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   خالصة وافية -       ثانيا   
   فيجي  

 مقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لفيجي في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة   - 1 
 لمكافحة الفساد 

ــا  في   ، و خلت االقفا ية حيز النفاذ  2008أيار/مايو  14انضـــمت فيجي  لت اقفا ية األمم المتحدة لمحافحة الف ـ
 .2008حزيران/يونيه  13في فيجي في 

                                                                                                 واســــــت فرذ قنفي  فيجي للفصــــــلين ال ال  والراية من االقفا ية في ال ــــــنة األولت من الدورة األولت لالســــــتفراذ، 

 (.CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.6)  2012آذار/مارس    23                                           وقد ن شرت الخالصة الوافية ل لك االستفراذ في  

شــــمط ا اار النانوني الواني لمنة الف ــــا  ومحافحته، علت وجه الخصــــوو، الدســــتور، وقانون منة الر ــــوة،  وي 
الم ــتنلة لمحافحة الف ــا ، وقانون الخدمة المدنية، وقانون االنتخايات، وقانون ا  ارة المالية، فيجي وقانون لجنة  

م. ال متبا لة في الم ـالط الجنالية، وقانون عالدات الجر وقانون ا بالغ عن المفامالت المالية، وقانون الم ـاعدة ال
 وقنف  الصحوك الدولية من خالل سن قشريفات وسوابق قانونية وانية.

ــا ، ومحت  المراجة  ــتنلة لمحافحة الف ـ ــا  ومحافحته لجنة فيجي الم ـ ــارفة في منة الف ـ ــات المشـ ــ ـ ــمط المؤسـ وقشـ
  المدعي الفام، ومحت  مدير النيايات الفامة، وجهاز  راة الفام، ووحدة االستخبارات المالية في فيجي، ومحت 

                                                                     ، و الرة ا يرا ات والجمارك في فيجي. وأنشــــــــأت فيجي أيضــــــــا  مجل ــــــــا  وانيا   يفيجيفيجي، ومحت  االنتخايات 
 لمحافحة غ ط األموال.

المبا رة المشـــــترفة بين  ذلك وقتفاون ســـــلنات  نفاذ النانون في فيجي من خالل آليات و ـــــبحات مختلفة، يما في 
مصـــــرن التنمية ا ســـــيول ومننمة التفاون والتنمية في الميدان االقتصـــــا ل لمحافحة الف ـــــا  في آســـــيا والمحي  
الها ئ، وفريق آســــــــــيا والمحي  الها ئ المفني ي، ــــــــــط األموال، والمننمة الدولية للشــــــــــراة الجنالية، ومجموعة 

                                                     ي عضـــــــو  أيضـــــــا  في أمانة منتدل جزر المحي  الها ئ، و ـــــــبحة  ي،مونت لوحدات االســـــــتخبارات المالية. وفيج
موظفي النانون في جزر المحي  الها ئ، وراينة وحدات االســـــــــــــتخبارات المالية لجزر المحي  الها ئ، والراينة 

المؤســ ــات الفليا لمراجفة الدولية للمدعين الفامين، وراينة المدعين الفامين في منننة المحي  الها ئ، وراينة  
 المحي  الها ئ.ح ايات في ال
  

 الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -2-1 

  (6و 5 سياسات وممارسات محافحة الف ا  الوقالية؛ هيئة أو هيئات محافحة الف ا  الوقالية )الما قان  
ــريفي والتننيمي   ــا ، ولرنها قفتمد علت  اارها التشـ ــة لمحافحة الف ـ ــة محرسـ ــياسـ ــتراقيجية أو سـ ــة فيجي اسـ لم قضـ

وقر  يفض التدابير المتفلنة يالححم الر ــيد فوســيلة للحد النالم لتفزيز النزاهة والشــفافية والم ــاولة ولمنة الف ــا . 
وأوضـــــحت ال ـــــلنات أن  . 2017التي صـــــدرت في عام  عاما  20لفترة ة الوانية نمالي  ا  الخنةمن الف ـــــا  في  

 لجنة فيجي الم تنلة لمحافحة الف ا  قفمط علت صياغة واقتراح سياسة وانية لمحافحة الف ا .

وقتولت لجنة فيجي الم ـتنلة لمحافحة الف ـا  م ـؤولية محافحة الف ـا  وقفزيز النزاهة والم ـاولة والشـفافية. واللجنة 
ــاي  ــا ،  محلفة يالتحنيق في قضـ ــاليا ، وقوجيه جهو  الححومة في مجال محافحة الف ـ ــا  ومالحنة مرقربيها قضـ                                                                               ا الف ـ

 وإذفاو الوعي وق قيف المواانين.
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  ارة منة  فما قننر                           ، وقرصـــــــــد قنفي ها وق قي مه. الفموميةوقجرل اللجنة قنييمات لتأثير الف ـــــــــا  علت ال ـــــــــلنات  
ــا  التايفة لها في ممارســـــات وإجراوات ا  ارات الححومية والهيئات  ــيات لتفزيز أارها الفمومية الف ـــ وقندم قوصـــ

  وعيإذفاو الا  ارة ي ه ه الم تنلة لمحافحة الف ا (. وبا ضافة  لت ذلك، قنوم فيجي من قانون لجنة   12)الما ة 
للجنة برصــد وقنييم  التاية جتمة المحلي. وينوم ق ــم الرصــد والتنييم النناعين الفام والخاو والمدارس والم   اخط

 قح ين البرمجة. طمن أجففالية أنشنة الوقاية 

                                                                                                    وقد ف لفت لجنة  صـالح النوانين في فيجي ياسـتفراذ و راسـة النوانين الوانية ي ية  صـالحها وقنويرها، ولرنها  
لة لمحافحة الف ا  قجرل قنييمات  ورية لنوانين محافحة قوقفت عن الفمط. وعلت الرغم من أن لجنة فيجي الم تن

ــا    قوجد عملية منهجية للتنييم  ال قنديم منترحات  لت محت  المدعي الفام  جراو قفديالت عليها،   طمن أجالف ـــــــ
 محافحة الف ا .المتفلنة ي الدورل للصحوك النانونية والتدابير ا  ارية 

وينص الدسـتور علت أن علت لجنة فيجي الم ـتنلة لمحافحة الف ـا  أن ق ـتر ـد يالمفايير التي وضـفتها االقفا ية 
أو ح ـبما ينص عليه  ياسـت ناو المحامم،                                                              وأن قرون فيانا  م ـتنال  ال يخضـة لتوجيه أو رقاية أل  ـخص أو سـلنة

ويجوز لــه عزلــه بنــاو علت مشــــــــــــــورة لجنــة  رليس اللجنــة(. ويتولت الرليس قفيين 115النــانون المحتو) )المــا ة 
التمويط والموار   ما يحفي من  من قانون اللجنة الم ـــــتنلة(. ويتفين أن يحفط البرلمان 5 ما ةالخدمة النضـــــالية )ال
من الدســتور( ويج   115من الما ة  14 او مهامها وواجباقها يصــورة م ــتنلة وففالة )الفنرة  لتمحين اللجنة من أ

 من قانون اللجنة الم تنلة(. 4أن قتحمط الححومة نفنات اللجنة )الما ة 

                                                                                                       وقشارك فيجي في المبا رات والمننمات ا قليمية والدولية التي ق اعد في منة الف ا  علت النحو الم بي ن أعاله.

ــاعد الدول  ــلناقها التي يمحن أن ق ـ                                                                                                        وقد ذ م  رت فيجي يالتزامها يإبالغ األمين الفام لألمم المتحدة ياســـم وعنوان سـ
                                                       األاران األخرل علت وضة وقنفي  قدابير محد  ة لمنة الف ا .

