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    خالصة وافية  - ثانياً  
    دومينيكا    

سي لدومينيكا يف سياق تنفيذ اتفاقية حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ :مةمقدِّ  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
. ويستند النظام القـانوين يف دومينيكـا   ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ ت دومينيكا إىل االتفاقية يفانضمَّ

ق طبَّـ هامية. وال ُتولدى دومينيكا عملية جنائيـة حضـورية/اتِّ  . األنغلوسكسوينقانون إىل نظام ال
 ، ولكـن جيـب إدراجهـا يف تشـريعاهتا، ومـن مثَّ     دومينيكـا تلقائيـا  قت عليهـا  املعاهدات اليت صـدَّ 

 األنغلوسكســـوينتطبيقهـــا مباشـــرة. وتـــرد قواعـــد العقوبـــات األساســـية يف القـــانون  ميكـــن ال
اإلجــراءات اجلنائيــة، و القــانون املتعلــق بالقــانون اجلنــائييف ذلــك  م األساســية مبــاظُوخمتلــف الــنُّ

  زاهة يف الوظائف العمومية. وقانون (منع) غسل األموال، وقانون الن
وحجـر الزاويـة    وأصلحت دومينيكا إطارها القانوين من أجل تعزيـز نظامهـا ملكافحـة الفسـاد.    

 ه الربملــــان يف الوظــــائف العموميــــة، الــــذي أقــــرَّزاهــــة يف يف هــــذه املعركــــة هــــو قــــانون الــــن
 زاهـة يف املنصـب العمـومي تـاريخ     د قرار (بدء تنفيذ) قانون الـن وحدَّ .٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٣٠
هـذا القـانون علـى إنشـاء      ويـنصُّ  ز النفـاذ. لدخول القـانون حيِّـ   اًتارخي ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ١

  .العموميني ومساءلتهم زاهة بغية التحقق من نزاهة املوظفني جلنة للن
واملؤسســات األبــرز يف معركــة مكافحــة الفســاد هــي وحــدة االســتخبارات املاليــة، والشــرطة،  

  .زاهة، ووزارة اخلارجية وإدارة اجلمارك، والنائب العام، وجلنة الن
    

    التجرمي وإنفاذ القانون :الفصل الثالث  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد    
ــنصُّ ــادة ت ــن  ٣٧ امل ــانون ال ــة علــى مفهــوم املوظــف العمــومي     مــن ق زاهــة يف الوظــائف العمومي

 املوظــف" لألغــراض اجلنائيــة. وبنــاء علــى هــذا احلكــم وتفســريه القضــائي، ُيعــرف مفهــوم         
يشـمل   املـوظفني العمـوميني، وال  واسعاً. ومع ذلك، فهـو يقتصـر علـى كبـار      اًتعريف "العمومي

  .اجلهاز القضائي
زاهـة يف الوظـائف العموميـة، الـذي يشـمل       من قانون الن) ١( ٣٨ ويرد تعريف للرشو يف املادة

م االرتشــاء يف نظَّوُيــ .حْنالوعــد واملَــ بعــض عناصــر جرميــة الرشــو، باســتثناء مصــطلحْي صــراحةً
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الســلوك غــري املباشــر   ذه اجلــرائم عنصــرْين هــمــن القــانون نفســه. وال تتضــمَّ ) ٢( ٣٨ املــادة
  .واملزايا اليت تعود على أطراف ثالثة

  .قواعد قانونية يف دومينيكا بشأن الرشوة عرب الوطنية وال توجد أيُّ
زاهـة يف الوظـائف العموميـة.     من قانون الـن  ٣٩ وختضع املتاجرة الفاعلة والسلبية بالنفوذ للمادة

نطاق تطبيقها حمدود (املشـتريات،   ريف مجيع العناصر كما أنَّن هذه التعاتتضمَّ ومع ذلك، ال
من النص القانوين املشار إليـه التـأثري غـري املشـروع     ) ٢( ٤٢ املوظف العمومي). وُتعرِّف املادة

  زاهة يف الوظائف العمومية. على العملية اإلجرائية اجلنائية جبرائم حيكمها قانون الن
 اآلن للرشو يف القطاع اخلاص. وخيضـع االرتشـاء يف القطـاع    تعريف قانوين إىل ومل يوضع أيُّ

اخلاص لقانون اجلمعيات التعاونية، وقانون مجعيـات البنـاء، اللـذين ينطبقـان علـى جـزء حمـدود        
  .من القطاع اخلاص، دون أن يشتمال على مجيع العناصر املنصوص عليها يف االتفاقية

    
    )٢٤و ٢٣ غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان    

تتنـاول   وال. جرميـة غسـل األمـوال    ٢٠١١ من قانون (منع) غسل األموال لسـنة  ٣املادة د دِّحت
األصـول الـيت ُيحصـل عليهـا عـن طريـق اجلرميـة؛        " استعمال" أو" حيازة" هذه القاعدة عنصرْي

ُيـنظم   ران عنـد تفسـري القاعـدة السـارية. وال    هـذين العنصـرين يتـوفَّ    ومع ذلك، ميكن اعتبار أنَّ
  .أصلية  وتعترب مجيع جرائم الفساد جرائم بشكل عام. صر اإلخفاء إالَّعن

وخيضع اإلخفاء للتشريع املعين مبكافحة غسل األموال، وال تتوافر لوائح أعم من ذلـك بشـأنه؛   
  .اللوائح احلالية تشمل مواصلة االحتفاظ ومع ذلك، ال يوجد ما يشري إىل أنَّ

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ ف؛ اإلثراء غري املشروع (املواداالختالس؛ إساءة استغالل الوظائ    

دومينيكا تشريعات تتناول على وجه التحديد االختالس يف القطـاع العـام أو اخلـاص.     مل تسنَّ
 لـة يف عـامي  ، بصـيغته املعدَّ ١٩٨٢لسـنة   ٣٨ وعلى الرغم من هذا، يشتمل قانون السرقة رقـم 

عامــة، علــى األفعــال املوصــوفة يف   ، الــذي يغطــي الســرقة واالخــتالس بصــفة ٢٠١٠و ١٩٩٥
  .من االتفاقية ١٧ املادة

  وباملثل، ال توجد لوائح بشأن إساءة استغالل الوظائف.
زاهـة يف الوظـائف العموميـة.     من قـانون الـن  ) ١( ٤٧ املادةوُيجرَّم اإلثراء غري املشروع مبوجب 

