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     خالصة وافية -ثانياً 
     مجهورية كوريا  

سي جلمهورية كوريا يف سياق تنفيذ اتفاقية إلطار القانوين واملؤسَّعن ا ة عام حملة:مةمقدِّ  - ١  
   األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ــا   ــة كوري ــىلقــد وقَّعــت مجهوري ــساد     عل ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــة(" اتفاقي    يف ")االتفاقي

وبــدأ نفــاذ . ٢٠٠٨مــارس /آذار ٢٧قت عليهــا يف  وصــدَّ،٢٠٠٣ديــسمرب /ون األول كــان١٠
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٦االتفاقية فيما خيص مجهورية كوريا بتاريخ 

قواعد القانون الدويل واالتفاقيـات الدوليـة       أنَّ   من دستور مجهورية كوريا على       ٦وتنص املادة   
أ مــن  ال يتجــزَّا، جــزءاًسري مفعوهلــبقــانون ويــليهــا عق صدَّيــل، عنــدما  عــام متثِّــوجــهاملقبولــة ب
ولئن مل يكن للقـرارات القـضائية أثـر         . يهحكم مناقض وارد ف   أيِّ   على   وتعلو،  داخلي ال اقانوهن
  . التقيُّد احملاكم تتقيَّد هبا شديَد فإنَّم قانوناًزِملْ

ن والتنميـة يف امليـدان       حال مجهورية كوريا فيما يتعلق بتنفيـذ اتفاقيـة منظمـة التعـاو             قُيِّمتوقد  
 فرقة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة وفريـق آسـيا               أيضاً وقَيَّمتهارشوة،  الكافحة  ملاالقتصادي  

املـشتركة بـني     عـضو يف املبـادرة    هـي   مجهوريـة كوريـا     و. واحمليط اهلـادئ املعـين بغـسل األمـوال        
قتـصادي ملكافحـة الفـساد يف       مصرف التنمية اآلسيوي ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان اال            

تبــادل  واجملــرمنيآســيا واحملــيط اهلــادئ، وهــي طــرف يف اتفاقيــات جملــس أوروبــا بــشأن تــسليم 
  . ونقل احملكوم عليهماملساعدة القانونية

    
    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  

    الستعراضاقيد واد امل تنفيذ علىمالحظات   - ١- ٢  
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد ( وذالرشو واملتاجرة بالنف    

.  مـن القـانون اجلنـائي رشـو املـوظفني العمـوميني وارتـشاءهم              ١٣٠ و ١٢٩ و ١٣٣م املـواد    جترِّ
 مـن   ٢ من قانون مـوظفي الدولـة العمـوميني واملـادة            ٢ويرد تعريف املوظف العمومي يف املادة       

فني، مبن فـيهم املوظفـون       وهو يشمل طائفة واسعة من املوظ      ،قانون املوظفني العموميني احملليني   
ويـضاف إىل ذلـك     . عون العـامون  بون، وأعضاء اجلهاز القضائي واملدَّ    نون واملوظفون املنتخَ  املعيَّ
 تعريـف املوظـف العمـومي لكـي يـشمل          ت توسِّـع نطـاق     من قانون تـشديد العقوبـا      ٤املادة  أنَّ  

 مـن   ٣ كانـت املـادة      ولـئن . العاملني يف بعض املؤسـسات الـيت متلكهـا الدولـة أو تـسيطر عليهـا               
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 وأستثين بعـض فئـات املؤسـسات الـيت تـديرها الدولـة             تـ مرسوم إنفاذ قـانون تـشديد العقوبـات         
 الفئـات املعنيـة مـشمولة باملـادة         احلكومة من نطاق أحكام القانون اجلنائي املتعلقة بالرشوة فـإنَّ         

  .يانة األمانةخب املتعلق من القانون اجلنائي ٣٥٧
 املــوظفني األجانــب ومــوظفي املؤســسات  شــو ر بعيــدإىل حــدٍّوريــا مــت مجهوريــة كوقــد جرَّ

الدولية العمومية وذلك مبوجـب قـانون مكافحـة رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب يف إطـار                    
 ١ اجلرميـة كمـا تـنص عليهـا الفقـرة            أركـان  مجيـع    ٣ و ٢األعمال الدولية، الذي تشمل مادتـاه       

؛ لكن ميكن جلمهوريـة كوريـا أن تالحـق          ماً فليس جمرَّ  االرتشاءأمَّا  .  من االتفاقية  ١٦من املادة   
ــائي    املرتــشني ــة خب املتعلقــة مــن املــوظفني العمــوميني األجانــب مبوجــب أحكــام القــانون اجلن يان
 جــرائم غــسل األمــوال حيــث  يفة املــوظفني العمــوميني األجانــب الحقــكــن ممتكمــا . األمانــة

  .تكون جرائم الفساد هي اجلرائم األصلية
، ١٣٢ مـن القـانون اجلنـائي حيـث يـشار إىل املـادة               ١٣٣ املادة   مبوجبملتاجرة بالنفوذ   م ا وجترَّ

ولـئن  . موظـف عمـومي آخـر     مهـامَّ    ختـص    بـأمور  فيما يتـصل  اليت تشمل رشو موظف عمومي      
 ممارسـته مـن  شـخص آخـر أو التمـاس       أيِّ  لـصاحل   كانت ممارسة النفوذ على حنـو غـري مـشروع           

لتمـاس  االمشروع القانون بشأن الوقايـة مـن        " رة صرحية فإنَّ  مني بصو ليسا جمرَّ  الشخص اآلخر 
املتــاجرة بــالنفوذ بــصورة غــري  ممارســة  علــى يقــضي باملعاقبــة" ض املــصاحلغــري املــشروع وتعــاُر

  .مشروعة وعلى طلب هذه املمارسة
 مـن   ٣٥٧ املـادة    مبوجـب  يف القطـاع اخلـاص وذلـك         ة الرشـو   جزئيـاً  مت كوريـا جترميـاً    وقد جرَّ 
دة علـى    عقوبـة مـشدَّ    يقـاع نص علـى إ   ويُـ ). االرتشاء أو الرشـو خيانـةً لألمانـة       ( جلنائيالقانون ا 

  . وعلى ارتشائهم يف املؤسسات املاليةنيرشو العامل
  

    )٢٤ و٢٣املادتان (  اإلخفاء؛غسل األموال    
ة  علـى إخفـاء العائـدات املتأتيـ        املعاقبـة  قانون تنظـيم     مبوجبمان   غسل األموال واإلخفاء جمرَّ    إنَّ
ــ ــرائممـ ــان ( ن جـ ــدات ) ("٤ و٣املادتـ ــانون العائـ ــرة  "). قـ ــشمل الفقـ ــادة  ١وتـ ــن املـ  ،٣٢ مـ
 من القانون اجلنـائي بعـض العناصـر املنـصوص عليهـا يف              ،٣١ من املادة    ١  والفقرة ،٣٠ املادةو

أي املــشاركة يف ارتكــاب ( تفاقيــةاال مــن ٢٣مــن املــادة ) ب(  مــن الفقــرة‘٢‘ الفقــرة الفرعيــة
رتكاهبـا، واملـساعدة والتـشجيع علــى    ال هلـذه املـادة، أو التعــاون أو التـآمر    مـة وفقـاً  األفعـال اجملرَّ 

  ).ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه
الفقـرة  (غسل األمـوال    مفضية إىل   جرائم أصلية   على وصف جرائم الفساد باعتبارها       ومثة قيود 
رائم معيَّنــة مــشمولة  جتعلــها مقــصورة علــى جــ ) مــن قــانون العائــدات ٢  مــن املــادة١ الفرعيــة
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لـة مـن قـانون       بصيغة معدَّ  وعمالً).  باالختالس ني املتعلقت ٣٥٦و ٣٥٥ تيهمادَّ(القانون اجلنائي   ب
 مـن القـانون     ٣٥٧ أصبحت األفعال املـشمولة باملـادة        ،٢٠١٣مايو  /جيزت يف أيار   أُ ،العائدات