  
النضالي وأجهزة النياية  النناع الفام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين الفموميين؛ التدابير المتفلنة يالجهاز   

  ( 11و 8و 7الفامة )الموا  
يشـــــــــــحط فر ل. وينص الدســـــــــــتور علت أن التوظيف والتر ية يج  أن   الفموميةالهيئات قتم عملية التوظيف في  

  لت الندرة والتفليم والخبرة وخصــــــــــــــالص الجدارة  وف اي ــــــــــــــتندا  لت الموضــــــــــــــوةية والحيا  والمناف ــــــــــــــة الفا لة،  
 (.‘1’ 123)الما ة 

 واالختياريشـــــــــأن االســـــــــتندام  2016لالســـــــــتندام يموج  المبدأ التوجيهي لفام المدنية   الخدمة ويخضـــــــــة موظفو 
ــا ر عن المفتوحين والنالمين  ــلة يشـــــأن الفموميةالخدمة   مفوضـــــيةعلت الجدارة الصـــ ، ال ل يتضـــــمن لوالل مفصـــ

علت الموظفين   ه ال يننبقولرنــ الخــدمــة المــدنيــة اختيــار الموظفين. ويننبق هــ ا المبــدأ التوجيهي علت موظفي 
ــاملين                                 والتحنق من الجهـــات المرج يـــة أمر   في األجهزة وا  ارات الححوميـــة. منهم الفموميين ا خرين م ـــط الفـ
جيهي. وقتنلـ  المبـا ئ التوجيهيـة الصـــــــــــــــا رة يموجـ  األوامر الفـامـة ا عالن   لزامي في  اـار هـ ا المبـدأ التو 

المفتوح عن المناصــــــــ  الشــــــــاغرة، وقخضــــــــة فرو التر ية والتنوير للمناف ــــــــة المفتوحة. ويمحن االاالع علت  
 استفراذ  جرالي لجمية قرارات التوظيف.

ــت ناو موظفي وحدة االســـــــــــــتخبارات المالية    موجو ات يال                                 هم علت قنييم أمني يشـــــــــــــمط  قرارا   يننول قفيين  ال ين وباســـــــــــ
.  التي ق فتبر عرضـة للف ـا  يصـفة خاصـة لتوظيف في الوظالف  لالسـتندام أو ا ، ال قوجد  جراوات محد ة  والخصـوم 

موظفي النناعين الفام فالدة األخال يات ومحافحة الر ـوة ل يتفلق ي                                           لجنة فيجي الم ـتنلة لمحافحة الف ـا  قدريبا   ننم وق 
، علت النحو المحــد  في قنييمــات النزاهــة.  أمبر والخــاو، وفــ لــك في األجهزة التي قننول علت مخــاار ف ـــــــــــــــا  

 النزاهة. يتفلق ي                              وزارة الخدمة المدنية قدريبا  قوفر  مما 
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ر  جــداول   ــفــت لل الخــدمــة المــدنيــة عبر ا نترنــت في رواقــ  ال                وق نشـــــــــــــ  . 2016تنقيل في عــام ال و  ة مراجفــ وقــد خضـــــــــــ
عنـد. ويحصــــــــــــــط أعضــــــــــــــاو اللجـان والهيئـات الـدســـــــــــــتوريـة علت راقـ   قحـد  يموجـ  الـدالمين رواقـ  فر يـة  ولألمنـاو 
 الرليس.  يحد ه 

من الـدســــــــــــــتور. ويحنر قـانون األحزا)  83و 57و 56وقر  مفـايير التر ــــــــــــــل لالنتخـاـيات البرلمـانـية في الموا   
                                                               مندمة  لت األحزا) ال ياسية والمر حين األفرا ، فضال  عن أل هبات من ال ياسية جمية الم اهمات األجنبية ال

 والر فيجي  10  000في ال نة   يمتهاتجاوز ق الشرفات. وال يمحن قنديم هبات  ال من جان  األفرا ، ويج  أال 
 والر من  والرات الواليــات المتحــدة وقــت  عــدا  التنرير(. ويتفين علت األحزا) والمر ــــــــــــــحين   4 600)حوالي 

سـجط األحزا) ال ـياسـية في محت  االنتخايات في فيجي ين مأالرشـف عن هوية مانحيهم وقنديم قنرير مالي  لت 
          يوما  من   30بط هم قخصــــــــــومهم و موجو اق                                              يوما  من نهاية ال ــــــــــنة المالية، فضــــــــــال  عن بيان ي  30في غضــــــــــون 

 ، وقخضة جمية البيانات للمراجفة.سنويةاالنتخايات. ويج  علت األاران أن قندم قنارير مالية 

ــلوك في الخدمة    ــمن مدونة قواعد ال ـــــ ــأن واج  قجن  الفمومية وقتضـــــ                                                        الوار ة في قانون الخدمة المدنية أححاما  يشـــــ
التضـار) الحقيني أو الناهر في المصـالل وا فصـاح عنه. وقر  أححام مماثلة في مدونات متخصـصـة، م ط مدونة 

  ، ومدونة قواعد ال ـــلوكلال ـــتراو لجنة فيجي الم ـــتنلة لمحافحة الف ـــا ، والمبا ئ التوجيهية الخاصـــة ب قواعد ال ـــلوك 
حـاالت  التحنيق في الفمومـية لخـدمـة موظفي ا محـت  مـدير النـياـيات الفـامـة. ويمحن للمححمـة الـتأ يبـية ل الخـاصــــــــــــــة ي 

 من قــانون الخــدمــة المــدنيــة(.   7، ممــا يؤ ل  لت اقخــاذ  جراوات قــأ يبيــة )المــا ة والمــدونــات  النوانين  هــ ه  انتهــاك 
ــألة قشــــحط   حاالت  ة وال قوجد مبا ئ قوجيهية أو لوالل رســــمية يشــــأن فيفية   ار  ــالل، ولرن ه ه الم ــ قضــــار) المصــ

                                                                اللجـنة. وفي وـقت الزـيارة الن نرـية، فـان مشـــــــــــــروع مـدوـنة لنواعـد ال ـــــــــــــلوك قننمهـا جزوا من اـلدورات الـتدريبـية التي 
ــا  علت البرلمان. وفي حال  قراره  ــالل والدخط وال ا                                     مفروضـ ــار) المصـ ــتننم قجن  قضـ وغيرها من   موجو ات ، فإنها سـ
رفيفي الم ـتول، وأعضـاو البرلمان،  ال لم ـؤولين المنتخبين والمفينين الن ـبة ل المصـالل وااللتزامات، وا فصـاح عنها ي 

ــفافية  ــاولة والشــــ ــت شــــــح ط لجنة للم ــــ ــاليين، وجمية الموظفين الفموميين، وســــ رصــــــد االمت ال  بهدن                                                                                 والموظفين النضــــ
أن يفلنوا ـيالففـط   الفنـاوات الححومـية ـيات الفـاـمة وأعضــــــــــــــاو مجلس للمـدوـنة. ويجـ  علت موظفي محـت  ـمدير النـيا 

 المالية والتجارية يموج  مدونات قواعد ال لوك الخاصة بهم.  هم عن مصالح 

وقوفر لجنة فيجي الم ـتنلة لمحافحة الف ـا  وسـالط لغبالغ عن الحوا ل المتصـلة يالف ـا  علت موقفها الشـبحي،  
                                                           اريق البريد ا لرتروني أو  ــــــخصــــــيا . ولدل الشــــــراة خ   بالغ مجاني عن اريق خ  هاقفي مجاني، أو عن 

قتفلق يجهاز اوال األسبوع لغبالغ عن الشحاول التي و يمحن استخدامه، مة  غفال األسماو، علت مدار ال اعة  
ــا   ــراة والف ــ ــا   مدعي، أعلن ال2019ها. وفي عام  اخلالشــ ــحاول المتفلنة يالف ــ الفام أنه يج  قنديم جمية الشــ

فيجي  لت األمين الدالم لوزارة االقتصـــــــا ، وأن األمين هو الم ـــــــؤول عن ضـــــــمان  حالة ه ه الم ـــــــالط  لت لجنة  
ــمية لغبالغ  اخط الهيئات  ــا . وإلت جان  ه ا االلتزام، ال قوجد آليات رســــــــ ــتنلة لمحافحة الف ــــــــ .  الفموميةالم ــــــــ

الم فورة   2018ياو( وقنص مدونة قواعد ال ــــــــــلوك لفام  30 لزامي يموج  قانون منة الر ــــــــــوة )الما ة  وا بالغ
 أعاله علت حماية المبل،ين عن المخالفات.

