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      خالصة وافية  - اًثاني  
    باالو    

: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي جلمهورية باالو يف سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّمة  - ١  
    دة ملكافحة الفساداألمم املتح

أودعت مجهورية باالو (يشار إليها فيما يلي باسـم بـاالو) صـك انضـمامها لـدى األمـني العـام        
ــيوخ  C.N.184.2009.TREATIES-6( ٢٠٠٩آذار/مـــارس  ٢٤يف  ــرار جملـــس الشـ )، عمـــال بقـ

. وبـدأ نفـاذ االتفاقيـة يف بـاالو بتـاريخ      ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٠الذي اعتمد يف  ٧-٨املشترك 
  .٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٣

ــة،       ــة الثاني ــة يف أعقــاب احلــرب العاملي ــات املتحــدة األمريكي ــاالو إلدارة الوالي ــد خضــعت ب وق
، مث نالــت ُوضــعت حتــت وصــاية األمــم املتحــدةليم جــزر احملــيط اهلــادئ الــيت مــن أقــا باعتبارهــا

. ولذلك يتأثر نظام احلكـم يف بـاالو كـثريا بنظـام     ١٩٩٤ تشرين األول/أكتوبر ١استقالهلا يف 
احلكم والنظام القانوين األمريكيني بل وصيغ علـى منواهلمـا. كمـا تتبـع بـاالو النـهج األحـادي        

اهدات واالتفاقيات الدولية قانون البلـد عقـب التصـديق عليهـا. واللغـة      الذي تصبح مبوجبه املع
  ي اللغة الرمسية األساسية للبلد.اإلنكليزية ه

. وينص الدستور علـى الفصـل بـني السـلطات بتقسـيم      ١٩٨١واعتمدت باالو دستورها يف عام 
ائية. فالســلطة احلكومــة إىل فــروع ثالثــة: الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية والســلطة القضــ  

ا التنفيذية منوطة بالرئيس الذي يتصرف بصفته املسؤول التنفيذي األول يف احلكومة الوطنية. أمَّـ 
 السلطة التشريعية فتتوالها هيئة تشـريعية مؤلفـة مـن جملسـني تعـرف باسـم "أولبيـل إرا كيلـوالو"        

)Olbiil Era Kelulau (OEK)(، لف من جملس للنواب وجملس للشيوخ.وتتأ  
لســلطات الرئيســية املعنيــة مبكافحــة الفســاد هــي مكتــب املــدعي العــام التــابع لــوزارة العــدل، وا

واملدعي اخلاص، ومكتب مراجع احلسابات العام، وجلنة األخالقيـات، ومكتـب أمـني املظـامل،     
  امة، ووحدة االستخبارات املالية.ومكتب السالمة الع
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    التجرمي وإنفاذ القانون الفصل الثالث:  - ٢  
    على تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (املواد الرشو واملتاجرة     
) ١(أ) ( ٤١٠٠ يف املــادتني ٢٠١٤بشــأن الرشــو يف قــانون عقوبــات بــاالو لعــام   تــرد أحكــام

 ٦٥٦من مدونـة القـوانني الوطنيـة لبـاالو، وكـذلك يف املـادة        ١٧) من الباب ٢(أ) ( ٤١٠٠و
 ٦٦١املـادتني  ب مقترنـة مـن هـذه املدونـة؛ وهـذه األحكـام ينبغـي علـى أن ُتقـرأ          ٤٠ن البـاب  م

ــة) مــن البــاب    ٣٩٠٢(العقوبــات) و ــة.    ١٧(املصــاحلة علــى جناي ــة القــوانني الوطني مــن مدون
ن (د) مــ ٤١٠٠(املــادة  "بــاءكــومي باعتبــاره جنايــة مــن الفئــة " وُيصــنف ارتشــاء املوظــف احل

  الوطنية).من املدونة  ١٧الباب 
مـن املدونـة الوطنيـة     ١٧) من الباب ١٥( ٣٨٠٠وُيعرف مصطلح "املوظف العمومي" يف املادة 

أو  اًنـ أو معيَّ اًخبـ ن فـروع احلكومـة، سـواء أكـان منتَ    فـرع مـ  أيِّ مسؤول أو موظف يف  بأنه "أيُّ
أو غــري ، يااستشــار اً، أو خــبرياًشــخص يشــارك بصــفته مستشــار علــى حنــو آخــر، أو أيُّ اًُموظفــ

ع املـادة  سِّـ يشـمل احمللفـني وال الشـهود". وتو    ذلك، يف أداء مهمـة حكوميـة، ولكـن املصـطلح ال    
ــاب   ٤١٠٠ ــاال   ١٧(ج) مــن الب ــة لب ــوانني الوطني ــة الق ليشــمل أيضــا   هــذا التعريــف  ومــن مدون

األشخاص الذين مت انتخاهبم أو تعيينهم أو ترشيحهم لشغل املنصب دون أن يكونوا قـد تقلَّـدوه   
ــ ــة.      بع ــة الدولي ــة املدني ــوظفني العمــوميني األجانــب أو مــوظفي اخلدم د. وال يشــمل التعريــف امل
  وظفي املنظمات الدولية العمومية.ُتجرِّم باالو رشو املوظفني العموميني األجانب أو م وال

مـن مدونـة القـوانني الوطنيـة لبـاالو جرميـة سـوء السـلوك يف          ١٧مـن البـاب    ٣٩١٧وتشمل املـادة  
 ١٧(أ) مـن البـاب    ٤١٠٠العامة. وتستند باالو إىل األحكام العامة بشأن الرشـوة (املـادة   املناصب 

مـرتكيب قضـايا املتـاجرة بـالنفوذ.      من املدونة الوطنية) وسوء السلوك يف املناصب العامة يف مالحقـة 
  الوطنية لباالو النفوذ املفترض. من مدونة القوانني ١٧(ج) من الباب  ١٤٠٠وتشمل املادة 

خيضـع هلـا الرشـو يف    من املدونة الوطنية فتتضمن األحكام اليت  ١٧من الباب  ٣٠٠٠املادة  مَّاأ
  القطاع اخلاص.

    
    )٢٤و ٢٣موال؛ اإلخفاء (املادتان غسل األ    

مـن مدونـة القـوانني الوطنيـة لبـاالو ُجـرم غسـل األمـوال.          ١٧مـن البـاب    ٣٣٠١ُتجرِّم املـادة  
مـن املدونـة الوطنيـة ويف     ١٧يف قضايا غسل األمـوال يف البـاب    ويرد التشريع املتعلق بالتحقيق
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. وُتطبق على غسل األموال أيضـا  ٢٠٠١قانون مكافحة غسل األموال وعائدات اجلرمية لسنة 
  األحكام العامة املتعلقة بالشروع يف اجلرمية والتحريض عليها والتآمر بشأهنا.

