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   خالصة وافية -ثانياً 
   جامايكا    

 يف سياق تنفيذ اتفاقية جلامايكاسي إلطار القانوين واملؤسَّعن ا ة عامحملة: مةمقدِّ  - ١  
   املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
/ أيلـول  ١٦ يف   ")االتفاقيـة ("اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد             على جامايكا وقَّعتلقد  

مــا خيــص وبــدأ نفــاذ االتفاقيــة في. ٢٠٠٨رس مــا/آذار ٥قت عليهــا يف ، وصــد٢٠٠٥َّ ســبتمرب
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٥ بتاريخ جامايكا

ــائم علــى أســاس نظــام احلكــم الربملــاين       هــيجامايكــاو ــة ذات حكــم دميقراطــي برملــاين ق  دول
فالنظــام القــضائي والقــانوين يف جامايكــا يــستند إىل     ). نظــام وستمنــستر (لكــة املتحــدة  مللم
ــا   واملمارســة األنغلوسكــسوينانون القــ ــصلة املعمــول هبــا يف بريطاني ــسق متعــدِّد  ذات ال ، مــع ن
ت جامايكــا قانوهنــا الــداخلي نوقــد ضــمَّ. املدنيــةالقــضايا  اجلنائيــة والقــضايا لتنــاول درجاتالــ

منـذ  ") قـانون منـع الفـساد     ("الفساد  ) منع(أدرجتها يف قانوهنا اخلاص بـ     أحكاماً من االتفاقية إذ   
 كمـا أنَّ  . ، فكـان ُيعمـل فيهـا بقـانون لتنفيـذ االتفاقيـة حـىت قبـل أن تـصدِّق عليهـا                     ٢٠٠١ عام

جامايكـا طــرف يف اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة الفــساد، وقــد استعرضــت الوضــع فيهــا  
  .جلنة خرباء آلية متابعة تنفيذ هذه االتفاقية

جلنـة منـع الفـساد،    : لى اهليئـات التاليـة  ويشتمل اإلطار املؤسَّسي ملكافحة الفساد يف جامايكا ع     
زاهـة، وفـرع مكافحـة الفـساد التـابع لقـوَّات الـشرطة اجلامايكيـة، وقـسم التحقيقـات                    وجلنة الـن  

وتتولَّى وزارة العدل املسؤولية عـن تقـدمي التوصـيات          . واملقاول العام املالية التابع لوزارة املالية،     
ــة إىل مكافحــة ا  لفــساد وعــن تنفيــذ هــذه الــسياسات، وتقــوم شــىت    املتعلقــة بالــسياسات الرامي

  .إداراهتا باإلصالحات الالزمة لإلطار التشريعي اخلاص مبكافحة الفساد
 مـن الدسـتور، املالحقـةَ    ٩٤سلطاته مبوجـب املـادة   يف إطـار ممارسـته لـ     ويتولَّى مدير النيابة العامة،     

ات الـشرطة اجلامايكيـة، والوكـاالت       وتقـدِّم قـوَّ   . يف القضايا اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك جـرائم الفـساد            
ــة      ــة، وشــىت وزارات احلكوم ــسم التحقيقــات املالي ــل ق ــق، مــن قبي ــصة يف التحقي ــا/املتخصِّ / إداراهت

وكاالهتا، امللفات اليت تتضمَّن الشكاوى املتعلقة باألفعال اجلنائية املدَّعى بارتكاهبا أو املـشتبه فيـه،               
ــاً لإلرشــاد في    ــا أفعــال الفــساد، طلب ــا فيه ــشروع يف حتقيقــات أو مواصــلة    مب مــا إذا كــان ينبغــي ال

وتعمل ضمن مكتـب مـدير النيابـة العامـة وحـدات متخصِّـصة ومـدَّعون عـامون           . حتقيقات جارية 
  .يتناولون قضايا الفساد، وشؤون تسليم املطلوبني، واملساعدة القانونية املتبادلة
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      التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  
      الستعراض اقيدواد امل تنفيذ علىحظات مال  - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد ( واملتاجرة بالنفوذ الرشو    
  . من قانون منع الفساد) ٢(و) ١( ١٤جيرَّم الرشو واالرتشاء مبوجب املادتني 

. واســعاًمــن قــانون منــع الفــساد تفــسرياً  ) ١( ٢وفــق املــادة " العمــومي املوظــف"ويفــسَّر مــصطلح 
 )د( )٥( ٤ووفقاً للمادة   . وظفني املعيَّنني واملوظفني املنتَخبني، مبن فيهم أعضاء الربملان       يشمل امل  فهو
زاهـة تلقِّـي البالغـات عمَّـا ُيـدَّعى بارتكابـه مـن         الربملان تتولَّى جلنة الن ) نزاهة أعضاء (قانون   من

 يتـورَّط فيهـا    مـن قـانون منـع الفـساد، الـيت     ١٤أعمال الفساد، حبسب تعريفـه الـوارد يف املـادة           
وُيفاد هبذه األفعال رئـيس الربملـان ومـدير    . أعضاء الربملان، كما تتولَّى التحقيق يف هذه األفعال    

  .ومل ُتَسق أمثلة على مثل هذه القضايا. من القانون ذاته) ٤( ١٢النيابة العامة وفقاً للمادة 
.  والقـضاة املقـيمني    ناف حمكمة االسـتئ    ورئيسَ م قانون منع الفساد رئيَس القضاة      أحكا وتشمل

  .أمَّا سائر القضاة فال ُيعتربون موظفني عموميني
 من قانون منـع الفـساد، لكـنَّ   ) ٤( ١٤املادة  مبقتضىاألجانب العموميني  املوظفني   رشو مرَّوجي

أمَّـا االرتـشاء فلـيس مـشموالً بالتـشريعات          . ذلك ال يشمل موظفي املنظمات الدولية العمومية      
  .اجلامايكية

طـاع   واالرتـشاء يف الق    من قانون منع الفساد أفعـال الرشـو       ) ١٢(إىل  ) ١٠( ١٤ املادة لوتشم
 كـل شـخص     بالوكيلوُيقصد  .  املعين الوكيلرب عمل   أعمال  شؤون أو   اخلاص عندما تتعلق ب   

يــستخدمه شــخص آخــر أو يعمــل حلــساب شــخص آخــر؛ وُيقــصد بــرب العمــل كــل شــخص 
إىل اجلــرائم الــيت يرتكبــها ) ١٢(إىل ) ١٠( ١٤وال يــشري نــص املــواد . يــستخدم شخــصاً آخــر

فهـؤالء ليـسوا مـسؤولني مبوجـب        . بصورة مباشرة أشخاص من قبيل أرباب العمل أو املديرين        
 من قانون الشركات إالَّ فيما خيص اجلوانب املتعلقـة بالعنايـة الواجبـة يف               ١٥٠  إىل ١٤٤ املواد

