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      خالصة وافية  - ثانياً  
      كينيا    

  سي لكينيا يف سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

م يف عـا وقَّعت كينيا االتفاقية وصدَّقت عليهـا، وأودعـت صـكَّ تصـديقها عليهـا لـدى األمـني ال       
  .٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب   ٩

وتشــكِّل قواعــد القــانون الــدويل املقبولــة عمومــاً واملعاهــدات أو االتفاقيــات الســارية جــزءاً مــن    
ه ميكــن، مــن فإنَّــ مــن الدســتور). ومــن مثَّ ٢ن املــادة مــ ٦و ٥القــانون احمللــي يف كينيــا (الفقرتــان 

كافحة الفساد مباشرةً، باستثناء مـا يتعلـق بأحكـام    الناحية النظرية، تطبيق اتفاقية األمم املتحدة مل
  التجرمي اليت حتتاج إىل تشريعات حملية ُتحدِّد اجلرائم والعقوبات واألحكام ذات الصلة.

ــانوين األنغلوسكســوين. والدســتور الكــيين،        ــث، وتأخــذ بالنظــام الق ــا عضــو يف الكومنول وكيني
)؛ ومصـادر القـانون األخـرى هـي     ٢املـادة  ، هـو القـانون األعلـى يف كينيـا (    ٢٠١٠الصادر عـام  

ــيت يصــدرها الربملــ   ــوانني ال ــة،     الق ــدويل العام ــانون ال ــادئ الق ــانون العــريف األفريقــي، ومب ان، والق
القـرارات القضـائية    يها كينيا. ومبوجب الدستور، فـإنَّ واملعاهدات أو االتفاقيات اليت صدَّقت عل

  هلا ما للقوانني من وزن قانوين.
مــن الدســتور، يتعــيَّن علــى الــرئيس، مــرة يف كــل  ١٣٢مــن املــادة  ‘٣‘(ج)١ة ومبوجــب الفقــر

عام، أن "يقدِّم إىل اجلمعيـة الوطنيـة تقريـراً بشـأن التقـدُّم احملـَرز يف تنفيـذ التزامـات اجلمهوريـة          
مـن املـادة    ٥الفقـرة   يف ذلك هـذه االتفاقيـة. كمـا تـنصُّ     على الصعيد الدويل لكي تناقشه"، مبا

دويل عـن  ه "على الـرئيس أن يضـمن تنفيـذ التزامـات اجلمهوريـة علـى الصـعيد الـ        على أنَّ ١٣٢
  خذها الوزراء املعنيون".طريق اإلجراءات اليت يتَّ

وتشــمل املؤسســات الرئيســية يف جمــال مكافحــة الفســاد مــا يلــي: جلنــة األخالقيــات ومكافحــة 
دِّعــاء العــام، ووكالــة الفســاد، ومكتــب النائــب العــام ووزارة العــدل، ومكتــب مــدير دائــرة اال 

اســترداد املوجــودات، ومركــز اإلبــالغ املــايل، وجهــاز الشــرطة الــوطين، ومديريــة التحقيقــات   
  اجلنائية، ووكالة محاية الشهود، وجلنة اخلدمة العمومية.
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      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

ظة عامة تتمثَّل يف أنَّ القوانني املنفِّذة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد تسـتخدم   مثة مالح
مصطلحات خمتلفة لتعريف فئات املـوظفني العمـوميني الـيت تنطبـق عليهـا تلـك القـوانني، األمـر         
الذي ميكن أن يعرقل تطبيـق القـوانني علـى مجيـع فئـات املـوظفني العمـوميني ذات الصـلة فيمـا          

  لق باجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية.يتع
    

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
(قــانون  ٢٠٠٣مــن قــانون مكافحــة الفســاد واجلــرائم االقتصــادية لســنة        ٣٩تتنــاول املــادة  

مكافحة الفساد) رشوة املـوظفني؛ وتشـمل املـادة عـرض الرشـاوى أو منحهـا أو املوافقـة علـى         
أو منحها، وكذلك تلقِّيها أو طلبـها أو املوافقـة علـى تلقِّيهـا أو طلبـها. وتقتصـر املـادة        عرضها 

على تناول الترتيبات بني املوظفني ومرتكيب اجلرائم األصـلية، وال يشـمل الفعـل اجملـرَّم صـراحة      
  ني.الرشوة فيما يتعلق باألطراف الثالثة املستفيدة، أو الرشوة غري املباشرة للموظفني العمومي

وال ُتجــرِّم كينيــا رشــوة املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة   
  (سواء الرشو أو االرتشاء).

بعــض أشــكال املتــاجرة بــالنفوذ مشــمولة يف إطــار املفهــوم األوســع لفســاد  وميكــن أن ُيعتــرب أنَّ
كافحـة الفسـاد). غـري أنَّ    مـن قـانون م   ٤٦و ٣٩املسؤولني وإساءة استغالل السـلطة (املادتـان   

  أغفلت بعض أبعاد املتاجرة بالنفوذ، مبا يف ذلك الوسطاء. ٤٦املادة 
  ومل تعتمد كينيا حكماً شامالً فيما يتعلق بتجرمي الرشوة يف القطاع اخلاص.

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

ن قانون عائدات اجلرميـة ومكافحـة غسـل    م ٤و ٣م يف املقام األول يف املادتني غسل األموال جمرَّ
مـن قـانون مكافحـة الفسـاد،      ٤٧(قانون مكافحة غسل األموال)، واملادة  ٢٠٠٩األموال لسنة 

). وأفعــال املشــاركة، مبــا يف ذلــك التواطــؤ واالتفــاق والتعــاون   ٦٣وقــانون العقوبــات (الفصــل  
 ٣٨٨و ٢٠لفسـاد، واملـواد   من قـانون مكافحـة ا   ٤٧والشروع، مشمولة (الفقرة ألف من املادة 

يشـمل "مجيـع    من قانون العقوبات). ويعتمد قانون مكافحة غسل األموال هنجـاً  ٣٩٣و ٣٨٩و
اجلــرائم األصــلية، مبـا يف ذلــك اجلـرائم األصــلية األجنبيــة الـيت تســتويف مبــدأ     اجلـرائم" فيمــا خيـصُّ  
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). وال توجـد إحصـاءات   ٣ادة )؛ وال ُيستثىن غسل األموال الذايت (امل٢ازدواجية التجرمي (املادة 
  راً.بشأن اإلدانات جبرائم غسل األموال نظراً ألنَّ التشريعات املعنية اعُتمدت مؤخَّ

ــاء جمــرَّ  ــادة  واإلخف ــادة    ٣٢٢م أيضــاً (امل ــات، وامل ــانون العقوب ــانون مكافحــة    ٤٧مــن ق ــن ق م
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٣الفساد، واملادة 

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

من قانون مكافحـة الفسـاد، واملـواد     ٤٥تشمل األحكام ذات الصلة باالختالس ما يلي: املادة 
مــن قــانون العقوبــات.    ٢٧٥و ١٢٧مــن قــانون العقوبــات، واملادتــان     ٢٨٠و ٢٦٨و ١٠١

مـن قـانون العقوبـات) علـى      ٢٨٠، و٢٧٥، و٢٦٨وتقتصر األحكام املتعلقـة بالسـرقة (املـواد    
  سرقة األشياء امللموسة.

