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 خالصة وافية  - ثانيا  
 غيانا  

 
 الفساد  مقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لغيانا في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة  - 1 

ــا  ف    ــا /أ ري   16انضـــــــم  غيانا الي اافامية األمم المتحدة لملافحة الفســـــ . و خل  االافامية حيز 2008نيســـــ
 .2008أيار/مايو  16النفاذ ف  غيانا ف  

تنفيذية ف  المقام األول القانو  الجنائ  )الجرائم(، وقانو  ملافحة غســــــ  األموال واموي  واشــــــم  التشــــــري ات ال
اإلرهاب، وقانو  الوالية القضـــائية الجزئية )الجرائم(، وقانو  اســـتر ا  أموال الدولة، والقانو  الجنائ  )اإلجرا ات 

 ف  المسائ  الجنائية.الجنائية(، وقانو  المجرمين الهاربين، وقانو  المساعدة المتبا لة 

ومن المؤسـسـات الرئيسـية المللفة  واليات ذات صـلة  منف الفسـا  وملافحتة وحدة الجريمة المنلمة ال طيرة التا  ة لقوة 
 الدولة.  الشرطة ف  غيانا، وملتب مدير اال عا  ال ام، ووحدة االست بارات المالية، ووكالة استر ا  أموال 

األعلي ف  غيانا. ويحد  الدســــــــتور فروة الحلومة وســــــــلطااها ويحد  المؤهالت ومواقي  والدســــــــتور هو القانو  
االنت ا ات، ويتضـمن حقو  اإلنسـا  األسـاسـية، وينشـس مؤسـسـات مسـتقلة لحماية ال. الحقو . ويجب أ  ا و  

 جميف القوانين الت  يض ها البرلما  متسقة مف أحلام الدستور.
  

 التجريم وإنفاذ القانون الفصل الثالث:  -2 

 قيد االستعراض مالحظات على تنفيذ المواد -2-1 

ــعال دمة ال موميةع ف  الفقرة من الدستور عدة فئات من الموظفين  233 من الما ة 5 يستب د الت ريف الضيق لـــــــــ
يما يت لق ال موميين من نطا  انطبا  األف ال المجرمة ف  الفصـــــــــــــ  القال. من االافامية. وعالوة علي ذل.، وف

 يشم  ذل. سوى األش اص الذين يحصلو  علي ملافآت من الدولة.  الموظفين ال موميين، ال
  

  (21و 18و 16و 15 الرشو والمتاجرة  النفوذ )الموا   
من القانو  الجنائ  )الجرائم(. غير أ  أف ال  334 )ب( من االافامية( مجرم  موجب الما ة  15 الرشــــــــــو )الما ة
 مشمولة علي نحو محد . االراشا  غير 

ــيا مف الما ة  ــو كجريمة قائمة  ذااها اماشــ ــافة الي ذل.، جرم  غيانا جزئيا الرشــ ــس   15 وباإلضــ )أ( من االافامية. وُانشــ
غير قانونية، للتأثير ف  موظف   من القانو  الجنائ  )الجرائم( جريمة عأخذ اكرامية،  وســــــــــــائ  فاســــــــــــدة أو   335 الما ة 

 ف ال الرشوة الت  لم يحص  فيها الراش  علي اكرامية مسبقة للتأثير ف  موظف عموم . عموم ع. وال يشم  ذل. أ 

 ولم اجرم غيانا الرشو واالراشا  فيما يت لق  الموظفين ال موميين األجانب وموظف  المؤسسات الدولية ال مومية.  

من  336 رائم((. وف  حين أ  المـا ة من القـانو  الجنـائ  )الج  338- 335 أمـا المتـاجرة ـ النفوذ فمجرمـة جزئيـا )الموا  
 )أ(( غير مشمول.   18 النفوذ )الما ة   شرا  )ب( من االافامية(، فإ     18 النفوذ )الما ة   يف ذل. القانو  اتناول 

 والرشوة ف  القطاة ال اص ليس  مجرمة.
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  (24و 23غس  األموال؛ اإلخفا  )الما اا    
من قانو  ملافحة غســــــــــــ  األموال(. وانطبق   3 من الما ة 1 غيانا غســــــــــــ  األموال وفقا لالافامية )الفقرةجرم  

الجريمة علي عائدات أي عجريمة خطيرةع، وهذه ا رَّف  اســـــــــت دام نهم موحد يشـــــــــم  الجرائم الت  ي اقب عليها 
ر، والجرائم المدرجة ف  الجدول أكق  الســجن ســتة أشــهر أو الســجن مدى الحياة أو   قوبة قصــوى ه  اإلعدام أو

القان  من القانو . واشـــــــم  الجرائُم ال طيرة الجرائم المنصـــــــوص عليها ف  االافامية والمجرمة ف  غيانا، ســـــــوا  
 ف  ال ارج. ارا ب  ف  الداخ  أو

مل يتها  أونقلها  التصــــرف فيها أو ملانها أو مصــــدرها أو اموية الطبي ة الحقيقية للممتل ات أو ويجرَّم اخفا  أو
 من قانو  ملافحة غس  األموال(. 3 ( من الما ةb) 1 )الفقرة

  
  (22و 20و 19و 17 االختالس وإسا ة استغالل الوظائف واإلثرا  غير المشروة )الموا   

من قانو     192 اسـريبها  شــل  آخر من قب  موظفين عموميين )الما ة  ابديدها أو  جرم  غيانا اختالس الممتل ات أو 
 ائ  )الجرائم((. وال يشم  نطا  الممتل ات المشمولة الممتل ات غير المنقولة وغيرها من أنواة الممتل ات. الجن 

أما اســـــــتغالل الوظائف فتتناولة جريمة اســـــــا ة اســـــــتغالل الوظيفة ف  المناصـــــــب ال امة القائمة  موجب القانو  
 .األنغلوسلسون 

من قــانو  لجنــة النزاهــة(.  41 ة المجهولــة المصـــــــــــــــدر )المــا ةالموار  المــاليــ  وجرمــ  غيــانــا حيــالة الممتل ــات أو
كـــا  موجو ا ف  الحيـــاة ال ـــامـــةع ) من ف  ذلـــ. الموظفو   وينطبق هـــذا الحلم علي عأي شــــــــــــــ   موجو  أو

 والجدول األول من القانو . 42 ال موميو (، علي النحو المحد  ف  الما ة

ــا اختالس الممتل ـــات ف  القطـــاة ال ــا جزئيـ ــانـ من  209و 205-203و 199و 198  ـــاص )الموا وجرمـــ  غيـ
القانو  الجنائ  )الجرائم((. وال يشـم  ذل. سـوى أف ال االختالس الت  يرا بها أشـ اص محد و  )أي الموظفو  

 واألعضا ( وكيانات القطاة ال اص )الهيئات االعتبارية والشركات ال امة(.
  

