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      خالصة وافية  -ثانياً  
    جزر كوك    

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي جلزر كوك يف سياق تنفيذ   - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد اتفاقية األمم

 /تشـرين الثـاين   ١٦ك يف دخلت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد حيز النفاذ يف جـزر كـو  
وقـد أَودعـت جـزر كـوك صـكَّ تصـديقها        .) من االتفاقيـة ٢( ٦٨وفقا للمادة  ٢٠١١نوفمرب 

  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٨على االتفاقية لدى األمني العام يف 
  .وجزر كوك دولة غري احتادية ذات حكومة برملانية تقوم على منوذج ويستمنستر

  .األنغلوسكسوينجزر كوك على القانون  ويقوم النظام القانوين يف
وال ميكــن تطبيــق االتفاقيــة  .وتنفِّـذ جــزر كــوك أحكــام االتفاقيـة مــن خــالل التشــريعات احملليـة   

  .مقابلة يف التشريعات احمللية مباشرة يف غياب أحكام
، ومفـوض الشـرطة،   الوكيـل العـام  وقد أنشأت جزر كوك جلنة خاصة ملكافحة الفساد تشـمل  

االستخبارات املالية، ومدير مكتب مراجعة احلسابات يف جـزر كـوك، واألمـني     ورئيس وحدة
املايل لوزارة املالية واإلدارة االقتصادية، ومفوض اخلدمة العامة، ورئيس موظفي مكتب رئـيس  

  .الوزراء، وأمني املظامل
تبـادل  وقد جرى تقييم بعض تدابري مكافحة الفساد اليت نفذهتا جزر كـوك يف سـياق التقيـيم امل   

لفريــق آســيا واحملــيط اهلــادئ املعــين بغســل األمــوال الــذي تشــترك جــزر كــوك يف  ٢٠٠٩لعــام 
  .عضويته

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

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

مـن قـانون اجلـرائم يف جـزر      ١١٦مبوجـب املـادة    ؤهموارتشـا لعمـوميني  ُيجرَّم رشو املـوظفني ا 
دة تنطـوي علـى عقوبـة مشـددة بشـأن      وَتـرُِد أحكـام حمـدَّ    .)١٩٦٩كوك (قانون اجلـرائم لعـام   

 ١١٢بشأن الفساد القضـائي، واملـادة    ١١١نة من املوظفني العموميني يف املادة رشو فئات معيَّ
 ١١٤بشـأن فسـاد ورشـو وزيـر التـاج، واملـادة        ١١٣املـادة  بشأن رشو املوظفني القضـائيني، و 
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بشـأن فسـاد ورشـو مـوظفي إنفـاذ       ١١٥بشأن فساد ورشو أعضاء اجلمعية التشريعية، واملـادة  
  .القانون

على أنه ميكـن اعتبـار    ١٩٩٥-١٩٩٤ية لعامي ) من قانون العموالت السر١( ٤دة وتنص املا
تلـك العـادات    نونيـة إذا "تأكـدت احملكمـة مـن أنَّ    بعض اهلدايا، وفقا لألعراف ذات الصـلة، قا 

أو التقاليد أو املمارسات أو األعراف نزيهـة ومعقولـة"، وهـو مـا قـد يـثري صـعوبات يف تطبيـق         
  .أحكام الرشو
ة رشــو الــوكالء عنــدما ُتقــدَّم تلــك "اهلــدايا" يمــن قــانون العمــوالت الســر ٥و ٤ان وجتــرِّم املادتــ

وُيفسَّـر مفهـوم الـوكالء     .القطاعني العام واخلـاص علـى السـواء    للرشو، وتنطبقان على الرشو يف
تفسريا فضفاضا حبيث يشمل املسؤولني احلكوميني واألشخاص ذوي املهام اإلداريـة يف كيانـات   

األشـخاص ذوي املهـام اإلداريـة مشـمولون ضـمن مـرتكيب        وعلى الرغم من أنَّ .القطاع اخلاص
  .عامني يف الكيانات اخلاصة بسبب االنتهاكات نفسهااجلرائم، ال ميكن مقاضاة املوظفني ال

  .وال ُيجرَّم رشو املوظفني العموميني األجانب واملتاجرة بالنفوذ يف التشريعات احلالية
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
طبقت جزر كوك مـن الناحيـة التشـريعية مجيـع األركـان املطلـوب اسـتيفاؤها يف جرميـة غسـل          

ألـف مـن    ٢٨٠من االتفاقية من خـالل املـادة    ٢٣موال على النحو املنصوص عليه يف املادة األ
  .قانون اجلرائم

من االتفاقيـة تطبَّـق مـن     ٢٣من املادة ‘ ١‘الفقرة الفرعية (أ)  ويشار على وجه التحديد إىل أنَّ
  .(ب) من قانون اجلرائم ٢ ألف ٢٨٠خالل املادة 

  .(ج) من قانون اجلرائم ٢ ألف ٢٨٠من خالل املادة ‘ ٢‘ وُتطبَّق الفقرة الفرعية (أ)
  .(أ) من قانون اجلرائم ٢ألف  ٢٨٠من خالل املادة ‘ ١‘وُتطبَّق الفقرة الفرعية (ب) 

(د) مــن قــانون اجلــرائم يف  ٢ألــف  ٢٨٠مــن خــالل املــادة ‘ ٢‘وُتطبَّــق الفقــرة الفرعيــة (ب) 
األحكـام العامـة مـن قـانون اجلـرائم بشـأن        فـإنَّ وباإلضـافة إىل ذلـك،    .اجلزء املتعلق باملسـاعدة 

من قانون اجلرائم)، والشـروع (املـادة    ٧٢و ٦٨املشاركة والتحريض وتقدمي املشورة (املادتان 
مـن قـانون اجلـرائم) تنطبـق أيضـا علـى جرميـة         ٣٣٣من قانون اجلرائم)، والتـآمر (املـادة    ٣٣٤

  .غسل األموال
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اجلرمية األصلية ألغراض غسل األموال هي فعـل أو تـرك   أنَّ ) على ١ألف ( ٢٨٠وتنص املادة 
دوالر ويشـمل   ٥ ٠٠٠شـهرا أو دفـع غرامـة قـدرها      ١٢فعل ال تقلّ عقوبته عن احلـبس ملـدة   

  .مجيع األفعال اجملرَّمة وفقا لالتفاقية مبوجب القانون يف جزر كوك
رائم األصــلية ) (ب) شـرط ازدواجيــة التجـرمي املنطبـق علــى اجلـ    ١ألــف ( ٢٨٠وتتضـمن املـادة   

  .املرتكَبة يف اخلارج
  .) (ج)٢ألف ( ٢٨٠وُيجرَّم الغسل الذايت لألموال مبوجب املادة 

  .) (أ) من قانون اجلرائم معظم أركان جرمية اإلخفاء٢ألف ( ٢٨٠وتشمل املادة 
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
كوك، تنطبق األحكام التشـريعية الـيت جتـرِّم االخـتالس علـى القطـاعني العـام واخلـاص         يف جزر 

  .من قانون اجلرائم ٢٤٩و ٢٤٦و ٢٤٤و ٢٤٢على السواء وتتضمن املواد 
ملالحقـة مـرتكيب اخـتالس املمتلكـات غـري املنقولـة أو تسـريبها أو         ٢٤٦وميكن استخدام املادة 

ري املشروع للمستندات اليت ختـول  ن طريق االستخدام غتبديدها عندما ُترتكب هذه األفعال ع
وتشــمل األحكــام األخــرى ذات الصــلة "اجلــرائم الشــبيهة  .حقوقــا قانونيــة يف هــذه املمتلكــات

  .٢٧٤، و"االحتيال"، أي املادة ٢٥٥ألف و ٢٥١و ٢٥٠بالسرقة"، وهي املواد 
  .ئية مستقلةومل تنظر جزر كوك يف اعتبار إساءة استغالل الوظائف جرميةً جنا

  .ومل تنظر جزر كوك يف اعتبار اإلثراء غري املشروع جرميةً جنائية مستقلة
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
ا إعاقة سري العدالةُتجرِّم جزر كوك جزئي.  