  .سياق متطلبات احملاسبة ومراجعة احلسابات
  .م جامايكا املتاجرة بالنفوذوال جترِّ

    
    )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    

ويعتـرب القـانون أنَّ الـشخص       . عائدات اجلرمية قانون   من   ٩٢مبوجب املادة    غسل األموال    مرَّجي
ــةً إذا   ــى أيَّ       "يرتكــب جرمي ــشأ، أو أخف ــة املن ــى ممتلكــات جنائي ــشتمل عل ــة ت اخنــرط يف معامل
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جلبـها إىل جامايكـا، أو حوَّهلـا،       تـصرَّف هبـا، أو     تـستَّر عليهـا، أو     قبيـل، أو  ممتلكات من هذا ال   
 مــن قــانون عائــدات اجلرميــة جتــرِّم   ٩٣كمــا أنَّ املــادة ". أخرجهــا مــن جامايكــا  نقلــها، أو أو

 مـن  ٩١ويشمل ذلـك، وفقـاً للمـادة    . احتياز املمتلكات اجلنائية املنشأ، واستعماهلا، وامتالكها  
الفعــل اجلرمــي، أو التــآمر الرتكابــه، أو احلــثَّ عليــه، أو   جلرميــة، الــشروع يفقــانون عائــدات ا
وميكن أن تـشمل هـذه املـصطلحات        . تسبيبه النصح به، أو   التشجيع عليه، أو   املساعدة فيه، أو  

  .املشاركة يف اجلرمية أو تسهيلها
املنـشأ إذا كوَّنـت     من قانون عائـدات اجلرميـة، ُتعتـرب املمتلكـات جنائيـة             ) ١( ٩١ووفقاً للمادة   

مثَّلت منفعةً للشخص املعين تأتَّت من فعل إجرامي، كلياً أو جزئياً، سواء أمت ذلـك بـصورة                  أو
ــري مباشــرة    مباشــرة أم ــصورة غ ــل      (ب ــذي ارتكــب الفع ــشخص ال ــة ال ــك هلوي ــة يف ذل وال أمهي

عـل اجلنـائي     من قانون عائـدات اجلرميـة، ُيقـصد بالف         ٢ووفقاً للمادة   ). اإلجرامي أو استفاد منه   
وُتعترب اجلرائم املرتكبة خـارج جامايكـا جـرائم أصـلية إذا            . الفعلُ الذي ميثِّل جرمية يف جامايكا     

وجيـوز أن يـدان الـشخص يف غـسل األمـوال      . كانت سـُتعترب كـذلك لـو ارُتكَبـت يف جامايكـا       
  .ويف اجلرائم األصلية اليت تفضي إليه
مــن ) ١( ١٤قــانون عائــدات اجلرميــة واملــادة   مــن ٩٣ و٩٢وجيــرَّم اإلخفــاء مبوجــب املــادتني  

  .قانون منع الفساد
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد ( اإلثراء غري املشروع ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس    
تــرد األحكــام املتعلقــة بــاختالس املمتلكــات أو تبديــدها أو تــسريبها بــشكل آخــر يف قــانونني     

 مــن ٢٢مــن قــانون منــع الفــساد واملــادة  ) ٨(و) ب) (٦( ١٤فهــي تتمثَّــل يف املــادة . خمــتلفني
الـشخص املـستخَدم يف اخلدمـة العامـة         "وُتستخدم يف قـانون الـسرقات عبـارة         . قانون السرقات 

ــة أو ــصاحبة اجلاللـ ــديها    لـ ــة أو موظـــف لـ ــشرطة اجلامايكيـ ــوَّات الـ ــو عـــضو يف قـ ". الـــذي هـ
" املوظـف العمـومي   "فـسَّر عبـارة      جامايكا إىل أنَّه ميكن تفسري هذه العبـارة كمـا تُ           أشارت وقد

  .املستعَملة يف قانون منع الفساد
، بينمـا يـشري     "منقولة، أو نقـود، أو سـندات ماليـة         أيَّة أموال "ويشمل قانون السرقات اختالس     

. قــانون منــع الفــساد إىل املمتلكــات، مــا يــشمل املمتلكــات املنقولــة واملمتلكــات غــري املنقولــة   
روا االسـتعراض بتوحيـد املـصطلحات املـستعَملة يف األحكـام            هذا الصدد، أوصـى مـن أجـ        ويف

ــة وغــري       ــها وغــري امللموســة، واملنقول ــواع األصــول، امللموســة من ــة حبيــث تــشمل مجيــع أن املعني
املنقولة، واملادية وغري املاديـة، والوثـائق والـصكوك القانونيـة الـيت تثبـت ملكيـة األصـول املعنيـة              
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حلكم املعين من ناحية التطبيق غـري بيِّنـة طاملـا مل ُتـَسق أيَّـة                وتظل قيمة ا  . وجود مصلحة فيها   أو
  .أمثلة على قضايا من هذه القبيل

ــواد       ــضى املــ ــاص مبقتــ ــاع اخلــ ــتالس يف القطــ ــب االخــ ــض جوانــ ــنظَّم بعــ ) ب( )١( ٢٢وتــ
  . من قانون السندات املالية٢٧ من قانون السرقات واملادة ٢٥و‘ ٢‘ )١( ٢٤و

. مـن قـانون منـع الفـساد    ) ٦( ١٤ائف جترميـاً جزئيـاً مبوجـب املـادة         وجترَّم إساءة استغالل الوظ   
بفعـل  عدم القيـام  وال تشمل   واجلرمية املنصوص عليها يف هذه املادة مقصورة على أفعال حمدَّدة           

  .ما
مــن قــانون منــع الفــساد يف حالــة امــتالك ) ٥( ١٤وجيــرَّم اإلثــراء غــري املــشروع مبوجــب املــادة 

تتناسب مع مـا يكـسبه بـصورة قانونيـة وال يـستطيع تبيـان منـشئها              الاملوظف العمومي أصوالً    
  .على حنوٍ مرضٍ عند طلب ذلك منه

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

وقـد ُبـيِّن أنَّ     .  جرمية إعاقة سري العدالة علـى حنـو غـري مـشروع            األنغلوسكسوينيتناول القانون   
يد، أو القوة، أو الرشـوة، أو الـضغط مـن أيِّ نـوعٍ              أركان هذه اجلرمية جتتمع إذا اسُتعني بالتهد      

كــان، حلــرف مــسار العدالــة عــن طريــق التــدخُّل للتــأثري علــى الــشهود، أو احلــثِّ علــى اإلدالء 
كمـا أنَّ أركـان هـذه اجلرميـة جتتمـع إذا اسـُتعني مبثـل هـذه                  . بشهادة زور، أو التالعـب باألدلـة      

