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     خالصة وافية  - ثانيا  
      جزر سليمان  

  سي جلزر سليمان يف سياق تنفيذ اتفاقية حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ: مةقدِّم  - ١  
     األمم املتحدة ملكافحة الفساد

اير ين/ كانون الثاين٦انضمت جزر سليمان إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف 
  . ٢٠١٢فرباير / شباط٥يف لديها وبدأ نفاذ االتفاقية . ٢٠١٢

، وحققت االستقالل السياسي يف ١٩٧٦نحت جزر سليمان احلكم الذايت يف عام وُم
وعند االستقالل، اعتمدت جزر سليمان دستورا، عمال بأمر استقالل . ١٩٧٨يوليه /متوز ٧

 أحكام لربملان جزر سليمان بسنِّمنه  ٧٥وتأذن املادة . ١٩٧٨عام الصادر يف جزر سليمان 
  .  القانون العريفها، مبا فيالواجبة التطبيقمن أجل القوانني 

 انعدام هذامبقدار الغيا، معه أي قانون غري متسق  ويكونوالدستور هو القانون األعلى، 
لرشيد السالم والنظام واحلكم ا"ومينح الدستور الربملان سلطة سن القوانني من أجل . االتساق

 / كانون الثاين١واعُتمدت قوانني برملان اململكة املتحدة، املعمول هبا منذ . "يف جزر سليمان
 الصادرة قواننيال من الدستور، رهنا بأحكام الدستور وب٣، مبوجب اجلدول ١٩٦١يناير 
املادة فه تعّرووالقانون العريف هو التايل يف التسلسل اهلرمي القانوين، .  برملان جزر سليمانعن

قواعد القانون العريف السائد يف منطقة من مناطق "من الدستور باعتباره يشمل ) ١(١٤٤
 من ٢الفقرة  معترف هبا يف والعدالة القانون األنغلوسكسوينومبادئ وقواعد " .جزر سليمان

القانون حيدد مصدر  الوعلى الرغم من أن الدستور .  من الدستور٣اجلدول 
عام،  بوجهو.  اململكة املتحدةه مأخوذ منعليا أناحملكمة ال فقد افترضت، األنغلوسكسوين

يكون متعارضا مع الدستور أو القوانني الربملانية أو   ال عندما القانون األنغلوسكسوينينطبق 
القانون العريف، وعندما ال يكون غري قابل للتطبيق أو غري مالئم يف ظل الظروف السائدة يف 

  . جزر سليمان
وقد أنشأ الدستور حمكمة عليا . احلكومة طاتمن سل ة ومستقلةمنفصل سلطة ءقضاوال

الدعاوى وللمحكمة العليا اختصاص غري حمدود وميكنها النظر يف . وحمكمة استئناف
. وحتال املسائل الدستورية إىل احملكمة العليا لتفسريها.  من مجيع احملاكم اجلزئيةاملستأنفة

جيلس و. املسائل املدنية واجلنائيةوتنظر حمكمة االستئناف يف الطعون من احملكمة العليا يف 
وتوجد ثالث .  ضمن هيئة حمكمة االستئناف، حبكم منصبه أيضا،رئيس قضاة احملكمة العليا
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. األراضي العرفيةب الطعون املتعلقةحمكمة الصلح واحملكمة احمللية وحمكمة : ، هيجزئيةحماكم 
اكم احمللية، اليت يعيِّن رئيس احملكمة وتنظر احمل. وختتص حماكم الصلح بالقضايا املدنية واجلنائية

وتنظر . اململوكة عرفياوقضايا القانون العريف ومسائل األراضي  اجلُنحالعليا أعضاءها، يف 
يف طلبات االستئناف الواردة من احملاكم  عرفيا  اململوكةاألراضيب الطعون املتعلقةحماكم 

  . األراضيهبذه احمللية بشأن مسائل العرف املتعلقة 
مكافحة الفساد من خالل يف صة متخصِّسة مكرَّهيئة واحدة يف جزر سليمان وال توجد 

 توجدولكن بإنشاء مثل هذه املؤسسة، ملتزمة احلكومة  أنَّإنفاذ القانون، على الرغم من 
وحدة حتقيقات ملكافحة ") قوة الشرطة" :اختصارا (سليمانزر جل قوة الشرطة امللكية لدى

 إىل ضافةإلوبا.  للتحقيق يف حاالت فساد املوظفني العموميني٢٠٠٤م الفساد أنشئت يف عا
املهين يف السلوك  وزاهة الن تسعى إىل تعزيز" زاهة النمعنية بوكاالت " عدةذلك، هناك 

ويشمل . زاهة الن فريق من خالل منتدى وجيري التنسيق بينهاالقطاعني العام واخلاص، 
الشرطة، ووحدة االستخبارات املالية يف جزر وحدة مكافحة الفساد ضمن قوة : أعضاؤه

سليمان، ومكتب مدير النيابات العامة، ودائرة السجون يف جزر سليمان، وشعبة اجلمارك 
  . ، وأمني املظامل للحسابات، ومكتب املراجع العامسلوك القادةمدونة  ضيةومفوَّواملكوس، 

قضايا الفساد إىل  سلوك القادةونة مد ضيةمفوَّووجيوز أن حتيل قوة الشرطة وإدارة اجلمارك 
وهناك مذكرة تفاهم تنظم التنسيق بني قوة الشرطة ووحدة االستخبارات . املالحقة اجلنائية

مكافحة غسل األموال، اليت  ضيةمفوَّوترفع وحدة االستخبارات املالية تقاريرها إىل . املالية
وهي  ضيةاملفوَّقارير ربع سنوية إىل وتقدم وحدة االستخبارات املالية ت. يرأسها النائب العام

  .ثالثة موظفني من املصرف املركزي جلزر سليمان وموظف واحد معار من قوة الشرطةب دةمزوَّ
    

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

    ) ٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ    
 من قانون العقوبات ٩١ مبوجب املادة مانجمرَّ هم فعالنوارتشاءرشو املوظفني العموميني  إنَّ
ن، فيما يتعلق ون العموميو املوظفمبن فيهم، وينطبقان على مجيع األشخاص، )٢٦الفصل (