  (25 اعاقة سير ال دالة )الما ة  
ــها   ــافة الي التدخ  علي جرم  غيانا شـ ــير ال دالة، اضـ ــها ة الزور والتآمر ومحاوالت عرقلة سـ ة الزور والح. علي شـ

من القانو  الجنائ  )الجرائم( ثن  أي ش   عن اقديم األ لة   332 المحلفين. واشم  الما ة  نحو فاسد ف  الشهو  أو 
 الفاسدة.  غير ذل. من الوسائ   ة أو الرشو  محاولة ثنية عن ذل.،  التهديد أو  جنائية أو  ف   عوى مدنية أو 

من القانو  الجنائ  )الجرائم( التآمر إلعاقة ســـــــير ال دالة ومحاوالت اعاقة ســـــــير  331و  330واشـــــــم  الما اا  
االحتجال،  االعتدا   هدف مقاومة االعتقال أو 46 ال دالة، علي التوال . وباإلضــــــــــافة الي ذل.، اشــــــــــم  الما ة

ــافة   ــبام حف  النلام أو الياضـــــــــ ــد مقاومة االعتقال القانون   مقاومتهم. ويجرَّم اعاقة عم  ضـــــــــ االعتدا   قصـــــــــ
اعاقة   موجب قانو  الوالية القضــائية الجزئية )الجرائم(، الي جانب االعتدا  علي أي من ضــبام حف  النلام أو

 مقاومتة، واالعتدا  علي الموظفين القضائيين. عملة أو
  

  (26 مسؤولية الش صيات االعتبارية )الما ة  
ية الجنائية للشـ صـيات االعتبارية، وذل. أسـاسـا من خالل أحلام القانو  الجنائ  )الجرائم( أنشـأت غيانا المسـؤول

وقانو  ملافحة غســــ  األموال. وادرلج التدا ير المت لقة  المســــؤولية المدنية واإل ارية للشــــ صــــيات االعتبارية ف  
 قانو  استر ا  أموال الدولة وقانو  ملافحة غس  األموال.
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ين  القانو  علي مســـؤولية الشـــ صـــيات االعتبارية عن جرائم الفســـا   و  المســـاس  موال، الوخالفا لغســـ  األ
 المسـؤولية الجنائية للشـ صـيات الطبي.ية. وقد ُأ لن عن احديات ف  مسـا لة الشـ صـيات االعتبارية عن الجرائم 

 الجنائية. 

ن  التشـــــــريف علي عقوبات علي الشـــــــ صـــــــيات  ي  ((، ال b)   6 ، الفقرة 3 ف الفا لقانو  ملافحة غســـــــ  األموال )الما ة 
)ال قوبات البديلة( من القانو  الجنائ  )الجرائم( اسـمأ  فر     19 االعتبارية الرا ا ها جرائم فسـا . وصـحيأ أ  الما ة 

غرامة عوضــا عن الســجن علي الجرائم الت  ي اقب عليها القانو ، ل ن لم اتوفر م لومات عن كيحية حســاب الغرامات  
 ة الت  اضمن  ها غيانا أ  يلو  للجزا ات المفروضة علي ال يانات القانونية أثر را ة كاف. ال يحي  أو 
  

  (27 المشاركة والشروة )الما ة  
ين  القانو  الجنائ  )الجرائم( علي المســؤولية الجنائية فيما يت لق  المشــاركين ف  الجريمة وبالتحريل والتآمر 

الشـــــــروة والحل.  37الي   35 (. واجرم الموا 37-24 رئيســـــــية )الموا والحل  وصـــــــفها األف ال التشـــــــاركية ال
 اجرم غيانا اإلعدا  الرا اب جريمة. وال
  

  (37و 30المالحقة والمقاضاة والجزا ات؛ الت او  مف سلطات انفاذ القانو  )الما اا    
ــا  علي أنها جنأ ي اقب عليها  الســـــــــــجن لمدة اتراو   ــنَّف م لم جرائم الفســـــــــ ــنة وثال  ســـــــــــنوات اصـــــــــ  ين ســـــــــ

من القــــانو  الجنــــائ  )الجرائم((. ولم انقَّأ مؤخرا األحلــــام المت لقــــة  ــــال قوبــــات الجنــــائيــــة  337-334 )الموا 
لموا متها مف اشــــــــديد ال قوبة علي غســــــــ  األموال. وف  غياب مبا ص اوجيهية  شــــــــأ  اصــــــــدار األحلام، يطر  

)ال قوبة البديلة( من القانو  الجنائ  )الجرائم(  19 وجب الما ةالهامش الواســـــف من الســـــلطة التقديرية الممنو   م
 احديات من حي. عدم ااسا  األحلام القضائية وال قوبات غير الرا عة.

