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    خالصة وافية  - ثانياً  
    جيبويت    

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي جليبويت يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة   -١  
    ملكافحة الفساد

ــويت   وقَّ ــت مجهوريــة جيب ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف      ع حزيران/يونيــه  ١٧علــى اتفاقيــة األم
رئـيس   ع عليهـا وقَّـ و، ٢٠٠٥كـانون الثاين/ينـاير    ٨قت عليها اجلمعيـة الوطنيـة يف   ، وصد٢٠٠٤َّ

. وأودعت جيبويت صك التصديق عليها لـدى األمـني العـام    ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٨اجلمهورية يف 
  .٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٠يف 
  ال يتجزأ من القانون احمللي يف جيبويت.  من الدستور، أصبحت االتفاقية جزءاً ٣٧ للمادةوفقاً و

ذة لالتفاقية يف القانون اجلنائي، وقانون اإلجـراءات اجلنائيـة، والقـانون رقـم     وترد التشريعات املنفِّ
196/AN/02/4 L َّــؤر بشــأن غســل األمــوال واملصــادرة     ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب   ٢٩خ امل

ــه فيمــا     و ــانون مكافحــة غســل   يلــيالتعــاون الــدويل فيمــا يتعلــق بعائــدات اجلرميــة (ويشــار إلي "ق
بشأن مكافحة اإلرهاب  ٢٠١١أيار/مايو  ٢٥خ املؤرَّ AN/11/6 L/111األموال")، والقانون رقم 

  "قانون اإلرهاب واجلرائم اخلطرية األخرى").يلي واجلرائم اخلطرية األخرى (ويشار إليه فيما 
  الفساد واجلرائم ذات الصلة، وهي:من اهليئات اليت يتعلق عملها مبكافحة  أنشأت جيبويت عدداً وقد

خ املـــؤرَّ AN/09/6 L/56املفتشـــية العامـــة للدولـــة، وأنشـــئت مبوجـــب القـــانون رقـــم    (أ)  
  ؛، وهي مسؤولة عن ضمان احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف القطاع العام٢٠٠٩متوز/يوليه   ١٩

خ املــؤرَّ AN/13/7 L/17مبوجــب القــانون  وأنشــئتحمكمــة مراجعــة احلســابات،    (ب)  
  ؛هي املؤسسة العليا املعنية مبراجعة احلساباتاحملكمة ، و٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٤

ــانون        (ج)   ــئت مبوجـــب القـ ــه، وأنشـ ــاد ومكافحتـ ــع الفسـ ــتقلة ملنـ ــة املسـ ــة الوطنيـ اللجنـ
بشــأن منــع ومكافحــة الفســاد (يشــار إليــه فيمــا    ٢٠١٣متوز/يوليــه  ١٦خ املــؤرَّ AN/13/7 L/03  رقــم
. واللجنــة ٢٠١٤تشــرين األول/أكتــوبر  ٧خ ") ومرســومه التنفيــذي املــؤرَّ ٢٠١٣"قــانون ســنة   يلــي
املؤسســــة املركزيــــة املســــؤولة عــــن منــــع الفســــاد ومكافحتــــه، وبــــدأت عملــــها يف كــــانون    هــــي

  ؛٢٠١٥  األول/ديسمرب
ات املاليـة، وأنشـئت مبوجـب قـانون مكافحـة غسـل األمـوال،        وحدة االسـتخبار   (د)  

  وهي مسؤولة عن تلقي تقارير املعامالت املشبوهة وحتليلها وجتهيزها.
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      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
(الرشــو) مــن  ٢١٢(االرتشــاء) واملــادة  ٢٠٠خيضــع رشــو املــوظفني العمــوميني الــوطنيني للمــادة 

القانون اجلنائي. وال توجد إشارة إىل مفهومي املزية غري املستحقة واألطراف الثالثة املسـتفيدة يف  
ــادة  ــادة  أيضــاً وتشــملمــن القــانون.   ٢١٢امل ــانون اإلرهــاب واجلــرائم اخلطــري  ١( ٩امل ة ) مــن ق

  األخرى الرشوة على حنو عام.
ــادة      مــن  ٢٠٠وال يوجــد تعريــف عــام ملصــطلح "موظــف عمــومي" يف تشــريعات جيبــويت. وامل

م القانون اجلنائي هي فقط اليت تشري إىل فئـات حمـددة مـن املـوظفني فيمـا يتعلـق باالرتشـاء. وجتـرِّ        
األخـرى رشـو املـوظفني     من قانون اإلرهاب واجلرائم اخلطـرية  ١٢) و٣و ٢(الفقرتان  ٩املادتان 

  العموميني األجانب وموظفي اخلدمة املدنية الدولية، والرشوة يف القطاع اخلاص، على التوايل.
  من القانون اجلنائي). ٢٠١اجملرمة هبا يف االتفاقية (املادة نفسها الطريقة بم املتاجرة بالنفوذ رِّجوال ُت

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

 .مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال)      ١-٢-٤و ١-١-١م جيبويت غسل األمـوال (املادتـان   جترِّ
ــادة     ل أيُّوجيــوز أن تشــكِّ  ــانون   ٢-١-١جرميــة خطــرية أو جنحــة جرميــة أصــلية (امل (و) مــن ق

  االتفاقية.كل اجلرائم املشمولة ب م بعُدرِّمكافحة غسل األموال)، وإن كانت مل جت
جيبويت إىل الوضوح فيما يتعلق بإمكانية تطبيق جرمية غسـل األمـوال علـى    وتفتقر التشريعات يف 

  الشخص الذي ارتكب اجلرمية األصلية.
كبـت يف اخلـارج (املـادة    وجيوز تطبيق جرمية غسل األموال حىت إذا كانت اجلرمية األصلية قـد ارتُ 

  (و) من قانون مكافحة غسل األموال). ٢-١-١
مـن قـانون مكافحـة غسـل      ١-١-١لقـانون اجلنـائي، واملـادة    مـن ا  ٥٣٤و ٥٣٣املادتان  تشملو

، واٍفاإلخفـاء علـى حنـو     ،مـن قـانون اإلرهـاب واجلـرائم اخلطـرية األخـرى       ١٤األموال، واملـادة  
  تلك األحكام.بني مة ءواامليكون من املفيد ولكن سوف 

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

اختالس املمتلكات العمومية واختالس املمتلكات اخلاصـة (املـادة    جزئياالتشريعات يف جيبويت  تشمل
من قانون اإلرهاب واجلرائم اخلطـرية األخـرى، علـى التـوايل)،      ١٣من القانون اجلنائي، واملادة  ٢٠٦

ــ ــة املســتفيدة والتســريب. وامل  دَروإن مل ُي ــيهم  ج مفهومــا األطــراف الثالث وظفــون العموميــون املشــار إل
  من القانون. ٢٠٠من القانون اجلنائي ليسوا هم أنفسهم املشار إليهم يف املادة  ٢٠٦املادة   يف
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 من قانون اإلرهاب واجلرائم اخلطرية األخـرى إسـاءة اسـتغالل الوظـائف، وإنْ     ١٠املادة  تشملو
  .كانت ال تتناول عنصر عدم القيام بفعل ما