 أيضا ١٩٩٩لسنة ) أحكام إضافية( سلوك القادةويسمح قانون مدونة . مبنح أي منفعة
هذه العقوبات اإلدارية و. مالية على القادة الذين يتورطون يف الرشوةوات إدارية بفرض عقوب
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وال يتناول قانون . تكمِّل اإلجراءات اجلنائية، وال حتل حملها، حيثما كان ذلك مناسباً
  . العقوبات حاليا رشو املوظفني العموميني األجانب

 ،التعديالت الالزمة يف جزء كبري منها مع إجراء ، من قانون العقوبات أيضا٩١وتنطبق املادة 
 القانون ولكنَّ.  بيعاً وشراًء بالنفوذالفاعلة واملنفعلةعلى القضايا اليت تنطوي على املتاجرة 

" نفوذه احلقيقي أو املفترض" الشخص أو املوظف العمومي ميارس يغفل الغرض املتمثل يف أنَّ
  . للحصول على مزية غري مستحقة من ممارسة سلطة عامة

نَّ بيد أ.  من قانون العقوبات٣٧٤مبوجب املادة جمّرمان الرتشاء يف القطاع اخلاص الرشو واو
 تشريع  وضع حصرا، وقد يكون من املفيد النظر يفحاالت النيابةنطاق التشريع ينطبق على 

  . نطاق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادو يتفقأوسع 
    

    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال؛ اإلخفاء    
: اختصارا( ٢٠١٠لسنة ) املعّدل( من قانون غسل األموال وعائدات اجلرمية ١٧جترِّم املادة 

 أو ا أو اكتساهبهاأو نقلأي ممتلكات أو عائدات أي ممتلكات حتويل ) قانون غسل األموال
ها أو موقعها أو حق ئ احلقيقية أو منشتها أو إخفاء أو متويه طبيعها أو استخدامهتاحياز

 أو يها أو حركتها أو ملكيتها مع العلم أو مع وجود أسباب معقولة لالعتقادالتصرف ف
 منها ُحصل عليه أو تأّتى من ارتكاب ا املمتلكات أو العائدات أو جزء هذهمجيعنَّ  بأاالشتباه

 الشروع يف غسل األموال أو تيسريه أو ذاتهقانون المن ) ٤ (١٧وجترِّم املادة . فعل إجرامي
 أو إسداء املشورة بشأنه أو حّض شخص على القيام بهحريض عليه أو التآمر املساعدة والت

وال حيدد القانون اجلرائم األصلية، بل ينطبق . آخر على ارتكابه، وُتخضعه للعقوبات نفسها
وأفادت جزر . وليس من الضروري إثبات أي اجلرائم ارُتكب. على مجيع عائدات اجلرمية

 اليت تقع خارج جزر حاالت الفعل أو التقصريق أيضا على سليمان بأن هذا القانون ينطب
  . سليمان، طاملا استوىف السلوك ازدواجية التجرمي

تتوقّف والعقوبة القصوى جلرمية غسل األموال هي السجن ملدة عشر سنوات مع غرامة 
 من ١٧وتنص املادة . اعتبارياعلى ما إذا كان مرتكب اجلرمية شخصا طبيعيا أو  قيمتها

اجلرم بوغسل األموال  جبرمية الشخص إدانةعلى إمكانية  نصا صرحياون غسل األموال قان
  . يف آن واحداألساسي 
تقدمي نسخ رمسية من تشريعاهتا اخلاصة بغسل األموال إىل األمني حاليا ل جزر سليمان وتستعّد

  . العام لألمم املتحدة
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 اإلخفاء  مسألةمن قانون العقوبات ٣٨٦واملادة  من قانون غسل األموال ١٧ ةاملادوتتناول 
  .  االتفاقيةوذلك على حنو تستوفيان به مقتضياتاإلجرامي، 

    
    ) ٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع    

. م واخلاصالقطاعني العاكال  من قانون العقوبات، وهو يشمل ٢٥٨يف املادة ُمتناول االختالس 
  . فئات خاصة من السرقةمن القانون ذاته  ٢٧٣ و٢٦٨ و٢٦٧ و٩٤وتعالَج املواد 

 إساءة استعمال الوظائف من قبل املوظفني بوجه عام من قانون العقوبات ٩٦وتتناول املادة 
  . "الكسب"العموميني، وتنص على عقوبات مشددة إذا كان ذلك لغرض 

مبا ميلكون بتقدمي إقرارات  عيَّننيمموظفني عموميني يلزم ، القادةسلوك  قانون مدونة ولئن كان
  . يف قانون العقوبات جيرِّم اإلثراء غري املشروع حكمال يوجد ف، موجودات ومصاحل من
    

    ) ٢٥املادة (إعاقة سري العدالة    
 التأثري على أي شخص أو التفاعل بوجه عام من قانون العقوبات ١١٦ و١١٤جترِّم املادتان 

 ١٢١وجترِّم املواد . اإلدالء بشهادة زور أو يتدخل يف تقدمي األدلة يدفعه علىأي شكل بعه م
بأي شيء، مبا يف ذلك استخدام القوة البدنية أو  اإلتيان من قانون العقوبات ١٢٣ و١٢٢و

 بوجه عاموتنطبق هذه اجلرائم .  اإلجراءات القضائية أو سري العدالةيعوقالتهديد أو الترهيب، 
  . عاَمل باعتبارها من اجلنحال تقتصر على موظفي العدالة وإنفاذ القانون، وُتوى أي شخص، عل
    

    ) ٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية    
طبيعي  على أنه" الشخص") ٨٥الفصل ( من قانون التفسري واألحكام العامة ١٦تعرِّف املادة 

 االتفاقية ليشمل األفعال اجملّرمة يفسؤولية عن واعتباري على السواء، ما يعين توسيع نطاق امل
 على  هذا التعريفهناك بعض الشكوك فيما يتعلق بانطباقنَّ ولك. األشخاص االعتباريني

هذه املسؤولية نَّ وقد أكدت جزر سليمان أ. القوانني اجلنائية اليت كانت موجودة وقت اعتماده
وعلى الرغم من .  الذين يرتكبون اجلرم نفسهال ختلّ باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني

إمكانية فرض غرامات مالية عن جرائم غسل األموال اليت يرتكبها األشخاص االعتباريون، ال 
 سجل  منالشطبنَّ بيد أنه لوحظ أ. غريها من اجلرائم خبصوصأحكام جزائية مماثلة  توجد

  ). ١٧٥الفصل (قانون الشركات مبوجب املمكنة  العواقبمن هو  الشركات
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    ) ٢٧املادة (املشاركة والشروع    
يشمل أي شخص يساعد على ل من قانون العقوبات نطاق املسؤولية ٢٣ و٢١توسِّع املادتان 

الشروع يف و. ئ لهارتكاب فعل إجرامي أو حيرض عليه أو يقدِّم املشورة بصدده أو يهيِّ
 التحضري الرتكاب أما. ٣٧٩ملادة  ا وجمّرم يف٣٧٨ معّرف يف املادة ارتكاب فعل إجرامي

  .  يشكل شروعاال  فليس جمّرما ما دامفعل إجرامي
    

    ) ٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون    
. مبوجب القانون اجلنائي، ُتفرض العقوبة بالتناسب مع جسامة اجلرم ودرجة مسؤولية اجلاين

تعلق بالعقوبات عن عرقلة سري العدالة ت حالة مستثناة من القاعدةء املستعرِضون اخلربا ووجد
  ). انظر التوصية ذات الصلة(

 الربملانيون ومنهم،  معّيننيوظيفية تسري على موظفني عمومينيالصانات احلولئن كانت 
 تشكّل والقضاة واملّدعون العاّمون وأعضاء بعض اهليئات اإلدارية، فإن هذه احلصانات ال

  . حاجزاً حيول دون التحقيق اجلنائي أو املالحقة القضائية
دير مل طائفة واسعة من السلطات التقديرية املمنوحة  على من الدستور٩١املادة  وتنص

 املؤرخة "املالحقة القضائيةسياسة "وثيقة  يف  ذات الصلةاإلرشادات وترد. النيابات العامة
دور واالختصاص والعوامل اليت حتكم السلطة التقديرية  اليت حتدد ال،٢٠٠٩مايو / أيار١٤

  . للمّدعني العاّمني
احتجاز األشخاص ) ٧الفصل ( من قانون اإلجراءات اجلنائية ١٤٤ و٩٥ و٩٠وتنظم املواد 

سالمة  ضمان، مع مراعاة ضرورة شروطعلى أساس م وإطالق سراحهم على ذمة التحقيق
 من قانون دائرة السجون ٧٠وتنظم املادة . الحقا كمةيف جلسات احملاومثول املّتهم  العموم
مدى تشمل معايري األهلية، مبا يف ذلك و،  عن الشخص املسجون اإلفراج املبكر٢٠٠٧لسنة 

  . خطورة اجلرم
 بعزل ،١٩٩٨ لسنة ، العامةات اخلدمالتنظيمية ملفوضيةلوائح الويسمح اجلزء السابع من 

فعل إجرامي أو كّف يده أو تعيينه يف وظيفة أخرى، املوظف العمومي املتهم بارتكاب أي 
وفيما . وُتتخذ اإلجراءات التأديبية عند انتهاء اإلجراءات اجلنائية. ريثما ُتعرف نتيجة التحقيق

منصب أي شغل  متنع املّتهم، عند إدانته، منخيص اجلرائم اجلنائية، ميكن للمحكمة العليا أن 
 على إعادة دمج اجملرمني يف اجملتمع من خالل برامج قانون دائرة السجون ويشّجع. عمومي

  .  اخلدمات املقدَّمة بعد اإلفراج عنهمومن خاللالتأهيل االجتماعي واملهين، 
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املالحقة سياسة "وثيقة  من ١٧وفيما يتعلق بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، متنح الفقرة 
 منح  يف ارتكاب اجلرم، حريةاركنيمع خمربين ومش تعاوهناعند هذه السلطات،  ،"القضائية

احلصانة، أو ختفيف التهم أو العقوبات، أو إبرام اتفاقات أخرى مقابل التعاون واإلدالء 
 دور املدعي العام يف إصدار  هذه الوثيقة من٢١ و١٨ و١٢وتوجِّه الفقرات . بالشهادة

  . راط يف املفاوضاتالنظر فيها لدى منح احلصانة، واالخن يتعّيناألحكام، والعوامل اليت 
    

    ) ٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني    
وأفيد بأنه، من حيث املبدأ، ُتقبل . ال توجد حاليا تشريعات أو آلية حلماية الشهود أو املبلِّغني

، وإن مل ٢٠٠٩ مبوجب قانون األدلة لسنة ،الفيديوالتواصل بالشهادة اليت تؤخذ عن طريق 
املالحقة سياسة "وثيقة  من ٢٥وحتدد الفقرة . حمددة تعاجل هذه املسألةتكن هناك أحكام 

 سري القضية التزامات املدعي العام فيما يتعلق بالضحايا، مبا يف ذلك إطالعهم على" القضائية
  .  مجيع مراحل اإلجراءات ومراعاة وجهات نظرهميف
    

    ) ٤٠ و٣١املادتان ( واملصادرة؛ السّرية املصرفية احلجزوالتجميد    
لتحديد املوجودات اإلجرامية وجتميدها الالزمة  من قانون غسل األموال اآللية ٣٣توفِّر املادة 
ويشمل ذلك مصادرة املوجودات املكتسبة كنتيجة مباشرة للنشاط اإلجرامي أو . ومصادرهتا

. يةقيمة العائدات اإلجرام مبا يساوياملمتلكات اليت مت شراؤها بواسطة تلك املوجودات 
أوامر تفتيش ختوِّل ضبط املمتلكات املكتسبة  إصدار ميكنو. برمتهااألدوات  مصادرة جيوزو

ويشمل تعريف . رميةاجلعن طريق العائدات اإلجرامية أو األدوات املستخدمة يف ارتكاب 
تبديلها أو  ىجر من قانون غسل األموال املمتلكات اليت ٢يف املادة " العائدات اإلجرامية"

