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    خالصة وافية  -ثانياً  
    نيوزيلندا    
يف سياق تنفيذ اتفاقية  لنيوزيلندامقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي   - ١  

    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
أَودعـت صـكَّ تصـديقها    و ٢٠٠٣ كـانون األول/ديسـمرب   ١٠يف  على االتفاقيـة ا نيوزيلندوقَّعت 

  .٢٠١٥ كانون األول/ديسمرب ١يف يها عل
وتوجـد  برملـاين.   حكـومي  نظـام  يسـتند إىل  ملكـي دسـتوري   و نظـام نيوزيلندا هنظام احلكم يف و

 اليت ميثلها احلاكم العام. امللكة إليزابيث الثانيةالدولة  على رأس

، وقــانون ١٩٦١لعــام  اجلــرائمأمهيــة قصــوى يف تنفيــذ االتفاقيــة: قــانون بالقــوانني التاليــة  تتســمو
 )اسـترداد (، وقـانون  ٢٠١١، وقانون اإلجراءات اجلنائية لعام ١٩١٠لعام  (SCA) اللجان السرية

مكتــب مكافحــة جــرائم االحتيــال ، وقــانون ٢٠٠٩لعــام  (CPRA) العائــدات املتأتيــة مــن اجلرميــة
 .١٩٩٠لعام  اخلطرية

، ووزارة مكافحة جـرائم االحتيـال اخلطـرية   لفساد هي مكتب واملؤسسات األكثر صلة مبكافحة ا
  .يف نيوزيلندا املنظمة كافحة اجلرمية املاليةعنية مبارات املالية، والوكالة املالعدل، ووحدة االستخب

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

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

 ُوضـعت العمـومي" يف االتفاقيـة، فقـد    تعريـف "املوظـف    اجلرائم تتطـابق مـع  أحكام قانون أنَّ مع 
 ١٠٠و ٩٩جــرائم رشــوة حمــددة لألشــخاص الــذين يشــغلون مناصــب تشــريعية وقضــائية (املــواد 

  ).اجلرائمقانون من  ١٠٢و
من قـانون   ١٠٥إىل  ١٠٠واد من امل(مبقتضى  وارتشاؤهم جمرَّمان رشو املوظفني العموميني الوطنينيو

يف األحكـام   فقـد ُوضـعت  صـراحة،   غـري مشـمول  سـتحقة  املة غـري  يزاملالوعد بأنَّ ويف حني ). اجلرائم
 Field v. R [2011] NZSC(قضية الوعود  أيضاًأهنا تشمل بالسلطة القضائية  ا، وقد فسرهتصيغة واسعة

"اهلـدايا ذات القيمـة الرمزيـة     مبسـألة فيما يتعلـق   عومن الدف أدىن احد القانوين الفقه رسخ. وقد )129
  .)Field v. R [2011] NZSC 129(قضية اليت هي جمرد جزء من جمامالت احلياة املعتادة" 

اسـتخدام  أنَّ رشـوة، كمـا   يف جـرائم ال  صـراحةً غـري مباشـر    علـى حنـو  رم اجلُـ  ارتكـاب  درجينوال 
  دخل عنصرا إضافيا من عناصر اجلرمية." ُيساداًمصطلح "ف

ــرَّم ــو وجي ــاء رش ــة العموميــة      وارتش ــوظفي املؤسســات الدولي ــب وم ــوميني األجان ــوظفني العم  امل
إذا كـان   ألجنبيـة بـق جرميـة الرشـوة ا   وال تنط). اجلـرائم (جيم) إىل (هـاء) مـن قـانون     ١٠٥ املادة(

كب لغرض وحيد أو أويل يتمثـل يف ضـمان أو تسـريع أداء    قد ارُترم عى أنه يشكل اجلُالفعل املدَّ
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ــومي ــراء حكـ ــة   إجـ ــة املنفعـ ــئيلةروتـــيين وكانـــت قيمـ ــ ضـ ــهي (ممَّـ ــدفوعات التسـ  ")لا يســـمى "مـ
  ).اجلرائم) من قانون ٣(جيم) ( ١٠٥  (املادة

ا ؛ أمَّـ اجلـرائم ) مـن قـانون   ٢( ١٠٥املتـاجرة الفاعلـة بـالنفوذ مـن خـالل تطبيـق املـادة         مشولوميكن 
  ).اجلرائم(واو) من قانون  ١٠٥االستفادة من املتاجرة بالنفوذ فهي جمرَّمة على حنو منفصل (املادة 

كـون  عنـدما ي مـن قـانون اللجـان السـرية). و     ٣يف القطاع اخلاص (املادة رتشاء الرشو واوَجيرَّم ال
، فال بد مـن إثبـات مـنح الطـرف     هو املستفيد من املزية غري املستحقة غري ذي عالقةطرف ثالث 

  الثالث املزية بناء على طلب أو اقتراح من املوظف.
  

    )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال    
الـيت   اجلرميـة  األفعـال  مجيـع  وُتَعـدُّ . )اجلـرائم مـن قـانون    ٢٤٣ة مبوجـب املـاد  (األموال جمرَّم  غسل

تعتـرب جـرائم    مـن شـأهنا أن   ُيعاقب عليها مبوجب القانون احمللي واألفعال املرتكبة يف اخلـارج الـيت  
  .جرائم أصلية ،يف نيوزيلندا إن ارتكبت فيها

ــة األصــ  و ــة  لية "يتعامــل" مــع  إذا كــان مرتكــب اجلرمي ــدات اإلجرامي ــة مــن العائ  املمتلكــات املتأتي
ته غسـل األمـوال وميكـن مقاضـا    ُجـرم   أيضـاً )، فإنـه يرتكـب   اجلـرائم من قـانون   )١( ٢٤٣ (املادة
 .على حد سواء اجلُرمنيعلى 

  ).اجلرائم) من قانون ٣( ٢٤٣(املادة  أيضاًجمرَّم  فعل اإلخفاء
  

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
مـن جانـب شـخص يف عالقـة خاصـة      السـرقة   ُتجـرَّم يف حال عدم وجود جرمية اختالس حمـددة،  

  ).اجلرائممن قانون  ٢٢٩ ادةاجلنائي للثقة (امل نتهاك) واالاجلرائممن قانون  ٢٢٠ ادة(امل
إسـاءة اسـتغالل    ، فـإنَّ )اجلرائمقانون (ألف) من  ١٠٥إساءة استخدام املعلومات (املادة  وفيما عدا

  .اجلرائممن قانون  ١٠٥املادة  تشملهاظائف ليست جمرَّمة على حنو منفصل، بل ميكن أن الو
  اإلثراء غري املشروع جمرَّماً.وليس 

  
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

واستخدام التهديد أو الرشو أو غري ذلك مـن الوسـائل    التآمر من أجل اإلفالت من العدالةُيجرَّم 
، والسـعي  نيفـ لَّمـن احمل الفاسدة املستخدمة لثين الشخص عـن تقـدمي األدلـة أو التـأثري علـى عضـو       

 ١١٦منعــه (املادتــان طريقــة أخــرى إىل إعاقــة ســري العدالــة أو عرقلتــه أو تضــليله أو   أيِّ عمــداً بــ
  ).اجلرائممن قانون  ١١٧و

 مواجبـاهت وظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون    ال احملددة اليت تتعارض مع ممارسة بعض املفعألاوُتجرَّم 
مكافحــة جــرائم االحتيــال  مكتــب جيريــه ) أو عرقلــة حتقيــقنحقــانون اجلــمــن  ٢٣ادة الرمسيــة (املــ