ة يح مبمتلكاتــه ملــدَّوجيــب علــى املوظــف العمــومي عنــد تركــه اخلدمــة املدنيــة أن يواصــل التصــر
  .ة السنوات اخلمس التاليةسنتني، وميكن أن خيضع للمالحقة القضائية ملدَّ
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    )٢٥ إعاقة سري العدالة (املادة    
مــن  ٥٤ . وُتعــرِّف املــادة٢٥ ى القــانون للســلوك املوصــوف يف الفقــرة (أ) مــن املــادةال يتصــدَّ
الفقــرة (ب)؛ ومــع ذلــك،  ٢٥يف املــادة  نزاهــة يف الوظــائف العموميــة الســلوك املبــيَّ قــانون الــن

  .زاهة تشمل هذه الفقرة سوى املسؤولني يف جلنة الن  ال
    

    )٢٦ مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة    
عليهـا قـانون    املسؤولية اجلنائيـة لألشـخاص االعتبـاريني منشـأة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت يـنصُّ         

ــة رقــم   ٤ إىل ١ (منــع) غســل األمــوال وكــذلك املــواد    ١٨ مــن قــانون وحــدة اخلــدمات املالي
  .٢٠٠٨  لسنة
مـــن قـــانون  ٢٢و ١١و ٣ ا املســـؤولية اإلداريـــة لألشـــخاص االعتبـــاريني فتتناوهلـــا املـــوادوأمَّـــ

  .٢٠٠٥ لسنة ١٦ املصارف رقم
مـن قـانون شـركات األعمـال الدوليـة       ١١٤ للهيئات االعتبارية املادةُ املدنيةَ وتتناول املسؤوليةَ

  .٢٠١١ لسنة ٢ من قانون اجلمعيات التعاونية رقم ٦٨و ٧ادتان ، وامل١٩٩٦سنة ل ١٠ رقم
    

    )٢٧ املشاركة والشروع (املادة    
ــادة      ــن  ٤١ خيضــع خمتلــف أشــكال املشــاركة يف جــرائم الفســاد ألحكــام امل ــانون ال ــة  مــن ق زاه

ءات اجلنائيــة، مـن القـانون املتعلـق بالقـانون اجلنـائي واإلجـرا       ٧واملـادة  الوظـائف العموميـة،    يف
الشـروع   ةَمسـأل تتنـاول   . وباملثـل، ٢٠١١ من قانون (منع) غسل األموال لسـنة ) ٢( ٣ واملادة
ــاً املتعلــق بالقــانون اجلنــائي و قــانون المــن  ٣٦و ٣٥ املادتــان بســلطة  اإلجــراءات اجلنائيــة، رهن

  .القاضي التقديرية
    

    )٣٧و ٣٠ القانون (املادتاناملالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ     
جيوز أن تعاقب مجيع اجلرائم املذكورة أعاله بعقوبات السجن، والغرامات، وإسـقاط األهليـة،   

  .ومصادرة العائدات، على حنو يراعي خطورة اجلرائم ذات الصلة
  النظام القانوين على امتيازات قضائية للرئيس طوال فترة شغله منصبه فقط. وينصُّ

  .هامقة القضائية ملبدأ إتاحة الفرصة للتحقيق واالتِّوختضع املالح
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هـا  الكفالة خاضـعة للتنظـيم، فإنَّ   احملاكمة، على الرغم من أنَّ قبلوفيما يتعلق ببدائل االحتجاز 
ميكــن أن  ة ســنتني، وبالتــايل، العقوبتــها عــن الســجن ملــدَّ علــى اجلــرائم الــيت تقــلُّ تنطبــق إالَّ ال

  .تنطبق على جرائم الفساد
هم جبرميـة عـن   املمارسـة وقـف املوظـف العمـومي املـتَّ      من حيثوتفرض السلطات الدومينيكية 

شــكل آخــر مــن إســقاط األهليــة، دون  العمــل، وندبــه للعمــل يف وظيفــة أخــرى، ونقلــه، وأيَّ 
  دة يف هذا الصدد.وجود الئحة تنظيمية حمدَّ

ــة اخلدمــة العمو  ـإجــراء تأديبــ أيِّ وتقــع مســؤولية   ــة؛ ومــع ذلــك، تســتبعد   ي علــى عــاتق جلن مي
  .القواعد ذات الصلة املسؤولني ذوي الرتب الدنيا

ألغـراض   خمففـاً  وفيما يتعلق بالتعاون مع النظام القضائي، ُيمكن اعتبار التعاون اجلوهري ظرفاً
  .ر احلماية لألشخاص املتعاونني مع العدالةة إطار قانوين يوفِّإصدار األحكام. وليس مثَّ

    
    )٣٣و ٣٢ واملبلِّغني (املادتان محاية الشهود    

بشـأن   والأو برنامج بشأن محاية الشهود واخلـرباء والضـحايا،    يعرتشعلماً بعدم وجود  حيطَأُ
  .وهناك مشروع قانون بشأن محاية الشهود محاية املبلغني.

    
    )٤٠و ٣١ التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان    

زاهــة يف الوظــائف العموميــة، وقــانون (منــع) غســل   رميــة، وقــانون الــنقــانون عائــدات اجل يــنصُّ
هـا ال تشـمل   األموال علـى مصـادرة املنتجـات واألدوات املسـتخدمة يف ارتكـاب جرميـة، ولكنَّ      
ــانون احلجــز إالَّ     ــاول الق ــة. وال يتن ــع اســتخدامها يف ارتكــاب جرمي ــق   األدوات املزم ــا يتعل فيم

هـام إىل  ه اتِّمل يوجَّـ  بعـد مـرور سـبعة أيـام إنْ     اًد نفـاذه قانونـ  ، ويفقد أمـر التجميـ  بغسل األموال
  .مرتكب اجلرمية املفترض خالل هذه الفترة

ــامل إلدارة املوجــودات املضــبوطة.        ــام ش ــام إلدارة األصــول املصــاَدرة، وال نظ وال يوجــد نظ
ية من اجلرميـة،  أتِّويقوم نظام املصادرة يف دومينيكا على اإلدانة اجلنائية وعلى قيمة العائدات املت

لة إىل أصول أخـرى، واملختلطـة بأصـول مـن مصـادر مشـروعة،       ويشمل بالتايل األصول املتحوِّ
ية مـن األصـول. وال يتنـاول القـانون حقـوق األطـراف الثالثـة        والدخل من املنافع األخرى املتأتِّ

