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      خالصة وافية  -ثانياً  
      بابوا غينيا اجلديدة    

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

  يف ) االتفاقيـــة(مـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفـــساد  عـــت بـــابوا غينيـــا اجلديـــدة علـــى اتفاقيـــة األ وقَّ
ويقـوم النظـام    . ٢٠٠٧يوليـه   / متوز ١٦قت عليها يف    ، وصدَّ ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٢

. القـانون العـريف   علـى    أيـضا    يرتكـز القانوين لبابوا غينيا اجلديدة على نظام القانون العـام الـذي            
 غينيا اجلديدة دولـة طرفـا فيهـا ال بـدَّ          وينص الدستور بوضوح على أن أي معاهدة تكون بابوا          

ويــستند اإلطــار القــانوين )). ٧ (١١٧املــادة (مــن دجمهــا يف القــوانني احملليــة حــىت يبــدأ ســرياهنا 
 وقـانون عائـدات اجلرميـة لعـام         ١٩٧٤األساسي ملكافحة الفساد إىل قانون املدونة اجلنائية لعام         

املعلومـات  ملستقلة ملكافحة الفـساد وإفـشاء   وتوجد حاليا مشاريع قوانني بشأن اهليئة ا   . ٢٠٠٥
  .السلوك العاماملتعلقة ب
وقـد اعتمـدت احلكومـة اهليئـة املـستقلة          .  بابوا غينيـا اجلديـدة هيكـل حكـومي وحـدوي           ولدى

وسـوف تـصبح    . ، لكن مل يعتمدها الربملـان بعـد       ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٥ملكافحة الفساد يف    
وإىل اآلن ظلـــت هـــذه .  بـــابوا غينيـــا اجلديـــدةيفاهليئـــة املؤســـسة الرئيـــسية ملكافحـــة الفـــساد  

 عــدة هيئــات حكوميــة، تتــراوح بــني دائــرة العــدل والنيابــة العامــة   بــني موزَّعــة االختــصاصات
  .ووحدة االستخبارات املالية وهيئة أمناء املظامل

 ).٢٠٣٠-٢٠١٠(كما اعتمدت بابوا غينيا اجلديدة االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد 
    

    التجرمي وإنفاذ القانون: لفصل الثالثا  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (املتاجرة بالنفوذ  والرشو    
 ٦١أي املـواد  (تشتمل القوانني يف بابوا غينيا اجلديدة على جرائم الرشو واالرتشاء العامـة واحملـددة       

ــاء (٩٧و) ١ (٨٧ و٦٢و  تــستخدمو).  مــن قــانون املدونــة اجلنائيــة ١٢٠و) ٢ (١١٩ و١٠٣ و)ب
ممتلكـات أو فائـدة أو   : أي(األحكام اخلاصة بالرشو مصطلحات خمتلفـة لـدى اإلشـارة إىل الرشـوة         

حبيث يصبح من غري الواضح ما إذا كـان تعريـف الرشـوة يتـأثر جبملـة أمـور، منـها قيمتـها                     ) مكافأة
ويـشمل قـانون املدونـة اجلنائيـة طائفـة عريـضة مـن        . يهـا ونتائج الوعـد هبـا أو نيـل عـرض هبـا أو تلقّ           
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يعملون دون مقابـل  املوظفني العموميني، لكن من غري الواضح ما إذا كان يشمل األشخاص الذين         
  .وظيفة عامة أو يقدِّمون خدمة عامةويؤدون 

    
    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال؛ اإلخفاء     

اليا مـن خـالل قـانون عائـدات اجلرميـة، وخـصوصا         جيري تنفيذ نظام مكافحة غسل األموال ح      
حيــازة ممتلكــات ُيــشتبه يف كوهنــا مكتــسبة مــن عائــدات   (٣٥و) غــسل األمــوال (٣٤املادتــان 
 حتقيقات وحماكمات مبقتـضى هـاتني       تكن قد أُجريت   وقت الزيارة املوقعية، مل      وحىت). اجلرمية
اجلرائم اليت يعاقَب عليهـا، عمـال بقـانون          حّدي على اجلرائم األصلية، أي       هنجوُيطبَّق  . املادتني

كمــا ال ُيــشترط . اإلعــدام ســنوات إىل ٣ ملــدةعائــدات اجلرميــة، بعقوبــات تتــدرج مــن احلــبس 
وال يتـضمن قـانون عائـدات     .  اجلرمية األصلية فيمـا خيـص غـسل األمـوال          بارتكابوجود إدانة   

وال يوجـد  . وا غينيـا اجلديـدة  اجلرمية أي أحكام بشأن كون اجلرمية األصلية ارُتكبت خارج بـاب         
، لكــن الــسلطات الوطنيــة تعتــرب أن القــانون ال يتــضمن مــا مينــع  اغتــسال األمــوالحكــم يعــاجل 

وتتبع وحدة االستخبارات املالية، اليت تتعامل مع أمور غـسل األمـوال، جهـاز الـشرطة،                . ذلك
  .باالستقالليةعملياهتا وال تتمتع 

  ).٤١٠ و١٢٩ و١٠حتديدا املواد (ونة اجلنائية وجيري تناول اإلخفاء يف قانون املد
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     
ــشكل آخــر         ــسريبها ب ــدها أو ت ــومي للممتلكــات أو تبدي ــرب أن جــرائم اخــتالس املوظــف العم اعُت

  .ة اجلنائية عموما تبديد املمتلكات ألف من قانون املدون٣٨٣وتتناول املادة . مشمولة جزئيا
 ٩٢ و٩٠ مـن الدسـتور؛ واملادتـان       ٢٩املـادة    (اًجزئيـ جترميـاً   وُتجرَّم إسـاءة اسـتغالل الوظـائف        

ــادة   ــة اجلنائيـــة؛ واملـ ــادة   ١٣مـــن قـــانون املدونـ ــانون األساســـي بـــشأن واجبـــات القيـ  مـــن القـ
  )).قانون القيادة(ومسؤولياهتا 

مبـن فـيهم الـساسة ورؤسـاء        (ومع ذلك، يلـزم أن يقـدم القـادة          . وعوال ُيجرَّم اإلثراء غري املشر    
وتتوىل جلنـة أمنـاء املظـامل، الـيت         . إقرارات بالدخل واملوجودات عمال بقانون القيادة     ) اإلدارات

 إىل مكتب النائب العام، التحقـق مـن هـذه    إحالتهمتلك صالحية التحّري عن أي موضوع قبل      
 أمكـن ،  "ةمعقولـ  "ة زمنيـ  مـدة ب العام إجراءات احملاكمة خالل      وإذا مل يستهل النائ   . اإلقرارات
  . تستهل بنفسها إجراءات احملاكمةللجنة أن
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    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
يـشملها يف املقـام األول قـانونُ         طائفة واسعة مـن األحكـام الـيت جتـرِّم إعاقـة سـري العدالـة                  هناك