قُـدِّمت   وقـد .  إنفـاذ القـانون بواجبـاهتم الرمسيـة    الوسائل للتأثري يف اضطالع القـضاة أو مـوظفي       
بعض السوابق القضائية، لكنَّ املعلومات املعنية ليست كافيةً لتحليـل مـا إذا كـان ذلـك يـشمل             

 ذلـك مـن ناحيـة        قيمـة  لتقدير من االتفاقية وال     ٢٥من املادة   ) ب(و) أ(مجيع تفاصيل الفقرتني    
  .التطبيق

    
    )٢٦املادة  (ة االعتباريالشخصياتمسؤولية     

ــصَّ   ــد ن ــة      لق ــاريني اجلنائي ــسؤولية األشــخاص االعتب ــى م ــداخلي عل ــانوين ال ــام الق ــاً . النظ فوفق
سة، سـواء أكانـت شـركة       كـل مؤسَّـ   " شـخص " من قـانون التفـسري يـشمل املـصطلح           ٢ للمادة

، أو مجعيـة، أو رابطـة، أو هيئـة أخـرى مؤلَّفـة مـن                ة شـركات جممَّعـة، وكـل نـادٍ        واحدة أم عـدَّ   
تــسري أحكــام قــانون الــشركات، الــذي يــنظِّم أيــضاً  كمــا. ة أشــخاص واحــد أو عــدَّشــخص

ُتــَسق أمثلــة علــى قــضايا تبــيِّن ســبلَ إثبــات هــذه   ومل. مــسؤولية األشــخاص االعتبــاريني املدنيــة
  .املسؤولية فعلياً
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 من قانون منع الفساد بتغـرمي األشـخاص الطبيعـيني واألشـخاص االعتبـاريني      ١٥وتقضي املادة   
 وعند ارتكاب اجلرمية ألوَّل مرة تْبلُغ الغرامة القـصوى الـيت جيـوز القـضاء هبـا                . نفس الغرامات ب

ــاً ــة ومخــسة    مليون ــة احملكمــة االبتدائي ــة يف حال ــدوالرات اجلامايكي ماليــني دوالر  واحــداً مــن ال
ويــنص قــانون الــشركات علــى جــواز إهنــاء . الدرجــة الثانيــة احملليــةحمكمــة جامــايكي يف حالــة 

د الشركة، مثالً، يف احلاالت اليت تشري فيها املالبسات إىل أنَّ أعماهلا ُتجـرى لغـرض غـري                  وجو
  . من قانون الشركات١٦٧ إىل ١٦١قانوين، وفقاً للمواد 

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

فهـي  " أيا كان شكلها" األفعال التحضريية    تنطبق على من قانون منع الفساد     ) ٣(  ١٤ املادة   مع أنَّ 
 مـن هـذا     ١٤  مـن املـادة   ) ٢(و) ١( إالَّ فيما يتعلـق بـاجلرائم املنـصوص عليهـا يف الفقـرتني               ال تنطبق 
 أفعـال التحـضري الـيت تتخطَّـى شـكلها املتمثِّـل يف التحـريض،          ينطبـق علـى   فهذا القـانون ال     . القانون

شـكال ذات الـصلة      األ  علـى   مـن قـانون عائـدات اجلرميـة        ٩١ املـادة    وتنطبـق . التآمر  الشروع، أو   أو
  .جلرمية غسل األموال واإلخفاء

    
    )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     

ع الفساد، ُيعاقَب على جـرائم الفـساد         من قانون منْ   ١٥حبسب أحكام التنظيم الواردة يف املادة       
ل مـرة ومـن    يرتكبـون اجلرميـة ألوَّ     ْنن بـني مَـ    ويفـرِّق القـانو   . بعقوبات غرامة وعقوبـات سـجن     

ا أمــام احملكمــة االبتدائيــة ى خطــورة القــضية ُيحــاكَم فيهــا إمَّــوحبــسب مــد. يعــاودون ارتكاهبــا
بة من احملكمـة العليـا وجيـوز هلـا أن تقـضي             ْعأمام حمكمة الدرجة الثانية احمللية، اليت تشكِّل شُ        أو

 فغالبـاً مـا ُيقـضى       ، ارتفاعـاً بالغـاً    قصوى للغرامات مرتفعةً   املبالغ ال  مل تكن ا  فلمَّ. بعقوبات أشد 
) ٦( ١٠ومثة عقوبات إدارية منصوص عليهـا يف الفقـرتني          . معاًبعقوبة التغرمي وعقوبة السجن     

  . القضائية والئحة اخلدمة، ويف الئحة خدمة الشرطةالعموميةمن نظام موظفي اخلدمة ) ٧(و
 النيابــة العامــة بــسلطة تقديريــة للمالحقــة علــى  مــديرع  مــن الدســتور، يتمتَّــ٩٤ووفقــاً للمــادة 

  .أساس عناصر مثل كفاية األدلة، ووجود إمكانية معقولة لإلدانة، واملصلحة العامة
  .وال هتيِّئ قوانني جامايكا ملنح املوظفني العموميني حصانات من املالحقة اجلنائية

 مــن قــانون القــضاء ٣١املــادة  مــن قــانون إطــالق الــسراح بكفالــة و ١٤ و١٣وتــنص املادتــان 
موجـب الدسـتور حيـق للمتـهم        بف. على إمكانيـة مـنح اإلفـراج بكفالـة        ) االختصاص االستئنايف (
ــة  أنْ ــه بكفال ــشرطة     . ُيفــَرج عن ــدَّمت ال ــسراح حــىت إذا ق ــإطالق ال ــأمر ب وجيــوز للقاضــي أن ي
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الكفالـة املعنيـة فيعـود      ا حتديد مبلـغ     أمَّ. االدِّعاء العام الربهان الكايف على وجوب عدم منحه        أو
  .ع بسلطة تقديرية يف هذا الشأنأمره للقاضي الذي يتمتَّ

 من قانون اإلفراج املشروط، جيـوز أن ُيفـَرج إفراجـاً مـشروطاً عـن أيِّ سـجني       ٦ووفقاً للمادة  
يقضِّي عقوبة سجن تزيد مدَّهتا عن اثين عشر شهراً بعد أنْ يكون قد أمـضى يف الـسجن ثلـث                    

قـدَّم معلومـات   ومل ُت. قوبة أو اثين عشر شهراً، إذا قل ذلك الثلث عن هـذه الفتـرة  مدَّة هذه الع 
  .عن السبيل إىل مراعاة مدى خطورة اجلرمية عند اختاذ القرار بشأن اإلفراج املشروط

ــا    ــة أو إبَّ ــا جتــري احملاكم ــاً     وجيــوز، ريثم ــة، أن ُيقــضى حبظــر العمــل وفق ن اإلجــراءات التأديبي
 مـن   ٢١ من الئحة خدمة الشرطة، واملـادة        ٣٥ اخلدمة العمومية، واملادة      من الئحة  ٣٢ للمادة