من اتفاقيـة مكافحـة    ١٩وتتسِّم جرمية إساءة استغالل السلطة خبصائص مماثلة ملا جاء يف املادة 
 ١٢٨و ١٠١مـن قـانون مكافحـة الفسـاد واملـواد       ٤٦الفساد. واملـواد ذات الصـلة هـي املـادة     

  بات.من قانون العقو ٢٨٠و ٢٦٨و ١٣٠و
ومل جترِّم كينيا اإلثراء غري املشروع، على الرغم من أنَّ العديـد مـن األحكـام تسـعى إىل حتقيـق      
نفس اهلـدف، مبـا يف ذلـك مـدونات قواعـد السـلوك واألخالقيـات يف إطـار قـانون أخالقيـات           

(قــانون األخالقيــات)، وقــانون جلنــة األخالقيــات ومكافحــة   ٢٠٠٣املوظــف العمــومي لســنة 
. وال تشـــمل هـــذه األحكـــام ٢٠١٢، وقـــانون القيـــادة والرتاهـــة لســـنة ٢٠١١نة الفســـاد لســـ

جزاءات يف مجيـع األحـوال، وإمنـا قـد ُتفضـي خمالفتـها إىل توصـية باملالحقـة القضـائية. ويـنصُّ           
  قانون األخالقيات كذلك على أن يقدِّم املوظفون العموميون إقرارات ذمة مالية كل سنتني.

عليهـا قـانون العقوبـات فيمـا يتعلـق بـاالختالس يف القطـاع اخلـاص          وتشمل اجلرائم الـيت يـنصُّ  
االختالس بوجه عام؛ واالختالس من جانب موظفي الشركات أو وكالئهـا، وأعضـاء جمـالس    
إدارهتا أو مديريها، وممثليها الرئيسيني؛ إىل جانب االحتيـال يف اسـتخدام موجـودات الصـناديق     

  ).٣٣١-٣٢٧، و٢٨٣-٢٨١، و٢٧٥واد االستئمانية واالحتيال احملاسيب (امل
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
جترِّم كينيا التعرُّض للشهود أو التأثري عليهم يف الدعاوى اجلنائية، وإعاقة أو منـع سـري العدالـة أو    

من  ١١٧) من املادة والفقرة (ب ١٢١تنفيذ اإلجراءات القانونية (الفقرتان (و) و(ز) من املادة 
  العقوبات).قانون 
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ض لســري العدالــة أو للمــوظفني املكلَّفــني بإنفــاذ القــوانني جمــرٌَّم يف قــانون مكافحــة الفســاد والتعــرُّ
)، وقـانون مكافحـة غسـل األمـوال     ١٢١و ٢٥٣و ١١٧)، وقانون العقوبـات (املـواد   ٦٦(املادة 
)، ٣٠ن املـادة  بصـيغته املعدَّلـة (الفقـرة جـيم مـ      ٢٠٠٦)، وقانون محاية الشهود لسنة ١٥(املادة 

)، وقـانون الشـرطة الوطنيـة    ٤٦)، وقانون القيادة والرتاهة (املـادة  ٤٠وقانون األخالقيات (املادة 
  ).٥٨(املادة  ٢٠١١لسنة 

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال ومبــادئ  ٢مــن قــانون العقوبــات واملــادة  ٢٣تــنصُّ املــادة 
املســؤولية اجلنائيــة تقــع علــى عــاتق األشــخاص االعتبــاريني    األنغلوسكســوين علــى أنَّ ونالقــان

الذين اعُتربوا مسؤولني مسؤولية جنائيـة عـن الفسـاد. وُيفسَّـر مصـطلح "شـخص" يف القـوانني        
مــن قــانون األحكــام  ٢مــن الفصــل  ٣الكينيــة علــى أنَّــه يشــمل األشــخاص االعتبــاريني (املــادة 

ــة والتفســري  ــرُّاتالعام ــان     ). ويق ــة (املادت ــانون أيضــاً املســؤولية املدني ــانون   ٥٦و ٥٥الق ــن ق م
مـن قـانون مكافحـة     ٣٦مكافحة الفساد) واملسؤولية اإلدارية احملـدَّدة (الفقـرة ألـف مـن املـادة      

  غسل األموال) لألشخاص االعتباريني دون املساس باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني.
مـن قـانون    ١٦من األشخاص الطبيعـيني (املـادة    باريون لعقوبات أشدَّعتوخيضع األشخاص اال

 ٤٠مكافحة غسـل األمـوال)، وميكـن حرمـاهنم مـن املشـاركة يف االشـتراء العمـومي (املادتـان          
(قــانون االشــتراء العمــومي).   ٢٠٠٥مــن قــانون االشــتراء والتصــرُّف العمــومي لســنة    ١١٥و

  األحكام. وُتبيِّن السوابق القضائية تطبيق هذه
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مـن   ٢٤مـن قـانون العقوبـات، واملـادة      ٣٨٩و ٢٠ُتجرِّم كينيـا املشـاركة والشـروع (املادتـان     

قانون األخالقيات). كما ُيجرِّم قـانون مكافحـة الفسـاد الشـروع والتـآمر والتحـريض. ويبـدو        
  على وجه اخلصوص.أنَّ اإلعداد الرتكاب جرمية ليس مشموالً بالتجرمي 

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

ــادة       ــانون مكافحــة الفســاد (امل ــات املفروضــة مبوجــب ق ــار مــدى  ٤٨تأخــذ العقوب ) يف االعتب
خطــورة اجلــرائم بفــرض أحكــام شــديدة بالســجن والغرامــة، وميكــن أن تكــون هــذه األحكــام  

يــة. ومــع ذلــك، فــإنَّ هنــاك مشــاكل فيمــا يتعلــق بتناســب األحكــام الصــادرة مــع اجلــرم   تراكم
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ــة       ــها؛ وقــد أُنشــئت فرقــة عمــل قضــائية معني املرتكــب واتســاق تلــك األحكــام ومــدى مالءمت
  بإصدار األحكام ملعاجلة هذه املسألة.  

ــة  وال يتمتــع املوظفــون العموميــون بــأي حصــانات. وال يتمتــع باحلصــانة مــن املالحقــة     اجلنائي
سوى رئيس اجلمهورية أو أي شخص يتصرف بصفته، فيما عـدا اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف     

  من الدستور). ١٤٣املعاهدات اليت اعتمدهتا كينيا واليت حتظر مثل هذه احلصانة (املادة 
 وجيب على مدير االدِّعاء العام أن يراعي يف ممارسة مهامه الصـاحل العـام وإقامـة العـدل (الفقـرة     

من سـلطات مـدير االدِّعـاء     ١٥٧من املادة  ٨من الدستور). وحتدُّ الفقرة  ١٥٧من املادة  ١١
  العام التقديرية فيما خيصُّ وقف الدعاوى اجلنائية يف القضايا اليت تأذن هبا احملكمة.

مــن قــانون  ٣٥٧و ٣٥٦و ١٢٣مــن الدســتور واملــواد  ٤٩)(ح) مــن املــادة ١وتتعلــق الفقــرة (
نائية حبـقِّ املتـهم يف اإلفـراج عنـه بكفالـة يف انتظـار توجيـه هتمـة لـه أو حماكمتـه.           اإلجراءات اجل

واالعتبار القضائي الرئيسي هو ما إذا كـان مـن املـرجَّح أن حيضـر املتـهم جلسـات احملاكمـة أو        
  االستئناف، بالنظر إىل مدى خطورة اجلرمية.