زيـادة يف املوجـودات علـى     م أيُّقـيَّ مـن القـانون نفسـه اإلثـراء غـري املشـروع. وتُ       ١١ م املادةرِّوجت
أساس إقرارات الذمة املالية اليت يتعني تقدميها إىل اللجنة الوطنية املسـتقلة ملنـع الفسـاد ومكافحتـه     

يف تلقـي   وإن كانت اللجنـة مل تكـن قـد بـدأت بعـدُ      )،٢٠١٤ومرسوم سنة  ٢٠١٣قانون سنة (
  إلقرارات حىت تاريخ عقد االجتماع املشترك.تلك ا

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

من القانون اجلنـائي). وال توجـد إشـارة     ٢٣٩و ٢٣٣و ٢٠٠(املواد  جزئيامة إعاقة سري العدالة جمرَّ
يف األحكــام إىل محايــة اخلــرباء والشــهود والضــحايا، أو التــدخل يف اإلدالء بالشــهادة، أو اســتخدام  

  القوة البدنية. وال تتناول املادة املعنية حبماية أعضاء اجلهاز القضائي مفهوم املزية غري املستحقة.
 ٢٣٣و ٢٠٠ن (املادتـان  ون واخلرباء والشـهود واحملـامو  فاجلهاز القضائي واحمللَّ أعضاُء ةَاحلماي ومينح

املشــار إلــيهم يف االتفاقيــة.  ال تشــمل مجيــع املســؤولنيمحايــة مــن القــانون اجلنــائي)، ومــن مث فهــي  
  ه.احلماية إىل آخرين، منهم أعضاء اللجنة الوطنية املستقلة ملنع الفساد ومكافحتُتوفَّر   وال

  والعقوبات املفروضة ال تعترب صارمة مبا يكفي للردع.
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
مـن القـانون اجلنـائي)، ولكنـها      ٢١تقر جيبويت مببدأ املسؤولية اجلنائية للشخصـيات االعتباريـة (املـادة    

مـة  سـؤولية علـى األفعـال اجملرَّ   الدولة والسلطات اإلقليمية من تطبيقه. وتنطبـق هـذه امل  سلطات تستثين 
مـن قـانون اإلرهـاب واجلـرائم اخلطـرية       ١٥من القانون اجلنائي، واملادة  ٢٢٤مبوجب االتفاقية (املادة 

األخرى). وتكون املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية مستقلة عن املسؤولية اجلنائيـة لألشـخاص   
مـن قـانون مكافحـة     ٣- ٢- ٤مـن القـانون اجلنـائي، واملـادة      ٢١الطبيعيني الضالعني يف اجلرمية (املـادة  

قــة مخســة أضــعاف املبلــغ املطبــق علــى األشــخاص الطبيعــيني    غســل األمــوال)، وتعــادل الغرامــة املطبَّ 
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٣- ٢- ٤من القانون اجلنائي، واملادة  ٤٦املذكورين (املادة 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

 ٢٤(ارتكاب اجلرميـة)، و  ٢٣أحكام االتفاقية املتعلقة باملشاركة والشروع (املواد  جزئيانفذت جيبويت 
ــائي). وال     ٢٦(املشــاركة)، و ٢٥(الشــروع)، و ــانون اجلن ــن الق (املســاعدة والتحــريض واإلعــداد)) م

  التواطؤ. ائي) مفهوَممن القانون اجلن ٢٥ض على ارتكاب جرمية (املادة تشمل األحكام املتعلقة باحملرِّ
  وال تنطبق األحكام املتعلقة بالشروع على جرائم الفساد بسبب كوهنا جرائم "سلوك".
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    )٣٧و ٣٠إنفاذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات     
ن اإلرهـاب  من قـانو  ٩من القانون اجلنائي واملادة  ٢٠٧إىل  ١٩٩تفرض جيبويت، مبوجب املواد 

ف سـنة. وتصـنَّ   ١٥سـنوات إىل   ٥واجلرائم اخلطرية األخرى، جزاءات بالسجن ملدة تتراوح مـن  
  باعتبارها جرائم خطرية.يف معظمها اجلرائم 

ومبوجب الدستور، يتمتع أعضاء اجلمعية الوطنية باحلصانة الربملانية عندما تكون اجلمعيـة الوطنيـة   
س أو اإلدانـة  بُّذن من مكتب اجلمعية الوطنيـة يف حـاالت التلـ   منعقدة. وجيوز رفع هذه احلصانة بإ

). ٥١). وجيوز تعليق املالحقة القضائية إذا طلبت اجلمعية الوطنية ذلك (املادة ٥١النهائية (املادة 
صُّ مـا خيـ  عن األعمال اليت يؤديها لدى مزاولة مهامـه فقـط يف    ويكون رئيس اجلمهورية مسؤوالً

). ويف هذه احلالة، تكون حملكمة العدل العليا، اليت مل تنعقد حـىت  ٨٤(املادة حالة اخليانة العظمى 
). ويتحمــل أعضــاء احلكومــة املســؤولية اجلنائيــة عــن األفعــال   ٨٣اآلن، الواليــة القضــائية (املــادة 

). وال يـنص القـانون يف جيبـويت علـى رفـع احلصـانة عـن        ٨٤املرتكبـة أثنـاء أداء وظـائفهم (املـادة     
حملميني الذين ارتكبوا جرمية كشـفت عنـها إقـرارات الذمـة املاليـة اخلاصـة هبـم. وينشـئ         املوظفني ا

 ١٥حصانة ملفوضي اللجنة الوطنية املستقلة ملنـع الفسـاد ومكافحتـه (املادتـان      ٢٠١٣قانون سنة 
  ال ميد هذه احلماية لتشمل األعضاء اآلخرين يف اللجنة أو مقار عملها.القانون كان  )، وإن١٦ْو

من قـانون اإلجـراءات    ٣٧التقديرية يف املالحقات القضائية (املادة  الصالحيةبق جيبويت مبدأ وتط
مـن قـانون اإلجـراءات     ٦البـدء يف إجـراءات الـدعاوى املدنيـة (املـادة       اجلنائية). ومـع ذلـك، فـإنَّ   

الفسـاد  اللجنـة الوطنيـة املسـتقلة ملنـع      اجلنائية) يؤدي إىل رفع دعـوى عامـة. وعلـى الـرغم مـن أنَّ     
غها اللجنة إىل املدعي العـام ينبغـي   املعلومات اليت تبلِّ قضايا، فإنَّ ومكافحته مل تقدم حىت اآلن أيَّ

  ).٢٠١٣من قانون سنة  ٥أن يستتبعها، من حيث املبدأ، االلتزام باحملاكمة (املادة 
حتـت إشـراف    وجييز قانون اإلجراءات اجلنائية لقاضي التحقيـق احتجـاز املتـهم رهـن احملاكمـة أو     

  من القانون). ١٤٦احملكمة (املادة 
إىل  ٥٩٨وجيوز للقاضي املسؤول عن إنفاذ األحكام احلكم بـاإلفراج املبكـر أو املشـروط (املـواد     

إليهـا يف املـادة   من قانون اإلجراءات اجلنائيـة) إذا اسـتوىف الشـخص املعـين الشـروط املشـار        ٦٠١
  من القانون. ٥٩٨

لعــزل املــوظفني العمــوميني املشــتبه يف ارتكــاهبم جــرائم الفســاد مــن   وقــد وضــعت جيبــويت تــدابري
بشــأن  AN/83/1 L/48ونقلــهم إىل وظــائف أخــرى (القــانون رقــم عــن العمــل مناصــبهم ووقفهــم 

ــة الالئحــة  ــة، والقــانون األساســي رقــم    التنظيمي بشــأن  AN/01/4 L/9العامــة لنظــام اخلدمــة املدني
  اللوائح املنظمة للسلطة القضائية).