 الئحـة   كمـا أنَّ  . ويقترن هذا احلظر بتخفـيض املـدفوعات مـن الراتـب          . الئحة اخلدمة القضائية  
ت املقتـرن بعـدم دفـع الراتـب وباحلرمـان مـن          خدمة الشرطة تـنص علـى خيـار كـف اليـد املؤقَّـ             

 تنطبـق علـى    النـصوص املعنيـة ال  بيـد أنَّ . ات العائـدة للحكومـة  مجيع املالبـس الرمسيـة واملمتلكـ      
  .مجيع املوظفني العموميني

 مـن   ٣٥وعند إدانة املتهم، جيوز تسرحيه من الوظيفـة أو إيقـاع عقوبـة أخـرى بـه وفقـاً للمـادة                      
 مـن الئحـة اخلدمـة       ٢٤ من الئحة خدمة الـشرطة، واملـادة         ٣٨الئحة اخلدمة العمومية، واملادة     

ويضاف إىل ذلك أنَّ نظام موظفي اخلدمة العمومية يتـضمَّن قائمـة بعقوبـات تأديبيـة                . ةالقضائي
  .تؤخذ فيها باالعتبار طبيعة اجلرمية ومدى خطورهتا

 ،)عـاء لعقــد اتفاقــات بينــهما تفــاوض الــدفاع واالدِّ(ووفقـاً لقــانون القــضاء اجلنـائي اجلامــايكي   
 املـتَّهم أن ُيالَحـق قـضائيا علـى     طلب يقبل  مع املتهم وأنْرم اتفاقاًْب ُيجيوز ملدير النيابة العامة أنْ  

ى ه مـذنب ووفَّـ    م مرافعـة اعتـرف فيهـا بأنَّـ         هتم موجَّهة إليـه، إذا قـدَّ       أن ُتسَحب   أخف أو  جرمية
 مـن   ١٠وتقـضي املـادة     .  تتصل هذه االلتزامات بتقـدمي معلومـات       وميكن أنْ . بالتزامات أخرى 
وميكـن أن   . فيهم القضاة املقيمون ليـسوا ملـَزمني باالتفـاق املعـين           القضاة ومبن    هذا القانون بأنَّ  

ــْدَرج ــف       ُي ــشمولني بتعري ــداد امل ــة يف ِع ــات أو أدل ــدِّمون معلوم ــذين يق ــاونون ال ــون املتع  اجملرم
  . من قانون احلماية القضائية وأن حيظوا باحلماية٢الشهود الوارد يف املادة 

    
    )٣٣ و٣٢ املادتان(غني محاية الشهود واملبلِّ    

، الــذي بــدأ ")القــضائيةمايــة احلقــانون ("يف إطــار القــضاء حمايــة للقــانون اجلامــايكي اليعــرِّف 
 أو قـام    م أدلـةً   أو قـدَّ   ىل بإفـادةٍ  أْدالذي يكون قـد     شخص  ال"ه  ، الشاهد بأنَّ  ٢٠٠٨نفاذه يف عام    

وافـق  يكـون قـد      ، أو تقدمي هـذه األدلـة     وأ باإلدالء هبذه الشهادة     اًمملَزيكون  باألمرين معاً، أو    
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هـذا   يـشمل     أنْ جيـوز  ،)أ( )٢( ٩وباالستناد إىل املادة    ". على تقدمي هذه   أو   بتلكعلى اإلدالء   
 يف هامــا قــد يكــون األمــُر الــذي، "الــذي يــرجَّح أن يكــون شــاهداً "الــشخص التعريــف أيــضاً 

ــاوننيوميكــن أيــضاً اعتبــار   . املراحــل األوىل مــن التحقيــق   مج احلمايــة  مــشاركني يف برنــا املع
م ، الـيت يـنظَّ  )٢( ٩املـادة  لكـن يبـدو أنَّ      . وقد يكون هؤالء األشخاص من األقـارب      . القضائية

شمل تـ  ال   اهـ تـشري إىل أنَّ   مصوغة صياغة   ،  مبوجبها تقدمي الطلبات من جانب مدير النيابة العامة       
ني، ومــوظفي  أعــضاء هيئــات التحكــيم، واملــوظفني القــضائيني، واملــوظفني القــانوني معــاوين إالَّ

غة املعنيـة إلتاحـة   بإعـادة تقيـيم الـصيا   يوصـى  لـذا،   .شمل الـشهود  تـ ال  وأجهزة إنفـاذ القـانون،      
  .بني منهم أيضاًالة ألقارب الشهود واخلرباء واألشخاص املقرَّتوفري احلماية الفعَّ

ة هـي الوحـدة املعنيـة بتـسيري شـؤون محايـ           ") املركـز اإلداري  ("والسلطة املسؤولة عـن الربنـامج       
وميكـن أن يكـون مـن بـني     . الشهود ودعـم اجملـين علـيهم التابعـة لـوزارة األمـن الـوطين والعـدل         

ولـيس هنـاك    . تدابري احلماية استحداث هوية جديـدة للـشخص املعـين أو نقلـه إىل مكـان آخـر                 
 قـانون جديـد   ٢٠١٢لكن أُجيز يف عـام    . حالياً قواعد خاصَّة واجبة التطبيق فيما يتعلق باألدلة       

وعندما يبدأ نفاذ هذا القانون سيغدو مـن اجلـائز االسـتعانة    . األدلة) دابري اخلاصَّة املتعلقة بـ   الت(لـ
مـن  ) ب( ٨ ووفقـاً للمـادة  . بالوسائل الفيديوية وغريها من الوسائل لإلدالء بالشهادة ولتلقّيهـا    

  .اإلداريهذا القانون، يقدِّم مفوَّض الشرطة احلماية قبل صدور القرار ذي الصلة عن املركز 
ومل تتوفَّر إبَّان إجراء االسـتعراض أيَّـة معلومـات عـن عـدد األشـخاص الـذين تلقَّـوا احلمايـة يف                       

  .إطار هذا الربنامج
) ٢( ٣  وفقـاً للمـادة  األشخاص تربم جامايكا مع الدول األخرى اتفاقات بشأن نقل وجيوز أنْ 

  .من هذا القانون
اص بالكــشف عــن املعلومــات علــى حنــو   اخلــ٢٠١٠، بــدأ نفــاذ قــانون عــام  ٢٠١٢ويف عــام 

 مــن هــذا القــانون علــى تــوفري احلمايــة مــن أيِّ ضــرر مهــين، وترســي  ١٦وتــنص املــادة . حممــي
 منــه قرينــةً مفادهــا أنَّ التــدبري الــضار الــذي ُيتَّخــذ يف وقــت قريــب مــن وقــت عمليــة ١٧ املـادة 

  . ذلكالكشف احملمي ُيعترب نتيجةً هلذا الكشف ما مل يثبت رب العمل غري
 منـه   ٢٤كما أنَّ املادة    . وجيرِّم القانون املعين منع املوظف من كشف معلومات على حنو حممي          