  ).مكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطريةقانون من  ٤٥(املادة  اخلطرية
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    )٢٦االعتبارية (املادة مسؤولية الشخصيات     
مـن   ٢٩؛ واملـادة  اجلـرائم مـن قـانون    ٢يشمل تعريف "الشخص" الشخصـيات االعتباريـة (املـادة    

قانون التفسري)، مما يرسخ مسؤوليتها اجلنائيـة عـن مجيـع اجلـرائم الـيت يرتكبـها "الشـخص"، دون        
مثة أحكام حمددة تنص علـى املسـؤولية اإلداريـة     ويف حني شخاص الطبيعيني.ألسؤولية امباملساس 

طبقــاً لالتفاقيــة (اجلـرائم الــيت تــنص عليهــا   املقــرَّرةأو املدنيـة للشخصــيات االعتباريــة عــن اجلـرائم   
ارتكـاب إسـاءة تسـبب    االتفاقية)، فإنه تسري بعض سبل االنتصـاف املدنيـة (علـى سـبيل املثـال،      

  ).ضرراً اقتصاديا
احملكمة قـد تقضـي بـدفع     يع اجلرائم اليت تنص عليها االتفاقية بالسجن، فإنَّوبينما يعاقب على مج

  ).(SA) اتالعقوب قانون أحكاممن  ٤٠و ٣٩غرامة بدالً من ذلك (املادتان 
ماليـني دوالر   ٥لغرامـة تصـل إىل    ضـع خت ةاالعتباريـ  ياتصـ الشخ بالنسبة للرشوة األجنبية، فإنَّو

مـن قـانون    هـاء)  ٢(جـيم) (  ١٠٥ ادةاملكسـب التجـاري (املـ   أضـعاف قيمـة   نيوزيلندي أو ثالثـة  
دوالر نيوزيلنــدي لعرقلــة   ٤٠ ٠٠٠بينمــا ميكــن تغــرمي الشــركات بقيمــة تصــل إىل      )، اجلــرائم

عقوبـات   أيضـاً . وميكـن أن تفـرض احلكومـة    مكتب مكافحـة جـرائم االحتيـال اخلطـرية    حتقيقات 
  من قبيل إلغاء رخصة الشركة أو فضها يف حاالت معينة.

  
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

  ).اجلرائم من قانون ٣١٠و ٧٢و ٦٦ واداملاجملرَّمة (مبقتضى  األفعالاملشاركة والشروع والتآمر من 
صــراحة مبوجــب إذا ثبــت إالَّ جمــرد اختــاذ خطــوات حتضــريية الرتكــاب جرميــة لــيس جمرَّمــاً   لكــنَّ و

  القانون، واحلال ليس كذلك بالنسبة للجرائم اليت تنص عليها االتفاقية.
  

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
 سـبع إىل مخـس  من  قصوىملدة السجن بب عليها يعاقَ ليت تشملها االتفاقية جرائماجلرائم ا معظم

ــة جــرائمومثــة  .أو بــدفع غرامــات ســنوات ــة  ُتجــرِّم األحكــام املتعلقــة هبــا إعاقــة   معين ســري العدال
مــن قــانون  ٢٣و ٢١ســنة (املادتــان إىل  ثالثــة أشــهرمــن  قصــوىملــدة الســجن بويعاقَــب عليهــا 

أو  وسـوء اسـتخدام الثقـة   ). مكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطريةقانون من  ٤٥اجلنح؛ املادة 
  ، (و) من قانون األحكام).٩الظروف املشددة للعقوبة (املادة إزاء الضحية من  سلطةال

لتــاج أو ل مــن الــوزراء التــابعني ة وزيــرحقــالملوحصــانات عامــة أو امتيــازات قضــائية.  وال توجــد
لمحكمـة  ل تـابع  قـاض  احلصـول علـى إذن مـن    ال بد مـن عضاء الربملان بشأن الرشوة، أ عضو من

الحقـة مسـؤولني عمـوميني آخـرين     ومل). اجلرائممن قانون ) ٣( ١٠٣و )٣( ١٠٢ا (املادتان العلي
ــالنفوذ، و راالجتــا االســتفادة مــن  عــن الرشــوة أو  ــةملب ــرتكيب جــرائم  الحق يف القطــاع  الرشــوة م

 ١٢؛ املـادة  اجلـرائم من قـانون   ١٠٦ادة النائب العام (امل ال بد من احلصول على إذن مناخلاص، 
 .من قانون اللجان السرية)

 الصــادرة عــنيــة قانوناللمقاضــاة ل، املبــادئ التوجيهيــة ٥وتطبــق نيوزيلنــدا مبــدأ الفــرص (اجلــزء  
ــن لل ا ــاج). وميكـ ــبلتـ ــام أن ي نائـ ــتبقيالعـ ــراءات (املـــ  سـ ــانون   ١٧٦ ادةاإلجـ ــن قـ ــرائممـ   ).اجلـ
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ة القضـائية؛ ومـع ذلـك، ميكـن للمـدعي العـام أن يشـري إىل نقطـة         ضـ اومفنظام قانوين لل يس مثةول
 االدعاء. قترح منحلكم املابداية 

 ضرورة ضمان وجود املدعى عليه يف اإلجراءات.) ٨ادة قانون الكفالة (امل راعيوي

قراراتـه علـى أسـاس مجيـع      جملس اإلفراج املشـروط  يتخذ وينص قانون اإلفراج املشروط على أن
 ).٧ ادةخطورة اجلرمية (امل مدى معلومات عن مبا يشملاملعلومات املتاحة له، 

تتعلــق بانتــهاك موظــف عمــومي   بــاء) أحكامــاً ٥٧ ادةلواليــات (املــي لقــانون القطــاعالضــمن ويت
املـوظفني العمـوميني املتـهمني بارتكـاب      قالـة املعايري الدنيا. وال توجد أحكـام قانونيـة تـنص علـى إ    

ــة العقوبــات     عــن العمــل همإيقــافجرميــة أو  ــداهبم. وحتــدد مــدونات الســلوك الداخلي أو إعــادة انت
 التأديبية السارية.

إىل عــدم األهليــة لشــغل املناصــب   تلقائيــا االتفاقيــة مبقتضــىال تــؤدي اإلدانــة بارتكــاب جرميــة  و
ب عليهـا بالسـجن   عاقَـ بارتكاب جرمية ُي قب إدانتهمع بهمصاء الربملان من منأعضا قالالعامة. وي

) (د) مـن قـانون االنتخابـات).    ٢( ٥٥سنتني أو أكثر أو بسبب املمارسات الفاسدة (املـادة  ملدة 
يكـون مـديرا   ل مرتكبـها أهلية  بعدم أيضاًاالتفاقية تقضي  مبوجب معينة جرائم عندانة اإلأنَّ كما 

ــة الســاحقة مــن امل  ، مبــا يف هتــايف إدار شــاركاًأو م شــركةل ــة   نشــآتذلــك األغلبي اململوكــة للدول
 من قانون الشركات). ٣٨٢  (املادة

، وميكـــن املضـــي قـــدما يف هانفســـ اجلرميـــة الرتكـــابن فـــرض عقوبـــات تأديبيـــة وجنائيـــة وميكـــ
 .مع ذلك موازاةً اإلجراءات ذات الصلة

 وينص قانون اإلفراج املشروط وقانون األحكام على تدابري لتعزيز إعادة إدماج اجملرمني يف اجملتمع.

