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    خالصة وافية  -ثانيا  
   مجهورية قريغيزستان   

 سي جلمهورية قريغيزستان يف سياق تنفيذمقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ  - ١  
    ملكافحة الفساداملتحدة   اتفاقية األمم

قت مجهورية قريغيزستان على االتفاقية من خالل "صك التصـديق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة      صدَّ
يف مرييـدا باملكسـيك" والصـادر يف     ٢٠٠٣كـانون األول/ديسـمرب    ١٠ع يف ملكافحة الفسـاد، املوقَّـ  

ــه  ٢٩ ــدى األمــ     ٢٠٠٥حزيران/يوني ــة قرغيزســتان صــكَّ التصــديق ل ــام . وأودعــت مجهوري ني الع
 .٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر  ١٢املتحدة يف  لألمم

ل املعاهـدات الدوليـة الـيت دخلـت حيـز      من دسـتور مجهوريـة قريغيزسـتان، تشـكِّ     ٦ومبوجب املادة 
، واليت انضمت إليهـا مجهوريـة قريغيزسـتان، إىل جانـب مبـادئ      قانوناًة لإلجراءات املقرَّ وفقاًالنفاذ 

  ملعترف هبا بوجه عام، جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين للبلد. ومعايري القانون الدويل ا
مـن الدسـتور والقـانون اجلنـائي      وتشمل التشريعات الرئيسية اليت حتكم تدابري مكافحة الفساد كـالًّ 

صـة، الـيت   لقانون املدين والتشريعات املتخصوقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون املسؤولية اإلدارية وا
  ).١٩٩٨) وقانون عمليات الشرطة (٢٠١٢قانون مكافحة الفساد (تشمل 

واعُتمدت استراتيجية وطنية لسياسـات مكافحـة الفسـاد يف مجهوريـة قريغيزسـتان، جـرت املوافقـة        
مـن   ٨املـادة   . وتـنص ٢٠١٢شـباط/فرباير   ٢ادر يف الصـ  ٢٦عليها مبوجب املرسوم الرئاسي رقـم  
والربملان واحملكمة العليا والسلطات احملليـة وضـع خطـط عمـل     االستراتيجية على أن تتوىل احلكومة 

  ملكافحة الفساد. وُينظر يف تنفيذ اخلطط خالل اجتماعات جملس الدفاع.
ي العـام،  دعيف مجهوريـة قريغيزسـتان مكتـب املـ    سـي اخلـاص مبكافحـة الفسـاد     ويشمل النظام املؤسَّ

ملكافحـــة اجلرميـــة االقتصـــادية (الشـــرطة واللجنـــة احلكوميـــة لألمـــن الـــوطين، والـــدائرة احلكوميـــة  
  االقتصادية)، ووحدة االستخبارات املالية احلكومية، ووزارة الداخلية.

    
   التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

من القـانون اجلنـائي. وال يشـمل هـذا التعريـف مجيـع        ٣٠٤يرد تعريف "املوظف" يف حاشية املادة 
مـن االتفاقيـة. وإضـافة إىل ذلـك، ال يشـتمل       ٢أنواع املوظفني العموميني املنصوص عليها يف املادة 

 تعريف للموظف األجنيب أو موظف املؤسسة الدولية.أيِّ القانون اجلنائي على 

وهـذا  ، املؤسسـات الدوليـة   ون األجانـب وموظفـ  واملوظف همفي نو املوظفني العموميني، مبم رشوجيرَّ
ــام بــذلك  ــان آخــر، مبوجــب املــادة    يشــمل القي ــائي. مــن القــانون اجل ٣١٤لصــاحل شــخص أو كي ن

، يعفى الراشـي مـن املسـؤولية اجلنائيـة يف حـال مت تقـدمي       ٣١٤من حاشية املادة  ٣ومبوجب الفقرة 
رضه لالبتزاز من موظف، أو يف حال قام الشخص طواعية بإبالغ اجلهة املسؤولة الرشوة بسبب تع
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عـن بـدء إجـراءات الـدعوى اجلنائيـة عـن الرشـوة املزمـع تقـدميها. وأشـار اخلـرباء القـائمون بـإجراء              
هــذا اإلعفــاء التلقــائي مــن املســؤولية ميكــن أن يســفر عــن صــعوبات يف تقــدير   أنَّ االســتعراض إىل 
  .مالئماً تكبه الراشي تقديراًالذنب الذي ير

وال ُيجرَّم الوعد بالرشوة وعرضها مبقتضى القانون اجلنائي. وقد أشـار ممثلـو مجهوريـة قريغيزسـتان     
مـن مشــروع القـانون اجلنــائي، الـذي كانــت     ٣٢٣هـذه العناصـر منصــوص عليهـا يف املــادة    أنَّ إىل 

  جترى مشاورات بشأنه على الصعيد العام وقت االستعراض. 
يف ذلـك املوظفـون    نى جترمي قبول املوظف العمومي، مبـ من القانون اجلنائي عل ١- ٣١٣املادة  وتنص

منــافع تتعلــق مبمتلكــات، ولكنــها ال تشــمل قبــول منــافع  األجانــب وموظفــو املؤسســات الدوليــة، أيَّ
 مباشـراً  من القانون اجلنـائي التمـاس الرشـوة التماسـاً     ٣١٣لصاحل شخص أو كيان آخر. وجترِّم املادة 

أو غري مباشـر، مبـا يف ذلـك لصـاحل شـخص أو كيـان آخـر. وخيتلـف اسـتخدام مصـطلح "االلتمـاس"            
الوارد يف االتفاقية مبعىن الطلب غري املشروع للحصول على رشوة عن استخدام مصطلح "االلتمـاس"  

  من القانون اجلنائي الذي يفترض ممارسة ضغط من جانب املرتشي.   ٣١٣الوارد يف املادة 
ــافع املتعلقــة     ٣١٤و ٣١٣املــادتني ومبوجــب  ــائي، ميكــن أن تشــمل الرشــاوى املن مــن القــانون اجلن

الرشـاوى الـيت تكـون    إالَّ  ١-٣١٣باملمتلكات وغري املتعلقة هبا على حـٍد سـواء. وال تشـمل املـادة     
  يف شكل منافع متعلقة باملمتلكات.

ء يف القطـاع اخلـاص. وقـد أشـار     من القانون اجلنـائي الرشـو واالرتشـا    ٢٢٥و ٢٢٤وجترِّم املادتان 
م "الوعــد" أو مــن القـانون اجلنــائي ال جتـرِّ   ٢٢٤املـادة  أنَّ اخلـرباء القــائمون بـإجراء االســتعراض إىل   

مـن القـانون اجلنـائي التمـاس شـخص يعمـل يف القطـاع         ٢٢٥"العرض"، يف حـني ال تشـمل املـادة    
من القـانون اجلنـائي    ٢٢٤املادة اخلاص احلصول على مزية غري مستحقة. وفضالً على ذلك، تنص 

املسـؤولية عـن الرشـوة تقتصـر علـى األشـخاص الـذين يـؤدون مهـام إداريـة يف كيـان تـابع             أنَّ على 
شخص يعمل، أيِّ من القانون اجلنائي املسؤولية عن رشوة  ٢٢٤املادة  ترسيللقطاع اخلاص. وال 

  صفة، يف كيان تابع للقطاع اخلاص. أيِّ ب
أحكــام جتــرِّم املتــاجرة بــالنفوذ. ولتنفيــذ هــذا  أيِّ هوريــة قريغيزســتان علــى تشــريعات مج وال تــنص

احلكم من االتفاقية، أُنشئت أفرقة خرباء عاملة من أجل تعـديل التشـريعات اجلنائيـة احلاليـة. وُتنفـذ      
مــن القــانون  ٣١٣مــن االتفاقيــة مــن خــالل املــادة   ١٨عناصــر معيَّنــة مــن الفقــرة (ب) مــن املــادة  

  املسؤولية عن التماس الرشوة. ترسي اليت اجلنائي، 
    

   )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
من القانون اجلنائي إضفاء الطابع الشرعي علـى العائـدات املتأتيـة مـن جرميـة (غسـل        ١٨٣م املادة جترِّ

(أ) و(ب)  ٢و ‘٢‘(ب)  ١يف الفقـرات الفرعيـة    املنصـوص عليهـا  عائدات اجلرمية). وُتجـرَّم األفعـال   
مـن القـانون اجلنـائي). ومل     ٣٠من االتفاقية مبوجـب األحكـام املتعلقـة بـالتواطؤ (املـادة       ٢٣من املادة 

 م مجهورية قريغيزستان إىل األمني العام لألمم املتحدة نصوص القوانني املنفِّذة ألحكام هذه املادة.تقدِّ
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، ومن ضمنها جرائم الفساد، جـرائم أصـلية   وُتعترب مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف القانون اجلنائي
  يف ما يتعلق بغسل األموال.

