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  خالصة وافية  -ثانياً  
  

      كرييباس    
  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لكرييباس يف سياق تنفيذ مة: مقدِّ  - ١  

    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ز ، ودخلت االتفاقيـة حيِّـ  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٧انضمَّت مجهورية كرييباس إىل االتفاقية يف 

بلـد يف التـاريخ ذاتـه. وأودعـت كرييبـاس صـكَّ تصـديقها علـى االتفاقيـة لـدى           النفاذ بالنسبة لل
  .٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٧األمني العام لألمم املتحدة يف 

وكرييبــاس دميقراطيــة برملانيــة. ويتــألف نظامهــا القــانوين مــن القــوانني التشــريعية الــيت يعتمــدها  
ن العــام والقــانون الُعــريف. ورئــيس الدولــة  الربملــان وبعــض الــنُّظُم األساســية الربيطانيــة والقــانو  
  ن من جملس واحد.واحلكومة هو رئيس البالد. والربملان هو برملان مكوَّ

ف جهــاز القضــاء يف كرييبــاس مــن حمكمــة االســتئناف واحملكمــة العليــا وحمــاكم الصــلح.  ويتــألَّ
ــنصُّ     ــة املســتويات. وي ــى كاف ــة القضــاة عل ــيس اجلمهوري ــيِّن رئ ــاب التاســع   ويع ــانون  الب مــن ق

دعاوى االستئناف ُترفع يف شكل التماس يقدَّم مـن حمـاكم الصـلح    أنَّ اإلجراءات اجلنائية على 
  إىل احملكمة العليا.

، ومكتــب مــدير العــام وتشــمل املؤسســاُت املعنيــة مبكافحــة الفســاد مكتــب الــرئيس، واملــّدعي 
وإدارة السـجون، وُمراجـع   النيابات العامة، ومفوَّضية الشـرطة، ووحـدة االسـتخبارات املاليـة،     

ــاً      ــدت أيضـ ــادية. وُعِقـ ــة االقتصـ ــة والتنميـ ــة، ووزارة املاليـ ــام، ووزارة اخلارجيـ ــابات العـ احلسـ
 اجتماعات مع الغرفة التجارية.  

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥د الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املوا

إىل  ٨٥، وال سـيما املـواد مـن    ٦٧، يف الفصل ١٩٧٧جيرِّم القانون اجلنائي (قانون العقوبات) لعام 
ــوظفني العمــوميني وارتشــاءهم. ومل ُتســجَّل أيُّ   ٣٦٩إىل  ٣٦٦و ٨٧ قضــايا رشــوة يف   ، رشــو امل

  السنوات اخلمس املاضية.
 املنظمات الدولية العمومية فهو غري جمرَّم.   أمَّا رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي
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وتســتعني كرييبــاس بأحكــام الرشــو العامــة ملالحقــة قضــايا املتــاجرة بــالنفوذ. وال يــرِد نــصٌّ يتنــاول  
  استغالل "النفوذ املفتَرض" حتديداً.

  وال جيرِّم القانون الرشو يف القطاع اخلاص.
  

  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
غسل األموال. ومل تقع حـىت اآلن   ٢٠٠٣من قانون عائدات اجلرمية لعام  ١٣و ١٢و ٦املواد  جترِّم

من القـانون اجلنـائي    ٣٧٨إىل  ٣٧١أيُّ مالحقات قضائية بشأن غسل األموال. وتتناول املواد من 
أفعال الشروع يف ارتكاب فعل غسل األموال والتآمر على ارتكابه وأيضاً التحريض على ارتكابـه.  

"اجلرائم اخلطـرية" يف حتديـد اجلـرائم األصـلية تشـمل جـرائم يعاقَـب عليهـا         ـوتعتمد كرييباس عتبةً لـ 
  دوالر من دوالرات أستراليا.   ٥٠٠شهراً أو أكثر أو غرامة تفوق  ١٢بالسجن ملدة 

 ومن شأن هذا النهج اسـتبعاد بعـض األفعـال اجملرَّمـة وفقـاً التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد          
ــادتني       ــال مبقتضــى امل ــى ســبيل املث ــَنح (عل ــائي).   ٣٦٧و ٩٠واملصــنَّفة ضــمن اجلُ ــانون اجلن مــن الق

  ) من قانون عائدات اجلرمية).٥(١٢ُيستبَعد فعل غسل األموال حلساب الذات (املادة   وال
  من القانون اجلنائي). ٣٠٧و ٣٠٦وُجرِّم فعل اإلخفاء (املادتان 

