املادتان(
تــدابري حمــددة إضــافية حلمايــة األشــخاص  مــن قــانون منــع الفســاد). وال تطبَّــق أيُّ ٣٦ واملــادة

علــى جتــرمي أعمــال يــنص قــانون العقوبــات  ومــع أنَّ، غ هلــاالــيت ال ُمســوِّاملــبلِّغني مــن املعاملــة 
  االنتقام والترهيب.

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

مـن قـانون مكافحـة الفسـاد واالجتـار باملخـدرات        ٥مـن قـانون منـع الفسـاد و     ١٣ املـواد  تنصُّ
اإلجـراءات اجلنائيـة علـى مصـادرة عائـدات       ) مـن قـانون  ٢( ٣٦٤واجلرائم اخلطرية األخـرى و 
هـــة الســـتخدامها يف ارتكـــاب جَّات واألدوات املســـتخدمة أو املودَّاجلرميـــة واملمتلكـــات واملعـــ

مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة للشــرطة ومــوظفي مكتــب  ٣٥ املــادةســمح تجـرائم الفســاد. و 
ــد واحلجــز.      ــإجراء التجمي ــات يف ممارســات الفســاد ب ــادةوتشــمل االتحقيق ــانون   ١٠ مل ــن ق م

لقيمـة  مكافحة الفساد واالجتار باملخـدرات واجلـرائم اخلطـرية األخـرى املُصـادرة علـى أسـاس ا       
  ).٣١، املادة ٦-٤(الفقرات 

احلجــز علــى املوجــودات وجتميــدها مســؤولية إدارة املمتلكــات   تتــولَّىل كــل مؤسســة مَّــوتتح
  احملجوزة واجملّمدة يف أثناء التحقيقات.

السرية املصرفية احلاالت اليت يكون فيها اإلفصاح ضروريا إلجـراء التحقيقـات أو    وُيستثىن من
 ٣١ املـادة  وتـنصُّ املالحقات القضائية يف جرائم مزعومة (اجلدول الثالـث، القـانون املصـريف).    

) مـن  ٢( ٢٠ واملـادة من قانون مكافحة الفساد واالجتار باملخدرات واجلرائم اخلطرية األخرى 
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ــانون اإلجــر  ــراز    ق ــة صــراحةً علــى إصــدار أوامــر إب ــدعاوى  اءات اجلنائي ــة يف ال ــة إثباتي ضــد أدل
  املؤسسات املالية.

(أ) مــن قــانون مكافحــة الفســاد واالجتــار باملخــدرات واجلــرائم اخلطــرية   )١( ٨ املــادةنشــئ تو
  من السلوك اإلجرامي. باملكاسب املستمدَّةاألخرى قرينة قابلة للدحض تتعلق 

من قانون مكافحة الفسـاد واالجتـار باملخـدرات واجلـرائم اخلطـرية األخـرى        ١٣ املادةضمن تو
األطراف الثالثة احلسنة النيـة   َقمن قانون اإلجراءات اجلنائية حقو ٣٧١و ٣٦٩و ٣٦٦ واملواد

  فيما يتصل باحلجز واملصادرة.  
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
  اإلجراءات اجلنائية ضد اجلناة. مباشرةلى ال تطبِّق سنغافورة فترة تقادم ع

ــاء إصــدار      تأخــذوميكــن أن  ــة أثن ــة الصــادرة يف دول أجنبي ــة اجلنائي ــرارات اإلدان ســنغافورة بق
ة مـن وقـائع مماثلـة وفقـا     دَّمسـتم إثباتيـة  العقوبات والبت يف اإلدانة يف القضايا اليت تتضمن أدلة 

  للقانون العام.
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة 
 ٣٧ مـثالً املـادة  ( ٤٢تقيم سنغافورة والية قضائية على معظـم الظـروف املشـار إليهـا يف املـادة      

(ب) مـن قـانون    ٢٩ واملـادة من قانون منـع الفسـاد، ويف احلـاالت الـيت تتضـمن اتفاقـا سـابقا،        
  باء من قانون العقوبات). ١٠٨ألف و ١٠٨ واملادتنيمنع الفساد، 