تركيــز ال جمــاالت أمــا، )٣٥٩ و١٤٤ و١٣٦ و١٢٨ و١٢٦ و١٢٣املــواد (املدونــة اجلنائيــة  
  ).٦١ و٦٠املادتان ( قانون اجلرائم اجلزائية فيشملها

     
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

على الرغم من أنه ال توجـد أحكـام حمـددة تـنص علـى مـسؤولية الشخـصيات االعتباريـة فيمـا              
يف إطـار قـانون التفـسري لعـام       " الشخص"ري  يتعلق باجلرائم ذات الصلة بالفساد، لوحظ أن تفس       

.  يتــضمن الشخــصيات االعتباريــة، وميكــن توســيع نطــاق ذلــك ليــشمل تلــك اجلــرائم   ١٩٧٥
 مــن قــانون  ٣٤املــادة (وباإلمكــان حماكمــة الشخــصيات االعتباريــة بــسبب غــسل األمــوال       

انون دنيــة مبقتــضى قــاملمــصادرة لل ختــضع تلــك الشخــصيات؛ كمــا ميكــن أن )عائــدات اجلرميــة
  . غسل األموالعلىوال توجد جزاءات إدارية ملعاقبة الشخصيات االعتبارية . عائدات اجلرمية

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

 مـن أجـل     وإرشـاد آخـرين أو دعمهـم       من قانون املدونة اجلنائية اجلنـاة الرئيـسيني          ٧تتناول املادة   
 املتـدخلني   ١٠تكيب اجلرمية؛ بينما تتناول املـادة        مر عن إرشاد  ٩ املادة   وتتحدَّث. ارتكاب اجلرمية 

 على السواء مـن قـانون املدونـة اجلنائيـة الـشروع             ٥٠٩ و ٤وتتناول املادتان   . الفعلارتكاب  بعد  
 علـى عقوبـة الـشروع يف ارتكـاب اجلرميـة؛ بينمـا تـنص                ٥١٠وتـنص املـادة     . يف ارتكاب اجلرائم  

ــادة  ــشروع يف ارتكــاب اجلُــ    ٥١١امل ــة ال ــى عقوب ــة علــى أن    . نح عل ــسلطات الوطني وأكــدت ال
  . من قانون املدونة اجلنائية٤الرتكاب اجلرمية يندرج ضمن الشروع مبقتضى املادة " اإلعداد"
    

    )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
نائية حـسب الفئـة الـيت تنـدرج حتتـها،      مبقتضى قانون املدونة اجلنائية تتحدد خطورة األفعال اجل      

ويتــضمن قــانون املدونــة اجلنائيــة جــرائم ذات صــلة  . اجلنايــات أو اجلُــنح أو املخالفــات: وهــي
  .بالفساد تندرج عموما ضمن املخالفات

للمـوظفني  املمنوحـة   وهناك طائفة من األحكـام الـيت تتنـاول احلـصانات واالمتيـازات القـضائية                
أعضاء جلنة أمناء املظـامل أو غريهـا مـن    "من قانون القيادة تنص على أن     ٣٧فاملادة  . العموميني

ــة أو مــسؤويلالــسلطات أو  ــه أو     اللجن ــأتون ب ــاً عــن أي فعــل ي موظفيهــا غــري مــسؤولني قانون
". دون إمهــال مبقتــضى هــذا القــانون أو حتقيقــا ألغراضــه و حبــسن نيــة ميتنعــون عــن اإلتيــان بــه 
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املفوضـني حيظـون،    "من قانون جلان التحقيق علـى أن        ) ١ (١٦وعالوة على ذلك، تنص املادة      
  ".مبا حيظى به القضاة من محاية وحصانةلدى ممارستهم لواجباهتم كمفوضني، 

كفالـة   "االكتفاء باحلكم على الـشخص بـدفع       على إمكانية    رمن الدستو ) ٦ (٤٢وتنص املادة   
و اإلدانـة مـا مل تتطلـب مـصاحل     يف مجيع األوقات بدءا من االعتقال أو التوقيـف وحـىت التربئـة أ             

وفيمـا  .  كفالـة  شـروط دفـع    علـى    ١٩٧٧كما ينص قانون الكفالة لعام      ". العدالة خالف ذلك  
 مـن   ١٧خيص اإلفراج املبكر أو املشروط، ُيَعدُّ اإلفـراج املـشروط حقـا امتيازيـا، وتـنص املـادة                   

 جملـس   نَّلوطنيـة أ  وذكرت الـسلطات ا   .  على تلك األهلية   ١٩٩١قانون اإلفراج املشروط لعام     
ــراج املــشروط   ــذي  اإلف ــراج املــشروط هــو ال ــراج املبكــر   ؛ يف حــنيميــنح اإلف ــوزير اإلف  ميــنح ال

  . على مشورة اجمللس التنفيذي الوطينًء بنا العفوبترخيص، ويصدر رئيس الوزراء
 أن مـن بـني وظـائف        ١٩٩٥من قانون اخلدمة اإلصالحية لعام      ) ج) (١ (٧وقد جاء يف املادة     

 وبــرامج إعــادة تأهيــل جمديــة يــة جمدة تربويــيــةتدريببــرامج تطــوير وتقــدمي " اإلصــالحية اخلدمــة
  ".لصاحل احملتجزين

 النائـب العـام صـالحية    ١٩٧٧النائب العـام لـسنة   ) مكتب ووظائف( من قانون   ٥ومتنح املادة   
  .منح احلصانة من املالحقة القضائية

ــذ    ــن م ــد م ــشرطة وغ  كِّويوجــد العدي ــني ال ــاهم ب ــانون   رات التف ــاذ الق ــن ســلطات إنف ــا م . ريه
. والترتيبات غري الرمسيـة هـي عمومـا األسـلوب املفـضَّل لتبـادل املعلومـات وإجـراء التحقيقـات               

يقـضي  كما أُبلـغ املـستعرِضون مببـدأ متأصـل إلصـدار األحكـام يف حمـاكم بـابوا غينيـا اجلديـدة                  
  .نفاذ القانون جزء من احلكم الصادر حبق املتهم الذي يتعاون مع سلطات إبتخفيف

    
     )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلّغني     

 الـذي اعُتـرب     ٢٠١١إفشاء السلوكيات الفاسدة لعـام      ) محاية(أُبلغ املستعرِضون مبشروع قانون     
 مـن قـانون عائـدات اجلرميـة احلمايـة مـن             ٣٠وتكفـل املـادة     . أنه يشمل محاية اإلفشاء واملبلِّغني    

  .سؤولية لدى اإلبالغ عن العائدات املتأتية من اجلرميةاملاملساءلة القانونية 
    

    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السّرية املصرفية     
 املتأتيـة  ُتوتتسق مع االتفاقيـة العائـدا  . يتضمن قانون عائدات اجلرمية خمططا كامال يتناول املصادرة   

أو خلطهـا فيهـا     أو تبديلـها هبـا      إىل ممتلكات أخرى    من اجلرمية، مبا يف ذلك تلك اليت جرى حتويلها          
ويتيح اجلمع بـني تعريـف      . ١٠والدخل أو املنافع األخرى املتأتية من العائدات، واملتضمَّنة يف املادة           