ــاواة في المفاملة   ــاو، وعدم التحيز، والنزاهة، والم ـ ــتناللية النضـ ــلوك علت اسـ ــالية لنواعد ال ـ وقنص المدونة النضـ
ــالحه أمام النانون.  ــالية م لما  ومنلفا  علت مصــــ ــخص ال ل يمارس وظالف قضــــ ــي النانون أن يحون الشــــ                                                                                وينتضــــ

 الشخصية وااللتمانية والمالية وأن يحون علت علم في حدو  المفنول يالمصالل المالية ألفرا  أسرقه.

قتضمن  روط ا فصاح   لوك قشمط جمية الموظفين و قواعد مفصلة لنواعد ال الفامة مدونة  النيايات ولدل محت  مدير   
                                                                       للموظفين وأفرا  أســرهم. وبموج  الدســتور، ي نل  من البرلمان أن يحفط قوفير يالن ــبة عن حاالت قضــار) المصــالل 

 ما يحفي من التمويط والموار  للمحت  لتمحينه من ممارسة سلناقه وأ او مهامه وواجباقه ياستناللية وففالية. 

 لمحافحة الف ا   ورات قدريبية في مجال األخال يات لفالدة  الرة النضاو.وقننم لجنة فيجي الم تنلة 
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  (9المشتريات الفمومية وإ ارة األموال الفمومية )الما ة   
لال ـتراو                                           . وق  ـترمط ه ه اللوالل يالمبا ئ التوجيهية الفموميةلوالل المشـتريات الفمومية يموج                     ق نن م المشـتريات   

ال ـــــــتراو في فيجي، والتي قحد  ا جراوات والفمليات التفصـــــــيلية المتفلنة يشـــــــراو ال ـــــــلة التي أصـــــــدرها محت  ا
ــتراو  والخدمات واألعمال في الححومة. ويفحف محت   ــتريات التي قنط  يمتها عن  اال ــــــــ علت قننيم وإ ارة المشــــــــ

 والر من  والرات الواليـــــات المتحـــــدة(. ويجـــــ  أن يوافق مجلس  23 000 والر فيجي )حوالي  50 000
قحنيق وقشــــمط المبا ئ التوجيهية لفمليات اال ــــتراو ضــــمان   يمة.األعلت علت المشــــتريات   ةالفناوات الححومي 

 (.3البند ، وقشجية المناف ة، وضمان الم اولة والشفافية )أفضط مر و  من المبالغ المصروفة

ــول علت ث   ــلة أو خدمات أو أعمال قتراوح  يمتها ويج  الحصـ ــراو سـ ــية علت األقط لشـ ــفار قناف ـ الثة عروذ أسـ
ــت   والر فيجي   50 000وفحد أ نت  100بين   والر من  والرات  23 000و  والرا 46 )أل ما بينفحد أقصــ

                                                                        (. ويجـ  أن يـ دعت  لت قنـديم الفروذ لفمليـات اال ــــــــــــــتراو التي قزيـد  يمتهـا علت  29 بنـدالالواليـات المتحـدة( )
 (.30البند  والر فيجي ) 50 000

                                                                                             ويجـ  أن قتيل جمية البـات قنـديم الفروذ وقتـا  مفنوال  ألصـــــــــــــحـا) الفروذ المحتملين للر  عليهـا، ويجـ  أن  
و ومفايير التنييم الخاصة يإرساو عند اال تراو. قتضمن جمية المفلومات الالزمة، يما يشمط مواصفات ذلك اال ترا 

                                                                                          ويجــ  نشـــــــــــــر جمية البــات قنــديم الفروذ مرقين علت األقـط في صـــــــــــــحيفــة واحـدة علت األقـط ق وز ع  في فيجي، 
مواقة  ال                                                                                             االقتضاو، في المنشورات الخاصة أو المجالت التجارية ذات الصلة التي ق وز ع  في بلدان أخرل، وعلت  وعند 

 (. 37 بند ال                                                                                لححومة. ويج  قنييم جمية الفناوات الوار ة وفنا  لمفايير التنييم المحد ة سلفا  ) تايفة ل الشبحية ال 

ــاو الفند أو  بالغ جمية مندمي الفروذ يالنرار، ويجوز لمندمي الفروذ االســـتفالم عن   ويج  نشـــر قرار  رسـ
 (.46و 45البندان أسبا) النرار )

ــتراو. ويج     ــؤون المالية قبط بدو نفاذ عند اال ـ ــحاول  لت األمين الدالم لشـ ــون ويمحن قنديم الشـ  30القيام، في غضـ
ر قرار خني يبين أسبا) النرار والتدابير التصحيحية الواج  اقخاذها في حال قأييد الشحول. ويخضة ا صد           يوما ، يإ 

ــالية )ال  ــتراو )الما  (. 51و  50 بندان النرار للمراجفة النضـ ــجة المبا ئ التوجيهية لفمليات اال ـ منها(   6- 4- 3 ة وقشـ
 األجهزة علت مفالجة الشحاول عن اريق التواصط أو التوفيق. 

ــمن المبا ئ التوجيهية   ــتراو  وقتضــــــــ ــية التي ينب،ي أن قرون لال ــــــــ ــاســــــــ الموظفين الفموميين   لدلالرفاوات األســــــــ
ــارفين في ــتراو، و عملية  المشــــــ ــتراو الححومي األخالقي،   10اال ــــــ ــار)  ا بالغي والتزامات قواعد لال ــــــ عن قضــــــ

ــار)   ــالل. وعند ا عالن عن قضـ ــاللالمصـ ــاو مجلس الفناوات الححومي للمصـ ــتبفد أعضـ من قنييم الفناو  ة                                      ، ي  ـ
 (. وقنوم لجنة فيجي الم تنلة لمحافحة الف ا  بتدري  الموظفين الم ؤولين عن اال تراو.18 بند)ال

ــا  المتفلنة ي وينص قانون ا  ارة المالية والتفليمات                                                                المالية علت ا بالغ عن النفنات وا يرا ات. وي ف د  وزير االقتصـــــ
  ه ا النانون                                                                                           مط ســنة قانونا  ســنويا  للمخصــصــات، مرفنا  بوثينة قحد  قفاصــيط مبالغ المخصــصــات المدرجة، وي فتمد 

                                                               ون ا  ارة المالية(. ويمحن االاالع علت الميزانية، فضــال  عن بيانات  من قان  14برلمان )الما ة في ال يفد مشــاورات 
المخصــصــات الفصــلية، والبيانات المالية نصــف ال ــنوية، والتنارير والبيانات المالية ال ــنوية، علت موقفي البرلمان  