وال وعائـدات اجلرميـة مصـطلحي "اجلرميـة"     (ز) من قانون مكافحة غسل األمـ  ٤ف املادة وتعرِّ
فعـل ُيرتكـب يف    فعل ُيرتكـب يف بـاالو ويشـكل جنايـة، أو أيُّ     أهنما أيُّبأو "اجلرمية األصلية" 

وعنـد   اخلارج وُيشكل جناية يف ذلك البلد وكان من شأنه أن ُيشكل جناية إن وقع يف بـاالو. 
عقوبــات ُتعــرف اجلرميــة بأهنــا: "اجلرميــة مــن قــانون ال ١٠٥اإلحالــة إىل الفقــرة (ب) مــن املــادة 

) ٣(-)٢(أ) ( ١٠٤املادتـان   لمِّـ ن ملدة تزيد عـن سـنة واحـدة." وُتك   ... عقوبتها السج جناية
 دِّو معيـار احلـ  المـن املدونـة القانونيـة تلـك األحكـام. وتعتمـد بـا        ١٧(ج) من الباب  ٣٣٠١و

(ج) من قـانون   ٣ تشترط املادة األدىن إلدراج طائفة واسعة من اجلرائم األصلية. ومع ذلك ال
ــذا        ــل هـــ ــة يف مثـــ ــم إدانـــ ــدوَر حكـــ ــة صـــ ــدات اجلرميـــ ــوال وعائـــ ــل األمـــ ــة غســـ   مكافحـــ

ة بـالتورط  املمتلكات من عائـدات إحـدى اجلـرائم األصـلية، أو اإلدانـ      إلثبات كون "... اجلُرم
  يف غسل هذه العائدات."

مــن مدونــة   ١٧بــاب  (أ) مــن ال ٢٦١٢(ز) و ٢٦٠٠وخيضــع اإلخفــاء إىل أحكــام املــادتني    
مقتـرنتني بقـانون مكافحـة غسـل      عنـد قراءهتمـا   املـادتني  هاتانوتشمل القوانني الوطنية لباالو، 

شـروع والـيت متثـل    األموال وعائدات اجلرميـة إخفـاء األصـول املتحصـل عليهـا علـى حنـو غـري م        
  عائدات اجلرمية.

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املواد املشروع (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري     

ز) مــن البــاب (-)(أ ٢٦٠٠و ٢٣٠٠ورد تعريــف االخــتالس واجلــرائم املتصــلة بــه يف املــادتني 
السـرقة واجلـرائم األخـرى ذات الصـلة،      ٢٦٠٠من املدونة الوطنيـة لبـاالو. وُتجـرِّم املـادة      ١٧

حلصـول علـى   مبا يف ذلـك احلصـول علـى املمتلكـات أو ممارسـة السـيطرة عليهـا بـدون إذن، وا        
ممتلكــات أو الســيطرة عليهــا باخلــداع، ومصــادرة املمتلكــات، واحلصــول علــى اخلــدمات عــن   
طريق اخلداع، وحتويل اخلدمات عن غرضها الطبيعي، وعدم التصرف يف األموال علـى النحـو   

  طلوب، وتلقي املمتلكات املسروقة.امل
طــاع )) االخــتالس يف الق(ز-(أ) ٢٦٠٠(اللــذان يشــمالن املــواد  ٢٦و ٢٣ويتنــاول الفصــالن 

  اخلاص كذلك.
القــوانني مــن مدونــة  ١٧مــن البــاب  ٣٩١٧وجتــرَّم إســاءة اســتغالل الوظــائف مبوجــب املــادة  

(مبوجب التعريف الـوارد يف املـادة    ياعموم اًالذي يقوم بصفته موظف الوطنية لباالو. والشخص
يـة يف إطـار وظيفتـه، أو يهمـل     أعمـال غـري قانون  أيِّ من املدونة الوطنية) ب ٣٣من الباب  ٦٠١
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ة سـوء السـلوك   بارتكاب جرميـ  مذنباًعن عمد أداء مهام منصبه اليت ينص عليها القانون، يعترب 
  يف املناصب العامة.

  روع يف باالو بسبب قيود دستورية.م اإلثراء غري املشوال جيرَّ
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
ة إعاقة سري العدالة واجلرائم األخرى املتصلة هبـا. وُتجـرِّم املـواد    من املدونة الوطني ١٧يشمل الباب 

ــى        ٤٣٠٤إىل  ٤٣٠٠ ــأثري عل ــف الشــهود، والت ــدمي الشــهود للرشــوة، وختوي رشــو الشــهود أو تق
االعتــداء  ١٤٠٤و ١٤٠٣الشــهود، واالنتقــام مــن الشــهود، وإعاقــة ســري العدالــة. وُتجــرِّم املادتــان 

  التأثري على احمللفني. ٤٣٠٧ادة نفاذ القانون، يف حني تشمل املعلى املوظفني املسؤولني عن إ
    

    )٢٦ة مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املاد    
شـخص طبيعـي    مـن مدونـة القـوانني الوطنيـة لبـاالو "أيَّ      ١٧(ز) مـن البـاب    ١١٢تشمل املادة 

عيـة غـري ذات   شركة أو مج وحيثما ينطبق، أيَّ… العلمي  ميكن حتديد هويته عن طريق التحليل
املســؤولية اجلنائيــة للشخصــيات االعتباريــة   علــى إقــرار ٢٢٧شخصــية اعتباريــة." وتــنص املــادة  

علـى   ٢٢٩-٢٢٨. وتـنص املادتـان   اجلمعيـات غـري ذات شخصـية اعتباريـة    وتشمل الشركات و
 الذي يعمل بالنيابة عنها أو الذي تقـع علـى عاتقـه مسـؤولية     املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي

  العمل بالنيابة عنها.
من املدونـة الوطنيـة علـى املسـؤوليات والتعريفـات       ١٧من الباب  ٦٥٠و ٦١٨وتنص املادتان 

والعقوبات اليت قد تسري علـى الشخصـيات االعتباريـة مـن قبيـل الغرامـات واملصـادرة وإلغـاء         
 مــن ١٧مــن البــاب  ٣٣ويف حالــة اإلدانــة ُجبــرم غســل األمــوال مبوجــب الفصــل    التــراخيص.