من الدســــــــتور رئيس غيانا حصــــــــانة من اإلجرا ات القانونية اشــــــــم  التهم الجنائية والدعاوى  182 وامنأ الما ة
ــانة   ــف هذه الحصــ ــتور الت  اتناول انحية الرئيس من قب  الجم.ية الوطنية.  180 للما ةالمدنية. وا ضــ من الدســ

يتمتف أي مســـؤول آخر  الحصـــانة من اإلجرا ات الجنائية ف  غيانا. ل ن كما ُذكر أعاله،  وباســـتقنا  الرئيس، ال
من  5 )الفقرةفـإ  عـد ا كبيرا من الموظفين ال موميين مســــــــــــــتقنو  من اطبيق الجرائم المشــــــــــــــمولـة ف  االافـاميـة 

 من الدستور(. 233 الما ة

( والقانو  الجنائ  187 أما صــــــــالحيات المالحقة القضــــــــائية التقديرية فمنصــــــــوص عليها ف  الدســــــــتور )الما ة
يجول مباشـرة المالحقات القضـائية من  و  موافقة مدير  (. وعالوة علي ذل.، ال115و  114)الجرائم( )الما اا  

)التصرف االحتيال  ف  الممتل ات من قب  مي ِّم عليها(  202  جرائم فسا  م ينة )الما ةاال عا  ال ام فيما يت لق 
)الم امبة علي الم امالت الفاسدة الت  يضلف فيها وكال ( من القانو  الجنائ  )الجرائم((. وا ضف   338 والما ة

ذل.، ُوضــــــــــ   مؤخرا مدونة  قرارات عدم المالحقة القضــــــــــائية للمراج ة من جانب المحلمة ال ليا. وعالوة علي
 لقواعد السلوك خاصة  المدعين ال امين.  

وان  قواعد اإلفراج المشــــــروم ف  القانو  الجنائ  )الجرائم( علي شــــــروم ارم  الي ضــــــما  حضــــــور المدعي 
 (.85و 83و 82 علية ف  اإلجرا ات الجنائية الالحقة )الموا 

ف لألشــ اص المدانين الذين قضــوا فترة ا  اح  اإلشــر وين  قانو  اإلفراج المشــروم علي شــروم اطال  الســرا
 (.7-4 محد ة من مدة ال قوبة )الموا 
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نقلهم وعزلهم من منـاصــــــــــــــبهم وفقـا لقواعـد المنف   ويجول ايقـاف الموظفين ال موميين المتهمين  ـارا ـاب جرائم أو
ميين الضــــــــــــــال ين ـ الفســــــــــــــا  ه  . وال قوـبة الـتأ يبـية للموظفين ال مو 2004 الوار ة ف  قواعـد ال ـدمـة ال ـامـة ل ـام

 الفص  من ال دمة ال امة.

ويشــــــــجف قانو  اعا ة اأهي  المجرمين علي اعا ة ا ماج األشــــــــ اص المدانين ف  المجتمف، وقد ُوضــــــــف  رنامم  
 إلعا ة ا ماج السجنا . 

ة القضـــائية(. وانلَّم المســـاومة القضـــائية  موجب قانو  اإلجرا ات الجنائية )المســـاومة القضـــائية واافا  المســـاوم
وباإلضـــافة الي ذل.، يملن للمدعين ال امين منأ الحصـــانة من المالحقة القضـــائية عن طريق اســـمية أشـــ اص 
 وصــفهم شــهو ا لال عا ، قب  اوجية التهم وب ده علي حد ســوا ، ويجول اوفير الحماية للشــهو . واتمتف المحاكم 

اطبَّق  حلام، علي الرغم من أ  ال قوبات الم ففة العموما  صالحيات االعتراف  ت او  الجان  عند اصدار األ
 كقيرا لضما  مراعاة األصول القانونية.

  
  (33و 32حماية الشهو  والمبلغين )الما اا    

. غير أ  القانو  لم يدخ  حيز 2018كانو  القان /يناير  19أقرت الجم.ية الوطنية قانو  حماية الشـــــــــهو  ف  
اتوفر لحماية الشـــــــــهو   لاللمة لهياك  التنفيذ. وإلي أ  يدخ  القانو  حيز النفاذ، الالنفاذ  ســـــــــبب نق  الموار  ا

وال برا  والضـحايا سـوى التدا ير األسـاسـية ف  القضـايا ذات الصـلة. ويحق للضـحايا عموما الحصـول علي نفس 
 الجنائية.الحماية الممنوحة للشهو ، ويملن النلر ف  آرائهم ف  المراح  ذات الصلة من اإلجرا ات 

. غير أ  القانو  لم يدخ  حيز 2018كانو  القان /يناير  17وأقرت الجم.ية الوطنية قانو  حماية المبلغين ف   
اوجـد اـدا ير ف ـالـة  النفـاذ  ســــــــــــــبـب نق  الموار  الاللمـة لهيـاكـ  التنفيـذ. وإلي أ  يـدخـ  القـانو  حيز النفـاذ، ال

 االنتقام غير المسوغة. ولحماية األش اص المبلغين من أشلال الم املة أ
  

  (40و 31التجميد والحجز والمصا رة؛ السرية المصرفية )الما اا    
ــل  عائدات للجرائم  ــ  األموال علي التجريد من الممتل ات الت  اشــــــــــ ين  الجز  الرا ف من قانو  ملافحة غســــــــــ

المرا  است دامها ف   ت المست دمة أوال طيرة،  ما فيها الجرائم المشمولة ف  االافامية، وكذل. الممتل ات واأل وا
ارا اب جريمة خطيرة. واشـــــــــم  الممتل ات الت  ا ضـــــــــف للمصـــــــــا رة ال ائدات غير المباشـــــــــرة للجريمة، وكذل. 

 2 من الما ة 1 غير ملموســـة )الفقرة المنافف والموجو ات من أي نوة، ملموســـة كان  أو األربا  أو اإليرا ات أو
 (. من قانو  ملافحة غس  األموال

ــا راها.   ويشـــــــــم  نطا  التدا ير المتاحة القدرة علي ال شـــــــــف عن الموجو ات واجميدها واقييدها وحجزها ومصـــــــ
ــمأ الما ة ــ  األموال للمحلمة  أ  اأمر الشـــــــ    51 واســـــ )الدفف  دال من أمر اجميد( من قانو  ملافحة غســـــ

علي  58الي  54 ها(، وان  الموا مصـــــــلحة في  المدا   دفف مبلن مســـــــاو لقيمة الممتل ات )أو أي جز  منها أو
أوامر ال قوبات المالية. وار  ف  قانو  اســتر ا  أموال الدولة أحلام  شــأ  اســتر ا  ممتل ات الدولة الت  يلتســبها  