واضـــحة   ـــيرات والححومة علت  ـــبحة ا نترنت. وقنشـــر فيجي مجموعة من الموا  عن الميزانية ال ـــنوية قتضـــمن قف 
                                         مندمة في  ـــحط ســـهط االســـتفمال والفهم. ووفنا  عمومية ميزانية فط هيئة المتفلنة ي مفلومات شـــأن ال ي  وننااا رلي ـــية 

                                                                                             لما ذفرقه ســلنات فيجي، ق جرل مشــاورات مة أعضــاو من النناعين الفام والخاو واال) المدارس قبط صــياغة 
 خالل قنوات التواصط االجتماعي.  الميزانية ال نوية، يما في ذلك علت ا نترنت ومن 

 30و 20و 19و 15م قنارير عنها )الموا  ي ط جمية المدفوعات وا يرا ات وقندي ويج  علت فط األجهزة ق ــــــــــــج 
ــايات المتفلنة ي من التفليمات  ــة الح ـــــــــــ ،  الفمومية، والرقاية علت األموال والممتلرات الفموميةالمالية(. وقخضـــــــــــ
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من الدســـتور(،  152وف لك جمية المفامالت ذات الصـــلة بها، لمراجفة ســـنوية من جان  المراجة الفام )الما ة 
مراجفة متاحة للجمهور. وقتبة المراجفة منهجية قالمة علت المخاار لمفالجة المخاار المحد ة المما أن قنارير 

خـاار المتفلـنة ـيأار الرـقاـية اـلداخلـية، ويجـ  أن                                                           التي قواجههـا الرـياـنات والننم. فمـا ق جرل قنييمـات ســــــــــــــنوـية للم
  نواعـدالمـالـية(. وقـد يؤ ل عـدم االمتـ ال لليـ  المتفلنـة من التفليمـات 59                                        ق جرل هـ ه التنييمـات في فـط وزارة )المـا ة 

 وما يليها من قانون ا  ارة المالية(، أو  جراوات قأ يبية أو جنالية. 67 ة لت فرذ رسوم  ضافية )الما 

                         . ويجر م ا ضـــــــرار يالوثالق الفمومية لت محت  المحفوظات يحفظ ال ـــــــجالت  الفمومية ويفهد قانون ال ـــــــجالت   
أو قزويرها بهدن الت ـب  في خ ـارة أو الحصـول علت مح ـ  )الما ة  ها ؤ  خفاأو  قالفها أو ق،ييرها أو الفمومية 

، وقجرل  الفموميةالهيئات ون محفوظة لدل قرمن قانون الجرالم(. وقبط  رســــــــال الوثالق  لت المحفوظات،   160
 .تها                  حاليا  عملية رقمن 

  
  (13و 10 بالغ الناس؛ مشارفة المجتمة )الما قان   

مة        المند                                                       ا جراوات البرلمانية فضـال  عن الوثالق ومشـارية النوانين المتفلنة ي يمحن االاالع علت التنارير الرسـمية  
                                                                 فما أن الجل ـــــــــــــات البرلمانية مفتوحة للجمهور ووســـــــــــــال  ا عالم وق ب  علت   ؛ا لرتروني للبرلمانموقة العلت 

                                                  مشـــــــــــاورات عامة علت أســـــــــــاس مخصـــــــــــص. وقد ق نل  يفض الخدمات                         وق جرل عدة هيئات عمومية ا نترنت. 
الفمومية ياســـــــتخدام الوســـــــالط يشـــــــأن قنديم الخدمات  التفلينات من خالل منصـــــــة رقمية، ويمحن قنديم الححومية 

                                                                                           . ولدل األجهزة الححومية والوزارات مواقة علت  ــبحة ا نترنت. وق نشــر التشــريفات واألححام والنضــايا ةلرتروني ا 
 والموا  النانونية علت ا نترنت.

ــول  ــتور علت الحق في الحصــ ــ    وينص الدســ (. ولم يحن قانون 25)الما ة عمومي علت مفلومات من أل منصــ
 المفلومات قد  خط حيز النفاذ وقت  جراو االستفراذ.

ــا  يحمالت  ذفاو الوعي في النناعين الفام والخاو، و   ــتنلة لمحافحة الف ــــــ ــنلة لجنة فيجي الم ــــــ  اخط وقضــــــ
 ــــرعت اللجنة، ياال ــــتراك مة وزارة التفليم، في قد  االبتدالية. و                             ، والمدارس بدوا  من المدارس المحليةالمجتمفات 

ــبا) في مجال  ــا  في المدارس االبتدالية وال انوية، وقننيم جالزة ل ـــــفراو الشـــ وضـــــة منهس  راســـــي لمحافحة الف ـــ
  علتر                                       التي ينوم بها المواانون الشـــبا). وق نشـــ و النزاهة  التي قنم عن عمال األمحافحة الف ـــا ، وبرنامس لغ ـــا ة ي 

 قنوات ا بالغ. قتناول مواضية متفد ة منهاالموقة الشبحي للجنة موا  للتوةية بل،ات متفد ة، 

ويمنل الدســـــتور الحق في حرية الرالم والتفبير والنشـــــر، يما يشـــــمط حرية التماس المفلومات والمفارن واألفرار 
يحـد النـانون من هـ ا الحق ألهـدان منهـا  (. وقـد 17وحرـية الصــــــــــــــحـافـة والبحـ  الفلمي )المـا ة وقلنيهـا وإعنـالهـا 

فهد قانون قنوير ي و  ا عالمية وق ـجيلها وارينة عملها.المؤسـ ـات  قي ـير  نفاذ مفايير وسـال  ا عالم، وقننيم 
ا عالم يالتحنيق في االنتهامات المشــــتبه فيها لمدونات وســــال  ا عالم.  قناع  صــــناعة ا عالم  لت هيئة قنمية 

            والرا  من   460 والر فيجي )حوالي  1 000ويفاق  علت االنتهامات التي يرقربها الصـحفيون ي،رامة قصـط  لت 
  والرات الواليات المتحدة( أو يال جن لمدة قصط  لت سنتين.

  
  (12النناع الخاو )الما ة   

ــلوك فيانات النناع الخاو. وقد  قفتمدلم   لجنة فيجي أحدثت  فيجي مفايير ألخال يات األعمال التجارية أو ســـــــ
 اار شـــــــــرفات مختارة قندم عناوات في  ي   اخاـصــــــــ   نزاهة الشـــــــــرفاتب تزام لياال االم ـــــــــتنلة لمحافحة الف ـــــــــا  قفهد

                                                     المناقصات الححومية، وقد وق فت عليه ست  رفات حتت ا ن.

ــجط    ــرفاتعمومي وثمة ســ عند حدول  النف يةملرية ال. ويج  قحدي  المفلومات المتفلنة يالملرية النانونية و للشــ
 ق،ييرات والتحنق منها.
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 وال قوجد قدابير لتجن   ســــــــــــاوة اســــــــــــتخدام ا جراوات التي قننم نشــــــــــــاط الشــــــــــــرفات، م ط ا عانات والرخص  
 .التجاريةالخاصة ياألنشنة 

ــروع قانون   ــ   وينص مشــ ــاينين مناصــ ــلوك علت فرذ قيو  علت قولي الموظفين الفموميين ال ــ مدونة قواعد ال ــ
 في النناع الخاو.

أن قحتفظ ي ــجالت مالية  خاضــفة لغ ارة ال وبموج  قانون الشــرفات، يتفين علت الشــرفات ومخننات االســت مار  
ــنوية وقنارير   لمدة خنية   ــبة ســـــــنوات وأن قفد بيانات مالية ســـــ    386مراجفة )الما ة ل قخضـــــــة ل للمديرين علت أن ســـــ

 وما يليها(. ويج  أن قرون لدل المؤس ات المالية ضواي   اخلية للمراجفة. 