إىل العقوبـات   اً العقوبـات اجلنائيـة أن تلجـأ أيضـ    املدونة الوطنية، جيوز للمحكمـة باإلضـافة إىل  
وبة مبقـدار  ) وإىل تشديد العق٣٣٠٢اإلدارية وإىل إهناء نشاط الشخص املُدان أو تقييده (املادة 

  ).٣٣٠٣الثلث (املادة 
    

    ) ٢٧املشاركة والشروع (املادة     
من مدونة القـوانني الوطنيـة لبـاالو.     ١٧من الباب  ١٠٠٠و ٩٠٠تني وردت املشاركة يف املاد

لوطنيـــة التـــآمر مـــن املدونـــة ا ١٧مـــن البـــاب  ١٠٠٠و ٩٠٠و ٨٠٢و ٨٠١وتشـــمل املـــواد 
  والشروع واإلعداد.
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    ) ٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد     ُتجــرَّم معظــم األعمــال اإل  ــة املنصــوص عليهــا يف اتفاقي جرامي

مــن  ٦٥٥و ٦٥١و ٦٥٠املــواد  اًســنوات. وتــنص أيضــ ١٠أو  ٥وُيعاقـب عليهــا بالســجن ملــدة  
 دوالر، أو أيِّ ٥٠ ٠٠٠إىل ٥٠٠من املدونة الوطنيـة علـى غرامـات تتـراوح مـا بـني        ١٧الباب 

(ج)  ٣٣٠١ املـادة سـمح  تو ملالية املتأتية من اجلرميـة. مبلغ أعلى من ذلك يعادل ضعف األرباح ا
 ٥٠٠ ٠٠٠و إىل بفــرض غرامــات يف قضــايا غســل األمــوال، تصــل إىل ضــعف املبلــغ املغســول أ

  دوالر، أيهما أكرب.
علـى "حسـن    ًءة املشـار إليهـا باسـم احلصـانة بنـا     ع املوظفون العموميون باحلصانة الوظيفيـ تَّويتم
الدســتور ميــنح القضــاة  نَّتصــرف يف إطــار صــالحيات الوظيفــة. غــري أ علــى ال ًءبنــا "، أْيالنيــة

وكذلك أعضاء اجمللس التشريعي حصانة مطلقة، وإن كـان ذلـك خـالل انعقـاد دوراتـه فقـط.       
  دية عن احلصانة بل نفذها بالفعل.وميكن للسلطة التنفيذية تنفيذ بعض حاالت تنازل فر

يف جـرائم الفسـاد    ياعة يف مالحقة األشـخاص قضـائ  وللمدعي العام صالحيات قانونية تقديرية واس
  تلك املخولة ملكتب املدعي اخلاص.) وتشبه صالحياته ٢٨٨، األمر التنفيذي رقم ١(املادة 

وميكن االستفادة من شروط اإلفراج يف انتظار احملاكمة أو االستئناف عـن طريـق الكفالـة الـيت     
من املدونة الوطنيـة) علـى أن يكـون     ٦٠٨-٦٠١و ٢١٧متنحها الشرطة واحملاكم أيضا (املواد 

بضــمان مــن املمتلكــات أو بضــمان نقــدي أو بضــمان طــرف ثالــث. وميكــن أن تقضــي   ذلــك
  قضايا الفساد حسبما يتراءى هلا. بالكفالة يف اًاحملكمة أيض

من املدونة الوطنية علـى اإلجـراءات الـيت خيضـع هلـا اإلفـراج        ١٧من الباب  ٦٦٧وتنص املادة 
ــهاك شــروط      املشــروط، مبــا يف ذلــك األحكــام ذات الصــلة، واإلعــادة إىل الســجن بســبب انت

ويكفـل الدسـتور للسـجناء احلـق يف طلـب       واإلفراج النهائي غـري املشـروط.   اإلفراج املشروط،
ل عنـدها عـادة األجانـب إىل    حَّـ ثلث املدة، وهي املرحلـة الـيت ُير  اإلفراج املشروط عقب قضاء 
طريــة، يعكــف علــى صــياغة قُتــب املــدعي العــام، وقــت الزيــارة ال بلــداهنم األصــلية. وكــان مك

  ة اخلاصة مبجلس اإلفراج املشروط.املبادئ التوجيهي
زمنيـة بـدون    مـدَّة يِّ وجيوز فصل املوظفني العموميني أو خفض رتبتهم أو وقفهم عن العمل أل

شـعار كتـايب إىل   ة يـومني، يلـزم توجيـه إ   دَّراتب، ولكن يف احلاالت الـيت تتجـاوز فيهـا هـذه املـ     
مـن املدونـة الوطنيـة،     ٣٣مـن البـاب    ٤٢٥املوظف يوضح أسباب هذا اإلجراء مبوجب املـادة  

مـن املدونـة    ٤٠مـن البـاب    ٦٦١مع حقه يف الطعن يف القرار أمام فريق معـين بـالتظلم (املـادة    
  ة لباالو).من مدونة القوانني الوطني ٣٣من الباب  ٤٢٦الوطنية؛ واملادة 
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مـن "قواعـد    ١١ق بإسقاط أهلية الترشح إىل املناصب العامة، يـؤدي تطبيـق الفصـل    وفيما يتعل
أيِّ م إىل دُّوأنظمــة نظــام اخلدمــة العامــة" إىل إقالــة املتــهم مــن منصــبه ومنــع الشــخص مــن التقــ  

كـبري مـن   منصب عمومي طوال السـنوات العشـر املقبلـة. ونظـرا إىل حجـم السـكان والعـدد ال       
من النظر يف ترشـحهم ملنصـب    اًر عدم منع اجملرمني املدانني منعا دائمرقالعاملني يف احلكومة، ت

أيِّ "أعضــاء  ١١مــن الفصــل  ٥-١١ويشــمل اجلــزء  عمــومي بعــد مــرور فتــرة زمنيــة حمــددة. 
جملس أو شركة عامة أو مفوضية أو غريها من األجهزة أو املـوظفني العمـوميني املعيـنني الـذين     

  وافقة جملس الشيوخ."مبشورة وم يتوىل الرئيس تعيينهم
وتشمل اإلجراءات التأديبية القائمة فصل املوظف أو خفض رتبته أو إيقافـه عـن العمـل بـدون     

مـن   ٣٣مـن البـاب    ٤٢٦-٤٢٥راتب. وميكنـه تقـدمي طعـن أمـام فريـق معـين بـالتظلم (املـواد         
  ).من املدونة الوطنية ٤٠من الباب  ٦٦١املدونة الوطنية؛ واملادة 

ــب املــ   ــع مكت ــام، حســب       ويتمت ــة للقي ــدعي اخلــاص بالســلطة التقديري ــب امل ــام ومكت دعي الع
توجيه هتم بارتكاب جرائم أقل خطورة إىل املدعى عليـه أو إصـدار أحكـام     االقتضاء، مبا يلي:

أخف يف حقـه مقابـل تعاونـه؛ أو الـدخول يف اتفـاق تفاوضـي مـع املتـهم لتخفيـف العقوبـة يف           
. وميكـن مـنح احلصـانة القائمـة     ئيارين ومالحقتـهم قضـا  مقابل تعاونه يف التحقيق مع جنـاة آخـ  

على املقايضة أو على شهادة الشهود مبوافقة احملكمـة؛ وتسـتخدم بـاالو عـادة احلصـانة القائمـة       
شخص (بصـرف النظـر عـن جنسـيته)      على الشهادة. وميكن توسيع نطاق احلصانة لتشمل أيَّ

املدونـة الوطنيـة تـنص، فيمـا يتعلـق بغسـل        مـن  ١٧مـن البـاب    ٣٣٠٤املـادة   نَّيف باالو. غري أ
  بات مرتكيب جرائم مقابل تعاوهنم.األموال، على خفض عقو