 أي أش اص آخرو   صورة غير مشروعة. موظفو  عموميو  أو

ق افترا   أ  الدخ  المشـــــــروة من قانو  ملافحة غســـــــ  األموال علي اطبي  46 ( من الما ةb) 2 وان  الفقرة
لشـــــــ   ما هو اثرا  مجهول المصـــــــدر فيما يت لق  ما اكتســـــــبة من ممتل ات ف  غضـــــــو  ســـــــ  ســـــــنوات من 

 الجريمة. ارا اب

 واطبَّق أحلام مناسبة لحماية حقو  األطراف القالقة حسنة النية.
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ــائيين من المحلمة أو ــتر ا  مديرين  وإلي جانب املانية ا يين حراس قضـــ للموجو ات ف  اإلجرا ات المدنية الســـ
ــلطات غيانا الي أي لوائأ أو ــر ســــــــ ــأ  ا ارة الموجو ات. وأعرب    الممتل ات، لم اشــــــــ مبا ص اوجيهية أخرى  شــــــــ

 السلطات عن اهتمامها  ت زيز التدا ير المت لقة  إ ارة الموجو ات.

ت المت لقة  الســــــرية الت  افرضــــــها التشــــــري ات وابط  األحلام الوار ة ف  قانو  ملافحة غســــــ  األموال االلتزاما
 (.111 ، والما ة76 من الما ة 5 ، والفقرة22 من الما ة 2 )الفقرة األنغلوسلسون القانو   األخرى أو

  
  (41و 29التقا م؛ السج  الجنائ  )الما اا    

رة التقا م سـتة أشـهر، ما لم ين  قانو   ال ينطبق التقا م علي الجرائم ال طيرة ف  غيانا. وف  الجرائم الجزئية، ا و  فت 
 آخر علي خالف ذل.. واصنَّف جرائم الفسا  وغس  األموال ف  غيانا علي أنها جرائم خطيرة وجزئية علي السوا .  

 ويجول للمحاكم أ  اأخذ األحلام األجنبية ف  االعتبار عند اا اذ القرارات  النسبة إلصدار األحلام. 
  

  (  42 الوالية القضائية )الما ة  
ال يوجد حلم ف  القانو  الجنائ  )الجرائم( ين  صــــــــراحة علي الوالية القضــــــــائية علي الجرائم المرا بة  موجب 

 هذا القانو .
  

  (35و 34ل الفسا ؛ الت ويل عن الضرر )الما اا  عواقب أف ا  
 اوجد   ل التدا ير لم الجة عواقب الفسا ، وه  استب ا  المور ين من االشترا  ال موم  وسحب التراخي .

ويجول الحصــــــــــول علي ا ويل عن األضــــــــــرار  تقديم طلب الي المحلمة ال ليا عن أي اخالل  أحلام الحماية 
 (.153 ا ةالوار ة ف  الدستور )الم

  
  (39و 38و 36 السلطات المت صصة والتنسيق  ين الوكاالت )الموا   

من المؤســســات الرئيســية المللفة  ملافحة الفســا  من خالل انفاذ القانو  وحدة الجريمة المنلمة ال طيرة وملتب 
ــا   ــلة  منف الفســـــــــــ ــات األخرى المللفة  واليات ذات صـــــــــــ ــســـــــــــ وملافحتة وحدة مدير اال عا  ال ام. ومن المؤســـــــــــ

ــات.  ــســ ــتقاللية المؤســ ــما  اســ ــتر ا  أموال الدولة. وين  القانو  علي ادا ير لضــ ــت بارات المالية ووكالة اســ االســ
أ  هناك حاجة الي مزيد من الموار  وبنا  القدرات ف  ال. الوكاالت لتنمية المهارات وال برات المت صصة  غير

 لافحة ف الة.من أج  ملافحة الفسا  والجريمة االقتصا ية م

ــو   ــا  وغيره من سـ ــلطات الم نية عن الفسـ وال اوجد شـــروم افر  علي الموظفين ال موميين ف  غيانا ا الل السـ
ــلوك أو ــأ   خول قانو  حماية المبلغين حيز النفاذ  الت او  ف  التحقيقات أو الســـ ــائية. ومن شـــ المالحقات القضـــ

 يوفر حوافز للت او  مف أجهزة انفاذ القانو . أ 

ضـــمن عم  وحدة االســـت بارات المالية التنســـيق  ين الســـلطات. وباإلضـــافة الي ذل.، اا ذت غيانا   ل ال طوات وي 
 لتشجيف ا او  القطاة ال اص ف  التحقيقات والمالحقات القضائية وإ الل السلطات الم تصة عن حوا   الفسا . 

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -2-2 

ديالت علي قـانو  ملـافحـة غســــــــــــــ  األموال أ ت الي ج ـ  النلـام القـانون  لملـافحـة ُأ خلـ  مؤخرا ا ـ  • 
 (.23 غس  األموال متماشيا مف الم ايير الدولية )الما ة
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 التحديات التي تواجه التنفيذ -2-3 

 اوصي غيانا  ما يل :

ول جميف من االافامية، شـــــــــــم 2 ا دي  اشـــــــــــري ااها علي نحو يضـــــــــــمن، علي النحو المحد  ف  الما ة • 
 الموظفين ال موميين ف  نطا  األف ال ذات الصلة المجرمة وفقا لالافامية )الفص  القال.(.