وجب عفـو رئاسـي، بنـاًء علـى توصـية      وميكن اإلفراج مبكراً عن احملتجزين أو احملكوم عليهم مب
 ١٣٣من املـادة   ٢من اللجنة االستشارية املعنية بصالحيات العفو، اليت أُنشئت مبوجب الفقرة 

 ٢٢من الدستور، بالنظر، يف مجلة أمور، إىل طبيعـة اجلـرائم املزعومـة ومـدى خطورهتـا (املـادة       
  ).٢٠١١من قانون صالحيات العفو لسنة 

أديبية فصـل املـوظفني العمـوميني مـن العمـل أو تنحيتـهم مـن مناصـبهم (املـادة          وتتيح اإلجراءات الت
من قـانون مكافحـة الفسـاد علـى إيقـاف املـوظفني العمـوميني         ٦٢من الدستور). وتنصُّ املادة  ٧٥

 ٢٠٠٧من قانون العمـل لسـنة    ٤٤من املادة  ٤عن العمل يف حال اهتامهم بالفساد. وتنصُّ الفقرة 
ه ال يوجـد حكـم بشـأن العـودة إىل العمـل. وجيـوز أن ُتتَّخـذ        ق إنذار، غري أنَّـ ابعلى الفصل دون س

 Republic vs. Attorney Generalالقضـية اإلجراءات التأديبية بـالتوازي مـع الـدعاوى اجلنائيـة (انظـر      

and 4 Others Exparte Evans Arthur Mukolwe (2013) eKLR   ويرسـي قـانون األخالقيــات .(
  ة والرتاهة إطاراً قانونيا لتأديب املوظفني العموميني على اإلخالل بالرتاهة.وقانون القياد

وتسقط عن األشخاص الذين يدانون بتهمـة الفسـاد أو جبرميـة اقتصـادية أهليـة شـغل الوظـائف        
مـن قـانون مكافحـة الفسـاد      ٦٤مـن املـادة    ١سـنوات بعـد اإلدانـة (الفقـرة      ١٠العمومية ملـدة  

من الدستور). ويشمل ذلك احلرمان من تـويل الوظـائف يف املنشـآت     ٧٥ من املادة ٣والفقرة 
  من قانون مكافحة الفساد). ٢اململوكة للدولة (املادة 
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ــى        ــهم عل ــة ســلوك األشــخاص املفــرج عن ــيت تتخــذها إدارة مراقب ــة ال ــدابري اإلداري وُتســاعد الت
  درات يف هذا الصدد.االندماج جمدداً يف اجملتمع. بيد أنَّه أُفيد بتحديات متعلقة بالق

من قانون مكافحة الفسـاد، ميكـن أن يعفـو قـاضٍ خـاص عـن األشـخاص الـذين          ٥ومبوجب املادة 
يكشفون على حنـو كامـل ودقيـق عـن ارتكـاهبم جـرائم وعـن هويـة األشـخاص الضـالعني يف تلـك            

، بعـد  من قـانون مكافحـة الفسـاد للجنـة مكافحـة الفسـاد       ٢٥اجلرائم. وجتيز الفقرة ألف من املادة 
التشاور مع النائب العام، بالتعهُّد بعدم التحقيق يف أمر األشخاص الذين يكشفون على حنـو كامـل   

جلنة مكافحـة الفسـاد ميكـن     ي عليها جرمية ما. وباملثل، فإنَّودقيق عن العناصر اجلوهرية اليت تنطو
لدى احملكمة (الفقرة باء  أن تتعهد باالمتناع عن إقامة الدعوى اجلنائية، شريطة تسجيل هذا التعهُّد

). وُيمكن أن يؤخذ تعاون املتهم مع سلطات إنفـاذ القـانون يف االعتبـار عنـد إصـدار      ٥٦من املادة 
  األحكام. وحيقُّ للمتعاونني التمتُّع بنفس احلماية اليت يتمتَّع هبا الشهود يف الدعاوى اجلنائية.

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

نص قانون محاية الشهود على محايتهم يف الدعاوى اجلنائية وغري اجلنائية. وقد أُنشئت وكالـة  ي
محاية الشهود لتتوىل إدارة برنامج محاية الشهود وحتديد تدابري احلماية الواجبـة التطبيـق، مبـا يف    

تقــدمي  ذلــك تــدابري احلمايــة البدنيــة واملســلحة، وتغــيري حمــل اإلقامــة، وتغــيري اهلويــة، وخــدمات  
املشورة، وغريها من التدابري الالزمة لضمان سالمة الشـهود. وميكـن للوكالـة أيضـاً أن تطلـب      
إىل احملاكم اتِّخاذ بعض التدابري أثناء النظر يف الدعاوى، مبا يف ذلك عقد اجللسـات املغلقـة، أو   

ملسـتعارة أو  حجب املعلومات اليت تـنمُّ عـن اهلويـة، أو اسـتخدام وصـالت الفيـديو أو األمسـاء ا       
غري ذلك من التدابري الرامية إىل إخفـاء هويـة الشـهود. وُتتـاح احلمايـة أيضـاً للخـرباء وأقـارهبم         
وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم. ومع ذلك، فقد أُفيد بتحديات كبرية علـى صـعيد محايـة    

  ضون له من انتقام.ي ملا يتعرَّالشهود والتصدِّ
مـن قـانون محايـة الشـهود). وقـد       ٣م شأن الشـهود (املـادة   والضحايا مشمولون باحلماية شأهن

، الــذي ٢٠١٤العمــل بقــانون محايــة الضــحايا لســنة   ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٣بــدأ يف 
يــوفِّر احلمايــة لضــحايا اجلرميــة وإســاءة اســتغالل الســلطة. وتتــوىل وكالــة محايــة الشــهود إدارة   

ا وشـواغلهم يف اإلجـراءات اإلداريـة الـيت     تطبيق هـذا القـانون. وُتراعـى وجهـات نظـر الضـحاي      
تضطلع هبا وكالة محاية الشهود. وتوجد أيضاً أحكام يف قانون اإلجراءات اجلنائية فيمـا يتعلـق   

، والفقرتـان جـيم ودال   ١٣٧بإفادات الضحايا بشأن أثر اجلرمية عليهم (الفقرة طـاء مـن املـادة    
  ).١٣٧من املادة  ) والتشاور مع الضحايا (الفقرة دال٣٢٩من املادة 

  وال توجد تدابري شاملة حلماية املبلِّغني.
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    ) ٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     

يكفــل قــانون مكافحــة غســل األمــوال مصــادرة املمتلكــات مبــا يعــادل قيمــة عائــدات اجلرميــة     
، جيوز للمحكمـة  ٦١وجب املادة مبوجب آليات تستند إىل اإلدانة وأخرى ال تستند إليها. فبم

ــة اســترداد       ــاء علــى طلــب مــن النائــب العــام أو مــن مــدير وكال أن ُتصــدر أوامــر مصــادرة، بن
املوجودات أو من تلقـاء نفسـها، ُتلـزم املتـهم بسـداد أي مبلـغ مناسـب إىل احلكومـة. ويشـمل          

 ٢يهـا (املـادة   ذلك عائدات اجلرمية واألدوات اليت استخدمت أو كان من املعتزم اسـتخدامها ف 
من قانون مكافحة غسل األموال)، وكذلك املمتلكات اليت جرى تغيري صورهتا أو حتويلـها أو  

  خلطها بغريها، وما ترتب عليها من دخل ومنافع.
وجيوز للمحكمة، بناء على طلب من جلنة مكافحة الفساد، أن تصـدر أوامـر بتجميـد العائـدات     

مــن قــانون مكافحــة الفســاد). ويتنــاول اجلــزءان  ٥٥ادة املتأتيـة مــن الفســاد وغســل األمــوال (املــ 
الرابع والسادس من قانون مكافحة الفسـاد التحقيقـات، مبـا يف ذلـك اقتفـاء أثـر املوجـودات، يف        
حني يتناول اجلزء السابع االسترداد واملصادرة. وهناك تدابري حتقيـق أخـرى منصـوص عليهـا (يف     

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،      ١١٨اد، واملـادة  من قانون مكافحة الفسـ  ٣٠-٢٦و ٢٣املواد 
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٧١و ٦٨من قانون األدلة، واملادتني  ١٨٠واملادة 

ويكفل قانون مكافحة الفساد تعيني حراس قضائيني ومديرين ليتولُّوا إدارة املمتلكـات اجملمَّـدة   
تســليم املمتلكــات املســتردَّة إىل وكيــل علــى  ٥٦أو املصــادرة. وتــنص الفقــرة جــيم مــن املــادة  

مـن   ١١٢د. وحتـدِّد املـادة   وزارة اخلزانة األول، وسداد األمـوال املسـتردَّة إىل الصـندوق املوحَّـ    
قانون غسل األمـوال مهـام وكالـة اسـترداد املوجـودات فيمـا يتعلـق بـإدارة الصـندوق املوحـد.           