 احلـرص، علـى   جع نيوزيلندا التعاون مع السلطات املختصة مـن خـالل ختفيـف العقوبـة، مـع     وتش
 ١٠-٨إجراءات تصـحيحية (املـواد   اختاذ أو  بدفع غرامة اجلاينعروض  مراعاةعلى  ،سبيل املثال

، ١٢احلصــانة القضــائية (املــادة  ميكــن االســتفادة يف حــاالت معينــة مــن  ). ومــن قــانون األحكــام 
)، وميكن محايـة اجلنـاة املتعـاونني. وميكـن     تاجلا الصادرة عنية قانوناللمقاضاة لجيهية املبادئ التو

علـى اجلنـاة    ألحكـام نبيـة يف االعتبـار عنـد إصـدار ا    أن تؤخذ املساعدة املقدمة إىل السـلطات األج 
  .)Ong v. R [2012] NZCA 258(قضية املتعاونني 

  
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

اكمـات  عـدم الكشـف عـن هويـة الشـهود فيمـا يتعلـق باحمل        ٢٠٠٦لعام  (EvA) قانون األدلة جييز
 ،برنـامج شـامل حلمايـة الشـهود     اح). ويتـ ١١٤-١١٠ واد(املـ  ٤و ٣من الفئتني  جلرائماملتعلقة با

 قبل احملاكمة أو أثناءها أو بعدها. ،تديره الشرطة

، مبـا يف ذلـك   شـىت  ميكن للقضاة أن يـأمروا باختـاذ تـدابري   ، معينني شهودة هوي سريةوللحفاظ على 
مـن قـانون    ٦و ٥؛ املادتـان  ألدلـة قـانون ا  مـن  ١١٦ ادةالفيـديو (املـ   وصـلة تقدمي األدلـة عـن طريـق    

 دون رؤيــة املــدعى عليــه، أو يف حمكمــة مغلقــة    )، أو ٢٠١٠احملــاكم (املشــاركة عــن بعــد) لعــام     
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اختاذ تدابري تكفـل احلمايـة املاديـة. وميكـن للخـرباء أن       يضاًأ). وميكن من قانون األدلة ١١٦ ادة(امل
 .من الكشف ؛ ومع ذلك، ال ميكن محاية هويتهمعلى قدم املساواة التدابري من تلكيستفيدوا 

ألـف ألـف،    ١٧علـى الضـحايا (   التـأثري الل بيانـات  من خ شواغلهمن تقدمي آراء الضحايا ووميك
 ).٢٠٠٢قانون حقوق الضحايا لعام  ،٢٠

 نقل الشهود حمليا ودوليا، وقد أبرمت نيوزيلندا ترتيبات يف هذا الصدد. وميكن

لألشـخاص   وجيـوز  .٢٠٠٠ لعـام  احملمـي  إفشـاء املعلومـات   مبوجـب قـانون   مقرَّرةغني ومحاية املبلِّ
ــاموا بإف ــذين ق ــة  ويــدعون للمعلومــات حممــي شــاءال "تظلــم  تقــدمي أهنــم تعرضــوا ألعمــال انتقامي

إفشــاء مــن قــانون  ١٧ ادةخــر) ضــد صــاحب العمــل (املــآانتصــاف  ســبيلأو  إجــراءشخصــي" (
  ).٢٠٠٠لعام  عالقات العمل من قانون ١١٣ادة ملا؛ احملمي املعلومات

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

"نشاط إجرامي  تأتية منومصادرة املمتلكات امل حجزعلى  العائدات املتأتية من اجلرمية قانونينص 
بأنه نشاط يقوم بـه   اخلطري الشأن" دون احلاجة إىل اإلدانة. ويعرف النشاط اإلجرامي خطري الشأن
رتكـاب فعـل   إىل ا صـل مـن شـأنه أن ي  ف ُجرمـاً جنائيـا   اتُّخـذت ضـده إجـراءات بوصـفه    شخص إذا 

صاها مخس سنوات أو أكثر، ب عليها بالسجن ملدة أقعاقَيتألف أو يشمل جرمية أو أكثر ُي إجرامي
علـى  دوالر نيوزيلنـدي أو أكثـر،    ٣٠ ٠٠٠عائدات أو فوائـد بقيمـة    ستمدت منهأو اأو اكتسبت 

 ).العائدات املتأتية من اجلرمية قانونمن  ٦ ادةمباشر أو غري مباشر (امل حنو

علــى مصــادرة األدوات الــيت تســتخدم يف ارتكــاب  ، اســتناداً إىل اإلدانــة،األحكــامقــانون  ويــنص
"، وهي جرائم يعاقب عليها بالسجن ملـدة  بناء على مصادرة األدوات املستوفية الشروط رائماجل"
 ).العقوبات نون من قانون أحكام ١٤٢ ادة(امل األقلقصاها مخس سنوات على أ

ــة  الــيت تــنص عليهــا  رائماجلــمعظــم  تثــلومت ــذه هلــاالتفاقي باســتثناء اجلــرائم احملــددة   دنيااحلــدود ال
 (ب) من االتفاقية. ٢٥وفقا للمادة  نصوص عليهاملا

مـن   ٥٠و ٢٤صـادرة (أ) فيمـا يتعلـق مبمتلكـات حمـددة (املادتـان       املو احلجزوميكن إصدار أوامر 
معقولــة تــدعو إىل  اًســلــديها أسأنَّ إذا اقتنعــت احملكمــة بــ  ،)قــانون العائــدات املتأتيــة مــن اجلرميــة 

أو  "؛ (ب) فيمـا يتعلـق بكامـل ممتلكـات املـدعى عليـه      طخـة املمتلكات "ممتلكـات مل أنَّ االعتقاد ب
أنَّ بـ  ، إذا اقتنعـت احملكمـة  )قـانون العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة     من  ٥٥و ٢٥(املادتان  هاجزء من

غــري مشــروع مــن نشــاط  وعلــى حنــاملــدعى عليــه قــد اســتفاد أنَّ معقولــة لالعتقــاد بــ ســاًلــديها أس
ــي  ــأن إجرامـ ــري الشـ ــة   خطـ ــاب جرميـ ــتخدمة يف ارتكـ ــاألدوات املسـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا ؛ أو (ج) فيمـ  مـ
 نـون مـن قـانون أحكـام     ١٤٢ادة ؛ املـ قانون العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة    من  ٧٠و ٢٦ (املادتان
 رمية.اجل). وال ينطبق هذا األخري على الصكوك املخصصة الستخدامها يف ارتكاب العقوبات

) املمتلكـات املسـتمدة   قانون العائدات املتأتية من اجلرميةمن  ٥ملادة (ا طخةاملمتلكات املل وتشمل
مصـادرة األصـول الـيت     أيضـاً  جيوز. واأو حتويله رهامت حتوي ، اليتخطري الشأننشاط إجرامي من 
 املمتلكـات  وجزئيـا مـع   خطـري الشـأن  نشاط إجرامي ا جزئيا مع ممتلكات مستمدة من كتساهبمت ا
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ــبمــن مصــادر مشــروعة،   كتســبةامل ــافع أو أيِّ مصــادرة  إىل جان ــمن أيِّ مــن  ةل مســتمديخادم
 .من هذا القبيل ممتلكات