    
    )٣٥و ٣٤عويض عن الضرر (املادتان عواقب أفعال الفساد؛ الت

وكيـل.  يِّ ترضـية ُتمـنح أل  مبلـغ  أيِّ من قانون منـع الفسـاد، ميكـن اسـترداد      ١٤ املادةمبوجب 
ــالترخيص       ــة للحــاالت، ترســل اإلخطــارات إىل الســلطات القائمــة ب ويف إطــار اإلدارة الالحق
وغريها من السلطات لوضع الشـركات يف القائمـة السـوداء وإلغـاء الـرخص واختـاذ غـري ذلـك         
من التدابري العالجية. وحتتوي مجيع العقود احلكومية على بنود منطية ملكافحـة الفسـاد، تسـمح    

  قود يف حالة الفساد.بفسخ الع
مــن قــانون اإلجــراءات   ٣٥٩ املــادةوميكــن احلصــول علــى تعويضــات عــن األضــرار مبوجــب    

  .األنغلوسكسويناجلنائية وأحكام القانون 
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    )٣٩و ٣٨و ٣٦والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد  املتخصِّصةالسلطات 
وال مكتب التحقيقـات  تشمل املؤسسات ذات الصلة املنخرطة يف مكافحة الفساد وغسل األم

يف ممارسات الفساد وإدارة الشؤون التجارية ومكتب اإلبالغ عن املعـامالت املشـبوهة. ويتبـع    
مكتـــب التحقيقـــات يف ممارســـات الفســـاد مكتـــب رئـــيس الـــوزراء مباشـــرةً. وتضـــمن املـــادة 

زاي مــن الدســتور اســتقالل التحقيقــات الــيت جيريهــا املكتــب، وتــنص علــى أنــه حــىت وإن   ٢٢
ما يف التحقيقـات  قُـدُ راء حتقيـق، ميكـن أن ميضـي املكتـب     رئيس الوزراء املوافقة على إجـ  رفض

  إذا وافق رأي الرئيس رأي مدير املكتب.
ــع املــوظفني العمــوميني واألشــخاص        ــزم مجي ــة، يلت ــاون بــني الســلطات الوطني ــق بالتع وفيمــا يتعل

واصـل املكتـب مـع الوكـاالت     املختارين ملمارسة وظائف عامة باإلبالغ عـن جـرائم الفسـاد، ويت   
احلكوميــة لتكــريس ثقافــة عــدم التســامح مطلقــا مــع الفســاد. ويوجــد يف مكتــب التحقيقــات يف  

متـاحون لتقـدمي املشـورة أو علـى أهبـة       ،النيابـة العامـة  مـوظفي  كبار من ممارسات الفساد أعضاء 
اء التحقيقـات  االستعداد للحضـور مـن أجـل إسـداء املشـورة الفوريـة إىل احملققـني، وضـمان إجـر         

ــة التطبيــق. وتعقــد وكــاالت مثــل مكتــب التحقيقــات يف      يتمشــى متامــاً مبــا مــع القــوانني الواجب
ممارسات الفساد وإدارة الشؤون التجارية اجتماعات دورية للتنسيق مع وكـاالت إنفـاذ القـانون    

كتـب  األخرى ملواكبة آخر التطورات وتنسيق األنشطة. وفيما يتعلـق بالقطـاع اخلـاص، يعمـل م    
التحقيقات يف ممارسـات الفسـاد ومكتـب اإلبـالغ عـن املعـامالت املشـبوهة علـى إشـراك قطـاع           
األعمال والقطاعني املصـريف واملـايل إىل جانـب العـاملني يف اجملـال القـانوين واحملاسـيب مـن خـالل          

  برامج توعية وندوات منتظمة وإعداد برامج ملكافحة الفساد.
ــويتل ــة     ى مكتــب التحقيقــات يف مم قَّ ــة املصــدر أو غــري معلوم ارســات الفســاد شــكاوى معلوم

 اًســاخن طًّــااملصــدر بوســائل منــها الربيــد اإللكتــروين أو الربيــد العــادي أو الفــاكس، ويشــغِّل خ
  لتوعية اجلمهور. وُيدير برنامَج تواصلٍلإلبالغ اإللكتروين،  اًساعة ومركز ٢٤ملدة  ياجمان
    

    اجليِّدةواملمارسات  ةحجتجارب الناال  - ٢- ٢  
هنجهـا الصـارم القـائم     ةَيف سنغافورة فعاليـ  العملياتيةواملمارسات  ُتالتشريعا تثبت  •  

  على عدم التسامح مطلقا مع الفساد.
اد أهنــا مــن قــانون منــع الفســ  ٨ املــادةيف  احملــدَّدةاعُتــربت القرينــة القابلــة للــدحض    •  