  .تقضي بسّرية املعلومات املعنية وجترِّم انتهاك سّريتها
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    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     
 عائـدات اجلرميـة واملمتلكـات ذات        ة مـصادرةُ   من قـانون عائـدات اجلرميـ       ٥نظَّم مبوجب املادة    ُت

كمـا  . ات واألجهزة املراد استعماهلا الرتكاب اجلرائم املعنيـة        املعدَّ  على  ذلك ينطبق وال. الصلة
ينظِّم قانون عائدات اجلرمية جوانب التفتيش والتجميد واحلجز، وذلك مبوجـب نـصوص شـىت               

 ينـاير /ويف الفتـرة املمتـدة مـن كـانون الثـاين          . ١١٩ و ١١٥ و ٧٥ و ٤٠  إىل ٣٢فيه، منها املواد    
 أُجريت عمليات مصادرة يف أربع قـضايا وأُصـدرت          ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين  إىل تشرين  ٢٠٠٨

 مـن قـانون عائـدات اجلرميـة تـسيري           ٤١وينظَّم مبوجب املادة    . قضية أوامر ضبط يف أربع عشرة    
لة يف وحدة تـدبُّر املوجـودات التابعـة لقـسم       الشؤون ذات الصلة على يد السلطة املركزية املتمثِّ       

  .التحقيقات املالية
وإذا كانت املمتلكات املعنية قد ُخلطت مـع غريهـا، أو ُنقلـت، أو أُنقـصت نقـصاناً كـبرياً، أو                     

ــذَّ    ــهار كانــت موجــودة خــارج جامايكــا، أو تع ــةً   تعقُّب ــا قيم ــا يكافئه ــصاَدر م . ، فيجــوز أن ي
  .ه احلالة دون إخالل حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النيةوتسري األحكام ذات الصلة يف هذ

جالت املاليـة   جالت املصرفية والـسِّ   ي السِّ ل القيود املتعلقة بالسرية املصرفية عائقاً يف حترِّ       متثِّ وال
ــاً جالت التجاريـــة، وحجـــز هـــذه الـــسِّ والـــسِّ مـــن قـــانون ) ٢(و) ١( ٤٥مـــادة للجالت وفقـ

  .د فيه واجلدول الرابع الواراملصارف
    

   )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
وال ُيقبـل االسـتناد إىل اإلدانـات        . ال تقضي القوانني اجلامايكية بأيِّ تقادم فيما خيص اجلنايـات         

  .السابقة يف دول أخرى
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
 ليـشمل اجلـرائم املرتكَبـة       وين األنغلوسكـس  القـانون ميتد نطاق الوالية القضائية، حبـسب مبـادئ         

. علــى مــنت ســفينة ترفــع علــم جامايكــا أو علــى مــنت طــائرة مــسجَّلة مبوجــب قــوانني جامايكــا 
) ١( ١٤ من قانون منـع الفـساد تنـاول اجلرميـة املنـصوص عليهـا يف املـادة           ) ٩( ١٤ وجتيز املادة 

وال . بـت يف جامايكـا    اليت يرتكبها خـارج جامايكـا أحـد رعاياهـا كمـا لـو أنَّهـا ارُتك                ) ٨( إىل
املتـــصلة بالرشـــوة يف ) ١٢(إىل ) ١٠( ١٤يـــشمل ذلـــك اجلـــرائم املنـــصوص عليهـــا يف املـــادة  

  .القطاع اخلاص
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    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
ال تنطوي قوانني جامايكا علـى أحكـام تـنظِّم عواقـب جـرائم الفـساد، مثـل األحكـام القاضـية               

  .ل االتفاقات اليت يتبيَّن أنَّها غري قانونية بسبب جرمية فساد، أو بسحب االمتياز املمنوحبإبطا
 جامايكـا إىل مبـادئ القـانون        وفيما خيص التعويض عن الضرر الناتج عن أفعـال الفـساد، أشـارت            

  .ي عن األذى أو عن خرق العقود اليت تنص على جرب الضرر املتأتِّاألنغلوسكسوين
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتاملتخصِّصة والتنسيق فيما بني السلطات     
تتولَّى املالحقةَ يف جرائم الفساد وحدةُ منع الفساد وشؤون التحقيق الشرعي واجلرميـة املنظَّمـة               

  .التابعة ملدير النيابة العامة، اليت يعمل فيها حالياً مثانية موظفني
.  مؤسَّــسات متعــدِّدة هلــا واليــات خمتلفــة  وتنخــرط يف كــشف جــرائم الفــساد والتحقيــق فيهــا  

اهليئات املعنية، اليت ميكن أيضاً أن تتلقَّى تقارير عن هذه اجلرائم، هي جلنـة منـع الفـساد،                   وأهم
زاهـة، وفـرع مكافحـة الفـساد التـابع لقـوَّات الـشرطة اجلامايكيـة، وقـسم التحقيقـات                    وجلنة الـن  
ــة ــام املالي ــاوِل الع ــة منــ   . ، واملق ــد رفعــت جلن ــن  وق ــة ال ــساد وجلن ــة احلــدود   ع الف ســلطاهتا يف زاه

كان التنسيق يف هـذا اجملـال ُيجـرى بـصورة غـري رمسيـة، وغالبـاً بواسـطة هيئـة                      ولئن. التحقيقية
  .التحقيق الرئيسية املتمثِّلة يف قوَّات الشرطة اجلامايكية، فيتعيَّن حتسينه

 الفـساد واجلـدول األول الـوارد        مـن اجلـدول األول الـوارد يف قـانون منـع           ) ١( ٧ووفقاً للمادة   
الربملــان، جيــوز للحــاكم العــام، بعــد التــشاور مــع زعــيم املعارضــة،    ) نزاهــة أعــضاء(يف قــانون 

ولـئن كـان القـرار يف هـذا الـشأن           . كان بإبطال عـضوية أيِّ عـضو معـيَّن         يقوم يف أيِّ وقت    أن
ملزيـد مـن الوضـوح      يستلزم التشاور مع خمتلف األطـراف، فقـد يكـون مـن املستحـَسن إضـفاء ا                

  .هبذا الصدد بغية تعزيز استقالل اللجان
راً فرقة العمل املعنية باجلرائم املنظمة الكربى ومكافحة الفـساد بغيـة     وقد أنشأت جامايكا مؤخَّ   

ط فيهـا   بالقـضايا الـيت يتـورَّ       علـى وجـه التحديـد       فيمـا يتعلـق    حتسني التحقيق يف جرائم الفساد،    
ات جملموعة الرئيسية للعاملني يف فرقـة العمـل هـذه مـن أعـضاء قـوَّ               ن ا وستتكوَّ. كبار املسؤولني 