تنطبق ال  ٢٣املادة  من ١الفقرة  يف املبيَّنةاجلرائم أنَّ تشريعات مجهورية قرغيزستان على  وال تنص
  على مرتكيب اجلرمية األصلية.

  خفاء.  من االتفاقية) اإل ٢٤) من القانون اجلنائي (املادة ١( ١٨٣م املادة وجترِّ
    

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧اإلثراء غري املشروع (املواد  ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس    
من القانون اجلنائي املسؤولية عن تبديد أو اختالس ممتلكات شخص آخـر ُعهِـد    ١٧١املادة ترسي 

جرميـة   هبا إىل اجلـاين، يف القطـاعني العـام واخلـاص علـى حـٍد سـواء. وال يعتـرب تسـريب املمتلكـات          
(إسـاءة   ٣٠٤منفصلة ولئن كان من املمكن مالحقة مرتكبها مبوجب القانون اجلنائي وفقاً للمـادة  

(اإلفراط وإساءة استغالل الوظائف) مـن القـانون اجلنـائي.     ٣٠٥استغالل املناصب الرمسية) واملادة 
 (الفقـرة للعقوبـة  داً م عن طريق إساءة استغالل املناصب الرمسية ظرفـاً مشـدِّ  ويعترب ارتكاب فعل جمرَّ

 من القانون اجلنائي). ١٧١املادة من  ٤الفقرة من  ٣الفرعية 

 املـوظفني إالَّ أنَّ من القانون اجلنائي مسائل إساءة اسـتغالل املنصـب الرمسـي.     ٣٠٤وتغطِّي املادة 
مــن القــانون  ٣٠٤مــن املــادة  ١ الفقــرةالــذين يشــغلون مناصــب مســؤولية ال خيضــعون ألحكــام 

  ي.اجلنائ
 مــن القــانون اجلنــائي اإلثــراء غــري املشــروع. وقــد أشــار ممثلــو مجهوريــة         ١-٣٠٨وجتــرِّم املــادة  

رية، إىل الصعوبات العملية املرتبطة بالتحقيق يف جرائم اإلثـراء غـري   قريغيزستان، خالل الزيارة القُط
  .جنائيااملشروع ومالحقة مرتكبيها 

    
   )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

من القانون اجلنائي على املسـؤولية عـن قيـام حمقـق أو موظـف تـابع جلهـاز حتقيـق          ٣٢٥املادة تنص 
من القانون اجلنائي على املسؤولية عن التدخل  ٣١٧بإجبار شخص ما على الشهادة. وتنص املادة 

مـن  نطـاق اجلـرائم واجلنـاة املنصـوص علـيهم يف هـذه املـواد أضـيق         إالَّ أنَّ يف اإلجراءات القضـائية.  
 .٢٥نطاق الفقرة (أ) من املادة 

مـن القـانون اجلنـائي،     ٣٢٠املـادة   مـن خـالل   جزئيـا من االتفاقية  ٢٥وتنفَّذ الفقرة (ب) من املادة 
أنَّ أعمال عنف تتصل بإقامـة العـدل أو إجـراء التحقيقـات، علمـاً بـ       اليت جترِّم التهديد بالقتل أو أيَّ

، اليت تنص على جتـرمي مجيـع أنـواع    ٢٥الفقرة (ب) من املادة هذه املادة ليست واسعة النطاق مثل 
  التهديدات اليت هتدف إىل التدخل يف أداء موظفي قطاع العدالة أو إنفاذ القانون ملهامهم الرمسية.

  
   )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

مـن خـالل مـواد القـانون املـدين (املـادة        جزئيـا مـن االتفاقيـة    ٢٦نفذت مجهورية قريغيزستان املادة 
). وإلرساء مسؤولية األشخاص االعتبـاريني عـن   ٢٢-٥٠٥) وقانون املسؤولية اإلدارية (املادة ٩٦
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املشاركة يف غسل عائدات اجلرمية، من املقرَّر أن ُيـدرج حكـٌم يف قـانون املسـؤولية اإلداريـة بشـأن       
 ات االعتبارية.اجلزاءات النقدية والتصفية اإللزامية للكيان

  القانون اجلنائي املسؤولية املدنية للشخصيات االعتبارية.   مشروعرسي يو
  

   )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
تشمل املشاركة يف اجلرمية، سواء باالرتكاب أو التنظيم أو املساعدة أو التحريض، عناصـر التواطـؤ   

 من القانون اجلنائي). ٣٠يف اجلرمية (املادة 

  من القانون اجلنائي.   ٢٨ريف "الشروع" يف املادة ويرد تع
مـن القـانون اجلنـائي. ومبوجـب      ٢٧مـن املـادة    ١ الفقـرة ويرد مفهوم اإلعداد الرتكاب اجلرميـة يف  

يف حالة اإلعداد الرتكاب جرميـة خطـرية أو   إالَّ ، ال تنشأ املسؤولية اجلنائية املادةتلك من  ٢ الفقرة
  خطرية للغاية.

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

ــادة      ــواردة يف امل ــات، ال ــة إلصــدار العقوب ــادئ العام ــائي، ُتراعــي    ٥٣مبوجــب املب ــانون اجلن مــن الق
احملكمــة، عنــد إنــزال العقوبــات، طبيعــة ودرجــة اخلطــر االجتمــاعي الــذي يفرضــه اجلُــرم، وأســبابه   

 ظـروف خمفِّفـة أو مشـدِّدة. وتـنص     يَّة اجلاين، وطبيعـة الضـرر الواقـع ومـداه، وأ    اجلذرية، وشخصي
عقوبات وتدابري جزائيـة أخـرى غـري    ) على ٢٢٥و ٣١٤أحكام معيَّنة من القانون اجلنائي (املادتان 

 . متناسبة مع خطورة اجلرائم املعنية

بعـد إقصـائه مـن منصـبه. وجيـوز      ووفقاً لدستور مجهورية قريغيزستان، جتوز مقاضـاة رئـيس الدولـة    
للربملان القريغيزي، املعروف باسم "جوغوركو كينيش"، إقصاء الرئيس من منصـبه يف حالـة اهتامـه    

ي العام بشأن وجود أدلة على ارتكاب اجلُـرم.  دعبارتكاب ُجرم، ويؤكَّد ذلك بصدور قرار من امل
ثي جمموع عدد النواب علـى األقـل، ووفقـاً    ويتخذ قرار االهتام بأغلبية نواب الربملان، وبإيعاز من ثل

لالستنتاجات الصادرة عن جلنة خاصة ينشئها الربملان هلذا الغرض. وجياز قـرار إقصـاء الـرئيس عـن     
  الدستور). من  ٦٧منصبه بأغلبية الثلثني من جمموع عدد النواب يف الربملان (املادة 

عـن آرائهـم يف إطـار دورهـم كنـواب أو       بسـبب تعـبريهم   قضـائيا وال ميكن مالحقة نـواب الربملـان   
مبوافقة غالبية جممـوع عـدد    قضائيابسبب نتائج التصويت يف الربملان. وميكن مالحقة نواب الربملان 

من الدستور). وتنص املـادة   ٧٢يف حالة اجلرائم اخلطرة على وجه خاص (املادة إالَّ نواب الربملان، 
ي العام أو احملكمـة  مدعرية قريغيزستان على أنه جيوز للمن قانون وضع النواب يف برملان مجهو ٢٨
م بطلب لسحب احلصانة عن أحد النواب. وعند تلقي الطلب، ينشـئ الربملـان جلنـة حيـدد هلـا      التقدُّ

شهر واحد للنظر يف مسألة سحب احلصـانة وعـرض آرائهـا خـالل اجللسـة العامـة للربملـان، حيـث         
  ُيتخذ القرار النهائي.