 ١٠٣هـا (املـواد   في تصـرف وال واحملجـوزة  املصادرةإدارة األصول  احلارس القضائي الرمسيويتوىل 
 ).قانون العائدات املتأتية من اجلرميةمن  ١١٣و ١١١و

ــان       وميكــن  ــر قضــائي (املادت ــى أم ــاء عل ــن  ١٠٥و ١٠٤ضــبط الســجالت املصــرفية بن ــانون م ق
 ).العائدات املتأتية من اجلرمية

معـايري اإلثبـات   أنَّ وال يطلب من اجملرمني إثبـات املصـدر القـانوين لعائـدات اجلرميـة املزعومـة، غـري        
 ).ائدات املتأتية من اجلرميةقانون الع إدخال إجراءات املصادرة املدنية (انظرباملطلوبة قد خفضت 

قــانون العائــدات مــن  ٣١و ٣٠حســنة النيــة باحلمايــة (املادتــان طــراف الثالثــة مصــاحل األ ظــىوحت
 ).العقوبات الم من قانون أحكام ١٤٢؛ املادة املتأتية من اجلرمية

 حكم عام بشأن السرية املصرفية. وجيوز ملدير مكتب مكافحة جرائم االحتيـال اخلطـرية   وال يوجد أيُّ
مـن   ٩و ٥معلومـات (املادتـان   و وثـائق  تقدمي قطاع املصريفاليف  يعمل شخصأيِّ أن يطلب من 

). وميكـن لوحـدة االسـتخبارات املاليـة والشـرطة      مكتب مكافحة جرائم االحتيـال اخلطـرية  قانون 
ــان       الوصــول إىل امل ــة (املادت ــن احملكم ــر م ــى أم ــاء عل ــة بن ــات املالي ــن  ١٠٥و ١٠٤علوم ــانون م ق

(أ)  ١٤٣و ١٣٢و ١١٨؛ املـواد  SSA القـانون  مـن  ٧٩-٧٠ واداملـ  ؛العائدات املتأتية من اجلرميـة 
  قانون اخلصوصية). من (أ) ١١قانون مكافحة غسل األموال؛ املبدأ من 

  
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

قــانون مــن  ٦ ادة(املــ ٤و ٣ تنيمعظــم اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة هــي جــرائم مــن الفئــ  
). قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة   ) مـن  ٢(و )١( ٢٥تقـادم (املـادة   يِّ ) ال ختضـع أل اإلجراءات اجلنائيـة 

تقـدمي   تعني حياهلـا ويـ ، ٢تنتمـي إىل الفئـة    ُتَجرَّم يف أحكامها إعاقة سـري العدالـة   اليترائم وبعض اجل
ــ( ارتكــاب اجلرميــة مــنيف غضــون ســتة أشــهر   اهتــاموثيقــة  قــانون اإلجــراءات ) مــن ٣( ٢٥ ادةامل
  انقطاع يف نظام التقادم إذا كان اجلاين املزعوم قد هترب من إقامة العدل. أيُّ سجل). وال ياجلنائية
مـن قـانون    ١٣٩و ٤٣و ٤ واد(املـ  أدلـة أخرى يف االعتبـار ك  معينة دولاإلدانات يف  أخذ وزوجي

  .الصدقيَّةأو  رتوع) إذا كانت متتثل ملستوى الاألدلة
  

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
قضــائية علــى اجلــرائم املرتكبــة علــى مــنت الواليــة الو اإلقليميــة قضــائيةالواليــة النيوزيلنــدا  أرســت

). وفيمـا يتعلـق   اجلـرائم نون مـن قـا   ٨و ٥ة نيوزيلنديـة (املادتـان   سفينة تابعة للكومنولـث أو طـائر  
واليــة قضــائية  أيضــاً فإهنــا أرســتص معينــون أو فيمــا يتصــل هبــم، يرتكبــها أشــخا معينــةجبــرائم 

  ).اجلرائمهاء من قانون  ١٠٥و الد ١٠٥و ألف ٧خارج اإلقليم (املواد 
فعـل يشـكل جـزءا    أو امتناع عـن   فعل أيُّ قع فيهايلندا عندما يوتعترب اجلرمية قد ارتكبت يف نيوز

 ).اجلرائممن قانون  ٧ ادةجرمية (املأيِّ ضروري إلجناز  حدثأيِّ جرمية أو أيِّ من 
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  منفصل. على حنواجلرائم املرتكبة ضد الدولة  الوالية القضائية على ترسومل 
  

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
 تعاقديـة د مـن فرصـة   الثالثة باستبعاد مـورِّ  تهاطبعيف  التوريدبشأن مصادر  ةيقواعد احلكومالتسمح 

 عـن القيـام   هأفعـال أو امتناعـ   بسبب ارتكابأو جرائم جسيمة، أو  ناياتبسبب إدانته بارتكاب ج
). وميكـن إلغـاء العقـود    ٤١ قاعـدة د التجاريـة (ال على سالمة املـورِّ  مبا قد ينعكس سلباً بأفعال معينة

  ).١٩٧٩قانون االنتصاف التعاقدي لعام من  ) (أ)٣( ٧حتيايل (املادة على أساس التمويه اال
ــة  ــدعاوى اجلنائي ــرض جــرب الضــرر إذا تســبب اجلــاين يف فقــدان       ويف ال ــة أن تف ــوز للمحكم ، جي

قـانون  مـن   ٥ادة ؛ املـ قـانون األحكـام   من )١( ٣٢و ١٢الضرر هبا (املادتان املمتلكات أو إحلاق 
لفســاد أن يباشــروا إجــراءات تســتند إىل  مــن ا متضــررين، ميكــن للون املــدين). ويف القــانالتفســري

  قانون األضرار.
  

    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
ــُب يعــد ــةَ   مكت ــال اخلطــرية اهليئ ــة    مكافحــة جــرائم االحتي املتخصصــة الــيت حتقــق يف اجلــرائم املالي

ن النائب العام هو املسـؤول عـ  و، مبا يف ذلك جرائم الفساد. وتالحق مرتكبيها اخلطرية أو املعقدة
مكتـب مكافحـة جـرائم االحتيـال      قانونمن  ٢٩ ادةمكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية (امل

أيِّ قـرار للتحقيـق يف   أيِّ مسـألة تتعلـق بـ   أيِّ مسـتقل يف  ر املكتـب  مـدي  اخلطرية). ومع ذلك، فإنَّ
جرميـة مـن   أيِّ عقد، أو اختاذ إجراءات تتعلـق بـ  املاالحتيال اخلطري أو  ها من حاالتحالة يشتبه في
مـن   ٣٠ادة مكتب مكافحة جرائم االحتيـال اخلطـرية (املـ    قانون ة مبقتضىجرميأيِّ هذا القبيل أو 

 مكتــب مكافحــة جــرائم االحتيــال اخلطــرية). وتتعــاون وحــدة االســتخبارات املاليــة تعاونــاً قــانون
التحقيـق يف   علـى  يف نيوزيلنـدا  املنظمة كافحة اجلرمية املاليةعنية مبالوكالة املومع ع املكتب م وثيقاً
مكافحـة جـرائم    االتفاقية. وال توجد محاية حمددة من فصل مـدير مكتـب   مبوجب املقرَّرة رائماجل

 وحدة االستخبارات املالية. االحتيال اخلطرية ورئيس

لزيـادة التعـاون فيمـا بـني      يف نيوزيلنـدا  املنظمـة  كافحـة اجلرميـة املاليـة   عنية مبالوكالة املوقد أنشئت 
قاضــاة غســل األمــوال وم قضــايا املؤسســات فيمــا يتعلــق باجلرميــة اخلطــرية واملنظمــة والتحقيــق يف