  .موالفيما يتعلق باملصادرة والضبط يف حالة جرائم غسل األ ة إالَّاحلسنة النيَّ
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    )٤١و ٢٩ السجل اجلنائي (املادتان: التقادم    
واز زاهة يف الوظائف العمومية كذلك علـى جـ   قانون الن وينصُّ. سنوات ستتبلغ فترة التقادم 

ا ملدة مخس سنوات بعد أن يترك منصبهمالحقة املوظف العمومي قضائي.  
ل األعضاء يف منظمـة دول شـرق   دولة من الدو إدانة سابقة صادرة يف أيِّ وجيوز استخدام أيِّ

ي ضد شخص حمتجز، ولكن ال يشـمل هـذا احلكـم أحكـام اإلدانـة الصـادرة يف       ـالبحر الكاريب
  .غري ذلك من الدول

    
    )٤٢ الوالية القضائية (املادة    

ــن   ــانون الـ ــاول قـ ــة وال    ال يتنـ ــائف العموميـ ــة يف الوظـ ــانون زاهـ ــانون  القـ ــق بالقـ ــائي املتعلـ اجلنـ
مسألة الوالية القضـائية. وتوجـد قواعـد بشـأن الواليـة القضـائية يف قـانون        ية اجلنائاإلجراءات و

تشــمل أفعــال املشــاركة يف اجلــرائم األصــلية لغســل األمــوال  هــا ال(منــع) غســل األمــوال، ولكنَّ
  .املرتكبة يف اخلارج

    
    )٣٥و ٣٤ عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان    

  .ة اآلثار النامجة عن أفعال الفسادال توجد لوائح بشأن إزال
أن يلجــأ إىل احملــاكم املدنيــة واجلنائيــة اللتمــاس  اًكيــان يعتــرب نفســه متضــرِّرشــخص أو  وجيــوز أليِّ

  عبء اإلثبات أمامها أقل. للمحاكم املدنية ألنَّ ة تفضيالًمثَّ علماً بأنَّ حيطَالتعويضات الالزمة. وأُ
    

   )٣٩و ٣٨و ٣٦ بني الوكاالت (املوادفيما صة والتنسيق السلطات املتخصِّ    
ــن     أهــمُّ ــة ال ــة مبكافحــة الفســاد هــي جلن ــة،    املؤسســات املعني زاهــة، ووحــدة االســتخبارات املالي

  .عي العاموالشرطة، وإدارة اجلمارك، واملدَّ
ــع مــن التعــاون بــني         ــة مكلفــة بالتنســيق، يوجــد مســتوى رفي ــالرغم مــن عــدم وجــود وكال وب

ملسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم املنطوية على عمليـات مشـتركة ومالحقـة    الوكاالت الداخلية ا
  .مرتكبيها

خـذ  ُتتَّ د بني القطاع اخلاص والسلطات، وهو تعاون ينبغي زيادتـه. ومل تعاون جيِّ ويوجد أيضاً
  .تدابري لتشجيع املواطنني على اإلبالغ عن أفعال الفساد أيُّ
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    دةجليِّالتجارب الناجحة واملمارسات ا  - ٢- ٢  
ــن    •   ــانون ال ــدى دومينيكــا إطــار تشــريعي يشــمل ق ــذي    ل ــة ال زاهــة يف الوظــائف العمومي

زاهة؛ وقـانون (منـع) غسـل األمـوال؛ وقـانون تبـادل املعلومـات         أُنشئت مبوجبه جلنة الن
الضريبية؛ وقانون تسليم اجملرمني؛ وقانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة، ويتـيح   

  .ة أحكام من االتفاقيةتنفيذ عدَّ هذا اإلطار
ــة املســؤولة عــن التحقيقــات        •   ــع مــن التعــاون بــني الوكــاالت احمللي يوجــد مســتوى رفي

ــة         ــني الســلطات العمومي ــها وب ــا بين ــة القضــائية بشــأن جــرائم الفســاد، وفيم واملالحق
  .البلد  يف

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

ــة، أوصــي     •   ــوارد يف   اًوم املوظــف العمــومي وفقــ  بتكييــف مفهــ بصــفة عام ــف ال للتعري
  .من االتفاقية ٢  املادة

ــة احملــدَّ   حــيطَوباإلضــافة إىل ذلــك، أُ  •   دة علــى علمــاً باالفتقــار إىل اإلحصــاءات واألمثل
تطبيق االتفاقية، وأوصي بإنشاء قاعدة بيانات إلعداد إحصاءات ال تقتصـر علـى بيـان    

  فيها. ما الوقت الذي استغرقه البتُّقط، وإنَّأنواع القضايا اليت جيري تناوهلا ف
  :مت التوصيات التالية، حسب املادةوقُدِّ
" حْناملَ"و" الوعد" ْيصررشو املوظفني العموميني لتشمل عنتعديل جرمية (أ):  ١٥ املادة  •  

املنـافع الـيت تعـود علـى أطـراف      األشكال املباشرة وغري املباشـرة مـن السـلوك و   وكذلك 
ــة ــبة لعنصــر وبالن. ثالث ــربِّ" س ــولدون م ــد تضــفي    "ر معق ــن املستصــوب وضــع قواع ، م
  .ب اإلفالت من العقاب يف قضايا الرشوةساق على معاملة القضايا بغية جتنُّاالتِّ

ــادة  •   ــادة  ٢ اســتكمال الفقــرة : (ب) ١٥ امل حبيــث تشــتمل علــى األشــكال    ٣٨ مــن امل
ذلك املنـافع الـيت تعـود علـى     املباشرة وغري املباشرة من السلوك يف مجيـع الطرائـق، وكـ   

ــق بالعنصــر     ــا يتعل ــة. وفيم ــربِّ"أطــراف ثالث ــولدون م ، مــن املستصــوب وضــع  "ر معق
د احلاالت اليت يكون للموظف فيهـا سـلطة قانونيـة، وحتديـد حـاالت      القواعد اليت حتدِّ

ب اإلفـالت مـن   ر معقول، واملساعدة على توحيد التعامل مع القضـايا لتجنُّـ  وجود مربِّ
  .يف قضايا الرشوةالعقاب 
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: جتـرمي رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات        ١، الفقـرة  ١٦املادة   •  
  الدولية العمومية.