ويشمل أيضا أي دخل أو رأمسال أو مكسب . ا أو خلطها على أساس تناسيبحتويله
 من قانون غسل األموال على أنه يف ٣٨وتنص املادة . املمتلكاتهذه اقتصادي مستمد من 

موجودة خارج جزر  تكون املمتلكاتاحلاالت اليت ال ميكن فيها العثور على املمتلكات، أو 
ميكن تقسيمها دون صعوبة، جيوز  السن النية، أو سليمان، أو ُنقلت إىل طرف ثالث ح

  . للمحكمة أن تأمر بفرض غرامة تعادل مبلغ العائدات اإلجرامية
وز وجي.  من قانون غسل األموال على آلية إدارة املمتلكات املصادرة٦٥وتنص املادة 

رية أو فيما يتعلق باملمتلكات العقا حارسا قضائياأن تعيِّن مبوجب هذه اآللية للمحكمة 
  .  فيهااملنقولة، يتوىل احلراسة مبوجب مسؤولية ائتمانية حىت التصرف النهائي
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طلب السجالت املالية من أن يالسّرية املصرفية املدَّعي العام، بناًء على أمر قضائي،  متنعوال 
  . عليها حيصلواملتصلة بعائدات اجلرمية 

    
    ) ٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي    

  . ال توجد يف جزر سليمان فترة تقادم للجرائم اجلنائية، مبا يف ذلك جرائم الفساد
 مجيع املستندات اليت ُتقدَّم بشكل قانوين ٢٠٠٩ من قانون األدلة لسنة ١١٤وَتعترب املادة 

حمكمة يف جزر سليمان أي صحيحة ومقبولة يف مستندات وصحيح يف حمكمة أجنبية 
يشمل الوثائق واألدلة املتعلقة بالدعاوى اجلنائية هذا ما و . ذات صلة بالدعوىدامت  ما

  . يف والية قضائية أجنبيةاملرفوعة 
    

    ) ٤٢املادة (الوالية القضائية    
جلزر سليمان والية قضائية على األفعال اجملرَّمة وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

ويشمل ذلك الواليةَ القضائية على اجلرائم . أراضيهاعندما يرتكب اجلرم كليا أو جزئيا على 
املرتكبة على منت السفن اليت ترفع علم جزر سليمان والطائرات املسجلة مبوجب قوانني البلد 

  . يف وقت ارتكاب اجلرم
وُتعِمل جزر سليمان قوانينها بشكل رئيسي من خالل ممارسة واليتها القضائية على 

مواطن أو  يف حق القضائية اجلرائم اليت ترتكب تها واليتشملأالّ أراضيها، وقد اختارت 
اإلقليمية أو القضائية شخص عدمي اجلنسية، واجلرائم اليت يرتكبها مواطن خارج الوالية 

 من قانون غسل األموال غري واضحة فيما ١٧واملادة .  الدولةاليت ُترتكب يف حقاجلرائم 
 جزر سليمانيت يرتكب فيها اجلرم األساسي خارج يتعلق بالوالية القضائية على احلاالت ال

  . أراضيهانشاط غسل األموال يف  حيدثبينما 
ومتارس جزر سليمان الوالية القضائية على اجلرائم اليت ُترتكب خارج أراضيها عندما يكون 

  . ُيسلَّم بسبب اجلنسية ملواجلاين املزعوم أحد مواطين جزر سليمان، وموجودا يف جزر سليمان، 
    

    ) ٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر    
 مهّما تسمح باعتبار الفساد عامال القانون األنغلوسكسوينأفادت جزر سليمان بأن مبادئ 

يف اإلجراءات القانونية اخلاصة بإلغاء العقود أو فسخها أو سحب االمتيازات أو اختاذ 
  . إجراءات انتصافية أخرى
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دعاوى املدنية تكفل بأن يكون للكيانات أو األشخاص الذين تكّبدوا وتوجد تدابري يف ال
  هذالتعويض من املسؤولني عنبا للمطالبة قضائيةضرراً بسبب الفساد احلق يف إقامة دعوى 

  . القانون األنغلوسكسوينوترد القواعد القانونية ذات الصلة يف . الضرر
  

    ) ٣٩ و٣٨ و٣٦د املوا(السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات    
دوائر متخصصة يف جمال يف قوة الشرطة  هو مفصَّل أعاله، أنشأت جزر سليمان مثلما

  . مكافحة الفساد
وميكن اختاذ .  التعاون بني السلطات الوطنية واإلبالغ عن الفسادزاهة النوييسر منتدى فريق 

.  قوة الشرطةخطوات إضافية لتبسيط قدرة بعض مؤسسات الدولة على إحالة القضايا إىل
القضايا إىل قوة  للحسابات أن حييلفعلى سبيل املثال، ال يستطيع مكتب املراجع العام 

ولوحظ كذلك أنه عندما يشكل .  لكي ينظر فيها الربملانعلى أوال عرضهاالشرطة دون 
 ومفوضيةقوة الشرطة كل من ري جيالقادة، سلوك السلوك اإلجرامي احملتمل انتهاكا ملدونة 

. تبادل املعلومات أو النتائجنهما من متكّ آلية رمسية وال توجد،  منفصلةحتقيقاتونة دامل
وأخرياً، أفيد بأنه بينما حتيل وحدة االستخبارات املالية القضايا إىل قوة الشرطة للتحقيق، 

  . يعوق فعالية التحقيقاتاملتراكمة القضايا من  كبري كمٌّفلدى هذه األخرية 
 مع اوثيق تعاوناوحدة االستخبارات املالية  تتعاونيتعلق بالتعاون مع القطاع اخلاص، وفيما 

انطوائها على ف على املعامالت املشبوهة اليت قد تشري إىل املصارف واملؤسسات املالية للتعّر
للمؤسسات املالية  دوريا اغسل األموال أو متويل اإلرهاب أو جرائم أخرى، وتوفر تدريب

. إلبالغوا مسك الدفاتر  املمارسات الصحيحة يف املهن القانونية علىسي ومماروالصيارفة
 لتثقيف توعوية وتواصلية دوريةالقادة برامج سلوك مدونة  مفّوضية إىل ذلك، تنفِّذ ضافةإلوبا