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

مــن القــانون اجلنــائي، وميكــن أن تشــكِّل العقوبــة  ٢٥١َيــرِد احلكــم العــام املتعلــق بالســرقة يف املــادة 
أحكام بشأن ضروب االحتيال وخيانـة   وَترد). ٢٥٤املفروضة على هذا الفعل عقوبةَ جناية (املادة 

اب أو )، والسـرقة واالخـتالس مـن ِقَبـل الكتَّـ     ١٢١ة العامة (املـادة  األمانة من جانب موظفي اخلدم
ــادة   ــوظفني (امل ــان   ٢٦٦امل ــديل املمتلكــات (املادت ــوابق قضــائية   ٢٩٧و ٢٧١)، وتب ــدِّمت س ). وقُ

 .٢٦٦اب أو املوظفني تتعارض مع أحكام املادة متعلقة باختالس الكتَّ

 ع اخلاص.وتسري األحكام ذاهتا أيضاً على االختالس يف القطا

 من القانون اجلنائي استغالل املنصب، وقُدِّمت سوابق قضائية هبذا الشأن. ٩٠وتتناول املادة 

  وال جيرَّم اإلثراء غري املشروع.
  

  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
مــن القــانون  ١٢٠و ١١٥و ١١٠و ١٠٨و ٩٥ُتجــرَّم إعاقــة ســري العدالــة بصــفة رئيســية يف املــواد 

األحكام اخلاصة بالتدخل للتأثري على الشهود على فعلّي اخلداع والتـآمر (املادتـان    اجلنائي. وتقتصر
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من القانون اجلنائي). وقُدِّمت إحصاءات عن حاالت مقاومة االعتقال وعرقلة عمـل   ١١٠و ١٠٨
 ضّباط الشرطة. ومل تسجَّل أيُّ حالة تدخل من أجل التأثري على الشهود.  

  
  )٢٦ة (املادة مسؤولية الشخصيات االعتباري

كرييباس املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية، وجيوز فرض غرامات إىل جانـب العقوبـات    تقرُّ
حتقيقات أو مالحقـات قضـائية     من القانون اجلنائي). ومل ُتجَر أيُّ ٢٩و ٢٦أو بدالً عنها (املادتان 

  ضد الشخصيات االعتبارية.
  

  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 
مـن القـانون اجلنـائي بشـأن اجلنـاة الرئيسـيني، واملـادة         ٢١م املشاركة يف ارتكاب اجلرائم (املادة جترَّ
بشـأن   ٣٧٨إىل  ٣٧٦بشأن تقدمي املشورة للغري من أجـل ارتكـاب فعـل جرمـي، واملـواد مـن        ٢٣

  بشأن الشركاء بعد ارتكاب الفعل اجلرمي).  ٣٨٠و ٣٧٩التآمر، واملادتان 
حـثّ   ٣٧٤مسألة الشـروع يف ارتكـاب اجلـرائم، وتعـاجل املـادة       ٣٧٣إىل  ٣٧١وتتناول املواد من 

اآلخرين وحتريضهم على ارتكـاب جرميـة يف جـزر جلـربت أو يف مكـان آخـر، بينمـا تتنـاول املـادة          
التقصري يف منع ارتكاب جناية. وال ُيتناول حتديـداً فعـل اإلعـداد الرتكـاب جرميـة ولكـن يف        ٣٧٥

ندرج فعل اإلعداد الرتكاب جرمية إما ضمن فعل التآمر على ارتكاب جرميـة  املمارسة العملية قد ي
ــادة  ــادة     ٣٧٦(امل )، أو الشــروع يف ٢٣)، أو إســداء املشــورة للغــري مــن أجــل ارتكــاب جرميــة (امل

  ).٣٧٢و ٣٧١ارتكاب جرمية (املادتان 
  

  )٣٧و ٣٠ن املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتا    
  يؤخذ يف احلسبان عموماً مدى جسامة اجلرائم يف حتديد اجلزاءات.

ــاً للمــادة   ــذين       ٧٦ووفق ــازات وحصــانات أعضــائه، ال ــان أن حيــدِّد امتي مــن الدســتور، جيــوز للربمل
ــال واحلضــور يف أيِّ    ــون باحلصــانة مــن االعتق ــادة    يتمتع ــة (امل ــانون   ٧قضــية أو مســألة مدني ــن ق م

ــازات وحصــانات و  ــان لســنة   امتي ــانيني    ١٩٨٦صــالحيات الربمل ــد ُرفعــت احلصــانة عــن برمل ). وق
  (الدكتور تيتاوا تايتاي ضد رئيس الربملان). وال يتمتع رئيس البالد باحلصانة يف املسائل اجلنائية.