  .من قانون اجلرائم إعاقة اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة ١٢٨وتتناول املادة 
الرشـوة" يف   ... بـارة "يـثين أو يسـعى إىل ثـين شـخص مـن خـالل       عأنَّ وأوضحت جزر كـوك  

(أ) من قانون اجلرائم تشـمل ركـْين تقـدمي مزيـة غـري مسـتحقة أو الوعـد بتقـدميها؛          ١٢٨املادة 
 طريقة أخرى إلعاقة سـري العدالـة أو منعـه أو تضـليله أو عرقلتـه"     أيِّ عبارة "يسعى عمدا بأنَّ و

  .الترهيبتشمل استخدام القوة البدنية أو التهديد أو  رائم(هـ) من قانون اجل ١٢٨يف املادة 
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االعتـداء علــى أفــراد الشـرطة الــذي يشــمل    ٢٠١٢مــن قـانون الشــرطة لعــام   ٧٥وجتـرِّم املــادة  
مته جزر كوك، "التهديدات البدنية أو التهديد أو الترهيـب" علـى   أيضا، وفقا للتفسري الذي قدَّ

  .النحو املطلوب يف احلكم املستعَرض
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
يشمل تعريف "الشخص" مبوجب قانون اجلرائم الشخصيات االعتبارية أيضـا، ممـا يعـين إمكانيـة     
حتميل هذه الشخصيات املسؤولية عـن مجيـع اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف قـانون اجلـرائم، مبـا يف         

  .اسخة يف احملاكم يف هذا الشأنومع ذلك، ال توجد ممارسات ر .ذلك جرائم الفساد
(مخسـة   عقوبـة مشـددة  ) من قـانون اجلـرائم بصـورة منفصـلة علـى      ٥ألف ( ٢٨٠وتنص املادة 

بغسل األمـوال كيانـا    دوالر) يف احلاالت اليت تكون فيها اجلهة املدانة ٥٠ ٠٠٠أضعاف مبلغ 
ــي ــامي     .امؤسسـ ــّرية لعـ ــانون العمـــوالت السـ ــافة إىل ذلـــك، يـــنص قـ  ١٩٩٥-١٩٩٤وباإلضـ
دوالر) عـن   ١٠٠ ٠٠٠) على عقوبة منفصلة علـى املؤسسـات (غرامـة ال تتجـاوز     ١٣ (املادة

  .االنتهاكات اليت تندرج يف إطار الفساد
ــة علــى أســاس مبــادئ      ــة واإلداري ــة املســؤولية املدني كمــا ميكــن حتميــل الشخصــيات االعتباري

ة يف هــذا اجملــال،  ومــع ذلــك، ال توجــد ســوابق قضــائية راســخ      .األنغلوسكســوينالقــانون 
  .وخصوصا فيما يتعلق جبرائم الفساد

   
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

(ب)) واملسـاعدين   ٦٨ينص قانون اجلرائم على مسؤولية الشركاء يف ارتكاب اجلرميـة (املـادة   
 كما جيـرَّم التـآمر يف قـانون اجلـرائم علـى حنـو       .(ج) و(د)) ٦٨واحملرِّضني على ارتكاهبا (املادة 

  .)٣٣٣منفصل (املادة 
  .)٣٣٤واملادة  ٧٤وُيجرَّم كذلك الشروع يف ارتكاب اجلرمية على حنو منفصل (املادة 

    
    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     

ى جـرمييت  كما ميكن أن يعاقَب عل .غالبا ما يعاقَب على جرائم الفساد بالسجن يف جزر كوك
  .غسل األموال واالعتداء على الشرطة بفرض غرامات

ويف جزر كـوك ال تنطبـق احلصـانة الوظيفيـة سـوى علـى أعضـاء الربملـان والعـاملني يف مكتـب           
  .أمني املظامل
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وتندرج السـلطة القانونيـة التقديريـة للمالحقـة القضـائية ضـمن الصـالحيات احلصـرية ملفـوض          
املشـورة بشـأن مـا إذا كانـت هنـاك أدلـة        العـام  الوكيـل كتـب  مويقدِّم  .الشرطة يف جزر كوك

  .كافية للمقاضاة
شـرطا يقضـي    ١٩٨١-١٩٨٠) مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة لعـامي      ٣( ٨٧وتفرض املـادة  

  .بأن حيضر املدَّعى عليه املفَرج عنه بكفالة شخصيا اجللسة
  .العليا سلطة الوضع حتت املراقبةمن قانون العدالة اجلنائية على ختويل احملكمة  ٦وتنص املادة 

 أن، وهو قرار ينبغـي  املشروطومن املمكن اإلفراج املبكِّر من السجن بقرار من جملس اإلفراج 
  .فئة احلكم املفروض على اجلاين ومدة ذلك احلكم ُتراَعى فيه

وال توجد أحكام يف التشريعات اجلنائية جلزر كـوك تقتضـي توقيـف املوظـف العمـومي املتـهم       
ذلـك يتعـارض مـع احلـق يف     نَّ رمية فساد عـن العمـل أو تنحيتـه أو نقلـه إىل وظيفـة أخـرى أل      جب

  .احملاكمة العادلة مبوجب قانون اجلرائم يف جزر كوك
مـن املبـادئ التوجيهيـة     "احلصـانات مـن املالحقـة القضـائية    "ويتضمن اجلزء الثاين عشر املعنـون  

ــيت اع   ــدا، وال ــدى نيوزيلن ــات تفصــيلية ميكــن    للمالحقــة القضــائية ل تمــدهتا جــزر كــوك، متطلب
  .مبوجبها منح احلصانة من املالحقة للشخص الذي يقدم أدلة

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

وتـنص   .ال توجد لدى جـزر كـوك أحكـام تفصـيلية بشـأن محايـة الشـهود واخلـرباء والضـحايا         
ايـة هويـة الشـهود يف إطـار بـرامج احلمايـة       علـى مح  ٢٠١٢مـن قـانون الشـرطة لعـام      ٦٧املادة 