ــادة  •   ــرات  ١٦ امل ــوظفني العمــوميني   ارتشــاء(أ): النظــر يف جتــرمي   ٢١و ١٩و ٢الفق امل
والرشـو  ، وإسـاءة اسـتغالل الوظـائف،    العموميـة  األجانب وموظفي املنظمات الدوليـة 

  .يف القطاع اخلاص
  .: إدراج حكم حمدد بشأن االختالس يف القطاع العام١٧ املادة  •  
، واملنافع اليت تعود علـى أطـراف   "ح أو الوعدْناملَ" عنصرْيإدراج النظر يف : ١٨املادة   •  

  .ثالثة، واألشكال املباشرة أو غري املباشرة للسلوك، وتوسيع نطاق تطبيق القاعدة
تعــديل اجلرميــة لتشــمل مجيــع الكيانــات يف القطــاع اخلــاص النظــر يف (ب):  ٢١ ادةاملــ  •  

  ".الواجبب اإلخالل" أو" الرشوة  التماس" ومجيع العناصر من قبيل
: النظر يف تكييـف القـانون ليشـمل عنصـر االخـتالس املميـز، وذلـك مبعاقبـة         ٢٢املادة   •  

حبكـم منصـبه"   "صـكوك  الشخص الذي أوكلت إليه األصول اخلاصة أو األمـوال أو ال 
  على وجه التحديد.

لتعريف نطاقهـا، وتقـدمي نسـخة مـن قـانون مكافحـة        "أخفى" : حتديد الفعل٢٣املادة   •  
  .غسل األموال إىل األمني العام لألمم املتحدة

: النظـــر يف تعـــديل جرميـــة غســـل األمـــوال حبيـــث تشـــمل عنصـــر مواصـــلة ٢٤ املـــادة  •  
  .االحتفاظ

  .ن يف احلكم املذكورى النحو املبيَّ عرقلة سري العدالة عل(أ): جترمي ٢٥ املادة  •  
توســيع نطــاق القاعــدة لتشــمل مــوظفي الســلطة القضــائية ومــوظفي  : (ب) ٢٥ املــادة  •  

  .إنفاذ القانون
ــادة  •   ــر يف ٢٦ امل ــة    : النظ ــيع نطــاق مســؤولية الشخصــيات االعتباري كــل لتشــمل  توس

  .تتناوهلا االتفاقية اجلرائم اليت
ر السـلطة القضـائية   وإذا مل تفسِّ. ا: ضمان جترمي الشروع إلزامي٢٧ من املادة ٢ ةالفقر  •  

  .إىل إصالح تشريعي ة حاجةًمثَّ القانون على هذا النحو، فقد يعين ذلك أنَّ
ــرة  •   ــادة  ٣ الفقـ ــن املـ ــداد      :٢٧ مـ ــف اإلعـ ــدابري لتعريـ ــد تـ ــدومينيكا أن تعتمـ ــن لـ ميكـ

  .جرمية  الرتكاب
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، النظـر يف  دةًحمـدَّ  قاعـدةً ن قانون (منع) غسل األمـوال يتضـمَّ   اً لكوناعتبار: ٢٨ املادة  •  
  .شمل مجيع جرائم الفسادتل اتوسيع نطاقه

بشـأن وقـف أحكـام التقـادم أو تعليـق العمـل هبـا،        تشـريعات   سنِّالنظر يف  :٢٩ املادة  •  
  .بشأن اهلاربني من العدالةسنِّ تشريعات و

تنقــيح احلصــانة اجلنائيــة لــرئيس دومينيكــا أثنــاء فتــرة   : النظــر يف ٢ : الفقــرة٣٠ املــادة  •  
وضع معايري موضـوعية لبـدء التحقيقـات ومواصـلتها لتفـادي       :٣ شغله منصبه. الفقرة

مـة  عني العامني على التحقيقات والتقـارير املقدَّ فية، وكفالة سيطرة املدَّالقرارات التعسُّ
ــدابري لضــمان مراعــا اتِّ :٥ إىل الشــرطة. الفقــرة ــد  خــاذ ت ة خطــورة جــرائم الفســاد عن

النظــر يف وضــع التشــريعات  :٧و ٦ تــانالســماح بــاإلفراج املبكــر أو املشــروط. الفقر 
ي، مـع مراعـاة احلاجـة    ـ: توحيد القواعـد املتعلقـة بالنظـام التأديبـ    ٨ الفقرة. ذات الصلة

دعـم   :١٠ إىل إنشاء نظام يتـيح اسـتقالل النظـام اإلداري عـن النظـام اجلنـائي. الفقـرة       
  عادة اإلدماج يف اجملتمع لألشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام يف جرائم الفساد.إ

تنظـيم   :٢ . الفقـرة "املعتـزم اسـتخدامها  "تنظيم مصـادرة األصـول    :١ الفقرة :٣١ املادة  •  
ضبط عائدات وأدوات مجيـع جـرائم الفسـاد أو جتميـدها؛ والنظـر يف متديـد فتـرة األيـام         

ة لألصــول تنظــيم إدارة الســلطات املختصَّــ :٣ الفقــرةالســبع الستصــدار أمــر التجميــد.  
دة أو املصادرة، مبـا يف ذلـك األصـول األكثـر تعقيـداً، وكـذلك إعـداد        املضبوطة أو اجملمَّ

: النظر يف إمكانية اشتراط أن يثبت اجملرم املنشأ القانوين ٨القدرات ذات الصلة. الفقرة 
. ى ختضـع للمصـادرة يف جـرائم الفسـاد    ممتلكـات أخـر  أيِّ لعائدات اجلرمية املزعومـة أو  

ة يف ظـل نظـام   : ضمان وضع آليـات حلمايـة حـق األطـراف الثالثـة احلسـنة النيَّـ       ٩ الفقرة
  .املصادرة والضبط أو التجميد يف مجيع اجلرائم، ال يف حالة جرائم غسل األموال فقط

د واخلـرباء والضـحايا.   خاذ مجيع التدابري التشريعية واملؤسسية حلماية الشهواتِّ :٣٢ املادة  •  
واتِّخـاذ تـدابري    .يف الربملـان  والترويج إلقرار مشروع قانون محاية الشهود املطروح حالياً

  مناسبة للسماح للضحايا بإبداء آرائهم وشواغلهم أثناء اإلجراءات اجلنائية.
جــرائم غني عــن النظــر يف تــوفري احلمايــة مــن املعاملــة اجلــائرة لألشــخاص املــبلِّ   :٣٣ املــادة  •  

  .الفساد
  .ي آلثار أفعال الفسادالنظر يف اعتماد قواعد قانونية بشـأن التصدِّ :٣٤ املادة  •  
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ومـدير  زاهـة   ال ألعمال جلنة النختصيص املوارد البشرية الالزمة للتنفيذ الفعَّ :٣٦ املادة  •  
ووحـدة  عي العـام  ، وتطوير القدرات احمللية ملوظفي اللجنة ومكتب املـدَّ النيابات العامة