    
    )٣٣و ٣٢د واملبلِّغني (املادتان محاية الشهو    

(ب) - (أ)  ٣٩٠١املـادتني   نَّعلى الرغم من عدم وجود برنامج حمدد حلماية الشهود يف بـاالو، فـإ  
جرمية. وعلى الرغم أيِّ لوطنية لباالو جترِّمان عرقلة اإلبالغ عن من مدونة القوانني ا ١٧من الباب 

م بالشـكوى علـى ذكـر    دِّغني عن املخالفـات، مـا مل يوافـق الشـخص املتقـ     لِّمن لزوم إغفال هوية املب
ــة    ٤٠مــن البــاب  ٢٧١هويتــه كتابــة (املــادة   مــن املدونــة الوطنيــة)، ال يــزال توســيع نطــاق احلماي

  ).٧- ١٤٩- ٩أمام جملس النواب رقم  (مشروع قانوناملرتقب يف شكل مشروع 
    

    )٤٠و ٣١سرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ ال    
  نة واألشكال اجلنائية واإلدارية.تشمل املدونة الوطنية أشكال املصادرة دون االستناد إىل إدا
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ــن ــواد ظِّوت ــاب   ٣٨٠١و ٣٣٤٠و ٣٣٠٥و ٧٠٤-٧٠١م امل ــة  مــن امل ١٧مــن الب ــة الوطني دون
علـى التجريـد لصـاحل بـاالو      ٣٣٠٥جتميد العائدات واملمتلكات غـري املشـروعة. وتـنص املـادة     

على منحها أو مقبولة بوصفها منفعة أو مزيـة ماليـة    اتُّفقممتلكات مقدمة أو ممنوحة أو أيِّ من 
ــواد أيضــ       اًأو عوضــ ــنص تلــك امل ــوال. وت ــة مــن جــرائم غســل األم ــى  اًعــن ارتكــاب جرمي عل

ــى خضــوع جــرائم التســتر، واملمتلكــات، واألدوات املســتخدمة أو        ــد، وعل إجــراءات التجري
علـى جتريـد    اًاملزمع استخدامها يف ارتكـاب جرميـة التسـتر للتجريـد واإلعفـاءات، وتـنص أيضـ       

  املتعلقة بغسل األموال. اًت خصوصوجتميد املمتلكا
ابري احلجـز والتجريـد اإلداري، حـىت    مـن املدونـة الوطنيـة تـد     ١٧من الباب  ٧١٠م املادة ظِّوُتن

ا التصـرف يف املمتلكـات والتجريـد منـها عنـدما ال ميكـن احلصـول        أمَّـ  ألف دوالر. ١٠٠مبلغ 
، أو عند االنتقاص من قيمتها على حنو جـوهري، أو اختالطهـا مبمتلكـات أخـرى،     فعلياعليها 

ملدونـة الوطنيـة.   من ا ١٧من الباب  ٣٨٠١و ٣٨٠٠و ٧١٦و ٧١٤و ٧٠١فتنص عليه املواد 
قـوانني يف  صالحيات وواجبات األجهزة واملوظفني املسؤولني عن إنفـاذ ال  ٧٠٧وتوضح املادة 

  عملية احلجز والتجريد.
مــن املدونــة الوطنيــة  ٧١٦ع مجيــع املمتلكــات املصــادرة وعائــدات بيعهــا مبوجــب املــادة وتــوزَّ
  يلي:    كما

يتــوىل أعضــاؤها أو موظفوهــا    يف املائــة للوحدة/الوحــدات احلكوميــة الــيت    ٥٠  •  
لـذين يقومـون بإلقـاء    التحقيق مع األشخاص الـذين مت جتريـدهم مـن ممتلكـاهتم وا    

  القبض عليهم؛
  جراءات اليت تفضي إىل التجريد؛العام الذي يباشر اإل املائة للمدعييف  ٢٥  •  
  ب إىل صندوق املمتلكات املصادرة.املائة تذهيف  ٢٥  •  

من املدونة الوطنية عبء اإلثبات حيث يتعني علـى املالـك    ١٧اب من الب ٧١٣وتعكس املادة 
أو صــاحب املصــلحة أن يوضــح عــدم خضــوع ممتلكاتــه إىل أحكــام التجريــد إذ حصــل عليهــا  

(ب)  ٧٠٤بوسـائل مشــروعة. وتتمتَّـع األطــراف الثالثــة احلسـنة النيَّــة باحلمايـة مبوجــب البنــود     
مـن   ٣٢وطنيـة لبـاالو وكـذلك مبوجـب البـاب      من مدونة القـوانني ال  ١٧) من الباب ٥(-)٢(

  حة غسل األموال وعائدات اجلرمية.قانون مكاف
من املدونة الوطنيـة علـى احلصـول علـى السـجالت       ١٧) من الباب ٨(أ) ( ٧٠٤وتنص املادة 

املصرفية وغريهـا مـن الوثـائق أثنـاء إجـراءات التجريـد. وعلـى صـعيد املمارسـة العمليـة يصـدر            
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ى للحصول على املعلومات احملميـة مبوجـب السـرية املصـرفية أو حيصـل علـ       اًاملدعي العام خطاب
  أمر حمكمة بذلك، عند االقتضاء.

    
    )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان التقادم؛     

مهـا االتفاقيـة يف غضـون ثـالث أو     رِّجيب أن تباَشر املالحقة القضائية يف معظـم األفعـال الـيت جت   
مـن املدونـة الوطنيـة. وميكـن      ١٧مـن البـاب    ١٠٦وجب املـادة  مخس سنوات بعد ارتكاهبا، مب

مباشــرة املالحقــة القضــائية يف قضــايا االحتيــال أو اخلــداع أو انتــهاك التــزام ائتمــاين يف غضــون 
ثالث سنوات بعد اكتشاف اجلرمية. وميكن تأخري فترة التقادم يف حالة غياب املتهم عن بـاالو  

ه مكان إقامة أو مقر عمـل داخـل بـاالو ميكـن التحقـق منـه       بصفة مستمرة أو حينما ال يتوافر ل
على حنو معقول، ولكن يف مجيع األحوال ال جيوز متديد فترة التقادم ألكثـر مـن أربـع سـنوات     

علـى نفـس فتـرة التقـادم      ٧١٧من تاريخ انتـهاء الفتـرة املنصـوص عليهـا. وتـنص املـادة        اًاعتبار
  راءات التجريد.فيما يتعلق بإج

مـن البـاب    ٦٦٤ظـر يف أحكـام اإلدانـة السـابقة يف أيِّ واليـة قضـائية أخـرى (املـادة         وميكن الن
  مدونة القوانني الوطنية لباالو).من  ١٧
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
ــادة   ــنص امل ــاب مــن ال ١٠٤ت ــى أنَّ   ١٧ب ــة عل ــة الوطني ــة القضــائية    مــن املدون ــا الوالي ــاالو هل ب

رم الـذي يرتكــب  مـن عناصـر اجلُــ   اًو نتيجـة هــذا السـلوك عنصــر  اإلقليميـة عنـدما ميثــل سـلوك أ   
  داخل اجلمهورية.