رية، أشار ممثلو مجهورية قريغيزستان إىل أهنم واجهوا صعوبات يف تطبيـق هـذه   القُطوخالل الزيارة 
، نظراً ألنـه يف املمارسـة العمليـة ال ميكـن احلصـول علـى إذن مـن الربملـان يف معظـم          عمليااألحكام 
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احلاجـــة للنظـــر يف الطلـــب يف غضـــون شـــهر تـــؤدي إىل خفـــض فعاليـــة  أنَّ احلـــاالت، إضـــافة إىل 
  جلنائية بصورة كبرية.التحقيقات ا

ويتمتع القضاة باحلصانة وال جيوز احتجازهم أو اعتقاهلم أو تفتيش ممتلكاهتم أو تعرضـهم للتفتـيش   
ي العام أو ألعضاء النيابة العامة املفوضـني  مدعحالة التلبس بارتكاب جرمية. وميكن لليف إالَّ البدين 

عـام ملـدينيت    مـدع حـدى املقاطعـات أو   عام إل مدعمنه الذين يشغلون منصباً ليس أقل من منصب 
ي مـدع "بيشكك" أو "أوش"، أن يتخـذوا القـرار ببـدء اإلجـراءات اجلنائيـة ضـد القضـاة. وميكـن لل        

 ١٤العام أن يصدر أمراً مبثول أحد القضاة كمتهم يف قضية ما بعد موافقة جملـس القضـاة (املادتـان    
  من قانون مركز القضاة). ٣٠و
ي العام على أنه ال جيوز احتجاز أعضـاء النيابـة أو احملققـني    دعن مكتب املمن قانو ٤٨املادة  تنصو

ــال املســتعملة يف أداء       ــيش ممتلكــاهتم أو وســيلة االنتق ــهم وتفتيشــهم، وال جيــوز تفت ــاهلم ونقل واعتق
  مهامهم، ما مل يضبط هؤالء األشخاص متلبسني بارتكاب جرمية.

دور الربملـان يتمثـل يف   أنَّ ربملـان القريغيـزي علـى    مـن النظـام الـداخلي لقـانون ال     ١٢٦املادة  تنصو
ي العام أو أمني املظـامل أو نواهبمـا بنـاًء    دعاختاذ القرار بشأن املوافقة أو عدم املوافقة على مقاضاة امل

  م. ي العام أو من ينوب عنه. وُتنشأ جلنة حتقيق للنظر يف الطلب املُقدَّدععلى طلب يقدمه امل
  رية قريغيزستان على سلطات تقديرية متعلقة باالدعاء العام. تشريعات مجهو تنصوال 
من قانون اإلجراءات اجلنائية على اختاذ تدابري لضمان حضـور املتـهم يف    ١١٤-١٠١املواد  تنصو

  من االتفاقية.   ٣٠من املادة  ٤إجراءات الدعوى اجلنائية، وفقاً للفقرة 
من االتفاقيـة بشـأن مراعـاة جسـامة      ٣٠املادة  من ٥ذت مجهورية قريغيزستان حكم الفقرة وقد نفَّ

اجلرائم املشمولة باالتفاقية عند النظر يف إمكانية اإلفراج املبكر أو املشروط عن األشخاص املتهمني 
من القانون اجلنائي أسباب اإلفـراج املبكـر املشـروط، الـيت      ٦٩د املادة بارتكاب هذه اجلرائم. وحتدِّ
  زء من العقوبة الذي مت قضاؤه بالفعل وجسامة اجلرم املرتكب.تشمل، على سبيل املثال، اجل

من قانون اخلدمـة املدنيـة واخلـدمات البلديـة التابعـة للدولـة علـى إيقـاف املوظـف           ٣٧املادة  تنصو
املدين من وظيفته العمومية مؤقتاً ريثمـا يصـدر القـرار النـهائي لسـلطات التحقيـق أو احملـاكم بشـأن         

  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ١١٨ف عن عمله مؤقتاً على أساس املادة عزله. وميكن وقف املوظ
من قانون اخلدمة املدنية واخلدمات البلدية التابعة للدولة، ال جيوز أن  ١٩من املادة  ٢ للفقرةووفقاً 

إذا أصدرت احملكمة حكماً مبنعه من العمل يف اخلدمة املدنيـة أو مـن    عاماشخص منصباً  يشغل أيُّ
ل مناصب عامة معينة، أو إذا كان لـه سـجل جنـائي مل يـتم سـحبه أو شـطبه وفقـاً لإلجـراءات         شْغ

مـن االتفاقيـة يف تشـريعات     ٣٠(ب) من املـادة   ٧املقررة بالقانون. ومل تنفَّذ أحكام الفقرة الفرعية 
  مجهورية قريغيزستان.

  .أيضاًجراءات تأديبية وجيوز أن خيضع املسؤولون الذين جترى مالحقتهم يف دعاوى جنائية إل
تشــريعات مجهوريــة قريغيزســتان علــى أحكــام تفصــيلية لتشــجيع إعــادة انــدماج املــدانني   تــنصوال 

  بارتكاب جرائم فساد يف اجملتمع.
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يف سـياق ذكـر   إالَّ من االتفاقيـة   ٣٧تدابري حمددة لتنفيذ املادة  ومل تتخذ مجهورية قريغيزستان أيَّ
سؤولية اجلنائية، مبا يف ذلك تقدمي املسـاعدة النشـطة لـدعم التحقيـق     الظروف العامة اليت ختفف امل

من القـانون اجلنـائي). وقـد ُبـذلت جهـود       ٥٤من املادة  ١-١يف إحدى اجلرائم (الفقرة الفرعية 
من االتفاقية ضمن أنشطة أفرقة اخلرباء العاملـة إلعـداد مشـاريع القـوانني      ٣٧لتنفيذ أحكام املادة 
  عية.التنظيمية والتشري

    
   )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

ــنص ــن   ت ــواد م ــوق الشــهود والضــحايا وســائر املشــاركني يف       ١٥إىل  ٦امل ــة حق ــانون محاي ــن ق م
إجراءات الدعوى اجلنائية علـى تـدابري لسـالمة الشـهود والضـحايا وسـائر املشـاركني يف إجـراءات         
الــدعوى اجلنائيــة وأقــارهبم. وال يتضــمن القــانون أحكامــاً بشــأن اســتخدام معــدات مسعيــة وبصــرية 

 الشهود أو الضحايا أو اخلرباء. لكفالة سالمة

) ٢٠٠٦ومجهورية قريغيزستان طـرف يف االتفـاق املتعلـق حبمايـة املشـاركني يف اإلجـراءات اجلنائيـة (       
  على نقل األشخاص اخلاضعني للحماية إىل دول أطراف أخرى. لرابطة الدول املستقلة، الذي ينص

  لة بشأن محاية املبلِّغني.أحكام مفصَّ وال تتضمن تشريعات مجهورية قريغيزستان أيَّ
  

   )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
اجلــاين أو العائــدات املتأتيــة منــها واملعــدات  اجلنــائي مصــادرة ممتلكــاتمــن القــانون  ٥٢حتكــم املــادة 

ــدة الســتخدامها بــ     ــة؛ شــكل يف ارتكــ أيِّ واألدوات والوســائل األخــرى املســتخدمة أو املع اب جرمي
وممتلكات اجلاين احملالة إىل شخص آخر، يف حالة كان الشخص الذي قبِل احلصـول علـى املمتلكـات    

هــذه املمتلكــات متأتيــة مــن ارتكــاب جرميــة؛ والعائــدات أنَّ املنقولــة يعــرف أو كــان عليــه أن يعــرف 
مـوال؛ واملمتلكـات الـيت    أرباح (منافع) من العائدات اإلجراميـة املتأتيـة مـن غسـل األ    أيِّ اإلجرامية أو 

تعادل قيمة العائدات املتأتية من اجلرمية، إذا ُخلطت تلك العائدات اإلجرامية مبمتلكـات مكتسـبة مـن    
من القانون اجلنائي كذلك على مصادرة مبلغ نقـدي يعـادل قيمـة     ٥٢مصادر مشروعة. وتنص املادة 

سـبب آخـر. وال ميكـن    يِّ يعهـا أو أل املمتلكات املعنية إذا تعـذرت مصـادرهتا بسـبب اسـتخدامها أو ب    
يف حالة اجلرائم اخلطرية أو الشديدة اخلطورة، ومن مث ال يشمل ذلك مجيع جرائم إالَّ إجراء املصادرة 

 الفساد، حيث ينظر إىل بعضها باعتبارها جمرد جرائم متوسطة اخلطورة.

قــانون حلمايــة مصــاحل األطــراف الثالثــة الــيت حصــلت بنيــة حســنة علــى املمتلكــات    وال يوجــد أيُّ
  اخلاضعة للمصادرة.