  .ساتالشرطة اجلامايكية، وستحظى بدعم من قسم التحقيقات املالية وغريه من املؤسَّ
    

    واملمارسات اجليِّدةالتجارب الناجحة  - ٢- ٢  
الفـصل  تنفيـذ   دة يف مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ         املعـامل البـارزة    فيمـا يلـي   إمجاال،  

  :الثالث من االتفاقية



 

V.13-8873711 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.24

 . تكاليفتكبُّدإقامة خط اتصال مباشر لإلبالغ عن جرائم الفساد دون   •  

  .تدريب العاملني يف مصرف جامايكا عن طريق قسم التحقيقات املالية  •  
بــذل اجلهــود لتحــسني التعــاون بــني الوكــاالت مــن خــالل إقامــة فرقــة العمــل املعنيــة       •  

  .ة الكربى ومكافحة الفسادباجلرائم املنظم
    

    التنفيذيات اليت تواجهالتحدِّ  - ٣- ٢  
  : تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادزيادةمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح 

يــشمل مجيــع األشــخاص الــذين يــشغلون وظيفــة " املوظــف العمــومي"جعــل مــصطلح   •  
ــضائية  ــشوضــمان ق ــال  أن ُي ــضاة ب ــان والق ــضاء الربمل ــشروع  َمل أع ــوارد يف م تعريف ال

 توحيـــد ضـــمانوكـــذلك . ني املـــستقلنيالقـــانون اجلديـــد املتعلـــق باملـــدَّعني العـــامِّ    
املــصطلحات املــستعملة يف شــىت القــوانني الواجبــة التطبيــق علــى جــرائم الفــساد، مثــل  

 .قانون السرقات

الكامـل  ثـال   المتضـماناً ل   ،الدوليـة العموميـة    املوظفني العاملني يف املنظمات      جترمي رشو   •  
 .من االتفاقية) ١( ١٦ للمادة

النظر يف صوغ النص املتعلق جبرمية الرشوة يف القطاع اخلاص على حنـو يـشمل أربـاب           •  
 .ليقني القانوين يف هذه القضايال ضماناًالعمل واملديرين 

 .دمج شىت األحكام املتعلقة باالختالس  •  

قة بـاالختالس يف القطـاع اخلـاص ليـشمل          النظر يف توسيع نطاق األحكام النافذة املتعل        •  
 .مجيع احلاالت على النحو املبيَّن يف االتفاقية

 ضمن النصوص اليت تـنظِّم جرميـة إسـاءة اسـتغالل            بفعل ما إدراج عدم القيام    النظر يف     •  
 .الوظائف

 . على جترمي مجيع جوانب إعاقة سري العدالة جترمياً كامالًالسهر  •  

ــستَند يف معظــم حــاالت   يبــدو املعــدَّل العــام   •    حلــاالت املالحقــة واإلدانــة منخفــضاً، وُي
يوصــى لــذا، . مــن قــانون منــع الفــساد) ١( ١٤املالحقــة يف جــرائم الفــساد إىل املــادة 

 جترميهـا مـن     وتقـدير قيمـة   برصد تنفيذ النـصوص املتعلقـة بـسائر أفعـال الفـساد اجملرَّمـة               
 البيانات املتـصلة بقـضايا الفـساد بغيـة          ناحية التطبيق، وبالقيام يف مواعيد منتظمة جبمع      
 .اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز تنفيذ هذه النصوص
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سمة مبزيد من الفعاليـة ومـن       النص على إيقاع عقوبات تغرمي وغريها من العقوبات املتَّ          •  
ــا يف ذ    ــرادع، مبـ ــابع الـ ــن الطـ ـــ  التناســـب ومـ ــيت توق ــات الـ ــك العقوبـ ــخاص لـ ع باألشـ

ك أن يتـيح هنجـاً تفريقيـاً تراعـى بـه درجـة خطـورة اجلرميـة                  فمن شأن ذلـ   . االعتباريني
 .بهوالضرر الذي تسبُّ

ــانون منــع الفــساد املتعلقــة باملــشاركة والــشروع    ) ٣( ١٤توســيع نطــاق املــادة    •   مــن ق
 .ليشمل مجيع جرائم الفساد

 مراعاة درجة خطورة اجلـرائم عنـد اختـاذ القـرارات املتعلقـة بـاإلفراج املـشروط            ضمان  •  
 .ا خيص جرائم الفسادفيم

 .النظر يف توسيع نطاق الئحة اخلدمة العمومية ليشمل مجيع املوظفني العموميني  •  

 .النظر يف السعي إىل دعم إعادة إدماج األشخاص املدانني جبرائم الفساد يف اجملتمع  •  

 ات واألجهــزة املــراد اســتعماهلا يف جــرائم الفــساد، ومتييــز هــذه  إجــازة مــصادرة املعــدَّ   •  
 .بها، وجتميدها، وحجزهاات واألجهزة، وتعقُّاملعدَّ

 . من االتفاقية٣٤األخذ بتدابري تتوافق مع املادة   •  

 وجـود تـدابري كافيـة لتقـدمي تعـويض عـن األضـرار النامجـة عـن أفعـال الفـساد،                       ضمان  •  
 . من االتفاقية٣٥ يتوافق مع املادة على حنوٍ

سي لفساد، أن تعـزِّز إطارهـا املؤسَّـ       لة مكافحتها    فعالي من أجل حتسني  ينبغي جلامايكا،     •  
كمــا ينبغــي . يف جمــال مكافحــة الفــساد وأن حتــسِّن التنــسيق والتعــاون بــني الوكــاالت 
ر املتـراكم يف  توفري موارد كافيـة ملعاجلـة القيـود علـى صـعيد القـدرات وحـاالت التـأخُّ                

  . يف القضاياجمال التحقيق واملالحقة والبتِّ
    

   التعاون الدويل: ابعالفصل الر  - ٣  
    االستعراض قيد تنفيذ املواد علىمالحظات   - ١- ٣  

 ٤٥ و٤٤املواد (احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية األشخاص ؛ نقل اجملرمنيتسليم     
   )٤٧و

ــوبني       ــسليم املطل ــاً لت ــة أساس ــن االتفاقي ــا م ــيَّن أن تتَّخــذ جامايك ــسليم   . يتع ــا اخلــاص بت فقانوهن
، ٢٠٠٥ وتعديلــه يف عــام ١٩٩٥، بــصيغته الــيت آتاهــا تعديلــه يف عــام  ١٩٩١ املطلــوبني لعــام

ــها     ــوبني إىل دول أخــرى ومن ــسليم املطل ــى شــروط ت ــنص عل ــوبني بــني   . ي ــسليم املطل ــاز ت وُيَج
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ــرَّة "جامايكــا و ــدول املق ــيت تعــرَّف بأهنــا  " ال ــة مــن دول الكومنولــث أو دول   "ال ــا دول معيَّن إمَّ
أنَّ جامايكا مل تستلم ومل تصدر أيَّة طلبات تسليم يف جـرائم            وقد لوحظ   ". أطراف يف معاهدة  