عنصـر  أيِّ من املدونة الوطنية علـى إمكانيـة اسـتخدام     ١٧من الباب (ه)  ٣٣٠١وتنص املادة 
من عناصر جرمية غسل األموال اليت حتدث خارج اإلقليم الـوطين لبـاالو كـدليل إثبـات داخـل      

م األصــلية الــيت ُترتكــب خــارج إقلــيم بــاالو. ويف حالــة ارتكــاب اجلمهوريــة فضــال عــن اجلــرائ
قــق املصــلحة الو، جيــوز لبــاالو مــع ذلــك ممارســة واليتــها مــىت كــان ذلــك حيبــااجلــرائم خــارج 

  املشروعة للجمهورية.
وعلى صعيد املمارسة العملية، تتشاور بـاالو مـع السـلطات األجنبيـة املختصـة مـىت علمـت بـإجراء         

  يف اخلارج بغية تنسيق اإلجراءات.و مبالحقة اجلناة أو مبباشرة إجراءات قضائية حتقيقات مشاهبة أ
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    ) ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
 مــن املدونــة الوطنيــة فيمــا يتعلــق ١٧مــن البــاب  ٣٣٠٢و ٦٦٣-٦٦١و ٦١٨ذُكــرت املــواد 

  بالعقوبــات. وتــنص املــواد علــى جمموعــة متنوعــة مــن العقوبــات امللموســة مثــل التجريــد مــن      
لـى عقوبـات مشـددة يف    شهادة تأسيس الشركة، أو إلغاء الترخيص بالنشاط أو تقييده، بل وع

  بعض القضايا.
ة الـيت يـتم التحقـق منـها والنامجـ     بالتعويض عـن اخلسـائر املعقولـة     اًصدر احملكمة أمروميكن أن ُت

، يكــون للتعــويض العــيين   اًعــن اجلــرائم. ويف حالــة صــدور أمــر احملكمــة بــدفع غرامــة أيضــ        
  من املدونة الوطنية). ١٧ن الباب م ٧١٨و ٦٥٦والتعويض املادي األولوية (املادتان 

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد فيما السلطات املتخصِّصة والتنسيق     

ن تقـدمي اخلـدمات القانونيـة لبـاالو. وُيعـيَّن املـدعي اخلـاص        مكتب املدعي العام هو املسؤول ع
للتحقيق يف القضايا ذات االهتمام العام ومالحقـة املتـورطني فيهـا، مبـا يف ذلـك قضـايا الفسـاد        
وغســل األمــوال. وتتبــع الشــرطة ملكتــب الســالمة العامــة، الــذي يعمــل حتــت إشــراف وزارة     

الـيت ُتعـىن جبـرائم     الشُّعبىل وزير العدل. ومن بني العدل. ولذلك يرفع مدير املكتب تقاريره إ
  التحقيقات اجلنائية واإلصالحيات.الفساد شعبة 

ــة عــام    ــة لســنة   ٢٠٠٢وتأسســت وحــدة االســتخبارات املالي ــانون املؤسســات املالي ، عمــال بق
وقــانون مكافحــة غســل األمــوال وعائــدات اجلرميــة. وبنــاء علــى هــذين القــانونني،           ٢٠٠١

ؤسسات املالية من أجل اإلشراف على املصارف ووحدة االسـتخبارات املاليـة   تأسست جلنة امل
 .١٠ ٠٠٠املسؤولة عن التحقيـق يف املعـامالت املشـبوهة واملعـامالت النقديـة الـيت تزيـد علـى         

مـن املدونـة الوطنيـة بشـأن      ٣٣مـن الفصـل    ٣٣٠٠دوالر. وعالوة علـى ذلـك، تشـمل املـادة     
القمــار إىل جتــار  كات القطــاع اخلــاص، بــدءا مــن أنديــةغســل األمــوال طائفــة واســعة مــن شــر

  للصناديق االستئمانية والشركات. املعادن واألحجار الكرمية، فضال عن مقدمي اخلدمات
"تلقـي الشـكاوى املتعلقـة باخلـدمات      ويتوىل مكتب أمـني املظـامل يف مكتـب الـرئيس مسـؤولية     

اســتعراض األســس املوضــوعية لكــل  والــربامج واألنشــطة الــيت تقــدمها احلكومــة وأجهزهتــا؛ و  
  ملذكورة واملساعدة يف معاجلتها."شكوى والسعي على وجه السرعة ملعاجلة الشكاوى ا

  ، مبوجب قانون مدونة األخالقيات.١٩٩٩وتأسست اللجنة املعنية باألخالقيات يف عام 
ة التشـريعية  د اهليئـ كِّمراجع احلسابات العام على أن تؤ وينص الدستور على تويل الرئيس تعيني

  الوظيفي ملراجع احلسابات العام.هذا التعيني. ويكرس الدستور االستقالل 
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مـا بـني   على موضوع التعاون اإلقليمـي في  تركِّزبشأن إنفاذ القانون  رات تفاهمكِّوهناك عدة مذ
رة تفـاهم وطنيـة فيمـا بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون وتشـمل مكتـب          كِّواليات باالو، فضال عن مذ

وحـدة االسـتخبارات   العامة ودائرة اجلمارك ودائرة الضرائب ومكتب العمـل واهلجـرة و   السالمة
  سابات العام ومكتب املدعي اخلاص.رة تفاهم بني مكتب مراجع احلاملالية. كما أنَّ هناك مذكِّ

العـام ورئـيس جلنـة املؤسسـات      وتأسس فريق عامل ملكافحـة غسـل األمـوال يتـألف مـن املـدير      
  سالمة العامة وغريهم من األعضاء.الضرائب ومكتب الاملالية ودائرة 

وميكن أن يتلقى مكتب السالمة العامة الشكاوى عـرب اهلـاتف أو الربيـد (وكـذلك مـن خـالل       
صفحة الفيسبوك) أو بشكل شخصي؛ ومـن املمكـن تقـدمي معلومـات سـرية أو بالغـات دون       

  الشكاوى. اًأيض احلسابات العام الكشف عن اهلوية. ويكن أن يتلقى مكتب مراجع
    

    ارب الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتج  - ٢- ٢  
من مدونة القوانني الوطنية لبـاالو،   ١٧(أ) من الباب  ٣٩١٧ املادةاتساع نطاق   •  

  م سوء السلوك يف املناصب العامة.حيث إنه يتيح التطبيق الواسع النطاق جلُر
 ٧١٦(املـادة   إنفـاذ القـانون  التصرف يف املمتلكات املصادرة بوصفها من حـوافز    •  

  من مدونة القوانني الوطنية لباالو). ١٧من الباب 
الوالية القضائية للمحكمة بأن تأمر مبصادرة عائدات اجلرميـة بصـرف النظـر عـن       •  

  من مدونة القوانني الوطنية لباالو. ١٧من الباب  ٧١٤موقعها، وفقا للمادة 
مـن مدونـة القـوانني الوطنيـة      ١٧بـاب  من ال ٣٣٠٢سلطة احملكمة مبوجب املادة   •  