جرميــة  (٣٥، واملــادة )معــىن العائــدات (١٠، واملــادة )٣(يف املــادة الفرعيــة " املمتلكــات املــشبوهة"
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نطاقـا واسـعا ملـصادرة املمتلكـات أو         ") ا مكتـسبة مـن عائـدات اجلرميـة        املمتلكات املشتبه يف كوهنـ    "
 يف أن مجيـع املمتلكـات املـشبوهة         ٣٩ و ٣٨ املـادتني    مفعولويكمن  . املعدات أو األدوات األخرى   

جيـوز   جرائم خطـرية     مشتبه يف ارتكاهبم  العائدة إىل أشخاص مدانني أو متَّهمني بارتكاب جرائم أو          
أن ُتقـدَّم الطلبـات بـشأن تلـك         جيـوز   و.  النائـب العـام    اًء على طلب صادر من    جتميدها أو ضبطها بن   

وتتاح استبانة تلك املمتلكات وتعقّبها من خـالل        ). ٤٠املادة  (من جانب واحد    " األوامر الزجرية "
خـضوع   للمحكمـة أن تـستبعد       ٤٢املـادة   وعـالوة علـى ذلـك، تتـيح         ). ١٥٣املـادة    (تنفيذيةأوامر  

.  عندما يثبت املشتبه بـه أن املمتلكـات ال متثِّـل عائـدات متأتيـة مـن اجلرميـة                   جريلألمر الز ممتلكات  
  .األطراف الثالثة احلسنة النّية مصاحل ٧٨ و٧٧وحتمي املادتان 

وأبلغت املديرية الوطنية ملكافحة االحتيال والفساد، التابعـة لـشعبة اجلـرائم يف جهـاز الـشرطة،                 
 املقــصود هنــا (جتميــد األمــوال وضــبطها ومــصادرهتا    ضني بأهنــا تقتــصر حاليــا علــى    رِاملــستع

 من قانون عائدات اجلرميـة، فـإن   ١٦٣-١٦١وعمال باملواد ). املشتبه هبم حسابات األشخاص   
بإمكان وحدة االستخبارات املالية أن ترصد وتتعقـب املمتلكـات الـيت ُيـزعم أهنـا مكتـسبة مـن             

ــة  ــدات اجلرمي ــيش   . عائ ــها اســتخدام أوامــر التفت ــسجالت   كمــا ميكن ــى ال لالطــالع كــذلك عل
 من قانون عائدات اجلرميـة ملفـوض الـشرطة    ١٦٩وتتيح املادة . املصرفية وغريها من السجالت   

  .أن يدير املمتلكات اجملمَّدة أو املضبوطة مبوجب أمر زجري، بل وتعيني وكيل إلدارهتا
 الــسّرية ازل عــنالتنــ مــن قــانون عائــدات اجلرميــة ١٥٤مبقتــضى املــادة الــصادرة وتتــيح األوامــر 

  .املصرفية فيما يتعلق بعائدات اجلرمية
    

    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
 فـاألوامر (ال ينطبق التقادم على اجلرائم ذات الصلة بالفساد ما مل يقع ضمن أحد االسـتثناءات   

  ).يخ التطبيقحمدودة بسبع سنوات من تارمدة سريان الزجرية اليت ال تستند إىل قرار إدانة 
 أن يطلـب الـوزير      ٢٠٠٥ من قانون املساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية لعام          ١٢وتكفل املادة   

  .األدلة األجنبية، مبا يف ذلك السجالت اجلنائيةتقدمي 
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية 
ا أن هــذه املــادة أيــضا ، ومبــ"مبــدأ الواليــة اإلقليميــة" مــن قــانون املدونــة اجلنائيــة  ١٢س املــادة تكــّر
االختــصاص " [مبــدأ الشخــصية اإلجيابيــة" التواجــد يف بــابوا غينيــا اجلديــدة، فــإن ســوىتــشترط  ال

.  من قانون عائدات اجلرمية، اجلرمية األجنبية حمل االهتـام         ٣وتعرِّف املادة   . يتحقق هو أيضا  ] باجلاين
  . من مواطين بابوا غينيا اجلديدةأن يرفض تسليم اجملرمني) وإن مل ُيشترط عليه(وجيوز للوزير 
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    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر 
بيد أن الدستور يفسح اجملـال الختـاذ مثـل تلـك            . مل ُتذكر أشكال حمددة لإلجراءات االنتصافية     

ويتـيح  .  لألشخاص اسـتهالل اإلجـراءات طلبـا للتعـويض         ويتيحفهو واسع النطاق    . اإلجراءات
 رفع دعـاوى مدنيـة ضـد الدولـة؛ كمـا            ١٩٩٦الدولة وضدها لعام    املقامة من   طالبات  املون  قان

ويف بعض احلـاالت، طُبِّـق مبـدأ االسـتحقاق الكّمـي حـىت مـع                . مبدأ القانون العام  عليها  ينطبق  
  .عدم اإلقرار باملسؤولية

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (التنسيق فيما بني الوكاالت والسلطات املتخصصة 

وسـوف تـصبح اهليئـة األداة الرئيـسية         .  يصادق الربملان بعد على اهليئة املستقلة ملكافحة الفساد        مل
ــدة   ــا اجلدي ــابوا غيني ــصاصات وحــىت اآلن. ملكافحــة الفــساد يف ب  موزَّعــة بــني   ظلــت هــذه االخت

ون أما جلنة أمناء املظامل فهي جهاز يتوىل تنظيم سلوكيات القادة، عمال بقان           . األجهزة احلكومية 
 ٢٠٠٧وقد أنشئت وحدة االستخبارات املالية، عمال بقانون عائـدات اجلرميـة، يف عـام               . القيادة
املعـامالت املـشبوهة وحتللـها وحتقـق        املتعلقـة ب  وتتلقى الوحدة التقارير    . هاز الشرطة جل تابعةوهي  

 ٣ يف غـضون  هـا   فيها عند الضرورة وهي التقارير اليت ترد إليها من املؤسسات املالية امللَزمـة برفع             
ــام عمـــل ــة إيغمونـــت لوحـــدات    . أيـ ــة بعـــضوية جمموعـ ــتخبارات املاليـ ــدة االسـ وال حتظـــى وحـ
  . املالية، لكنها أبرمت مذكرات تفاهم مع العديد من البلدان يف املنطقةاالستخبارات

وتتعامــل املديريــة الوطنيــة ملكافحــة االحتيــال والفــساد مــع التحقيقــات ذات الــصلة باالحتيــال   
وحيظــى مكتــب النائــب العــام باســتقاللية دســتورية يف اضــطالعه    . املرتبطــة بالفــساد واألمــور 
  . بالفساداملرتبطةوهو مكلف مبالحقة مرتكيب مجيع اجلرائم . بوظائفه
 التحالف الوطين ملكافحة الفساد من مجيع األجهزة احلكوميـة ذات الـصلة، مثـل دائـرة         ويتألف