  .االستخبارات املالية
ــادة  •   ــلٍّ     :٣٦ املـ ــايل لكـ ــوظيفي واملـ ــذايت الـ ــتقالل الـ ــوفري االسـ ــن   تـ ــة الـ ــن جلنـ ــة  مـ زاهـ

  .العام  عيواملدَّ
  :زاهة فيما يتعلق بلجنة الن ٣٦املادة   •  

حتديد نطاق السلطة التقديرية على حنو موضوعي بشـأن مواصـلة إجـراء حتقيـق       ◦  
  .أو صرفه

  .إنشاء هيئة حتقيق يف قضايا للفساد  ◦  
عي العـام لتمكينـهما مـن    زاهـة واملـدَّ   ختصيص املوارد البشـرية الالزمـة للجنـة الـن      ◦  

  .أداء عملهم بفعالية، وتطوير القدرات احمللية
  زاهة. توفري املوارد الالزمة إلنشاء مكتبة قانونية من أجل جلنة الن  ◦  
مكافحــة الفســاد مــن خــالل التــدريب وتنميــة  تقــدمي املســاعدة التقنيــة يف جمــال  ◦  

 عي العام ووحدة االستخبارات املالية.قدرات أعضاء اللجنة ومكتب املدَّ

التفاوض بشأن اآلليات الالزمة لتوفري االستقالل الذايت الـوظيفي واملـايل للجنـة      ◦  
. سواء لكفالـة اسـتدامة كلتـا املؤسسـتني     عي العام على حدٍّزاهة ومكتب املدَّ الن

ــة خمصَّ ومــن مثَّ ــن  تــوفري ميزاني ــة ال زاهــة مــن أجــل ضــمان   صــة مــن الربملــان للجن
  .استقالهلا الوظيفي

ــن      ◦   ــة ال ــز قــدرات التحقيــق لــدى جلن ــة لتعزي زاهــة ووحــدة   تقــدمي املســاعدة التقني
  .االستخبارات املالية ودوائر النائب العام وقوة الشرطة

ة القضـائية للمتعـاونني مـع العدالـة؛ وإنشـاء      النظـر يف إمكانيـة مـنح احلصـان     :٣٧ املادة  •  
إطــار قــانوين حلمايتــهم؛ والنظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات بشــأن التعــاون مــع          

  .سلطات إنفاذ القانون يف الدول األطراف األخرى
النظر يف تنظـيم تـدريب داخلـي للوكـاالت املسـؤولة عـن إجـراء حتقيقـات          :٣٨ املادة  •  

  .تعلق مبسائل منعهملكافحة الفساد فيما ي
  .خاذ تدابري لتشجيع اإلبالغ عن اجلرائم اجلنائيةالنظر يف اتِّ: ٣٩ املادة  •  
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اإلدانـات السـابقة    بأخـذ بإمكان دومينيكـا توسـيع نطـاق لوائحهـا املتعلقـة      : ٤١املادة   • 
  .يف االتفاقية لتشمل مجيع الدول األطرافيف احلسبان يف دول أخرى الصادرة 

وضع قواعـد بشـأن الواليـة القضـائية جلـرائم الفسـاد تغطـي مجيـع العناصـر           :٤٢ املادة  •  
  .الواردة يف هذه املادة

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

دة والــدروس املســتفادة، ومســاعدة موقعيــة مــن ص للممارســات اجليِّــ: ملخَّــ١٦و ١٥املادتــان 
ري يف مكافحة الفساد، ووضع خطة عمل للتنفيذ وبناء قدرات لفائـدة العـاملني يف جلنـة    قبل خب

  زاهة واحملققني واملوظفني التشغيليني. الن
  .: صياغة تشريعات؛ تشريع منوذجي١٧املادة   •  
مســاعدة موقعيــة مــن ِقَبــل خــبري يف مكافحــة الفســاد؛ وضــع خطــة عمــل    :١٨ املــادة  •  

  .للتنفيذ
  .تشريعات منوذجية وصياغة تشريعات :١٩ املادة  •  
: مســاعدة موقعيــة مــن ِقَبــل خــبري يف مكافحــة الفســاد؛ وضــع خطــة عمــل   ٢٠ املــادة  •  

  .للتنفيذ
ــادة  •   ــة؛   ملخَّــص للممارســات اجليِّــ  :٢١ امل ــدروس املســتفادة؛ تشــريعات منوذجي دة وال

افحــة مــن ِقَبــل خــبري يف مك ةصــياغة تشــريعات؛ استشــارات قانونيــة؛ مســاعدة موقعيــ
  الفساد؛ وضع خطة عمل للتنفيذ.

ــادة  •   ــة    ملخَّــص للممارســات اجليِّــ   :٢٢ امل ــتفادة؛ تشــريعات منوذجي ــدروس املس دة وال
  .وصياغة تشريعات

تشريعات منوذجيـة؛ صـياغة تشـريعات؛ مشـورة قانونيـة ومسـاعدة يف بنـاء         :٢٣ املادة  •  
  القدرات على التحليل والتحقيق يف جمال األدلة اجلنائية.

ــ  •   ــدروس املســتفادة؛ : ملخَّــص للممارســات اجليِّــ ٢٤ادة امل ــة؛   دة وال تشــريعات منوذجي
من ِقَبل خبري يف مكافحة الفسـاد؛   ةمشورة قانونية؛ مساعدة موقعي صياغة تشريعات؛

  .وضع خطة عمل للتطبيق
  .: تشريعات منوذجية؛ صياغة تشريعات٢٥ املادة  •  
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ــادة  •   ــدة    :٢٦ امل ــص للممارســات اجلي ــريعات؛    ملخَّ ــتفادة؛ صــياغة تش ــدروس املس وال
مــن ِقَبــل خــبري يف مكافحــة الفســاد؛ تشــريعات       ةمشــورة قانونيــة؛ مســاعدة موقعيــ   

  وضع خطة عمل للتطبيق. منوذجية؛
  .: صياغة تشريعات؛ مشورة قانونية؛ تشريعات منوذجية٢٩ املادة  •  
  .صياغة تشريعات؛ مشورة قانونية؛ وتشريعات منوذجية: ٣٠ املادة  •  
ــادة  •   ــة؛   ملخَّــص للممارســات اجليِّــ  :٣١ امل ــدروس املســتفادة؛ تشــريعات منوذجي دة وال