يفمليات قيد ويحنر قانون الشــــرفات عدم حفظ ال ــــجالت أو الدفاقر المالية فما ينب،ي أو قزويرها أو  قالفها أو القيام  
وما يليها(. ويجرل عا ة التحنيق في  نشـــــاو ح ـــــايات خارغ ال ـــــجالت وغيرها من    484زالفة أو احتيالية فيها )الما ة 

 الممارسات المحاسبية االحتيالية بوصفها محاوالت ل، ط األموال أو التهر) من  فة الضرال . 

 الر اول من الضرال  في فيجي.        ق  ت نتوال  
  

  (14قدابير منة غ ط األموال )الما ة   
قانون ا بالغ عن المفامالت المالية، ولوالحه  ، في المنام األول،يشـــمط ا اار النانوني لمحافحة غ ـــط األموال

)الزبالن(  من هوية التنفي ية، والصــــــحوك ا  ارية ذات الصــــــلة يه. وينشــــــ  النانون التزامات فيما يتفلق يالتحنق 
الفمالو، وقحديد هوية المالك الم ــتفيد، وا بالغ عن المفامالت المشــبوهة، وحفظ ســجالت المؤســ ــات المالية، 

 والمهن غير المالية المحد ة. منشآتيما يشمط مندمي خدمات قحويط األموال أو القيم، وال

                                                     ، ح د    الف ــــــا  علت أنه خنر متوســــــ  الننا  فيما يتفلق  2015                                          وفي قنييم واني للمخاار أ نجز في أيار/مايو 
ــتنا ا   لت نتالس ــتراقيجيتها الوانية لمحافحة غ ـــط األموال/قمويط   ه ا                                 ي، ـــط األموال. واسـ التنييم، ننحت فيجي اسـ
غ عن المفــامالت المــاليــة، يتفين علت وحــدة . وبموجــ  قــانون ا بال2018ا رهــا) في فــانون ال ــاني/ينــاير 

والمهن    منشـــآتوالاالســـتخبارات المالية في فيجي ومصـــرن فيجي االحتيااي ا  ـــران علت المؤســـ ـــات المالية 
                                                                                                     غير المالية المحد ة وضـــــــــــــمان امت الها للنانون واللوالل. وقتبة الوحدة والمصـــــــــــــرن االحتيااي نهجا  قالما  علت  

علت قنفي  برامس محافحة غ ط األموال/قمويط ا رها) النالمة علت المخاار من جان    المخاار، وبدأ ا  ران
 والمهن غير المالية المحد ة. المنشآتالريانات المبل،ة، يما في ذلك 

ولم قنفــ  التزامــات قــانون ا بالغ عن المفــامالت المــاليــة يــالن ــــــــــــــبــة لتجــار المفــا ن ال مينــة واألحجــار الرريمــة،  
أـنه في حـال نشــــــــــــــوو مـ ط هـ ه  يـ                     هـ ا النـانون. وأ بلغ الملحق ب                                          ي حـد   الحـد األ نت لهـ ه لمفـامالت في الجـدول  لم  ذ

ص  سي   ،األنشنة                                  النناع سي حد   يفد  جراو استفراذ ه ا                        أن  الحد األ نت لمفامالت ب ، و يشأنها                صدر ننام مخص 
 ( 1) آخر لمخاار غ ط األموال.

المبرمة  وقتفاون وحدة االســـــــتخبارات المالية في فيجي علت الصـــــــفيدين الواني والدولي علت أســـــــاس االقفاقات  
ــاليــــة  ــانون ا بالغ عن المفــــامالت المــ ــا ل المفلومــــات، علت النحو المنصــــــــــــــوو عليــــه في قــ ومن خالل قبــ

عـدة وقفمم المفلومـات الوحـدة الم ــــــــــــــاهـ ه (، وفـ ـلك من خالل  ــــــــــــــبحـة  ي،موـنت ا مـنة. وقـندم 27-25 )الموا 

__________ 

 لت أنه ال يوجد قجار سبالك ال ه  في فيجي وأن احتمال قورط قجار ال بالك في غ ط األموال    2015أ ار قنرير قنييم المخاار الواني لفام   ( 1)  
،  علت ننا  ضيق   المفا ن ال مينة واألحجار الرريمة ي   يتاجرون هناك سول قجار  يس  قد صنف علت أنه منخفض جدا. وعالوة علت ذلك، ل 

محلية الصنة، يقيمة قنط عن الحد األ نت ال ل حد قه فرقة  ال زلة قشمط مجوهرات  وهؤالو التجار ينومون يأعمال قجارية في مجال البية يالتج 
  والر من  والرات الواليات المتحدة/اليورو.   15  000  و الفمط المفنية يا جراوات المالية وه 
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االسـتخبارية علت الننراو المحليين واألجان  يصـورة قلنالية وبناو علت البها. ويجرل التفاون الواني في المنام  
 األول من خالل المجلس الواني لمحافحة غ ط األموال، والوحدة، واقفاقات وقرقيبات التفاون.

من لوالل ا بالغ عن المفامالت المالية   39من قانون ا بالغ عن المفامالت المالية والما ة   5الن ـم فط من  وينص 
التي قرون لها  يمة قفا ل  لحاملها  الصـــــــــحوك النابلة للتداول الفمالت و يشـــــــــأن عبر الحدو  علت ا ـــــــــتراط  قرار ال مة  

علت المـخالـفات  فرذ عنوـبات انون علت النـ ـه ا من  33و   32. وقنص الـما ـقان يـها أو قزـيد عل  والر فيجي  10 000
 أو المشبوهة. المصرح بها تفتيش ومصا رة الممتلرات غير ب  ما يتفلق صالحيات موظفي الجمارك في علت و 

ية(  بر لتحويالت ا لرترونية لألموال )التحويالت اللصدر يالن بة      الم                                               وق نف  الشروط المتفلنة يالمفلومات المتفلنة ي 
  4 ( والمبـدأ التوجيهي12و 7من خالل أححـام قـانون ا بالغ عن المفـامالت المـاليـة )المـا قـان في المنـام األول 

 من االقفا ية. 14من الما ة  3                                                           لوحدة االستخبارات المالية. وق تخ  ه ه التدابير وفنا  للفنرة 

ــط األموال في وقــد أجرت فيجي قنييمــات متبــا لــة من جــانــ  مجموعــة آســــــــــــــيــا والمحي     الهــا ئ المفنيــة ي، ـــــــــــــ
أســــــــــــــفرت عن قح ــــــــــــــن  2019و 2017بين عـامي مـا . وـقدم البـلد ثالـثة قنـارير مـتايفـة 2016و 2006 عـامي

 مفدالت امت الها.
  