  .اليت تتيحها الشرطة
  .العادلة لألشخاص املبلِّغني وال توجد حاليا تشريعات توفر احلماية من املعاملة غري

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

علـى   ٢٠٠٤رميـة املعـدَّل لعـام    وقـانون عائـدات اجل   ٢٠٠٣ينص قـانون عائـدات اجلرميـة لعـام     
أو لألمـر  /ممتلكـات املتـهم املشـوبة و    مصـادرة  ألمـر  جانـب الوكيـل العـام   التطبيق اإللزامي مـن  

) مـن  ١( ١١من ارتكاب اجلرمية (املـادة   بفرض عقوبة مالية ضد املتهم بسبب املنافع املتأتية له
وميكــن  .)٢٠٠٤املعــدَّل لعــام مــن قــانون عائــدات اجلرميــة   ٣قــانون عائــدات اجلرميــة واملــادة  

مـن قـانون عائـدات     ٣٣" (املـادة  إىل التـاج تطبيق املصـادرة علـى أسـاس القيمـة "كمـدفوعات      
  .اجلرمية) وتستند مجيع أنواع املصادرة بالضرورة إىل إدانة املتهم بارتكاب "جرائم خطرية"
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ــتخدمة يف     ــات املسـ ــي املمتلكـ ــوبة" هـ ــات املشـ ــرية أ أيِّ و"املمتلكـ ــة خطـ ــزم  جرميـ ــيت ُيعتـ و الـ
) مــن قــانون عائــدات ١( ٣اسـتخدامها فيهــا أو املرتبطــة هبــا، أو عائــدات تلـك اجلرميــة (املــادة   

 وتعين "عائدات" اجلرمية املمتلكات الناجتـة عـن النجـاح يف تبـديل أو حتويـل أو خلـط       .اجلرمية)
املـال أو   ممتلكات متأتيـة أو متحققـة مباشـرة مـن جرميـة خطـرية إىل جانـب اإليـرادات أو رأس        

غــري ذلــك مــن املكاســب االقتصــادية األخــرى املتأتيــة أو املتحققــة مــن هــذه املمتلكــات يف أيِّ  
وقت منذ وقوع اجلرمية، سواء أكانت املمتلكات كائنـة يف جـزر كـوك أو يف أيِّ مكـان آخـر      

عاقَـب  وتشمل "اجلرائم اخلطرية" مجيع اجلرائم اليت ي .) من قانون عائدات اجلرمية)١( ٣(املادة 
 ٣دوالر (املـادة   ٥ ٠٠٠شـهرا أو بفـرض غرامـة تتجـاوز      ١٢عليها بالسجن ملدة ال تقلّ عن 

  .) من القانون)، مبا يشمل مجيع اجلرائم ذات الصلة، تنفيذا ملتطلبات الفصل الثالث١(
وميكــن للشــرطة أن تضــطلع مبهمــيت حتديــد عائــدات اجلرميــة وتعقبــها بنــاء علــى أوامــر تفتــيش   

وجيـوز للمحكمـة أيضـا أن     .من قانون عائدات اجلرميـة  ٨٥) و١( ٣٥املادتني  صادرة مبوجب
تشترط على املؤسسات املاليـة إعـداد "وثـائق لتعقـب املمتلكـات" بنـاء علـى طلـب أحـد أفـراد           

مـن قـانون عائـدات اجلرميـة      ٨٧وتتـيح املـادة    .من قانون عائـدات اجلرميـة)   ٧٩الشرطة (املادة 
  .بطلب إىل احملكمة الستصدار أوامر برصد املؤسسات املاليةم للوكيل العام أن يتقدَّ

وميكـن تنفيـذ الضـبط     .من قـانون عائـدات اجلرميـة    ٥٠وميكن إجراء التجميد استنادا إىل املادة 
  .٤٣استنادا إىل املادة 

-١٩٨٠وإىل جانب أحكام القانون، ميكن استخدام أحكام قانون اإلجراءات اجلنائيـة لعـامي   
  .) لتحديد عائدات اجلرمية وضبطها٩٦(املادة  ١٩٨١

 ٤٦و ٤٠و ٣ويتصرف الوكيل العام كمدير للممتلكات املضبوطة واملقيَّدة واملصاَدرة (املـواد  
وجيـوز للنائـب العـام أيضـا تعـيني شـخص آخـر لالضـطالع          .من قانون عائدات اجلرميـة)  ٥٤و

  .من قانون عائدات اجلرمية) ١٠٢بدور املدير (املادة 
وحـدةَ االسـتخبارات املاليـة الصـالحيات      ٢٠٠٤نُ اإلبالغ عن املعامالت املالية لعـام  ومينح قانو

مـن   ٣٠بأن تطلب معلومات من املؤسسات املالية وُتطلـع سـلطات إنفـاذ القـانون عليهـا (املـادة       
  .)٣٥وقد حلَّ قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية حمل قوانني السّرية املصرفية (املادة  .القانون)

مــن قــانون  ٥٣و ٢٠وحتظــى حقــوق األطــراف الثالثــة احلســنة النيــة باحلمايــة مبوجــب املــادتني 
  .عائدات اجلرمية
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    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
جرميـة جنائيـة، مبـا يف ذلـك جـرائم       ال ينص القانون يف جزر كوك على التقادم فيمـا خيـص أيَّ  

  .الفساد
أنَّ غـري   .سجل جنائي من اخلـارج أيِّ أحكام خاصة بشأن مراعاة وال توجد لدى جزر كوك 

ــد إصــدار         ــل مشــدِّدة عن ــة بوصــفها عوام ــات الســابقة يف املمارســة الفعلي ــل اإلدان احملــاكم تقب
  .األحكام

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

ألقـل مـن   تشمل الوالية القضـائية اجلنائيـة يف جـزر كـوك احلـاالت الـيت يكـون فيهـا جـزء علـى ا          
كما متتد الواليـات القضـائية لتشـمل     .من قانون اجلرائم) ٦اجلرمية قد ارُتكب يف إقليمها (املادة 

الربيطـاين   الكومنولـث سفينة تعود إىل البلد الذي هو جزء من أيِّ األفعال اليت ُترتكب على منت 
  .قانون اجلرائم)) (أ) و(ب) من ١( ٧طائرة تعود ملكيتها جلزر كوك (املادة أيِّ وعلى منت 

وباإلضافة إىل ذلك، ميكـن أيضـا، يف جـرائم غسـل األمـوال املرتكبـة يف اخلـارج حيـث يكـون          
اجلناة مقيمني عادة يف جـزر كـوك أو عبـارة عـن شـركات مسـجلة يف جـزر كـوك، اعتبـارهم          

ــادة   ــام، اســتنادا إىل      ٧مســؤولني اســتنادا إىل امل ــة النائــب الع ــانون اجلــرائم ومبوافق ألــف مــن ق
  .باء من القانون ٧  ملادةا

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

اســتنادا إىل مبــادئ القــانون  ُيعتــرب العقــد غــري قــانوين يف جــزر كــوك إذا شــاب الفســاد إبرامــه  
  .١٩٨٧وقانون العقود غري القانونية لعام  األنغلوسكسوين