عقوبات إضافية تتعلق مبنع الشخص احملكوم عليـه مـن أداء وظـائف معينـة      وفرضت جيبويت أيضاً
  من القانون اجلنائي). ٤٤(املادة 



CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.30

 

6/17 V.17-00286 
 

القـانون رقـم    فـإنَّ أنه ليس لدى جيبويت تدابري تشريعية حمددة إلعادة إدماج احملكوم علـيهم،  مع و
178/AN/12/6 L َّيعـاجل  بشأن إعادة تنظيم وزارة العدل  ٢٠١٢تشرين األول/أكتوبر  ١٧خ املؤر

ج يف ادمـ إعادة إدماج احملكوم عليهم كمبدأ أساسي، وينشئ إدارة مسـؤولة عـن إعـادة اإل   مسألة 
  ).١٧اجملتمع (املادة 

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

  األحكام اخلاصة حبماية الشهود واملبلِّغني. مل تعتمد جيبويت بعُد
ضـرر   ا أيُّاألشـخاص الـذين حلـق هبـم شخصـي      من قانون اإلجراءات اجلنائية مجيَع ٢املادة  ومتنح

صـبح  ييف رفع دعـوى مدنيـة للحصـول علـى تعويضـات. ومـن مث        كنتيجة مباشرة جلرمية ما احلقَّ
  .الدعوى يف إجراءات الضحية طرفاًالشخص 

    
    )٤٠و ٣١ن سرية املصرفية (املادتاالتجميد واحلجز واملصادرة؛ ال    

مـن   ٩٣و ٩٢مـن القـانون اجلنـائي، واملادتـان      ٢٢٥و ٢١١) و٩( ٤٧) و٧( ٤٤تتضمن املـواد  
مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال،       ١١-٢-٤إىل  ٩-٢-٤قانون اإلجراءات اجلنائية، واملـواد  

  القانونية املتعلقة بالتجميد واحلجز واملصادرة. األحكاَم ،٢٠١٣من قانون سنة  ٢٨واملادة 
علـى وجـوب تطبيـق     وتـنصُّ ا للمصـادرة،  عامـ  ) من القانون اجلنائي إطارا٧ً( ٤٤تضمن املادة وت

  ."القوانني أو اللوائح اجملرمة للفعل"مبقتضى فرض ُيالتدبري عندما هذا 
الـيت حصـل عليهـا مرتكـب اجلرميـة       األغـراض ويف سياق الفساد، تقتصر املصادرة على "املبالغ أو 

من القانون اجلنـائي). ويف سـياق غسـل األمـوال متتـد       ٢٢٥و ٢١١املادتان غري شرعية" (بطريقة 
املصادرة إىل ما يتأتى من مصدر غري مشروع من دخل وممتلكات مملوكة للجاين أو أقاربه (املادة 

  من قانون مكافحة غسل األموال). ٩-٢-٤
 ني مرتكـبُ وينص قانون مكافحة غسل األمـوال علـى أن يعكـس عـبء اإلثبـات باشـتراط أن يـب       

  ).٩-٢-٤خلاضعة للمصادرة (املادة املشروع للممتلكات ا جرمية غسل األموال املصدَر
على التجميد، وإن كان قـانون مكافحـة غسـل األمـوال      ٢٠١٣من قانون سنة  ٢٨وتنص املادة 

  ال مينح وحدة االستخبارات املالية أية صالحيات إدارية تتعلق بالتجميد.
  ات املضبوطة واجملمدة واملصادرة.صصة إلدارة املوجودوليس لدى جيبويت هيئة خم

  ة األطراف الثالثة احلسنة النية.حلماي وال تتضمن التشريعات يف جيبويت أحكاماً
مــن  ١-٤-٣وجيــوز االحتجــاج بالســرية املصــرفية، فيمــا عــدا يف حــاالت غســل األمــوال (املــادة 

  قانون مكافحة غسل األموال).
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    )٤١و ٢٩اجلنائي (املادتان السجل التقادم؛     
عشـر سـنوات    وهـي ، املالحقـة القضـائية   بشـأن تقـادم   فتـرة ينصُّ قانون اإلجـراءات اجلنائيـة علـى    

)، وسـنة واحـدة بشـأن    ٤)، وثالث سـنوات بشـأن اجلـنح (املـادة     ٣بشأن اجلرائم اخلطرية (املادة 
  ).٥املخالفات البسيطة (املادة 

  من القانون اجلنائي. ٣اجلرائم املستمرة ال ختضع لفترة تقادم بسبب تطبيق املادة  جيبويت أنَّ نتوبيَّ
جنائيـة، وإن كـان   قضـائية  ق العمل بالتقادم عند االضطالع بإجراءات للتحقيق أو إجراءات علَُّيو

  ق خالل الفترة اليت يتمتع فيها شخص باحلصانة.علَّال ُي
  لتحقق من السجالت اجلنائية األجنبية.وال متتلك جيبويت ما يكفي من املوارد ل

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

مــن  ١٦إىل  ١٠املنصــوص عليهـا يف االتفاقيــة (املـواد    ع جيبــويت لواليتـها القضــائية اجلـرائمَ  خضِـ ُت
املرتكبة يف اخلارج من قبل أشخاص عدميي اجلنسية مقيمني يف  اجلرائمالقانون اجلنائي)، باستثناء 

  من القانون اجلنائي). ١٦إقليمها (املادة 
ب رتكَـ وتكون حملـاكم جيبـويت الواليـة القضـائية، مبـا يف ذلـك يف قضـايا غسـل األمـوال، عنـدما يُ          

  من القانون اجلنائي). ١١عنصر أو أكثر من عناصر اجلرمية يف اخلارج (املادة 
 ٥- ٣- ٥(املـادة  فقط د أرست جيبويت مبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا احملاكمة" فيما يتعلق بغسل األموال وق

  من قانون مكافحة غسل األموال).
 ١-١-٥، وإن كانـت املـادة   املتَّخـذة  وليس لدى جيبويت تدابري حمددة تتعلـق بتنسـيق اإلجـراءات   
مـع الـدول   إىل أقصـى حـد ممكـن    عاون من قانون مكافحة غسل األموال تتطلب من السلطات الت

  األخرى فيما يتعلق جبرائم غسل األموال.
    