                                    التجارب الناجحة والممارسات الجي  دة -2-2 

 ور ق ــــم الرصــــد والتنييم التاية للجنة فيجي الم ــــتنلة لمحافحة الف ــــا  في رصــــد وقنييم ففالية أنشــــنة  • 
 (.5من الما ة  2المنة )الفنرة 

بوســــالط نشــــر مفلومات الميزانية ينرينة ســــهلة المنال، وإجراو مشــــاورات م ــــتفيضــــة يشــــأن الميزانية،   • 
 (.9من الما ة  2من مواقة نالية )الفنرة فيها ارفة وسال  التواصط االجتماعي، لل ماح يالمش منها

  
                              التحد  يات التي تواجه التنفيذ -2-3 

ت فيجي يما يلي:                      ق وص 

 .5من الما ة  1                                                            وضة وقنفي  سياسات ففالة ومن نة لمحافحة الف ا ، وفنا  للفنرة  • 
 ارية ذات الصـــــلة يمحافحة قنييم  ورل للصـــــحوك النانونية والتدابير ا جراو  ال ـــــفي  لت وضـــــة آلية   • 

 (.5من الما ة  3الف ا  )الفنرة 
علت الجدارة  ينالنالم ينالمبدأ التوجيهي لالســـــتندام واالختيار المفتوح  الننر في قوســـــية ننا   ـــــمول • 

 (.7)أ( من الما ة  1يحي  يتجاوز موظفي الخدمة المدنية ليشمط جمية الموظفين الفموميين )الفنرة 
تدري  لتولي المناصــ  الفمومية التي قفتبر عرضــة للف ــا  الختيار و القحديد واقخاذ  جراوات مناســبة ل • 

 (.7))( من الما ة  1رة المناص  عند االقتضاو )الفن ه ه تناو) علتال بوجه خاو وضمان
 (.7من الما ة  4الننر في اعتما  قوجيهات يشأن   ارة قضار) المصالل )الفنرة  • 
عتما  وقنفي  مشــــروع قانون مدونة قواعد ال ــــلوك، يما يشــــمط قدابير يشــــأن ا فصــــاح الاقخاذ خنوات   • 

  5و 2ية )الفنرقان والخصــــــوم، وإنشــــــاو لجنة الم ــــــاولة والشــــــفاف  موجو اتعن قضــــــار) المصــــــالل، وال
 (.8من الما ة 

ــتبه قرفط  بالغ الننر في قفزيز آليات  •  ــا  المشــــــــــــ ها في وقوعالموظفين الفموميين عن أففال الف ــــــــــــ
 .(8من الما ة  4)الفنرة 

 :ينرالق منهامنة الف ا  في النناع الخاو، لقدابير  اقخاذ • 
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ــة ي ال ــــــــــــــلوك  قواعـد أو التجـارـية اعتمـا  مفـايير ألخال ـيات األعمـال - حـياـنات الننـاع الخـاصــــــــــــ
 (؛12))( من الما ة  2الخاو )الفنرة 

م ط ا عانات  ، وضـة قدابير لمنة  سـاوة اسـتخدام ا جراوات التي قننم نشـاط الريانات الخاصـة  - 
 (؛ 12) ( من الما ة   2والرخص )الفنرة 

منة قضـــار) المصـــالل يفرذ قيو ، لفترة مفنولة، علت ممارســـة الموظفين الفموميين ال ـــاينين   - 
ألنشــــنة مهنية في النناع الخاو، عندما قرون لتلك األنشــــنة صــــلة مبا ــــرة يمهامهم ال ــــاينة 

 (. 12)ه( من الما ة   2)الفنرة 

 )أ((. 10التفجيط بتنفي  قانون ا عالم )الما ة  • 
 (. 13)غ( من الما ة   1)الفنرة الموجهة للفموم مناهس جام ية فجزو من برامس التوةية  الننر في وضة  •  
) (    1قفزيز التدابير الرامية  لت التماس المفلومات المتفلنة يالف ــــــا  وقلنيها ونشــــــرها وقفميمها )الفنرة  • 

 (.13من الما ة 
  

 الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -3-1 

  (59و 56و 51 ال نالية والمتفد ة األاران )الموا ححم عام؛ التفاون الخاو؛ االقفاقات والترقيبات   
في قانون الم اعدة المتبا لة في الم الط   قر                                                      يتألف  اار استر ا  الموجو ات في فيجي أساسا  من أححام 

الجنـاليـة، وقـانون عـالـدات الجريمـة، وقـانون ا بالغ عن المفـامالت المـاليـة. ويتولت محتـ  مـدير النيـايـات  
 لت البات منها السـتر ا  الموجو ات، يما في ذلك التي ق ـتند في المحامم  المندمة الفامة الننر في النلبات 

 الفام هو ال لنة المرفزية المختصة يالم اعدة النانونية المتبا لة.  ومحت  المدعي أجنبية.

ــاعدة النانونية في قحديد عالدات 31وقوفر الما ة   ــاس النانوني لتبا ل الم ــــ ــاعدة المتبا لة األســــ  من قانون الم ــــ
 ـــــلنات في أو أ وات الجرالم األجنبية وقجميدها وضـــــبنها ومصـــــا رقها. وبا ضـــــافة  لت ذلك، يمحن لل الجريمة

فيجي أن ق ـجط أوامر المصـا رة األجنبية، وأوامر الفنوبات المالية، واألوامر الزجرية، التي يمحن  نفاذها فأوامر  
 محلية، علت النحو المبين أ ناه.

الفامة، ووحدة االسـتخبارات المالية، وجهاز  ـراة فيجي، النيايات ويمحن لل ـلنات المختصـة، م ط محت  مدير  
مة عبر الوانية، ولجنة فيجي الم ـــــــــــــتنلة لمحافحة الف ـــــــــــــا ، ومصـــــــــــــرن فيجي االحتيااي، و الرة ووحدة الجري 

                                                                            ا يرا ات والجمارك في فيجي، أن قتفاون مة الننراو األجان  قلناليا  وعند النل .

لم ـــــــــــاعدة النانونية، ولرن يمحنها قنديم الم ـــــــــــاعدة  لت أل بلد أجنبي،  تبا ل ا ولم قوقة فيجي أل مفاهدات ثنالية ل  
من قانون   5)الما ة   أو ال  أو اقفا  متبا ل يشــــأن الم ــــاعدة في الم ــــالط الجنالية مة فيجي قرقي  ســــواو فان لديه  

ــتند  لت الخنة المتفلنة  ــوا  في الرومنول ، أن ق ــــ ــفها عضــــ ــاعدة المتبا لة(. ويمحن لفيجي، بوصــــ ــاعدة                                                                                           الم ــــ يالم ــــ
ــالط الجنالية  ــمن ننا  المتبا لة في الم ـ ــا  قانونيا   فما قفتبر الرومنول .   ضـ ــاسـ                                                فيجي االقفا ية، من حي  المبدأ، أسـ

 للتفاون الدولي. 

ــيتين محتملتين   ــتر ا  الموجو ات، وقفاونت بنجاح مة الدول النالبة في قضــــ                                                                                               ولم قرفض فيجي ق   أل ال  الســــ
مة الدولة النالبة في  حدل   الموجو ات                                       يم ـالط ال عالقة لها يالف ـا . وجرل قناسـ م  السـتر ا  الموجو ات قتفلنان

 من قانون عالدات الجريمة. يمج 71الحالتين، علت النحو الم موح يه يموج  الما ة 
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  (58و 52 )الما قانمنة وفشف  حالة الفالدات المتأقية من الجريمة؛ وحدة المفلومات االستخبارية المالية   
ــمن قانون ا بالغ عن المفامالت المالية ولوالحه قدابير قتنل  التحنق من الفمالو )الفناية الواجبة    ــأنيتضـــ  يشـــ

الفمالو والمفامالت التي قننول   يشــــأن( وقحديد هوية المالرين الم ــــتفيدين. ويلزم قفزيز الفناية الواجبة  الفمالو
                                                         ين ســياســيا  وأفرا  أســرهم والمنربين منهم، علت النحو المفصــط مفرضــ  ــخاو العلت مخاار فبيرة، يما يشــمط األ

 لوحدة االستخبارات المالية. 7في المبدأ التوجيهي 

وقندم وحدة االســـــتخبارات المالية  لت المؤســـــ ـــــات المالية والمنشـــــآت والمهن غير المالية المحد ة المشـــــورة والتوجيه  
، يمـا في ذلـك المبـا ئ  لوالحـه المنصـــــــــــــوو عليهـا في قـانون ا بالغ عن المفـامالت المـاليـة و  المتنلبـات يشــــــــــــــأن 