عـاء. ويف كـثري مــن   االدِّ عي العـام يف كرييبـاس بسـلطة تقديريـة واسـعة فيمـا خيـصُّ       ع املـدَّ ويتمتَّـ 
خدم أعضـاء النيابـة العامـة يف املمارسـة العمليـة الصـالحيات القانونيـة التقديريـة،         األحيان، َيست
 عي العام وواليته.من الدستور اليت تتناول صالحيات املدَّ ٤٢رهناً باملادة 
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) شــروط اإلفــراج ١٧مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة (الفصــل  ١٠٩إىل  ١٠٦وتتنــاول املــواد مــن 
ناف. ويـنظَّم اإلفـراج املشـروط أساسـاً مبوجـب قـانون جملـس اإلفـراج         على ذمة احملاكمة أو االسـتئ 

من السـجناء املتـهمني جبـرائم متصـلة بالفسـاد يف إطـار        ، ومل ُيطلَق سراح أي١٩٨٦ٍّاملشروط لعام 
 اإلفراج املشروط يف السنوات اخلمس املاضية.

فني العمـوميني املتـهمني أو   وترِد األحكام ذات الصـلة فيمـا يتعلـق بـاإلجراءات التأديبيـة ضـد املـوظ       
قـف عـن العمـل متَّهمـون مـن      ووقد أُ املدانني بسوء السلوك اإلجرامي يف الشروط الوطنية للخدمة.

 (قضية مدنية). كارياناكو كاماوا املوظفني العموميني يف انتظار مباشرة اإلجراءات اجلنائية:

احليـاة والتـدريب املهـين. وتشـري     ووضعت كرييباس برناجماً إلعادة إدماج السجناء يشـمل مهـارات   
 حاجة كرييباس إىل إصالح قانون السجون.إىل التقارير 

وتنص مبادئ القـانون العـام علـى ممارسـة احملـاكم وأعضـاء النيابـة العامـة لسـلطتهم التقديريـة لـدى            
من خالل اإلقرار بالذنب والتعاون مع سـلطات التحقيـق). وال جيـوز     أيالنظر يف ختفيف العقوبة (

 ن مينح مدير النيابات العامة احلصـانة مـن املالحقـة القضـائية إال يف حالـة تعـاون املتـهمني، ولـو أنَّ        أ
  القانون ال ينظِّم هذه العملية.

  
  )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ

ن أدلـة،  مل َتعتمد كرييباس تدابري لتـوفري احلمايـة للشـهود واخلـرباء الـذين ُيـْدلون بشـهادة أو يقـدِّمو        
وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم، مـن أيِّ انتقـام أو ترهيـب حمتمـل. وميكـن،      
يف املمارسة العملية، أن توفِّر الشرطة ضروباً من احلماية لشهود اإلثبات، مبا يف ذلـك دفـع بـَدالت    

 يومية وتوفري احلماية اجلسدية.

ــبلِّ    ــة امل ــدابري حلماي ــاس ت ــا يف    ومل تعتمــد كرييب ــيت تشــمل جــرائم منصوصــاً عليه غني يف احلــاالت ال
  ).٣٣االتفاقية (املادة 

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

من قانون عائدات اجلرمية بصفة رئيسية مصادرة عائـدات اجلرميـة وأدواهتـا،     ٢١و ٦تتناول املادتان 
أحكــام  وهنــاكا يتعلــق باألشــخاص املــدانني بارتكــاب اجلــرم. رهنــاً بعتبــة "اجلــرائم اخلطــرية"، فيمــ

ــواد    ــبط (املـ ــالتفتيش والضـ ــة بـ ــانون   ٩٥إىل  ٩٣و ٥٨و ٥٦و ٥١و ٥٠و ٤٤و ٤٣متعلقـ ــن قـ مـ
تـدابري أساسـية    وهنـاك عائدات اجلرمية). ومل تسجَّل أيُّ حالة مصادرة يف املسائل املتعلقة بالفسـاد.  

عي العـام شخصـاً   احملجوزة واملصـاَدرة، بوسـائل منـها تعـيني املـدَّ     متعلقة بإدارة املوجودات اجملمَّدة و
من قانون عائدات اجلرميـة).   ١٢٠ألمر تقييدي (املادة  اخلاضعةأو  املصاَدرةى إدارة املمتلكات يتولَّ
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ــة صـــالحية  ــاً   الســـماح بوللمحكمـ ــة تبعـ ــة أو التجاريـ ــرفية أو املاليـ   الوصـــول إىل الســـجالت املصـ
  حليثيات القضية.

يف املائـة. ويـنص    ٢٥يف كرييباس مصرف أجـنيب واحـد متلـك فيـه احلكومـة حصـةً قـدرها         ملويع
  قانون عائدات اجلرمية على إجراءات حمدودة جيوز استخدامها لرفع السرية املصرفية.  