)أ(( وشـــــــمول االراشـــــــا  ف   15 اجريم رشـــــــو الموظفين ال موميين  اعتباره جريمة قائمة  ذااها )الما ة • 
 )أ( و)ب((. 15 جرائم الرشوة أيضا )الما ة

اجريم االراشــــــــــــــــا  الــذي يرا بــة الموظفو  ال موميو  األجــانــب وموظفو اجريم الرشــــــــــــــو والنلر ف   • 
 (.16 المؤسسات الدولية ال مومية )الما ة

ــف من الممتل ات،  ما يتماشــــــي مف الت ريف   •  ــم  نطاقا أوســــ ــري ااها المت لقة  االختالس لتشــــ ا دي  اشــــ
 (.22و 17من االافامية )الما اا   2 المنصوص علية ف  الما ة

 )أ((. 18 النفوذ جريمة قائمة  ذااها )الما ة شرا ف  اعتبار  النلر • 

 (.19 النلر ف  اجريم اسا ة استغالل الوظائف )الما ة • 

 (.21 النلر ف  اجريم الرشوة ف  القطاة ال اص )الما ة • 

يرا بها أي شـ   يدير كيانا  اوسـيف نطا  جريمة االختالس ف  القطاة ال اص لتشـم  األف ال الت   • 
 (.22 ي م  لدية  أي صفة )الما ة اا  ا للقطاة ال اص، أو

اعتما  ادا ير لتحديد مسؤولية الش صيات االعتبارية عن الجرائم المشمولة ف  االافامية،  و  المساس  • 
 فالة اخضـــاة (، وا دي  التشـــري ات ل3 ، الفقرة26  المســـؤولية الجنائية للشـــ صـــيات الطبي.ية )الما ة

غير جنائية ف الة ومتناســـــــــبة ورا عة،  ما فيها ال قوبات  الشـــــــــ صـــــــــيات االعتبارية ل قوبات جنائية أو
 (.4 ، الفقرة26 النقدية )الما ة

است را  فترة اقا م جرائم الفسا  المصنفة كجرائم جزئية، لضما  فترة اقا م طويلة  ما فية ال فاية ابدأ  • 
ــائي  ة، واحديد فترة اقا م أطول )أو ا ليق ال م   التقا م( ف  حال افالت الجان  فيها اإلجرا ات القضــــــــ

 (.29 المزعوم من يد ال دالة )الما ة

فيما يت لق  األحلام: )أ( وضــــــــف مبا ص اوجيهية إلصــــــــدار األحلام؛ )ب( مراج ة وا دي  اشــــــــري ااها   • 
ــا  ف الة ومتناـســـــــــــ  ــب  منها الغا  علي نحو يلف  أ  ا و  ال قوبات علي جرائم الفســــــــــ بة ورا عة،  ســــــــــ

من القانو  الجنائ  )الجرائم(؛ )ج( اعتما  ادا ير لتصـــنيف اإلحصـــا ات المت لقة  اإل انات  19 الما ة
 (.1 ، الفقرة30 ف  القضايا الجنائية حسب فئة الجريمة )الما ة

ئية ف  جرائم فســا  الغا  شــرم الحصــول علي موافقة مدير اال عا  ال ام قب  مباشــرة المالحقات القضــا • 
)الم ـامـبة  338 )التصــــــــــــــرف االحتيـال  ف  الممتل ـات من قبـ  مي ِّم عليهـا( والمـا ة 202 م ينـة )المـا ة

علي الم امالت الفاســـــــدة الت  يضـــــــلف فيها وكال ( ف  القانو  الجنائ  )الجرائم((، والنلر ف  وضـــــــف 
 (.3 ، الفقرة30 مبا ص اوجيهية للمالحقة القضائية )الما ة

 (.3 ، الفقرة31 مواصلة ا زيز اجرا ات انليم ا ارة الممتل ات المجمدة والمحجولة والمصا رة )الما ة • 

اا اذ خطوات لتنفيذ قانو  حماية الشــــهو  علي ســــبي  األولوية وضــــما  الحماية ال افية للضــــحايا ف   • 
 (.32 قضايا الفسا  )الما ة
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 (.33 لي سبي  األولوية )الما ةاا اذ خطوات لتنفيذ قانو  حماية المبلغين ع • 

 لضما  اناولها عواقب الفسا   ف الية. 34 است را  ادا يرها الت  اف  ِّ  الما ة • 

مواصــلة اســتقمار الموار  لتموي  عمليات مؤســســات ملافحة الفســا  علي نحو مناســب، وكذل. لتدريب  • 
 صــــــــصــــــــة لملافحة الفســــــــا  والجريمة الموظفين وبنا  قدرااهم، من أج  انمية المهارات وال برات المت 

 (.36 االقتصا ية  ف الية )الما ة

مواصــلة ا زيز التدا ير الت  اســمأ للموظفين ال موميين  اإل الل عن الفســا  الي الســلطات الم تصــة  • 
 (.38 والت او  ف  التحقيقات والمالحقات القضائية )الما ة

او   ين الســــلطات الوطنية الم نية  التحقيق والمالحقة مواصــــلة ا زيز التدا ير الرامية الي اشــــجيف الت  • 
 (.39 وكيانات القطاة ال اص، والتشجيف علي اإل الل عن الفسا  الي السلطات )الما ة

ف لواليتها القضـائية الجرائم المشـمولة ف  االافامية، علي النحو المنصـوص  •  ا دي  اشـري ااها ل   ا ضـِّ
ــائية وفقا للفقرة، 42 من الما ة 1 علية ف  الفقرة )أ( و)ب( و) ( من  2 والنلر ف  فر  واليتها القضــ

 .42 الما ة
  

 االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -2-4 

 (.20  نا  قدرات لجنة النزاهة والمشورة القانونية إلثبات استقالليتها )الما ة • 

 (.26 التشري.ية وبنا  القدرات )الما ةالمساعدة  • 

المســاعدة التشــري.ية من أج  وضــف مبا ص اوجيهية إلصــدار األحلام ومراج ة وا دي  ال قوبات علي  • 
 (.1 ، الفقرة30 جرائم الفسا  )الما ة

 ـنا  الـقدرات: ـادرـيب المـدعين ال ـامين والقضــــــــــــــاة، وـادرـيب وحـدة االســــــــــــــت ـبارات المـالـية علي التحلـي   • 
 (.36 لمال ، وادريب وكالة استر ا  أموال الدولة علي ا ارة الموجو ات واستر ا ها )الما ةا

  
 الفصل الرابع: التعاون الدولي -3 

 قيد االستعراض مالحظات على تنفيذ المواد -3-1 

  (47و 45و 44 اسليم المجرمين؛ نق  األش اص المحلوم عليهم؛ نق  اإلجرا ات الجنائية )الموا   
ي ضــــف اســــليم المجرمين لقانو  المجرمين الهاربين. وبموجب هذا القانو ، يقتصــــر اســــليم المجرمين علي  لدا  