  .اجلنائي جرائم أصلية مفضية إىل غسل األموال
لقــضائي علــى اجلــرائم األصــلية املرتكبــة خــارج مجهوريــة كوريــا،  وفيمــا يتعلــق باالختــصاص ا

ة خـارج   ريى التجـرمي املـزدوج يف حـاالت الرعايـا األجانـب الـذين يرتكبـون جـرائم خطـ                   ضقتُي
  .ى يف حالة الرعايا الكورينيضقتُي  الهمجهورية كوريا، لكن

  
    )٢٢ و٢٠ و١٩و ١٧املواد (  اإلثراء غري املشروع؛ إساءة استغالل الوظائف؛االختالس    

 مـــن القـــانون اجلنـــائي اخـــتالس املمتلكـــات يف القطـــاع العـــام  ٣٥٩ إىل ٣٥٥تتنـــاول املـــواد 
التـدابري املـذكورة تـشمل كافـة جوانـب          أنَّ  وقد أفادت السلطات الكوريـة بـ      . اخلاصالقطاع  و

  .ها أو تسريبها بشكل آخر يف القطاع العام والقطاع اخلاصدتبدي اختالس املمتلكات أو
) إســـاءة اســـتعمال الـــسلطة (١٢٣يف املـــادة قانونيـــاً ل نـــاَوفُتَتإســـاءة اســـتغالل الوظـــائف ا أمَّـــ

  .من القانون اجلنائي) التوقيف واحلبس غري القانونيني (١٢٤ واملادة
باعتبـاره  عليـه     مل ُيـَنصَّ   ومـع أنـه   . وقد نظرت مجهوريـة كوريـا يف جتـرمي اإلثـراء غـري املـشروع              

م بعـض املــوظفني العمـوميني بــأن   زِلْــ اخلدمــة العموميـة يُ أخالقيـات نون  قــا ذاتــه فـإنَّ جرميـة حبـدِّ  
  . عدم قيامهم بذلكة بالتحقيق واملالحقة يف حاللوا ممتلكاهتم، رهناًيسجِّ

  
    )٢٥ املادة( إعاقة سري العدالة    

 ٢٧٦ و ٢٦٠ و ٢٥٧ املـواد    مبوجـب   جزئيـاً  مت مجهورية كوريـا إعاقـة سـري العدالـة جترميـاً           جرَّ
 البدنيـة   ة القـانون اجلنـائي، الـيت تتنـاول أفعـال التهديـد، والعنـف، واالسـتعانة بـالقو                   من ٢٨٣و

ميكــن أن يــشمل هــذا قــد و.  دون أن تتنــاول جــرائم الفــساد علــى وجــه التحديــدعلــى العمــوم
 للحـث علـى     أفعـال منحهـا    أو   توفريهـا عـرض   أفعـال   رة أو    غـري مـربَّ    مبيـزة القانون أفعال الوعـد     
ــار ذلــك تــشجيعاً اإلدالء بــشهادة زور ــاليمني  ومــساعدة علــى  باعتب  مــن ٣٢املــادة (احلنــث ب

  ).القانون اجلنائي
 يف ممارسـة مـوظفي اجلهـاز       لُ مـن القـانون اجلنـائي التـدخُّ        ١٤٤ و ١٣٦وجيرَّم مبوجـب املـادتني      

  .القضائي وأجهزة إنفاذ القانون ملهامهم الرمسية
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    )٢٦املادة  (الشخصيات االعتباريةمسؤولية     
ــصَّ ــة عــن غــسل      ُن ــاريني اجلنائي ــا علــى مــسؤولية األشــخاص االعتب ــة كوري ــوانني مجهوري  يف ق

 مـن قـانون مكافحـة رشـوة         ٤املـادة   (ورشوة األجانـب    )  من قانون العائدات   ٧ املادة(األموال  
كما ميكن أن يكـون األشـخاص       ). املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية      

وال حتــول األحكــام  . ولني مــدنياً عــن األفعــال األخــرى املتــصلة بالفــساد     االعتبــاريون مــسؤ 
ــشأن ــون        ب ــذين يرتكب ــيني ال ــة األشــخاص الطبيع ــاريني دون معاقب ــسؤولية األشــخاص االعتب م
  .فساد جرائم

  
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

ــادتني    ــب املـ ــرَّم مبوجـ ــشاركة بـــ   ٣١ و٣٠جتـ ــائي املـ ــانون اجلنـ ــن القـ ــت أيِّ  مـ ــفة كانـ  يف صـ
  .الفساد جرائم

 مــن ٣٥٧ و٣٥٥و) حــاالت الــشروع  (٣٥٩و) الــشروع يف اجلــرائم  (٢٥ومبوجــب املــواد  
القانون اجلنائي جرَّمت مجهورية كوريا الشروع يف اجلرميـة فيمـا خيـص مجيـع اجلـرائم الكـربى                    
املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة تقريبــاً، وإن كــان الــشروع يف إعاقــة ســري العدالــة لــيس مــشموالً 

  .باملواد املشار إليها
فـال يعاقَـب    . وال ُيعاقَب على التحـضري للجرميـة إذا مل تكـن هنـاك قـوانني خاصـة هلـذا الغـرض                    

  .من قانون العائدات) ٣( ٣على التحضري لغسل األموال واإلخفاء، وذلك مبوجب املادة  إالّ
  

    )٣٧ و٣٠ادتان امل(املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
 ٢ مـن القـانون اجلنـائي واملـادة          ١٣٣ و ١٣٠ و ١٢٩يعاقَب على جرائم الفساد مبقتضى املـواد        

مثـة طريقـة تفـصيلية حلـساب     أنَّ وُيشار علـى وجـه اخلـصوص إىل       . من قانون تشديد العقوبات   
 وقـد وّضـحت مجهوريـة كوريـا       . االرتشاء باالستناد إىل مقدار الرشـوة     والعقوبات على الرشو    

القضاة فيها ينطقون بالعقوبات وفقاً ملدى العقاب املنـصوص عليـه يف القـوانني ذات الـصلة                 أنَّ  
وعلــى أســاس النظــر يف املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بــاحلكم بالعقوبــات الــيت تقترحهــا جلنــة          

  .هبا احلكم
جيـوز   كـان ال  وبوجه عام ال يتمتع أعضاء اجلمعية الوطنية باحلصانة من املالحقة اجلنائيـة، وإن              

.  يف حـــاالت التلـــبُّس بـــاجلرمالقـــبض علـــيهم أو احتجـــازهم دون موافقـــة هـــذه اجلمعيـــة، إالَّ
وجيـوز أن  .  لكـن جيـوز أن تنّحيـه اجلمعيـة الوطنيـة     ان يالَحـق الـرئيس باإلنابـة جنائيـ        جيوز أ  وال

ــرئيس     ــزالُتجــرى عمليــات حتقيــق ذات صــلة بينمــا يكــون ال    يتــوىل مهامــه، وقــد لوحــق  ال ي
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ــساد  ر ــة حــصانات     . ؤســاء ســابقون يف جــرائم ف ــى أعــضاء اجلهــاز القــضائي أي ــق عل وال تنطب
  .امتيازات خاصة أو

وُيجيــز القــانون الكــوري االســتئناف واالســتئناف جمــدَّداً والتمــاس البــت يف األحكــام القاضــية  
 كمـا جيـوز لألشـخاص الـذين يقومـون بـاإلبالغ عـن جرميـة               . بعدم املالحقة يف احلاالت املعنيـة     

 مـن قـانون النيابـة    ١٠املادة (يودعوا شكوى دستورية ضد قرار املدَّعي العام بعدم املالحقة    أن
ــادة  ــة، واملــ ــادة    ٢٦٠ العامــ ــة، واملــ ــراءات اجلنائيــ ــانون اإلجــ ــن قــ ــانون  ) ١( ٦٨ مــ ــن قــ مــ

  ).الدستورية احملكمة
 كـان   وُيضمن للمدَّعى عليهم حق احلضور خالل كل مرحلة من مراحـل الـدعوى اجلنائيـة إذا               