علـى  بانتظـام   كمـا حيـرص  عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسـات أخـرى،    قد وقع املكتب. واجلناة
 .سندة إليهالوالية املإذكاء الوعي بشأن 

ــدير   ــب املوجيــوز مل ــر  ي أنكت ــدمي صــدر أوام ــة    أيِّ بتق ــد تكــون ذات صــلة حبال ــائق ق ــالوث  احتي
مـن   ٩و ٥أسئلة يف هذا الصدد (املادتـان   عنشخص اإلجابة أيِّ وميكن أن يطلب من مشبوهة، 
ــانون ــال اخلطــرية    ق ــب مكافحــة جــرائم االحتي ــذ. ورفــض )مكت ــك تنفي ــة    تل ــد جرمي ــر يع األوام
مكتـب مكافحـة جـرائم االحتيـال اخلطـرية). وتتلقـى وحـدة االسـتخبارات         قانون من  ٤٥ ة(املاد

علـى   رصمن قانون مكافحة غسل األموال) وحتـ  ٤٠املالية تقارير عن املعامالت املشبوهة (املادة 
كتـب أداة  املاملؤسسات املالية بشأن املسائل املتصلة مبكافحة غسـل األمـوال. وقـد وضـع      تدريب
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 علــى اإلنترنــت ملكافحــة الفســادأعــد دورة تدريبيــة للشــركات، وبالنســبة اطر الفســاد لتقيــيم خمــ
 بالتعاون مع اجملتمع املدين.

علـى   أنشأ واجهة خمصصة لإلبالغ عن اجلـرائم كما أنه قد التوعية،  فعالياتكتب يف املويشارك 
  شبكة اإلنترنت.

   
  دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  

 
يتسـع  الرشـوة يف القطـاع اخلـاص،     اجلرمية الـيت جتـرم   أحكام تطبيقيف النطاق الشخصي   •  

شــخص آخــر أو يتصــرف بالنيابــة  لــدىشــخص يرغــب أو يعتــزم أن يعمــل  أيَّ ليشــمل
أو يرغــب يف توظيفــه أو يعتــزم الوكيــل أو يرغــب يف  شــخص يعتــزم الوكيــلُ أيَّ، وعنــه

  )٢١(املادة  بالنيابة عنه التصرف
  )٣٠من املادة  ٢احلصانات أو االمتيازات القضائية (الفقرة  انعدام وجود  •  
 )٣١إنشاء نظام للمصادرة املدنية (املادة   •  

 علــى رســمفــرض وضــع قــانون للضــحايا حيــدد احلقــوق واخلــدمات املتاحــة للضــحايا؛ و  •  
 )٣٢لضحايا اجلرائم اخلطرية (املادة  املقدمة يستخدم لتمويل منح اخلدماتاجلاين 

 ٥الضحايا أثناء احملاكمـات املتعلقـة جبـرائم الفسـاد (الفقـرة       على تأثريالبيانات  مااستخد  •  
 )٣٢من املادة 

احملمي، الذي حيمـي مـوظفي    إفشاء املعلوماتتطبيق قانون يف النطاق الشخصي الواسع   •  
الفـات  غـون عـن خم  واملتطـوعني الـذين يبلِّ   ،واملـوظفني السـابقني   ،القطاعني العام واخلـاص 

 )٣٣جسيمة (املادة 

ملكافحــة الفســاد علــى املوقــع   ة اإللكترونيــةالتدريبيــ دورةتقيــيم املخــاطر والــأداة إتاحــة   •  
  )٣٩من املادة  ١(الفقرة  كتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطريةملالشبكي 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  :نيوزيلندا مبا يلي ىتوَص
أنَّ لضمان جترمي ارتكاب جـرائم الرشـوة غـري املباشـرة، و     اتتطبيق التشريع رصد عملية  •  

قضـائية.  " ال يشـكل عقبـة أمـام املالحقـة ال    فسـاداً ح "العنصر اإلضـايف السـتخدام مصـطل   
إصـالح تشـريعي    ال بـد مـن  يف املستقبل، ف على هذا النحو القانون وإذا مل يفسر القضاء

 )٢١و ١٨و ١٦و ١٥(املواد 

مـن   ١" (الفقـرة  سـهيل "مـدفوعات الت  ىسـم يإللغاء االستثناء احملدد ملـا  شريعاهتا ت ليتعد  •  
 )١٦املادة 
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تقيـيم مـا   ، اجلـرائم من قـانون   ٢٢٩و ٢٢٠ ادتنيالسلوك من خالل امل مشولميكن  بينما  •  
اخـتالس   علـى  موظـف عمـومي  إقـدام   إذا كان من املفيد إنشاء جرمية منفصلة تتمثـل يف 

 )١٧(املادة  تصرف فيها أو حتريف وجهتهاأو سوء الممتلكات 

وإذا مل يفســر النفوذ. بــ ةالنشــط تــاجرةامل ميلضــمان جتــر عاتيتطبيــق التشــر عمليــة رصــد  •  
إصــالح تشــريعي  إنــه ينبغــي النظــر يف يف املســتقبل، ف علــى هــذا النحــو  القــانون القضــاء
 (أ)) ١٨(املادة 

 )٢٠و ١٩النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع (املادتان   •  

 )٢٢جرمية منفصلة لالختالس يف القطاع اخلاص (املادة حكم بشأن  وضعالنظر يف   •  

جتــرمي اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب علــى وجــه التحديــد للتــدخل يف      •  
ممارسة مجيع موظفي العدالة وإنفاذ القانون للواجبات الرمسية (الفقـرة الفرعيـة (ب) مـن    

 )٢٥املادة 

االتفاقيـة (الفقـرة    الـيت تـنص عليهـا    لجـرائم لالتحضري  أن جترِّم صراحةً ودت نيوزيلندا لعل  •  
 )٢٧من املادة  ٣

(ب) مـن   ٢٥مـادة  وفقـا لل  نصـوص عليهـا  التقادم املناسبة للجـرائم امل ضمان حتديد فترة   •  
اجملــرم هتــرب  حيثمــاعلــى تعليــق نظــام التقــادم   الــنص فتــرة أطــول أو وضــعاالتفاقيــة، و

 )٢٩(املادة  إقامة العدلمن  املزعوم

إعاقــة ســري العدالــة  أحكامهــا الــيت جتــرم ٢النظــر يف زيــادة العقوبــات علــى جــرائم الفئــة   •  
 )٣٠من املادة  ١(الفقرة 

جـرائم  املـوظفني العمـوميني املتـهمني بارتكـاب      قالـة واضـحة إل  النظر يف وضع إجراءات  •  
 )٣٠من املادة  ٦إعادة تعيينهم (الفقرة  أو إيقافهممبوجب االتفاقية أو مقرَّرة 

ــدانني بارتكــاب جــرائم    مســائل النظــر يف تنظــيم    •   ــة األشــخاص امل ــرَّرة تنحي مبوجــب مق
مملوكـة للدولـة كليـا أو     نشأةالعامة ومن شغل املناصب يف م االتفاقية من شغل املناصب