 لـدا  أعلن ولير األمن ال ـام،  ( والبلـدا  الت  أ رمـ  ارايبـا يت لق  ـالتســــــــــــــليم مف غيـانـا أو3 ال ومنولـ. )المـا ة
ــوى   ( 1) (.2 رة، الفق4  موجب أمر، أ  أحلام القانو  انطبق عليها )الما ة ــت را ، لم يلن قد ُأ رم ســـ ووق  االســـ

ــا  ف  ال ومنول.  ــليم فيما يت لق  بلدا  غير أعضـــ ارايب واحد مف  لد أجنب . وف  ظروف خاصـــــة، يجول التســـ
من قـانو  المجرمين الهـاربين(. غير أ  هـذا الحلم لم يطبق  36 حتي ف  حـاـلة عـدم وجو  اراـيب خـاص )المـا ة

ــليم المجرمين، ما لم يقرر الولير ذل.، وفقا للما ةقط. وال ا تبر غيانا  ــا قانونيا لتسـ ــاسـ . ولم ابلن  36 االافامية أسـ

 

من قانو  المجرمين الهاربين، يملن أيضا اسليم المجرمين من وإلي أي عاقليم مشمول  4 من الما ة 1 عمال  الفقرة (1) 
 م اهدةع ُوضف  شأنة ارايب لتسليم المجرمين مف حلومة الممل ة المتحدة لبريطانيا ال لمي وأيرلندا الشمالية قب  

 ، وال يزال ساريا ف  غيانا.1966أيار/مايو  26



CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.34 
 

 

V.20-04243 9/12 

 

 6 غيانا األمين ال ام لألمم المتحدة  ما اذا كا  يجول است دام االافامية كأساس قانون  للتسليم، اماشيا مف الفقرة
 من االافامية.  44 من الما ة

ــل اشـــــــــم  الجرائم المشـــــــــمولة ف   يم المجرمين مف الواليات المتحدة األمريلية الوأ رم  غيانا م اهدة واحدة لتســـــــ
 (. وه  ملزمة أيضا   طة لند  لتسليم المطلوبين  اخ  ال ومنول..3 االافامية  استقنا  الرشوة )الما ة

ية علي الســــــــوا ،  والجرائم الت  اســــــــتوجب اســــــــليم المجرمين ه  الجرائم الت  ي اقب عليها ف  غيانا وف  الدولة األجنب 
ــنتين )الـما ة  ـ اإلـعدام أو  من ـقانو  المجرمين الـهاربين(. وا ن  ـهذه ال تـبة أ  الجرائم    5 الســـــــــــــجن لـمدة ازـيد علي ســـــــــــ

المشـــــمولة ف  االافامية ليســـــ  كلها جرائم اســـــتوجب اســـــليم المجرمين. وال اطبق غيانا التســـــليم لجرائم أق  خطورة وفقا 
 امية. ولم ُيبلَّن عن أي حاالت اسليم للمجرمين علي خلحية جرائم مشمولة ف  االافامية. من االاف   44 من الما ة   3 للفقرة 

ال قاب  ســــــبب عر  الشــــــ    ومن أســــــباب رفل التســــــليم الطا ُف الســــــياســــــ  للجريمة والمالحقة القضــــــائية أو
نو  المجرمين من قا 8 آرائة الســــــــياســــــــية )الما ة جنســــــــيتة أو  ينة أو جنســــــــة أو قبيلتة أو المطلوب اســــــــليمة أو

 الهاربين(. وال يجول رفل اسليم المجرمين لمجر  اعتبار أ  الجريمة انطوي أيضا علي مسائ  مالية. 

اج   اســــــــليمهم مشــــــــروطا  ت هد اعا ة الشــــــــ   لقضــــــــا  مدة ال قوبة  اســــــــليم مواطنيها، وه  ال ويجول لغيانا
 المفروضة.

 ولم ا تمد غيانا ادا ير للت جي   إجرا ات اسليم المجرمين وابسيط المتطلبات اإلثبااية. 

ير أ  قانو   من الدســـــــــتور أحلاما ا ف  عدالة محاكمة أي شـــــــــ   متهم  ارا اب جريمة. غ   144 واتضـــــــــمن الما ة 
يتناول مبا ص الم املة المنصــــفة علي وجة التحديد. وباإلضــــافة الي ذل.، يجول للشــــ   الذي  المجرمين الهاربين ال 
ــبيـ   17 ُيحتجز  موجـب المـا ة  من القـانو  أ  يقـدم طلبـا الي المحلمـة ال ليـا للمقول أمـام المحلمـة. وقبـ  اخال  ســـــــــــ

ــبي  شــــــ   من االحتجال، يجول للدولة الطالبة أ    اتقدم  طلب الي المحلمة ال ليا إلعا ة النلر ف  أمر اخال  الســــ
 اوجد ادا ير محد ة ان  علي اجرا  مشاورات مف الدول الطالبة قب  رفل التسليم.   (.  يد أنة ال 19 )الما ة 

 ائية. ولم ابرم غيانا أي اافاقات  شأ  نق  األش اص المحلوم عليهم. وال اوجد أحلام لنق  اإلجرا ات الجن 
  

  (46 المساعدة القانونية المتبا لة )الما ة  
ينلم قانو  المســــــــــــــاعدة المتبا لة المســــــــــــــاعدة القانونية المتبا لة ف  المســــــــــــــائ  الجنائية. وبموجب هذا القانو ،  

ة، مت د ة األطراف للمســـاعدة القانونية المتبا ل منأ هذه المســـاعدة ألي  لد أ رم مف غيانا م اهدة ثنائية أو يجول
 من القانو (.  38  ينها االافامية وفقا لسلطات غيانا )الما ة من

 3من االافامية )الجز    46 من الما ة 3 وين  قانو  المســـــــــــاعدة المتبا لة علي م لم التدا ير الوار ة ف  الفقرة
ســــلطات غيانا،  من القانو (. وال اوجد أحلام اقضــــ   إرســــال الم لومات القائيا. ل ن وفقا لما ذكراة 38 والما ة

ــال الم لومات القائيا علي أســــــاس الم املة  المق . وكما هو منصــــــوص علية ف   ال شــــــ   يمنف غيانا من ارســــ
 من القانو ، يملن اطوير أشلال أخرى من الت او ، سوا  أكان  رسمية أم غير رسمية. 6 الما ة

ولير الداخلية الســلطة المركزية للمســاعدة القانونية  من قانو  المســاعدة المتبا لة، ُي تبر  3و 2وبموجب الما اين 
، ُعينــ  ولارة ال ــارجيــة 2011حزيرا /يونيــة  21المتبــا لــة. ل ن وفقــا إلشــــــــــــــ ــار الو يف الــذي قــدمتــة غيــانــا ف  

  وصفها السلطة المركزية  موجب االافامية. 