  . بشأن آثار الفساد واإلبالغ عن الشكاوى العموم
    

      واملمارسات اجليدةالتجارب الناجحة  - ٢- ٢  
 واملمارسات اجليدة بشأن تنفيذ الفصل الثالث من اتفاقية األمم التجارب الناجحةرز تتمثل أب

  :  فيما يلي، إمجاال،املتحدة ملكافحة الفساد
من خالل أحكام جنائية  ، وتنوع التدابري التشريعية والتدابري األخرى املتخذةوفرة  •

  .  املسؤولني العموميني والقادة وموظفي اجلماركارتشاءملعاجلة  ،وهيئات إدارية



 

10 V.14-3920 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.3  

احلاالت اليت توجد فيها  ليشمل ،نطاق التشريعات اليت تعاجل غسل األموال  •
املمتلكات تتألف من عائدات متأتية من فعل نَّ أسباب معقولة لالعتقاد بأ

  . إجرامي، أو أسباب معقولة لالشتباه يف ذلك
  .  اجلرائم املشمولة باالتفاقيةفيهاإلجرامية، مبا عدم وجود فترة تقادم لألفعال ا  •
إيفاد خبري من قوة الشرطة إىل وحدة االستخبارات املالية لتعزيز قدراهتا على   •

  . إجراء التحقيقات وحتسني التنسيق
    

    التنفيذاليت تواجه التحدِّيات   - ٣- ٢  
  : ساد التدابري القائمة ملكافحة الفتعّززمن شأن اخلطوات التالية أن 

حبيث يشمل وزراء " يف اخلدمة العامة املوظفالشخص "النظر يف تعديل تعريف   •
  . السوابق القضائية األخريةب أسوةاحلكومة، 

النظر يف اعتماد . اعتماد تشريعات لتجرمي رشو املوظفني العموميني األجانب  •
  . تشريعات لتجرمي ارتشاء املوظفني العموميني األجانب

  .يعاً وشراًءب ماد تشريعات حمددة لتجرمي االخنراط يف املتاجرة بالنفوذالنظر يف اعت  •
جيعل الرشو يف القطاع اخلاص  مباالنظر يف اعتماد تشريعات لتوسيع نطاق القانون   •

يشمل أي شخص يدير أو يعمل لصاحل هيئة من هيئات القطاع وجرمية جنائية 
  . اخلاص

  .  اإلثراء غري املشروع جرمية جنائيةالنظر يف اعتماد تشريعات جتعل  •
النظر يف إدخال تعديالت على قانون غسل األموال تسمح صراحة مبمارسة   •

خارج إقليم  بكاملهالوالية القضائية يف احلاالت اليت يقع فيها اجلرم األساسي 
  . جزر سليمان

 ٢٠٠٤سنة و ٢٠٠٢تقدمي نسخة من قانون غسل األموال وعائدات اجلرمية لسنة   •
  .  وأي تعديالت الحقة عليها إىل األمني العام لألمم املتحدة٢٠١٠سنة و

 وفقا ملا تنصموظفي العدالة،  يف وجهاعتماد تشريعات تتناول عرقلة سري العدالة   •
تعديل التشريعات اليت و. كافحة الفسادمل من اتفاقية األمم املتحدة ٢٥عليه املادة 

خضوع اجلرائم ذات الصلة للعقوبات املناسبة تتناول عرقلة سري العدالة لضمان 
  . عند اإلدانة
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 سارية يف وقت  اليت كانت تطبيق قانون التفسري على القوانني كيفيةتوضيح  •
شمل يذلك لتوسيع نطاق املسؤولية حبيث اعُتمدت بعد القوانني اليت وصدوره 

  . اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية يفالشخصيات االعتبارية 
 تطال، املاليةاجلزاءات ومنها عقوبات فّعالة ومتناسبة ورادعة،  النص تشريعيا على  •

  .  يف االتفاقيةأفعاال جمّرمة اارتكاهب عندالشخصيات االعتبارية 
على  عَز نُتالنظر يف اعتماد تشريعات أو إجراءات من أجل حتديد فترة من الزمن   •

 يف االتفاقية لتولّي اص عليه منصوميةبارتكاب جر ُيدان أي شخص  أهليةمداها
  . حكوميةأو هيئة  عموميةأو شغل وظيفة يف مؤسسة  عموميمنصب 

اعتماد تشريعات أو تدابري مالئمة أخرى لتوفري محاية فّعالة للشهود والضحايا   •
  .  من االتفاقية٣٢واخلرباء، وفقا للمادة 

ملة ال مسّوغ هلا ألي النظر يف اعتماد تدابري مناسبة لتوفري احلماية من أي معا  •
 ٣٣شخص يبلِّغ، حبسن نية وألسباب وجيهة، عن حاالت فساد، وفقا للمادة 

  . من االتفاقية
اختاذ تدابري إضافية لتعزيز التعاون وتيسري تبادل املعلومات بني السلطات الوطنية،   •

 ، يف التحقيق يف اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيةزاهة الن منتدى فيهامبا 
 املوظفني، واملوارد واستغالل طاقاتومالحقة مرتكبيها، من خالل التدريب، 
  . املادية، حيثما كان ذلك ضروريا ومناسباً

 علىاحلصول النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أطراف أخرى لتيسري   •
  . من االتفاقية) ٥ (٣٧اجملرمني املتعاونني مبوجب املادة من ساعدة امل

ر يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري لتأكيد الوالية القضائية على األفعال اجملرَّمة النظ  •
  . منها) ٢ (٤٢شيا مع املادة اوفقا لالتفاقية، مت

    
     االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  

  :ُحدِّدت االحتياجات التالية من املساعدة التقنية
الترتيبات النموذجية، /، والتشريعات النموذجية، واالتفاقاتاتصياغة التشريع  •

) رشو املوظفني العموميني الوطنيني (١٥واملشورة القانونية فيما يتعلق باملواد 
اختالس املمتلكات أو تبديدها  (١٧و) رشو املوظفني العموميني األجانب (١٦و
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) اإلثراء غري املشروع (٢٠و) عموميأو تسريبها بشكل آخر من ِقبل موظف 
مسؤولية  (٢٦و) إعاقة سري العدالة (٢٥و) الرشوة يف القطاع اخلاص (٢١و