عام وجهاز الشرطة وجلنة أمنـاء املظـامل ورئـيس الـوزراء      العدل والنيابة العامة ومكتب املدعي ال     
تقنــيني يــسهلون التحقيــق يف اجلــرائم كمــا يتــضمن .  العــامواجمللــس الــوطين التنفيــذي واحملــامي

  . بالفساد ومالحقة مرتكبيهااملرتبطة
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
 جـامع   هنجنواع الفساد يتيح اعتماد     ألم القائم   فالتقسي. الحظ املستعرِضون عدة ممارسات جيدة    

 أيـضاً أحكـام حمـددة تـشمل اجملـاالت            هناك  حكم عام  وعالوة على وجود  . إزاء مكافحة الفساد  
التحالف الوطين ملكافحـة    وجهود  وأثىن الفريق على إنشاء     . املعرَّضة للفساد على وجه اخلصوص    

  .املطروحة بالقضايا  مؤسسات حكومية ُتعىن١٠الفساد الذي يضم أكثر من 
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    حيثما انطبق ذلك ،التنفيذتواجه ليت ايات التحدِّ  - ٣- ٢  
  : على التحديات والتوصيات التاليةط املستعرِضون الضوَءسلَّ

جتميع قوانني مكافحة الفساد يف بابوا غينيـا اجلديـدة، وُيفـضَّل أن يكـون ذلـك ضـمن                    •
  بالفساد؛املرتبطةتشريع منفصل يشمل مجيع اجلرائم 

اســـتخدام مـــصطلحات واضـــحة تكفـــل تعريفـــا شـــامال للمـــوظفني العمـــوميني يف         •
التشريعات، ومجيـع أشـكال رشـو املـوظفني العمـوميني الـوطنيني، والرشـو عـن طريـق                   

 استخدام وسطاء؛

ملـوظفني  ااعتماد ما قد يلزم من تـدابري تـشريعية وتـدابري أخـرى مـن أجـل جتـرمي رشـو                       •
ت الدوليــة العامــة، والنظــر يف اعتمــاد التــدابري  العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــا 

 بارتشاء هؤالء املوظفني؛نفسها فيما يتعلق 

اعتماد ما قـد يلـزم مـن تـدابري تـشريعية وتـدابري أخـرى مـن أجـل جتـرمي االخـتالس أو                          •
 غريه من أشكال التسريب من ِقبل املوظفني العموميني وموظفي القطاع اخلاص؛

 ضرورية لتجرمي املتاجرة بالنفوذ والرشو يف القطاع اخلاص؛النظر يف اعتماد التدابري ال •

 جترمي إساءة استخدام الوظـائف جترميـا أكثـر          تكفلالنظر يف سّن التدابري التشريعية اليت        •
 مشولية؛

القاضـي بـأن   والترحيب بتعديل القانون حبيـث يـشمل اإلثـراء غـري املـشروع واالشـتراط          •
إقـرارات بدخلـهم    رتبة معيَّنة   ن مناصب تتجاوز    الذين يشغلو ن  والعمومييقّدم املوظفون   

  األجهزة األخرى املعنية بإنفاذ القانون؛وتقاُسمها معوموجوداهتم للتحقق منها 

 بالفـساد حبيـث يتناسـب       املفروضة حاليـاً علـى اجلـرائم املرتبطـة         اجلزائية   الشروطزيادة   •
 جزاء كل جرمية مع مدى خطورهتا؛

ة غري املشمولة سواء ضمن الوالية القضائية لبـابوا غينيـا           النظر يف إدراج اجلرائم األصلي     •
وميكن، كإجراء بـديل، النظـر يف إعـداد قائمـة بـاجلرائم األصـلية       . اجلديدة أو خارجها  

 ؛)أي قائمة فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية(

 املتعلقـة ا قيام بابوا غينيا اجلديدة مبوافاة األمني العـام لألمـم املتحـدة بنـسخ مـن قوانينـه           •
 غسل األموال وأي تغيريات الحقة طرأت عليها؛ب
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 إرسـاء أو صـون التـوازن املناسـب بـني            املـضي يف  اختاذ ما قد يلزم من تدابري من أجـل           •
ــة التحقيــق يف اجلــرائم     ــازات القــضائية وإمكاني ــة املتعلقــةاحلــصانات أو االمتي  باالتفاقي

 ومالحقة مرتكبيها وحماكمتهم؛

دابري من أجـل تنحيـة املتـهمني بارتكـاب جـرائم متعلقـة باالتفاقيـة أو                النظر يف اختاذ الت    •
تــوقيفهم أو نقلــهم وكــذلك حرمــان األشــخاص املــدانني مــن األهليــة لتــويل املناصــب  

 العامة أو شغل الوظائف يف املؤسسات اململوكة للدولة؛

 نيني؛إمكانية النص على منح السلطات املختصة صالحيات تأديبية إزاء املوظفني املد •

نص علـى تـوفري   تـ  الـيت من قانون اخلدمـة اإلصـالحية   ) ج) (١ (٧النظر يف تنفيذ املادة    •
 ؛"جمدية لصاحل احملتجزين وبرامج إعادة تأهيل جمدية ة تربوييةتدريببرامج "

 حبيــث ٢٠١١إفــشاء الــسلوك الفاســد لعــام ) محايــة(النظــر يف تعــديل مــشروع قــانون  •
  من االتفاقية؛٣٣و ٣٢يراعي النطاق األوسع للمادتني 

 الفساد؛عواقب  تكفل َتَداُركاختاذ تدابري  •

ضمان االستقالل العمليايت للمؤسسات اليت ُتعىن مبكافحة الفـساد، مبـا يف ذلـك تـوفري        •
ــدريب ال ــناســـب واملتـ ــدابري الوارد واملـ ــني    املتـ ــضارب بـ ــادي التـ ــل تفـ ــن أجـ ــبة مـ ناسـ

  املؤسسات؛اختصاصات

 باالتفاقيـة، وحتديـدا توسـيع       املتعلقـة ضائية على اجلـرائم     اختاذ تدابري لتأسيس الوالية الق     •
ــة "نطــاق  ــة اإلقليمي ــدأ الوالي ــسفن والطــائرات، وتأســيس    " مب ــشمل ال ــدأ "حبيــث ي مب

، والتـشاور مـع دولـة       "مبـدأ احلمايـة   "، و )االختصاص بـاجملين عليـه    (" الشخصية السلبية 
 اإلجـراءات القـضائية   أخرى إذا كان هناك تداخل يف إدارة التحقيقات أو احملاكمـة أو          

  .فيما خيص السلوك نفسه
    

     اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
وعـالوة علـى    . حتدِّد االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة الفـساد اجملـاالت ذات األولويـة للحكومـة               

  :ا يليط فريق االستعراض الضوء على متلك اجملاالت، سلَّ
فيمـا يتعلـق   ) أي املمارسـات اجليـدة والتـشريعات النموذجيـة    (زيادة املساعدة التـشريعية      •