من قانون اإلجراءات اجلنائية حجـز املمتلكـات الـيت     ٢٤٨و ١٤٢و ١-١١٩و ١١٩وحتكم املواد 
  ي العام.دعتأمر النيابة أو جهة التحقيق حبجزها، وذلك بعد استصدار إذن من امل

إدارة  جزئيــامـن قــانون اإلجـراءات اجلنائيــة حتكـم     ٢٤٨و ١٤٢و ١-١١٩و ١١٩اد املــوأنَّ كمـا  
  املمتلكات احملجوزة.
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أنَّ صـرفية علـى   مـن قـانون السـرية امل    ١٠وتوجد أحكام متضاربة يف هذا الصدد، حيـث تـنص املـادة    
ب مـن السـلطات   إىل قرار من احملكمة وبناًء علـى طلـ   رفع السرية املصرفية استناداًاملصارف ميكن أن ت

مـن   ٧املختصة من أجل مكافحة غسل األموال ومراقبة املـدفوعات الضـريبية، يف حـني تـنص الفقـرة      
دة من قانون اإلجراءات اجلنائية على إلزام البنوك بتقدمي معلومـات عـن مـوارد نقديـة حمـدَّ      ١١٩املادة 

قــة النيابــة العامــة). ويف الواقــع بنــاًء علــى طلــب احملكمــة أو النيابــة العامــة (أو جهــة التحقيــق بعــد مواف
  العملي، ميكن احلصول على هذه املعلومات عند بدء إجراءات الدعوى اجلنائية.

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

فتــرات التقــادم للــدعاوى اجلنائيــة، مــع مراعــاة جســامة اجلــرم  ٦٧د القــانون اجلنــائي يف مادتــه حيــدِّ
مـن القـانون اجلنـائي علـى تعليـق أحكـام التقـادم يف حالـة          ٦٧من املادة  ٤الفقرة  تنصاملرتكب. و

 هترب اجلاين من التحقيقات أو اإلجراءات القضائية. 

 ٦٧مـن املـادة    ١-٤الفقـرة   تـنص شخص يتمتع باحلصـانة للمحاكمـة،   أيِّ إلمكانية تقدمي  وحتسباً
متــع باحلصــانة ومت تعليــق اإلجــراءات مــن القــانون اجلنــائي علــى أنــه إذا جــرت مقاضــاة شــخص يت 

  ق أحكام تقادم الدعوى اجلنائية. علَّالقضائية بسبب حصانته، ُت
إدانات سابقة يف دولة أخـرى عنـد البـت يف مـا      من القانون اجلنائي، ُتراعى أيُّ ١٦ومبوجب املادة 

  إذا كان هذا الشخص جمرماً معاوداً شديد اخلطورة.
    

   ) ٤٢دة الوالية القضائية (املا    
ــادة   ــة       ٥ترســي امل ــيم مجهوري ــة يف إقل ــى اجلــرائم املرتكب ــة القضــائية عل ــائي الوالي ــانون اجلن مــن الق

قريغيزستان. وال تنص هذه املادة على املسـؤولية عـن اجلـرائم املرتكبـة علـى مـنت سـفينة ترفـع علـم          
 مجهورية قريغيزستان أو طائرة مسجلة مبوجب قوانني مجهورية قريغيزستان. 

) مــن القــانون اجلنــائي علــى أن خيضــع مواطنــو مجهوريــة قرغيزســتان وعــدميو    ١( ٦املــادة  صتــنو
اجلنسية الذين يوجد حمل إقامتهم املعتاد على أراضيها للمالحقة القضـائية مبوجـب القـانون اجلنـائي     

بيـة  حمكمـة أجن  جلمهورية قريغيزستان عن اجلرائم املرتكبة خارج إقليم البلد يف حالـة مل تفـرض أيُّ  
  عقوبة عليهم. 

الوالية القضائية لتشمل اجلرائم املرتكبة خارج مجهوريـة قريغيزسـتان    ٥من املادة  ٢ الفقرةع وسِّتو
يف حالة اكتمال ارتكاب اجلرمية أو وقف ارتكاهبا على أراضي مجهوريـة قريغيزسـتان، مبـا يف ذلـك     

  من االتفاقية.  ٤٢(ج) من املادة  ٢اجلرائم الواردة يف الفقرة 
ــة قريغيزســتان ا  ــادة   ومل ُتخضــع مجهوري ــوارد تبياهنــا يف امل ــة   ٤٢حلــاالت األخــرى ال مــن االتفاقي

  لواليتها القضائية.
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   )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
القانون املدين جلمهورية قريغيزستان علـى أسـس لالعتـراف بـبطالن املعـامالت القائمـة علـى         ينص

: "بطـالن املعـامالت   ١٨٧: "بطـالن املعـامالت املخالفـة للقـانون" واملـادة      ١٨٥أفعال فساد (املادة 
اهلـدف منـها يتعـارض مـع املصـلحة العامـة ومصـلحة الدولـة"). وتقضـي          أنَّ اليت كان من املعروف 

من قانون املشتريات العامة بأنه يف حالة الكشف من قبل اجلهة املشترية عـن واقعـة فسـاد،     ٦ملادة ا
 مة من املقاولني املعنيني.ينبغي رفض العروض املقدَّ

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة:      ٢١املـادة   مـن خـالل   جزئيـا من االتفاقيـة   ٣٥ذ أحكام املادة وتنفَّ
أنـه ال  إالَّ م وإسـاءة اسـتغالل السـلطة واألخطـاء القضـائية اجلسـيمة".       "كفالة حقوق ضحايا اجلرائ

تشريعات منهجية تكفل حق الكيانات املتضررة أو األشخاص املتضررين من أحد أفعال  توجد أيُّ
  الفساد يف رفع دعاوى قانونية ضد املسؤولني عن ذلك الفعل من أجل احلصول على تعويض. 

    
   )٣٩و ٣٨و ٣٦والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّصة     

 يضطلع عدد من وكاالت إنفاذ القانون يف مجهورية قريغيزستان مبهام مكافحة الفساد.

ني العـامني التحقيـق يف   مـدع للإالَّ من قانون اإلجراءات اجلنائية على أنـه ال حيـق    ١٦٣املادة  تنصو
ا موظفون ذوو رتب عاليـة. وجتـرى التحقيقـات اجلنائيـة     القضايا اجلنائية اليت تتضمن جرائم ارتكبه

يف قضايا الفساد وسوء السلوك يف املناصب العامة على يـد حمققـي االدعـاء وأجهـزة األمـن الـوطين       
ي العـام  دعل املـ اء إجراءات الدعوى اجلنائية، خيـو من القانون اجلنائي). ويف أثن ٣١٦-٣٠٣(املواد 

ققــني للتحقيــق فيهــا وفقــاً الختصاصــهم، ويف احلــاالت االســتثنائية بإحالــة القضــايا أو نقلــها إىل احمل
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١-٣٤بصرف النظر عن اختصاصهم (املادة 

ي العـام إدارة ملكافحـة الفسـاد. وتضـطلع دوائـر االدعـاء العـام أيضـاً         دعوقـد أُنشـئت يف مكتـب املـ    
ــانون والســ     ــاذ الق ــع ســلطات إنف ــة األخــرى   بتنســيق أنشــطة مجي لطات الضــريبية والســلطات العام

  والسلطات احمللية يف جمال مكافحة الفساد. 
  وفضالً عن ذلك، أُنشئت دائرة ملكافحة الفساد، حتت إمرة اللجنة احلكومية لألمن الوطين. 

اهليئــة احلكوميــة ملكافحــة اجلــرائم االقتصــادية التابعــة حلكومــة مجهوريــة قريغيزســتان    أيضــاًوتتــوىل 
  رطة املالية)، وإىل حد ما وزارة الداخلية، مسؤولية تنفيذ التدابري املتعلقة مبكافحة الفساد. (الش
  ي العام أنشطة تثقيفية متخصصة منتظمة ملكافحة الفساد.دعم مكتب املوينظِّ

دة بشــأن التعــيني أو اإلقالــة مــن املنصــب أو  وال توجــد يف قريغيزســتان أيُّ أحكــام تشــريعية حمــدَّ 
اخلاص أو غريه من جوانـب ضـمان اسـتقاللية وفعاليـة وحـدات مكافحـة الفسـاد التابعـة         التمويل 

  ألجهزة إنفاذ القانون.
وال تتضــمن تشــريعات مجهوريــة قريغيزســتان أحكامــاً مفصــلة هتــدف إىل تنفيــذ الفقــرات الفرعيــة   

  .٣٨للمادة 
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من قانون مكافحة إضفاء الصفة الشرعية على عائدات اجلرمية (غسـل   ٣من املادة  ٤ للفقرةووفقاً 
عائدات اجلرمية) ومتويل األنشطة اإلرهابية أو املتطرفة، يتعني علـى املؤسسـات املاليـة إبـالغ وحـدة      

شــكوك أو أســباب لالشــتباه يف أن تكــون األمــوال النقديــة أو أيِّ االســتخبارات املاليــة احلكوميــة بــ
  ملمتلكات عائدات إجرامية.ا

وتــوفر مجهوريــة قريغيزســتان خطوطــاً هاتفيــة مباشــرة لــتمكني املــواطنني مــن اإلبــالغ عــن جــرائم   
الفساد. وتعقد اجتماعات مائدة مستديرة ومناقشات عامة بشأن التعاون بني أجهزة إنفاذ القـانون  

  والقطاع اخلاص على مكافحة الفساد.
    