ايا اجلرائم (مبا فيها جـرائم الفسـاد) يف اإلجـراءات    ويسمح قانون اجلرائم مبنح تعويضات لضح
ــان   ــة (املادت ــويض يف      .)٤١٦و ٤١٥اجلنائي ــب التع ــك، ميكــن للضــحايا طل وباإلضــافة إىل ذل
  .الدعاوى املدنية

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

ل ممـثلني عـن الوكيـل العـام، ومفـوض      شكَّلت جـزر كـوك جلنـة خاصـة ملكافحـة الفسـاد تشـم       
ــة احلســابات يف جــزر       ــة، ومــدير مكتــب مراجع ــيس وحــدة االســتخبارات املالي الشــرطة، ورئ
ــيس       ــة العامــة، ورئ ــة واإلدارة االقتصــادية، ومفــوض اخلدم ــوزارة املالي كــوك، واألمــني املــايل ل
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م ويف الوقــت ويــتم تبــادل املعلومــات بانتظــا  .مــوظفي مكتــب رئــيس الــوزراء، وأمــني املظــامل  
  .فساد بني أعضاء اللجنة املناسب بشأن ما قد يكون هناك من جرائم
صــة ملكافحــة الفســاد يف املســتقبل مــن خــالل مــنح   وتنظــر جــزر كــوك يف إنشــاء هيئــة متخصِّ 

  .صالحيات إضافية ملكتب أمني املظامل
لفاعلـة يف  ويتطلب قانون اإلبـالغ عـن املعـامالت املاليـة مشـاركة طائفـة واسـعة مـن اجلهـات ا         

) إلبـالغ وحـدة االسـتخبارات املاليـة     ٢القطاع اخلاص، مبـا يف ذلـك املؤسسـات املاليـة (املـادة      
بارتكاب "اجلرائم اخلطرية"، والـيت تشـمل أيضـا     مبعلومات عن املعامالت املشبوهة ذات الصلة

  .)١١جرائم الفساد (املادة 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
أبـرز التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف سـياق تنفيـذ الفصـل          لي، على العمـوم، فيما ي

  :الثالث من االتفاقية
أشــخاص مــن أجــل محــل هــؤالء األشــخاص أيِّ جتــرمي رشــو وارتشــاء النــاخبني أو   •  

ــة استحصــاهلا، يف إطــار املمارســات     علــى استحصــال األصــوات املواتيــة، أو حماول
  لفساد؛مكافحة ا الرامية إىل

بالتفصــيل خمتلــف جوانــب  اعتمــاد القــانون الشــامل لعائــدات اجلرميــة الــذي يــنظم   •  
  جتميد املوجودات غري املشروعة وضبطها ومصادرهتا؛

إنشاء صندوق املوجودات املصاَدرة الذي يديره األمني املـايل ووزارة املاليـة إلدارة     •  
الـيت تــدفعها الواليــات القضــائية   األمـوال املدفوعــة نتيجــة ألوامـر العقوبــة املاليــة أو  

  األجنبية؛
فعالية نظام تبادل املعلومات العملياتية يف إطـار اجملموعـة املشـتركة بـني الوكـاالت        •  

القانونيــة بــني ســلطات إنفــاذ القــانون يف جــزر كــوك كإحــدى املمارســات اجليــدة 
  .املؤدية إىل الكفاءة يف مكافحة الفساد

    
    ه التنفيذالتحدِّيات اليت تواج  - ٣- ٢  

  :يوصى بأن تقوم جزر كوك مبا يلي
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مواصلة تقـدمي إيضـاحات بشـأن التمييـز بـني "اهلـدايا" و"املزايـا غـري املسـتحقة" يف            •  
  ؛أو املبادئ التوجيهية إلصدار األحكام/التشريعات و

مـن االتفاقيـة وضـمان     ٢تعريف وفئـات املـوظفني العمـوميني وفقـا للمـادة       مواءمة  •  
ع أنواع أولئك املوظفني، وخاصـة رشـو مـوظفي الشـركات العامـة      جترمي رشو مجي

أو الشركات اليت تشارك فيها الدولة، إىل جانب رشو األشـخاص الـذين يقـدِّمون    
    خدمات عامة؛

الرشـو والنظـر يف جتـرمي االرتشـاء فيمـا خيـص املـوظفني العمـوميني األجانـب           جترمي  •  
  من االتفاقية؛ ١٦ادة وموظفي املؤسسات الدولية العمومية وفقا للم

صــفة حلســاب أيِّ شــخص يعمــل بــأيِّ النظــر يف التجــرمي الواضــح لرشــو وارتشــاء   •  
  من االتفاقية؛ ٢١كيان تابع للقطاع اخلاص متشيا مع املادة 

اإلشــارة صــراحة يف املبــادئ التوجيهيــة إلصــدار األحكــام املوجهــة للقضــاة إىل           •  
صــر مشــدِّد يؤخــذ يف احلســبان عنــد  الســرقة مــن جانــب املــوظفني العمــوميني كعن 

  إصدار أحكام باإلدانة؛
  من االتفاقية؛ ١٨النظر يف جترمي املتاجرة بالنفوذ متشيا مع املادة   •  
مـن   ١٩ النظر يف جترمي إساءة استغالل الوظائف كجرميـة منفصـلة متشـيا مـع املـادة       •  

  االتفاقية؛
وتضـارب املصـاحل والتحقـق    النظر يف إنشاء نظام وطين لإلفصاح عـن املوجـودات     •  

  منها؛
التجــرمي الصــريح الســتخدام القــوة البدنيــة ألجــل التحــريض علــى اإلدالء بشــهادة    •  

 ٢٥زور أو إعاقـة اإلدالء بالشـهادة أو تقـدمي األدلـة يف إجـراءات متشـيا مـع املـادة         
  من االتفاقية؛

قـاض مهامـه   أيِّ سة لعرقلة ممار جترمي استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب  •  
علـى   ٢٠١٢الرمسية؛ والنظر يف النص مبزيد مـن الوضـوح يف قـانون الشـرطة لعـام      

(ب) من االتفاقية علـى أركـان اسـتخدام التهديـدات      ٢٥النحو املطلوب يف املادة 
  من أفراد الشرطة؛ أيٍّالبدنية أو التهديد أو الترهيب ضد 
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ــانو     •   ن اجلــرائم فيمــا خيــص ارتكــاب   الــنص علــى جــزاءات واضــحة ومتناســبة يف ق
تكون اجلهـات املدانـة عبـارة عـن مؤسسـات (ميكـن أن تكـون         جرائم فساد عندما

  من االتفاقية؛ ٢٦ألف) متشيا مع املادة  ٢٨٠مماثلة للجزاءات الواردة يف املادة 
النص بوضوح على عدم مساس مسؤولية الشخصية االعتبارية باملسـؤولية اجلنائيـة     •  

  عيني الذين ارتكبوا اجلرمية؛لألشخاص الطبي
ــى املؤسســات         •   ــة عل ــات املنطبق ــات واضــحة بشــأن العقوب النظــر يف إدراج توجيه

بسبب املشاركة يف جرائم الفساد ضمن املبـادئ التوجيهيـة إلصـدار األحكـام مـن      
  أجل القضاة؛

اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة فيمــا يتعلــق بإصــدار األحكــام تتضــمن معــايري للقضــاة يف    •  
  عملية إصدار األحكام، وال سيما يف قضايا الفساد؛

ضمان وجود مبادئ توجيهية واضحة يف املستقبل تتضمن األسباب الـيت ميكـن أن     •  
 ١١٧املـادة   يستند إليها النائب العام يف رفض تأييد املالحقـة القضـائية اسـتنادا إىل   

  من قانون اجلرائم؛
  ) من االتفاقية؛٧( ٣٠النظر يف وضع إجراءات إلسقاط األهلية متشيا مع املادة   •  
اختاذ تدابري إضافية، وال سيما يف التشريعات، لتشجيع األشـخاص الـذين شـاركوا      •  

أو يشاركون يف ارتكاب جرائم فساد على تزويد السـلطات املختصـة باملعلومـات    
    ) من االتفاقية؛١( ٣٧هتا وفقا للمادة ومساعد

ــة     حكــم صــريح إذا اقتضــى احلــال    إدراجالنظــر يف   •   ــف عقوب ــة ختفي بشــأن إمكاني
الشخص املتهم الذي يقدم عونا كبريا يف إجراءات التحقيـق أو املالحقـة القضـائية    

أو املبــادئ التوجيهيــة إلصــدار /املتعلقــة جبرميــة فســاد ضــمن التشــريع ذي الصــلة و 
  ) من االتفاقية؛٢( ٣٧كام متشيا مع املادة األح

النظر يف توسيع نطاق احلصانة مـن املالحقـة القضـائية حبيـث يشـمل احلـاالت الـيت          •  
يقدِّم فيها األشخاص عونا كـبريا خـالل إجـراءات التحقيـق يف جرميـة فسـاد متشـيا        

  ) من االتفاقية؛٣( ٣٧مع املادة 
عالــة للشــهود واخلــرباء والضــحايا   محايــة فتشــريعية مفصَّــلة لتــوفري  اعتمــاد أحكــام  •  

  من االتفاقية؛ ٣٢الذين يدلون بشهادة خبصوص جرائم وفقا ملتطلبات املادة 



 

12V.15-03897 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.15

يِّ معاملـة ال مسـوغ هلـا أل   أيِّ النظر يف تضمني النظـام القـانوين احمللـي تـدابري ضـد        •  
ع وقـائ أيِّ شخص يقوم، حبسن نية وألسباب وجيهة، بإبالغ السلطات املختصـة بـ  

  من االتفاقية؛ ٣٣تتعلق بالفساد متشيا مع املادة 
النظر يف تضـمني التشـريعات الداخليـة شـرط التشـاور مـع النظـراء األجانـب علـى            •  

  من االتفاقية؛ ٤٢من املادة  ٥رة النحو املنصوص عليه يف الفق
يعتــد بــه يف اإلجــراءات   إدراج أحكــام أكثــر تفصــيال بشــأن جعــل الفســاد عــامال    •  

ية املتخذة إللغاء أو فسخ عقد أو سـحب امتيـاز يف التشـريعات احملليـة ذات     القانون
  الصلة؛ وخاصة يف قانون العطاءات واملشتريات؛

وضــع اللمســات األخــرية علــى عمليــة إنشــاء ســلطة متخصصــة ومســتقلة ملكافحــة   •  
 ٣٦الفساد وضمان استقالليتها، وكذلك كفاية قدرات موظفيها متشـيا مـع املـادة    

  فاقية؛من االت
النظــر يف اعتمــاد أحكــام تشــريعية تشــترط علــى املــوظفني العمــوميني اإلبــالغ عــن   •  

حــاالت الفســاد املشــتبه هبــا إىل الســلطات املســؤولة عــن إنفــاذ القــانون يف جمــال      
  مكافحة الفساد؛

مواصلة بذل املزيد من اجلهود اهلادفة لتشجيع املـواطنني علـى اإلبـالغ عـن جـرائم        •  
ــى الفســاد، وكــذلك  ــة  عل ــة العام ــور مبشــكلة الفســاد وصــالحيات    التوعي للجمه

  ) من االتفاقية؛٢( ٣٩سلطات مكافحة الفساد ذات الصلة متشيا مع املادة 
 ٢) من قانون عائدات اجلرمية مـع املـادة   ١( ٣مواءمة تعريف "العائدات" يف املادة   •  

هــا، بشــكل ممتلكــات متأتيــة أو متحصــل علي مــن االتفاقيــة لضــمان أن يشــمل أيَّ 
    مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب جرم؛

  .من االتفاقية ٤١النظر يف احلاجة إىل اعتماد تدابري تشريعية لتحسني تنفيذ املادة   •  
    

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

الـــدروس املستخلصـــة؛ والتشـــريعات النموذجيـــة؛  /ملخـــص للممارســـات اجليِّـــدة  •  
 والصـياغة التشـريعية؛ واملشـورة القانونيـة؛ واملســاعدة يف عـني املكـان الـيت يقــدمها       

  خبري يف جمال مكافحة الفساد فيما يتعلق باالختالس؛
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  رة بالنفوذ؛الدروس املستخلصة فيما يتعلق باملتاج/ملخص للممارسات اجليِّدة  •  
الدروس املستخلصة؛ والصياغة التشريعية يف ما يتعلـق  /ملخص للممارسات اجليِّدة  •  

  بإساءة استغالل الوظائف؛
الدروس املستخلصة؛ والصياغة التشريعية يف ما يتعلـق  /ملخص للممارسات اجليِّدة  •  

  باإلثراء غري املشروع؛
الصياغة التشـريعية فيمـا يتعلـق    الدروس املستخلصة؛ و/ملخص للممارسات اجليِّدة  •  

  بالرشوة يف القطاع اخلاص؛
الــدروس املستخلصــة؛ والصــياغة التشــريعية؛ وتقــدمي /ملخــص للممارســات اجليِّــدة  •  

مساعدة من طـرف خـرباء داخلـيني مسـتقلني بالعمـل مـع النظـراء الـوطنيني، علـى          
  ؛وجه اخلصوص يف التحقيق يف جرائم غسل األموال

فيمـا يتعلـق    الدروس املستخلصـة والصـياغة التشـريعية   /اجليدةملخص للممارسات   •  
  بإعاقة سري العدالة؛

حتليل احلالة الراهنة وحتديد معامل العقوبات السارية للتأكد من أهنا متناسبة وميكـن    •  
ــا ضــد ارتكــاب اجلــرائم فيمــا يتعلــق مبســؤولية الشخصــيات      أن تكــون رادعــا قوي

  االعتبارية؛
الدروس املستخلصة؛ الصـياغة التشـريعية يف مـا يتعلـق     /يِّدةملخص للممارسات اجل  •  

  باملالحقة القضائية واجلزاءات؛
الدروس املستخلصـة والصـياغة التشـريعية فيمـا يتعلـق      /ملخص للممارسات اجليِّدة  •  

    بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون؛
لصــاحل الــدروس املستخلصــة وبــرامج بنــاء القــدرات /للممارســات اجليِّــدة ملخــص  •  