مبـــشاريع القـــوانني القائمـــة وحتديـــدا، ضـــمن مجلـــة أمـــور، رشـــو املـــوظفني العمـــوميني 
األجانب؛ واختالس املوظف العمومي، وكذلك موظـف القطـاع اخلـاص، للممتلكـات             
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؛ واملتــاجرة بــالنفوذ؛ وإســاءة اســتغالل الوظــائف؛  أو تبديــدها أو تــسريبها بــشكل آخــر
 والرشو يف القطاع اخلاص؛ وغسل األموال؛ ومسؤولية الشخصيات االعتبارية؛

محاية الشهود واملبلِّغني، ويشمل هذا جماالت متعددة تتـراوح بـني املـساعدة التـشريعية                •
 وبرامج بناء القدرات؛

يف مكافحـة الفـساد، وخـصوصا إذا         بـرامج بنـاء القـدرات لألجهـزة املتخصـصة            إنشاء •
 اعتمد الربملان اهليئة املستقلة ملكافحة الفساد، وكذلك وحدة االستخبارات املالية؛

التعزيــز الــشامل للتعــاون الفعــال مــع ســلطات إنفــاذ القــانون والتعــاون بــني الــسلطات   •
  .الوطنية والقطاع اخلاص

    
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

    لى تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات ع  - ١- ٣  
    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

تــرد اإلجــراءات الــيت تــنظم تــسليم اجملــرمني مــن بــابوا غينيــا اجلديــدة وإليهــا يف قــانون تــسليم     
 قبــل االســتقالل، وهــو قــانون ، الــذي أبطــل القــانون الــذي كــان قائمــا ٢٠٠٥اجملــرمني لــسنة 

وُتشترط عموما ازدواجية التجرمي القائمة على الـسلوك مـع حـد            . ١٩٧٥تسليم اجملرمني لسنة    
بيـد  )). ١ (٧املـادة   ( شـهرا    ١٢جزائي متمثل يف اإلعدام أو السجن ملدة قـصوى ال تقـلّ عـن               

جيـة التجـرمي عنـدما      من قانون تسليم اجملرمني تتيح التـسليم لـدى غيـاب ازدوا           ) ٢ (٧أن املادة   
ُيشترط أن يعاَمل السلوك املكوِّن للجرمية بوصفه جرمية ختضع للتسليم مبوجـب معاهـدة بـشأن             

وقــد كــان لــدى بــابوا غينيــا  .  بــني البلــد الطالــب وبــابوا غينيــا اجلديــدة مربمــةتــسليم اجملــرمني 
ة حاليـا مـن     اجلديدة بعض معاهـدات تـسليم اجملـرمني يف إطـار القـانون امللغـى وهـي غـري سـاري                    

 لقانوهنـا   التـشريعية  استنادا إىل املتطلبات     ٢٠٠٥الناحية التقنية لكن وجب إرفاقها بقانون سنة        
كامـل   املعاهـدات   إلعـادة إعطـاء تلـك     وقد أشارت بابوا غينيا اجلديدة إىل أهنـا ختطـط           . الوطين

 إندونيـسيا   كما تتفاوض احلكومـة حاليـا مـع       . الئحة ختصها من خالل اعتماد    مفعوهلا القانوين   
  .بشأن معاهدة لتسليم اجملرمني

 شرط ازدواجية التجرمي ميكن أن ينطوي على مشكلة علـى اعتبـار أن              والحظ املستعرِضون أنَّ  
وعـالوة  ). مثل رشو املوظفني األجانب واالختالس    ( باالتفاقية غري جمرَّمة     املتعلقةبعض اجلرائم   

تـستويف احلـد   رائم أدىن بكـثري مـن أن       بعـض تلـك اجلـ      املفروضة على العقوبات  على ذلك، فإن    
فعلى سبيل املثـال، عقوبـة االعتـداء علـى أحـد أفـراد الـشرطة                (عقوبة ازدواجية التجرمي    ل األدىن
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 ٦ال تتعــدى الغرامــة أو احلــبس ملــدة تــصل إىل ) وهــو شــكل مــن أشــكال إعاقــة ســري العدالــة (
  ).أشهر
وال ميكـن اعتبـار     . لبيا للجـرائم الـسياسية     من قانون تسليم اجملرمني تعريفـا سـ        ٢ن املادة   وتتضمَّ

ف بـابوا غينيـا اجلديـدة        متعددة األطـرا   معاهدةجرائم الفساد جرائم سياسية، ألهنا مذكورة يف        
  )).ط (٢املادة (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد طرف فيها، وهي 

 مـن  ٨تتـضمن املـادة     و. وال تشترط بابوا غينيـا اجلديـدة يف تـسليم اجملـرمني وجـود معاهـدة مـا                 
القــانون قائمــة بأســباب رفــض تــسليم اجملــرمني، مبــا يف ذلــك يف اجلــرائم الــسياسية، وإمكانيــة     
ــالعرق والــدين واجلنــسية واآلراء الــسياسية      ــاء احملاكمــة ألســباب تتعلــق ب ــز أثن املالحقــة والتحّي

ن العـسكري  واجلنس واملكانـة، أو وجـود جـرائم ينطبـق عليهـا تـسليم اجملـرمني مبوجـب القـانو                
 القانون اجلنائي العادي، أو صدور احلكم النهائي ضد اهلارب، أو احلصانة بـسبب              دونوحده  

  . واحملاكمة مرتني على ذات اجلرم،انقضاء الوقت أو العفو أو أي سبب آخر
وتطبَّــق إجــراءات مبــسَّطة مــن أجــل تنفيــذ تــسليم اجملــرمني علــى الطلبــات الــواردة مــن البلــدان 

  ).اجلزء الثاين من قانون تسليم اجملرمني(تدى جزر احمليط اهلادئ األعضاء يف من
وتوجد لدى بابوا غينيا اجلديدة آلية للتعامل مع الطلبات العاجلة من خالل إصدار أوامر اعتقال            

  ).اإلنتربول(وميكن تلقّي تلك الطلبات أيضا عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية . مؤقتة
رمني على أساس اجلنسية فهو اختياري ويعتمد على الصالحية التقديرية لوزير           أما رفض تسليم اجمل   

وإذا ُرفض تسليم شخص علـى ذلـك   ). من قانون تسليم اجملرمني) أ) (٢(و) ١ (٥١املادة  (العدل  
والحـظ املـستعرِضون عقبـة حمتملـة أمـام تنفيـذ املـادة              ). ٥١املـادة   (النحو جاز أن حياكَم ويعاقَـب       

االتفاقية تتمثَّـل يف صـالحية الـوزير التقديريـة الختـاذ القـرار النـهائي بـشأن حماكمـة                    من  ) ١١ (٤٤
وتوجد إمكانية لتسليم مـواطين بـابوا غينيـا         )). ب(و) أ (٤ (٥١املادة  (الشخص املطلوب تسليمه    

  ). من قانون تسليم اجملرمني٥٣املادة (اجلديدة بشكل مؤقت ألغراض احملاكمة 
  .من االتفاقية) ١٣ (٤٤ومل ُتنفَّذ املادة 