  ا.ال يف جرائم الفساد ومالحقتهتفضي إىل إجراء حتقيق فعَّ
  وجود نظام للتقادم. ُمعد ٍةلوحظ بإجيابي  •  
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يــنصُّ القــانون الســنغافوري علــى طائفــة مــن العقوبــات اجلنائيــة وغــري اجلنائيــة الــيت   •  
تراعي االختالفات يف جسامة اجلرائم. وتضع احملاكم يف اعتبارها مقـاييس ومعـايري   

التطبيــق  دَّمــةاملقالقضــايا واإلحصــاءات  وتثبــتللعقوبــات عنــد حتديــد العقوبــات. 
  )).١( ٣٠هلذه التدابري يف  الواقع العملي (املادة  الفعَّال

سنغافورة إعادة إدماج اجلناة يف اجملتمع من خالل عدد من مبـادرات الرعايـة    تيسِّر  •  
  )).١٠( ٣٠الالحقة (املادة 

تكفــل عمليــة التعــيني التنافســية والتــدريب الشــامل ملــوظفي مكتــب التحقيقــات يف   •  
ــة  ممارســ ــوافرات الفســاد وإدارة الشــؤون التجاري ــة   ت ــؤهالت عالي حمققــني ذوي م
  ).٣٦(املادة 

مكتب التحقيقـات يف ممارسـات الفسـاد وإدارة الشـؤون التجاريـة      اليت يبذهلا هود اجل  •  
إذكاء الـوعي وإرسـاء ثقافـة عـدم     سبيل ومكتب اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة يف 

ل التعـاون بـني الوكـاالت والتعـاون مـع القطـاع       التسامح مطلقا مع الفساد من خـال 
  ).٣٩و ٣٨يف جمال مكافحة الفساد (املادتان  الةالفعَّ ُتعدُّ من التدابرياخلاص 

    
    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٢  

ســنغافورة تنظــر يف  نَّعلــى أ لُّرات الــيت تــدشِّــرحِّــب القــائمون باالســتعراض باملؤي  •  
مـن أجـل حتديـد جـرائم معينـة تتعلـق بسـوء السـلوك يف          سـاد الفتعديل قـانون منـع   

 بـل تشـمل كـذلك   ي أو قبـول ترضـية،   قِّـ ئف العامة، حبيث ال تقتصـر علـى تل  الوظا
  اإلثراء غري املشروع.

ســنغافورة تنظــر يف  نَّعلــى أ لُّرات الــيت تــدشِّــســتعراض باملؤيرحِّــب القــائمون باال  •  
علـى احلـد األقصـى للعقوبـات الـيت       تعديل قانون منع الفساد حبيث يـنص بوضـوح  

ميكن تطبيقها على الشخصيات االعتبارية يف قضايا الفساد، بل وزيادة هـذا احلـد،   
يتســىن زيــادة توضــيح املســؤولية املنفصــلة للكيانــات  يجــة غــري مباشــرة لــذلك وكنت

  واألطراف األصلية املشاركة يف أفعال الفساد.
  ى سنغافورة مبا يلي:ُتوَص  •  
      o  انتقـام أو ترهيـب    يِّد تـدابري إضـافية لتـوفري مزيـد مـن احلمايـة مـن أ       اعتما

، بــل وألقــارهبم وســائر بشــهاداهتمل للشــهود واخلــرباء الــذين يــدلون حمتَمــ
عنــد االقتضــاء. وميكــن أن تشــمل هــذه   ،األشــخاص الــوثيقي الصــلة هبــم 
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التدابري إطـالق برنـامج حلمايـة الشـهود، واختـاذ مزيـد مـن التـدابري لتـوفري          
 اإلثباتيـة  حلماية اجلسدية هلؤالء األشخاص وتـوفري قواعـد خاصـة باألدلـة    ا

  ))؛٢) و(١( ٣٢(املادتان 
      o       ــرام اتفاقــات وترتيبــات مــع الــدول األخــرى مــن أجــل تغــيري النظــر يف إب

يف احلــاالت كـذلك  ))، و٣( ٣٢أمـاكن إقامـة الشـهود أو اخلـرباء (املـادة      
ن عونــا كــبريا للــدول األخــرى الــيت تتضــمن متعــاونني مــع العدالــة يقــدمو

  ))؛  ٥( ٣٧(املادة 
      o          النظر كذلك يف توسـيع نطـاق التـدابري لتشـمل محايـة األشـخاص املـبلِّغني