من ِقَبل خبري يف مكافحة الفسـاد؛   ةصياغة تشريعات؛ مشورة قانونية؛ مساعدة موقعي
ــها؛     بــرامج لبنــاء قــدرات الســلطات املســؤولة عــن حتديــد األصــول أو األدوات وتعقب

ة عـــن إنشـــاء نظـــم إدارة األصـــول اجملمـــدة بـــرامج لبنـــاء قـــدرات الســـلطات املســـؤول
  م.ظُاملضبوطة أو املصادرة وإدارة هذه النُّ  أو

ــادة  •   ــة؛   ملخَّــص للممارســات اجليِّــ  :٣٢ امل ــدروس املســتفادة؛ تشــريعات منوذجي دة وال
مشورة قانونية؛ مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف مكافحة الفساد؛ اتفاقـات وترتيبـات   

ــاء   ــرامج لبن ــة؛ ب ــدرات الســلطات املســؤولة عــن إنشــاء نظــم إدارة األصــول     منوذجي ق
  م.ظُدة أو املضبوطة أو املصادرة وإدارة هذه النُّاجملمَّ

ــادة  •   ــة؛   ملخَّــص للممارســات اجليِّــ  :٣٣ امل ــدروس املســتفادة؛ تشــريعات منوذجي دة وال
مســاعدة موقعيــة مــن ِقَبــل خــبري يف مكافحــة الفســاد؛ بــرامج لبنــاء قــدرات الســلطات  

  غني وإدارهتا.ؤولة عن إنشاء برامج محاية املبلِّاملس
دة والدروس املستفادة؛ مشورة قانونية؛ مسـاعدة  ملخَّص للممارسات اجليِّ :٣٥ املادة  •  

  .من ِقَبل خبري يف مكافحة الفساد ةموقعي
بنــــاء قــــدرات املــــوظفني الــــذين ميارســــون وظــــائف تقنيــــة يف وحــــدة    :٣٦ املــــادة  •  

تعلقـة بـالتحقيق والتحليـل يف جمـال األدلـة اجلنائيـة، واالسـتخدام        االستخبارات املالية م
ي؛ تعزيـز قـدرات   زاهة علـى التحـرِّ   السليم للرباجميات احلاسوبية؛ تعزيز قدرات هيئة الن

  .عي العام والشرطةاملدَّ
ــادة  •   ــة؛   ملخَّــص للممارســات اجليِّــ  :٣٧ امل ــدروس املســتفادة؛ تشــريعات منوذجي دة وال

من ِقَبل خبري يف مكافحة الفسـاد؛   ةمشورة قانونية؛ مساعدة موقعيصياغة تشريعات؛ 
  .برامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عن إنشاء برامج احلماية وإدارهتا
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دة والدروس املستفادة؛ مشورة قانونية؛ مسـاعدة  ص للممارسات اجليِّملخَّ :٣٨ املادة  •  
  .من ِقَبل خبري يف مكافحة الفساد ةموقعي

دة والدروس املسـتفادة؛ تشـريعات منوذجيـة؛ مشـورة     ملخَّص للممارسات اجليِّ :٣٩ دةاملا  •  
  وضع خطة عمل للتنفيذ. من ِقَبل خبري يف مكافحة الفساد؛ ةقانونية؛ مساعدة موقعي

دة والـدروس املسـتفادة؛ مشـورة قانونيـة؛ بـرامج      ملخَّص للممارسات اجليِّـ  :٤٠ املادة  •  
  .ي والتحقيقيعية ذات الصلة والسلطات املعنية بالتحرِّلبناء قدرات السلطات التشر

ــادة  •   ــص للممارســات اجليِّــ   :٤٢ امل ــريعات؛   ملخَّ ــتفادة؛ صــياغة تش ــدروس املس  دة وال
ي أو السـلطات املعنيـة   مشورة قانونية؛ بـرامج بنـاء قـدرات سـلطات التحقيـق والتحـرِّ      
  .احلدود وآليات التنسيق باملالحقة القضائية أو السلطات القضائية بشأن التعاون عرب

    
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

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

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ (املواد
مــن تشــريع   ١٢:٠٤ خيضــع تســليم اجملــرمني يف دومينيكــا لقــانون تســليم اجملــرمني، الفصــل       

لــه "القواعــد ) علــى النحــو الــذي ختوِّ ١٩٨٣(املعتمــد يف ســنة  ١٩٨١ح لســنة دومينيكــا املــنقَّ
  .١٩٩٠ واألوامر التشريعية" لسنة

أدىن،  كحــدٍّ شــهراً ١٢ ةويشــترط لتســليم اجملــرمني التجــرمي املــزدوج، والعقوبــة بالســجن ملــدَّ  
م اجملــرمني (القائمــة احلصــرية). ومــن بــني  يف جــدول قــانون تســلي تكــون اجلــرائم مدرجــةً وأنْ

وال يشـتمل   علـى الرشـوة واالخـتالس وغسـل األمـوال.      جرائم الفسـاد ال يشـتمل اجلـدول إالَّ   
  .على تسليم مرتكيب اجلرائم الفرعية

وال تشترط دومينيكا لتسليم اجملرمني وجود معاهدة يف عالقاهتا مع سائر أعضـاء الكومنولـث،   
لدول غري األعضاء يف الكومنولث، وإن كان ُيصـرَّح للنائـب العـام، يف    بينما تشترط ذلك مع ا

ــة. وال ميكــن أن  معيَّ اًبــول طلــب التســليم إذا اســتوىف شــروط  حــال عــدم وجــود معاهــدة، بق  ن
  .تستخدم دومينيكا االتفاقية كأساس قانوين لتسليم اجملرمني

  .وجييز قانون تسليم اجملرمني احتجاز األشخاص املطلوب تسليمهم
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عى عــائق بشــأن تســليم مواطنيهــا، كمــا تكفــل املعاملــة العادلــة للمــدَّ  وال تواجــه دومينيكــا أيَّ
  .ة قيودوال خيضع تسليم اجملرمني يف اجلرائم املالية إىل أيَّ. عليهم

  .وال حتتفظ دومينيكا بإحصائيات بشأن تسليم اجملرمني
  .تعددة األطرافولدى دومينيكا بعض معاهدات تسليم اجملرمني الثنائية وامل

بإبرام اتفاقـات دوليـة لنقـل األشـخاص      ٢٠٠٩ ويسمح قانون إعادة السجناء إىل وطنهم لسنة
  .وقد انتهت دومينيكا من إبرام اتفاق يف هذا الصدد. احملكوم عليهم