ــا ات التوجيهية النابلة لغنفاذ،  ــاق  وا ر ــ ــياســ ــو ية ال ــ ــمط ذلك قوجيه  خنارات  ، والمشــ تنبيه  لت لل رة عند النل . ويشــ
عتبارهم  ا المبلغ عنهم ي األفرا  والريانات حتت ال ي ـتخدم من جان   الننام المالي من أجط حماية المؤسـ ـات المالية 

                                                                                               مشــــبوهين. وعالوة  علت ذلك، قتمتة الوحدة يموج  النانون يصــــالحيات  صــــدار قوجيهات  لت المؤســــ ــــات المالية 
بهدن أو قنارير قتلناها  مفلومات منشـــآت والمهن غير المالية المحد ة القخاذ الخنوات المناســـبة فيما يتفلق يأل وال 

ــدر قوجيهـات بتفليق  25)ح( من المـا ة  1 نفـاذ االمت ـال للنـانون أو قي ـــــــــــــير التحقينـات )الفنرة  (. فمـا أنهـا قصــــــــــــ
 الفمالو أو اال تباه في غ ط األموال.  واجبة يشأن الفناية ال                                            المفامالت مؤقتا  في حال عدم امتمال  جراوات  

ــجالت 10 لت  8وقنص الموا  من   ــروط حفظ ال ـ ــيا  مة اقم  ،من قانون ا بالغ عن المفامالت المالية علت  ـ          ـ
 من االقفا ية. 52من الما ة  3الفنرة 

ــي الما ة   ــرفية في فيجي   3وقنضــــــ ــرفة قفمط في مجال األعمال المصــــــ ــارن يأن قرون أل  ــــــ من قانون المصــــــ
                                                                                    مؤســــــــ ــــــــة  مالية  مرخصــــــــة . وال يرخص مصــــــــرن فيجي االحتيااي، عمال  ي ــــــــلنته ا  ــــــــرافية يموج  قانون  

في والية قضــالية ليس له وجو  ما ل فيها أو غير        م نشــأ "مصــرن وهمي" يفرن يأنه "مصــرن  ألل المصــارن،  
                                        ا بالغ عن المفامالت المالية(. وي حنر علت  لوالل من  30 بند، ال2   لت مجموعة مالية مننمة" )الفنرة  منت ـــ 

ــارن الوهمية )الما ة  ــات المالية  قامة أل عالقة مة المصـــ ــ ـــ من قانون ا بالغ عن المفامالت المالية  5المؤســـ
واجــ  النفــاذ يموجــ  قــانون ا بالغ عن   من لوالل ا بالغ عن المفــامالت المــاليــة(، وهــ ا الشــــــــــــــرط 30 بنــدوال

(، وبيـان ســــــــــــــيـاســـــــــــــــة الرقـايـة 42 بنـد(، ولوالل ا بالغ عن المفـامالت المـاليـة )ال43المفـامالت المـاليـة )المـا ة 
عالقات مة مؤســـ ـــات مالية أل  قامة   تجن يأن ق المؤســـ ـــات   يلزم                          . وال قشـــمط النواعد  ـــراا  6المصـــرفية رقم  

 قها من قبط المصارن الوهمية.أجنبية ق مل ياستخدام ح ايا

 59 التي يملرونها. غير أن الما ةالموجو ات                                                        ولم قضـة فيجي  ـرواا   ـاملة  فصـاح الموظفين الفموميين عن  
من األوامر الدالمة لبرلمان جمهورية فيجي قنتضــي من األعضــاو، قبط المشــارفة في الننر في م ــألة برلمانية،  

من األوامر الدالمة للجنة فيجي  9-2الما ة                           . وعالوة  علت ذلك، وبموج   هاأن شي أن يفلنوا عن مصالحهم المالية  
ــنويا  عن  ــا ، يج  علت جمية موظفي اللجنة أن ي فصــــــــحوا ســــــ ــتنلة لمحافحة الف ــــــ هم خصــــــــوم و موجو اقهم                                                                         الم ــــــ

                                                               ومصــــالل أزواجهم وأبنالهم. وقننر فيجي حاليا  في مشــــروع قانون منشــــ    خصــــومو موجو ات  ومصــــالحهم وعن 
ــي فف  ط، في حال  قراره، الما ة  ــلوك سـ ــي ه ه الما ة اعتما  قانون   149                                                    لمدونة قواعد ال ـ ــتور. وقنتضـ )و( من الدسـ

                 هم ســـــنويا ، ح ـــــبما خصـــــومو يموجو اقهم يفض الموظفين الفمومين وبفض أقاربهم  قصـــــريلمحتو) ينص علت 
                         لجمهور. وفما ذ مر أعاله،  ل متاحة تصـــــــريحاتحد ه النانون،  لت لجنة الم ـــــــاولة والشـــــــفافية، وأن قرون ه ه الي 

ا فصـــــــاح عن المصـــــــالل   ةالححومي الفناوات  الفامة وأعضـــــــاو مجلس  النيايات يج  علت موظفي محت  مدير 
 م.هحط فئة من قواعد ال لوك الخاصة ي مدونة المالية وغيرها من المصالل يموج  

ــا رة عن مصـــــــــرن فيجي االحتيااي وفنا  للما قين   من قانون مرا بة الصـــــــــرن،  9و 3                                                             وعمال  يا خنارات الصـــــــ
موجو ات في فيها، يما في ذلك أل موظف عمومي، أن يحتفظ يأل مقيم فيجي أو   منأل  ــخص   علتيحنر  
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يتضــمن األ ــخاو ال ين                                                                     خارغ ما لم يوافق عليها المصــرن االحتيااي. ويم ــك المصــرن االحتيااي ســجال  ال
 .يملرون موجو ات في الخارغ

ــاو وحدة االســـــــتخبارات المالية، بينما قحد    22وقنص الما ة   من قانون ا بالغ عن المفامالت المالية علت  نشـــــ
ويندم مصرن فيجي االحتيااي التمويط والدعم ا  ارل لفمليات الوحدة،  مهامها وواجباقها وسلناقها.  25الما ة 

                                                                                                  ويندم جهاز الشـــراة و الرة ا يرا ات والجمارك في فيجي  عما   ضـــافيا  في مجال التوظيف. والوحدة عضـــو  في 
ية في فريق آســــــيا والمحي  الها ئ المفني ي، ــــــط األموال ومجموعة  ي،مونت وراينة وحدات االســــــتخبارات المال

 جزر المحي  الها ئ.

                                                                                                     وقتلنت وحدة االســـــــــتخبارات المالية قدرا  فبيرا  من المفلومات والبيانات في  ـــــــــحط مفامالت مالية وقنارير أخرل.  
وأبل،ت ال ــــلنات عن وجو  قدرات فافية لتنوير المفلومات االســــتخباراقية وقفميمها علت ال ــــلنات المفنية من  

اوال األســــبوع، وننام   ارة الحاالت، و أ اة ا ن ار والرصــــد علت مدار ال ــــاعة خالل ننام اســــتخراغ البيانات، و 
 وننم الوصول المبا ر  لت البيانات في وحدة االستخبارات المالية.