 )٣٠ة اداملمن  ٧ فقرةمن قانون الشركات (ال ٣٨٢ادة جزئيا، خارج نطاق امل

(ب) مـن   ٢٥مـادة  وفقا لل نصوص عليهالضبط فيما يتعلق باجلرائم املمتكني املصادرة وا  •  
 )٣١االتفاقية (املادة  اليت تنص عليها رائماجليف  صممة لتستخدمامل ألدواتاالتفاقية وا

ميكن لنيوزيلندا أن ترصد ما إذا كان باإلمكان النظـر يف إدانـات سـابقة يف دول أخـرى       •  
 )٤١اإلجراءات اجلنائية (املادة يف 

  ميكن لنيوزيلندا أن تنشئ والية قضائية خارج اإلقليم:  •  
 )٤٢(د) من املادة  ٢على اجلرائم املرتكبة ضد الدولة (الفقرة   ◦  
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ألــف أو  ٧فيمــا يتعلــق بــاجلرائم الــيت تــنص عليهــا االتفاقيــة غــري املدرجــة يف املــواد    ◦  
 ، على اجلرائم اليت يرتكبها:اجلرائمهاء من قانون  ١٠٥دال أو  ١٠٥

 )٤٢من املادة  ٢(ب) من الفقرة و ضد مواطن (البندان (أ) ُترتكب مواطن أو  •    

ــرة         •     ــدا (الفق ــادي يف نيوزيلن ــه االعتي ــدمي اجلنســية حمــل إقامت (ب)  ٢شــخص ع
 )٤٢املادة   من

  )٤٢من املادة  ٤و ٣قيد التسليم (الفقرتان  وال يكونشخص موجود يف نيوزيلندا   •    
    

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

    )٤٧و ٤٥و ٤٤نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد  تسليم اجملرمني؛    
، الــذي يــنص علــى خمططــات خمتلفــة ١٩٩٩لعــام رمني جملــرمني لقــانون تســليم اجملــخيضــع تســليم ا

 ،لكمنولـث ل معينـة تابعـة   ، وبلـدان وقعة علـى معاهـدات  امل معينة من البلدان تنطبق على (أ) بلدان
(اجلـزء   نـة سـتراليا والبلـدان املعيَّ  أ)؛ (ب) قانون تسـليم اجملـرمني  من  ٣أخرى (اجلزء  معينة وبلدان

قـانون   مـن  ٥الفرديـة الـيت يشـملها القـانون (اجلـزء       (ج) الطلبـات  )؛قانون تسليم اجملـرمني  من ٤
مـن قـانون    ١١معاهدات ذات صلة تكون هلا األسـبقية بوجـه عـام (املـادة     أيِّ )، وتسليم اجملرمني

ــام     ــة لع ــة يف املســائل اجلنائي ــدا طــرف يف ١٩٩٢املســاعدة املتبادل ــة   ٤٥ ). ونيوزيلن معاهــدة ثنائي
 لتسليم اجملرمني.

مــن  ٥و ٤ا لتســليم اجملــرمني مبوجــب القــانون (املادتــان أساســي ج شــرطاًويشــكل التجــرمي املــزدو
معاهــدة. ومبوجــب هــذا القــانون،  قتضــىمب قــد ال يكــون مطلوبــاً ه) ولكنــقــانون تســليم اجملــرمني

ى ض علـ فـرَ ُت يتالـ  ،كـل مـن نيوزيلنـدا والبلـد الطالـب      يف تكون مجيع اجلـرائم الـيت يعاقـب عليهـا    
عقوبـة أشـد، قابلـة للتسـليم     أيِّ أو  شهراً ١٢العقوبة القصوى بالسجن ملدة ال تقل عن  مرتكبها
 ولـيس ، الـيت تـنص عليهـا االتفاقيـة     اجلـرائم  سـتويف معظـم  ي). ومن قانون تسليم اجملرمني ٤ ة(املاد

 كلها، هذا الشرط.

 رائماجلعتـرف بـ  ت، كمـا أهنـا   بوجـود معاهـدة   ةتسـليم اجملـرمني مشـروط    مسألة نيوزيلندا ال جتعلو
 القانون. قتضياتتسليم مرتكبيها وفقا مل دعياالتفاقية باعتبارها جرائم تست اليت تنص عليها

تســليم اجملــرمني إىل الــدول الــيت ينطبــق  تســتدعيللجــرائم الــيت ال  بالنســبة وجيــوز تســليم اجملــرمني
الشـروط   عمجيـ اسـتوفيت  و من القانون إذا وافق الشـخص املطلـوب علـى التسـليم     ٣عليها اجلزء 

 ).من قانون تسليم اجملرمني ٢٩ املادةاألخرى ذات الصلة (

مــن قــانون  ‘١‘) (أ) ٣( ٢ ادةجــرائم سياســية (املــ ال تعتــرب االتفاقيــة الــيت تــنص عليهــا رائماجلــو
 ).تسليم اجملرمني

ــذ احلكــم أل    ــواطن،  نَّ وإذا رفــض التســليم لغــرض تنفي ــو م ــوب ه ــه الشــخص املطل ال ميكــن  فإن
 نيوزيلندا أن تنفذ العقوبة املفروضة يف اخلارج أو ما تبقى منها.ل
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مبوجــب  أمــر يف اجمللــس أو هنــاك معاهــدة لتســليم اجملــرمني وميكــن تســليم املــواطنني مــا مل تكــن  
ت فيمــا بــني الدولــة الطالبــة،    ترتيبــات أو تعهــدا أيِّ أو  مــن قــانون تســليم اجملــرمني    ١٦ ادةاملــ
ــدا و ــااذلــك (املعلــى خــالف  تــنص نيوزيلن ــانون تســليم  ١( ٤٨و ) (ج)٢( ٣٠ن دت ) (أ) مــن ق

 طلـب التسـليم علـى    رفضمي دعوى مالحقة قضـائية عنـدما يـ   التزام بتقد وال يوجد أيُّ اجملرمني).
 الشخص املطلوب هو مواطن.أنَّ أساس  جمرد

احلـد األدىن  تسـتويف  الـيت  مجيع اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة      يف االعتبارنيوزيلندا  أخذوت
 للعقوبة املنصوص عليه يف القانون الوارد يف معاهدات تسليم اجملرمني.

 ٢٨لــى التســليم (املادتــان وميكــن اختــاذ إجــراءات تســليم عاجلــة إذا وافــق الشــخص املطلــوب ع 
 ٣٦(املادتــان  اجلــداول الزمنيـة الـيت حيــددها القـانون   تسـاهم  )، ومـن قـانون تســليم اجملـرمني    ٥٣و
 فور صدور أمر التسليم. من قانون تسليم اجملرمني) يف التعجيل بعملية تسليم اجملرمني ٥٧و

 من قانون تسليم اجملرمني). ٤٢و ٤١و ٢٠و ١٩احتجاز األشخاص املطلوب تسليمهم (املواد  كنومي

اكمـة الشـخص أو معاقبتـه علـى أسـاس متييـزي أو       حمل ما الُتمسإذا  املطلوبنيرفض تسليم  يتعنيو
مـن قـانون تسـليم     ٧ ادةالشـخص املطلـوب ألسـباب متييزيـة (املـ      كانـة مـن شـأنه اإلخـالل مب   كان 

 على مسائل مالية. أيضاً منطويةاجلرمية  جملرد اعتبار). وال ميكن رفض تسليم اجملرمني اجملرمني

لــدول الطالبــة قبــل تقــدمي طلــب التســليم، ولكنــها  العمليــة، تتشــاور نيوزيلنــدا مــع ا مــن الناحيــةو
 تتشاور معها قبل رفض التسليم. وليس للدول الطالبة مكانة قانونية يف إجراءات التسليم.  ال

  وال ميكن لنيوزيلندا نقل األشخاص احملكوم عليهم أو اإلجراءات اجلنائية.
  