مـن املدونـة    ١٧مـن البـاب    ٦١٨لباالو لتقييد األعمـال التجاريـة، عمـال باملـادة     
يف حالة إدانة أحد كبار املوظفني اإلداريني (حسـبما يـرد تعريفـه يف     الوطنية، أْي

  نة الوطنية) جبرمية غسل األموال.من املدو ١٧(ج) من الباب  ٢٢٩ املادة
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  القائم املتعلق مبكافحة الفساد: يوصى بتنفيذ اإلجراءات التالية قصد زيادة تعزيز اإلطار

اعتمـــاد تشـــريعات لتجـــرمي رشـــو املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب ومـــوظفي          •  
املؤسســـات الدوليـــة العموميـــة، والنظـــر يف اعتمـــاد تشـــريع للـــنص علـــى جتـــرمي  

  من اتفاقية مكافحة الفساد)؛ ١٦ة اداالرتشاء (امل
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  )؛٢٠شروع جرمية جنائية (املادة النظر يف اعتماد تشريعات جتعل اإلثراء غري امل  •  
األمـني العـام لألمـم املتحـدة بنسـخة مـن األحكـام املتعلقـة بغسـل األمـوال            تزويد  •  

(د) مــن  ٢حقـا (الفقــرة  تغـيريات ُتــدخل علــى تلـك األحكــام ال  أيِّ وبنسـخ مــن  
  )؛٢٣ادة امل

حتديــد فتــرة تقــادم أطــول أو الــنص علــى تعليــق العمــل بالتقــادم يف حــال إفــالت    •  
  )؛٢٩زعوم من يد العدالة (املادة اجلاين امل

عـاهتم  تشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكـاب جـرائم يف جمتم   السعي إىل  •  
  )؛٣٠من املادة  ١٠(الفقرة 

والضـحايا  للشـهود   فعَّالـة مالئمة لتـوفري محايـة    اعتماد تشريعات أو تدابري أخرى  •  
  من االتفاقية؛ ٣٣و ٣٢فقا للمادة غني عن املخالفات ولِّواخلرباء وأيضا للمب

صياغة مهام كل هيئة من اهليئات املعنية مبكافحة الفساد بوضوح والنظر يف تنسيق   •  
هليئات االستقاللية أدوارها، خصوصا املوارد اإلدارية املتاحة هلا. وينبغي منح هذه ا

تــأثري أيِّ الالزمـة لالضـطالع مبهامهـا ولكـي تسـتطيع أداء وظائفهـا بفعاليـة ودون        
  )؛٣٦ظامل صبغة قانونية) (املادة منح تعيني أمني امل مسوغ لـه (أْي ال

يف  يارئيسـ  اًتشجيع ودعم اهليئات القائمة املعنية مبكافحة الفساد الـيت تـؤدي دور    •  
  ).٣٦مكتب املدعي اخلاص (املادة  فحته، من قبيلمنع الفساد ومكا

    
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّ  - ٤- ٢  

  :التاليةأشارت باالو إىل أهنا سوف حتتاج إىل جمموعة من املساعدات التقنية يف اجملاالت 
  من االتفاقية؛ ٤٢و ٢٠و ١٦ملواد الصياغة التشريعية/املشورة: ا  •  
  ؛١٦التشريع النموذجي: املادة   •  
  ؛٤٢و ٣٢و ٢٠و ١٦ملستفادة: املواد ملخص للممارسات اجليدة/الدروس ا  •  
  ؛٣٦و ٣٣-٣٢ناء القدرات: املواد برامج ب  •  
  ؛٣٠رة ميدانية من خبري: املادة زيا  •  
  ؛٣٢ساعدة التكنولوجية: املادة امل  •  
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)؛ واملوارد (املواد ٢٣املساعدة: احملاسبة اجلنائية (املادة تشمل األنواع األخرى من   •  
)؛ وإنشاء قاعـدة  ٣٣؛ ومقترحات للحلول اإلقليمية (املادة )٣٦و ٣٣و ٣٢و ٣٠

ــادل املعلومــات، فضــال عــن األدوات      ــتمكني مــن تب بيانــات للســجل اإلجرامــي لل
واإلحلـاق   )؛٤١واملوارد الضرورية لالتصـال بالسـلطات األجنبيـة األخـرى (املـادة      

ل أن ضَّــرات املاليــة والتــدريب لــديها (ويفبوحــدة أخــرى مــن وحــدات االســتخبا 
يكون ذلك يف منطقة احمليط اهلادئ)، وحتديث إجراءات الشراء، وتوحيـد القـانون   

اإلسهام عرب اإلنترنت يف تنفيذ سياسـة   القائم حبيث يسهل وصول اجلميع إليه (أْي
  ).٣٦دة (املادة قَّايا الفساد املعللتنسيق يف قضاحلكومة املفتوحة)، وإرساء عملية 

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    على تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات  - ١- ٣  
    ) ٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     

ــن ــان ظِّت ــن ا ١٠٣-١٠و ١٠٠٢م املادت ــاب (أ) م ــاالو     ١٨لب ــة لب ــوانني الوطني ــة الق ــن مدون م
ــهم لســنة    ــانون تســليم اجملــرمني ونقل ــرغم مــن أ   ٢٠٠١وق ــاالو  نَّتســليم اجملــرمني. وعلــى ال ب

هلـا. وجيـوز    يـا قانون اًمبعاهدة، فإهنا ال تستخدم االتفاقية أساسـ  اًجتعل تسليم اجملرمني مشروط ال
  ملة باملثل.على مبدأ املعا ًءبنا إقرار تبادل اجملرمني

املدونـة الوطنيـة)   مـن   ١٨البـاب  (أ) مـن   ١٠٣-١٠ املـادة وتشترط بـاالو ازدواجيـة التجـرمي (   
شـروط تسـليم اجملـرمني، مبـا يف ذلـك اشـتراط احلـدِّ األدىن         ١٠٤-١٠٣-١٠ وتوضح املادتان

 هـذا ال مينـع اجلمهوريـة مـن تسـليم      غري أنَّ .جبة للتسليم ومسوغات رفض التسليمللعقوبة املو
 الشخص إذا كانت هناك هتـم إضـافية ال جيرمهـا القـانون الـداخلي. وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإنَّ        
نطاق تشريعات باالو املتعلقة باالختالس والرشـوة، وسـوء السـلوك يف املناصـب العامـة واسـع       

تسـليم  حبيث يطبَّق على مجيع األعمال اليت حتظرها االتفاقية. وُيعمل مببدأ "إمَّـا ال  مبا فيه الكفاية
  ) كمبدأ عام من مبادئ القانون.aut dedere aut judicareوإمَّا احملاكمة" (

م وزيـر العـدل أو مـن    دَّويف حالة وجود سبب جوهري ُيخشى معه فـرار املتـهم، جيـوز أن يتقـ    
يكلفه بطلـب إىل احملكمـة العليـا الستصـدار أمـر مؤقـت إللقـاء القـبض دون احلاجـة إىل تقـدمي           

  من املدونة الوطنية). ١٨ن الباب (أ) م ١٢٠-١٠ة دطلب التسليم (املا
   جبــرائم سياســية (املــادة اًموتســمح بــاالو بــاالعتراض علــى التســليم مــىت كــان املــدعى عليــه متــه  

ــاب   ١٠٤- ١٠ ــن البـ ــة).  ١٨مـ ــة الوطنيـ ــن املدونـ ــادة  مـ ــرف املـ ــة  ١٠٢- ١٠ وتعـ (ن) "اجلرميـ
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علـى أسـاس معتقداتـه السياسـية أو انتمائـه      شـخص  يِّ اهتام أو إدانة موجهة أل بأهنا أيُّ السياسية"
  السياسي ولكنها ال تشمل األعمال اإلجرامية املشمولة باالتفاقية.