ضـمانات   الدسـتور مـن      همـا يكفلـ   مـن االتفاقيـة، أشـري إىل        ) ١٤ (٤٤وفيما خيص تنفيذ املـادة      
  ).٣٧املادة (عامة باملعاملة العادلة 

لتــشاور مــع الــدول ا إفــساح البــاب أمــامن التــشريعات أحكامــا تــنص مباشــرة علــى وال تتــضمَّ
مـن الناحيـة العمليـة ُتجـرى تلـك املـشاورات علـى             الطالبة قبل رفض تـسليم اجملـرمني؛ بيـد أنـه            

  .الدوام مع الدول الطالبة
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ومل تــدخل بــابوا غينيــا اجلديــدة يف أي اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــدِّدة األطــراف بــشأن 
 مـن االتفاقيـة، مل   ٤٧وعـالوة علـى ذلـك، فيمـا يتعلـق باملـادة             . نقل األشخاص احملكوم علـيهم    

  .ت اجلنائيةُينفَّذ نقل اإلجراءا
    

    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
يتـضمن قــانون املــساعدة املتبادلــة يف األمــور اجلنائيـة اإلجــراءات الــيت تــنظم املــساعدة القانونيــة   

ــة ــةوهنــاك . املتبادل  يف قــانون عائــدات اجلرميــة تنطبــق أيــضا فيمــا يتعلــق باســتبانة    أحكــام معيَّن
  . وجتميدهاعائدات اجلرمية وتعقّبها

وينص قانون املساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائيـة حتديـدا علـى أن ال تكـون املـساعدة القانونيـة              
وسوف تكون بـابوا غينيـا اجلديـدة مـستعدة لتقـدمي املـساعدة علـى            ). ٥املادة  (املتبادلة حمدودة   

  .عضاء باالتفاقية بناء على طلب الدول األاملتعلقةأوسع نطاق فيما خيص اجلرائم 
وفيما خيص األنواع العامة من املساعدة، قد تكون ازدواجية التجرمي سـببا تقـديريا لـرفض تقـدمي                  

 مـن قـانون املـساعدة املتبادلـة     ١٠املـادة  (املساعدة؛ إذ إن القرار النهائي يعتمـد علـى رأي الـوزير             
ات خاصــة وقــد شــجع املــستعرِضون الــسلطات علــى النظــر يف مــنح اعتبــار ). يف األمــور اجلنائيــة

  .لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة املستندة إىل االتفاقية والواردة من الدول األعضاء األخرى
ومل ُتشر بابوا غينيـا اجلديـدة إىل أي حـاالت حملاكمـة شخـصيات اعتباريـة يف سـياق املـساعدة                      

 التــشريعات  يفنظــراً لعــدم وجــود أحكــام حمــدَّدةوالحــظ املــستعرِضون أنــه . القانونيــة املتبادلــة
 بالفـساد، جيـوز اسـتخدام       املرتبطـة احلالية بشأن مـسؤولية الشخـصيات االعتباريـة عـن اجلـرائم             

 متورطـة يف  شرط ازدواجية التجرمي لـرفض تنفيـذ الطلبـات املنطويـة علـى شخـصيات اعتباريـة                  
  .ارتكاب تلك اجلرائم

) ط-أ) (٣ (٤٦ة يف املـادة     وبإمكان بـابوا غينيـا اجلديـدة تقـدمي مجيـع أنـواع املـساعدة املدرجـ                
ــة   ــن االتفاقي ــان (م ــور    ٥ و٤ و٣األجــزاء  و٥ و٣املادت ــة يف األم ــساعدة املتبادل ــانون امل ــن ق  م

وميكــن تقــدمي املــساعدة بــشأن ).  مــن قــانون عائــدات اجلرميــة١٦١ و١٦٠اجلنائيــة؛ واملادتــان 
املـساعدة املتبادلـة يف    مـن قـانون   ٤٩ و٤٧حتديد عائدات اجلرميـة وتعقّبـها اسـتنادا إىل املـادتني            

 ٤٧وميكن تقـدمي املـساعدة بـشأن جتميـد عائـدات اجلرميـة اسـتنادا إىل املـادتني              . األمور اجلنائية 
 مـن قـانون عائـدات    ١٣٨-١٣٤ من قانون املساعدة املتبادلـة يف األمـور اجلنائيـة واملـواد              ٤٨و

وتـنص  . واع مـن املـساعدة    وُتَعدُّ ازدواجية التجرمي ضرورية مـن أجـل تقـدمي هـذه األنـ             . اجلرمية
 من قـانون املـساعدة املتبادلـة يف األمـور اجلنائيـة علـى األسـاس القـانوين إلنفـاذ                     ٤٦-٤١املواد  
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كمــا الحــظ املــستعرِضون أن   . أوامــر املــصادرة األجنبيــة املــستندة وغــري املــستندة إىل إدانــة      
اد املوجــودات وفقــا التــشريعات احلاليــة لبــابوا غينيــا اجلديــدة ال تتــضمن أحكامــا بــشأن اســترد 

  )).ك) (٣ (٤٦املادة (للفصل اخلامس من االتفاقية 
وعلى الرغم من أن دائرة العدل والنيابة العامة أكـدت رغبتـها يف التبـادل التلقـائي للمعلومـات        

  .مع الدول األخرى األطراف يف االتفاقية، مل ُتقدَّم أمثلة فعلية على ذلك
بيـد أن  . ساعدة القانونيـة  ال متثـل عقبـة أمـام تقـدمي املـ     وأوضحت السلطات أن السّرية املصرفية 

  . أحكام صرحية هبذا املعىنإدراجضني أوصوا بأن تنظر بابوا غينيا اجلديدة يف املستعرِ
وميكن لبابوا غينيا اجلديدة أن تنقـل األشـخاص احملتجـزين ألغـراض التحقيقـات أو املالحقـات                  

 ٢٥ و٢٤املــواد (مــن االتفاقيــة ) ١٢-١٠ (٤٦ أو اإلجــراءات القــضائية مبــا يتــسق مــع املــادة  
  ). من قانون املساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية٣٤ و٣٣ و٣٢ و٢٦و

والـــسلطة . مـــن االتفاقيـــة) ١٣ (٤٦ومل ُتحـــدَّد الـــسلطة املركزيـــة بوضـــوح ألغـــراض املـــادة  
ا اجلديـدة هـي وزيـر       املسؤولة عن توجيه وتلقّي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف بابوا غينيـ           

وتتـوىل  ).  من قـانون املـساعدة املتبادلـة يف األمـور اجلنائيـة            ٧ و ٦املادتان  (العدل والنيابة العامة    
دائرة العدل والنيابة العامة االضطالع بالعمل الفعلي اخلاص مبعاجلة طلبات املـساعدة القانونيـة              

  .املتبادلة الصادرة والواردة
ــة، ميكــن اســتجواب     ) ٣ (١٦واســتنادا إىل املــادة   ــة يف األمــور اجلنائي ــانون املــساعدة املتبادل مــن ق

) ١٨( ٤٦ يتسق مـع املـادة   بواسطة الفيديو على حنوالشخص الذي يقدِّم أدلة عن طريق االتصال       
  .من االتفاقية