الســلطة  ومل تعتمــد دومينيكــا تــدابري بشــأن تنفيــذ نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة. ومــع ذلــك، فــإنَّ  
  .ا دون سواها حتديد أفضل والية قضائية لإلجراءاتاملركزية حيق هل

    
    )٤٦ املساعدة القانونية املتبادلة (املادة    

م املســاعدة القانونيــة املتبادلــة مــن خــالل قــانون املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة          ُتــنظَّ
ــاين وا    ) ١٩٩٠( ــها دومينيكــا. ويســري اجلــزءان الث ــة الــيت أبرمت لثالــث مــن  واملعاهــدات الثنائي

ــث، أيْ    ــدول األعضــاء يف الكومنول ــى ال ــانون عل ــع     الق ــة م ــيت أبرمــت معاهــدة ثنائي ــدان ال البل
دومينيكا، أو إحدى الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة االجتـار غـري املشـروع        

خلارجيـة.  ا اجلـزء الرابـع فيشـري إىل الـدول ا    وأمَّـ  .١٩٨٨رات العقلية لسـنة  رات واملؤثِّيف املخدِّ
وعلى الرغم من ذلك، ال ُتخضع دومينيكـا تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة لوجـود معاهـدة        

  .ف على أساس املعاملة باملثلها تتصرَّقائمة ولكنَّ
؛ بيـد  حمـدَّد  تشـريع ا إذا مل يوجـد  وميكن يف املمارسة العملية أن حتدث إحالـة املعلومـات تلقائيـ   

  .ق فيها ذلكه ال توجد حاالت طُبِّأنَّ
اشتراط ازدواجية التجرمي على الرغم من إمكانيـة تطبيـق شـرط     اًصارم اًوتطبق دومينيكا تطبيق
ــاً اســتناداً  ــادة أوســع نطاق ــة. وال تشــكل االختالفــات يف     ٦ إىل امل ــانون املســاعدة املتبادل مــن ق

  .أمام تقدمي املساعدة تسمية اجلرائم فيما بني واليتني قضائيتني عقبةً
شخص إىل دولة أخرى ألغراض التعـرف أو اإلدالء بشـهادة أو اإلجـراءات    أيِّ م نقل ُينظَّوال 

األخرى إال فيما يتعلق بالبلدان األخرى أعضاء الكومنولث والبلـدان الـيت يسـري اجلـزء الثـاين      
  .والثالث من القانون عليها

رفض طلبـات املسـاعدة   غات ومل يرد ذكر السرية املصرفية أو املسائل الضريبية من ضمن مسوِّ
  .القانونية املتبادلة
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والنائب العام هو السلطة املركزية. ويشغل منصب النائب العام أحد قضاة التحقيق السـابقني.  
. ى الســلطات املركزيــة اإلجــراءات الرمسيــة مباشــرةًويــرأس كــذلك دوائــر النائــب العــام. وتتــولَّ

  ة املركزية مكتوبة.وجيب أن تكون مجيع الطلبات املرسلة عن طريق السلط
ــاً   ــاعدة وفقـ ــدم املسـ ــدومينيكا أن تقـ ــن لـ ــا   وُيمكـ ــب، مـ ــددة يف الطلـ ــراءات احملـ دامـــت  لإلجـ

  .تتعارض مع القانون الداخلي  ال
وال تعقد دومينيكا إىل اآلن جلسات اسـتماع للشـهود أو اخلـرباء بواسـطة االتصـاالت املرئيـة،       

  .اتعلى الرغم من عدم وجود اعتراض على ذلك يف التشريع
وجيـــب أن تقـــدم دومينيكــــا أســـباباً لــــرفض املســـاعدة، باســـتثناء طلبــــات نقـــل احملتجــــزين       

  .تسليمهم  ألغراض
  

  ي اخلاصة أساليب التحرِّ التحقيقات املشتركة؛ التعاون يف إنفاذ القانون؛    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

ليــة الدومينيكيــة علــى صــعيد التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون، تتعــاون وحــدة االســتخبارات املا
رات التفـاهم ومـن خـالل القنـوات غـري      ا مع نظرائهما من خالل مـذكِّ تام اًتعاون والنائب العام

الرمسيــة. وترســل طلبــات املســاعدة بــني أجهــزة الشــرطة عــن طريــق املنظمــة الدوليــة للشــرطة    
  .اجلنائية (اإلنتربول)

  .س بعد أفرقة حتقيق مشتركةومل تتأسَّ
ي اخلاصــة يف دومينيكــا إىل التنظــيم، وإن كــان ُينظــر يف   أســاليب التحــرِّوال خيضــع اســتخدام 

  األمر.  هذا
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
دة يف جمـال التعـاون غـري الرمسـي فيمـا بـني الوكـاالت الداخليـة         لوحظت ممارسات جيِّ  •  

تعـاون املـرن فيمـا    املسؤولة عن التحقيـق يف إطـار مالحقـة جـرائم الفسـاد، وكـذلك ال      
  بني وحدة االستخبارات املالية مع نظرائها يف املنطقة.

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  :مت التوصيات التالية، حسب املادةقُدِّ
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  :٤٤ املادة  •  
االحتفاظ بسجل لطلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم اجملـرمني، يشـمل        ◦  

  .مة ملعاجلة الطلباتالفترة الزمنية الالز
ميكن لدومينيكا أن تسمح بتسليم اجملرمني حـىت مـع غيـاب ازدواجيـة التجـرمي،        ◦  

  وتسليم اجملرمني فيما يتعلق باجلرائم ذات صلة.
كفالة اعتبار مجيـع جـرائم الفسـاد جـرائم خاضـعة لتسـليم اجملـرمني، وإدراجهـا           ◦  

  .يف املعاهدات الثنائية املقبلة
إن مل حيصـل   ،أو يـة كأسـاس قـانوين لتسـليم اجملـرمني     دام االتفاقالنظر يف اسـتخ   ◦  

تطبيق اجلزأين الثاين والثالث من قانون تسليم اجملرمني على مجيـع الـدول    ،ذلك
  .األطراف يف االتفاقية

عي العــام فيمــا يتعلــق بتســليم اجملــرمني غــري  تنظــيم املعــايري املتعلقــة بتــدخل املــدَّ   ◦  
  .املستند إىل معاهدة

ع يف إبرام املعاهدات الثنائية واملتعـددة األطـراف املتعلقـة بتسـليم اجملـرمني      لتوسُّا  ◦  
  .ليشمل الدول األطراف يف االتفاقية