ة د أنَّ اجلرم يعتـرب أيضـا منطويـاً علـى مسـائل ماليـة (املـاد       وال جيوز أن ترفض باالو التسليم جملرَّ
لـة  ور بـاالو مـع الدو  من املدونة الوطنية). ويف هذه احلالـة تتشـا   ١٨(د) من الباب  ١٠٣-١٠

  الطالبة قبل رفض طلب التسليم.
من املدونـة الوطنيـة بقضـاء مـدة العقوبـة يف اخلـارج وخيضـع         ١٧من الباب  ٦٧٠وتسمح املادة 

من املدونة الوطنيـة. وعـالوة    ١٨من الباب  ١٧١-١٠ة نقل األشخاص املدانني إىل أحكام املاد
ان الصـينية  مـن الواليـات املتحـدة ومقاطعـة تـايو     على ذلك، أبرمت باالو اتفاقات ثنائية مع كـل  

  بنجاح يف عدة مناسبات.االتفاق األول قد اسُتخدم  وجزر مارشال، وأكَّدت أنَّ
  ريعات إىل نقل الدعاوى اجلنائية.وال تتطرَّق التش

    
    )٤٦نونية املتبادلة (املادة املساعدة القا    

مـن املدونـة الوطنيـة) صـالحيةَ      ١٨لبـاب  مـن ا  ١٣١٣و ١٣١١املدعي العـام (املادتـان    ُيخوَّل
تقدمي طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة والتصـرف بنـاء عليهـا عـن طريـق وزيـر الدولـة، فيمـا           

اجلـرائم الـيت    يتعلق بالتحقيقات أو اإلجراءات اليت ُتباشر يف بـاالو بشـأن اجلـرائم اخلطـرية، أيْ    
مـن املدونـة الوطنيـة).     ١٧مـن البـاب   ١٠٥ة ُيعاقب عليها بالسجن ملدة تزيـد علـى سـنة (املـاد    

وميكن تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة لكل من الشخصـيات الطبيعيـة و/أو االعتباريـة    
  من املدونة الوطنية). ١٧ن الباب (ز) م ١١٢ املادة(

 مـن مدونـة القـوانني الوطنيـة     ١٨مـن البـاب    ١٣١٥وخيضع مجع األدلة وتقدمي الوثائق للمـادة  
لباالو. وعالوة على ذلك، يتناول املرسوم الصـادر عـن املـدعي العـام كشـف وجتميـد وتعقـب        

 ١٧مـن البــاب   ٧٠٧و ٧٠٦عائـدات اجلرميـة ألغــراض اسـترداد املوجـودات. وتــنص املادتـان      
من املدونة الوطنية على احلجز على املمتلكات وعلى السـلطات واملهـام املنوطـة يف هـذا اجملـال      

  إنفاذ القانون واألجهزة املختصة.ؤولني عن باملوظفني املس
االو سـرية الوثـائق األجنبيـة،    من مدونة القوانني الوطنيـة لبـ   ١٨من الباب  ١٣٣١وتنظم املادة 

ــوتق ــادة يِّ ــن خــالل املســاعدة        ١٣٣٢د امل ــا م ــيت مت احلصــول عليه ــواد ال ــة وامل اســتخدام األدل
الف ذلك. وتبلغ باالو فورا الدولة الطالبـة، إن  املتبادلة، ما مل تسمح احملكمة العليا يف باالو خب

 ١٧مـن البـاب   ه) و() ٢(-)١(ج) ( ٣٣٣٤تعذَّر عليها التقيد بشرط السرية. وتسري املـواد  
رفــض أو تأجيــل للمســاعدة  مــن املدونــة الوطنيــة أيضــا علــى املعلومــات الســرية. ويوضَّــح أيُّ 



 

V.15-00569 15 
 

 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.6 

مـن   ١٨ن البـاب  م ١٣١١عها يف شأنه (املادة القانونية املتبادلة للدولة الطالبة ويتم بالتشاور م
  املدونة الوطنية).

  من املدونة الوطنية. ١٧من الباب ) ٨(أ) ( ٧٠٤وميكن رفع السرية املصرفية، عمال باملادة 
 اًحمتجـز  اًوللمدعي العام يف باالو سـلطة مطالبـة دولـة أجنبيـة بـأن تنقـل إىل اجلمهوريـة شخصـ        

 ١٣١٦(و) و ١٣١٣ت أو اإلجــراءات ذات الصــلة (املــواد يوافــق علــى املســاعدة يف التحقيقــا
  من املدونة الوطنية). ١٨ن الباب م ١٣١٨و

ووزارة العدل هي السلطة املركزية املكلفة مبعاجلة مسـائل املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، ولكـن      
. غـري  ميكنها أن ترسل وتتلقى طلب املساعدة القانونية املتبادلة عن طريق مكتـب املـدعي العـام   

أنه ال جيوز تلقي الطلبات إال من خالل القنوات الدبلوماسية. ويف احلاالت العاجلة، ميكـن أن  
يف إطـار مكتـب السـالمة     ٢٠٠٨تتلقى وحدة مكافحة اجلرمية عرب الوطنية، الـيت أنشـئت عـام    

ويف  العامــة، طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عــن طريــق املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة. 
م بطلـب رمسـي قبـل اختـاذ     دُّالظروف العاجلة ميكن تلقي الطلبات الشفوية، ولكن يشـترط التقـ  

  حىت اآلن. شفويا اًإجراء؛ ومل تتلق باالو طلبأيِّ 
ــات املســاعدة      مَّوال تتضــ ــزمين لالســتجابة لطلب ــة بشــأن اإلطــار ال ــوائح تنظيمي ن التشــريعات ل

ت علــى وضــع دليــل رمســي بشــأن معاجلــة طلبــا  حاليــاتعكــف  بــاالو أنَّ . إالَّالقانونيــة املتبادلــة
  املساعدة القانونية املتبادلة.