ــة اإلجــراءات    مــن ــانون  ٢-٢٧٧ إىل ٢٧٦املــواد (شــأن حــضورهم أن يــسهم يف عدال  مــن ق
هلم احلـق يف احلـضور عنـدما يكـون حـضورهم هامـاً فيمـا خيـص          أنَّ  كما  ). اإلجراءات اجلنائية 

وحتـدَّد  ).  مـن الدسـتور  ٢٧ من املادة ٤ و١الفقرتان (هة إليهم قدرهتم على دحض التهم املوجَّ 
  . من قانون اإلجراءات اجلنائية شروط اإلفراج عن احملتجزين بكفالة٩٩ و٩٨يف املادتني 

 مــن قــانون تــسيري املؤســسات اإلصــالحية ومعاملــة نزالئهــا ١٢٢ و١٢١واســتناداً إىل املــادتني 
جيوز أن ُيمنح اإلفراج املشروط للـسجناء الـذين قـضوا مـن مـدة العقوبـات احملكـوم هبـا علـيهم                

  . من القانون اجلنائي٧٢ ادةاجلزَء احملدََّد يف امل
 ٣-٦٥ من قانون موظفي الدولـة العمـوميني واملـادة           ٧٩ و ٧٨ واملادتان   ٣-٧٣وتتناول املادة   

 مــن قــانون املــوظفني العمــوميني احمللــيني إجــراءات إعــادة نــدب املــوظفني    ٧٠ و٦٩واملادتــان 
  .العموميني املتهمني بالفساد، وعزهلم، وكّف يدهم

يــة املــوظفني العمــوميني املــدانني جبــرائم فــساد للتوظيــف يف منظمــٍة ُمْرحبــِة   زع أهل وجيــوز أن ُتــن
 مـن  ٣١ و٦١ من قانون موظفي الدولة العموميني، واملـادتني    ٣٣ و ٦٩العمل مبوجب املادتني    

القــانون املتعلــق مبكافحــة الفــساد  مــن ٨٢ و٨٣قــانون املــوظفني العمــوميني احمللــيني، واملــادتني 
وجيـوز يف مجيـع القـضايا الـيت        . نة املعنية مبكافحة الفـساد وبـاحلقوق املدنيـة         اللج عملِو وبإنشاِء

  .يتورط فيها موظفون عموميون أن ُتتَّخذ يف الوقت نفسه تدابري تأديبية وإجراءات مالحقة
التعــويض مــن /إلغــاٍء للعقوبــة أو للتنــازل/ختفــيضٍ/ئ القــوانني الكوريــة لتــدابري ملــنح ختفيــٍفوهتيِّــ

 مـن القـانون اجلنـائي       ٥٣املـادة   ( للمتعاونني من اجملرمني يف قضايا الفـساد         خالل منح مكافآت  
  ). من قانون محاية املخربين عن جرائم معيَّنة١٦ واملادة
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    )٣٣ و٣٢املادتان (غني محاية الشهود واملبلّ    
 مــن قــانون محايــة املخــربين عــن جــرائم  ١٧-٣ُيحمــى الــشهود واجملــين علــيهم مبوجــب املــادة  

 مـن القـانون بـشأن       ١٩  الـيت تـسري علـى املخـربين يف قـضايا الفـساد اسـتناداً إىل املـادة                  معيَّنة،
ومـن  . القضايا اخلاصة املتعلق مبصادرِة وإعادِة املمتلكـات احملـوزة عـن طريـق ممارسـات الفـساد         

تدابري احلماية اجلائز اختاذها عدم كشف املعلومات الشخصية للمبلغني عـن املخالفـات، وهتيئـة          
وجيــوز اســتجواب .  للــسهر علــى ســالمتهم الشخــصية وأمــوال لنقلــهم أو تغــيري عملــهم تــدابري

كمـا  ).  مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة        ٢-١٦٥ املـادة (الشهود مبنظومات التواصل الفيـديوي      
  .مجهورية كوريا وضعت خطة رئيسية شاملة حلمايِة ومساندِة اجملين عليهمأنَّ 

عن املخالفات مبوجب القـانون املتعلـق مبكافحـة الفـساد وبإنـشاِء      وميكن أن توفَّر محاية املبلغني   
وعملِ اللجنة املعنية مبكافحة الفساد وبـاحلقوق املدنيـة، وقـانون محايـة املـبلغني عـن املخالفـات                   

وجيـــوز أن ُتتَّخـــذ تـــدابري محايـــة منـــها تـــدابري الـــسهر علـــى ســـالمتهم . املاّســـة بالـــصاحل العـــام
وجيري تعـديل تـشريعات مجهوريـة       . ة هبم وحظر اختاذ تدابري مضرَّ   الشخصية، ومحاية هوياهتم،    

ــهاكات املاسَّــ    ــة االنت ــا لتوســيع نطــاق فئ ــبلغني    كوري ــة امل ــانون محاي ــام مبوجــب ق ــصاحل الع ة بال
  .املخالفات عن
  

    )٤٠ و٣١املادتان (ية املصرفية التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرِّ    
ــائي   ــاول القــانون اجلن ــادة (يتن ــه٤٨امل ــدات  )  من ــانون العائ ــواد (وق ــه١٠ إىل٨امل مــصادرة )  من

عائدات اجلرمية، واملمتلكـات واملعـدات واألجهـزة املـستخَدمة أو املـراد اسـتخدامها يف جـرائم                  
أنَّ ويـضاف إىل ذلـك     . الفساد، وذلك مع احلماية الواجبة حلقوق األطراف الثالثة احلسنة النيـة          

ــصادرة يف القــانون بــ      ــاً تتعلــق بامل ــة أحكام ــصادرِة وإعــادِة     مث شأن القــضايا اخلاصــة املتعلقــة مب
والقـانون بـشأن القـضايا      )  منـه  ٦ إىل   ٣املـواد   (املمتلكات احملوزة عن طريـق ممارسـات الفـساد          

 ٦  إىل ٣ املـواد (اخلاصة املتعلقة باالستيالء على ممتلكات املوظفني العموميني جلـرائم يرتكبوهنـا            
تأيت من مثل هـذه العائـدات، وجيـوز أن تـصادر مبـالغ              وتشمل عائدات اجلرائم الدخل امل    ). منه

  .تعادل قيمة عائدات اجلرمية
ــاول، هــي والقــانون بــشأن إبــالغِ واســتعمالِ املعلومــات     أنَّ كمــا  القــوانني املــذكورة آنفــاً تتن

  .املتعلقة ببعض املعامالت املالية، متييَز وجتميَد وحجَز عائدات اجلرائم وأدواهتا
علقة بإدارة املمتلكات اجملمَّـدة واملمتلكـات احملجـوزة واملمتلكـات املـصادرة يف              وترد التدابري املت  

رات، وقـانون   القانون املتعلق بالقضايا اخلاصـة بـشأن الوقايـة مـن االجتـار غـري املـشروع باملخـدِّ                  
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، والنظام اخلاص باإلجراء املتَّبع لـدى النيابـة العامـة           )٤٧٩ إىل   ٤٧٧املواد  (اإلجراءات اجلنائية   
  .ا يتعلق بالبنود احملجوزةفيم

وجيـب علـى    . وال جيوز أن تعيق القيود املتأتية عن الـسرية املـصرفية التحقيـق يف جـرائم الفـساد                 
املؤسـسات املاليــة أن ُتطلــع أجهــزة إنفـاذ القــانون علــى املعلومــات الـيت حبوزهتــا عنــد اســتالمها    

ان سـرية االسـم احلقيقـي يف         مـن القـانون املتعلـق بـضم        ٤املـادة   (مذكرة قضائية يف هذا الصدد      
  ).املعامالت املالية

  
   )٤١ و٢٩املادتان  (السجل اجلنائيالتقادم؛     

اعتمــدت مجهوريــة كوريــا تــشريعات حلــساب مــدد التقــادم وتعليــق األحكــام املتعلقــة بالتقــادم 
 مــــن قــــانون ٢٥٣ و٢٤٩املادتــــان ( الرتكــــاب جــــرائم معيَّنــــة املفروضــــةحبــــسب العقوبــــة 