  
  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

مبوجـب قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،     ال يوجد نصٌّ على فترة تقادم فيمـا يتعلـق باملسـائل اجلنائيـة. و    
دوالر أو السـجن   ١٠٠تنطبق فترة التقادم إال على اجلرائم اليت ختضع لعقوبـة قصـوى تصـل إىل      ال
مشــمولة باتفاقيــة مكافحــة الفســاد). وللمحكمــة أيضــاً ســلطة تقديريــة    غــري أشــهر (أْي جــرائم ٣

 .بسبب التأخري غري املربر يف رفعهاقضايا  لرفض

أحكـام اإلدانـة السـابقة     تأخـذ يف االعتبـار   أنلمحـاكم  ل أسـاس جيـوز   واضـح علـى أيِّ  وليس مـن ال 
  .الصددجتربة يف هذا  الصادرة عن حماكم أجنبية لعدم وجود أيِّ

  
  )٤٢الوالية القضائية (املادة 

مـن   ٥٣و ١٣٢و ٥يتماشـى مـع االتفاقيـة (املـواد      علـى حنـو   معتـرف هبـا  الوالية القضائية اإلقليميـة  
ن اجلنائي). ومتارس كرييباس واليتـها القضـائية علـى اجلـرائم الـيت ُترتكَـب علـى مـنت السـفن          القانو

ــد حــدث        ــل ق ــدأ االختصــاص اإلقليمــي، شــريطة أن يكــون الفع ــداداً ملب نطــاق  يفوالطــائرات امت
 اجلنسية الفعلية أو غري الفعلية.  حدودها اإلقليمية. ومل ُترسِ كرييباس مبدأي 

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

األشـخاص الـذين أدينـوا     وُيستبعدعقد باطالً أو فسُخه.  وفقاً ملبادئ القانون العام، جيوز اعتبار أيِّ
  ).٦بنشاط إجرامي من املشاركة يف العقود العامة مبوجب قانون االشتراء (املادة 

 أجل املطالبة بالتعويض بسبب الفساد.شخص من رفع دعوى مدنية من  مينع أيَّ وليس هناك ما
  

  )  ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد 
العامـة ومكتـب الوكيـل     النيابـات طات الرئيسية املختصـة: مكتـب املـّدعي العـام (مـدير      لتشمل الس

املـادة   ملاليـة. وتـنصُّ  العام)، ووحدة مكافحة الفساد التابعة لشرطة كرييباس ووحدة االستخبارات ا
العامـة   النياباتمدير أنَّ من املفترض  عي العام. ومع أنَّمن الدستور على استقاللية مكتب املدَّ ٤٢

األمـر لـيس كـذلك دائمـاً يف املمارسـة العمليـة.        ل خـارجي، فقـد أفيـد بـأنَّ    تدخُّ ليس خاضعاً أليِّ
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ــدَّ  ــدير  ويوجــد م ــاتعيان غــري م ــة النياب ــة     العام ــام املشــورة القانوني ــل الع ــب الوكي . ويســدي مكت
للحكومة، مبا يشمل املشورة بشأن املسائل املتصلة بالفسـاد أيضـاً، ويتـألف مـن مثانيـة مـوظفني إىل       

حيات وحـدة االسـتخبارات   من قانون عائـدات اجلرميـة صـال    ١٧جانب الوكيل العام. وتبيِّن املادة 
  املالية وواليتها. ويشرف رئيس كل إدارة أو كيان على ميزانية تلك اإلدارة أو الكيان.

علـى وجـه   فتدابري حمدودة لتشجيع التعاون فيما بـني السـلطات الوطنيـة ومـع القطـاع اخلـاص.        ومثة
لــرئيس ومــدير وافــق جملــس الــوزراء علــى إنشــاء جلنــة ملكافحــة الفســاد تضــم مكتــب ا  ،اخلصــوص

هـذه اللجنـة   أنَّ النيابات العامة وأجهزة الشرطة واجلمارك واهلجرة وُمراجع احلسـابات العـام، ولـو    
مل تباشر عملها بعُد. وجيري التعاون مع القطاع اخلاص على حنو رئيسي من خـالل وظيفـة وحـدة    

. يـة غرفـة التجار الا الربملـان و لة يف اإلشراف وأنشطة التوعية اليت يضطلع هباالستخبارات املالية املتمثِّ
  وقد أتيح هبذا اخلصوص عدد قليل من حاالت التنفيذ.