وخيضع شرط بيان هوية أيِّ شخص معين بطلب املساعدة القانونية املتبادلـة ومكانـه وجنسـيته    
وهـي   معلومات أخرى قـد تسـاعد علـى إنفـاذ الطلـب"     أيِّ إىل احلكم الذي ينص على "تقدمي 

مــن مدونــة القــوانني الوطنيــة   ١٨) مــن البــاب ٩( ١٣١٤ املــادة" الــواردة يف الفقــرة "اجلامعــة
لبــاالو. وتنفــذ الطلبــات الــواردة للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة طبقــا للقــانون الــداخلي للدولــة    
الطالبة، ومبا يتماشى مع اإلجراءات الواردة يف الطلب احملدد، حيثما أمكن ذلـك. وإذا كانـت   

  .متاحة، ميكن لباالو أن تستخدمها فيديوخدمات التداول بال
ل باالو التكاليف العادية لتنفيـذ طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتتشـاور مـع الدولـة         مَّوتتح

ــة مــىت كــان الطلــب ذا  ــوفري املعلومــات     الطالب ــة. ومــن املمكــن ت ــة أو غــري عادي طبيعــة جوهري
مـن خـالل خطـاب    وغري املتوفرة للجمهور  املطلوبة من خالل طلب املساعدة القانونية املتبادلة

  رمسي أو أمر حمكمة.
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة     
    ) ٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

تندرج األجهـزة املعنيـة بإنفـاذ القـانون واألجهـزة املتخصصـة (مثـل مكتـب مراجـع احلسـابات           
ووحــدة االســتخبارات املاليــة) يف بــاالو ضــمن عــدد كــبري مــن الشــبكات  العــام وأمــني املظــامل 

املعنية بالتعاون اإلقليمي والدويل. وعالوة علـى ذلـك، يـتم التعـاون أيضـا مـن خـالل اتفاقـات         
  على أساس ترتيبات خمصصة. وترتيبات ثنائية، وكذلك

 ١٣١٢و ١٣١١ واألســاس القــانوين إلجــراء التحقيقــات املشــتركة منصــوص عليــه يف املــادتني
  من مدونة القوانني الوطنية لباالو. ١٨من الباب 

ا عائـدات اجلرميـة فمنصـوص عليهـا     وتقتصر أساليب التحري اخلاصة علـى غسـل األمـوال، أمَّـ    
ــادتني  ــادة         ٢٤و ٢٣يف امل ــنص امل ــة. وت ــدات اجلرمي ــوال وعائ ــانون مكافحــة غســل األم ــن ق م

جيوز لوحـدة االسـتخبارات املاليـة الكشـف      من املدونة الوطنية على أنه ١٧من الباب  ٣٣٣٤
هيئــة أو مؤسســة حكوميــة أجنبيــة، أو منظمــة دوليــة تــؤدي  يِّ تقريــر أو معلومــات ألأيِّ عــن 

  ع اللتزامات مماثلة بشأن السرية.وظائف مماثلة وختض
    

    ارب الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتج  - ٢- ٣  
  سيما يف املنطقة، جدير بالثناء. تعاون باالو يف جمال إنفاذ القانون الدويل، وال

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  تعزيز التعاون الدويل يف باالو: يوصى بتنفيذ اإلجراءات التالية قصد
مــن اجلــرائم املشــمولة هبــذه   أيٍّاملوافقــة علــى طلــب تســليم شــخص مــا بســبب     •  

 ٤٤مـن املـادة    ٢ة لي (الفقـر االتفاقية واليت ال ُيعاقب عليها مبوجب قانوهنا الداخ
  من االتفاقية)؛

النظر يف االستجابة لطلبـات التسـليم الـيت تتضـمن عـدة جـرائم منفصـلة، واحـدة           •  
  )؛٤٤من املادة  ٣تكبيها (الفقرة منها تستوجب تسليم مر

ــة تضــمني    •   ــدول       أيِّ كفال ــع ال ــاالو م ــا ب ــد تربمه ــوبني ق ــليم املطل ــدات لتس معاه
ــة باعتبارهــا خاضــعة    األعضــاء األخــرى إحــاالت  إىل اجلــرائم املشــمولة باالتفاقي

  )؛٤٤من املادة  ٤لتسليم (الفقرة ل
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النظر يف استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسـليم املطلـوبني للعدالـة فيمـا يتعلـق        •  
  )؛٤٤من املادة  ٦-٤قية (الفقرات باجلرائم املشمولة باالتفا

تطلبــات االســتداللية (كوضــع منــوذج  النظــر يف تبســيط وترشــيد اإلجــراءات وامل   •  
متطلبات حمددة ومبادئ توجيهية داخلية و/أو نظـام إلدارة الطلبـات) مبـا يسـمح     

  )؛٤٤من املادة  ٩فعالية (الفقرة مبعاجلة طلبات التسليم بكفاءة و
النظــر يف مــنح املــدعي العــام صــالحية قانونيــة تســمح لــه بــأن يبــادر إىل إحالــة            •  

أجنبيـة خمتصـة فيمـا يتعلـق باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، دون        املعلومات إىل سلطة 
طلب مسبق، يف احلـاالت الـيت ميكـن أن تسـاعد فيهـا هـذه املعلومـات يف التحقيـق         

  )؛٤٦من املادة  ٤تفاقية (الفقرة واملالحقة القضائية خبصوص اجلرائم املشمولة باال
يـة تقـدمي املسـاعدة القانونيـة     اختاذ مـا قـد يلـزم مـن تـدابري تشـريعية لضـمان إمكان         •  

املتبادلة اليت تنطوي على تدابري غـري قسـرية يف غيـاب ازدواجيـة التجـرمي (الفقـرة       
  )؛  ٤٦من املادة  ٩

إبــالغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة بالســلطة املركزيــة املعنيــة بطلبــات املســاعدة      •  
مـن   ١٤-١٣الفقرتـان  ( القانونية املتبادلة، وباللغـة املقبولـة لتنفيـذ هـذه الطلبـات     

  )؛٤٦املادة 
اجلـرم يعتـرب أيضـا منطويـا علـى أمـور        نَّكفالة عدم رفض تقدمي املسـاعدة جملـرد أ    •  

  )؛٤٦من املادة  ٢٢مالية (الفقرة 
منـوذج متطلبـات حمـددة ومبـادئ      النظر يف تبسـيط وترشـيد اإلجـراءات (كوضـع      •  

مبعاجلـة طلبـات التسـليم    توجيهية داخلية و/أو نظـام إلدارة الطلبـات) مبـا يسـمح     
  )؛٤٦من املادة  ٢٤عالية (الفقرة بكفاءة وف

النظر يف إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية من دولة أجنبيـة وإليهـا مـىت كـان ذلـك        •  
بعـدة واليـات   عندما يتعلق األمـر   اًيف صاحل إقامة العدل على حنو سليم، خصوص

  )؛٤٧قضائية (املادة 
خاصــة، حســب االقتضــاء ويف حــدود املــوارد      رٍّحتــ النظــر يف األخــذ بأســاليب    •  

املوجـــودة (خـــارج نطـــاق جـــرائم غســـل األمـــوال وعائـــدات اجلرميـــة)، وتـــوفري 
  ).٥٠التدريب على هذه األساليب ملوظفي إنفاذ القانون (املادة 

  