لــى تعــيني مــدير ليتــوىل إدارة    مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال ع     ٧٢كمــا تــنصُّ املــادة   
  املمتلكات اخلاضعة ألمر تقييد.

ي احلسـابات املصـرفية   وميكن للجنة مكافحة الفساد أن تطلب إىل احملكمة إصدار أوامـر لتحـرِّ  
مـن قـانون مكافحـة     ١٧مـن قـانون مكافحـة الفسـاد). وتـنصُّ املـادة        ٢٣من املادة  ٤(الفقرة 

دة فيه بشأن السرية جتـبُّ األحكـام الـواردة يف أي قـانون     غسل األموال على أنَّ األحكام الوار
آخر. ومع ذلك، فثمَّة جمال لتبسيط إجراءات كفالة االطالع على السجالت املصرفية واملاليـة  

  ألغراض التحقيق.
من قانون مكافحة الفساد مصادرة املوجودات اليت ال مسوِّغ لوجودها. وتـنصُّ   ٥٥وتتناول املادة 

  على مصادرة املوجودات اليت يعجز املشتبه به عن إثبات مصدرها املشروع. ٦٥و ٦١املادتان 
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وال جيوز التذرُّع بالسرية املصرفية ضد السلطات القضائية يف الدعاوى اجلارية. وتسمح املـادة  
من قانون مكافحة الفساد باحلصول على امللفات املصـرفية أثنـاء التحقيقـات مبوجـب أمـر       ٢٨

  من احملكمة.
    

    ) ٤١و ٢٩لتقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان ا    
ال تنطبق فترة التقادم على الدعاوى اجلنائية أو املدنية املتعلقة باسترداد املوجـودات. غـري أنَّ التـأخُّر    

 Republic vs. Attorneyانظـر القضـية:  عوى قـد ميثـل اسـتهزاًء بالعدالـة (    املفرط يف بدء إجراءات الـد 

General & 3 Others, ex-parte Kamlesh Mansuklal Damji Pattni (JR), Miscellaneous 

Application No. 305 of 2012.وتنظر احملاكم يف الظروف على أساس كل حالة على حدة .(  
 ١٤٢مـن املـادة    ٣وميكن للمحاكم أن تأخـذ اإلدانـات األجنبيـة السـابقة يف االعتبـار (الفقـرة       

  من قانون اإلجراءات اجلنائية).
    

    )٤٢لوالية القضائية (املادة ا    
يشـمل   الـيت ُترتكـب يف كينيـا، ولكنـه ال     يشمل نطاق الوالية القضائية للقوانني الكينية اجلرائم

مجيع اجلرائم املرتكبة على منت سفن أو طائرات كينية. وتسري الوالية القضـائية الكينيـة علـى    
تـهاكاً لقـانون مكافحـة الفسـاد     ان ما يرتكبه املواطنون الكينيـون خـارج كينيـا مـن جـرائم متثـل      

ــادة   إذا ــا (امل ــة ضــد املــواطنني    ٦٧ارُتكبــت يف كيني ــها ال تســري علــى اجلــرائم املرتكب )، ولكن
ــرفض فيهــا التســليم        ــيت ُي ــة القضــائية يف األحــوال ال ــانون الكــيين الوالي ــيني. وال يقــيم الق الكين

فيهـــا اجلنـــاة مـــن املـــواطنني ون ويكـــون اجلـــاين موجـــوداً يف كينيـــا، إال يف احلـــاالت الـــيت يكـــ
  ُتستوىف شروط التسليم.  وال
    

    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
ليس يف كينيا أحكام مالئمة بشأن التصدِّي لشىت عواقـب الفسـاد. ومـع ذلـك، يـنصُّ القـانون       

عمليـات االشـتراء    على إسقاط أهلية األشخاص الضـالعني يف ممارسـات الفسـاد للمشـاركة يف    
العمومي، وعلى إبطال العقود اليت تربمها اجلهات املشترية والـيت تنطـوي علـى فسـاد (املادتـان      

  من قانون االشتراء). ٤١و ٤٠
مــن قــانون  ٥٤-٥١وميكــن احلصــول علــى تعــويض عــن األضــرار النامجــة عــن الفســاد (املــواد 

  مكافحة الفساد).
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    )٣٩و ٣٨و ٣٦ا بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيم    
). ٧٩سنَّ الربملان القانون املتعلق بإنشاء جلنة مكافحة الفسـاد عمـالً بأحكـام الدسـتور (املـادة      

مـن ذلـك القـانون علـى إنشـاء جلنـة ملكافحـة الفسـاد، يكـون هلـا            ٣من املادة  ١وتنصُّ الفقرة 
مـن   ٢٨(املـادة   ١٥ضيات مبوجـب الفصـل   الوضع والسلطات واالستقاللية اليت تتمتع هبا املفو

  قانون إنشاء جلنة مكافحة الفساد).
عـاء العـام. وعـالوة علـى     مـن الدسـتور علـى إنشـاء دائـرة االدِّ      ١٥٧من املادة  ١وتنصُّ الفقرة 

ــإنَّ  ــك، ف ــع اجلــرائم باســتثناء اجلــرائم        ذل ــق يف مجي ــة للتحقي ــه والي ــوطين لدي ــاز الشــرطة ال جه
الفسـاد، إذ يتـوىل التحقيـق يف تلـك اجلـرائم حمققـون يعينـهم األمـني          املشمولة بقـانون مكافحـة  

  العام/الرئيس التنفيذي للجنة مكافحة الفساد.
من قانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى إنشـاء مركـز اإلبـالغ املـايل          ٤٣إىل  ٢١وتنصُّ املواد 

ترداد املوجـودات.  على إنشاء وكالـة اسـ   ٥٥إىل  ٥٢بتمويل من اخلزانة الوطنية. وتنصُّ املواد 
وتشــمل اهليئــات املتخصِّصــة األخــرى ُمراجــع احلســابات العــام، وهيئــة الرقابــة علــى االشــتراء    

  العمومي، ووحدة التحقيق يف االحتيال املصريف.
وُتنشأ حماكم مكافحة الفساد الوطنيـة كشـعبة إداريـة يف السـلطة القضـائية، ويتـوىل رئاسـتها قضـاة         

  مكافحة الفساد)، ويكون الطعن يف قرارهتا أمام احملكمة العليا.من قانون  ٣خاصون (املادة 
ومثــة تــدابري معيَّنــة ميكــن أن تعــزِّز مــن عمليــات الســلطات املتخصِّصــة ووالياهتــا. فقــد أُنشــئ     

جملـٌس وطـٌين معـٌين بإقامـة العـدل (جملـس العـدل         ٢٠١١مبوجب قانون اجلهـاز القضـائي لسـنة    
  تراكمة يف احملاكم ومعاجلة تأخُّر الفصل فيها.الوطين)، هبدف تقليل القضايا امل

وتتعاون سلطات إنفاذ القانون الوطنية فيما بينها عن طريق قنوات إداريـة مثـل املنتـدى الكـيين     
املعــين بالقيــادة والرتاهــة، واالتفاقــات املشــتركة بــني الوكــاالت. وتتعــاون مؤسســات التحقيــق  

  تركة، وانتداب املوظفني، وتبادل اخلربات.واملالحقة القضائية من خالل التدريبات املش
وُيحيل مركز اإلبالغ املـايل تقـارير املعـامالت املشـبوهة الـيت تسـتدعي املزيـد مـن التحقيـق إىل          
جهاز الشرطة الوطين، الذي حييلها بدوره إىل السلطات املعنية. ويواجه مركـز اإلبـالغ املـايل،    

القــدرات واخلــربات واحلاجــة إىل وضــع  باعتبــاره مؤسســة جديــدة، حتــديات تشــمل حمدوديــة   
  مبادئ توجيهية عملية.