    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٢  

  
ــث           ــذ الفصــل الثال ــدة يف تنفي ــرز التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّ ــام ألب ــي عــرض ع ــا يل   فيم

 من االتفاقية:

  ئل اجلنائية.عدم وجود فترة تقادم فيما يتعلق باملسا  •
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢ 
الدوليـة العموميـة، والنظـر يف     املنظمـات جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي   •

  النص على أحكام بشأن ارتشاء أولئك املوظفني.
  ذ املفترض.تشمل استغالل النفوول يف املتاجرة بالنفوذ تتمثَّ ةالنظر يف إقرار جرمية حمدَّد  •
  النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع.  •
  النظر يف جترمي الرشو يف القطاع اخلاص.  •
اجلـرائم الــيت تـنص عليهـا اتفاقيـة مكافحــة الفسـاد مبثابـة جـرائم أصــلية         ضـمان اعتبـار كـلِّ     •

  ألغراض غسل األموال وتقدمي ُنسخ من التشريع ذي الصلة إىل األمم املتحدة.
مون أدلـة أو  ل مـن أجـل التـأثري يف الشـهود الـذين يقـدِّ      تعزيز التدابري الرامية إىل جترمي التدخُّ  •

 (أ)).٢٥ُيدلُون بشهادة (املادة 

  اعتماد تدابري كفيلة بتعزيز استقاللية مدير النيابات العامة.  •
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ــانون الســجون يف ســبيل حتــدي        • ــة إصــالح ق ــة بغي ــاجلهود املبذول ث يرحِّــب املستعرضــون ب
  وتبسيط التدابري القائمة وتعزيز برنامج إعادة إدماج السجناء.

  املصدر املشروع للعائدات اإلجرامية املزعومة. ُيثبتالنظر يف إقرار أحكام ُتلزِم اجلاين بأن   •
انتقام أو ترهيـب حمتمـل للشـهود واخلـرباء الـذين       الة من أيِّفعَّالماية احلر تدابري توفِّ اعتماد  •

وكـذلك ألقـارهبم وسـائر األشـخاص      ،مـة وفقـاً لالتفاقيـة   ة تتعلـق بأفعـال جمرَّ  يدلون بشهاد
الوثيقي الصلة هبم عنـد االقتضـاء، ووضـع قواعـد خاصـة باألدلـة والنظـر يف إبـرام اتفاقـات          

ضـمان محايـة الضـحايا    كـذلك  و .)٣٢بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص املعنيني (املـادة  
  .  ٣٢من املادة  ٥و ٤متاشياً مع أحكام الفقرتني 

النظر يف اعتماد تدابري حلماية املبلِّغني يف احلاالت اليت تنطوي على جـرائم منصـوص عليهـا      •
 ).٣٣يف االتفاقية (املادة 

ــة،          • ــتخبارات املالي ــيما وحــدة االس ــة، وال س ــانون املعني ــاذ الق ــزة إنف ــتقاللية أجه ــز اس تعزي
  عي العام.املدَّ املوارد املتاحة لألجهزة، وال سيما مكتب وكذلك

حاجة لبناء القدرات مـن أجـل تعزيـز مهـارات التحقيـق لـدى أجهـزة إنفـاذ القـانون           هناك  •
  املعنية، وال سيما جهاز الشرطة، مبا يف ذلك تعقُّب املوجودات وضبطها.

  )).٤(٣٧إقرار أحكام حلماية اجلناة املتعاونني (املادة   •
  ات احمللية.زيادة التوعية بالفساد يف صفوف اجملتمع  •
  تعزيز إجراءات رفع السرية املصرفية، مبا يشمل اعتماد تدابري تشريعية.  •
توضيح الوالية القضائية خارج اإلقليم على السلوك الذي يقع على منت السفن والطائرات   •

(املـادة   اجلنسـية الفعليـة وغـري الفعليـة    خارج حدود البلد اإلقليمية والنظر يف إرساء مبـدأي  
  أ) و(ب)).( )٢( ٤٢

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

 ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و ١٧و ١٦الصــياغة التشريعية/املشــورة القانونيــة فيمــا يتعلــق بــاملواد    •
 .٤٢و ٣٣و ٣٠و ٢٧و ٢٦و ٢٥و ٢٤و ٢٣و ٢٢و

 ٣١و ٣٠و ٢٣و ٢٢و ٢١و ٢٠املواد املمارسات اجليدة/الـدروس املسـتفادة فيمـا يتعلـق بـ       •
  .٤٢و ٣٩و ٣٨و ٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٣و ٣٢و
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 ١٧و ١٥املساعدة يف جمال بناء القدرات املقدَّمة إىل السلطات الوطنية فيما يتعلق باملواد   •
 ٣٥و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٧و ٢٦و ٢٥و ٢٤و ٢٣و ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و
 .٣٧و ٣٦و