   مارسات اجليِّدة التجارب الناجحة وامل  - ٢- ٢  
ميكن إمجاالً تسـليط الضـوء علـى التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة التاليـة فيمـا خيـصُّ تنفيـذ            

 الفصل الثالث من االتفاقية:

   اســتحداث حكــم يف القــانون اجلنــائي جلمهوريــة قريغيزســتان يقضــي بتعليــق العمــل بفتــرة
  ق القضية اجلنائية بسبب احلصانة.التقادم إلجراءات الدعوى اجلنائية يف حالة تعلي

    
   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

ى بأن تتخذ مجهوريـة قرغيزسـتان اخلطـوات التاليـة مـن أجـل مواصـلة تعزيـز تـدابريها القائمـة           ُيوَص
 املعنية مبكافحة الفساد:

  من االتفاقية؛ ٢مواءمة تعريف املوظفني وفئاهتم مع املادة  
  ،من االتفاقية؛ ١٥للفقرة الفرعية (أ) من املادة  وفقاًجترمي الوعد بالرشوة وعرضها  
  من االتفاقية)؛   ١٥مواءمة املواد الواردة يف القانون اجلنائي بشأن الرشو واالرتشاء (املادة  
      ١٥ضمان التجرمي التام واملتسق لالرتشاء وفقاً ملقتضيات الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن املـادة 

  التفاقية؛من ا
 ِّل فيها دوافـع املتـهم الرتكـاب فعلتـه سـبباً ملنحـه       على ظروف إضافية تشك النظر يف النص

  )؛١٥من القانون اجلنائي (املادة  ٣١٤احلصانة مبوجب املادة 
      إدراج تعريف للموظف العمومي األجنيب وموظف املؤسسـة الدوليـة العموميـة يف القـانون

  )؛١٦اجلنائي (املادة 
 د بالرشــوة وعرضــها علــى موظــف عمــومي أجــنيب أو موظــف مؤسســة دوليــة  جتــرمي الوعــ

  )؛١٦من املادة  ١عمومية (الفقرة 
  مـن املـادة    ٢ الفقرةالنظر يف إمكانية مواءمة التشريعات الوطنية مواءمةً تامةً مع مقتضيات

  من االتفاقية؛ ١٦
      هدتـه، بوصـفه   جترمي التبديد أو االختالس بواسـطة موظـف عمـومي للممتلكـات الـيت يف ع

  )؛١٧من القانون اجلنائي (املادة  ١٧١ظرفاً مشدداً حمدداً، يف املادة 
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           ،النظر يف إضفاء مزيـد مـن الصـراحة يف القـانون اجلنـائي بشـأن جتـرمي تسـريب املمتلكـات
  من االتفاقية؛ ١٧للمادة  وفقاً

  ؛١٨النظر يف إمكانية جترمي املتاجرة بالنفوذ (املادة(  
 ؛١٩نصب جلميع فئات املوظفني (املادة جترمي استغالل امل(  
      ،النظر يف إمكانية اعتماد تدابري إضافية لتجرمي الرشوة يف القطاع اخلـاص علـى حنـو أكمـل

  من االتفاقية؛ ٢١وفقاً للمادة 
      ِّم غسـل العائـدات اإلجراميـة    تزويد األمني العام لألمم املتحـدة بنصـوص القـوانني الـيت جتـر

  ).٢٣(املادة 
  من االتفاقية؛ ٢٥تدابري للتجرمي التام لعرقلة سري العدالة، وفقاً ملقتضيات املادة اختاذ  
       مواصلة العمل على إرساء املسؤولية الفعلية لألشـخاص االعتبـاريني وفقـاً ملقتضـيات املـادة

  من االتفاقية؛ ٢٦
     ــة علــى اجلــرائم املشــمولة  مراجعــة العقوبــات واألحكــام األخــرى املتعلقــة مبســتوى العقوب

مـن   ١باالتفاقية عن طريق ضمان أن تكون العقوبات متناسبة مـع جسـامة اجلـرم (الفقـرة     
  )؛٣٠املادة 

    مواصلة بذل اجلهود لتحقيق توازن بني احلصانة املمنوحة ألعضاء الربملان وسـائر املـوظفني
ال، عنــد االقتضــاء، يف اجلــرائم املشــمولة  العمــوميني، مــن ناحيــة، وإمكانيــة التحقيــق الفعَّــ 

  )؛٣٠من املادة  ٢االتفاقية ومالحقة مرتكبيها ومقاضاهتم، من الناحية األخرى (الفقرة ب
      اختاذ إجراءات لتشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكـاب أفعـال فسـاد يف اجملتمـع

  ).٣٠من املادة  ١٠(الفقرة 
 أنواع جـرائم   اعتماد تدابري للتمكني من جتميد وحجز ومصادرة العائدات املتأتية من مجيع

الفساد، بغض النظر عن جسامتها، واملمتلكـات واملعـدات واألدوات األخـرى املسـتخدمة     
  )؛٣١أو املراد استخدامها يف ارتكاب هذه اجلرائم (املادة 

  ؛٣١من املادة  ٣اعتماد تدابري إضافية للتنفيذ الكامل للفقرة  
 ؛٣١من املادة  ٨يف اعتماد تدابري وفقاً للفقرة  النظر  
 ٤٠واملــادة  ٣١مــن املــادة  ٧عتمــاد تــدابري ترمــي إىل التنفيــذ التــام ملقتضــيات الفقــرة  ا 

  االتفاقية؛  من
  من االتفاقية؛ ٣١من املادة  ٩اعتماد تدابري ترمي إىل الوفاء مبقتضيات الفقرة  
      توفري قواعد إثبات تتيح للشهود واخلرباء اإلدالء بشهاداهتم مـن خـالل اسـتخدام تكنولوجيـا

  )؛٣٢(ب)، املادة  ٢االتصاالت، مثل الفيديو أو غريه من الوسائل املناسبة (الفقرة الفرعية 
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    ل آليـة تــوفري احلمايـة لألشــخاص الــذين   النظـر يف اعتمــاد تشـريعات تــنظم علـى حنــو مفصَّــ
  )؛٣٣يدلون مبعلومات عن جرائم الفساد (املادة 

     ــة حــق الكيانــات أو األشــخاص ــة  بــذل مزيــد مــن اجلهــود لكفال ــدء إجــراءات قانوني يف ب
  من االتفاقية؛ ٣٥للحصول على تعويض وفقاً للمادة 

       ،اعتماد تدابري لزيادة حتسني ختصُّص وحدات مكافحـة الفسـاد والتـدريب املهـين ملوظفيهـا
  )؛٣٦ولضمان استقالليتها واستقالهلا (املادة 

  ة؛من االتفاقي ٣٧اعتماد تدابري مالئمة ترمي إىل تنفيذ أحكام املادة  
  من االتفاقية؛ ٣٧من املادة  ٤اعتماد تدابري ترمي إىل تنفيذ الفقرة  
  من االتفاقية؛ ٣٨اعتماد تدابري ترمي إىل تنفيذ املادة  
  من االتفاقية؛ ٣٩اعتماد مزيد من التدابري اليت ترمي إىل التنفيذ الكامل ألحكام املادة  
     ــة قضــائية واضــحة ــاء والي ــرة الفر  وفقــاًإرس ــن املــادة   ١عيــة ملقتضــيات الفق  ٤٢(ب) م

  االتفاقية؛ من
            النظر يف إرسـاء واليـة قضـائية بشـأن اجلـرائم املرتكبـة ضـد مـواطين مجهوريـة قريغيزسـتان

  )؛٤٢(أ) من املادة  ٢(الفقرة الفرعية 
  ميكــن أن تنظــر مجهوريــة قريغيزســتان يف إرســاء واليتــها القضــائية يف احلــاالت املدرجــة يف

  من االتفاقية؛ ٤٢من املادة  ٤لفقرة (د) وا ٢الفقرة الفرعية 
           اعتماد تدابري إلرساء والية قضـائية علـى اجلـرائم الـيت ال يـتم فيهـا تسـليم الشـخص املعـين

  ).٤٢من املادة  ٣ا (الفقرة قريغيزي مواطناًبسبب كونه 
    

   االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  
قريغيزستان املسـاعدة التقنيـة يف التغلـب علـى التحـديات الـيت تواجـه التنفيـذ والـيت           مجهورية طلبت
 دت خالل عملية االستعراض، على النحو التايل:ُحدِّ