  السلطات املسؤولة عن إنشاء وإدارة برامج محاية الشهود واخلرباء والضحايا؛
فيمـا يتعلـق    الدروس املستخلصـة والصـياغة التشـريعية   /للممارسات اجليدة ملخص  •  

  حبماية املبلِّغني؛
تعزيــز املــوارد املتاحــة فيمــا يتعلــق بالســلطات املتخصصــة والتعــاون بــني الســلطات   •  

  .الوطنية
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    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

   ٤٤األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد  تسليم اجملرمني؛ نقل    
    )٤٧و ٤٥و

وينطبــق ذلــك علــى بلــدان     .تســليم املطلــوبني  ٢٠٠٣لســنة  تســليم املطلــوبني يــنظم قــانون  
لدان جزر احمليط اهلادئ، والبلـدان الـيت يـتم التعامـل معهـا علـى أسـاس اجملاملـة         منولث، وبوالك

ويوجد إجراء يقوم على مساندة أوامر إلقـاء القـبض فيمـا يتعلـق بـدول جـزر احملـيط         .القضائية
ومـع ذلـك،    .وال تشترط جزر كـوك وجـود معاهـدة لتسـليم املطلـوبني      .اهلادئ (اجلزء الرابع)
، أو بلـدان  الكومنولـث جيوز تسليم املطلوبني إليها" بأهنـا بلـدان أعضـاء يف     تعرَّف "البلدان اليت

واقعة جنوب احمليط اهلادئ، أو بلدان تربطها معاهدة جبزر كـوك، أو بلـدان يـتم التعامـل معهـا      
وختضـع مسـائل تسـليم املطلـوبني يف جـزر كـوك        .))١( ٤على أساس اجملاملة القضائية (املـادة  

لعـام ولكـن الطلـب الرمسـي َيـرُِد مـن خـالل القنـوات الدبلوماسـية (أي          لسلطة مكتب النائـب ا 
ــة)  ــر اخلارجي ــتم إرســال   .وزي ــا خــالل الســنوات     أيِّ ومل ي ــوبني أو تلقّيه ــات لتســليم مطل طلب
  .اوال ميكن اختاذ االتفاقية أساسا قانوني .اخلمس األخرية

جــزر كــوك نَّ هــو حمــدود أل)، و٥وخيضــع تســليم املطلــوبني لشــرط ازدواجيــة التجــرمي (املــادة 
ويتمثـل شـرط احلـد األدىن للعقوبـة يف السـجن ملـدة        .االتفاقيـة  جترم مجيع األفعال اجملرَّمـة يف  مل
  .دوالر ٥ ٠٠٠شهرا أو فرض غرامة تتجاوز  ١٢تقل عن   ال

ــوبني مــن جــزر كــوك، مبــا يف ذلــك أوامــر        ــاين اإلجــراءات العامــة لتســليم املطل ويــبني اجلــزء الث
منولـث  و)؛ ومـع ذلـك، ختتلـف الشـروط بالنسـبة إىل بلـدان الك      ٩و ٨ملؤقت (املادتـان  االعتقال ا

، مـع مالحظـة انطبـاق إجـراء     (اجلزء الثالث)، وبلدان منطقة جنوب احمليط اهلادئ (اجلـزء الرابـع  
)، والبلدان اليت تربطها معاهدة جبزر كـوك (اجلـزء   ٣٠-٢٩أوامر إلقاء القبض: املادتان  مساندة

  .البلدان اليت يتم التعامل معها على أساس اجملاملة القضائية (اجلزء السادس)اخلامس)، و
وميكن للنائب العام أن يرفض إصدار األمـر بتسـليم شـخص اسـتنادا إىل كـون ذلـك الشـخص        

، تقدِّم جزر كـوك القضـية إىل   ٦٢) (أ))؛ وعمال باملادة ٢( ٦٢من مواطين جزر كوك (املادة 
جلـزر كـوك أيضـا أن تسـلِّم الشـخص املطلـوب إىل الدولـة الطالبـة         ومع ذلـك، جيـوز    .احملاكمة

ومت اإليضـاح   .قـد اسـتوفيت   ٦٤بغرض احملاكمة فقط ما دامت املتطلبـات املـذكورة يف املـادة    
خالل الزيارة القُطرية أنه إذا قدَّمت دولـة أجنبيـة طلبـا إىل جـزر كـوك للنظـر يف إنفـاذ حكـم،         

  .جزر كوك سوف تنظر يف الطلب فإنَّ
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وجيب أن ُتقام دعاوى تسليم املطلـوبني بـنفس الطريقـة الـيت ُتقـام هبـا الـدعاوى اجلنائيـة (املـادة          
ــادة       .))١( ١٥ ــات األساســية (امل ــوق اإلنســان األساســية واحلري ــل الدســتور حق  .)٦٤ويكف

ضـه أثنـاء   شـخص إذا "كـان هنـاك احتمـال لتعرُّ    أيِّ ويرفض النائب العام إصدار األمـر بتسـليم   
ه للتحيز أو العقوبة أو االحتجاز أو لتقييد مسؤوليته الشخصية بسبب عرقـه أو دينـه أو   حماكمت

  .) (ب))٢( ٦١جنسيته أو آرائه السياسية أو جنسه أو مرتلته (املادة 
 ٥وال ترفض جزر كوك التسليم جملرَّد أنَّ اجلرم ُيعتـرب أيضـا منطويـا علـى مسـائل ماليـة (املـادة        

يم املطلـوبني علـى واجـب التشـاور مـع الـدول الطالبـة قبـل رفـض          وال ينص قـانون تسـل   .))٤(
  .التسليم، وإن كان هذا حيدث يف املمارسة العملية

، الكومنولـث علـى بلـدان   إالَّ لنقل اجملـرمني املـدانني داخـل بلدانـه      الكومنولثوال تنطبق خطة 
  .ولكنها مل ُتستخدم حىت اآلن

  .ئيةوال تتطرَّق التشريعات لنقل الدعاوى اجلنا
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
األســاس القــانوين للمســاعدة  ٢٠٠٣يــوفِّر قــانون املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة لســنة  

وال جتعـل جـزر كـوك املسـاعدة القانونيـة       .مواضـيع القـانون   ٢القانونية املتبادلـة، وتـبني املـادة    
) من قانون املساعدة املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة   ٢( ٣(املادة املتبادلة مشروطة بوجود معاهدة 

، أن الكومنولـث وميكن جلزر كوك من حيث املبدأ، بصـفتها عضـواً يف    .)٢٠٠٤املعدَّل لسنة 
، وإن مل تكـن  الكومنولـث تستند إىل النظام املتعلق باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية داخـل  

  .هناك جتربة يف تطبيقه
ار العـام هـو السـلطة املسـؤولة عـن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، كمـا مت إخطـ           الوكيـل ومكتب 

قد فوَّض النائب العام التزاماته القانونيـة مبوجـب قـانون املسـاعدة     فاألمني العام لألمم املتحدة؛ 
ــل العــام   ــة إىل الوكي ــة يف املســائل اجلنائي عــادةً عــرب   الطلبــات ُتســتقبل وُترســل  غــري أنَّ .املتبادل