    )٣٥و ٣٤عويض عن الضرر (املادتان عواقب أفعال الفساد؛ الت    
صك قانوين جتري املوافقة أو احلصول عليه  على إلغاء أيِّ ٢٠١٣من قانون سنة  ٢٩تنص املادة 

  نتيجة ارتكاب جرمية فساد.
 ات القضـائية ابطـ الروتسمح الدعاوى املدنية بالبدء يف إجراءات دعوى عامة. وجيوز للـهيئات أو  
  رفع هذه الدعاوى املدنية، وخباصة تلك اليت تعمل يف جمال مكافحة الفساد.

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦ة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد صِّصالسلطات املتخ    

بحت اللجنة الوطنية املستقلة ملنع الفساد ومكافحته اهليئـة  ، أص٢٠١٥منذ كانون األول/ديسمرب 
املركزية ملكافحة الفساد. وال تزال اللجنـة غـري عاملـة بطاقتـها الكاملـة، وإن كـان مـن املتـوخى،         
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اهليئة املعنية بالتنسيق يف جمال مكافحة الفساد. وبالتـايل،  هي ، أن تصبح ٢٠١٣لقانون سنة  وفقاً
  ).١١خرى والقطاع اخلاص (املادة تعزيز التعاون مع السلطات الوطنية األفاللجنة مسؤولة عن 

ال تـزال  هـي  هي السلطة املتخصصة ملكافحة غسل األمـوال، ف  وحدة االستخبارات املالية أنَّ معو
واملـوارد. ومـع ذلـك، يـنص     العملياتيـة  غري عاملة بطاقتها الكاملة بسبب االفتقار إىل االسـتقاللية  

غسل األموال على التعاون الوثيق بني القطاع اخلاص، وخباصة املؤسسات املاليـة،  قانون مكافحة 
  ).٥-١-٣شبوهة (املادة وحدة االستخبارات املالية من خالل إحالة تقارير املعامالت املبني و
جيبويت سلطات حتقيق وسلطات مالحقة قضائية متخصصـة؛ حيـث ال يوجـد سـوى      يس لدىول

  ثالثة قضاة حتقيق.
لــيس لــدى جيبــويت قاعــدة بيانــات مشــتركة بــني ســلطات التحقيــق وســلطات املالحقــة    كــذلك 

  القضائية لتبادل املعلومات، باستثناء ما يتعلق باإلرهاب.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
يـذ  ميكن إمجاالً تسليط الضوء على التجارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة التاليـة فيمـا خيـصُّ تنف      

  الفصل الثالث من االتفاقية:
  )٢٩ال ختضع اجلرائم املستمرة لفترة تقادم يف جيبويت (املادة  ●  
 ن مرتكـبُ أن يبـيّ  شـريطة ينص قانون مكافحة غسل األموال على أن يعكس عبء اإلثبات  ● 

  ))٨( ٣١املشروع للممتلكات اخلاضعة للمصادرة (املادة  جرمية غسل األموال املصدَر
  ))٣( ٣٠برفع دعوى عامة (املادة  الدعاوى املدنية املدعي العام ملزُِت ● 
  )٣٥يف رفع دعاوى مدنية (املادة وهيئات خدمة املصلحة العامة األخرى احلق املعنية للرابطات  ● 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  تقوم جيبويت مبا يلي:ملواصلة تعزيز التدابري القائمة حاليا ملكافحة الفساد، ُيوصى بأن 
مواءمة املفاهيم املختلفة ملصطلح املوظفني العموميني الـوطنيني، والنظـر يف وضـع تعريـف      ● 

  )١٧و ١٥عام (املادتان 
  )٢٤و ١٥مواءمة وتوحيد األحكام التشريعية املختلفة اليت حتدد اجلرائم والعقوبات (املادتان  ● 
تشمل جرمية رشو املوظفني العموميني الوطنيني مفاهيم املزية اعتماد التدابري الالزمة لضمان أن  ● 

  )؛١٥غري املستحقة، والرشوة غري املباشرة، وحتقيق منفعة لصاحل شخص أو كيان آخر (املادة 
ملفهـومي "موظـف عمـومي أجـنيب" و"موظـف مؤسسـة        تعـريفني حمـدَّدين  النظر يف وضـع   ● 

  )١٦دولية عمومية" (املادة 
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ري الالزمــة لضــمان أن تشــمل جرميــة اخــتالس املمتلكــات يف القطــاع العــام  اعتمــاد التــداب ● 
  )١٧مفهومي التسريب، وحتقيق منفعة لصاحل شخص أو كيان آخر (املادة 

  )١٨النظر يف جترمي املتاجرة بالنفوذ (املادة  ●  
عنصـر  النظر يف توسيع نطاق أحكامها املتعلقـة جبرميـة إسـاءة اسـتغالل الوظـائف لتشـمل        ● 

  )١٩ما (املادة  م القيام بفعلٍعد
ضمان فعالية األحكـام اجلديـدة الـيت حتـدد املسـؤولية اجلنائيـة عـن اإلثـراء غـري املشـروع،            ●  

وإقرارات الذمة املالية، وصالحية اللجنة الوطنية املستقلة ملنع الفساد ومكافحته يف فرض 
كاذبـة؛ وضـمان إمكانيـة رفـع     الغرامات يف حالة عدم تقدمي اإلقرارات أو تقدمي إقرارات 

  )٢٠احلصانة عن املسؤول املعين (املادة 
م اختالس املمتلكـات يف القطـاع اخلـاص لتشـمل     النظر يف توسيع نطاق األحكام اليت جترِّ ●  

  )٢٢مفهومي التسريب واألطراف الثالثة املستفيدة (املادة 
رتكـب اجلـرم األصـلي    دراسة إمكانية تطبيق جرمية غسل األموال علـى الشـخص الـذي ا    ●  

  ))ه) (٢( ٢٣(املادة 
األحكام املتعلقة بإعاقة سـري العدالـة التـدخل يف     تشملاعتماد التدابري الالزمة لضمان أن  ●  

اإلدالء بالشهادة، ومفهوم املزية غري املستحقة، واستخدام القـوة البدنيـة؛ وتوسـيع نطـاق     
ظفي إنفـاذ القـانون؛ وضـمان أن    من القانون اجلنائي لتشـمل مجيـع مـو    ٢٣٣تطبيق املادة 

  )٢٥تكون العقوبات رادعة مبا فيه الكفاية (املادة 
  )٢٦الدولة والسلطات اإلقليمية من املسؤولية (املادة سلطات النظر يف إلغاء إعفاء  ●  
  )٢٦النظر يف زيادة احلد األقصى للغرامة املطبقة على الشخصيات االعتبارية (املادة  ●  
  )٢٧شمل مفهوم التواطؤ (املادة ليض األحكام املتعلقة جبرم احملرِّتوسيع نطاق  ● 
ألفعـال الـيت ختضـع للتقـادم واجملرمـة مبوجـب االتفاقيـة        بشـأن ا النظر يف متديد فترة التقادم  ● 