  ).ائيةاجلن اإلجراءات
وبوجه عـام جييـز القـانون الكـوري النظـر يف الـسوابق اجلنائيـة املـسجَّلة يف اخلـارج عنـد النطـق              

بتبـادل املـساعدة القانونيـة الدوليـة         من القانون املتعلق     ٣٨املادة  (باحلكم يف احملاكمات اجلنائية     
  ). اجلنائيةاملسائليف 
  

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
 ٢-٧  من القانون اجلنائي شؤون الوالية القـضائية، وتتناوهلـا املـادة           ٦ و ٤ و ٣ و ٢تتناول املواد   

وباإلضـافة إىل االختـصاص القـضائي اإلقليمـي         . من قانون العائدات فيما خيص غـسل األمـوال        
تــنص قــوانني مجهوريــة كوريــا علــى اختــصاص قــضائي علــى رعاياهــا الــذين يرتكبــون جــرائم   

ــيت ُتر   ــشمل     خارجهــا، وعلــى اجلــرائم ال ــا ي   تكــب ضــدها وحبــق رعاياهــا خــارج حــدودها، م
  .غسلَ األموال

  
    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

وجيـوز  ).  مـن القـانون املـدين      ١٠٣املـادة   (ُتعترب العقود الـيت تـَربم نتيجـة للفـساد باطلـة والغيـة               
طني يف الفـساد يف عمليـات       ني املتـورِّ  احلد من إمكانية مشاركة األشخاص الطبيعيني واالعتبـاري       

  ). من القانون املتعلق بإدارة املؤسسات العمومية٣٩املادة (الشراء العمومي 
وُيعَمل يف مجهورية كوريا بأحكام تنص علـى إعـادة املمتلكـات املـصادرة مـن مـرتكيب جـرائم                  

صـة املتعلـق مبـصادرِة      مـن القـانون بـشأن القـضايا اخلا        ) ٢( ٦املادة  (الفساد إىل اجملين عليهم هبا      
كمـا ميكـن للمجـين علـيهم يف جـرائم           ). وإعادِة املمتلكات احملوزة عن طريق ممارسات الفـساد       
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 مـن   ٧٥٠املـادة   (الفساد أن يقيموا دعاوى خاصة أمام احملاكم املدنية فيحـصلوا علـى تعـويض               
  ).القانون املدين

  
    )٣٩ و٣٨ و٣٦ املواد (اهليئاتصة والتنسيق فيما بني السلطات املتخصِّ    

ــة         ــة املعني ــها اللجن ــساد، من ــا ســلطات عــدة متخصــصة يف مكافحــة الف ــة كوري ــة يف مجهوري مث
مبكافحة الفساد وباحلقوق املدنية، ووحدة االستخبار املايل، ووحـدات التحقيـق اخلاصـة لـدى               

ــة العامــة ــة بــدعم أنــشطة إنفــ    . النياب ــاحلقوق املدني ــة مبكافحــة الفــساد وب ــة املعني اذ وتقــوم اللجن
القــانون بتلقيهــا التقــارير املتعلقــة بالفــساد، وإحالتــها القــضايا مــن أجــل التحقيــق فيهــا، وتــوفري 

لدى وكالة الشرطة الوطنية الكورية وحـدات حتقيـق         أنَّ  كما  . احلماية للمبلغني عن املخالفات   
 جملــس املراجعــة والتفتــيشأنَّ ويــضاف إىل ذلــك . خاصــة مكلَّفــة بــالتحقيق يف جــرائم الفــساد 

  .يدقق يف حسابات الدولة ويفحص عمل األجهزة احلكومية والعاملني فيها
وقــد اعتمــدت مجهوريــة كوريــا أحكامــا قانونيــة تفــرض التزامــات علــى املــوظفني العمــوميني     

لإلبالغ عن جرائم الفـساد املـشتبه يف ارتكاهبـا    االستخبارات املالية  ووحدة العموميةواملكاتب  
ــلطات إنفـــ  أو ــها إىل سـ ــانون بإحالتـ ــادة (اذ القـ ــتعمال   ٧املـ ــشأن إبـــالغ واسـ ــانون بـ ــن القـ  مـ

وجيـوز لـسلطات التحقيـق أن تطلـب تقـارير مـن             ). املتعلقـة بـبعض املعـامالت املاليـة        املعلومات
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة         ١٩٩العمومية واملسؤولني العموميني مبوجـب املـادة         السلطات
. عمال املعلومـات املتعلقـة بـبعض املعـامالت املاليـة           من القانون بشأن إبـالغ واسـت       ٤-٧ واملادة

ومثة نظام وطين لتدبر القضايا ميكن أن تنتفع به أجهزة إنفاذ القـانون الرئيـسية، مبـا فيهـا النيابـة             
  .العامة، ووكالة الشرطة الوطنية الكورية، ووحدة االستخبار املايل

بلغني عـن املخالفـات املاّسـة بالـصاحل          مـن القـانون املتعلـق حبمايـة املـ          ٢٦ و ١٤وتشجِّع املادتان   
 مـن  ٧١ إىل ٦٨وتـنص املـواد   . العام على التعاون بني سلطات إنفاذ القانون والقطـاع اخلـاص   

القانون املتعلق باللجنة املعنية مبكافحة الفساد وباحلقوق املدنية على إجراء مفصَّل بـشأن تقـدمي    
 ٥املـادة   (ى التعـاون مـع املؤسـسات املاليـة          هناك تدابري للتشجيع علـ    أنَّ  كما  . مكافآت للوشاة 

  ).من القانون بشأن إبالغ واستعمال املعلومات املتعلقة ببعض املعامالت املالية
  

    واملمارسات اجليِّدةةجحانتجارب الال  - ٢- ٢  
 النجاح واملمارسـات اجليِّـدة يف تنفيـذ         مواطنعلى وجه اإلمجال ُيسلَّط الضوء على ما يلي من          

  :ث من االتفاقيةالفصل الثال
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بتــوفُّر إحــصائياٍت مفــصَّلة عــن التحقيــق يف جــرائم الفــساد ومالحقــة مرتكبيهــا وعــن     •  
اجلوانب ذات الصلة، وأمثلٍة على قضايا فـساد فعليـة، وباالسـتعانة هبـذه اإلحـصائيات                

 .واألمثلة، يتسّنى تقييُم ورصُد تنفيِذ الفصل الثالث من االتفاقية على حنو كاف

مببــادئ توجيهيــة مفــصَّلة فيمــا يتعلــق بــالنطق بالعقوبــات علــى حنــو يــوفِّر تــدابري ُيعَمــل   •  
  .احتراز من تعسُّف احملاكم يف ممارسة سلطاهتا التقديرية يف هذا اجملال

للعقاب املشدَّد على الرشو وعلى االرتشاء ثالث درجات مـن الـشدة تتحـدَّد حبـسب                  •  
 .مبلغ الرشوة

يف القانون على إعادة املمتلكات املصادرة لتأّتيها مـن جـرائم فـساد             ُينوَّه إجيابياً بالنص      •  
  .إىل اجملين عليهم

مثة خطة رئيسية شاملة خاصة حبمايِة ومساندِة اجملـين علـيهم يف جـرائم الفـساد تتنـاول          •  
  .مجيع جوانب محايتهم ومساندهتم

ــق يف اجلــرائم ا       •   ــق خاصــة مــسؤولة عــن التحقي ــوَّه بوجــود وحــدات حتقي ــصاديةين  القت
ــة          ــشرطة الوطني ــة ال ــة ووكال ــة العام ــدى النياب ــا ل ــة مرتكبيه ــساد ومالحق وجــرائم الف

 .الكورية

 الدور الوقائي اهلام الذي تؤّديـه اللجنـة املعنيـة مبكافحـة الفـساد وبـاحلقوق املدنيـة،                   إنَّ  •  
 .وما تضطلع به من مهامَّ ذات صلة، يساعدان على مكافحة الفساد

خــاص يتــيح الرجــوع املباشــر إىل ســلطات املالحقــة لتقــدمي الــشكاوى   ُيْعَمــل بــإجراء   •  
ــار املــسؤولني   ضــد ــادة (بعــض كب ــة مبكافحــة الفــساد    ٥٩امل ــة املعني ــانون اللجن  مــن ق