مـن الطلبـات الـيت متـت االسـتجابة       ٢١السنتني األخريتـني، ورد   وخالل .القنوات الدبلوماسية
 .ومل ترســل جــزر كــوك ســوى طلــب واحــد إىل نيوزيلنــدا وأُرســلت املعلومــات املطلوبــة   .هلــا

رَّمـة يف  واملساعدة القانونية املتبادلـة حمـدودة النطـاق ألنَّ جـزر كـوك مل جتـرِّم مجيـع األفعـال اجمل        
  .الشخصيات االعتبارية ، لكنها تنطبق بدرجة متساوية علىاالتفاقية

مـن قـانون    ٨و ٧و ٥-٣وتقدِّم جزر كوك املساعدة القانونية املتبادلة على نطاق واسع (املواد 
، وقـانون عائـدات اجلرميـة لعـام     ٨٤-٧٩تسليم املطلوبني، وفيمـا يتعلـق بـأوامر اإلبـراز: املـواد      
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أن تبادر السلطات املختصة (مثل وحـدة مكافحـة اجلرميـة عـرب      رسة املتبعة هيواملما .)٢٠٠٣
الوطنية ووحدة االستخبارات املالية) إىل إحالة املعلومات إىل السـلطة األجنبيـة املختصـة، دون    
طلب مسبق بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، إذا كان من شأن هذه املعلومـات أن تسـاعد يف   

وتستجيب جزر كوك لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة عنـدما يتقـرر أن    .رائمالتحقيق يف اجل
مـن قـانون املسـاعدة املتبادلـة      ٦١و ٦٠تبقى تلك املعلومات سّرية ويقيَّد استخدامها (املادتـان  

القانون ال مينـع جـزر كـوك مـن أن تفشـي يف الـدعاوى املرفوعـة         ومع أنَّ .يف املسائل اجلنائية)
 .العام يبلغ الدولة احمليلـة بـذلك دون إبطـاء    الوكيلمكتب  ربئ شخصا متهما، فإنَّمعلومات ت
ــراز    وُيشــترط ــر إب ــة أم ــى       أن تصــدر احملكم ــق باحلصــول عل ــا يتعل ــع الســّرية املصــرفية فيم لرف

  .، قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية)٨املعلومات املطلوبة (املادة 
مــن قــانون املســاعدة  ٣يــة التجــرمي لــدى جــزر كــوك (املــادة  وعلــى الــرغم مــن شــرط ازدواج 

املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة)، ميكـن للحكومـة أن تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تـدابري لضـمان تقـدمي            
  .املساعدة القانونية املتبادلة اليت تنطوي على تدابري غري قسرية يف غياب هذا الشرط

تبادلــة يف املســائل اجلنائيــة وضــع ترتيبــات كــي ويشــمل اجلــزء اخلــامس مــن قــانون املســاعدة امل
يتسىن لألشخاص تقدمي األدلة أو املساعدة يف التحقيقـات علـى النحـو الـذي تتطلبـه االتفاقيـة،       

، ‘١‘(د)  ٣٠و‘ ٣‘) (ب) ٢( ٢١املوافقـــــة مشـــــمولة يف املـــــادتني    مـــــع اإلشـــــارة إىل أنَّ 
  .٢٣واحلصانات يف املادة 

سـاعدة القانونيـة املتبادلـة كتابـةً أو عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين         وبينما جيب أن يقدَّم طلب امل
))، ميكن، يف الظروف العاجلـة، حيثمـا يكـون قـد سـبق جلـزر كـوك التعامـل مـع          ٢( ٧(املادة 

الطلب الرمسـي قبـل اللجـوء     شفوي؛ وينبغي تقدمي طلب تقدمي الدولة األجنبية املعنية، النظر يف
  .وقد قُدمت طلبات عن طريق اإلنتربول .على سبيل املثال) رازإىل احملاكم (من أجل أمر اإلب

ــادة   ــرد يف امل ــة    ٢( ٧وت ــة املتبادل ــيت جيــب أن يتضــمنها طلــب املســاعدة القانوني  .) التفاصــيل ال
الطلبات الواردة للمساعدة القانونية املتبادلة طبقا للقـانون الـداخلي    واملمارسة املتبعة هي تنفيذ
وميكـن أن ُتعقـد    .تماشـى مـع اإلجـراءات الـواردة يف الطلـب احملـدد      وكذلك، مىت أمكن، مبـا ي 

) ٢( ١٠استماع أيضا عن طريق الفيديو أو التوصيل باإلنترنت من جـزر كـوك (املـادة     جلسة
ومن املمكـن تـوفري املعلومـات املطلوبـة يف طلـب املسـاعدة        .))٢( ١٤أو الدولة الطالبة (املادة 

ون متاحـة للجمهـور مـن خـالل خطـاب رمسـي أو أمـر صـادر مـن          القانونية املتبادلة اليت ال تكـ 
  .حمكمة، رهنا بطبيعة املعلومات
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جــزر أنَّ ، حيــث يشــار إىل ٩وَتــرُِد أســباب رفــض طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املــادة 
وجيـوز للنائـب العـام، بعـد التشـاور       .كوك ترفض أيضا الطلب الذي ينطوي على أمـور تافهـة  

"من شـأنه أن يـؤثِّر يف    حبيث إنَّ ألجنبية، أن يرجئ طلب املساعدة القانونية املتبادلةمع الدولة ا
وتتحمل جـزر كـوك    .(ب)) ٩سري التحقيقات أو اإلجراءات القضائية يف جزر كوك" (املادة 

ــة؛ وإذا كانــت التكــاليف    ــة املتبادل ــة لطلــب املســاعدة القانوني مرتفعــة أو غــري  التكــاليف العادي
  .اور احلكومة مع الدولة األجنبيةعادية، تتش

    
 ٤٨التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة (املواد     

    )٥٠و ٤٩و
ــة         ــات اإلقليمي ــات والترتيب ــن خــالل االتفاق ــانون يف جــزر كــوك م ــاذ الق ــاون ســلطات إنف تتع

َعدُّ وجود معاهدة أو مـذكِّرة تفـاهم   والدولية، وكذلك على أساس كل حالة على حدة؛ وال ُي
  .رمسية شرطا مسبقا

وتتعاون وحدة مكافحة اجلرمية عرب الوطنية على املستوى الدويل، ليس فقط من خـالل شـبكة   
مكافحة اجلرمية عـرب الوطنيـة يف احملـيط اهلـادئ، ولكـن أيضـاً مـن خـالل سـائر نظرائهـا (مبـا يف            

وتتعـاون الوحـدة مـع املنظمـة الدوليـة       .األسـترالية)  شـرطة نيوزيلنـدا والشـرطة الفيدراليـة     ذلك
 ،للشرطة اجلنائية من خالل مركز التنسيق املعين باجلرميـة عـرب الوطنيـة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ      

ومنذ إنشاء الوحدة، أعري مخسـة مـن أعضـائها     .الكائن يف ساموا، ومن خالل شرطة نيوزيلندا
  .إىل املركز