 مــن قــانون املــساعدة املتبادلــة يف األمــور اجلنائيــة شــروط الــسّرية   ٦٤ و٦٣وتتــضمن املادتــان 
بيد أنه ال ُيـنص     . استخدام املعلومات املطلوبة يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة       املنطبقة على   

  . التفاصيل اليت تربئ الشخص املتهمإفشاءعلى استثناءات فيما خيص 
 مــن قــانون املــساعدة املتبادلــة يف األمــور اجلنائيــة أســبابا إلزاميــة        ١٠ و٩وتتــضمن املادتــان  

ــ(واختياريـــة ) ٩ املـــادة( والحـــظ . لـــرفض طلـــب املـــساعدة) ١٠املـــادة : رار الـــوزيرتبعـــا لقـ
) ٢١( ٤٦املستعرِضون أن الشروط ميكن عموما اعتبارها معقولة ومتسقة مع متطلبـات املـادة             

بيد أنه قد يكون من املفيد تقدمي املزيد مـن اإليـضاحات فيمـا خيـص بعـض تلـك           . من االتفاقية 
  ).انون املساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائيةمن ق) ح( ١٠على سبيل املثال املادة (األسباب 
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ب قـانون املـساعدة املتبادلـة يف األمـور اجلنائيـة أن يـبني الـوزير للبلـد األجـنيب أسـباب                       وال يتطلَّ 
  .رفض طلب املساعدة، وإن أوضحت السلطات أهنا سوف تطلع البلد الطالب على األسباب

    
   املشتركة؛ أساليب التحّري اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات    

    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
أبرمــت وحــدة االســتخبارات املاليــة مــذكرات تفــاهم مــن شــأهنا تيــسري تبــادل املعلومــات مــع   

ــة يف جــزر ســليمان وفــانواتو وفيجــي    ــا  . وحــدات االســتخبارات املالي ــابوا غيني كمــا أبرمــت ب
ــة األســت   وتــشارك . رالية بــشأن تبــادل املعلومــات اجلديــدة مــذكرة تفــاهم مــع الــشرطة االحتادي
الــذي وال ُتعتــرب االتفاقيـة هــي األسـاس   . احلكومـة يف منتـدى قــادة دول جنـوب احملــيط اهلـادئ    

  .ملساعدة القانونية املتبادلةتقوم عليه ا
وذُكرت عدة حاالت ناجحة للتعاون والتنـسيق مـع بلـدان أخـرى يف املنطقـة، وخـصوصا مـع                    

  .اليةالشرطة االحتادية األستر
وال توجـد يف الوقــت احلــايل أي اتفاقــات بــني بــابوا غينيــا اجلديــدة ودول أخــرى بــشأن إنــشاء  

وال يوجـد تـشريع نافـذ يـنص علـى اسـتخدام أسـاليب التحـّري اخلاصـة                   . مـشتركة حتـرٍ   أجهزة  
  .باستثناء استخدام أجهزة االستماع

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

  :ون إىل عدة ممارسات جيدة، وهيأشار املستعرِض
 استخدام دائرة العدل والنيابة العامة النشط لقنوات االتصال اإللكترونية؛ •

قبول الطلبات العاجلة لتسليم اجملـرمني واملـساعدة الـواردة عـن طريـق املنظمـة الدوليـة                   •
  .للشرطة اجلنائية

    
    نطبق ذلكاحيثما  ،التنفيذ  اليت تواجهياتالتحّد  - ٣- ٣  

  : على التحديات والتوصيات التالية املستعرِضون الضوَءطسلَّ
 باالتفاقية وإقرار العقوبات الدنيا املقابلـة مـن أجـل           املتعلقةجترمي مجيع اجلرائم اإللزامية      •

اســتيفاء متطلبــات ازدواجيـــة التجــرمي لقـــانون تــسليم اجملـــرمني، وكــذلك متطلبـــات      
تبادلـــة يف األمـــور اجلنائيـــة وقـــانون ازدواجيـــة التجـــرمي املقابلـــة يف قـــانون املـــساعدة امل
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ــة تقــدمي        ــسليم اجملــرمني وإمكاني ــذ ت ــة تنفي ــة، مــن أجــل ضــمان إمكاني ــدات اجلرمي عائ
  بالفساد؛املرتبطةاملساعدة القانونية املتبادلة فيما خيص اجلرائم 

كفالة أن تتضمن معاهدات تسليم اجملرمني الثنائية اليت قـد تربمهـا بـابوا غينيـا اجلديـدة                   •
 باالتفاقيــة املتعلقــةول أعــضاء أخــرى يف املــستقبل إشــارات مباشــرة إىل اجلــرائم  مــع د

 باعتبارها جرائم ميكن تسليم مرتكبيها؛

ــساعدة         • ــات امل ــسليم اجملــرمني وطلب ــراءات اخلاصــة بت ــيد اإلج ــسيط وترش ــر يف تب النظ
جيهيـة   جبرائم الفساد، وذلـك بوسـائل منـها اعتمـاد مبـادئ تو             املتعلقةالقانونية املتبادلة   

ــة و ــة العامــة مــع ضــرورة إدراج أحكــام     /داخلي ــدائرة العــدل والنياب أو دليــل داخلــي ل
 باالتفاقية؛املتعلقة باجلرائم ذات الصلة خاصة بشأن املساعدة 

النظــر يف تبــسيط إجــراءات تبــادل املعلومــات مــع اهليئــات املختــصة األخــرى، وذلــك    •
ة العـدل والنيابـة العامـة وغريهـا         بوسائل منها حتميل املعلومات ذات الصلة بـشأن دائـر         

ــدويل، وكــذلك       ــانوين ال ــاون الق ــسؤولة عــن التع ــن الوكــاالت امل ــاتم ــصال بيان  االت
 ؛الصلةباجلهات التنسيقية ذات 

 األمــني العــام لألمــم املتحــدة بالــسلطة املركزيــة املعيَّنــة مــن أجــل تلقّــي وتنفيــذ    إبــالغ •
 ة املقبولة لتنفيذ تلك الطلبات؛طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وكذلك باللغ

النظــر يف توضــيح دور دائــرة العــدل والنيابــة العامــة يف تنفيــذ طلبــات تــسليم اجملــرمني     •
 واملساعدة القانونية املتبادلة؛

إدخــال التعــديالت الالزمــة علــى قــانون تــسليم اجملــرمني مبــا يكفــل املالحقــة اإللزاميــة    •
 اطين بابوا غينيا اجلديدة؛للشخص الذي ُيرفض تسليمه جملرد كونه من مو

النظـر يف إدخـال التعـديالت الالزمــة علـى قـانون تـسليم اجملــرمني حبيـث يـتم النظــر يف          •
إنفاذ العقوبة املفروضة مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطالبـة عنـدما ُيـرفض التـسليم          