  ).٣٣ املادةمعاملة ال مسِّوغ هلا (أيِّ من 
      o        ميكن لسنغافورة أن ُتخِضع لواليتها القضـائية، يف غـري قضـايا التحـريض (مبـا

ليت ُترتكب ضد مواطنني أو ضـد الدولـة، ويرحِّـب    يف ذلك التآمر)، اجلرائم ا
مسـألة  سنغافورة تنظر يف أنَّ القائمون باالستعراض باملؤشرات اليت تدل على 

إخضاع األشـخاص الـذين يقـع مكـان إقامتـهم املعتـاد يف سـنغافورة لواليتـها         
ــادة   ــاة املوجــودين يف    ٢( ٤٢القضــائية (امل ))؛ وميكــن أيضــا أن ُتخضــع اجلن

  )).٤( ٤٢واليتها القضائية يف حالة عدم تسليمهم (املادة إقليمها ل
    

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

    )٤٧و ٤٥و ٤٤؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد اجملرمني تسليم
األشـخاص  األساسـي الـذي حيكـم تسـليم      َع) التشري١٠٣لفصل (ا املطلوبنيتسليم  نُقانو ميثِّل

معاهـدة أو ترتيـب    ُدط إلجـراء التسـليم وجـو   َرومبوجب القـانون السـنغافوري، ُيشـت   . املطلوبني
مع الدول الطالبة أو متلقية الطلب. وسنغافورة طرف يف معاهدات تسـليم ثنائيـة (مـع البلـدان     

يم (مـع بلـدان الكومنولـث املعلنـة) مـع أكثـر مـن        غري األعضاء يف الكومنولـث) وترتيبـات تسـل   
 تـنص طـرف كـذلك يف عـدد مـن الصـكوك املتعـددة األطـراف الـيت         هـي  سلطة قضائية، و ٤٠

داخــل الكومنولــث،  املطلــوبني. كمــا أهنــا عضــو يف نظــام لنــدن لتســليم املطلــوبنيعلــى تســليم 
  بأوامر التوقيف. ولديها ترتيبات تسليم خاصة مع ماليزيا وبروناي على أساس اإلقرار
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ومتثِّل ازدواجيـة التجـرمي مبـدأ أساسـيا للتسـليم مبقتضـى القـانون السـنغافوري. وتطبَّـق بصـورة           
هنـج القـوائم لتحديـد اجلـرائم     مرنة وتراعي السلوك الذي يقوم عليه اجلـرم. وتعتمـد سـنغافورة    

يف اجلــرائم  بـة للتسـليم. وهـذه القـوائم واسـعة مبـا يكفـي حبيـث تسـمح بوجـوب التسـليم           جِاملو
املشــمولة باالتفاقيــة. وتــدرج ســنغافورة اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة باعتبارهــا جــرائم موجبــة   

  للتسليم يف معاهدات التسليم اليت تربمها مع دول أطراف أخرى.
  ).C.N.824.2009.TREATIES-37للتسليم (إخطار الوديع  نياقانو اًوال تعترب سنغافورة االتفاقية أساس

(بالنسـبة للبلـدان    ٨و ٧ املـادتني شروط التسليم يف خمتلف معاهدات التسليم، إىل جانب وترد 
(للبلدان اليت أبرمت سنغافورة معهـا ترتيبـات    ٣١و ٢٢و ٢١ واملواداملرتبطة معها مبعاهدات) 

  .املتهمنيتعاهدية مبوجب نظام لندن) من قانون تسليم 
 ٢٢و ٢١و ٨و ٧ املـواد سـليم املـواطنني (انظـر    قيـود علـى ت   وال يضع القانون السنغافوري أيَّ

انظـر علـى سـبيل    بتسليم املطلوبني من مواطنيها ( تقوم سنغافورةف). املطلوبنيمن قانون تسليم 
فاطمــة بــيت وقضــية  ؛١٦١] ٢٠١٢[ العــام املــدَّعيونــغ يــوه الن وأورس ضــد وقضــية  املثــال،

ن ذلـك، متثـل اجلنسـية سـببا     وعلـى الـرغم مـ    ).٢٣٢] ٢٠١٣[ العـام كومني لني ضـد النائـب   
لرفض التسليم وفقا ملعاهدات التسليم املربمـة مـع كـل مـن أملانيـا وهونـغ كونـغ والصـني. ويف         
تلــك احلــاالت، تلتــزم ســنغافورة بــإجراء املالحقــة القضــائية يف حالــة عــدم اســتيفاء متطلبــات     