اذ القـانون أيضـاً مـن خـالل مبـادرات إقليميـة أخـرى (مثـل رؤسـاء          ويقام التعاون يف جمـال إنفـ  
ــة منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ، ومنظمــة اجلمــارك يف       الشــرطة يف جــزر احملــيط اهلــادئ، وأمان
أوقيانوسيا، وبرنامج الدوريات بالزوارق يف احملـيط اهلـادئ، وشـبكة مـوظفي القـانون يف جـزر       

  .احمليط اهلادئ)
ات املالية بصالت غري رمسية مع وحدات استخبارات مالية أخـرى (مبـا   وترتبط وحدة االستخبار

يف ذلــك املركــز األســترايل لإلبــالغ عــن املعــامالت وحتليلــها)، وتشــارك يف رابطــة وحــدات          
وحتظـــى وحـــدة  .االســـتخبارات املاليـــة يف منطقـــة احملـــيط اهلـــادئ مـــن أجـــل تبـــادل املعلومـــات

  .٢٠٠٣ونت لوحدات االستخبارات املالية منذ عام االستخبارات املالية بعضوية جمموعة إيغم
وتضطلع جزر كوك بتحقيقات مشتركة مع دول أجنبية، وهي نيوزيلندا وأسـتراليا والواليـات   

 .كمـا أجريـت أيضـا حماكمـات مشـتركة      .املتحدة األمريكية، على أساس كل حالة على حدة
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حــري اخلاصــة يف عــدد مــن  واســُتخدمت ترتيبــات ثنائيــة مناســبة بشــأن اســتخدام أســاليب الت  
واسُتخدمت أساليب التحـري اخلاصـة يف    .املناسبات مع نيوزيلندا وأستراليا والواليات املتحدة

ويسمح قـانون الشـرطة وقـانون     .عدد من املناسبات مع نيوزيلندا وأستراليا والواليات املتحدة
ة، ولكــن هــذا اإلجــراء رات وإســاءة اســتعمال العقــاقري بالتنصــت علــى املكاملــات اهلاتفيــ املخــدِّ

  .يف املمارسة العملية فيما يتعلق جبرائم الفساد نُيستخدم حىت اآل  مل
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
أبـرز التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـدة يف سـياق تنفيـذ الفصـل          فيما يلي، على العمـوم، 

  :الرابع من االتفاقية
ــوك يف جمـــ    •   ــزر كـ ــاون جـ ــة،    تعـ ــا يف املنطقـ ــدويل، وخصوصـ ــانون الـ ــاذ القـ ال إنفـ

  .والتحقيقات املشتركة، وال سيما مع نيوزيلندا والواليات املتحدة
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  :يوصى بأن تقوم جزر كوك مبا يلي

تسـليم شـخص مـا بسـبب أيٍّ مـن اجلـرائم        ميكن جلزر كـوك أن تسـتجيب لطلـب     •  
  االتفاقية واليت ال ُيعاقب عليها مبوجب قانوهنا الداخلي؛ املشمولة هبذه

ميكن جلزر كوك أن تستجيب لطلبات التسـليم الـيت تشـمل عـدة جـرائم منفصـلة،         •  
تســتوجب إحــداها تســليم مرتكبيهــا، وكــذلك بالنســبة إىل اجلــرائم األخــرى الــيت   

  تستوجب تسليم مرتكبيها؛  ال
يهـا يف االتفاقيـة باعتبارهـا جـرائم تسـتوجب      االعتراف جبميع اجلرائم املنصوص عل  •  

  تسليم مرتكبيها؛
ــاً        •   ــة أساس ــودُّ أن تنظــر أيضــا يف اختــاذ االتفاقي ــل جــزر كــوك ت ــ لع ا لتســليم قانوني

املطلوبني للنظر يف طلبات التسليم الـواردة مـن الـدول الـيت تشـترط وجـود أسـاس        
  تعاهدي؛

ــراءات ومتطلبـــات     •   ــيد اإلجـ ــيط وترشـ ــر يف تبسـ ــادئ  النظـ ــاد مبـ اإلثبـــات (كاعتمـ
ــة و  ــة داخلي ــات تســليم     /توجيهي ــل معاجلــة طلب ــا يكف ــات) مب أو نظــام إلدارة الطلب

  الية؛القانونية املتبادلة بكفاءة وفع املطلوبني وطلبات املساعدة
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لعل جـزر كـوك تـودُّ أن تنظـر يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو اتفاقـات أو            •  
األطراف بشـأن نقـل األشـخاص املـدانني بارتكـاب أفعـال       ترتيبات إضافية متعدِّدة 
  جمرَّمة وفقاً لالتفاقية؛

ــاعدة           •   ــات املس ــذ طلب ــة يف تنفي ــة املقبول ــم املتحــدة باللغ ــام لألم ــني الع ــار األم إخط
  ؛القانونية املتبادلة

كفالة عدم رفض تقدمي املساعدة املتبادلة جملـرد أنَّ اجلـرم يعتـرب أيضـا منطويـا علـى         •  
  مالية من خالل اختاذ تدابري تشريعية؛أمور 

النظر يف إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية من دولة أجنبيـة وإليهـا مـىت كـان ذلـك يف        •  
صــاحل إقامــة العــدل علــى حنــو ســليم، وخصوصــاً عنــدما يتعلــق األمــر بعــدة واليــات 

  .قضائية
    

    ني تنفيذ االتفاقيةاليت ُحدِّدت من أجل حتس ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  
أشارت جزر كوك إىل أهنا سوف حتتاج، فيما يتعلق بتسـليم املطلـوبني واملسـاعدة      •  

القانونيـــة املتبادلـــة، إىل مســـاعدة تقنيـــة، مبـــا يف ذلـــك: ملخـــص للممارســــات        
الــدروس املستخلصــة (وال ســيما مــن الــدول اجلزريــة الصــغرية األخــرى)؛   /اجليــدة

عامـل تلـك الـدول مـع التعـاون الـدويل؛ والصـياغة        وتبادل اخلـربات بشـأن كيفيـة ت   
األسبقية يف جمال تسليم املطلـوبني الـيت ميكـن أن تنطبـق علـى      /التشريعية؛ والنماذج

  الطلبات الواردة، عمال بقانون تسليم املطلوبني؛
بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم واإلجراءات اجلنائية، مشلـت املسـاعدة التقنيـة      •  

الدروس املستخلصـة والصـياغة   /ل على ملخص للممارسات اجليدةاملطلوبة احلصو
  التشريعية؛

بشأن التعاون يف جمال إنفاذ القـانون وأسـاليب التحـري اخلاصـة، مشلـت املسـاعدة         •  
التقنية املطلوبة برامج لبناء قدرات السلطات املسـؤولة عـن التعـاون يف جمـال إنفـاذ      

ة استخدام أساليب التحري اخلاصـة،  القانون عرب احلدود، ومن أجل تصميم وإدار
التحقيقيــة، وكــذلك تعزيــز املــوارد /ومـن أجــل التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة 

  .املتاحة
  
 