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  )٤٤تسليم اجملرمني (املادة 

الذي ينطبق على بلدان الكومنولث ودول جزر احملـيط   اجملرمنيلقانون تسليم  اجملرمنيخيضع تسليم 
"مساندة دأ اجملاملـة. ويوجـد إجـراء خـاص بــ     اهلادئ والدول الـيت تتعامـل فيمـا بينـها اسـتناداً إىل مبـ      

). وال تشـترط كرييبـاس يف   ٢٦التوقيـف" فيمـا يتعلـق بـدول جـزر احملـيط اهلـادئ (املـادة         مذكرات 
دة تسليم اجملرمني وجود معاهدٍة هبذا الشأن، ومع ذلك ميكنها أن تطبِّق املعاهدات الثنائية واملتعدِّ

األطــراف مثــل اتفاقيــة مكافحــة الفســاد. كمــا تشــترك كرييبــاس يف خطــة الكومنولــث (لنــدن)    
  ى وزارة اخلارجية مسؤولية شؤون التسليم يف كرييباس.. وتتولَّاجملرمني لتسليم

وخيضع تسليم اجملرمني لشرط التجرمي املـزدوج، وهـذا التسـليم حمـدود مـن حيـث إنـه مل يـتم جتـرمي          
  مجيع األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية.

مـن أنـواع احلرمـان مـن احلريـة      السجن أو غريه للعقوبة بدىن األ القاضي بأن يكون احلد شتراطُاالو
اجلـرائم املنصـوص    يسـري علـى معظـم    التسـليمَ  مـا  كـي تسـتوجب جرميـةٌ   لسنة واحدة ال يقل عن 

  .، ولكنه ال يشملها كلهاعليها يف االتفاقية
وميكن لكرييباس أن َتعترب االتفاقية األساس القانوين لتسليم اجملرمني، مع أنه مل تسجَّل أيُّ جتربـة يف  

  يف هذا الصدد.تطبيقها 
ومل َتتلقَّ كرييباس، يف السنوات اخلمس املاضية، أيَّ طلب تسليم. وأُرسل طلـب واحـد إىل فيجـي    

  (يتعلق بقضية قتل) ُسلِّم على إثره شخصان إىل كرييباس.
). وتشــكِّل جنســية ٦وُتعفــى اجلــرائم السياســية مــن التســليم مبوجــب قــانون تســليم اجملــرمني (املــادة  

(ب)  )٢( ١٩تسليمه سبباً من األسباب اليت تسوِّغ رفض طلب التسـليم (املـادة    الشخص املطلوب
  ".إما التسليم وإما احملاكمةمن قانون تسليم اجملرمني). ويتناول القانون االلتزام مببدأ "

  ومل ُيحتجَّ حىت اآلن مبسأليت املعاملة العادلة أو الغرض التمييزي.
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وإن التشـاور مـع الـدول الطالبـة قبـل رفـض التسـليم،         ضـرورة وال ينص قانون تسليم اجملرمني على 
  يف املمارسة العملية. حيدثهذا  كان

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

ميكن من حيث املبدأ أن تستند كرييبـاس، بصـفتها عضـواً يف الكومنولـث، إىل خطـة نقـل اجملـرمني        
هذه اخلطة مل ُتستخدم حـىت اآلن. ومل تسـجَّل أيُّ أمثلـة لقضـايا      أنَّ ، إالَّكومنولثالاملدانني داخل 
  نقل السجناء.

  وال يوجد أيُّ قانون أو ممارسة بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية.
  

 )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

انوين للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة. ر قــانون املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة األســاس القــ يــوفِّ
تشترط كرييباس لتبادل املساعدة القانونية وجود معاهدة. ومـن حيـث املبـدأ، ميكـن أن تسـتند        وال

كرييباس، بصفتها عضواً يف الكومنولـث، إىل النظـام املتعلـق باملسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة        
السـلطة املركزيـة فيمـا     هـو  املـّدعي العـام  وبـة يف تطبيقـه.   داخل الكومنولث، وإن مل تسجَّل أيُّ جتر

ي الطلبـات وإرسـاهلا عـن    خيص املساعدة القانونية املتبادلة يف كرييباس. ومع ذلك، ميكـن عـادةً تلقِّـ   
طريــق القنــوات الدبلوماســية، وعندئــذ تقــوم الســلطة املركزيــة بتحليــل الطلــب املتلقَّــى مث حتيلــه إىل   

  تصة لتنفيذه.السلطات الداخلية املخ
رفض طلـب املسـاعدة   لـ  املسـوغة ازدواجيـة التجـرمي سـبباً مـن األسـباب       عـدم األخـذ مببـدأ   ويشكِّل 