  املعاهدة.
(بالنسبة للبلـدان املرتبطـة    ١٣-٦ داملواومثة وسائل محاية قائمة لضمان املعاملة العادلة مبوجب 

(ماليزيـا) مـن قـانون تسـليم      ٣٨-٣٥(نظام لنـدن) و  ٣١و ٢٨-٢٠املواد معها مبعاهدات)، و
  ) من الدستور.١( ١٢املتهمني، إىل جانب املادة 

ظـاهرة  إثباتيـة  وكما هو احلال يف بلـدان الكومنولـث األخـرى، تشـترط سـنغافورة تقـدمي أدلـة        
ليم. وتطّبـق متطلبـات اإلثبـات بطريقـة مرنـة ومعقولـة. وقُـدِّمت حـاالت         الوجاهة إلجراء التس

  كأمثلة للربهنة على سرعة تسليم األشخاص املطلوبني.
ا إىل إمَّـ  ُترَسـل  الطلبـات ف. املطلـوبني ل مكتب النائب العام السلطة املركزيـة املعنيـة بتسـليم    وميثِّ

ى معاجلتـها يف مكتـب النائـب العـام.     وزارة الشؤون اخلارجية أو مكتـب النائـب العـام، وُتجـر    
وينظـر مكتـب النائــب العـام يف اجلوانــب القانونيـة للطلـب قبــل رفـع توصــية إىل وزيـر القــانون        

يف الطلب من عدمه، استنادا إىل توصية مكتب النائـب العـام. ويف    الذي يبّت يف مسألة املضي
ى الشـخص اهلـارب اسـتنادا إىل    يف عملية البت يف الطلـب، ُيلقـى القـبض علـ    قُُدماً حالة املضي 

أمر توقيف يصدره قاض، وُتعقد جلسـة إحالـة يف إحـدى احملـاكم السـنغافورية. وجيـوز الطعـن        
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ل إليها القاضي فيمـا يتعلـق بالتسـليم. ويـأمر وزيـر القـانون       صَّقانونا على االستنتاجات اليت يتو
القانونيـة. وُترتَّـب عمليـة     بالتسليم يف حالة صدور حكم بإدانة اهلارب واستيفاء مجيع الشروط

  التسليم مع الدول الطالبة.
  طلب للتسليم ذي صلة باجلرائم املشمولة باالتفاقية. وحىت تارخيه، مل ترفض سنغافورة أيَّ

ت سـنغافورة ونظـرت يف طلبـات مـن بلـدان أخـرى للـدخول يف اتفاقـات بشـأن نقـل           قَّـ تلقد و
  لك االتفاقات بعد.أهنا مل تربم تإالَّ  ،األشخاص احملكوم عليهم

سـوف  سـنغافورة   نَّحالة حـىت اآلن بشـأن نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة، فـإ       ويف حني مل تظهر أيُّ
  يف هذا الصدد. اًمقُُدلك، وحتدد أفضل طريقة للمضي ذإىل تنظر يف األمر إن ظهرت احلاجة 

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

القـانوين للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة.      َرادلة يف املسـائل اجلنائيـة اإلطـا   باملساعدة املت نُقانو يوفِّر
وأبرمت سنغافورة معاهـدات للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مـع كـل مـن هونـغ كونـغ والصـني           

سـنغافورة طـرف يف معاهـدة املسـاعدة القانونيـة       نَّواهلند والواليات املتحدة األمريكية. كمـا أ 
لرابطـة أمـم جنـوب شـرق      يف النـهج الفكـري  ئل اجلنائيـة بـني البلـدان املتشـاهبة     املتبادلة يف املسا

آسيا ويف معاهـدات أخـرى متعـددة األطـراف، إىل جانـب نظـام املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل          
اجلنائيـــة بـــني بلـــدان الكومنولـــث (نظـــام هـــراري). وال تشـــترط ســـنغافورة وجـــود معاهـــدة   

م املساعدة على أساس املعاملـة باملثـل وباالسـتناد إىل    ميكن أن تقدِّللمساعدة القانونية املتبادلة و
طلبــا للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف جــرائم مشــمولة   ٢١١ســنغافورة  تلقَّــتاالتفاقيــة. وقــد 

  .٢٠١٤وتشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٢باالتفاقية يف الفترة بني 
أشـكال  لسنغافورة بتوفري طائفة واسعة مـن   ويسمح قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية

املســاعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا يتعلــق بــاجلرائم الــيت ترتكبــها شخصــيات طبيعيــة واعتباريــة.    
يف عــدة  مــن قبــلُبــل أهنــا قامــت بــذلك  تلقائيــا،وميكــن أن تقــوم ســنغافورة بتبــادل املعلومــات 

يســري لت "للمنشــآتم اإلدارة القانونيــة مناســبات. ويســتخدم مكتــب النائــب العــام برجميــة "نظــا
ات املتعلقـة مبعاجلـة   إدارة القضايا وحفظ السجالت. ومثـة نظـم قائمـة لتسـيري العمـل واإلجـراء      

  بها.قُّالطلبات وتع
وال تشــترط ســنغافورة مبــدأ ازدواجيــة التجــرمي عنــد تقــدمي املســاعدة فيمــا يتعلــق بالتــدابري غــري 

أنَّ ب الضــرييب يف بلــدان أجنبيــة. غــري رُّعلــى جــرائم التــه إثباتيــةالقســرية واحلصــول علــى أدلــة 
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هذا الشـرط   خيفِّفولكن ، األمر باستخدام تدابري قسرية ازدواجية التجرمي متثل شرطا إذا تعلق
  ب الضرييب يف بلدان أجنبية.رُّيف حالة جرائم الته

ملتبادلة. فـيمكن أن يرِسـل   ومكتب النائب العام هو السلطة املركزية املعنية باملساعدة القانونية ا
أو مـن خـالل القنـوات     ةاملركزية األخرى وأن يتلقى منها طلبات مباشـر  طاتلطلبات إىل الس

الدبلوماسية، حسب تفضيل البلد اآلخـر. كمـا ميكـن أن تتلقـى سـنغافورة طلبـات عاجلـة مـن         
  الفاكس.بالربيد اإللكتروين أو ب(اإلنتربول) خالل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

 ٢٦وال ميكن نقل األشخاص احملتجزين أو الذين يقضون عقوبة إىل بلد آخر لتقدمي أدلة (البـاب  
من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية)، غري أنه من املمكن أن تساعد سـنغافورة البلـدان   

 قـاض أمـام  اتيـة  إثباألخرى يف احلصول على إفادات طوعية من السجناء، أو احلصـول علـى أدلـة    
  عرب وصلة فيديو.اإلثباتية ، تيسري تقدمي األدلة مناسبةسنغافورة، أو يف ظل ظروف  من

وتطلــب ســنغافورة علــى أســاس منــتظم معلومــات إضــافية مــن الــدول الطالبــة إذا مــا اقتضــت    
الضــرورة مــن أجــل تنفيــذ الطلبــات، وذلــك بواســطة اهلــاتف أو التــداول بالفيــديو والربيــد          

. وتوفر سنغافورة املساعدة وفقا لإلجـراءات احملـددة يف الطلـب مـا مل تتعـارض مـع       اإللكتروين
املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة املتاحـة علـى اإلنترنـت       استمارات طلـب  القانون احمللي. ويف مناذج 

)https://www.agc.gov.sg/   ــتب ــة، تس ــدان الطالب ــى    ) إلرشــاد البل ــنغافورة بطــرح ســؤال عل ق س
  الدول الطالبة عن اإلجراءات اليت تود من سنغافورة أن تتبعها عن تقدمي املساعدة.

م ســنغافورة املســاعدة يف االســتماع إىل الشــهود املوجــودين يف ســنغافورة عــرب   دِّوجيــوز أن تقــ
  احملاكمات احمللية.املقدمة عرب وصلة فيديو يف اإلثباتية وصلة فيديو، ولكنها ال تقبل باألدلة 

 تسـتخدم أيَّ  الَّد سنغافورة عنـد طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة بـأ      هَّوكممارسة معتادة، تتع
مســألة خبــالف تلــك احملــددة يف الطلــب، مــا مل توافــق  أيِّ شــيء حتصــل عليــه وفقــا للطلــب يف 

  الدولة متلقية الطلب على ذلك.
تبادلة يف إطار من السرية، وُتقدَّم أسباب رفض هـذه  وتعامل مجيع طلبات املساعدة القانونية امل

الطلبات أو تأجيل البت فيها. وتعمـل سـنغافورة علـى إطـالع البلـدان الطالبـة أوال بـأول علـى         
  يستجد بالنسبة للطلبات.  ما

  ل سنغافورة عادةً تكاليف تنفيذ الطلبات.مَّوتتح
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  أساليب التحرِّي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ 
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