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
، إىل ١٩٩٢ ينظمها قـانون املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة لعـام      املتبادلة املساعدة القانونية 

  جانب عدة معاهدات ثنائية ومتعددة األطراف.
فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت قـد يعتـرب       كـذلك  املسـاعدة،   أوجـه  القانون توفري طائفة واسعة من جييز

 ميكن احلصول على بيانات أو تقدمي أدلة مـن املشـتبه هبـم    الشخص االعتباري مسؤوال عنها. وال
) مـن  ١( ٣٣مبوافقـة الشـخص (املـادة    إالَّ يف نيوزيلندا استجابة لطلب املساعدة القانونية املتبادلة 

ــانون املســاعدة   ــةق ــة)  املتبادل ــى اإلدالء    يف املســائل اجلنائي ــار الشــهود عل بالشــهادة . وميكــن إجب
 ).يف املسائل اجلنائية املتبادلةن املساعدة قانومن  )١( ٣٢  (املادة

 ٥ ادةاملعلومات مع بلـدان أخـرى دون طلـب (املـ     تتبادلوبشكل غري رمسي، ميكن لنيوزيلندا أن 
ــة  مــن ــة قــانون املســاعدة املتبادل ــدا إىل   يف املســائل اجلنائي ــة العمليــة، تســعى نيوزيلن ). ومــن الناحي

 .املتلقاة سرية املعلوماتللطلبات املتعلقة باحلفاظ على االمتثال 

وال تــرفض نيوزيلنــدا تقــدمي املســاعدة علــى أســاس الســرية املصــرفية، ولكنــها قــد تــرفض تقــدمي    
ــة التجــرمي أو   ــاإلجراءات    املســاعدة (أ) يف غيــاب ازدواجي ــق الطلــب ب ــدما يتعل مبوجــب (ب) عن

 تشـكل نشـاطاً  لا مل تكن ارتكبت يف نيوزيلند لواجلرمية  ولكن، قانون العائدات املتأتية من اجلرمية
يف املسائل اجلنائية ) من قانون املساعدة املتبادلة٢( ٢٧(املادة  ا كبرياًإجرامي.( 
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 ا للمساعدة القانونية املتبادلة.قانوني وميكن لنيوزيلندا أن تعترب االتفاقية أساساً

كـوم  جـزين أو احمل ألف من القـانون النقـل املؤقـت لألشـخاص احملت     ٤١إىل  ٣٨وتتناول املواد من 
تقــدمي  ، خالفــاً لــذلك،أو اتشــهادب اإلدالء اهلويــة أو كشــفإىل دولــة أخــرى ألغــراض  علــيهم

 املساعدة يف احلصول على أدلة للتحقيقات أو املالحقات القضائية أو اإلجراءات القضائية.

قـانون املسـاعدة   مـن   ٢٥ادة النائب العام هو السـلطة املركزيـة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (املـ      و
العـام، وعـادة مـا تفـوض      وكيـل ). وقـد مت تفـويض هـذه السـلطة إىل ال    املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة 

ــة العمليــة،   وكيــلبــدورها إىل نائــب ال ســلطة هــو التــاج  حمــاميمكتــب  فــإنَّالعــام. ومــن الناحي
تقيـيم  اج علـى  حمـامي التـ  مكتـب   رصاألمني العام لألمـم املتحـدة بـذلك. وحيـ     أُبلغمركزية، وقد 

 ن مـدى إمكانيـة  العام عـ  لوكيلشورة لنائب اتبادلة الواردة، ويقدم املساعدة القانونية املطلبات امل
 بلغ الدولة الطالبة هبذا القرار.يطلوبة وساعدة املمنح امل

طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة الصـادرة بالتشـاور مـع هيئـة االدعـاء        مكتب حمامي التاج ويعدُّ
 ع عليها.يوقيتوىل نائب الوكيل العام املوافقة والتو

ــوُت بــذلك.  نيوزيلنــدا األمــني العــام لألمــم املتحــدة   أبلغــتل الطلبــات باللغــة اإلنكليزيــة، وقــد  قَب
 عــن طريــق الربيــد اإللكتــروين. وأنســخة مطبوعــة يف  اإمَّــ الطلبــاتمكتــب حمــامي التــاج  ىتلقــوي

املنظمـة الدوليــة للشـرطة اجلنائيــة (اإلنتربـول). وأكــدت     مــن خـالل تلقــي الطلبـات   أيضـاً وميكـن  
 خطيـا  تأكيـدها  شـريطة القانونيـة املتبادلـة الشـفوية    نيوزيلندا تقبل طلبـات املسـاعدة   أنَّ السلطات 
 .فيما بعد

اءات احملليـة، ميكـن عقـد    مـع إمكانيـة مسـاع الشـهود مـن خـالل وصـلة الفيـديو يف اإلجـر          شياًاومت
التداول بالفيـديو فيمـا يتعلـق بطلبـات املسـاعدة       من خالل أيضاً ا القبيلهذ من ستماعجلسات ا

 القانونية املتبادلة.

ص للمعلومـات الـواردة نتيجـة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة       وقد وضـعت نيوزيلنـدا مبـدأ التخصُّـ    
ميكــن ). ومــن الناحيــة العمليــة،   قــانون املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة    مــن  ٢٣ ادة(املــ

لنيوزيلنــدا أن متتثــل لطلبــات إبقــاء املعلومــات ســرية وتتشــاور مــع الدولــة الطالبــة إذا طلــب منــها  
 الكشف عن املعلومات عند تنفيذ طلب للمساعدة القانونية املتبادلة.

من القـانون علـى أسـباب إلزاميـة وتقديريـة لـرفض املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة.           ٢٧وتنص املادة 
 سائل مالية. وحتـيط الـدول الطالبـة علمـاً    شاملة مل أيضاًاألسباب اجلرمية اليت تعترب وال تشمل هذه 

 ).قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةمن  ٢٨بأسباب الرفض (املادة 

وتتشــاور نيوزيلنــدا مــع الدولــة الطالبــة لضــمان أن تكــون مجيــع املعلومــات املطلوبــة الختــاذ قــرار  
متاحـة، ولكنـها ال تتشـاور بالضــرورة مـع الدولـة الطالبـة قبـل رفـض تقــدمي         بشـأن تنفيـذ الطلـب    

 ٢٩ادة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة بشـروط (املـ      قدميت رهنأن ت أيضاًاملساعدة. وميكن لنيوزيلندا 
 قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية).من 
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ملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة رغـم عـدم وجـود       تحمل نيوزيلندا التكاليف العادية لتنفيـذ طلبـات ا  تو
 حكم يف هذا الصدد.