، جيـوز االسـتغناء عـن شـرط     وبالتـايل من قـانون املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة).       ١٢(املادة 
عمومـاً ممارسـة هـذه السـلطة     ازدواجية التجرمي يف إطار السلطة التقديرية للنائب العـام الـذي ميكنـه    

مـن   التقديرية لتقدمي مساعدة غري قسرية حيثمـا أمكـن ذلـك. واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة حمـدودة       
  .نه مل يتم جترمي كل اجلرائم املقرَّرة مبقتضى االتفاقيةإحيث 

َسـل أيٌّ منـها.   ومل ُيتلقَّ، يف السنوات اخلمس املاضية، أيُّ طلب مساعدة قانونية متبادلة، كما مل ير
ــاً علــى صــياغة طلــبني للمســاعدة      ــة الومــع ذلــك، تعكــف كرييبــاس حالي ــة (متصــلْين املقانوني   تبادل

  بقضايا فساد).
ت عليـه االتفاقيـة، ولـو أنـه جيـوز رفـض       وتستند كرييباس يف الرفض إىل أسباب تتوافق مـع مـا نصَّـ   

ر يف سـري التحقيقـات أو اإلجــراءات   مــن شـأن املسـاعدة املطلوبـة أن تــؤثِّ    تقـدمي املسـاعدة حبجـة أنَّ   
  (د) من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية).١٢اجلنائية (املادة 
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وال حيدِّد قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية أيَّ أطر زمنية، كما ال توجد إجـراءات حمـدَّدة   
  للمتابعة الدورية.

يف إجراء حتقيق داخلـي  مة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) املنظوقد استعانت كرييباس بقنوات 
ألغراض املسـاعدة اإلداريـة. وال ُتَعـّد السـرية املصـرفية مسـوِّغاً للـرفض، وميكـن إتاحـة السـجالت           

مــن اســتخدام  املصــرفية بنــاء علــى الطلــب لــدى إصــدار أمــر قضــائي ذي صــلة. وهنــاك نــصٌّ حيــدُّ  
    املساعدة القانونية املتبادلة. املعلومات اليت ترِد من خالل

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

  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
تتعاون سلطات إنفاذ القانون يف كرييباس مـن خـالل الشـبكات اإلقليميـة والدوليـة، وعلـى أسـاس        

رة ال ُيشـترط للتعــاون وجــود معاهــدة أو مــذكِّ كـل حالــة علــى حــدة فيمـا يتعلــق مبســائل حمــدَّدة. و  
  تفاهم رمسية.

وميكن، من حيث املبدأ، أن َتعترب كرييباس اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد أساسـاً للتعـاون يف جمـال إنفـاذ        
  القانون، وإن مل تكن هناك جتربة يف تطبيقها.

باس دوليا، ليس فقط مـن  وتتعاون وحدة مكافحة اجلرمية عرب الوطنية التابعة جلهاز الشرطة يف كريي
 نظرائهـا اجلرمية عرب الوطنية يف احمليط اهلـادئ، ولكـن أيضـاً مـن خـالل سـائر        مكافحة خالل شبكة

(مبــا فيهــا اإلنتربــول والشــرطة الفيدراليــة األســترالية). وقــد جــرى انتــداب أعضــاء وحــدة مكافحــة  
ق املعـين باجلرميـة عـرب الوطنيـة يف     اجلرمية عـرب الوطنيـة يف كرييبـاس، منـذ إنشـائها، إىل مركـز التنسـي       

 منطقة احمليط اهلادئ، الواقع يف آبيا.  

يف عـدد مـن املبـادرات اإلقليميـة (رؤسـاء الشـرطة يف جـزر احملـيط اهلـادئ،          أيضـاً   كرييباس عضـو و
وأمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، ومنظمـة اجلمـارك يف أوقيانوسـيا، وبرنـامج الـدوريات بـالزوارق       

  ادئ، وشبكة موظفي القانون يف جزر احمليط اهلادئ).يف احمليط اهل
وترتبط وحدة االستخبارات املالية بروابط رمسية مع سـائر وحـدات االسـتخبارات املاليـة (مبـا فيهـا       
وحدة االستخبارات املالية يف فيجي)، وهي تشترك يف أنشطة رابطة وحـدات االسـتخبارات املاليـة    

  ع على مذكرة تفاهم رمسية بني الطرفني).التوقي وُينتظريف احمليط اهلادئ (
وميكن أن تشارك كرييباس أيضاً يف التحقيقات املشتركة على أساس كل حالـة علـى حـدة اسـتناداً     
إىل اتفاقــات غــري رمسيــة. وقــد ســيق يف هــذا الصــدد مثــال يعــود إىل الســتينات مــن القــرن املاضــي    