 ).وباحلقوق املدنية

أُحيط علماً بوجود تعاون وتفاعل عاليي املـستوى بـني خمتلـف أجهـزة إنفـاذ القـانون،                    •  
 .سّيما ممارسة إعارة العاملني املهنيني وال

ي قاعدة البيانات الوطنية املتعلقة بالقضايا اليت تستخدمها وكالـة الـشرطة الوطنيـة              تؤدِّ  •  
 يف تعزيــز التعــاون ادوراً حموريــاالســتخبارات املاليــة الكوريــة والنيابــة العامــة ووحــدة  

  .وتبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون
  

   يات اليت تواجه التنفيذتحدِّال  - ٣- ٢  
  :قد يتسّنى املضي يف تعزيز تدابري مكافحة الفساد املعمول هبا حالياً باختاذ اخلطوات التالية
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 مـن   أو التماسـها  شـخص آخـر     أيِّ  لـصاحل   النظر يف جترمي ممارسة النفوذ غري املـشروعة           •  
 . جترمياً صرحياًشخص آخرأيِّ 

 منـه تـسري علـى       ٣٥٧املـادة   أنَّ  نائي نـصاً صـرحياً علـى        النظر يف النص يف القانون اجل       •  
 كانـت لكيـان مـن كيانـات القطـاع           بأيـة صـفة   قضايا رشو األشخاص الـذين يعملـون        

اخلــاص؛ وعلــى القــضايا الــيت يوَعــد فيهــا مبيــزة غــري مــربَّرة أو ُيعــَرض توفريهــا أو يــتم   
 جلعلــهم شــخاص مــن األلغريهــممنحهــا بــصورة غــري مباشــرة لألشــخاص أنفــسهم أو  

 .خيلّون بواجباهتم أو يقومون بفعل معيَّن أو ميتنعون عن فعل معيَّن

خرقــاً لالتفاقيــة، دون احلــد مــن أركاهنــا املعيَّنــة، يف إدراج مجيــع اجلــرائم الــيت ُترتكــب   •  
 .عداد اجلرائم األصلية املفضية إىل غسل األموال

أركـان فعـل الوعـد مبيـزة غـري          ص  تعديل األحكام املتعلقة بإعاقـة سـري العدالـة فيمـا خيـ              •  
 . على اإلدالء بشهادة زورمربَّرة أو عرض توفريها أو منحها ُبغية احلثِّ

أو /علـى املـسؤولية اجلنائيـة و      النظر يف إمكانية األخذ بأحكام تـشريعية واضـحة تـنص              •  
 .اإلدارية لألشخاص االعتباريني يف جرائم الفساد

 .ة إعاقة سري العدالةجترمي أفعال الشروع يف ارتكاب جرمي  •  

إدراج جـرائم انتـهاك االتفاقيـة       النظر يف اعتماد تعديالت للتشريعات ذات الصلة ُبغيـة            •  
القــانون املتعلــق حبمايــة املــبلغني عــن املخالفــات املاّســة   "ال إدراجــاً واضــحاً ضــمن جمــ 

 ."بالصاحل العام
  

   التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
ــسل إنَّ  ــاظم الرئيــسي لت ــادل  واجملــرمنييم الن ــة تب ــسليم  املــساعدة القانوني ــانون ت ، اجملــرمني هــو ق

 اجلنائيــة، واملعاهــدات املــسائليف   املتبادلــةبتبــادل املــساعدة القانونيــة الدوليــة والقــانون املتعلــق 
كمـا ميكـن أن   .  املتبادلـة املـساعدة القانونيـة  واجملـرمني  الثنائية أو املتعددة األطراف بشأن تسليم  

 على أساس التعامل باملثـل يف حالـة عـدم وجـود         املساعدة القانونية تبادل  لبات التسليم و  ى ط تلبَّ
 املـساعدة القانونيـة    مـن قـانون      ٤  واملـادة  اجملـرمني  من قانون تسليم     ٤ املادة(معاهدة ذات صلة    

املـساعدة  بات إدارية بـشأن تـسليم املطلـوبني و        مجهورية كوريا اعتمدت كتيِّ   أنَّ  كما  ). املتبادلة
 تكـون  ية الطلـب متلقِّويف احلاالت اليت ُيعمل فيها مبعاهدة بني الدولة الطالبة والدولة        . القانونية

 اجملـرمني  مـن قـانون تـسليم    ٢-٣القانون الـداخلي عمـالً باملـادة       للمعاهدة املعنية األسبقية على   
 . املتبادلةاملساعدة القانونية من قانون ٣واملادة 
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 كوريـا  التفاقيـة فهـي تلقائيـة التنفيـذ إذ ميكـن أن تطبِّقهـا مجهوريـة             مـن ا   ٤٨ إىل   ٤٤املـواد   أمَّا  
خــذ مــن وميكــن جلمهوريــة كوريــا أن تتَّ.  قــوانني خاصــة بتنفيــذهامباشــرة دون احلاجــة إىل أيِّ

للتعاون الدويل، وإن مل يكن هلا جتربة سابقة على هذا الصعيدااالتفاقية أساساً قانوني . 
  

     االستعراضقيدواد  تنفيذ املعلىمالحظات   - ١- ٣  
   )٤٤املادة  (اجملرمنيتسليم     

 إذا كان الفعل املعين يشكل جرميـة جنائيـة مبوجـب القـانون الكـوري      ال يلبَّى طلب التسليم إالَّ 
وتــشريعات الدولــة الطالبــة، وكــان ُيعاقَــب علــى هــذه اجلرميــة بالــسجن ملــدة ال تقــل عــن ســنة  

 مـن جـرائم انتـهاك      لـيت ميكـن أن تطـال مرتكـب أيٍّ         ا كانـت العقوبـة ا     ولــمَّ . بعقوبات أشـد   أو
 مـن هـذه اجلـرائم عمـالً      أليٍّاجملـرمني االتفاقية ال تقل عن السجن لسنة واحدة فـيمكن تـسليم    

 .بقانون التسليم

 طلبـات التـسليم الـيت تلقتـها، مبـا يف ذلـك التـسليم يف حـاالت                   معظمت مجهورية كوريا    لقد لبَّ 
 طلـب تـسليم يف الفتـرة    ٤٣فقـد تلقـت مجهوريـة كوريـا         . لرشـوة الفساد املتصلة باالختالس وا   

 طلبـات   ومل تـرد أيُّ   . ثالثـة  منـها ورفـضت      ١٧، لّبت   ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠٠٨املمتدة من عام    
 .تسليم استناداً إىل االتفاقية

 نفـاذ ثـالث      بعـدُ   يبـدأ  ومل بلـداً،    ٣١ معاهدات تسليم ثنائيـة مـع         على ووقَّعت مجهورية كوريا  
، مبفعــول اجملــرمنياالتفاقيــة األوروبيــة بــشأن تــسليم ت مجهوريــة كوريــا إىل انــضمَّوقــد . منــها

ن مجهوريـة كوريـا مـن االخنـراط         ، ما ميكِّ  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ٢٩يسري اعتباراً من    
 . بلدا٥٠ًمع  اجملرمنييف إجراءات لتسليم 

املطلــوب لتطبيــق ومبوجــب املعاهــدات الــيت أبرمتــها مجهوريــة كوريــا، تلــزم موافقــة الــشخص   
وتسري إجراءات التسليم سريورة معدَّلة تعديالً طفيفـاً بالقيـاس          . إجراءات التسليم املبسَّطة عليه   

فعلى سبيل املثال ما من حقٍ يف االسـتئناف يف قـضايا            . إىل اإلجراءات يف سائر القضايا اجلنائية     
ــالغ  لكــن ُيتقيَّــد فيهــا علــى العمــوم باألجــل النظــامي للفــصل يف   . التــسليم ــة الب  القــضايا اجلنائي

 اإلجــراء اجلنــائي لتــسليمه  فمــىت ُعِلــم مكــان وجــود املــدَّعى عليــه فــإنَّ  . شــهرين علــى األكثــر 
  .يستغرق زهاء شهرين