  .فساد خالل السنوات اخلمس السابقة
من قانون تسليم املطلوبني اجلرائم اجلائز التـسليم فيمـا خيـصها بالنـسبة إىل               ) ١( ٥وحتدِّد املادة   

ب عليهــا عاقَــأهنــا جــرائم ي‘ ١‘"الــدول املعيَّنــة مــن بــني دول الكومنولــث بأنَّهــا تفــي بــشرطني  
أنَّ األفعــال أو وقــائع اإلغفــال الــيت جتتمــع هبــا ‘ ٢‘بالــسجن ملــدة ســنتني أو بأيَّــة عقوبــة أشــد؛ 

يف ظــروف  أو(أركاهنــا، أو األفعــال أو وقــائع اإلغفــال املكافئــة، ُتعتــرب لــو وقعــت يف جامايكــا 
 جلامايكـا خـارج     معيَّنة خارج جامايكا يف حاالت اجلرائم الـيت تـْسري عليهـا الواليـة القـضائية               

جرميةً ُتنتَهك بارتكاهبا قوانني جامايكا ويعاقب عليها قانون جامايكا بالـسجن ملـدة             ) حدودها
  ".سنتني أو بأيَّة عقوبة أشد

أمَّا بالنسبة إىل الدول اليت تربطها جبامايكا معاهدات، فاجلرائم اليت ميكن التـسليم فيمـا خيـصها             
 بارتكاهبـا قـوانني     ُتنتـَهك دة ذات الصلة واليت متثِّـل جرميـة         هي اجلرائم املنصوص عليها يف املعاه     

 من قانون منع الفساد تـنص علـى أنَّ جـرائم الفـساد              ١٥ ويضاف إىل ذلك أنَّ املادة    . جامايكا
 املطلوبني فيهـا بالنـسبة إىل   تسليمتقع حتت طائلة عقوبة دنيا هي السجن سنتني، وبالتايل ميكن  

 إىل أنَّ جامايكا تعترب أيَّة جرمية مـن اجلـرائم املنـصوص عليهـا               وما من إشارة  . دول الكومنولث 
  .يف االتفاقية جرميةً سياسيةً

 جامايكا من االتفاقية أساساً قانونياً للتعاون بشأن تـسليم املطلـوبني وتقتـصر يف هـذا           وال تتَّخذ 
ــتناد إىل املعاهـــدات الثنائيـــة أو إىل نظـــام لنـــدن الـــذي يـــْسري علـــى د    ول الـــشأن علـــى االسـ

  . من قانون تسليم املطلوبني عدَّة مربِّرات لرفض تسليمهم٧وهتيِّئ املادة . الكومنولث
 مـن االتفاقيـة املتعلقـة بنقـل احملكـوم علـيهم، لكنَّهـا تـشري إىل أنَّهـا                    ٤٥ومل ُتنفِّذ جامايكا املادة     

 ٤٧ادة  كمـا أنَّهـا ال ُتنفِّـذ املـ        . منخرطة يف مباحثات مـستمرة مـع دول أخـرى يف هـذا الـصدد              
  .من االتفاقية املتعلقة بتغيري مكان اإلجراءات اجلنائية

    
   )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

 ٢٢اجلريـدة الرمسيـة اجلامايكيـة، عـدد         ) ( اجلنائيـة  املـسائل يف   (املـساعدة املتبادلـة   يتضمَّن قانون   
، منها متطلبـات حمـدَّدة الطـابع        دلةاملساعدة القانونية املتبا  أحكاماً بشأن   ) ١٩٩٦فرباير  / شباط

ــه  ــانون   . واردة يف اجلــدول األول من ــاين مــن هــذا الق ــا اجلــدول الث ــضمَّن قائمــةً بثمــاين  ،أمَّ  فيت
 مـع   تبادل املساعدة القانونية  معاهدات متعدِّدة األطراف مشمولة بأحكامه أيضاً تتيح جلامايكا         
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كمـا أنَّ   .  دولـة مـن دول الكومنولـث       ٤٨ وُتَعـيَّن يف هـذا القـانون      . سائر الدول األطراف فيها   
  .جامايكا طرف يف اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد

تـشمل، أينمـا وردت يف أيِّ قـانون         " شخص" من قانون التفسري على أنَّ كلمة        ٢وتنص املادة   
من قوانني جامايكا، كل مؤسَّسة، سواء أكانت شركة واحدة أو عدَّة شركات جممَّعة، وكـل               

؛ وبالتـايل   ة أشـخاص  أو مجعية، أو رابطة، أو هيئة أخرى مؤلَّفة من شخص واحـد أو عـدَّ              ناٍد،  
 بالقــضايا الــيت يتــورَّط فيهــا أشــخاص اعتبــاريون   املــساعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا يتــصل فــإنَّ 

، كمـا أنَّ    املـساعدة القانونيـة املتبادلـة      خمتلـف أشـكال      وهـي تـشمل   .  بالنصوص املعنيـة   ةمشمول
وال متثِّـل الـسرية     . استعمال األدلة أو املعلومات اليت حيَصل عليها أو ُتَربز جيـري وفقـاً لالتفاقيـة              

املصرفية عائقاً، لكنَّ املعلومات املتعلقة بالعمليات املصرفية واحلسابات ينبغي أنْ تكـون حمـدَّدة              
  . عن ُبْعدوتنظر جامايكا يف إجازة االستعانة بالوسائل الفيديوية للتواصل. الطابع

وقُــدِّمت . وقــد عيَّنــت وزارة العــدل مــدير النيابــة العامــة لكــي يــؤدِّي مهــام الــسلطة املركزيــة    
، ٢٠٠٧ الـصادرة وطلباتـه الـواردة منـذ عـام        املساعدة القانونية املتبادلة  إحصائيات عن طلبات    

 يف جمــال ومتَّ تعــيني مــدَّعني عــامِّني متخصِّــصني . مبوَّبــة حبــسب الدولــة وحبــسب نــوع اجلرميــة  
ولوحظ أيـضاً فيمـا خيـص أشـكال التعـاون الـدويل             .  وتسليم اجملرمني  املساعدة القانونية املتبادلة  

. املتاحة مبوجب القانون املعين أنَّه ليس من الضروري احلصول على أمـر قـضائي لتلبيـة الطلـب                 
ز فيهــا علــى وقــد أُفيــد أيــضاً بأنَّــه جيــري عقــد اجتماعــات دوريــة يف دائــرة النائــب العــام يركَّــ   

املربمــة مــع بلــدان ليــست مــن بلــدان رابطــة   و باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة املعاهــدات املتعلقــة 
ويقــوم مــدير النيابــة العامــة عــادةً بتقــدمي اإليــضاحات فيمــا يتعلــق حبــاالت رفــض . الكومنولـث 