  )٢٩(املادة 
اختاذ التدابري الالزمة للتمكني من تعليق احتساب فترة التقادم خـالل فتـرة متتـع الشـخص      ● 

  )٢٩املادة باحلصانة (
تنقيح أحكامها املتعلقة بأنواع احلصانات املختلفة واالمتيازات القضـائية للتأكـد مـن أهنـا      ● 

  ))٢( ٣٠الحقة القضائية (املادة ل عائقاً أمام إجراء التحقيقات أو املال تشكِّ
تفاقيـة  لال تعزيز محاية أعضاء اللجنة الوطنية املستقلة ملنع الفساد ومكافحته ومقارها وفقاً ● 

  ))٢( ٣٠(املادة 
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ضمان أن يسـفر تقـدمي اللجنـة الوطنيـة املسـتقلة ملنـع الفسـاد ومكافحتـه للقضـايا املتعلقـة            ● 
  ))٣( ٣٠جبرائم الفساد إىل املدعي العام عن رفع دعوى عامة (املادة 

مع  السعي إىل متديد تدابري املصادرة اليت تتبع اإلدانة مبوجب القانون العادي، مبا يتماشى ●  
  ))٦) و(٥) و(٤) و(١( ٣١األحكام املنطبقة على غسل األموال (املادة 

النظر يف منح وحدة االستخبارات املالية واللجنة الوطنية املستقلة ملنع الفسـاد ومكافحتـه    ●  
  ))٢( ٣١صالحيات إدارية تتعلق بالتجميد (املادة 

  ))٣( ٣١درة (املادة إنشاء سلطة إلدارة املوجودات املضبوطة واجملمدة واملصا ●  
توسيع نطاق التدابري الرامية إىل تذليل العقبات اليت تنشأ عن السرية املصـرفية يف جمـاالت    ●  

  )٤٠) و٧( ٣١أخرى غري غسل األموال (املادتان 
ــان املصــدر املشــروع        ●   ــة ببي ــانون غســل األمــوال املتعلق النظــر يف توســيع نطــاق أحكــام ق

  ))٨( ٣١(املادة للممتلكات اخلاضعة للمصادرة 
  ))٩( ٣١اعتماد تدابري حلماية األطراف الثالثة احلسنة النية (املادة  ●  
وضع إطار قانوين لضمان احلماية الفعالة للشهود واخلرباء والضحايا وغريهم مـن األشـخاص    ●  

مون معلومات إىل السلطات املختصة بشأن األفعال اجملرمة مبوجب االتفاقية، بغض الذين يقدِّ
  ))٤( ٣٧و ٣٣و ٣٢م (املواد النظر عن مشاركتهم يف ارتكاب الفعل اجملرَّ

ــن          ●   ــزم م ــا يل ــة م ــع ومكافحــة اجلــرائم املشــمولة باالتفاقي ــات املســؤولة عــن من ــنح اهليئ م
تأثري ال مسوغ لـه، وتزويـدهم مبـا يلـزم مـن      أيِّ االستقاللية ألداء وظائفهم بفعالية ودون 

  )٣٦اء مهامهم (املادة التدريب واملوارد املالية ألد
اختاذ التدابري املالئمة لتشجيع األشخاص الـذين يشـاركون أو شـاركوا يف ارتكـاب فعـل       ●  

  )٣٧م على التعاون مع السلطات (املادة جمرَّ
ذات تعزيز التعاون املشترك فيما بني السـلطات املسـؤولة عـن مكافحـة الفسـاد واجلـرائم        ●  

  )٣٩و ٣٨اهليئات والقطاع اخلاص (املادتان الصلة، وتعزيز التعاون بني هذه 
النظر يف متديد الوالية القضائية للمحاكم يف جيبويت لتشـمل مجيـع احلـاالت املشـار إليهـا       ●  

  ))٣) و(٢( ٤٢يف االتفاقية (املادة 
  ))٣( ٤٢توسيع نطاق تطبيق مبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا احملاكمة" (املادة  ●  
تعلقة بالتشارك يف املعلومات لتشمل جمـاالت أخـرى غـري غسـل     توسيع نطاق األحكام امل ●  

  ))٥( ٤٢األموال (املادة 
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    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  
 ٣١و ٣٠و ٢٦و ٢٥و ٢٤و ١٩و ١٨و ١٧و ١٦و ١٥تقدمي املشورة القانونية (املـواد   ●  

  )٤٢و ٣٧و ٣٣و ٣٢و
ــدرات مؤسســات مكافحــة الفســاد، و    ●   ــاء ق ــع الفســاد     خباصــةبن ــة املســتقلة ملن ــة الوطني اللجن

ومكافحته، فيما يتعلق باستقالليتها، وما يلزم من تـدريب لتمكينـها مـن أداء مهامهـا ووضـع      
 ٣٨و ٣٦و ٣٣و ٣١و ٣٠و ٢٥و ٢٠و ١٧اإلطـــار القـــانوين وحتديـــد صـــالحياهتا (املـــواد 

  )٤٠و ٣٩و
  )٣٦و ٣١حدة االستخبارات املالية (املادتان بناء قدرات و ●  
التشــريعات اجلنائيــة املتعلقــة بــاجلرائم املشــمولة باالتفاقيــة   وتقــننيدعــم حتــديث وتوحيــد  ●  

  )٢٦و ٢٤و ١٩و ١٨و ١٧و ١٦و ١٥(املواد 
  )٤٠و ٣٨و ٣٣و ٣١و ١٧تعزيز التنسيق فيما بني املؤسسات املعنية (املواد  ●  
  )٤١و ٣٧و ٣٣و ٣٢و ٣١و ١٧االدعاء واحملاكم (املواد بناء قدرات سلطات  ●  
  )٢٣و ٢١و ٢٠و ١٦و ١٥تقدمي املساعدة إلنشاء دائرة ادعاء متخصصة (املواد  ●  
 ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٠مساعدة موقعية يقدمها خبري مؤهل يف امليـدان املعـين (املـواد     ●  

  )٤٠و ٣٩و ٣٨و ٣٦و
  )٤١و ٣٨ية املشتركة بني الوكاالت وتبادهلا (املادتان تقدمي املساعدة حلوسبة امللفات اجلنائ ●  
  )٣٩رير عن جرائم الفساد (املادة تقدمي املساعدة فيما يتعلق بتلقي ومعاجلة التقا ●  

    
      الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

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

) وقـانون  ٥٥٨إىل  ٥٣٣ألحكام قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة (املـواد      جزئياخيضع تسليم اجملرمني 
  اخلامس). اجلزءفحة غسل األموال (مكا