ولــئن كانــت جنــسية الــشخص املطلــوب ُتعتــرب مــربِّراً تقــديرياً لــرفض التــسليم مبوجــب قــانون   
 شخـصاً مـن   ٢٨ة  فثمَّـ . وهـي تـسلِّمهم   التسليم فإنـه ميكـن جلمهوريـة كوريـا تـسليم رعاياهـا،              

فجمهوريـة كوريـا مل   . ٣٩ البالغ عـددهم  ١٩٩١رعاياها بني اجملرمني الذين سلَّمتهم منذ عام   
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ال ُيلْـزِم مبالحقـة    اجملـرمني وقانوهنـا املتعلـق بتـسليم      . اسـتناداً إىل جنـسيته     جمرمترفض قط تسليم    
ت التـسليم الـيت أبرمتـها ُتلْزِمهـا مبالحقـة      معظم معاهداأنَّ بيد . رعاياها عندما ُيرفض تسليمهم  
تقـدميهم   وال ُيعتـرف يف مجهوريـة كوريـا بتـسليم رعاياهـا أو            . رعاياها عندما ُيرفض تـسليمهم    

  .بصورة مشروطة
ومثة وسائل محاية لـضمان املعاملـة العادلـة تـوفَّر مبوجـب الدسـتور وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة                     

ملعاهدات، مبـا يف ذلـك حـق الـشخص املطلـوب يف أن ميثِّلـه                ، ومبوجب ا  اجملرمنيوقانون تسليم   
  .حمام ويف أن ال يعاقَب جلرائم أخرى

مجهورية كوريا تتَّبع ممارسة تتمثل يف التشاور مع الدول الطالبة تـسليَم املـشتبه فـيهم      أنَّ  ويبدو  
 يف قبــل رفــضها تــسليمهم، وإن كــان قــانون التــسليم ال يتطــرق إىل هــذا األمــر مباشــرة، شــأنه 

  .ذلك شأن املعاهدات الثنائية
  

   )٤٧ و٤٥املادتان (نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
 مجهورية كوريا طرف يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن نقل األشـخاص احملكـوم علـيهم، وقـد                  إنَّ

 .حاالت عدة نقل سجناء يف ومتَّ.  معاهدات ثنائية يف هذا الشأن مع ستة بلدان علىوقَّعت
  

   )٤٦املادة  (املساعدة القانونية املتبادلة    
  :مت مجهورية كوريا عند تصديقها على االتفاقية اإلخطار التايلقدَّ
العـام لألمـم املتحـدة      األمـني   من االتفاقيـة، ختطـر      ) ١٣( ٤٦ مجهورية كوريا، عمالً باملادة      إنَّ"

  املتبادلــةاملــساعدة القانونيــةاملــسؤولة عــن بأهنــا عيَّنــت وزارة العــدل بــصفتها الــسلطة املركزيــة  
أنَّ مــن االتفاقيــة، بــ) ١٤( ٤٦كمــا أهنــا ختطــر األمــني العــام، عمــالً باملــادة  . مبوجــب االتفاقيــة

 مبوجـب االتفاقيـة ينبغـي أن تقـدَّم باللغـة الكوريـة أو باللغـة                  املتبادلـة  املـساعدة القانونيـة   طلبات  
 ." إىل إحدى هاتني اللغتنياإلنكليزية، أو أن ُتْشفَع بترمجة هلا

 دولـة،  ٢٨مـع    املتبادلـة املساعدة القانونيـة ووقَّعت مجهورية كوريا على معاهدات ثنائية بشأن  
للمـساعدة  االتفاقيـة األوروبيـة   ، كمـا انـضمت إىل     بعـدُ   يبـدأ نفاذهـا    منها ثالث معاهـدات لــم     

  . اجلنائيةاملسائليف القانونية 
 طلبـاً يف    ٣٨٣ت   تقـدمي املـساعدة يف شـأن جنـائي، وقـد تلقَّـ              مجهورية كوريا مل ترفض قط     إنَّ

 اسـتناداً إىل    للمـساعدة القانونيـة    طلب   وهي مل تتلَق أيَّ   . ٢٠١٢ إىل   ٢٠٠٨الفترة املمتدة من    
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ــْصِدر أيَّ     ــة، ومل ُت ــة أو إىل ارتكــاب جرميــة مــن اجلــرائم املــشمولة باالتفاقي    طلــب مــن  االتفاقي
  .هذا القبيل

وريــا ال تعتــرف باملــسؤولية اجلنائيــة لألشــخاص االعتبــاريني إال فيمــا  ولــئن كانــت مجهوريــة ك
ط فيهـا  خيص غسل األموال فما من مشكالت لـديها يف تقـدمي املـساعدة يف القـضايا الـيت يتـورَّ               

وميكن أن تقـدِّم مجهوريـة      . أشخاص اعتباريون ألهنا تطبِّق متطلب التجرمي املزدوج تطبيقاً مرناً        
قسرية وغريها من أشكال املساعدة دون أن يكون هناك جترمي مـزدوج،            كوريا املساعدة غري ال   

 .يسبق أن طُلب منها ذلك يف قضايا من هذا القبيل مل وإن

وميكن أن ُتْبَرز السجالت املصرفية بناًء علـى إصـدار أمـر قـضائي حملـي بإبرازهـا إذا لـزم ذلـك                       
ك فيهـا عـن تقـدمي معلومـات     ومل تكن هناك قضايا أُمِس. مساعدة قانونية من أجل تنفيذ طلب     

 .مالية استناداً إىل السرية املصرفية

 مجهوريــة كوريــا ليهــا عومعظــم املعاهــدات الــيت وقَّعــت  املتبادلــةاملــساعدة القانونيــة قــانون إنَّ
يفرضان على الدول الطالبة مقتضيات ضمان أمان الـسجناء أثنـاء نقلـهم وحبـسهم وإعـادهتم،                 

 .يا تطبِّق عملياً تدابري من هذا القبيلمجهورية كورأنَّ وقد أُفيد ب

ــا مل ترســل قــط إىل اخلــارج        ــة لكــن كوري ــدان أجنبي ــد قامــت حــاالت لنقــل شــهود إىل بل وق
  .حمتَجزاً شاهداً

ــات    ــي طلب ــة وجيــري تلق ــساعدة القانوني ــةامل ــوات     املتبادل ــا عــرب القن ــرد عليه ــي وال   . ةالدبلوماس
ل عــرب املنظمــة  الــيت ُترَســ املتبادلــةالقانونيــةاملــساعدة وال تقبــل مجهوريــة كوريــا عــادة طلبــات  

وميكـن إرسـال الطلبـات العاجلـة مـن خـالل االتـصاالت              ). اإلنتربـول (الدولية للشرطة اجلنائية    
ما تقبل مجهوريـة كوريـا الطلبـات الـيت تقـدَّم عـن              وقلَّ. غري الرمسية أو املباشرة مع وزارة العدل      

  . ُترَسل عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكتروينطريق اهلاتف، وإن كانت تقبل الطلبات اليت
ــا مســاَع اإلفــادات بواســطة وســائل التواصــل الفيــديوي وإجــراَء ذلــك       ــة كوري وُتجيــز مجهوري

 .حبضور ممثِّلي السلطات القضائية األجنبية، وهي قد فعلت ذلك يف قضايا عدة

 هـذه املعلومـات قـد       وال يقضي القانون الكوري بكـشف املعلومـات املربئـة للمتـهم إذا كانـت              
 . املتبادلةاملساعدة القانونيةاسُتلمت عمالً بطلب من طلبات 

ــاول مقتــضيات الــسرية يف قــانون   ــةاملــساعدة القانونيــةوال ُتتَن  فيمــا خيــص الطلبــات   إالَّ املتبادل
 على مجهورية كوريـا التقيُّـد بطلبـات الـسرية مبوجـب املعاهـدات             كان قد يتعيَّن   الصادرة، وإن 

  .أبرمتها  اليتالثنائية
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وميكن أن تقدِّم مجهورية كوريا السجالت احلكومية غري العمومية، مبا فيها سـجالت الـسوابق     
 .اجلنائية، وذلك يف كل حالة على حدة حبسب مربِّرات الطلب