  شروط تراها مناسبة.أيِّ الوثائق غري املتاحة للجمهور رهنا ب طرةجيوز لنيوزيلندا، وفقا لتقديرها، مشاو
  

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

تتعـــاون ســـلطات إنفـــاذ القـــانون مـــن خـــالل منظمـــات وشـــبكات مثـــل اإلنتربـــول، وجمموعـــة  
رابطة التعـاون االقتصـادي آلسـيا واحملـيط     لوالفريق العامل املعين مبكافحة الفساد التابع إيغمونت، 

اهلادئ، وشبكة وكالة اجلرمية االقتصادية، واملركز الدويل لتنسيق مكافحة الفساد، وقـادة شـرطة   
والشـرطة ضـباط اتصـال يعملـون      احمليط اهلادئ. وملكتب مكافحة جرائم االحتيـال اخلطـرية  جزر 

ــات          ــن االتفاق ــددا م ــانون ع ــاذ الق ــد أبرمــت وكــاالت إنف ــات قضــائية أخــرى، وق ــدة والي يف ع
 ومذكرات التفاهم مع النظراء الدوليني.

  وميكن لوكاالت إنفاذ القانون أن تتعاون على أساس االتفاقية.
ــة       كــل مــن  ويســتفيد ــربات اجلرمي ــال اخلطــرية والشــرطة مــن خمت مكتــب مكافحــة جــرائم االحتي

مـــن األجهـــزة اإللكترونيـــة، الـــيت ميكـــن   انطالقـــاً اإللكترونيـــة للمســـاعدة يف حفـــظ املعلومـــات 
مـن خـالل    أيضـاً استخدامها عند التعاون مع وكاالت إنفاذ القانون األخرى. وتتعاون نيوزيلنـدا  

 ائيي التحقيق احلاسويب.الرابطة الدولية ألخص

مـع   ربمـة املعلومـات امل  تبـادل وميكن لنيوزيلندا أن تضطلع بعمليات مشتركة على أساس اتفاقـات  
 قانون مكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية).من  ٥١وكاالت خارجية (املادة 

ــق اخلاصــة      واســتناداً ــدا أن تســتخدم أســاليب التحقي ــة، ميكــن لنيوزيلن ــانون البحــث واملراقب إىل ق
االتفاقية. وعلى أساس كل حالة على حدة، ميكـن اسـتخدام    اليت تنص عليها رائماجلللتحقيق يف 

 التقنيات على الصعيد الدويل. تلك

باعتبارهـا   ولـة يف احملكمـة  مقب األدلة اليت يتم احلصول عليها من خالل أساليب التحقيـق اخلاصـة  و
 ).من قانون األدلة ٨و ٧(املادتان  مهمةأدلة 

ــذي          ــارك والضــرائب ال ــانون اجلم ــة مشــروع ق ــارة القطري ــان وقــت الزي ــى الربمل ــد عــرض عل وق
يشـمل  يستهدف، يف مجلة أمور، توسيع نطـاق اسـتخدام التسـليم املراقـب علـى الصـعيد الـدويل ل       

  عظم جرائم الفساد.م
    

  دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
  

نيوزيلندا على االستعراض والتشاور مع الدول الطالبة خبصوص مشـاريع طلبـات    حرُص  •  
؛ ٤٤مــــن املــــادة  ١٧و ١تســــليم اجملــــرمني واملســــاعدة القانونيــــة املتبادلــــة (الفقرتــــان 

  )٤٦من املادة  ١٦و ١  الفقرتان
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لنشـيطة يف تقـدمي املسـاعدة التقنيـة لفائـدة هيئـات       دور نيوزيلندا باعتبارها مـن اجلهـات ا    •  
  )٤٨إنفاذ القانون يف املنطقة (املادة 

بلــد آخــر تتمثــل  أيِّ شــخص يف أيِّ اســتطاعة نيوزيلنــدا تقــدمي املعلومــات وتلقيهــا مــن     •  
ــاة      ــال أو التحقيــق فيهــا أو حماكمــة اجلن وظائفــه، أو تشــمل، يف كشــف حــاالت االحتي

  )مكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطريةقانون من  ٥١(املادة 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  :ى نيوزيلندا مبا يليتوَص
(ب) من االتفاقيـة قابلـة    ٢٥وفقا للمادة  نصوص عليهامان أن تكون مجيع اجلرائم املض  •  

 )٤٤من املادة  ٧و ١لتسليم مرتكبيها (الفقرتان 

املوافقـة  ة التجـرمي؛ ومـنح   التسليم يف غياب ازدواجيـ  املوافقة على منح تودنيوزيلندا  لعل  •  
لشــخص املطلــوب علــى التســليم يف احلــاالت الــيت ال يوافــق فيهــا ا كمــلالتســليم املعلــى 

مـن قـانون تسـليم     ٣عليهـا اجلـزء    سـري ت اليت ال تشمل الدول اليت يويف احلاال كملامل
 )٤٤من املادة  ٣و ٢اجملرمني (الفقرتان 

(ب) مـن االتفاقيـة املدرجــة يف    ٢٥للمــادة  وفقـاً  نصــوص عليهـا مجيـع اجلـرائم امل   مراعـاة   •  
 )٤٤من املادة  ٤معاهدات تسليم اجملرمني (الفقرة 

 ميقـد تفينبغـي  الشـخص املطلـوب مـواطن،    أنَّ فض طلـب التسـليم فقـط علـى أسـاس      إذا ُر  •  
مـن   ١١(الفقـرة   لتِمسـة امل املختصة للمحاكمة بناء على طلـب الدولـة   االقضية إىل سلطاهت

 )٤٤املادة 

نظـر يف تنفيـذ احلكـم    الفينبغـي  الشـخص املطلـوب مـواطن،    نَّ لب التسليم ألإذا رفض ط  •  
 )٤٤من املادة  ١٣الصادر يف اخلارج أو ما تبقى منه (الفقرة 

فرصـة  نحهـا  مل جملرمقتضاء، مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض تسليم االتشاور، عند اال  •  
 )٤٤ ملادةمن ا ١٧الفقرة (لعرض آرائها 

النظــر يف إبــرام اتفاقــات بشــأن نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم         تــود نيوزيلنــدا لعــل  •  
 )٤٥  (املادة

(أ)  ٣(الفقــرة  ى اإلدالء هبــاتيســري أخــذ أقــوال املشــتبه هبــم حــىت وإن مل يوافقــوا علــ         •  
 )٤٦املادة   من

قـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف غيـاب ازدواجيـة       ع نيوزيلندا على عدم رفض تتشجَّ  •  
، العائـدات املتأتيـة مـن اجلرميـة     قانونمبوجب وعندما يتعلق الطلب باإلجراءات  ،التجرمي

ينبغــي أن و؛ ارتكبــت يف نيوزيلنــدا لــو ا كــبرياًإجراميــ نشــاطاً اجلرميــة تشــكل مل تكــن إذا
 ٩احلـاالت (الفقـرة    تلكنطوي على تدابري قسرية يف تقدم على األقل املساعدة اليت ال ت

 )٤٦من املادة 
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ضمان إجراء مشاورات مع الدولة الطالبة قبل رفـض أو تأجيـل تنفيـذ طلـب للمسـاعدة        •  
 )٤٦من املادة  ٢٦القانونية املتبادلة (الفقرة 

 )٤٧النظر يف إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   •  

 يفمــارك والضــرائب، مبــا يكفــل،    علــى مواصــلة اعتمــاد قــانون اجل    ع نيوزيلنــداتشــجَّ  •  
احلجــز  أســاليب مــن قبيــل ب الســماحراقــب علــى الصــعيد الــدويل،  اســتخدام التســليم امل

 ا،ا أو جزئيــ، كليــالبضــائع أو األمــوال أو إزالتــها أو اســتبداهلا واحلــرص علــى اســتمرارية
  )٥٠املادة من  ٤ية (الفقرة االتفاق اليت تنص عليها رائماجلجلميع  بالنسبة

 