 ،مـع نظرياهتـا األجنبيـة    ةغـري رمسيـ   بصـفة تتعاون الوكاالت املعنية بإنفـاذ القـانون يف سـنغافورة    
موظفي اتصال لتيسري التعاون. وتتعـاون السـلطات مـن خـالل شـبكة الوكـاالت املعنيـة         وتعيِّن

ــت، واإل    ــة إيغمون ــة االقتصــادية، وجمموع ــدان     باجلرمي ــيا للبل ــوب شــرق آس ــة جن ــول، وآلي نترب
بإنفــاذ  مكلَّفــنياألطــراف يف مكافحــة الفســاد. وقــد أرســلت ســنغافورة واســتقبلت مــوظفني    

ملحقني بدول أخرى أو للحصول على تـدريب فيهـا. وال تشـترط سـنغافورة     بصفتهم القانون 
الـة أجنبيـة معنيـة بإنفــاذ    إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات رمسيــة لتقـدمي املسـاعدة غـري الرمسيــة إىل وك      

القانون. ومع ذلك، تعتـد سـنغافورة باالتفاقيـة كأسـاس للتعـاون يف إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلـق          
  باجلرائم املشمولة باالتفاقية.

وذلـك علـى أسـاس     ،وجتري سـنغافورة حتقيقـات مشـتركة تتعلـق بـاجلرائم املشـمولة باالتفاقيـة       
  تفاقات أو ترتيبات بشأن التحقيقات املشتركة.وإن مل تكن طرفا يف ا ،كل حالة على حدة

وال يفــرض القــانون الســنغافوري قيــودا علــى ممارســة الوكــاالت املعنيــة بإنفــاذ القــانون لطائفــة  
واســعة مــن أســاليب التحــري (مثــل التســليم املراقــب، واملراقبــة املســتمرة، والعمليــات الســرية، 

حــدة، ووفقــا إلجراءاهتــا الداخليــة إىل ذلــك)، وفقــا ملــا يناســب ظــروف كــل حالــة علــى   ومــا
 ومبادئها التوجيهية. وقدَّمت سنغافورة أمثلة على حاالت هلذا الغرض. ومل تربم سـنغافورة أيَّ 

  اتفاقات أو ترتيبات بشأن أساليب التحري اخلاصة على املستوى الدويل.
    

    اجليِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات   - ٢- ٣  
ر اإلجيـايب ملكتـب النائـب العـام يف ضـمان إقامـة عالقـة        الحظ فريـق االسـتعراض الـدو     •  

فيمـا يتعلـق بكفـاءة معاجلـة طلبـات       وخباصٍةعمل تعاونية بني سلطات العدالة اجلنائية، 
  التعاون الدولية.

كتـب النائـب العـام معلومـات بشـأن إجـراءات التعـاون        اخلـاص مب الشبكي وقع املر فِّيو  •  
تصــال. ولتعزيــز االالتعــاون الــدويل ومعلومــات الــدويل واســتمارات منوذجيــة لطلبــات 

وإجـراءات  لسري العمـل  التنسيق الداخلي، أنشأ مكتب النائب العام خمططات انسيابية 
ــات،    ــالرصــد معاجلــة الطلب ــوفِّر  ممِّ ــانوين بالنســبة ملعاجلــة     ي ــيقني الق ــن ال ــدرا أكــرب م ق

تالم يف غضــون سـنغافورة علــى مجيــع الطلبـات بإرســال إشـعار باالســ    وتــردُّالطلبـات.  
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وتوفِّر إرشادات للبلـدان الطالبـة علـى اإلنترنـت وعلـى أسـاس ثنـائي         ،أيام من وصوهلا
  (مبا يف ذلك استعراض النسخ األولية للطلبات).

مكتـب النائـب العـام يف قاعـدة البيانـات      اليت يتميِّـز هبـا   ل إحدى السمات الفريدة ثَّتتم  •  
ن الـــدويل، والـــيت تتـــيح للمكتـــب تقـــدمي املخصَّصـــة إلدارة القضـــايا ألغـــراض التعـــاو

معلومات حمدَّثة عن القضـايا بصـورة سـريعة وضـمان تنفيـذ الطلبـات وتعقُّبـها، مبـا يف         
ذلك عن بعد، يف الوقت املناسب وبدقة وكفاءة. وميكن لسائر البلـدان أن حتـذو هـذا    

تعــاون عــن ال مفصَّــلةجتميــع بيانــات  للمنشــآتاحلــذو. ويتــيح نظــام اإلدارة القانونيــة  
  الدويل على أساس اجلرمية األصلية ويسهِّل رصد تنفيذ الطلبات.