  يتصل بالفساد).   (ال
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ــت  ــة، ومل ُيختــــرب اســــتخدام  وال يتنــــاول التشــــريع الــــداخلي اســ ــاليب التحــــرِّي اخلاصــ   خدام أســ
  تلك األساليب.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

فيمــا يلــي عــرض عــام ألبــرز التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة يف تنفيــذ الفصــل الرابــع مــن   
  االتفاقية:

  ون، وال سيما يف املنطقة.تعاون كرييباس على الصعيد الدويل يف جمال إنفاذ القان  •
    

  التحّديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  

  من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز التدابري القائمة حاليا ملكافحة الفساد:
(ب) مــن قــانون تســليم اجملــرمني لتصــبح صــيغتها علــى النحــو التــايل:  )١( ٥تعــديل املــادة   •

(أيـا كـان وصـفه) يف     جرماً يشكِّل  كرييباس،اجلرم، إذا ارُتكب يف يشكِّل الذي"السلوك 
  ســتوجب عقوبــةً بالسَّــجن أو غــريه مــن أشــكال احلرمــان مــن احلريــة ملــدة عــام  يكرييبــاس 
  أو أكثر".

مــن  قــد ترغــب كرييبــاس يف النظــر يف املوافقــة علــى طلــب تســليم شــخص مــا بســبب أيٍّ   •
  جب قانوهنا الداخلي.اجلرائم املشمولة باالتفاقية واليت ال يعاقَب عليها مبو

النظر يف املوافقة على طلبات التسليم اليت تشـمل عـدة جـرائم منفصـلة تسـتوجب إحـداها         •
  تسليم مرتكبيها.

إعادة النظر يف قانون تسـليم اجملـرمني لضـمان أن تكـون مجيـع اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة           •
  خاضعة لتسليم اجملرمني.

واملتطلبــات االســتداللية (كاعتمــاد مبــادئ توجيهيــة  النظــر يف تبســيط وترشــيد اإلجــراءات  •
ــة و/أو نظــام إلدارة الطلبــات) مبــا يكفــل معاجلــة طلبــات تســليم اجملــرمني وطلبــات      داخلي

 املساعدة القانونية املتبادلة بكفاءة وفعالية.

ن دة األطـراف بشـأ  كرييباس أن تنظر يف إبرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـدِّ     رمبا تودُّ  •
  مة وفقاً لالتفاقية.نقل األشخاص املدانني بارتكاب األفعال اجملرَّ
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ة السـرِّية املصـرفية   اختاذ تدابري تشريعية تكفـل عـدم رفـض املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة حبجَّـ         •
  اجلرم ُيعترب أيضاً متصالً بأمور مالية.أنَّ أيضاً عدم جواز رفضها جملرَّد و وحدها

السجني الذي جيري نقله، على النحو املبيَّن يف الفقـرة   ألحوالالداخلي  اقانوهن التصدي يف  •
  .٤٦من املادة  ١١

النظــر يف تعــديل قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة حبيــث يــنص علــى      •
يـؤثِّر علـى سـري     قـد تقـدمي املسـاعدة    ة أنَّإمكانية تأجيل املساعدة، بدالً مـن رفضـها، حبجَّـ   

(د) مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة     ١٢تحقيقات أو الـدعوى اجلنائيـة يف كرييبـاس (املـادة     ال
  املتبادلة يف املسائل اجلنائية)؛

النظر يف إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية من دولة أجنبيـة وإليهـا مـىت كـان ذلـك يف صـاحل         •
  ات قضائية.إقامة العدل على حنو سليم، خصوصاً عندما يتعلق األمر بعدة والي

النظر يف األخذ بأسـاليب التحـري اخلاصـة، حسـب االقتضـاء ويف حـدود املـوارد املتاحـة،           •
وتــوفري التــدريب للمــوظفني املكلَّفــني بإنفــاذ القــوانني وضــمان قبــول احملكمــة لألدلــة الــيت   

  توفرها تلك األساليب.
  

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

أشارت كرييباس إىل أهنا ستحتاج إىل املساعدة التقنيـة، مبـا يف ذلـك بنـاء القـدرات وتـوفري         •
تسـليم اجملـرمني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (مبـا يشـمل         بشـأن دة، مناذج للممارسات اجليِّ

ع الطلبــات بُّــدليالً/مبــادئ توجيهيــة موجَّهــة للمــوظفني وقاعــدة بيانــات داخليــة خاصــة بتت 
الواردة والصادرة)، ونقل السـجناء واإلجـراءات اجلنائيـة والتحقيقـات املشـتركة وأسـاليب       

  من أجل تعزيز التعاون على إنفاذ القانون.وي اخلاصة، التحرِّ
  