األحكـام احملليـة    جيبويت تشترط وجـود معاهـدة لتقـوم بتسـليم اجملـرمني، فـإنَّ       وعلى الرغم من أنَّ
الواردة يف قانون اإلجـراءات اجلنائيـة وقـانون مكافحـة غسـل األمـوال تـنص علـى إمكانيـة تنفيـذ           
 إجراء التسليم يف حال عدم وجود معاهـدة. وعـالوة علـى ذلـك، تعتـرب جيبـويت االتفاقيـة أساسـاً        

  .غ األمني العام بذلك بعُدمن دستورها، وإن كانت مل تبلِّ ٣٧للمادة  ًلتسليم اجملرمني وفقا قانونيا
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مـن قـانون اإلجـراءات     ٥٣٦وجيب الوفاء بشرط ازدواجية التجرمي للموافقة على التسليم (املـادة  
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٢-٣-٥اجلنائية، واملادة 

مة مبوجب االتفاقية تسليم مرتكبيها، حيـث يـنص القـانون علـى عقوبـة      م كل األفعال اجملرَّوتستلزِ
قـانون   من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). ومـع ذلـك، فـإنَّ       ٥٣٦سجن لسنتني على األقل (املادة ال

  ).١-٣-٥مكافحة غسل األموال ينص صراحة على تسليم من يرتكبون جرائم حمددة (املادة 
على كل منها،  مطبقٍة وجيوز املوافقة على التسليم بسبب عدة جرائم منفصلة إذا كانت أدىن عقوبٍة

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥٣٦للدولة الطالبة، هي السجن ملدة سنتني أو أكثر (املادة  ًوفقا
من قانون مكافحة غسل األموال هي احلكم الوحيـد الـذي يـنص صـراحة علـى       ١-٤-٥واملادة 

  .سياسيا مة معينة جرماًأنه ال جيوز اعتبار أفعال جمرَّ
 ٥٥٠لقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة. وتـنص املادتـان       اًوختضع إجراءات تنفيذ طلب التسـليم أساسـ  

من القانون، وكذلك خمتلف االتفاقات الثنائيـة الـيت تشـارك فيهـا جيبـويت كطـرف، علـى         ٥٥١و
  طة يف احلاالت العاجلة.تنفيذ تدابري مبسَّ

  ة).من قانون اإلجراءات اجلنائي ٥٥٠ظ على الشخص األجنيب املطلوب تسليمه (املادة وجيوز التحفُّ
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥٣٦وال تقوم جيبويت بتسليم مواطنيها، وال حىت بشكل مؤقت (املادة 

  ).٥- ٣- ٥(املادة فقط ويتجسد مبدأ "إمَّا التسليم وإمَّا احملاكمة" يف قانون مكافحة غسل األموال 
شـخص يف إقليمهـا   أيِّ من احلقوق الدستورية اليت تنطبق على  حقًّاوتعترب جيبويت افتراض الرباءة 

من الدستور)، وتطبق الضمانات اإلجرائية اليت ينص عليها قانون اإلجـراءات اجلنائيـة    ١٠(املادة 
  شخص موجود يف إقليمها.أيِّ على 

 مـن  ٥٣٧(املـادة  جـائرة  وحتتفظ جيبـويت بـاحلق يف رفـض طلـب التسـليم املقـدم ألسـباب متييزيـة         
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٣-٣-٥قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة 

  وختضع مجيع الفئات من اجلرائم، مبا يف ذلك اجلرائم املالية، للتسليم مبوجب قانون جيبويت.
وختضع مجيع طلبات التسليم إلجراءات أمام غرفة االهتام تشارك فيها الدولـة الطالبـة، ممـا مينحهـا     

  دمي أية معلومات إضافية لدعم طلبها.الفرصة لتق
. وهـي  وفرنسا واليمن إثيوبيا والصومالمن  كلٍّوقد أبرمت جيبويت اتفاقات لتسليم اجملرمني مع 

  ) لتسليم اجملرمني.إيغادطرف يف اتفاقية اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ( أيضاً
شخاص احملكوم عليهم هو الوحيد الذي يتضمن واالتفاق املربم بني فرنسا وجيبويت بشأن نقل األ

  لنقل األشخاص احملكوم عليهم. قانونياإطارا 
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 ١- ١- ٥فيما يتعلق بغسل األموال (املـادة  إالَّ ينص على نقل اإلجراءات اجلنائية يوجد حكم ال لكن و
حكـم بشـأن إمكانيـة توسـيع نطـاق هـذه        ال يوجـد أيُّ كمـا  من قانون مكافحة غسل األموال)، 

  أخرى جمرمة مبوجب االتفاقية. األحكام لتشمل أفعاالً
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
قانون مكافحة غسل األموال هـو  وبشأن املساعدة القانونية املتبادلة.  عاما مل تعتمد جيبويت قانوناً

بشأن املساعدة القانونية املتبادلة تنطبق علـى جـرائم غسـل األمـوال      الذي يتضمن أحكاماً الوحيد
  ).٦-٢-٥إىل  ١-٢-٥(املواد 

وكما هو احلال بالنسبة للتسليم، تشترط جيبويت وجود معاهـدة لتبـادل املسـاعدة القانونيـة، وإن     
  لتبادل املساعدة القانونية. قانونيا كانت تعترب االتفاقية أساساً

وفرنســا  إثيوبيــا والصــومالمــن  كــلٍّمــع  معاهــدات بشــأن التعــاون الــدويل وقــد أبرمــت جيبــويت
ــيمن ــة اإل  . وهــي أيضــاً وال ــة يف املســائل    يغــادطــرف يف اتفاقي ــة املتبادل املتعلقــة باملســاعدة القانوني

  اجلنائية، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
لبات املساعدة املتعلقة بغسل األمـوال. بيـد أنـه    لتلقي ط املعيَّنةووزارة العدل هي السلطة املركزية 

ال توجد أحكام أخرى بشأن السـلطة املركزيـة املسـؤولة عـن تلقـي طلبـات املسـاعدة املتبادلـة يف         
ــه فيمــا خيــص     أنَّ اجملــاالت األخــرى، كمــا   ــع الفســاد ومكافحت ــة املســتقلة ملن ــة الوطني دور اللجن

  ت غري حمدد بوضوح.الطلبات املتعلقة بالفساد واسترداد املوجودا
غ جيبويت األمني العام لألمم املتحدة بالسلطة املركزيـة املعنيـة بالتعـاون الـدويل، وال باللغـة      ومل تبلِّ

  أو اللغات املقبولة لطلبات املساعدة املتبادلة.
من قانون مكافحة غسـل األمـوال خمتلـف أشـكال املسـاعدة القانونيـة الـيت         ١-٢-٥وحتدد املادة 
  يف جمال غسل األموال. ميكن طلبها 

علــى عــدم جــواز االحتجــاج   مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال أيضــاً   ١-٤-٣وتــنص املــادة 
بالســرية املصــرفية كســبب لــرفض تزويــد الســلطات الوطنيــة باملعلومــات الــيت تطلبــها كجــزء مــن  

بالسـرية املصـرفية   هذه املادة ال حتدد جواز االحتجـاج  أنَّ التحقيقات املتعلقة بغسل األموال. بيد 
  يف سياق التعاون الدويل.