التجميد  (٣١و) املالحقة واملقاضاة واجلزاءات (٣٠و) الشخصيات االعتبارية
محاية  (٣٣و) محاية الشهود واخلرباء والضحايا (٣٢و) واحلجز واملصادرة

التعاون بني السلطات  (٣٨و) ون مع سلطات إنفاذ القانونالتعا (٣٧و) املبلِّغني
  ). الوطنية

) املتاجرة بالنفوذ (١٨الدروس املستفادة فيما يتعلق باملواد /املمارسات اجليدة  •
مسؤولية  (٢٦و) اإلثراء غري املشروع (٢٠و) إساءة استغالل الوظائف (١٩و

  ). الشخصيات االعتبارية
 ٢٢ات الوطنية يف جمال بناء القدرات فيما يتعلق باملواد تقدمي املساعدة إىل السلط  •

 ٣١و) غسل العائدات اإلجرامية (٢٣و) اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص(
 ٣٣و) محاية الشهود واخلرباء والضحايا (٣٢و) التجميد واحلجز واملصادرة(
  . )التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص (٣٩و) محاية املبلِّغني(

محاية  (٣٢مساعدة موقعية من خبري يف مكافحة الفساد فيما يتعلق باملواد ي تلقِّ  •
  ). السلطات املتخصصة (٣٦و) محاية املبلِّغني (٣٣و) الشهود واخلرباء والضحايا

 ٣٣و) محاية الشهود واخلرباء والضحايا (٣٢وضع خطة عمل لتنفيذ املواد   •
التعاون بني السلطات  (٣٩و) تخصصةالسلطات امل (٣٦و) محاية املبلِّغني(

  ). الوطنية والقطاع اخلاص
    

     التعاون الدويل: لفصل الرابعا  - ٣  
    االستعراض قيدمالحظات على تنفيذ املواد   - ١- ٣  

  ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية جملرمنياتسليم    
    ) ٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (

،  منه٢لمادة ل ووفقا. ٢٠١٠قانون تسليم املطلوبني لسنة  وجبتسليم املطلوبني منظم مب
 جزر احمليط يشمل بلد تسليم املطلوبني البلد العضو يف الكومنولث، والبلد العضو يف منتدى

ُيعرَّف و. ، وبلد اجملاملة القضائيةمعاهدة ، والبلد الذي تربطه جبزر سليمان)املنتدى(اهلادئ 
 وفق ما أو ةيالتنظيم بلدان تسليم املطلوبني مبوجب اللوائح بلد من بلد اجملاملة القضائية بأنه

انضمت وقد ).  من قانون تسليم املطلوبني٤٢املادة (ن طلب معيَّ من أجلاحلكومة  تعتمده
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، وميكنها أن تستند إىل خطة لندن لتسليم ١٩٧٨جزر سليمان إىل الكومنولث يف عام 
. اآلن حىت مل تستخدمها ولكنها، )خطة لندن (٢٠٠٢املطلوبني داخل الكومنولث لسنة 

  . وليس لدى جزر سليمان أيُّ اتفاقات أو ترتيبات إضافية لتسليم املطلوبني
وُيشترط لتسليم املطلوبني ازدواجية جترمي السلوك املعين وأن تكون العقوبة القصوى على هذا 

املادة  (اً شهر١٢ ال تقل عن جن، أو غريه من تدابري احلرمان من احلرية، ملدةالسلوك هي السَّ
  ). ٢٠١٠ لعام من قانون تسليم املطلوبني) ب() ١ (٤

مع بلدان الكومنولث أو بلدان وجود معاهدة وال تشترط جزر سليمان لتسليم املطلوبني 
 ٥وتتضمن املادة . تشترط ذلك مع سائر البلدان ولكنهااملنتدى أو بلدان اجملاملة القضائية، 

 ومنهاائمة شاملة بأسباب رفض تسليم املطلوبني،  ق٢٠١٠ لعام من قانون تسليم املطلوبني
 ا مطلوب قد يكونعندما يكون اجلرم سياسيا وتوجد أسباب موضوعية لالعتقاد بأن التسليم

بسبب العرق أو الدين أو اجلنسية أو اآلراء قضائيا أو معاقبته ألغراض مالحقة شخص 
 اًجزر سليمان ال ترفض طلبنَّ أ كويضاف إىل ذل. زلة االجتماعية السياسية أو اجلنس أو املن

 لعام من قانون تسليم املطلوبني) ٤ (٤املادة (كون اجلرمية تتعلق مبسائل ضريبية  جملّردللتسليم 
٢٠١٠ .(  

، تبعاً للبلد مقدِّم أيضا خمتلفةعامة ولكنها استداللية ويفرض قانون تسليم املطلوبني شروطًا 
ومع ذلك، ختتلف ). ١٤املادة (سليم قاضي الصلح إجراءات الت ُيديرعام،  بوجهو. الطلب

من بلدان غريه ، أو )٤اجلزء (الشروط تبعاً ملا إذا كان البلد الطالب من بلدان الكومنولث 
اجلزء (، أو من البلدان اليت تربطها جبزر سليمان معاهدة لتسليم املطلوبني )٥اجلزء (املنتدى 

، ٢٠١٠ لعام ب قانون تسليم املطلوبنيومبوج). ٧اجلزء (، أو من بلدان اجملاملة القضائية )٦
  . ميكن جلزر سليمان أن تقبض مؤقتاً على أحد األفراد حتسبا لطلب التسليم

، يستفيد األشخاص ٢٠١٠ لعام ومبوجب دستور جزر سليمان وقانون تسليم املطلوبني
 واملعاملة العادلة طيلة العملية، أسوة القانونيةاألصول ب االلتزامشروط املطلوب تسليمهم من 

  ). ٢٠١٠ لعام من قانون تسليم املطلوبني) ١(١٥املادة (اجلنائية األخرى باإلجراءات 
 جيوز الشخص املطلوب أحد مواطين جزر سليمان، ولكنه إالّ إذا كانجيوز رفض التسليم ال و