  وتشجِّع جلنة مكافحة الفساد اإلبالغ عن الفساد، مبا يف ذلك اإلبالغ دون اإلفصاح عن اهلوية.
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
ال تزال كينيا تعزِّز إطار محاية الشهود القانوين واملؤسسي، مبا يف ذلـك عـن طريـق      •  

  برنامج محاية الشهود.
دة حضــوُر جلنــة مكافحــة الفســاد علــى املســتوى   ُيــذكر مــن بــني املمارســات اجليِّــ   •  

اإلقليمــي، واســتنادها إىل مرتكــز دســتوري، وآلياهتــا التنفيذيــة، مبــا يف ذلــك اآلليــة  
  ).e-IPCRMلة بشأن إحالة الشكاوى العامة (املتكام

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  ُيوصى بأن تقوم كينيا، هبدف مواصلة تعزيز تدابري مكافحة الفساد القائمة، مبا يلي:
مواصلة تعزيز نظم مجـع البيانـات لإلفـادة عـن التحقيقـات واملالحقـات واألحكـام          •  

  من مجيع املؤسسات املعنية. القضائية يف جرائم الفساد
مـن اتفاقيـة    ٢النظر يف مواءمة تعاريف املوظفني العمـوميني مبـا يتماشـى مـع املـادة        •  

  مكافحة الفساد.
مــن االتفاقيــة، أي توســيع نطــاق جرميــة  ١٥اعتمــاد تــدابري أكثــر متاشــياً مــع املــادة   •  

لية، وتشمل صـراحة  الرشوة لتتجاوز الترتيبات بني املوظفني ومرتكيب اجلرائم األص
  األطراف الثالثة املستفيدة، وأفعال الرشوة غري املباشرة.

جتــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة      •  
  ).١٦والنظر أيضاً يف جترمي التماسهم للرشوة وارتشائهم (املادة 

مـوال العامـة أو اخلاصـة، أو    توسيع نطاق جرمية السـرقة لتشـمل املمتلكـات، أو األ     •  
ــد هبــا إىل مــوظفني         ــياء ذات القيمــة الــيت ُيعه ــة، أو غريهــا مــن األش األوراق املالي

  ).٢٢و ١٧عموميني حبكم مناصبهم (املادتان 
  ).٢٠د لتجرمي اإلثراء غري املشروع (املادة النظر يف اعتماد نص حمدَّ  •  
خلــاص لتتجــاوز العالقــات بــني النظــر يف توســيع نطــاق جرميــة الرشــوة يف القطــاع ا  •  

  ).٢١مرتكيب اجلرائم األصلية واملوظفني، وتركِّز على اإلنفاذ والتوعية (املادة 
رصد تطبيق األحكام اجلديدة بشأن غسل األموال لضمان إنفاذها بفعالية، واسـتحداث    •  

  ).٢٣إحصاءات شاملة بشأن التحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات (املادة 
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صد تطبيق فترة انقضاء الدعوى، بصـرف النظـر عـن عـدم وجـود فتـرة تقـادم يف        ر  •  
ــترداد املوجــودات، حرصــاً ع      ــة باس ــة واملســائل املتعلق ــة  املســائل اجلنائي ــى مالحق ل

٢٩يف الوقت املناسب (املادة  امرتكيب اجلرائم قضائي.(  
ملســألة تناســب ى ينبغــي لفرقــة العمــل القضــائية املعنيــة بإصــدار األحكــام أن تتصــدَّ    •  

األحكام الصادرة مع اجلرم املرتكب واتساق تلك األحكام ومدى مالءمتـها، مبـا يف   
ذلك عن طريق وضع سياسات مناسبة، والنظر يف اعتمـاد مبـادئ توجيهيـة واألخـذ     

  ).٣٠من املادة  ١إصدار األحكام (الفقرة  دة فيما خيصُّمارسات الدولية اجليِّبامل
مية إىل إعـادة إدمـاج األشـخاص املـدانني يف اجملتمـع، مبـا يف ذلـك        تعزيز التدابري الرا  •  

عــن طريــق إنفــاذ اللــوائح القائمــة، واعتمــاد إجــراءات حلفــظ الســجالت ألغــراض  
  ).٣٠من املادة  ١٠الرصد وتقدمي التقارير (الفقرة 

تعهد اإلحصاءات عن جتميـد عائـدات اجلرميـة وأدواهتـا واحلجـز عليهـا ومصـادرهتا          •  
  ).٣١من املادة  ١ (الفقرة

تبسيط إجراءات االطالع على السجالت املصرفية واملالية ألغـراض التحقيـق للسـماح      •  
باستصدار األوامر القضائية بسرعة وفعالية. والنظر يف السماح للجنـة مكافحـة الفسـاد    

  ).٣١من املادة  ٧باالطالع على السجالت املالية بتدابري إدارية (الفقرة 
ز محايـة الشـهود واملـبلغني، ومحايـة القـائمني علـى التحقيـق واملالحقـة         مواصلة تعزي  •  

). ويرحِّــب املستعرضــون بســرعة  ٣٣و ٣٢واملقاضــاة يف قضــايا الفســاد (املادتــان  
  ).٣٢وبإنفاذه على حنو واٍف (املادة  ٢٠١٤تنفيذ قانون محاية الضحايا لسنة 

املوجــودات ومهامهــا اعتمــاد إجــراءات مــن أجــل توضــيح واليــة وكالــة اســترداد      •  
لتجنُّب التداخل بينها وبني غريها من املؤسسات. ومن شـأن آليـات التنسـيق، مـن     
قبيل االتفاقـات أو اإلجـراءت املشـتركة بـني الوكـاالت، أن تكـون مفيـدة يف هـذا         

  ).٣٦الصدد (املادة 
 )، مبا يف ذلك مـا يهـدف  ٣٦تعزيز قدرات املؤسسات املتخصِّصة وعملياهتا (املادة   •  

  للتصدي ملا يلي:
التحديات اليت تواجه دائرة االدِّعاء العام واحتياجاهتا من املسـاعدة التقنيـة     °      

فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى مالحقــة جــرائم الفســاد واجلــرائم االقتصــادية     
قضائياً؛ ووضع نظام إلدارة القضايا؛ وإصالح القـوانني ووضـع سياسـات    
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مركزية؛ ووضع برنامج للتيسـري والـدعم   فيما خيصُّ االدِّعاء؛ واألخذ بالال
  لصاحل الشهود وضحايا اجلرمية.

التحديات املتعلقة مبحدودية قدرات الشرطة يف جمـال حتريـات االسـتدالل      °      
  اجلنائي والكشف عن اجلرائم مبكراً.

بنـــاء القـــدرات يف اجلهـــاز القضـــائي، وال ســـيما تعزيـــز تـــدريب القضـــاة   °      
  قضايا الفساد. واملوظفني القضائيني على

مواصــلة تكــريس املــوارد مــن أجــل بنــاء قــدرات وكــاالت إنفــاذ القــانون املســؤولة عــن   •  
التحقيق واملالحقة القضائية يف جرائم الفساد. والنظر يف األخذ بترتيبـات مشـتركة بـني    

  ).٣٦عني العامني واحملققني والسلطة القضائية (املادة املؤسسات وزيادة الوعي لدى املدَّ
ينبغي جمللس العـدل الـوطين أن يواصـل التصـدِّي لتـراكم قضـايا الفسـاد يف احملـاكم           •  

  ).٣٦والتأخُّر يف الفصل فيها (املادة 
اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة هبــدف ضــمان القــدر الكــايف مــن الشــفافية وإمكانيــة التنبــؤ    •  

حصاءات بالنتائج فيما خيصُّ التسويات خارج احملاكم واملساومات القضائية، ومجع إ
  ).٣٧عن منح احلصانة بتدابري إدارية ومن جانب مدير االدِّعاء العام (املادة 