اإللزامية لرفل المسـاعدة القانونية   من قانو  المسـاعدة المتبا لة قائمة  األسـس 23 من الما ة 2 واتضـمن الفقرة
الســــلطة المركزية صــــالحية اقديرية املنها من رفل الطلب ف  حاالت   23 من الما ة 3 المتبا لة، وامنأ الفقرة
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اذا ا ذر انفيذ الطلب ف  اطار الممارســـــات  مالحقة قضـــــائية جارية أو م ينة، مق  التدخ  ف  عملية احقيق أو
ائمة ف  غيانا. وف  حين أ  انتفا  ال واجية التجريم ُي تبر من األســـــــــس التقديرية لرفل واإلجرا ات القانونية الق

)ب( من  9 الطلب، فإ  غيانا ليســــ  ملزمة  تقديم مســــاعدة غير قســــرية علي النحو المنصــــوص علية ف  الفقرة
ي الســــــلطة من االافامية. والســــــرية المصــــــرفية ليســــــ  أســــــاســــــا للرفل. وقب  رفل الطلب، يجب عل 46 الما ة

من  5 المركزية أ  انلر فيمـا اذا كا  يملن انفـيذ الطـلب رهـنا  شــــــــــــــروم م يـنة ُاقتر  علي الدولة الطـالـبة )الفقرة
 (.25 من قانو  المساعدة المتبا لة(. ويجب ا لي  رفل اقديم المساعدة )الما ة 23 الما ة

 12 اعدة القانونية المتبا لة. والزِّم الما ةمن قانو  المســـ  31 وي ضـــف نق  الشـــهو  المحتجزين الي ال ارج للما ة
أي مسألة أخرى. وباإلضافة الي  اعا اة أو اإلفراج عنة أو غيانا  االمتقال ألي شرم يت لق  احتجال السجين أو

م اقبتة علي أف ال ســـــــا قة، ويجول لة أ  يرفل  مالحقتة قضـــــــائيا أو يجول احتجال هذا الشـــــــ   أو ذل.، ال
 (.20 اقديم األ لة )الما ة سئلة أواأل نعاإلجا ة 

ــاعـدة المتـبا ـلة، يجـب علي الســــــــــــــلطـة المركزـية أ  اقـب  الطلـبات  23 من المـا ة 1 ووفقـا للفقرة من قـانو  المســــــــــــ
احالتها   اوجد اجرا ات محد ة لضــــــــــــــما  انفيذ الطلبات أو وانفذها ف  أســــــــــــــرة وق  مملن عمليا. ومف ذل.، ال

م م لومات عن مت   وسط المدة الاللمة لالستجا ة للطلبات. سرعة. ولم اقدَّ

من قانو  المســاعدة المتبا لة والجدول الوار  فية المتطلبات المت لقة  شــل  ومضــمو  الطلبات  22 واحد  الما ة
المقدمة الي غيانا لطلب المسـاعدة القانونية المتبا لة. حي. يجب اقديم الطلب  اللغة اإلن ليزية وينبغ  أ  يلو   

 سب ة أيام.   ُقدم شفهيا لوجو  حالة عاجلة، وجب أ  يتب ة اأكيد خط  ف  غضو خطيا؛ وإذا 

اوجد أحلام  وف  حين كان  هناك حاالت ُعقدت فيها جلسـات اسـتماة  مشـاركة سـلطات قضـائية أجنبية، فإنة ال
  شأ  عقد جلسات استماة عن طريق التداول  الفيديو. 

المســاعدة المتبا لة(، كما أ  ســرية الم لومات المت لقة  الطلبات من قانو   18 واراعي قاعدة الت صــ  )الما ة
 (. 19 محمية )الما ة

من  2 ، والفقرة24 واتحم  الدولة الطالبة ا اليف انفيذ الطلب، ما لم اقرر الســـــلطة المركزية خالف ذل. )الما ة
 من قانو  المساعدة المتبا لة(.  38 الما ة

ألمريلية للمســـــــــــــاعدة المتبا لة ف  المســـــــــــــائ  الجنائية واافامية البلدا  األمريلية وغيانا طرف ف  اافامية البلدا  ا
لملافحة الفســــــــا ، الت  اتضــــــــمن أيضــــــــا أحلاما  شــــــــأ  المســــــــاعدة القانونية المتبا لة، وقد ُأ رم  م اهدة ثنائية  

ــت دام ال طة المت لق ــا اســــ ــاعدة القانونية المتبا لة مف الواليات المتحدة. ويجول أيضــــ ــاعدة القانونية  للمســــ ة  المســــ
 المتبا لة ف  المسائ  الجنائية  اخ  ال ومنول.. 

 
  (50و 49و 48 الت او  ف  مجال انفاذ القانو ؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحري ال اصة )الموا   

بية  نا  علي من قانو  المساعدة المتبا لة اطار المساعدة الت  ينبغ  اقديمها الي  ولة أجن   4و 3يحد  الجز ا   
طلبها، ويشــم  ذل. عدة أنواة من المســاعدة ف  مجال انفاذ القانو . وباإلضــافة الي ذل.، ات او  ســلطات انفاذ 
القانو  من خالل منلمات وشــــــــبلات، مق  الشــــــــبلة القارية لتبا ل الم لومات ألغرا  المســــــــاعدة المتبا لة ف  

ــ  ــليم المطلوبين، ورا طة مفوضـ ــائ  الجنائية واسـ ــرطة ال اريبيين، والوكالة الم نية  تنفيذ ادا ير ملافحة   المسـ الشـ
الجريمـة واإلجرا ات األمنـية، والمنلمـة اـلدولـية للشــــــــــــــرطـة الجـنائـية، ومجموعـة ايغموـن  لوحـدات االســــــــــــــت ـبارات 

 المالية. وباإلضافة الي ذل.، يوجد ف  غيانا ضبام ااصال من  لدا  أجنبية.