ومع ذلك، جيوز ).  من قانون تسليم املطلوبني٥٦املادة (حياكَم عندئذ يف جزر سليمان أن 
راض احملاكمة فقط، بناء على أمر من أحد قضاة الصلح أو تسليم مواطن إىل الدولة الطالبة ألغ

جزر سليمان يف أن تنظر وميكن ). ٢٠١٠ لعام  من قانون تسليم املطلوبني٥٨املادة (القضاة 
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دولة طالبة، ولكن مل يرد طلب من هذا القبيل حىت   هباحكمت) اى منهأو ما تبقّ( عقوبةإنفاذ 
  . اآلن

  . الدول الطالبة قبل رفض التسليمومن الناحية العملية، ُتجرى مشاورات مع 
في السنوات العشر املاضية، مل ف. ملطلوبنياوليس لدى جزر سليمان خربة كبرية يف تسليم 

 أي طلبات جزر سليمانُترسل  ، ومل)قُبل أحدمها(بالفساد  يتعلّقان اليرد سوى طلْيب تسليم 
  . من هذا القبيل

  .  يف جزر سليمان هي وزارة العدلوالسلطة املختصة املسؤولة عن تسليم املطلوبني
لسنة ) املعّدل( قانون السجون معاجل جزئيا يف نقل األشخاص احملكوم عليهموموضوع 

نقل السجناء من غري مواطين جزر سليمان إىل أن ُي على  منه أِلف٧٤وتنص املادة . ٢٠٠٨
ليمان هي وجزر س. البلد الذي حيملون جنسيته بناء على طلب السجني وموافقة احلكومة

ومع ذلك، . طرف يف خطة الكومنولث لنقل اجملرمني املدانني داخل بلدانه واقعهاأيضا حبكم 
إضافية يف  اتفاقات أو ترتيبات أهنا مل تربم أيمل يسبق هلا أن استخدمت هذه اخلطة، كما 

  . هذا الصدد
اجلنائية يف  من قانون اإلجراءات ٦٥ومن املمكن نقل اإلجراءات اجلنائية عمال باملادة 

  . احلاالت اليت يكون فيها اجلرم قد ارُتكب خارج جزر سليمان
    

    ) ٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة    
قانون املساعدة : اختصارا( ٢٠٠٢ينظم قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية لسنة 

اخلطة املتعلقة باملساعدة نَّ املبدأ، فإومن حيث . تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة) املتبادلة
ولكنها مل ُتستخدم حىت ، اًنائية داخل الكومنولث تنطبق أيضالقانونية املتبادلة يف املسائل اجل

  . اآلن على أرض الواقع
نح املساعدة القانونية املتبادلة يف مل ازدواجية التجرمي هذاقانون املساعدة املتبادلة يشترط و

جن أو غريه من أشكال احلرمان من احلرية هي السَّفيها يت تكون العقوبة احملتملة احلاالت ال
ويف احلاالت اليت ُتستوىف . يشمل اجلرائم املالية البحتةهذا ما و.  شهرا١٢ال تقل عن  ملدة

فيها ازدواجية التجرمي، ميكن جلزر سليمان أن تقدِّم إىل الدولة الطالبة أكرب قدر ممكن من 
 القانونية املتبادلة بناء على موافقة من النائب العام، ما دام الطلب يندرج ضمن املساعدة

أو يشري )  من قانون املساعدة املتبادلة٦املادة (أشكال املساعدة املنصوص عليها يف القانون 
مما جيوز أن إىل طبيعة أو مدى تلك املساعدة يف التحقيقات أو اإلجراءات يف املسائل اجلنائية 
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يسمح قانون و).  من قانون املساعدة املتبادلة٥املادة ( جزر سليمان قانونا إىل الدول هتقدم
طلب لبالنقل التوافقي لألشخاص احملتجزين من جزر سليمان استجابة أيضا املساعدة املتبادلة 

  . للمساعدة القانونية املتبادلة
 أيَّهي  لكي ُترسل أواللة  طلب للمساعدة القانونية املتبادمأن ُيقدَّوتشترط جزر سليمان 

وال ميكن استخدام األدلة وغريها من املواد اليت مت احلصول عليها من خالل .  مطلوبةمعلومات
 احملدد يف الطلب، ما مل يوافق النائب العام غري الغرضغرض ي املساعدة القانونية املتبادلة أل

وتكون ). ون املساعدة املتبادلة من قان١٧املادة (بعد التشاور مع الدولة الطالبة على ذلك 
 من ١٦املادة (الوثائق األجنبية اليت قد ُتقدَّم يف إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة مصونة 

طلب املساعدة القانونية االستجابة لجزر سليمان جيوز أن ترجئ و). قانون املساعدة املتبادلة 
 بالتحقيق تضر هذه االستجابةأن  تملحيعندما  وذلكبعد التشاور مع الدولة الطالبة،  ،املتبادلة

   ).قانون املساعدة املتبادلةمن ) ج() ٢ (٤املادة (أو اإلجراءات اجلارية 
وال توجد عقبات أمام الكشف عن املعلومات يف إطار طلب املساعدة القانونية املتبادلة فيما 

من قانون غسل  )I( ١١املادة (مية يتعلق باجلرائم املتعلقة بغسل األموال وعائدات اجلر
وال تندرج السّرية املصرفية واجلرم الذي ينطوي على مسائل مالية ضمن أسباب ). األموال

  ). ٤املادة (الرفض يف قانون املساعدة املتبادلة 
) متت املوافقة على أحدمها() متصالن بالفساد(ويف السنوات العشر املاضية، ورد طلبان اثنان 

  .  من هذا القبيلطلبومل يرَسل أي 
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة    
    ) ٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
لدى جزر سليمان وسائل خمتلفة لتيسري التعاون يف جمال إنفاذ القانون، مبا يف ذلك نَّ إ

ب مع بعثة املساعدة اإلقليمية إىل ترتيخبصوص التعاون املباشر فلديها . التحقيقات املشتركة
من ،  الشرطة االحتادية األستراليةوقد أنشأت. الشرطة االحتادية األستراليةمع جزر سليمان و

يف شبكة بلدان احمليط باعتبارها طرفا ، و إنفاذ القانونعلىلتعاون اخلاص بابرناجمها خالل 
  . مية عرب الوطنية التابعة لقوة الشرطةاهلادئ ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية، وحدة مكافحة اجلر