ــه       •   ــز قــدرات مركــز اإلبــالغ املــايل وعمليات مواصــلة تكــريس املــوارد الالزمــة لتعزي
وجهوده يف مجع البيانات. ونظراً للعدد الكبري من تقارير املعـامالت املشـبوهة الـيت    

لكينيـا أن تنظـر يف تبسـيط إجـراءات تقـدمي التقـارير مـن         مل ُينظر فيهـا بعـد، ينبغـي   
  ).٣٩مركز اإلبالغ املايل إىل وكاالت إنفاذ القانون (املادة 

  ).٣٩تعزيز التثقيف والتوعية بشأن الفساد (املادة   •  
مـن   ٤٢مـن املـادة    ١اعتماد تـدابري تتماشـى مـع الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن الفقـرة          •  

وسـيع نطـاق الواليـة القضـائية ليشـمل األفعـال الـيت يرتكبـها         االتفاقية، والنظـر يف ت 
مواطنــون كينيــون خــارج كينيــا وال ختــالف قــانون مكافحــة الفســاد، وكــذلك         
احلاالت الـيت ال تسـلِّم فيهـا كينيـا اجملـرمني املزعـومني املوجـودين داخـل أراضـيها.          

كافحـــة ويرحِّـــب املستعرضـــون باإلشـــارات إىل أنَّ كينيـــا ســـوف تعـــدِّل قـــانون م
  الفساد من أجل إقامة الوالية القضائية على اجلرائم اليت ُترتكب ضد مواطنيها.

تعزيز مجع البيانات اإلحصائية وتوافرها بشـأن التحقيقـات واملالحقـات واألحكـام       •  
  القضائية ذات الصلة بالفساد.
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  وُتشجَّع كينيا على ما يلي:  •  
ــال     °       ــاجرة ب ــدابري هبــدف جتــرمي املت ــى حنــو أوىف. ويرحِّــب   اعتمــاد ت نفوذ عل

املستعرضون باإلشارات إىل أنَّ كينيا تـودُّ تعـديل قـانون مكافحـة الفسـاد      
  ).١٨حتقيقاً لذلك (املادة 

اختــاذ تــدابري للتصــدِّي لعواقــب الفســاد، مبــا يف ذلــك تــدابري االنتصــاف،      °      
  ).٣٤خارج سياق االشتراء (املادة 

سات إنفاذ القـانون، مـع مالحظـة األمثلـة     مواصلة تعزيز التنسيق بني مؤس  °      
  ).٣٨اإلجيابية القائمة على التعاون املشترك بني الوكاالت (املادة 

    
    اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  

  ).٣٦و ٢٣و ٢٠و ١٦صياغة تشريعية، ومشورة قانونية، وتشريعات منوذجية (املواد   •  
  ).٣٢و ٢١و ١٦دة/الدروس املستفادة (املواد املمارسات اجليِّ  •  
 ٢٣و ٢٢و ٢٠بناء القدرات/تقدمي املسـاعدة يف املوقـع للسـلطات الوطنيـة (املـواد        •  

  ).٣٩و ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٢و
  ).٣٦و ٢٣و ٢٢أشكال أخرى من املساعدة التقنية (املواد   •  
ملساعدة التقنية، بالتشاور مع شـركاء التنميـة   االضطالع بتقييم شامل لالحتياجات من ا  •  

واملســاعدة التقنيــة، باالســتعانة بنتــائج اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة كخــط أســاس، هبــدف 
  وضع خطة عمل بقيادة قُطرية لتلبية االحتياجات ذات األولوية من املساعدة التقنية.

    
      الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    ذ املواد قيد االستعراضمالحظات على تنفي  - ١- ٣  
    )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     

ــام األول للفصـــل    ــرمني يف املقـ ــليم اجملـ ــدان    ٧٧خيضـــع تسـ ــوبني (إىل بلـ ــليم املطلـ ــانون تسـ مـــن قـ
معاهـدة   ٢٥د أبرمـت كينيـا   منـه (إىل البلـدان اجملـاورة واألجنبيـة). وقـ      ٧٦منولث)، وللفصل والك

تســليم ثنائيــة، وهــي أيضــاً طــرف يف اتفاقــات وترتيبــات متعــددة األطــراف مــع دول الكومنولــث    
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على الترتيب. وكينيا طرف يف اتفاقية تسليم  ٧٧و ٧٦والدول اجملاورة واألجنبية مبوجب الفصلني 
  يف خطة لندن لتسليم املطلوبني. املطلوبني اخلاصة باهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، وعضو

بـني كينيـا والدولـة األخـرى.     ويشترط القانون الكـيين وجـود معاهـدة ثنائيـة لتسـليم املطلـوبني       
  لتسليم املطلوبني. اكينيا االتفاقية أساساً قانوني تعترب  وال

رائم. وُتشترط ازدواجية التجرمي للتسليم، بصرف النظر عن املصطلحات املستخدمة يف تعيني اجل
  ومن مثَّ فإنَّ تسليم املطلوبني حمدود ألن كينيا مل ُتجرِّم مجيع اجلرائم املشمولة باالتفاقية.

حـداً أدىن مـن الشـروط فيمـا      ٧٧وتقرُّ كينيا بشروط التسليم وأسباب الرفض. ويضع الفصـل  
شـهراً أو  خيصُّ العقوبات على اجلرائم حىت ميكن تسليم املطلوبني فيها (السجن ملدة اثين عشـر  

على اشتراط مماثـل. وال توجـد    ٧٦الفصل  البلد املقدِّم للطلب). وال ينصُّأكثر حبسب قانون 
  قيود قانونية على التسليم يف اجلرائم اليت تنطوي على مسائل مالية.

وليســت اجلنســية ســبباً لــرفض التســليم. ويف حــني مل يســبق أن كانــت هنــاك حــاالت متعلقــة    
ا ذات صـلة بالفسـاد، فـإنَّ هنـاك حالـة قيـد النظـر يف الوقـت الـراهن          بتسليم مـواطنني يف قضـاي  

  (صامويل غيتشورو وكريس أوكيمو).
ومل ُيفد سوى بثالثة طلبات قُدِّمت إىل كينيا لتسليم مطلـوبني يف مسـائل ذات صـلة بالفسـاد.     

  وأُفيد بأنَّ كينيا مل يسبق هلا رفض تسليم مطلوبني حىت اآلن.
وتلك اليت ُتتَّخذ مبوجـب خطـة لنـدن متطلبـات      ٧٧و ٧٦توخَّاة يف الفصلني وُتبسِّط التدابري امل

اإلثبات وإجراءات تسليم املطلوبني. وتشمل التحديات ما أُفيد به بشأن اسـتخدام اإلحالـة إىل   
  ماطلة، والقضايا املتراكمة أمام اجلهاز القضائي.مالدستور كأسلوب لل

األشخاص علـى حنـو منصـف يف إجـراءات التسـليم.      وقد اعتمدت كينيا تدابري لضمان معاملة 
ومع ذلك، فقد أُثريت اعتراضات بشأن املعاملـة املنصـفة يف حـاالت سـابقة. ويف حـني يتنـاول       

احلاالت اليت ينطوي فيها الطلب على متييز على أساس العرق أو الدين أو اجلنسـية   ٧٧الفصل 
  ال يشمل أي حكم من هذا القبيل. ٧٦أو اآلراء السياسية دون نوع اجلنس، فإنَّ الفصل 

  واجب التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض التسليم. ٧٧و ٧٦وال يتناول الفصالن 
 ا، واعتمــدت اتفاقــاً ثنائيــ٢٠١٤نة وقــد وضــعت كينيــا مشــروع قــانون لنقــل الســجناء يف ســ  

ال تنطـوي علـى    واحداً مع رواندا. وأُفيد بأنَّ كينيا تلقت العديد من طلبات نقل السجناء اليت
  جرائم فساد، ولكن مل ُينفَّذ أي منها نظراً لعدم وجود إطار قانوين يسهِّل عمليات النقل.