ن يقضون عقوبة يف دولـة طـرف أخـرى    م إمكانية نقل احملتجزين أو َموال توجد أحكام حملية تنظِّ
ألغراض التحقيق أو التعرف أو تقدمي األدلة. ومع ذلـك، تـرد هـذه األحكـام يف اتفـاق املسـاعدة       

)، واتفاقية الريـاض العربيـة للتعـاون    ١١و ١٠ املادتان( القانونية املتبادلة املربم بني فرنسا وجيبويت
  ).١٧املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة (املادة  "يغاداإل")، واتفاقية ٢٤القضائي (املادة 

من قانون مكافحة غسل األموال على إمكانية إحالـة الطلبـات عـن طريـق      ٢-٤-٥وتنص املادة 
ــة    ــة للشــرطة اجلنائي ــول)، أو مباشــرةً املنظمــة الدولي إىل الســلطات القضــائية املختصــة يف   (اإلنترب
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 احلاالت العاجلة. وينص االتفاق املربم بني جيبويت وفرنسا بشأن املساعدة القانونية املتبادلـة أيضـاً  
  ).١٤على إجراءات مماثلة يف احلاالت العاجلة (املادة 

ــانون مكافحــة غســل األمــوال الشــروط    ٣-٤-٥وحتــدد املــادة  املتعلقــة مبضــمون طلبــات  مــن ق
  دلة فيما خيص جرائم غسل األموال.املساعدة القانونية املتبا

ــراً ــاً    أنَّإىل  ونظ ــة أساس ــرب االتفاقي ــويت تعت ــا جيب ــادة     قانوني ــة (امل ــادل املســاعدة القانوني ــن  ٣٧لتب م
شـرة  مـن االتفاقيـة مبا   ٤٦مـن املـادة    ٢٩إىل  ٩الدستور)، جيـوز مـن حيـث املبـدأ تطبيـق الفقـرات       

) من االتفاقية). ومن مث، ميكن أن تقبل جيبويت، من حيث املبـدأ، طلبـات يف غيـاب    ٧( ٤٦(املادة 
أيِّ ازدواجية التجرمي، وأن حتيل إىل تلك الفقرات من االتفاقية لتسـوية التفاصـيل املتعلقـة بـ    اشتراط 

بـويت وعـدم تـوافر    الظـروف اخلاصـة جلي  أنَّ طلب للمساعدة مقدم من دولة طرف يف االتفاقية. بيـد  
  من االتفاقية بشكل تلقائي. "تنفيذال "الذاتيةبعض املوارد لديها ال يسمح هلا دائما بتطبيق األحكام 

  ال ميكن، على سبيل املثال، استخدام التداول بالفيديو بسبب نقص املوارد.و
اعدة القانونيــة املســائل املتعلقــة بســرية طلبــات املســ ويعــين غيــاب األحكــام احملليــة ذات الصــلة أنَّ

ل عليها يف هذا السياق، وكذلك املسائل املتعلقة باإلطـار  املتبادلة واستخدام املعلومات اليت ُيحَص
ا حـىت  الطلبات تعـاجل بسـرعة نسـبي    ال تعاجل بوضوح. ومع ذلك، يبدو أنَّ ،الزمين لتنفيذ الطلبات

  اآلن، وإن كان اإلطار الزمين يتوقف على مدى تعقد الطلب. 
ويتضمن قانون مكافحة غسل األموال بعـض األحكـام بشـأن السـرية واسـتخدام املعلومـات الـيت        

  ).٩-٤-٥و ٦-٤-٥ُحِصل عليها يف سياق طلبات التعاون الدويل (املادتان 
التكـاليف املتعلقـة بطلـب املسـاعدة القانونيـة       علـى أنَّ نفسـه  من القـانون   ١٠-٤-٥وتنص املادة 

  على خالف ذلك معها. ُيتَّفقاملتبادلة تتحملها الدولة الطالبة، ما مل 
    

  رِّي اخلاصةالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التح    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

ن املباشـر بـني وحـدة االسـتخبارات املاليـة      ينص قانون مكافحة غسل األموال على إمكانية التعاو
الوحـدة قـد أقامـت     ). بيد أنه ال يبـدو أنَّ ٣-١-٣ووحدات االستخبارات املالية األجنبية (املادة 

يف منتـديات التبـادل، مثـل     العديد مـن العالقـات مـع الوحـدات األجنبيـة، ومل تشـارك بعـد أيضـاً        
ــة. وجي   ــة   بــويت ليســت عضــواً جمموعــة إيغمونــت لوحــدات املخــابرات املالي يف فرقــة العمــل املعني

  باإلجراءات املالية أو فريق شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غسل األموال.
اتفاقـات مباشـرة مـع السـلطات     أيِّ وليس لدى اللجنة الوطنية املستقلة ملنع الفساد ومكافحتـه بعـد   

املسـندة  واليـة  المـن   جـزءاً  فحته. ومع ذلك، فإنَّاألجنبية األخرى اليت تشارك يف منع الفساد ومكا
مـن قـانون    ١٢ألحكام نصـها التأسيسـي (املـادة     احلفاظ على عالقات تعاونية، وفقاً اللجنة هوإىل 
  ).٢٠١٣سنة 
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عار ضباط شرطة من جيبويت جيبويت عضو يف اإلنتربول، ال يوجد مكتب لإلنتربول فيها، وُي ويف حني أنَّ
  يف ليون (فرنسا). وأشارت جيبويت إىل أهنا تتبادل املوظفني بانتظام مع اإلنتربول.إىل مقر املنظمة 

ومل تربم جيبويت بعد اتفاقات مع بلدان أخـرى متكـن وتيسـر التعـاون املباشـر بـني سـلطات إنفـاذ         
  فعال اجملرمة مبوجب االتفاقية.القانون فيما يتعلق باأل

أنـه فيمـا يتعلـق بإنفـاذ القـانون ويف هـذا السـياق،        وعلى الرغم من ذلـك، فقـد أشـارت جيبـويت إىل     
ميكن تبـادل املعلومـات مباشـرة حـىت يف حـال عـدم وجـود اتفـاق حمـدد. وباإلضـافة إىل ذلـك، مـن             
 ًاملقرر إنشاء جلان مشتركة يف إطار تنفيذ الصكوك املتعلقة بالتعاون الدويل اليت تكون جيبـويت طرفـا  

تبادل املعلومات. وقد أنشـئت إحـدى هـذه اللجـان يف      ييسِّرفيها. ومن شأن إنشاء تلك اللجان أن 
  إطار املعاهدات الثنائية املربمة مع الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب وإثيوبيا.