 رايبات ان  علي اجرا  احقيقات مشتركة مف  ول أخرى.ا  ولم ابرم غيانا أي اافاميات أو
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ويســــمأ قانو  اعترا  االاصــــاالت  المرامبة اإلل ترونية ف  قضــــايا غســــ  األموال. وال يتضــــمن اشــــريف غيانا أحلاما  
 االافامية.    شأ  أساليب التحري ال اصة، مق  التسليم المراقب، ف  القضايا الت  انطوي علي جرائم مشمولة ف  

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -3-2 

من خالل أي    حضــــــــــوره أو  املانية الق   يانات من أشــــــــــ اص من خالل الممق  القانون  للبلد الطالب أو  •  
 (. 3 ، الفقرة 46 من قانو  المساعدة المتبا لة( )الما ة   26 من الما ة   5 ش   آخر محد  ف  الطلب )الفقرة 

  
 التحديات التي تواجه التنفيذ -3-3 

 اوصي غيانا  ما يل :

ا زيز التدا ير الرامية الي جمف احصــــــــــا ات  شــــــــــأ  اســــــــــليم المجرمين والمســــــــــاعدة القانونية المتبا لة  • 
 واالحتفاظ  ها )الفص  الرا ف(.

طراف ف  اعتما  ادا ير لضـــــــما  اســـــــليم مرا ب  الجرائم المشـــــــمولة ف  االافامية فيما يت لق  الدول األ • 
االافامية، وذل.  إلالة القيو  المت لقة  الدول المســــــــــــــماة، واوفير املانية التســــــــــــــليم ف  حالة عدم وجو  

من قانو  المجرمين الهاربين(؛ وب الف ذل.، ينبغ  النلر ف  ا رام ارايبات اضــافية  4 ارايب )الما ة
 (.1 ، الفقرة44 ليم )الما ةات لق  تسليم المجرمين واوسيف نطا  البلدا  المسماة لغر  التس

ــب  منها ا حيل الحد  •  ــليم،  ســــ ــ ة للتســــ ــمولة ف  االافامية خاضــــ ــما  أ  ا و  جميف الجرائم المشــــ ضــــ
 (.1 ، الفقرة44 من قانو  المجرمين الهاربين( )الما ة 5 األ ني لل قوبة علي جرائم التسليم )الما ة

 (.3 ، الفقرة44 طورة )الما ةالنلر ف  اعتما  حلم  شأ  التسليم لجرائم أق  خ • 

ــمولة ف  االافامية ال •  ــيأ أ  الجرائم المشــــ ــية  موجب قانو  المجرمين الفارين  اوضــــ ــياســــ ا تبر جرائم ســــ
 (.4 ، الفقرة44 )الما ة

ا الل األمين ال ـام لألمم المتحـدة  مـا اذا كـا  يجول اســــــــــــــت ـدام االافـامـية كـأســــــــــــــاس ـقانون  للتســــــــــــــليم   • 
 )أ((. 6 ، الفقرة44 )الما ة

 (.9 ، الفقرة44 اعتما  ادا ير للت جي   إجرا ات اسليم المجرمين وابسيط المتطلبات اإلثبااية )الما ة • 

، 44 كفالة التطبيق المتســق لضــمانات لمبا ص الم املة المنصــفة ف  اجرا ات اســليم المجرمين )الما ة • 
 (.14 الفقرة

 (. 17 ، الفقرة 44 لدول الطالبة قب  رفل التسليم )الما ة وضف اجرا  خاص  المشاورات الت  سُتجرى مف ا  •  

ارايبات  شــــــــأ  نق  األشــــــــ اص المحلوم عليهم واعتما  ادا ير  شــــــــأ  نق   النلر ف  ا رام اافاقات أو • 
 (.47و 45اإلجرا ات الجنائية )الما اا  

ــاعدة المتبا لة  حي. ين  علي اقديم المســــــــــــاعدة غير القســــــــــــرية •  ف  حالة انتفا    ا دي  قانو  المســــــــــ
 )ب((. 9 ، الفقرة46 ال واجية التجريم )الما ة

النلر ف  احدي. م لومات االاصــال ال اصــة  الســلطة المركزية ف  غيانا ف   لي  الســلطات الوطنية  • 
الم تصــة الذي يت هده ملتب األمم المتحدة الم ن   الم درات والجريمة  موجب االافامية، علي ضــو  

 (.13 ، الفقرة46 من قانو  المساعدة المتبا لة )الما ة 3و 2الما اين 
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 (.13 ، الفقرة46 احالتها  سرعة وبطريقة سليمة )الما ة اعتما  ادا ير ا ف  انفيذ الطلبات أو • 

، 46 النلر ف  اعتما  ادا ير للسـما    قد جلسـات اسـتماة عن طريق االئتمار  واسـطة الفيديو )الما ة • 
 (.18 رةالفق

ا دي  التشــــــري ات لتنليم الت اليف ال ا ية لتنفيذ طلبات المســــــاعدة القانونية المتبا لة  ما يتماشــــــي مف   • 
 (.28 ، الفقرة46 االافامية )الما ة

ــاعـدة القـانونـية المتـبا لـة   النلر ف  املـانـية عقـد اافـاقـات أو •  ــافـية من أجـ  ا زيز المســــــــــــ ارايـبات اضــــــــــــ
 (.30 ، الفقرة46 )الما ة

 (.49 ارايبات  شأ  التحقيقات المشتركة مف  ول أجنبية )الما ة النلر ف  ا رام اافاقات أو • 

اا اذ ادا ير اسـمأ  اسـت دام أسـاليب التحري ال اصـة ف  القضـايا الت  انطوي علي جرائم مشـمولة ف   • 
 (.50 لما ةاالافامية، والسما   قبول األ لة المستمدة  واسطة ال. األساليب ف  المحلمة )ا

 