 ؛ والتشـــريعات النموذجيـــة، وصـــياغة ص للممارســـات اجليِّدة/الـــدروس املستخلصـــةخَّـــمل
ص ملخَّــاحلصــول علــى وفيذيــة؛ التشــريعات؛ واملشــورة القانونيــة؛ ووضــع خطــة عمــل تن  

مسـاعدة ميدانيـة مـن خـبري يف مكافحـة الفسـاد       و دة/الدروس املستخلصـة للممارسات اجليِّ
ــوطنيني؛ ورشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب      فيمــا يتعلــق برشــو املــوظفني العمــوميني ال

روع، وموظفي املؤسسات الدولية العمومية، والرشوة يف القطاع اخلاص، واإلثراء غري املش
  وغسل العائدات املتأتية من اجلرمية؛

          ــك ــد ورصــد تل ــن حتدي ــدرات الســلطات املســؤولة ع ــاء ق ــرامج لبن ــة وب املشــورة القانوني
ــق   املمتلكــات أو األمــوال؛ وملخَّــ  ــدروس املستخلصــة فيمــا يتعل ص للممارســات اجليِّدة/ال

  بتعليق العمليات (التجميد) واحلجز واملصادرة؛
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 َّدة/الـدروس املستخلصـة ووضـع بـرامج لبنـاء قـدرات السـلطات        ص للممارسـات اجليِّ ملخ
املسؤولة عن وضع برامج محاية الشهود واخلـرباء والضـحايا وتنفيـذها؛ واتفاقات/ترتيبـات     

  منوذجية بشأن محاية الشهود واخلرباء والضحايا؛
 َّدة/الدروس املستخلصة وصياغة التشـريعات ووضـع بـرامج لبنـاء     ص للممارسات اجليِّملخ

قدرات السلطات املسؤولة عن إعداد وتنفيذ برامج احلماية املتعلقـة بالتعـاون مـع سـلطات     
  إنفاذ القانون؛

 َّدة/الـدروس املستخلصـة ووضـع بـرامج لبنـاء قـدرات السـلطات        ص للممارسـات اجليِّ ملخ
السـلطات الوطنيـة    املسؤولة عن وضع وتنفيذ الربامج وآليات اإلبالغ املتعلقة بالتعاون بني

  قطاع اخلاص.وال
    

   الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
ل املعاهدات الدولية اليت دخلت حيز النفاذ من دستور مجهورية قريغيزستان، تشكِّ ٦مبوجب املادة 

رة مبوجـب القـانون والــيت انضـمت إليهـا مجهوريــة قريغيزسـتان، إىل جانــب      وفقـاً لإلجـراءات املقــرَّ  
 عترف هبا بوجه عام، جزءاً ال يتجزأ من النظام القانوين للبلد.مبادئ ومعايري القانون الدويل امل

وُتطبــق أحكــام املعاهــدات الدوليــة تطبيقــاً مباشــراً، باســتثناء القواعــد الــيت تســتلزم أحكامــاً إضــافية  
من قانون اإلجراءات اجلنائية). وجيوز تطبيق  ٢من املادة  ٣ الفقرةلتنفيذها يف التشريعات الوطنية (

  القواعد اإلجرائية املنصوص عليها يف الفصل الرابع من االتفاقية تطبيقاً مباشراً.
رية، لُوحظ عدم وجود أمثلة عملية عن تنفيذ تسليم اجملـرمني وتقـدمي املسـاعدة    طْوخالل الزيارة القُ

  القانونية على أساس االتفاقية.
    

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

   )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٤٨م تسليم اجملرمني يف مجهوريـة قريغيزسـتان مبوجـب الفصـل     ينظَّ

املتعددة األطراف والثنائية، أو على أساس مبـدأ املعاملـة باملثـل. وجيـوز     ومبوجب املعاهدات الدولية 
 ي العام أو نائبه.دعاستئناف قرارات التسليم، اليت يتخذها امل

وبوجه عام، تطبِّق مجهورية قريغيزستان مبدأ ازدواجية التجـرمي، وتشـترط أيضـاً لتنفيـذ التسـليم أن      
 ٤٣٣مـن املـادة    ٣ الفقـرة احتجازية مـدهتا سـنة علـى األقـل (    يكون اجلرم املعين معاقباً عليه بعقوبة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية). وعليه، جيرى التسـليم علـى    ٤٣٤من املادة  )٣( ١الفرعية  والفقرة
  ذه الشروط.تفي هبنطاق حمدود يف اجلرائم اليت ال 

طلب التسليم يتضمن عـدة   قانون اإلجراءات اجلنائية ال يسمح بالتسليم صراحةً إذا كانأنَّ ورغم 
جرائم منفصلة، مبا يف ذلـك اجلـرائم الـيت ال تسـتويف شـروط احلـد األدىن للعقوبـة، ميكـن أن جيـرى          

  من االتفاقية تطبيقاً مباشراً.   ٤٤من املادة  ٣التسليم على أساس تطبيق الفقرة 
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ــرِد أســباب رفــض التســليم يف املــادة    ــة. وقــد   ٤٣٤وت أوضــح ممثلــو  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائي
  جرائم الفساد ال تعترب جرائم سياسية ألغراض التسليم.أنَّ مجهورية قريغيزستان 

وذكرت مجهورية قريغيزستان أهنا تعترب االتفاقية األساس القانوين للتعاون مع دول أخـرى أطـراف   
  يف االتفاقية بشأن تسليم اجملرمني.

  طة لتسليم اجملرمني.راءات مبسَّأحكام بشأن إج وليست لدى مجهورية قريغيزستان أيُّ
صـول  من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، جيـوز احتجـاز الشـخص املعـين حلـني و         ٤٣٥ومبوجب املادة 

  يوماً. ٤٠ملدة تصل إىل  طلب التسليم، وحبسه احتياطيا
م مجهوريـة  من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، ال تسـلِّ     ٤٣٤املادة من ) ١( ١الفرعية  ومبوجب الفقرة
ي العـام  دععلى أساس املواطنـة، جيـوز ملكتـب املـ     اطنيها. وعندما يكون الرفض مبنياقريغيزستان مو

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، ولكـن فقـط قبـل أن         ٤٣٠إجراء املالحقة القضائية مبوجـب املـادة   
ــة        ــه اجلــرم. وجيــوز جلمهوري ــذي ارُتكــب في ــائي يف املكــان ال ــق جن ــواطن خاضــعا لتحقي يصــبح امل

 ٤٤١تنفيذ احلكم الصادر يف الدولة الطالبة أو ما تبقـى مـن فتـرة العقوبـة (املـادة       أيضاًقريغيزستان 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية).

مـن قـانون اإلجـراءات     ٢٥-٩املـواد   من خالل جزئيامن االتفاقية  ٤٤من املادة  ١٤ذ الفقرة وتنفَّ
ــة قريغيزســتان أيَّ   ــة. ومل تضــع مجهوري أحكــام بشــأن حــق الشــخص املطلــوب تســليمه يف     اجلنائي

  احلصول على خدمات حمام، مبا يف ذلك توفري تلك اخلدمات جماناً.
مـن قـانون اإلجـراءات     ٤٣٤املـادة   مـن خـالل   جزئيـا من االتفاقيـة   ٤٤من املادة  ١٥وتنفَّذ الفقرة 

علــى وضــع الجــئ يف اجلنائيــة، والــيت مبقتضــاها ال ميكــن تســليم الشــخص املعــين إذا كــان حاصــالً  
مجهورية قريغيزستان إذا كان من احملتمل مالحقته يف دولة أخرى بسبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته    
ــه        ــاء ب ــزم الوف ــذي يل ــه السياســية. والشــرط ال ــة أو آرائ ــة معين ــة اجتماعي ــه إىل فئ ــه أو انتمائ أو إثنيت

  ة.لالعتراف بوضع الالجئ أكثر تقييداً من الشروط الواردة يف االتفاقي
  وال يتناول القانون اجلرائم اليت تنطوي على مسائل ذات صلة باملالية العامة كأسباب لرفض التسليم.