بطريقـة مرنـة ومعقولـة. وقُـدِّمت أمثلـة عـن        املطلوبنيتطبَّق متطلبات اإلثبات لتسليم    •  
  احلاالت للربهنة على سرعة تسليم األشخاص إىل الدول الطالبة.

ي رِّل يف حتـ ثِّـ  سـنغافورة واملتم الحظ فريق االسـتعراض بإجيابيـة العـرف املعمـول بـه يف       •  
  املرونة يف تفسري شرط ازدواجية التجرمي بغية توفري قدر أكرب من املساعدة.

 املطلـوبني طلبات لتقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة أو لتسـليم     يَّمل ترفض سنغافورة أ  •  
  يف اجلرائم املشمولة باالتفاقية.

  نية املتبادلة استنادا ألحكام االتفاقية.تقدِّم سنغافورة املساعدة القانو  •  
تسترشد سنغافورة بتفضيالت الـدول الطالبـة فيمـا يتعلـق بطريقـة املسـاعدة ووسـيلتها          •  

ــك.           ــة بشــأن ذل ــدول الطالب ــع ال ــتظم م ــى أســاس من ــاور عل ــها وشــكلها، وتتش وآليت
  وختصِّص موارد وجهودا ضخمة لتنفيذ الطلبات وفقا ألسلوب طلب املساعدة.

حظ بإجيابية الدور النشط الذي تضطلع به سنغافورة كجهة دولية لتقدمي التـدريب  يال  •  
  واملساعدة يف جمايل التعاون الدويل وإنفاذ القانون.

ــب    •   ــات يف ممارســات الفســاد وحــد   أنشــأ مكت ــة احلاســوبية    ةًالتحقيق ــل اجلنائي للتحالي
ــة احلاســوبية؛    ــة لألدل بعــض يف ورة ســنغاف وتشــاركتمتخصصــة يف الفحــوص اجلنائي

املعلومات املتحصَّل عليها بواسـطة هـذه الوسـائل مـع نظرائهـا احمللـيني واألجانـب مـن         
  )).٣( ٤٨أجل تيسري التحقيقات (املادة 

    
    اليت تواجه التنفيذ التحدِّيات  - ٣- ٣  

  تعزيز تدابري مكافحة الفساد القائمة:يف  تزيدمن شأن اخلطوات التالية أن 
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تـودُّ  سـنغافورة   لعـلَّ ) مـن االتفاقيـة،   ٥( ٤٤بع االختياري للمـادة  مع اإلشارة إىل الطا  •  
ــق         ــا يتعل ــانوين للتســليم فيم ــا األســاس الق ــة باعتباره ــذه االتفاقي ــق ه أن تنظــر يف تطبي

أن تنظـر يف إبـرام معاهـدات     دُّتـو  فلعلَّهار ذلك، ذَّباجلرائم املشمولة باالتفاقية، وإن تع
  ألطراف.إضافية على أساس ثنائي أو متعدد ا

جلسـات   بشـأن عقـد  سنغافورة على استعداد ملساعدة الدول الطالبة  نَّمع الترحيب بأ  •  
إثباتيـة  وتقدمي أشكال املساعدة األخرى للحصول على أدلة التداول السمعي البصري 

ســنغافورة  تــودُّأثنــاء التحقيقــات أو املالحقــات اجلنائيــة أو اإلجــراءات القضــائية، قــد  
األدلة يف القضـايا  هذه يبات حبيث يتسىن لألشخاص احملتجزين تقدمي النظر يف عقد ترت
  ).٤٦، املادة ١٠املناسبة (الفقرة 

يف االعتبـــار اجلهـــود الراميـــة إىل تنفيـــذ الطلبـــات يف أســـرع وقـــت ممكـــن،  إذ توضـــع  •  
ــات أو       ــل الطلب ــل تأجي ــة قب ــدول الطــرف الطالب ــة يف التشــاور مــع ال واملمارســة املتمثل

ق هــذا املوقــف، مــثال عــن طريــق إدراجــه يف      ثِّــتوتــودُّ أن ســنغافورة  لعــلَّرفضــها، 
إجراءات تسلسل سري العمـل وإجـراءات العمـل املعياريـة ملكتـب النائـب العـام (املـواد         

  ).٢٦( ٤٦) و٢٤( ٤٦) و١٧( ٤٤
  

  