شبكة بلدان احمليط مبوجبه وجزر سليمان طرف يف االتفاق املتعدد األطراف الذي أنشئت 
ترتيب متعدد األطراف بني رؤساء أجهزة يف اهلادئ ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية يف املنطقة، و
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 أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ قعن طريالشرطة يف بلدان احمليط اهلادئ، وترتيبات أرسيت 
  . وجمموعة رأس احلربة امليالنيزية

بعثة اليت تقّدمها ساعدة املمن ويستفيدون ضباط الشرطة يف جزر سليمان  وقد استفاد
املساعدة اإلقليمية إىل جزر سليمان والشرطة االحتادية األسترالية يف شكل تدريب وموارد 

من خالل املوظفني املعارين إىل قوة الشرطة امللكية يف وخدمات استشارية مشتركة املوقع، 
  . جزر سليمان واإلدارات احلكومية األخرى

تبادل االستخبارات املالية مع الدول األخرى فيما مبهّمة  وحدة االستخبارات املالية وتضطلع
مع  ، حسب االقتضاء، املعلومات الوحدة هذهتتبادلو. يتعلق بغسل األموال ومتويل اإلرهاب

وقد وقَّعت أربع مذكرات تفاهم مع . قوة الشرطة وغريها من الوكاالت ذات الصلة
وحدات استخبارات مالية أجنبية، وهي عضو يف رابطة وحدات االستخبارات املالية مبنطقة 
احمليط اهلادئ، ويف فريق آسيا واحمليط اهلادئ املعين بغسل األموال، ويف جمموعة إيغمونت 

  . ات املاليةلوحدات االستخبار
    

      واملمارسات اجليدةالتجارب الناجحة  - ٢- ٣  
 واملمارسات اجليدة بشأن تنفيذ الفصل الرابع التجارب الناجحة تتمثل أبرز بصورة إمجالية،

  : من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فيما يلي
 عن طريق ةوخاص يف جمال إنفاذ القانون،  على الصعيد الدويلتعاون جزر سليمان  •

  . بعثة املساعدة اإلقليمية إىل جزر سليمان والشرطة االحتادية األسترالية
    

     التنفيذ اليت تواجهالتحدِّيات   - ٣- ٣  
  : سلَّط املستعرِضون الضوء على التحديات والتوصيات التالية

طلبات التسليم اليت تتضمن عدة جرائم منفصلة، واحدة منها ل االستجابةالنظر يف   •
  . وجب تسليم مرتكبيهاتست

قدمي وتالنظر يف استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسليم املطلوبني للعدالة   •
 إنفاذ القانون فيما يتعلق باجلرائم علىاملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون 

  . املنصوص عليها يف االتفاقية
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زر سليمان مع الدول أي معاهدات لتسليم املطلوبني قد تربمها جنَّ التأكد من أ  •
إىل اجلرائم املشمولة باالتفاقية باعتبارها  حاالتإاألعضاء األخرى حتتوي على 

  . تستوجب تسليم مرتكبيها
مبادئ  كاعتماد( االستدالليةتطلبات املالنظر يف تبسيط وترشيد اإلجراءات و  •

 تسليم مبا يسمح بالتعامل مع طلبات) أو نظام إلدارة الطلبات/توجيهية داخلية و
  . املطلوبني وطلبات املساعدة القانونية املتبادلة بكفاءة وفعالية

املساعدة القانونية  إمكانية تقدمياختاذ ما قد يلزم من تدابري تشريعية لضمان   •
شيا مع ااملتبادلة اليت تنطوي على تدابري غري قسرية يف غياب ازدواجية التجرمي، مت

  . من االتفاقية) ب() ٩ (٤٦املادة 
األمني العام لألمم املتحدة بالسلطة املركزية املعنية بطلبات املساعدة  بالغإ  •

  . طلباتهذه الاللغة املقبولة لتنفيذ بالقانونية املتبادلة، و
النظر يف الدخول يف اتفاقات أو ترتيبات بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم حىت   •

  . تلقِّية الطلبامللدان يتسىن هلؤالء األشخاص إكمال مدة عقوبتهم يف الب
 إىل سلطة اإلحالة املعلومات استباقيقانونية  صالحيةالنظر يف منح املدعي العام   •

أجنبية خمتصة فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة، دون طلب مسبق، يف 
احلاالت اليت ميكن فيها هلذه املعلومات أن تساعد يف التحقيق واملالحقة القضائية 

  . جلرائم املشمولة باالتفاقية اخبصوص
 ويف حدود املوارد حسب االقتضاءالنظر يف األخذ بأساليب حتر خاصة،   •

  . ملوظفي إنفاذ القانون على هذه األساليباملوجودة، وتوفري التدريب 
    

     االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  
  : حتياجات التالية من املساعدة التقنيةُحدِّدت اال

الدروس املستفادة بشأن تسليم املطلوبني /إعداد ملخص باملمارسات اجليدة  •
  . واملساعدة القانونية املتبادلة وأساليب التحّري اخلاصة

املشورة القانونية بشأن كيفية حتسني تسليم املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة   •
  . حّري اخلاصةوأساليب الت
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برامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية   •
والتعاون يف جمال إنفاذ القانون عرب احلدود، وكذلك يف تصميم أساليب التحرِّي 

  . اخلاصة وإدارة استخدامها
نظام حلفظ سجالت التعاون الدويل، وكذلك مناذج لطلبات تسليم  وضع  •

لوبني واملساعدة القانونية املتبادلة من أجل الدول الطالبة ومبادئ توجيهية املط
  . بشأن كيفية التعامل مع طلبات التعاون الدويل موظفنيللداخلية 

) تبادل املعلومات وإدارهتال نظم/مثل إنشاء قواعد بيانات(املساعدة التكنولوجية   •
  . من أجل تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون

خبري ذي صلة وخباصة فيما يتعلق بالتعاون يف جمال إنفاذ  ِقَبلاملساعدة املوقعية من   •
  . القانون

  . وضع خطة عمل للتنفيذ  •
  