صـراحةً   مـن االتفاقيـة لـيس مـذكوراً     ٤٤من املادة  ١٧التشاور املنصوص عليه يف الفقرة أنَّ ورغم 
يف طلبـات تسـليم   يف تشريعات مجهورية قريغيزستان فإنه جيوز جلمهورية قريغيزسـتان، عنـد النظـر    

اجملـرمني، أن تطلـب احلصـول علـى مزيـد مـن املــواد أو البيانـات الـيت ال غـىن عنـها للبـت يف طلــب            
أن  ومـن املطلـوب  من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة)،     ٤٣٤من املادة  )٧( ١الفرعية  التسليم (الفقرة

  اإلجراءات اجلنائية). من قانون ٤٣٤من املادة  ٣ الفقرةُتقدِّم إخطاراً بأسباب رفض التسليم (
دة األطـراف للتعـاون يف املسـائل املتعلقـة بتسـليم      ومجهورية قريغيزسـتان طـرف يف معاهـدات متعـدِّ    

اجملرمني، مبا يف ذلك اتفاقية رابطة الدول املستقلة بشأن املسـاعدة القانونيـة والعالقـات القانونيـة يف     
 عــام يف كيشــيناويف  واملعدَّلــة ١٩٩٣مينســك عــام  يف املربمــة(واجلنائيــة املســائل املدنيــة واألســرية 

  . كما أبرمت مجهورية قريغيزستان أربع معاهدات ثنائية دولية لتسليم اجملرمني.)٢٠٠٢
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مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة.   ٤٤١-٤٣٧وخيضــع نقــل األشــخاص احملكــومني ألحكــام املــواد  
بالسـجن    لة بشـأن نقـل احملكـوم علـيهم    ومجهورية قريغيزستان طرف يف اتفاقية رابطة الـدول املسـتق  

  ). كما أبرمت معاهدتني ثنائيتني يف هذا الشأن.١٩٩٨ملواصلة تنفيذ العقوبات (
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة) إذا      ٤٢٩وميكن نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة إىل دولـة أخـرى (املـادة       

جـراءات اجلنائيـة مسـألة نقـل     ُرفض تسليم الشخص إىل مجهورية قريغيزستان. وال يـنظِّم قـانون اإل  
إجراءات الدعوى اجلنائية من أجل سالمة إقامة العدل عنـدما متـس القضـية عـدة واليـات قضـائية،       

  على سبيل املثال.
  

   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
من قـانون   ٤٢٨ادة ُتمنح املساعدة القانونية استناداً إىل املعاهدات الدولية أو مبدأ املعاملة باملثل (امل

 )١٥٣رقــم (القــانون مــن قــانون مكافحــة الفســاد   ١٦مــن املــادة  ١ والفقــرةاإلجــراءات اجلنائيــة 
 ).٢٠١٢آب/أغسطس  ٨الصادر يف 

أنَّ ي العــام هــو الســلطة املختصــة بتقــدمي املســاعدة القانونيــة قبــل احملاكمــة، يف حــني دعومكتــب املــ
  هذه الطلبات أثناء احملاكمة.احملكمة العليا هي السلطة املختصة بتلقي 

لة بشأن منح املسـاعدة  أحكام مفصَّأيِّ على  قانون اإلجراءات اجلنائية ال ينصأنَّ وعلى الرغم من 
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة)، أفـادت مجهوريـة قريغيزسـتان         ٤٢٨القانونية لدول أخرى (املادة 

حد ممكـن وتغطـي مجيـع األفعـال املنصـوص عليهـا يف        املساعدة القانونية املتبادلة ُتمنح إىل أبعدأنَّ ب
  من االتفاقية واليت تنطبق عليها انطباقا مباشرا. ٤٦من املادة  ٣الفقرة 

ازدواجية التجرمي ليسـت شـرطاً ملـنح املسـاعدة القانونيـة،      أنَّ  أيضاًوأوضح ممثلو مجهورية قريغيزستان 
يف احلاالت املتعلقة بدول أطـراف ال توجـد معهـا     تنطبقان ٤٦من املادة  ٢٩و ٩الفقرتني أنَّ وأكدوا 

معاهدات ثنائيـة بشـأن املسـاعدة القانونيـة. غـري أنـه ال يوجـد تشـريع حمـدد يـنظم إدارة هـذه املسـائل             
 ٢تنظيما واضحا. فعلى سبيل املثال، قد تظهر صعوبات عملية يف تقدمي املسـاعدة اسـتناداً إىل الفقـرة    

  التدابري القائمة املتعلقة مبسؤولية األشخاص االعتباريني.، نظرا حملدودية ٤٦من املادة 
م علــى وجــه التحديــد اســتبانة عائــدات  أحكــام تــنظِّ وال يتضــمن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة أيَّ 

 الفقـرة أنَّ اجلرمية وجتميدها وتعقبها أو اسـترداد املوجـودات مـن خـالل املسـاعدة القانونيـة. غـري        
 ٨الصــادر يف  )١٥٣رقــم (القــانون مــن قــانون مكافحــة الفســاد  ١٦مــن املــادة  )٥( ١ الفرعيــة

تــنص علــى أن تتعــاون مجهوريــة قريغيزســتان مــع الــدول األخــرى، وفقــاً    ٢٠١٢آب/أغســطس 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد واملعاهدات الدولية، ورهناً مببـدأ املعاملـة باملثـل، مـن أجـل      

ن ارتكاب جرم فساد أو املستخدمة يف ارتكابه، أو السـتبانة  استبانة املمتلكات املتحصل عليها م
أو تعقب العائدات اإلجراميـة أو املمتلكـات أو األدوات املسـتخدمة يف ارتكـاب جـرم أو غريهـا       

  من األشياء ألغراض إثباتية.
وُتكفل سرية املعلومـات املنقولـة إىل دولـة أخـرى طـرف يف االتفاقيـة دون طلـب مسـبق منـها عـن           

 ٣٣٤(الكشــف عــن التحقيــق) واملــادة     ٣٣٣تطبيــق املباشــر لالتفاقيــة ومبوجــب املــادة     طريــق ال
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(الكشف عن املعلومات املتعلقـة بالتـدابري األمنيـة للقضـاة واملشـاركني يف اإلجـراءات اجلنائيـة) مـن         
  القانون اجلنائي.

  ية املتبادلة.وال توجد أحكام قانونية للكشف عن املعلومات املصرفية يف إطار املساعدة القانون
مـــن قـــانون  ٤٢٧مـــن االتفاقيـــة يف املـــادة  ٤٦مـــن املـــادة  ٢٧و ١٢و ١١و ١٠وتنفَّـــذ الفقـــرات 

ى علـيهم يف الـدعاوى   َعدَّني واملـ دعواستجواب الشهود والضحايا وامل استدعاءاإلجراءات اجلنائية (
  املدنية وممثليهم واخلرباء املوجودين خارج أراضي مجهورية قريغيزستان).

مــن  ٤٦مــن املــادة  ١٣تعــيِّن مجهوريــة قريغيزســتان ســلطة مركزيــة لألغــراض الــواردة يف الفقــرة   ومل 
م كتابــةً، باللغــة الروســية أو الطلبــات جيــب أن تقــدَّأنَّ االتفاقيــة. وأوضــح ممثلــو مجهوريــة قريغيزســتان 

ــد أيُّ     ــة. وال توجـ ــة اإلنكليزيـ ــة، باللغـ ــاالت الطارئـ ــة، أو يف احلـ ــأن ذلـــك يف    القريغيزيـ ــام بشـ أحكـ
  التشريعات. ومل ختطر مجهورية قريغيزستان األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لديها.

مــن قــانون    ٤٢٨مــن املــادة    ٢ الفقــرة وُيســمح بتطبيــق التشــريعات اإلجرائيــة للدولــة الطالبــة (     
  تسيري الدعوى بواسطة وصلة فيديو.اإلجراءات اجلنائية). وال تنص التشريعات على إجراء يتعلق ب

وتتوافق أسباب رفض طلب املساعدة القانونية، يف حالة كان مـن املـرجح أن يـؤدي تنفيـذ الطلـب      
مـن املـادة    ٤ الفقـرة إىل املساس بسيادة الدولة أو أمنها أو كان حمظوراً مبوجـب القـانون الـداخلي (   

مـن االتفاقيـة. وُتخِطـر     ٤٦مـن املـادة    ٢١من قانون اإلجراءات اجلنائية) مـع أحكـام الفقـرة     ٤٢٨
مـن املـادة    ٤ الفقـرة السلطة املختصة جلمهورية قريغيزستان الدولة الطرف الطالبة بأسباب الرفض (

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٤٢٨
وفقــاً فتقــوم مجهوريــة قريغيزســتان بتخصيصــها   املســاعدة التقنيــةالتكــاليف املتكبــدة يف تــوفري  أمَّــا 

  للصكوك الدولية.
ومجهورية قريغيزستان طـرف يف اتفاقيـات رابطـة الـدول املسـتقلة املتعـددة األطـراف بشـأن املسـاعدة          