مـن إجـراء التحقيقـات املشـتركة.     وقد أبرمـت جيبـويت اتفاقـات مـع إثيوبيـا والصـومال للـتمكني        
  يف سياق مكافحة اإلرهاب. ثيويب واجليش الصومايلاتفاق مع اجليش اإل ع مؤخراًووقِّ

تتعلق بأساليب التحري اخلاصة، وخباصـة العمليـات السـرية وعمليـات      وأدرجت جيبويت أحكاماً
هذه أنَّ ). وأشارت جيبويت إىل ٢-٣-٣التسليم املراقب يف قانون مكافحة غسل األموال (املادة 

إىل  نظـراً بقانون اإلرهاب واجلـرائم اخلطـرية األخـرى     على اجلرائم املشمولة األحكام تنطبق أيضاً
إشارة هذا القانون إىل قانون مكافحة غسل األموال. ومع ذلك، ال ميكـن متديـد نطـاق األحكـام     

  لتشمل األفعال األخرى اجملرمة مبوجب االتفاقية.
  وما يليها). ٢١بشأن اعتراض املراسالت (املادة  أحكاماً يغادوتتضمن اتفاقية اإل

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

  يتمثل أبرز التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية، إمجاالً، فيما يلي:
لتسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القانونيـة. ومبوجـب    قانونيا تعترب جيبويت االتفاقية أساساً ●  

 ٤٤مـن الدسـتور، تكـون لالتفاقيـة األسـبقية علـى التشـريعات الوطنيـة (املـادة           ٣٧املادة 
  )).٧( ٤٦) و٥(

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  ويت مبا يلي:ملواصلة تعزيز التدابري القائمة حاليا ملكافحة الفساد، ُيوصى بأن تقوم جيب
النظر يف اعتماد قانون بشأن التعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة واملتعلقـة بإنفـاذ القـانون        ●  

غــرض وضــع اإلجــراءات الشــاملة الالزمــة ملثــل هــذا التعــاون وتيســري تبــادل املعلومــات    ل
  )٥٠و ٤٩و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٤وتنفيذ طلبات التعاون (املواد 
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من االتفاقـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف بشـأن التعـاون الـدويل يف        النظر يف إبرام املزيد  ●  
  )٤٦و ٤٥و ٤٤املسائل اجلنائية ونقل األشخاص احملكوم عليهم (املواد 

للتسليم واملساعدة القانونية املتبادلـة،   قانونيا إبالغ األمني العام بأهنا تعترب االتفاقية أساساً ●  
 ٤٦) و٦( ٤٤لة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة (املـواد  وحتديد اللغة أو اللغات املقبو

  ))١٤( ٤٦) و٧(
ــازل عــن   ●   ــة التن التجــرمي املــزدوج فيمــا يتعلــق بتســليم اجملــرمني،    اشــتراطالنظــر يف إمكاني

  ))٢( ٤٤سيما فيما خيص الدول األخرى األطراف يف االتفاقية (املادة  وال
  ))٤( ٤٤(املادة  سياسيا من األفعال اجملرَّمة مبوجب االتفاقية جرماً ضمان عدم اعتبار أيٍّ ●  
من قـانون مكافحـة غسـل األمـوال يف التشـريعات املتعلقـة        ١-٣-٥إدراج أحكام املادة  ●  

  ))٧( ٤٤باألفعال األخرى اجملرمة مبوجب االتفاقية (املادة 
  ))٧( ٤٤(املادة النظر يف املوافقة على طلبات التسليم دون معاهدة  ●  
اجلـاين   تطبيق مبـدأ "إمَّـا التسـليم وإمَّـا احملاكمـة" يف حالـة رفـض طلـب التسـليم جملـرد أنَّ           ●  

  ))١١( ٤٤املزعوم من مواطين جيبويت (املادة 
جـرائم غسـل   حبيـث يتجـاوز   توسيع نطاق أحكامها املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة      ●  

ــادة   ــوال (امل ــادة     )، وخباصــة٤٦األم ــة بالســرية املصــرفية (امل ))، ٨( ٤٦األحكــام املتعلق
  ))١٩( ٤٦))، والسرية (املادة ١٣( ٤٦واإلجراءات املتبعة يف احلاالت العاجلة (املادة 

النظر يف اختاذ تـدابري لتسـهيل التبـادل املباشـر للمعلومـات مـع السـلطات األجنبيـة املعنيـة           ●  
  ))٤( ٤٦دون طلب مسبق (املادة 

األمني العام لألمم املتحدة بالسلطة املركزيـة املسـؤولة عـن تلقـي طلبـات التعـاون،        إبالغ ●  
وتوضيح دور اللجنة الوطنية املستقلة ملنع الفساد ومكافحته فيما خيـص الطلبـات املتعلقـة    

  ))١٣( ٤٦بالفساد واسترداد املوجودات (املادة 
غسـل   حبيـث يتجـاوز  ت اجلنائيـة  النظر يف توسيع نطـاق أحكامهـا املتعلقـة بنقـل اإلجـراءا      ●  

  )٤٧األموال (املادة 
تعزيــز وتوســيع نطــاق التعــاون بــني ســلطات إنفــاذ القــانون فيمــا يتعلــق باألفعــال اجملرمــة    ●  

  ))١( ٤٨مبوجب االتفاقية (املادة 
كة، وتوسـيع  النظر يف إبرام املزيـد مـن االتفاقـات للـتمكني مـن إجـراء التحقيقـات املشـتر         ●  

  )٤٩شمل األفعال اجملرمة مبوجب االتفاقية (املادة اقات لينطاق هذه االتف



CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.30 

 

V.17-00286 17/17 
 

توسيع نطاق أحكامها املتعلقة بأساليب التحري اخلاصـة، وضـمان تطبيـق هـذه األحكـام       ●  
على كل األفعال اجملرمة مبوجب االتفاقية، والنظر يف إبرام مزيد من االتفاقات مـع بلـدان   

  )٥٠سألة (املادة أخرى بشأن هذه امل
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  
إسداء املشورة القانونية بشأن صياغة قانون للتعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة واملتعلقـة       ●  

  )٥٠و ٤٩و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٤بإنفاذ القانون (املواد 
يتعلق باألفعال اجملرمة مبوجب االتفاقيـة، وخباصـة   بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون فيما  ●  

وحدة االستخبارات املالية واللجنـة الوطنيـة املسـتقلة ملنـع الفسـاد ومكافحتـه، بغيـة إبـرام         
  )٤٨اتفاقات متعلقة بالتعاون والتبادل املباشر للمعلومات (املادة 

  )٥٠و ٤٨مساعدة موقعية يقدمها خبري مؤهل يف امليدان املعين (املادتان  ●  
 ٤٤اتفــاق منــوذجي (اتفاقــات منوذجيــة) أو ترتيــب منــوذجي (ترتيبــات منوذجيــة) (املــواد   ●  

  )٥٠و ٤٩و ٤٦و ٤٥و
صــة وضــع بــرامج لبنــاء قــدرات الســلطات املســؤولة عــن تصــميم أســاليب التحــرِّي اخلا    ●  

  )٥٠وتنظيم استخدامها (املادة 
 