  الشخص املطلوب تسليمه هو من مواطين بابوا غينيا اجلديدة؛لكون

شر يف قانون تسليم اجملرمني على أن السلطات يف بابوا غينيا اجلديـدة             النص بشكل مبا   •
ات، لــدى االقتــضاء، مــع الدولــة الطالبــة قبــل اختــاذ قــرار رفــض رســوف جتــري مــشاو

 التسليم؛

الــسعي إىل إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف مــع دول أخــرى مــن  •
 ته؛أجل تنفيذ تسليم اجملرمني أو تعزيز فّعالي
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النظر يف الدخول يف اتفاقات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف مـع دول أخـرى بـشأن نقـل                      •
 األشخاص احملكوم عليهم؛

إدخـــال التعـــديالت التـــشريعية الـــضرورية مـــن أجـــل كفالـــة مـــسؤولية الشخـــصيات   •
 بالفــساد وإمكانيــة تقــدمي املــساعدة القانونيــة  مرتبطــة جــرائم ارتكــاباالعتباريــة عــن 

  عنها؛ةَ اعتبارية املسؤوليشخصيةلقة باجلرائم اليت جيوز حتميل املتبادلة املتع

إدخــال التعــديالت الالزمــة علــى قــانون املــساعدة املتبادلــة يف األمــور اجلنائيــة وقــانون   •
 امتثاال كامال مع متطلبات الفصل اخلـامس مـن االتفاقيـة       ميتثالنعائدات اجلرمية حبيث    

 بشأن استرداد املوجودات؛

ج أحكام واضحة يف قانون املساعدة املتبادلـة يف األمـور اجلنائيـة وقـانون               النظر يف إدرا   •
عائدات اجلرمية تنص على عدم إمكانية رفض تقدمي املساعدة القانونية بـداعي الـسّرية              

 املصرفية؛

إدراج أحكام يف قانون املساعدة املتبادلة يف األمور اجلنائية تـنص علـى إمكانيـة إفـشاء                  •
 الـيت تقـدمها الدولـة املتلقّيـة للطلـب أو احمليلـة لـه والـيت مـن شـأهنا                      املعلومات أو األدلة  

 تربئة الشخص املتهم وإخطار الدولة املتلقية للطلب أو احمليلة له قبل ذلك اإلفشاء؛

ــى اإلخطــار        • ــنص عل ــة ت ــور اجلنائي ــة يف األم ــساعدة املتبادل ــانون امل إدراج أحكــام يف ق
 طلب؛تتعلق بالإمكانية إفشاء معلومات سّرية الفوري للدولة الطالبة أو احمليلة عند 

إدراج أحكام يف قانون املساعدة املتبادلـة يف األمـور اجلنائيـة تـشترط علـى بـابوا غينيـا                     •
 اجلديدة أن تبني للدولة الطالبة أسباب رفض طلبها؛

إدراج اشــتراط يف قــانون املــساعدة املتبادلــة يف األمــور اجلنائيــة بــأن جيــري الــوزير، أو   •
من اهليئات املخوَّلة، مشاورات مع الدولة الطالبة قبل رفض الطلب، وأن ينـاقش             غريه  

 إمكانية تقدمي املساعدة رهنا بالشروط واألحكام اليت ُيرى أهنا ضرورية؛

 تبـادل   تكفـل إدخال تعديالت على األحكام ذات الـصلة تـنص علـى اإلجـراءات الـيت                 •
 املعلومات املتاحة للعموم مع الدولة الطالبة؛

ــة         ا • ــأهنا خدم ــن ش ــراف م ــددة األط ــة أو متع ــات ثنائي ــات أو ترتيب ــرام اتفاق ــر يف إب لنظ
إعطــاء األغـراض املتوخـاة مـن أحكـام االتفاقيــة بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، أو         

 تلك األحكام مفعوالً عملياً أو تعزيزها؛
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 األمـور اجلنائيـة   النظر يف إدخال التعديالت الضرورية على قانون املـساعدة املتبادلـة يف      •
 إلتاحة إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية إىل دول أخرى؛

ــصة األخــرى،        • ــسلطات املخت ــع ال ــة للتواصــل م ــوات فّعال ــشاء قن النظــر يف مواصــلة إن
 وكذلك من خالل ترتيبات غري رمسية؛

النظــر يف إدخــال تعــديالت تــشريعية تتــيح بوضــوح تبــادل املعلومــات مــع الــسلطات      •
ل األخــرى، وخــصوصا فيمــا يتعلــق بعائــدات جــرائم الفــساد ونقــل  املختــصة يف الــدو

املمتلكات واملعدات واألدوات األخرى املـستخدمة أو املـراد اسـتخدامها يف ارتكـاب              
  بالفساد؛مرتبطةجرائم 

و ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف مـع دول أخـرى فيمـا                 أالنظر يف إبـرام اتفاقـات        •
 يتعلق بالتحقيقات املشتركة؛

نظــر يف إدخــال تعــديالت علــى التــشريعات ذات الــصلة مــن أجــل األخــذ بأســاليب   ال •
 . التدريب الالزم ملوظفي إنفاذ القانونوتوفريالتحّري اخلاصة 

    
    من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاليت ُحدِّدت  ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  

  :مت حتديد االحتياجات التالية من املساعدة التقنية
 تــسليم اجملـرمني وكــذلك  املــشاركني يف قـضايا بنـاء قــدرات القـضاة واملــّدعني العـاّمني     •

مبـا فيهـا اهليئـة املـستقلة     (الـسلطات األخـرى املـسؤولة عـن التعـاون يف األمـور اجلنائيـة        
  ؛)ملكافحة الفساد والشرطة وجلنة أمناء املظامل

 بناء قدرات الشرطة يف استخدام أساليب التحّري اخلاصة؛ •

 نشاء السلطة املركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة؛إ •

تقــدمي املــشورة القانونيــة فيمــا يتعلــق بــصياغة اللــوائح الــضرورية لزيــادة فّعاليــة قــانون    •
املــساعدة املتبادلــة يف األمــور اجلنائيــة وقــانون تــسليم اجملــرمني، وإجــراء التعــديالت         

 ئية؛ اإلجراءات اجلناالالزمة لنقلالتشريعية 

إعداد معاهدات منوذجية بشأن تسليم اجملرمني من أجل إبرام ترتيبات مـع الـدول الـيت                 •
 ملعاهدات؛بشأن ا قاعدة بيانات وإنشاءتستند إىل املعاهدات 

إعداد معاهدات منوذجية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة مـع التركيـز بـصورة خاصـة                •
 على بلدان منتدى احمليط اهلادئ؛
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 إلدارة احلاالت من أجل استبانة عائدات اجلرمية وتعقّبها وجتميدها؛وضع نظام  •

 تقدمي املساعدة يف استرداد وإدارة املوجودات وعائدات اجلرمية؛ •

إعداد ملخص باملمارسات اجليـدة بـشأن تـسليم اجملـرمني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة                  •
 والتحقيقات املشتركة وأساليب التحّري اخلاصة؛

الــدويل خلــرباء املــساعدة القانونيــة املتبادلــة مــع التركيــز علــى منطقــة جنــوب االنتــداب  •
 .احمليط اهلادئ

  