القـات  القانونية املتبادلة (على سبيل املثال، اتفاقية رابطة الدول املستقلة بشـأن املسـاعدة القانونيـة والع   
يف  كيشـيناو يف  واملعدَّلـة  ١٩٩٣القانونية يف املسائل املدنية واألسرية واجلنائيـة، املربمـة يف مينسـك يف    

  معاهدة ثنائية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية. ١٢) و٢٠٠٢
    

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

على الصعيد الدويل، تتعاون سلطات إنفاذ القانون يف مجهورية قريغيزسـتان عـن كثـب مـع الـدول      
ني للدول األطـراف يف  ني العامدعاألخرى يف إطار آليات ثنائية ودولية خمتلفة، مثل جملس تنسيق امل

األعضـاء يف منظمـة شـانغهاي للتعـاون.      ني العامني للدولدعرابطة الدول املستقلة، واجتماعات امل
وجيرى التعاون بني سلطات إنفاذ القانون على أساس االتفاقات احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتعـاون     
يف جمال مكافحة اجلرمية، واالتفاقات الثنائية والترتيبات املشتركة بني الوكاالت، ويف إطار التعـاون  

طة اجلنائيـة (اإلنتربـول). وقـد قـدمت مجهوريـة قريغيزسـتان       الدويل عن طريق املنظمة الدولية للشـر 
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عدة أمثلة على تبادل موظفي إنفـاذ القـانون وتعـيني واستضـافة مـوظفي االتصـال. وتعتـرب االتفاقيـة         
 .٤٨األساس للتعاون املتبادل ألغراض املادة 

حالة على حـدة.  معاهدة ثنائية، ميكن باالتفاق أن ُتجرى حتقيقات مشتركة يف كل أيِّ ويف غياب 
من اتفاقية رابطة الدول املستقلة بشأن املسـاعدة القانونيـة والعالقـات القانونيـة يف      ٦٣املادة  تنصو

 شاء أفرقة حتقيق مشتركة. كمـا تـنص  ) على إن٢٠٠٢، كيشيناواملسائل املدنية واألسرية واجلنائية (
  كة.من االتفاقية ذاهتا على إمكانية إجراء حتقيقات مشتر ٦٣املادة 

ي اخلاصـة (قـانون   وجيوز لسلطات إنفاذ القانون يف مجهورية قريغيزسـتان اسـتخدام أسـاليب التحـرّ    
). وجيوز إجراء ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ١٦الصادر يف  )١٣١رقم (القانون عمليات الشرطة 

التحقيقات على أراضي مجهوريـة قريغيزسـتان وغريهـا مـن الـدول علـى أسـاس املعاهـدات الدوليـة          
من اتفاقية رابطة الدول املستقلة بشأن املساعدة القانونية والعالقات  ١٠٨على سبيل املثال، املادة (

ــة (   ــة واألســرية واجلنائي ــة يف املســائل املدني )). وجيــوز اســتخدام أســاليب  ٢٠٠٢، كيشــيناوالقانوني
ق، على أساس مبدأ ي اخلاصة وفقاً لالتفاقات الثنائية أو، يف حالة عدم وجود مثل هذا االتفارِّالتح

  املعاملة باملثل.
    

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
 إمجاالً، تتمثل أبرز التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة يف تنفيذ الفصل الرابع من االتفاقية فيما يلي:

  التعاون الدويل.إمكانية تقدمي املساعدة القانونية يف غياب ازدواجية التجرمي، كإجراء لتيسري  
    

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
ميكن أن تشكِّل النقاط التالية إطاراً لتعزيز وتـدعيم اإلجـراءات الـيت تتخـذها مجهوريـة قريغيزسـتان       

 ملكافحة الفساد:

 َّمة وفقـاً لالتفاقيـة (الفقـرة    النظر يف السماح بإمكانية التسليم فيما يتعلق جبميع األفعال اجملر
  )؛٤٤من املادة  ٢

       ٤ضمان إدراج اجلرائم املشمولة باالتفاقية يف املعاهـدات الثنائيـة لتسـليم اجملـرمني (الفقـرة 
  )؛٤٤من املادة 

 االتفاقية تعترب األساس القـانوين للتعـاون    أنَّب يفيدصريح يف تشريعاهتا يف إدراج نص  النظر
  )؛٤٤من املادة  ٥بشأن تسليم اجملرمني (الفقرة 

  النظر يف إمكانية وضع إجراءات لتسريع علمية التسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات
  ؛٤٤من املادة  ٩ألحكام الفقرة  وفقاًإثباتية 

  ؛٤٤من املادة  ١١اعتماد تدابري إضافية لضمان التنفيذ الكامل للفقرة  
  ؛٤٤من املادة  ١٤اعتماد تدابري إضافية لضمان التنفيذ الكامل للفقرة  
  من االتفاقية؛ ٤٤من املادة  ١٥استعراض أسباب رفض تسليم األشخاص تنفيذاً للفقرة  
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     النظــر يف إدراج نــص صــريح يف القــانون عــن اشــتراط التشــاور مــع الدولــة الطالبــة قبــل
 ١٧رفض التسليم، واالستمرار يف إجـراء هـذه املشـاورات يف املمارسـة العمليـة (الفقـرة       

  )؛٤٤من املادة 
 لوضع أحكام تشريعية أكثر تفصيالً واعتماد تدابري إضـافية إلتاحـة املسـاعدة    اعتماد تدابري 

 ٢٦و ٢٤و ٢٣و ٢٢و ١٩و ١٨و ٨و ٥و ٤و ٣و ٢القانونيـــة املتبادلـــة وفقـــاً للفقـــرات 
  من االتفاقية؛ ٤٦من املادة  ٣٠و ٢٩و ٢٨و

  ل طلبات ي وإرساُيناط هبا مسؤولية وصالحية تلقِّ ٤٦تعيني سلطة مركزية ألغراض املادة
املساعدة القانونية املتبادلة على حنو مباشر، وإخطار األمني العام لألمم املتحدة هبذا التعـيني  

 ١٤و ١٣ي طلبـات املسـاعدة (الفقرتـان    وباللغات املقبولة لدى مجهورية قريغيزسـتان لتلقِّـ  
  )؛٤٦من املادة 

 قاً لالتفاقية إىل دول أطـراف  النظر يف إمكانية نقل إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمرَّم وف
أخرى عندما يعترب هذا النقل يف صاحل سالمة سري العدالـة، ال سـيما يف القضـايا الـيت متـس      

  ).٤٧عدة واليات قضائية، وذلك هبدف تركيز املالحقة (املادة 
     ًمواصلة تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون يف الدول األطـراف األخـرى، وخصوصـا

  ).٥٠و ٤٩و ٤٨األعضاء يف رابطة الدول املستقلة (املواد  مع الدول غري
    

   االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  
قريغيزستان املسـاعدة التقنيـة يف التغلـب علـى التحـديات الـيت تواجـه التنفيـذ والـيت           مجهورية طلبت
 على النحو التايل:دت خالل عملية االستعراض، ُحدَّ

 للممارســات اجليِّدة/الــدروس املستخلصــة؛ واملشــورة القانونيــة؛ واحلصــول علــى    ملخَّــص
ــدرات          ــاء ق ــرامج لبن ــن خــبري خمــتص؛ وصــياغة التشــريعات ووضــع ب ــة م مســاعدة ميداني
السلطات املسؤولة عـن التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة؛ ووضـع خطـة عمـل للتنفيـذ؛          

وذجية؛ ووضع اتفاقات/ترتيبات منوذجيـة للمشـورة القانونيـة، واحلصـول     وعقد اتفاقات من
  على مساعدة ميدانية من خبري خمتص بشأن التسليم واملساعدة القانونية املتبادلة؛

 َّدة/الدروس املستخلصة واملساعدة التقنية (مثل إنشاء وتشغيل قواعـد  ص للممارسات اجليِّملخ
ص؛ ووضـع  علـى مسـاعدة ميدانيـة مـن خـبري خمـت       احلصـول البيانات/نظم تبادل املعلومـات)؛ و 

برامج لبنـاء قـدرات السـلطات املسـؤولة عـن التعـاون يف إنفـاذ القـوانني عـرب احلـدود؛ ووضـع            
  خطة عمل للتنفيذ؛ ووضع اتفاقات/ترتيبات منوذجية للتعاون بني وكاالت إنفاذ القانون؛

   ــة واحلصــول علــى مســاعدة ميد ــة مــن خــبري خمــتص يف  وضــع اتفاقات/ترتيبــات منوذجي اني
  التحقيقات املشتركة.

 