إخطــار األمــني العــام لألمــم املتحــدة بشــأن اســتخدام االتفاقيــة كأســاس قــانوين   ◦  
  .لتسليم اجملرمني

اءات تسـليم اجملـرمني   إدراج قواعد يف التشريع احمللـي واملعاهـدات لتبسـيط إجـر      ◦  
  .والتعجيل هبا

  .إبرام اتفاقات إضافية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم :٤٥ املادة  •  
  :٤٦ املادة  •  

تطبيق اجلـزأين الثـاين    ،ذلك، إن مل حيصل استخدام االتفاقية كأساس قانوين أو  ◦  
ــة علــى مجيــع ا     ــة يف املســائل اجلنائي ــانون املســاعدة املتبادل ــدول والثالــث مــن ق ل

  .األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد
  .مواصلة تقدمي املساعدة بناء على مبدأ املعاملة باملثل  ◦  
تة مثـل جتميـد األصـول وضـبطها يف     على وجه التحديد، تنظيم اختاذ تدابري مؤقَّ  ◦  

  .سياق املساعدة القانونية املتبادلة
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  .عدم ازدواجية التجرمي توفري املساعدة اليت ال تقتضي تدابري قسرية يف حالة  ◦  
فيمــا يتعلــق بــاحملتجزين احملــالني لتقــدمي الشــهادة ومــا إىل ذلــك، اعتمــاد الئحــة     ◦  

للبلدان غري األعضاء يف الكومنولث اليت ال ميكن تطبيق اجلزأين الثـاين والثالـث   
  .من القانون بالنسبة هلا

  .لبات املساعدةإخطار األمني العام بالسلطة املركزية والصياغة املشترطة لط  ◦  
فــق الــدول األطـراف، النظــر يف قبــول طلبــات املســاعدة  حيثمـا أمكــن وحيثمــا تتَّ   ◦  

  .ة، عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيةالقانونية املتبادلة، يف الظروف امللحَّ
آليـــة االتصـــاالت املرئيـــة لعقـــد جلســـات اســـتماع  بإمكـــان دومينيكـــا تطبيـــق  ◦  

  .ص عند املمارسةلتخصُّالشهود. وتطبيق مبدأ ا
  .رفض للمساعدة يف مجيع احلاالت تنظيم االلتزام بتربير أيِّ  ◦  
كانـت  تطبيق االتفاقية مباشـرة يف احلـاالت الـيت تسـتدعي تأجيـل املسـاعدة إذا         ◦  

  .اإلجراءات اجلارية تتدخَّل يف
  .اعتماد نظام يسمح باستيعاب التكاليف العادية للطلب  ◦  
  .املعاملة باملثل على أساسين للتعاون توفري إطار قانو  ◦  
  .إبرام اتفاقات ثنائية إضافية  ◦  

  .: تنفيذ التدابري الالزمة لنقل اإلجراءات اجلنائية٤٧ املادة  •  
تعزيز التعاون وتبادل املعلومات من خالل اتفاقات بشأن التعاون يف إنفـاذ   :٤٨ املادة  •  

ادل املعلومــات والتعــاون فيمــا بــني  القــانون؛ إضــفاء الطــابع الرمســي علــى عمليــات تبــ 
  .املؤسسات؛ تعزيز استخدام االتفاقية كأساس قانوين للتعاون

: النظر يف البحث عن قنوات للتعاون مع الدول األخرى بشأن إنشـاء أفرقـة   ٤٩ املادة  •  
  .م التنسيق بني األفرقة الدوليةالتحقيق املشتركة، وإنشاء اإلطار املعياري الذي ينظِّ

ة، ووضع معايري موضوعية لبدايـة التحقيقـات   ي اخلاصَّاعتماد أساليب التحرِّ :٥٠ دةاملا  •  
اتفاقات ثنائية أو إقليمية الستخدامها يف  والنظر يف اعتماديف أفعال الفساد ومواصلتها، 

  التعاون على أساس كل حالة على حدة.هذا ، وإتاحة جمال التعاون الدويل
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    االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل ُحدِّدت التقنية اليت ةاملساعد من االحتياجات  - ٤- ٣ 
ــى          ــدرات عل ــاء الق ــن أجــل بن ــة يف املســائل التشــريعية وم ــا املســاعدة التقني التمســت دومينيك

  .سواء  حدٍّ
ــادة  •   ــة؛ ملخَّــص للممارســات اجليِّــ   :٤٤ امل ــدروس املســتفادة؛  معاهــدات منوذجي دة وال

ــة؛ مســاعدة موقعيــ  ــل ةمشــورة قانوني ــاء    مــن ِقَب ــرامج لبن خــبري يف مكافحــة الفســاد؛ ب
  .قدرات السلطات املسؤولة عن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية

ــادة  •   ــة؛ ملخَّــص للممارســات اجليِّــ   :٤٥ امل ــدروس املســتفادة؛  معاهــدات منوذجي دة وال
  مشورة قانونية.

واتفاقــات دة والــدروس املســتفادة؛ معاهــدات  ملخَّــص للممارســات اجليِّــ  :٤٦ املــادة  •  
ــة؛ مســاعدة موقعيــ     ــات؛ مشــورة قانوني ــة وترتيب ــل خــبري يف مكافحــة    ةمنوذجي ــن ِقَب م

  الفساد؛ برامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عن التعاون يف املسائل اجلنائية.
ــاء قــدرات   ملخَّــص للممارســات اجليِّــ  :٤٨ املــادة  •   دة والــدروس املســتفادة؛ بــرامج لبن

اون القــانوين عــرب احلــدود؛ اتفاقــات وترتيبــات منوذجيــة؛ الســلطات املســؤولة عــن التعــ
  وضع خطة عمل للتنفيذ. مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف مكافحة الفساد؛

دة والــدروس املســتفادة؛ اتفاقــات وترتيبــات    : ملخَّــص للممارســات اجليِّــ  ٤٩ املــادة  •  
  . عرب احلدودمنوذجية؛ برامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عن التعاون القانوين

ــ: ملخَّـــ٥٠املـــادة   •   دة والـــدروس املســـتفادة؛ اتفاقـــات وترتيبـــات  ص للممارســـات اجليِّـ
من ِقَبل خبري يف مكافحة الفساد؛ برامج لبناء  ةمنوذجية؛ مشورة قانونية؛ مساعدة موقعي

ي قدرات السلطات املسؤولة عن التعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة والتحقيـق والتحـرِّ     
  .لطات املسؤولة عن تصميم أساليب التحرِّي اخلاصة وإدارة استخدامهاوالس

 