  
  ي اخلاصة املشتركة؛ أساليب التحرِّإنفاذ القانون؛ التحقيقاتجمال التعاون يف     

    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
ط مؤسسات إنفاذ القانون الكورية يف طائفة واسـعة مـن أشـكال التعـاون الـدويل، مبـا يف                    تنخر

  .ذلك توفري املهارات التقنية وتبادل املعلومات واخلربات والعاملني مع البلدان األخرى
ــة   وحــدة إنَّ ــق آســيا واحملــيط اهلــادئ املعــين بغــسل     االســتخبارات املالي ــة عــضو يف فري الكوري

وهـي تتبـادل املعلومـات املتعلقـة     . االسـتخبارات املاليـة    لوحدات   Egmontموعة  األموال ويف جم  
مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب تبادالً نشطاً مـع نظرياهتـا األجنبيـة عـرب هـاتني القنـاتني               

 وحـدة أخـرى مـن وحـدات االسـتخبار      ٥٦رات التفـاهم الثنائيـة املربمـة مـع          وعن طريـق مـذكِّ    
ي طلبــات وتلبِّــاملــساعدة القانونيــة املتبادلــة تــدعم االســتخبارات املاليــة  وحــدةأنَّ كمــا . املــايل

ــة    ــا األجنبي ــن نظرياهت ــواردة م ــات ال ــدِّ. املعلوم ــة  م وحــدة وتق ــساعدة يف االســتخبارات املالي امل
 النطـاق، وُتجـري التـدريب وتـوفِّر         ساد واسـتعادة املوجـودات العاملَيـة      جماالت منها مكافحة الف   

  .رى، منها بلدان آسيا واحمليط اهلادئ املتدنية القدراتاملهارات لبلدان أخ
وقد أوفدت دائرة النيابة العامة الكورية سبعة ملحقني قانونيني للعمـل يف الـسفارات الكوريـة،        

وجيـري يف مركـز البحـوث القانونيـة والتـدريب لـدى وزارة              . واستقبلت ملحقـني مـن اخلـارج      
عني عـامني مـن البلـدان اآلسـيوية واألفريقيـة يف            العدل يف مجهوريـة كوريـا تـدريب قـضاة ومـدَّ           

التعاون الدويل الذي أُنـشئ يف دائـرة النيابـة العامـة الكوريـة               ويعمل مركز . إطار برامج التبادل  
وترسـل دائـرة النيابـة العامـة الكوريـة          . عمالً نشطاً للنهوض بالتعاون الـدويل يف جمـال املالحقـة          

لبلدان األخرى وتدعو اخلـرباء القـانونيني واملـدَّعني العـامني            مدَّعياً عاماً إىل ا    ٨٠كل عام زهاء    
وقـد وقَّعـت    .  للتعـاون الـدويل    اكوريـ مجهوريـة   وكالة  األجانب يف إطار برامج املنح عن طريق        

.  بلـداً ومـع البنـك الـدويل    ١٦ مـذكرة تفـاهم ثنائيـة مـع     ٢٠  علـى  دائرة النيابة العامـة الكوريـة     
دعم إنـشاء شـبكة السـتعادة املوجـودات خاصـة بآسـيا واحملـيط        مركز التعاون الدويل ي   أنَّ  كما  
وتقوم النيابة العامة الكورية العليا بتشغيل مركز للتحقيق اجلنائي العلمـي الرقمـي ُبغيـة               . اهلادئ

  .تكب بواسطة التكنولوجيا احلديثةمكافحة اجلرائم اليت ُتر
تــدريب يف مركــز البحــوث  وتنخــرط وزارة العــدل يف التعــاون الــدويل، بوســائل منــها إجــراء   

القانونيــة والتــدريب التــابع هلــا، معتمــدة يف ذلــك علــى ميزانيــات التنميــة اخلارجيــة املتأتيــة مــن  
  .املكتب الكوري للمساعدة اإلمنائية
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وتتعاون وكالة الـشرطة الوطنيـة الكوريـة مـع نظرياهتـا األجنبيـة بوسـائل منـها تبـادل العـاملني،                      
ــة واستــضافة دورات التــدريب الــسنو  وقــد . ية، واملــشاركة يف املــؤمترات واالجتماعــات الدولي

 . بلدا١٨ًأبرمت هذه الوكالة مذكرات تفاهم مع 

ــة إلنفــاذ القــانون فإهنــا       ــة وكال ــة املعنيــة مبكافحــة الفــساد وبــاحلقوق املدني ولــئن مل تكــن اللجن
رت دورات تـــدريب، شـــأن مـــع هيئـــات أجنبيـــة ملكافحـــة الفـــساد، ووفَّـــ  تعاونـــت تعاونـــاً ذا

ومثـة سـبع مـذكرات      . شاركت يف حلقـات تـدارس، واستـضافت جـوالت لدارسـني أجانـب             و
ــة، وهــي عــضو يف       ــة مــع نظــريات هلــا أجنبي ــها هــذه اللجن ــة تفــاهم نافــذة أبرمت الرابطــة الدولي

  .لسلطات مكافحة الفساد
 وعلى الصعيد اإلقليمي ُتعترب مجهورية كوريا بلداً مشاركاً يف حتاور رؤساء الـشرطة يف الـدول               

 .رابطة أمم جنوب شرق آسيااألعضاء يف 

وميكن أن ُتتَّخذ االتفاقية أساساً للتعاون يف إنفاذ القـانون، وإن مل تكـن هنـاك جتربـة سـابقة يف                     
 .هذا اجملال

ــل        ــاًء علــى ترتيبــات ذات صــلة، مث ــق املــشتركة بن ــة التحقي ــا يف أفرق ــة كوري ــشارك مجهوري وت
قــد خــربت عمليــات التحقيــق املــشترك يف قــضايا ، وةالدبلوماســيرات التفــاهم والقنــوات مــذكِّ

 .الفساد على املستوى الدويل

وكثرياً ما تستخدم أجهزة إنفاذ القانون الكورية أساليب التحري اخلاصة يف القـضايا الداخليـة               
رة قـضائية   وتلـزم مـذكِّ   . والقضايا الدولية، وذلك حبـسب احلالـة، كمـا جييـزه القـانون الكـوري              

 الــيت قــد ُتنتــهك فيهــا اخلــصوصية، مثــل التنــصُّت علــى األشــخاص   إلجــراء عمليــات التحقيــق
وجييـز قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة قبـول األدلـة املتأتيـة عـن                . وتعقبهم بغية تبيُّن مكان وجودهم    

 .أساليب التحري اخلاصة
  

    واملمارسات اجليِّدةةجحا النتجاربال  - ٢- ٣  
ملمارسات اجليِّدة فيما يتعلق بتنفيـذ الفـصل        واالتجارب الناجحة   ُيسلَّط الضوء على ما يلي من       

  :الرابع من االتفاقية
 اجملـرمني ويف قـضايا تـسليم      املساعدة القانونية املتبادلـة     تتعاون مجهورية كوريا يف جمال        •  

تعاوناً واسَع التنوُّع، وقـد اعتمـدت عـدداً مـن التـدابري الـيت أمكـن اعتبارهـا ممارسـات                
 كثــرة عــدد طلبــات املــساعدة يف األمــور اجلنائيــة الــيت  جيِّــدة، كمــا تــشهد عليــه مــثالً 
 .نفذهتا مجهورية كوريا بنجاح
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واملعاهـدات  املـساعدة القانونيـة املتبادلـة       تقدِّم مجهورية كوريا مبوجب قانوهنـا املتعلـق ب          •  
اليت أبرمتها مساعدة قانونية واسعة التنوُّع، كما تشهد عليه كثرة عـدد الطلبـات الـيت                

 .املساعدة القانونيةابري اليت تتَّبعها فيما يتعلق بذهتا والتدنفَّ

تتعاون مجهورية كوريـا مـع الـدول الطالبـة وتتـشاور معهـا عنـد اإلمكـان لتـذليل كـل                      •  
وقــد اعُتــرب ذلــك ممارســة جيِّــدة، . غمــوض أو عــدم يقــني قــانوين قــد يعتــري الطلبــات