توسـط،  طلبات التسليم، وهو يسعى إىل إجنـاز معاملـة الطلبـات يف غـضون أربعـة أسـابيع يف امل                   
  .وإن كانت املدة الفعلية للمعاملة قد تْبلُغ عدَّة أشهر

 املتطلبــات العامــة فيمــا خيــص التفاصــيل املــساعدة املتبادلــةن اجلــدول األول مــن قــانون ويتــضمَّ
 احملـدَّدة الطـابع وفـق نـوع     الـشروط الواجب إدراجهـا يف طلبـات الـدول األجنبيـة، وعـدداً مـن               

الترتيبـات غـري الرمسيـة املربمـة بــني     لقـانون عـدم املـساس ب   ح هـذا ا ويتـي . الطلبـات املـراد تقـدميها   
وجييـز حـاالت االسـتثناء أو    )  ضـمن اجلـزء األول  ٣املـادة   (منظمات أجنبيـة     جامايكا ودول أو  

نها املعاهــدات ذات الــصلة املربمــة بــني جامايكــا ودول أجنبيــة التكييــف أو التعــديل الــيت تتــضمَّ
  ).ع ضمن اجلزء الراب٢-٣١املادة (

 إىل الـسّرية باعتبارهـا مـربِّراً لـرفض تنفيـذ            )يف املـسائل اجلنائيـة    (املساعدة املتبادلـة    ويشري قانون   
ولــيس بــني املــربِّرات املبيَّنــة لــرفض هــذه الطلبــات كــون   . املــساعدة القانونيــة املتبادلــة طلبــات 
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لوبـة املتعلقـة بالـضرائب      لكْن أُفيد بـأنَّ املعلومـات املط      . اجلرمية املعنية تنطوي على أمور ضريبية     
فيما خيص األفـراد جيـب أنْ ُيحـَصل عليهـا مبوجـب االتفاقـات ذات الـصلة املتعلقـة بالـضرائب                       

  .ومن مكتب تبادل املعلومات التابع إلدارة الضرائب اجلامايكية
 ٤٩ و٤٨املواد (ة ي اخلاصَّ إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ جمالالتعاون يف    

    )٥٠و
 اإلطــار اخلــاص باملــساعدة )يف املــسائل اجلنائيــة (املــساعدة املتبادلــة مــن قــانون ١٥حتــدِّد املــادة 

وتــشمل هــذه املــساعدة، فيمــا يتعلــق  . الواجــب تقــدميها إىل الــدول األجنبيــة بنــاًء علــى طلبــها 
ــواع مــن العــون يف      ــة، عــدَّة أن ــصلة بالقــضايا اجلنائي ــق واإلجــراءات املت ــات التحقي ــاذ بعملي  إنف

قـوَّات الـشرطة اجلامايكيـة، ومكتبـها املعـين مبكافحـة       ف). ٣( ١٥القانون مـشار إليهـا يف املـادة         
 تقــدمي املــساعدة يف إنفــاذ القــانون للــدول األخــرى،    جيــوز هلمــاالفــساد علــى وجــه التحديــد، 

، وقد سيقت عدَّة أمثلة على التعـاون علـى املـستوى الثنـائي            .  غري رمسية  وبصورة رمسية   بصورة
ومثــة .  يف جمــال مكافحــة الفــساد االســتخباريةبيانــات الوُســلِّط الــضوء علــى اســتعمال قاعــدة  

أحكام تتعلق بتبادل املعلومات مدرجة يف معاهدات ثنائية منها املعاهدات املربمة مع الواليـات              
  .املتحدة واململكة املتحدة وكوبا

. لكــْن بــصورة غــري رمسيــة وُتجــرى يف جامايكــا عمليــات تفتــيش مــشتركة علــى حنــو معتــاد،   
أُبرِمت اتفاقات بشأن مستويات اخلدمة مع شركاء إقليميني وشـركاء دولـيني فيمـا خيـص                 وقد

عمليات التحقيق اليت يتعيَّن إجراؤها وتبادل البيانات االسـتخبارية واملعلومـات، منـها اتفاقـات               
 وأيرلنـدا يطانيـا العظمـى     ُعقدت مع الواليات املتحدة األمريكية، وكنـدا، واململكـة املتحـدة لرب           

  .الشمالية، تتصل على حنوٍ خاص بتبادل بيانات االستخبار
 مكتــب مكافحــة الفــساد يقــوم بعمــل لــوحظ أنَّ مــن االتفاقيــة، ٥٠وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ املــادة 

ــه     جــدا، إذ هــو اســتباقي  ــه وعمليات ــسترين يف حتقيقات ــسريني املت ــستعني بأســاليب املخــربين ال  ي
وقـد ُعقـدت اتفاقـات ثنائيـة مـع الواليـات املتحـدة واململكـة املتحـدة                 . ة الفساد املتصلة مبكافح 

وميكن أنْ تتَّخـذ حبـسب احلالـة قـرارات بـشأن            . فيما خيص االستعانة بأساليب التحرِّي اخلاصَّة     
  .االستعانة هبذه األساليب مع بلدان أخرى

    
   دة واملمارسات اجليِّالتجارب الناجحة  - ٢- ٣  

الفـصل  تنفيـذ  دة يف  مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ         املعـامل البـارزة    يلـي فيمـا   إمجاال،  
  : من االتفاقيةالرابع
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 ضمن نطـاق الـسلطة املركزيـة وُيـسعى إىل معاملـة الطلبـات                ُتعقَد  اجتماعات منتظمة  هناك  •  
 .سريعاً

 .خرى مع أجهزة إنفاذ القانون يف الدول األوتعاون ثنائيلمعلومات ل هناك تبادل  •  

    التنفيذالتحدِّيات اليت تواجه  - ٣- ٣  
 : تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادزيادةمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح 

 واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة     ة بتـسليم املطلـوبني      النظر يف إبرام معاهدات إضافية خاصَّ       •  
 .والنظر يف اختاذ االتفاقية أساساً قانونياً لذلك

النظــر يف إضــافة معاهــدات أخــرى مــن بــني املعاهــدات املربمــة، وعلــى وجــه التحديــد    •  
يف إطـار التعريـف الـوارد يف        " معاهدات ذات صلة  "اتفاقية مكافحة الفساد، باعتبارها     

 . من قانون تسليم املطلوبني٣١املادة 

يف  (ملتبادلـة املـساعدة ا  النظر يف إضافة االتفاقيـة إىل اجلـدول الثـاين مـن جـداول قـانون                   •  
 .)املسائل اجلنائية

  . من االتفاقية٤٧ و٤٥النظر يف تنفيذ املادتني   •  
النظــر يف إبــرام املزيــد مــن االتفاقــات اخلاصَّــة بالتعــاون علــى إنفــاذ القــانون ويف اختــاذ     •  

  .االتفاقية أساساً للتعاون على إنفاذه
  

  
  