  تشريعاهتا ال تتناول ذلك. صلة بنقل الدعاوى اجلنائية، فإنَّورغم أنَّ كينيا قد تلقت طلبات ذات 
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    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
، وقـانون  ٢٠١١القانونية املتبادلة قانون املساعدة القانونية املتبادلة لسنة  ينظِّم مسائل املساعدة

مكافحة غسل األموال فيما يتعلـق بغسـل األمـوال وغـري ذلـك مـن عائـدات اجلرميـة. وُيشـترط          
لتطبيق قانون املساعدة القانونية املتبادلة أن يكون البلـد الطالـب موضـوع قـرار إجيـايب أو نـصٍّ       

مــن قــانون  ٩ميكــن تســليم املطلــوبني إليــه (املــادة    اًدِّده باالســم باعتبــاره بلــد يين حيــقــانوين كــ
املساعدة القانونية املتبادلة). وُتطبِّق كينيا أيضاً قانون املساعدة القانونية املتبادلـة علـى الطلبـات    

  الواردة من البلدان اليت توجد معها معاهدات.
مـن   ٣مي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (املـادة     وعلى الرغم من عدم اشتراط وجود معاهـدة لتقـد  

يف املمارسـة العمليـة.   قانون املساعدة القانونية املتبادلة)، فـإنَّ كينيـا تصـرُّ علـى وجـود معاهـدة       
ادلـة حسـب كـل    تقدمي قائمة جبميع املعاهدات. وميكن تقدمي املسـاعدة القانونيـة املتب   ومل يتسنَّ

املعاملـة باملثـل واجملاملـة القضـائية، رهنـاً بأحكـام الدسـتور         إىل مبـدأي  اًحالة على حـدة اسـتناد  
والقوانني الكينية. وكينيا مشتركة أيضاً يف خطة الكومنولث بشأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    
(خطــة هــراري). وســبق لكينيــا أن طبَّقــت االتفاقيــة كأســاس للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف   

  فساد (بيليويك أوف جريزي). حتقيق كان ينطوي على جرمية
مـن قـانون    ١١و ٤٠وازدواجية التجرمي شرط صارم لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة (املادتـان   

املساعدة القانونيـة املتبادلـة)، وتأخـذ السـلطات الكينيـة السـلوك املوضـوعي يف االعتبـار بصـرف          
كـام بشـأن تقـدمي املسـاعدة الـيت      النظر عن املصطلحات الـيت ُتطلـق علـى اجلـرائم. وال توجـد أح     

القانونيـة  تنطوي على تدابري قسرية يف حالة عدم استيفاء شرط ازدواجية التجـرمي. واملسـاعدة    ال
  مة يف كينيا.ا يف االتفاقية ليست مجيعها جمرَّاجلرائم املنصوص عليه املتبادلة حمدودة ألنَّ

كـن، وفقـاً أليِّ إجـراءات تـرد يف الطلـب      وُتنفَّذ الطلبات وفقاً للقانون احمللي وكذلك، مـىت أم 
  من قانون املساعدة القانونية املتبادلة). ٩والفقرة (ج) من املادة  ٤٦(املادة 

وتسمح كينيا باحلصول على األدلة أو اإلدالء بالشهادة باالستعانة بتكنولوجيـا الفيـديو (املـادة    
يود املفروضـة علـى اسـتخدام املعلومـات     من قانون املساعدة القانونية املتبادلة). وُيلتزم بالق ٢٢

مــن قــانون املســاعدة   ٤١الــيت ُيتحصَّــل عليهــا مــن خــالل املســاعدة القانونيــة املتبادلــة (املــادة    
  من قانون مكافحة غسل األموال).   ١١٦القانونية املتبادلة؛ واملادة 

مـن   ٥تبادلـة (املـادة   ومكتب النائب العام هو السلطة املركزية فيما يتعلق باملساعدة القانونية امل
قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة). ويرسـل مكتـب النائـب العـام ويتلقـى مجيـع الطلبـات عــن            
طريق وزارة اخلارجيـة والتجـارة الدوليـة، وينفَّـذها أو يضـع الترتيبـات لتنفيـذها. ويف احلـاالت         
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ئيـة (اإلنتربـول) بـدالً مـن     الطارئة، تقبل كينيا الطلبات عن طريق املنظمة الدوليـة للشـرطة اجلنا  
  ا على الفور.ن طريق اهلاتف، إذا أكُّدت كتابيالقنوات الدبلوماسية، وع

ــة علــى أنَّــه يــتعني تقــدمي     ٨مــن املــادة  ٤وتــنصُّ الفقــرة  ــة املتبادل مــن قــانون املســاعدة القانوني
أسابيع للـرد،   . وعادة ما حتتاج كينيا يف املتوسط إىل ستةااملساعدة يف أسرع وقت ممكن عملي

  حسب درجة تعقيد املسألة.
ويف الوقت الراهن يعمل مكتب النائب العام ووزارة العدل، بالتشاور مع دائرة االدِّعاء العـام،  

  على وضع لوائح تنظيمية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة.
األخـرية بشـأن    وأفادت كينيا بتلقيها تسعة طلبات مساعدة قانونية متبادلة يف السنوات الثالث

  جرائم منصوص عليها يف اتفاقية مكافحة الفساد. ومل ُيرفض أيُّ طلب حىت اآلن.
من قانون املساعدة القانونية املتبادلـة). وال توجـد قيـود     ١١وتقرُّ كينيا بأسباب الرفض (املادة 

من قانون املسـاعدة   ٤٣املسائل املالية (املادة  ة القانونية املتبادلة فيما خيصُّقانونية على املساعد
  القانونية املتبادلة).

  ا.ا ملشاطرة املعلومات تلقائيقانوني اًدلة أساسمن قانون املساعدة القانونية املتبا ٤٨وتكفل املادة 
مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة)؛       ١٦بشروط روتينية (املادة  اًوميكن نقل السجناء رهن

  شخاص غري احملتجزين.بشأن نقل األوال توجد أحكام 
ألة اجلنائيــة وتكفــل كينيــا الســرية للطلبــات ومضــموهنا، باســتثناء مــا يتعلــق باإلفصــاح يف املســ  

مـن   ٤٢دة يف الطلب، ويف األحوال اليت تأذن فيهـا الدولـة األخـرى خبـالف ذلـك (املـادة       احملدَّ
  قانون املساعدة القانونية املتبادلة).
ــة إذا تعارضــت مــع حتقيقــات أو مالحقــات قضــائية   وميكــن تأجيــل املســاعدة القانونيــ  ة املتبادل

مــن  ٨مــن املــادة  ٦مــن قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة). وُتلــزم الفقــرة  ١٠جاريــة (املــادة 
قانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة السـلطة املختصـة بـإبالغ الدولـة الطالبـة علـى وجـه السـرعة            

املتبادلة. وال توجد أحكام بشأن واجب التشـاور قبـل رفـض     بأسباب رفض املساعدة القانونية
  املساعدة أو تأجيلها.