 .حاالت رفض حىت تارخيهأيِّ ده عدم وجود يؤكِّ كما

سـريورة تسلـسل األعمـال يف وزارة العـدل سـريورة مالئمـة لتقـدمي املـساعدة                  اعُتربت    •  
 .الكاملة واآلتية يف حينها يف األمور اجلنائية

ــشطةُ وحــدة     •   ــدعِّم أن ــة  ت ــى    االســتخبارات املالي ــا عل ــة كوري ــدرةَ مجهوري ــا ق ووظائفُه
 إنفـاذ القـانون،      األشـكال وعلـى التعـاون يف       ةع املتنوِّ ةالكاملاملساعدة القانونية املتبادلة    

 .ل ممارسةً جيِّدة على صعيد مكافحة الفساد العاملية النطاقومتثِّ

. تنخرط مجهوريـة كوريـا يف التعـاون الـدويل بـصفتها جهـة مقدِّمـة للمـساعدة التقنيـة                     •  
ى ومن األمثلة على ذلـك دورات التـدريب الـيت جتريهـا املؤسـسات الكوريـة علـى شـتَّ                   

ــل وحــدة االســتخبار    ــة    املــستويات، مث ــة، ووكال ــة الكوري ــة العام ــرة النياب ــايل، ودائ امل
 .الشرطة الوطنية الكورية، واللجنة املعنية مبكافحة الفساد وباحلقوق املدنية

رات التفـــاهم الـــيت أبرمتـــها مؤســـسات خمتلفـــة، منـــها وحـــدة       يـــشهد عـــدد مـــذكِّ    •  
الكوريـة،  ودائـرة النيابـة العامـة الكوريـة ووكالـة الـشرطة الوطنيـة           االستخبارات املالية   

  .على تعاون املؤسسات الكورية تعاوناً ذا شأن
 عمـل مركـز التحقيـق اجلنـائي العلمـي الرقمـي لـدى النيابـة العامـة الكوريـة العليـا                       ُيَعدُّ  •  

وقاعدة البيانات املركزيـة املـشتركة بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون مـن املمارسـات اجليِّـدة              
 .على صعيد تعزيز التعاون يف إنفاذ القانون

  
    التنفيذتواجه اليت ياتالتحدِّ  - ٣- ٣  

 : باختاذ اخلطوات التاليةلفساداى املضي يف تعزيز تدابري مكافحة قد يتسنَّ

لئن كان ميكـن جلمهوريـة كوريـا أن تطبِّـق بـصورة مباشـرة مـا أبرمتـه مـن معاهـدات                         •  
هـا  فلعلَّثنائية ومتعددة األطراف، وكانت هلذه املعاهدات الغلبة على قانوهنـا الـداخلي،      

مع ذلك تقوم، يف سياق اإلصالحات القانونية اجلارية، مبراجعة قانوهنا املتعلق بتـسليم             
جلعلــهما يتنــاوالن بــصورة أكثــر املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وقانوهنــا املتعلــق ب اجملــرمني
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ويتــسم ذلــك . حتديــداً االلتزامــات ذات الــصلة الواقعــة علــى عاتقهــا مبوجــب االتفاقيــة
صة عندما ال يكون يف القانون الداخلي حكم مناظر لتدبري مـن التـدابري الـيت                بأمهية خا 

يـسري علـى مجهوريـة       تقضي هبا االتفاقية أو عندما يتضمن القانون الداخلي التزاماً ال         
 .كوريا بل على دولة شريكة هلا فقط

ــة الكامــل، مبراجعــة املعاهــد    لعــلَّ  •   ــا تقــوم، يف ســياق تنفيــذ االتفاقي ــة كوري ات  مجهوري
يقــع علــى عاتقهــا مــن   النافــذة الــيت أبرمتــها للتكفــل باتــساقها مــع االتفاقيــة ومــع مــا   

 .التزامات دولية

 كوريــا علــى إخطــار األمــم املتحــدة علــى النحــو الــالزم بأهنــا تقبــل    ُتــشجَّع مجهوريــةُ  •  
 .اجملرمنياالتفاقية أساساً قانونياً لتسليم 

 عـدة تتنـاول مالحقـة الرعايـا فينبغـي        لئن كانت مجهورية كوريا قد أبرمت معاهـدات         •  
ما فيما يتعلق بالشركاء الـذين ال تـربطهم         ال سيَّ (ياً للمزيد من اليقني القانوين      هلا، توخِّ 

وأن جتـري    اجملـرمني ، أن تدرج مثل هذا احلكـم يف قانوهنـا املتعلـق بتـسليم               )هبا معاهدة 
  .مراجعة كاملة ملا أبرمته من معاهدات ذات صلة

ب يقـضي بالتـشاور مـع الـدول الطالبـة قبـل          كوريا تنظر يف إدراج متطلّـ      مجهورية   لعلَّ  •  
، وأن تراجـع مـا أبرمتـه مـن معاهـدات            اجملرمنيرفض التسليم يف قانوهنا املتعلق بتسليم       

 .ذات صلة

 مجهوريــة كوريــا تراقــب تطبيــق مبــدأ التجــرمي املــزدوج بغيــة الــسهر علــى تقــدمي    لعــلَّ  •  
 .افق مع االتفاقيةاملساعدة غري القسرية على حنو يتو

املــساعدة القانونيــة قــد يكــون مــن املفيــد املــضيُّ يف مراجعــة أحكــام القــانون املتعلــق ب    •  
اخلاصة بضمان أمان السجناء أثنـاء نقلـهم وحبـسهم وإعـادهتم، وتعـديلُ هـذه                املتبادلة  
 التعديلَ التشريعي املمكن سهراً على تقدمي مجهورية كوريا نفـس الـضمانات             األحكام

 .نونية اليت ُتلزم الدول الطالبة بتقدميهاالقا

 مجهورية كوريا ُتشجَّع علـى      لئن كانت املعاهدات تتناول قاعدة األحكام اخلاصة فإنَّ         •  
، نظـراً  املـساعدة القانونيـة  النظر يف اعتماد تـدابري ذات صـلة تـدَرج يف قانوهنـا املتعلـق ب          

 .إىل عدم وجود ممارسة عملية يف هذا الصدد

نظــر عــن كــل التــزام ذي صــلة قــد تقــضي بــه املعاهــدات، ميكــن جلمهوريــة  بــصرف ال  •  
املــساعدة دَرج يف قانوهنــا املتعلــق بكوريــا أن تنظــر يف اعتمــاد تــدابري حمــدَّدة الطــابع تـُـ  
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السرية علـى حنـو تقيُّـد الـدول         بشأن   مبا يرد من طلبات      القانونية املتبادلة لضمان تقيُّده   
 .به الطالبة

ما خبــصوص يــاً منــها للمزيــد مــن الــيقني القــانوين، وال ســيَّيــا، توخِّ مجهوريــة كورلعــلَّ  •  
بـاً يقـضي بتبيـان أسـباب رفـض          الشركاء الذين ال تربطها هبـم معاهـدات، تـدرج متطلّ          

ــق   ــا املتعلـ ــساعدة يف قانوهنـ ــدمي املـ ــةتقـ ــساعدة القانونيـ ــدات باملـ ــافة إىل املعاهـ ، باإلضـ
 .الصلة ذات

باً يقـضي   متطلّاملساعدة القانونية املتبادلة    ا املتعلق ب   مجهورية كوريا تدرج يف قانوهن     لعلَّ  •  
بالتشاور قبل رفض أو إرجاء تقـدمي املـساعدة، وجتـري مراجعـة شـاملة ملـا أبرمتـه مـن                     

 .معاهدات ذات صلة

 مجهوريــة كوريــا تقــوم، إضــافةً إىل إدراج األحكــام ذات الــصلة فيمــا أبرمتــه مــن لعــلَّ  •  
تعلــق بــضمان األمــان أثنــاء النقــل فيمــا خيــص  معاهــدات، بتــضمني تــشريعاهتا الــنص امل

  .األفعال السابقة للشهود وسائر األشخاص الذين جيري نقلهم
 
 