وتتناول التشريعات الكينيـة مسـألة التكـاليف علـى حنـو يتفـق واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           
  من قانون املساعدة القانونية املتبادلة). ٤٥الفساد (املادة 
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    ) ٥٠و ٤٩و ٤٨قيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة (املواد التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التح    
نفــاذ تتعــاون الســلطات الكينيــة مــع نظرياهتــا األجنبيــة مــن خــالل قــانون اســتدعاء الشــهود (اإل 

ــادل) (الفصــل  ــ، املط٧٨املتب ــبَّ ــانون مكافحــة غســل األمــوال.    اق حالي ــدا وحــدها) وق يف أوغن
دة القانونيـة املتبادلـة يف التعـاون املباشـر فيمـا بـني وكـاالت        وميكن االستفادة من قنوات املساع

إنفاذ القانون. وكينيا عضو يف رابطة شرق أفريقيا لسلطات مكافحة الفسـاد، ومنظمـة تعـاون    
رؤساء الشرطة يف شرق أفريقيا، وفريق شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعـين مبكافحـة غسـل    

نة مكافحة الفساد مذكرات تفاهم مـع نظرياهتـا يف مجاعـة    األموال، واإلنتربول. وقد أبرمت جل
شرق أفريقيـا، وتوجـد مـذكرات تفـاهم بشـأن التعـاون بـني أجهـزة الشـرطة. ويلـتمس مركـز            

) ٢٠١٣رة تفاهم واحدة (مع سيشـيل،  اإلبالغ املايل التعاون ويقدِّمه، وقد اعتمد املركز مذكِّ
االدِّعــاء العــام عضــو يف الرابطــة األفريقيــة  ولكنــه ليســت طرفــاً يف جمموعــة إيغمونــت. ودائــرة  

ــامج الكومنولــث       ــة؛ وبرن ــات العام ــة ألعضــاء النياب ــة؛ والرابطــة الدولي ــات العام ألعضــاء النياب
اإلقليمي ألعضاء النيابات العامة ورؤساء وكاالت مكافحـة الفسـاد وغسـل األمـوال. وتكفـل      

فــاذ القــانون. ة للتعــاون يف جمــال إناملعاهــدات املتعــددة األطــراف الــيت وقعــت عليهــا كينيــا آليــ 
أنَّ االتفاقية أساس ملثل هذا التعاون. اوتعترب كينيا جزئي  

وتنخرط كينيا يف تبـادل املـوظفني وضـباط االتصـال مـع وكـاالت إنفـاذ القـانون األجنبيـة مـن           
  خالل جلنة مكافحة الفساد، وقسم التحقيقات اجلنائية، ومصلحة الضرائب الكينية.

ــة ســلطات       وميكــن إجــر  ــا يف ذلكرابط ــة، مب ــات الدولي ــاً للترتيب ــات املشــتركة وفق اء التحقيق
مكافحة الفساد يف شرق أفريقيا، ومنظمـة تعـاون رؤسـاء الشـرطة يف شـرق أفريقيـا، وفريـق        
شرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي املعـين مبكافحـة غسـل األمـوال. وأُفيـد مبثـال ينطـوي علـى            

  قضية هترُّب من الضرائب.
ب املستعرضون مبـا أبدتـه كينيـا مـن إشـارات إىل احلاجـة إىل اعتمـاد تشـريعات خمصَّصـة          ويرحِّ

  بشأن املراقبة السرية وغريها من أساليب التحرِّي اخلاصة.
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  ميكن أن تزيد اخلطوات التالية من تعزيز تدابري مكافحة الفساد القائمة:

قدر كاف من املوارد واالهتمام لتدريب السلطات املسؤولة عـن  مواصلة ختصيص   •  
  التعاون الدويل وبناء قدراهتا.
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ــة          •   ــوبني يف اجلــرائم املشــمولة باالتفاقي ــليم املطل ــة تس ــدابري تضــمن إمكاني ــاد ت اعتم
ل ليسـت مجيعهـا مـن البلـدان     مبوجب قوانني كينيا ومعاهداهتا، بـالنظر إىل أنَّ الـدو  

  اليت تنطبق عليها قوانني التسليم.دة باالسم احملدَّ
ــى أنَّويرحِّــب املستعرضــون باملؤشِّــ   •   ــا جتــاه     رات عل ــا ميكــن أن تراجــع موقفه كيني

  تطبيق االتفاقية يف إجراءات التسليم.
  د من تطبيق ضمانات املعاملة املنصفة يف مجيع مراحل إجراءات التسليم.مواصلة التأكُّ  •  
  ريات يف إجراءات التسليم.اختاذ تدابري ملعاجلة التأخ  •  
فيمــا يتعلــق بالطلبــات ذات  ٤٤مــن املــادة  ١٥تعزيــز مواءمــة القــوانني مــع الفقــرة   •  

  الغرض الذي ينطوي على متييز ضد الشخص املطلوب تسليمه.
  اعتماد تدابري تنصُّ على التشاور قبل رفض التسليم.  •  
نقـل السـجناء مـن أجـل      ويرحِّب املستعرضون باإلسراع يف اعتماد مشروع قـانون   •  

  توفري املزيد من اليقني القانوين يف القضايا املتعلقة بالفساد.
يرحِّــب املستعرضــون باعتمــاد اللــوائح التنظيميــة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة   •  

ــة، وهبــدف       ــة املتبادل ــيقني يف حــاالت املســاعدة القانوني ــد مــن ال ــوفري املزي هبــدف ت
  ت الواردة يف هذا االستعراض.االستجابة إىل التوصيا

النظــر يف اختــاذ خطــوات حنــو األخــذ مبزيــد مــن املرونــة يف تطبيــق شــرط ازدواجيــة    •  
التجرمي أو يف تفسريه هبدف إتاحة تقدمي أكرب قدر ممكـن مـن املسـاعدة يف اجلـرائم     

  املشمولة باالتفاقية، وضمان تقدمي املساعدة اليت ال تنطوي على تدابري قسرية.
  ماد تدابري تتناول واجب التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض املساعدة أو تأجيلها.اعت  •  
  اختاذ تدابري إلتاحة نقل األشخاص غري احملتجزين لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.  •  
تكييف نظم املعلومات من أجل مجع املعلومات ذات الصلة عن املعاهدات القائمـة    •  

  يف املستقبل بشأن التعاون الدويل. أو اليت سوف ُتربم
حيــث إنَّ كينيــا ليســت طرفــاً يف جمموعــة إيغمونــت، يرحــب املستعرضــون بــإبرام     •  

  مركز اإلبالغ املايل املزيد من مذكرات التفاهم.
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يرحِّب املستعرضون مبا أبدته كينيا مـن إشـارات إىل احلاجـة إىل اعتمـاد تشـريعات        •  
اخلاصــة، األمــر الــذي ميكــن أيضــاً أن يزيــد مــن    خمصَّصــة بشــأن أســاليب التحــرِّي 

  وضوح مدى مقبولية األدلة ذات الصلة.
ُتشجَّع السلطات على مجع إحصاءات شاملة بشأن عـدد طلبـات تسـليم املطلـوبني       •  

وطلبات املساعدة القانونية املتبادلة الواردة، وطبيعة تلـك الطلبـات، والتقـدُّم احملـرز     
د الطلبات املرفوضة وأسباب رفضها، فضالً عـن األطـر   يف إجنازها، مبا يف ذلك عد

  الزمنية اليت يتطلبها الردُّ على الطلبات.
يف  عاون يف جمال إنفاذ القـانون، مبـا  ُتشجَّع كينيا على مجع إحصاءات شاملة عن الت  •  

  ذلك عن االتفاقات القائمة واليت سوف ُتربم يف املستقبل.
    

    تقنية اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة ال  - ٤- ٣  
   ٤٧و ٤٥صـــياغة تشـــريعية ومشـــورة قانونيـــة واتفاقات/ترتيبـــات منوذجيـــة (املـــواد   •  

  ).٥٠و ٤٨و
  ).٥٠و ٤٨و ٤٧و ٤٦دة/الدروس املستفادة (املواد املمارسات اجليِّ  •  
  ).٥٠و ٤٨و ٤٧و ٤٦وضع خطة عمل للتنفيذ (املواد   •  
  ).٥٠و ٤٨و ٤٧و ٤٦يف بناء قدرات السلطات الوطنية (املواد املساعدة   •  
  ).٥٠و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥مساعدة موقعية من قبل خبري خمتص (املواد   •  
  ).٤٨أشكال أخرى من املساعدة التقنية (املادة   •  

 