  
 قدابير االستر ا  المبا ر للممتلرات؛ آليات استر ا  الممتلرات من خالل التفاون الدولي في مجال المصا رة؛  

  ( 55و 54و 53الدولي ألغراذ المصا رة )الموا  التفاون 
                                                                      قـانونـية  محـد ة  للـدول األجنبـية لتحرـيك  عول مـدنـية أمـام المحـامم في فيجي. صــــــــــــــفـة ال يفني قشــــــــــــــرية فيجي  

التشــــــــــــــرية مــا يمنة الــدول األجنبيــة من قحريــك  عول مــدنيــة في فيجي  قرار الحق في  هــ ا ليس في أنــه بيــد
 .  ملريتها لها أو الممتلرات

  2009 يموج  قانون األححام والفنوبات لفام  ور  الحقوقتمتة المحامم ي لنات جنالية عامة لمنل التفويضات 
الفنوبات  ي  قتفلق إصــدار المححمة ألوامرو (. 52-49والتفويض، الموا  ر  الحق  يأوامر المتفلق )الجزو الفا ــر 
ــمول   ــم               المالية مشـــ ألف ألف من   12( من قانون عالدات الجريمة، والما ة 27-20)الموا   2من الجزو   3 يالن ـــ

ــايا  71، وف لك الما ة الر ـــــوةقانون منة  . المجهولة المصـــــدرال روات زال من قانون عالدات الجريمة، في قضـــ
                                                وينب،ي أن يننبق ه ا، ننريا ، علت الدول األجنبية.

ــنــة النيــة،   39من المــا ة  3وفي حين قنص الفنرة    من قــانون عــالــدات الجريمــة علت حنو  األاران ال ــال ــة الح ـــــــــــ
 الرلي يين في  جراوات المصا رة. بين المنالبين ال يفترن أل ححم قانوني محد  يمصالل الدول األجنبية بوصفها من  

جرية، التي قصـبل ويمحن ل ـلنات فيجي أن ق ـجط أوامر الحجز األجنبية، وأوامر الفنوبات المالية، واألوامر الز  
من قانون الم ـــــــــــاعدة المتبا لة، علت وجه التحديد،   31محلية. وقنص الما ة  فأوامرقابلة للتنفي  ويمحن  نفاذها 

أمر أجنبي يتفلق  ينل  ق ـجيط أمر مصـا رة أجنبي أو خنيا   لمدير النيايات الفامة المدعي الفاميأذن علت أن 
                                                                                            عنوبة مالية علت الممتلرات التي ي فتند أنها موجو ة في فيجي. ويحون أمر الحجز األجنبي الم ــــجط في يفرذ 

 ويمحن  نفـاذه فمـا لو فـان أمر حجز صـــــــــــــــدر يموجـ  قـانون عـالـدات الجريمـة وقـت الت ــــــــــــــجيـط نـافـ ا المححمـة 
ا رة الفالدات األجنبية من                                                     من قانون الم ــــــــاعدة المتبا لة(. ويجوز لفيجي أيضــــــــا  مـصـــــــ  31من الما ة  4)الفنرة 

 من قانون عالدات الجريمة(. هاو 27-5الموا  ، 2خالل  صدار أوامر للمصا رة المحلية )الجزو 

من قانون الم اعدة المتبا لة علت أنه يجوز   13قنص الما ة                                                        وفيما يتفلق يالتدابير المؤقتة التي ق فضي  لت المصا رة،  
يجوز للنال  الفام أن يأذن لضــاي   ــراة يأن يتندم ينل   أنه قنديم البات قفتيش وضــب  و الحق في  للبلدان األجنبية 

النانون ف لك علت أنه،   ه ا  من   31من الما ة   2علت أمر قفتيش ينلبه بلد أجنبي. وقنص الفنرة   للحصـول            لت قاذ   
الـفام أن ـيأذن  ـمدعي أجنبي، يجوز لل زجرل  نـفاذ أمر  ات بـ ي رق نوم ـيالت الـفام أن ي الـمدعي ة اـل  بـلد أجنبي من في حـالـ 

                    األجنبي الم  ـــــــج ط علت الزجي مر  أل ا األمر في المححمة. ويحون  ه ا   الفامة يأن ينل  ق ـــــــجيط النيايات             خنيا  لمدير 
 (. 31من الما ة   6المحلي )الفنرة الزجرل مر األ   بها ، ويمحن  نفاذه بنفس النرينة التي ينف ناف ا ه ا النحو  
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الم ـاعدة في  جراوات المصـا رة غير الم ـتندة  لت ا  انة. وبا ضـافة  لت تنديم وي ـمل قانون الم ـاعدة المتبا لة ب  
  (.10حجز )المــا ة ال تنييــد و ال ذلــك، ال يشـــــــــــــترط قــانون عــالــدات الجريمــة ا  انــة في ا جراوات المحليــة المتفلنــة يــ 

من يالحجز الـفامة يالتـماس أمر النـيايات من قانون عالدات الجريـمة ق ـــــــــــــمل لـمدير  11علت ذلك، فالـما ة         وعالوة  
ففال                                                            ذا اقتنفت يأن الممتلرات مشــبوهة. وقد اســتحدثت فيجي مؤخرا   قصــدره  المححمة، وهو أمر يجوز للمححمة أن 

 ، مما سي مل لل لنات بت جيط األوامر ذات الصلة وإنفاذها. المجهولة المصدر يال روات يتفلق   جراميا 

الفام بتولي رعاية ومرا بة الممتلرات الخاضــــــــــــفة ألمر للمدعي من قانون عالدات الجريمة  47وق ــــــــــــمل الما ة  
ــجط. وي نل  من  زجرل  ــا رقها، ويجوز له  برام  في انتنارالفام االحتفاظ يالممتلرات المدعي                       أجنبي م ــــــــ مصــــــــ

يشــــــــأن مرا بة وإ ارة الممتلرات األجنبية المنيدة. وقر   جراوات   ارة مة ال ــــــــلنات األجنبية المختصــــــــة  اقفاقات 
  2012مـية المتفلـنة يفـالدات الجريمـة لفـام التنني اللوالل الممتلرـات المنـيدة والمحجوزة والتصــــــــــــــرن فيهـا في  لـيط 

 )  ارة الممتلرات والتصرن فيها(.

الم ــــــــاعدة النانونية  قبا ل ويمحن االاالع علت ا ر ــــــــا ات الموجهة  لت البلدان النالبة يشــــــــأن محتول البات 
 ( 2) والمتنلبات األخرل المتفلنة بها علت الموقة الشبحي لمحت  مدير النيايات الفامة.

الفام، أن قضر يالمصالل الوانية المدعي ويجوز رفض قنديم الم اعدة  ذا فان من  أن الم اعدة، في رأل   
من قانون  6أو األســــــاســــــية أو الفامة لفيجي أو أن قؤ ل  لت ظلم واضــــــل أو  نرار لحنو  ا ن ــــــان )الما ة 

 الم اعدة المتبا لة(.

وضــــــــة مبا ئ قوجيهية يشــــــــأن فمط فيجي علت ق و                                  ق جرل مشــــــــاورات مة الدول النالبة.  في الممارســــــــة الفملية، و  
 الم اعدة النانونية.ل قبا مفالجة البات 

من قــانون عــالــدات الجريمــة علت حنو  األاران  39من المــا ة  3والفنرة ألف  27و 16و 13وقنص الموا   
ــدار أمر  ــالحيات المتاحة يموج  النانون. وقبط  صــ ــنة النية فيما يتفلق يالصــ ، يج   خنار قنييدلال ال ة الح ــ

 الفامة النيايات األ ـــــــــــخاو المفنيين يالنل ، ما لم ق ـــــــــــت،ن المححمة عن ه ا الشـــــــــــرط بناو علت ال  مدير 
 .من النانون( 37)الما ة 

  
   (57 رجاع الموجو ات والتصرن فيها )الما ة   

ــندو     ــتر ة في فيجي  لت صـــ ــا رة. وقنص الما قان الموجو ات                                                 ق دفة جمية الفالدات الم ـــ  ال   71ألف و   71المصـــ
أنه الم ــؤول عن الفدل  يرل الوزير                                                       الجريمة علت اقتناع ه ه المدفوعات من الصــندو  وفنا  لما  عالدات من قانون 

ضـــــــــــــرورل للوفـاو ـيالتزام فيجي فيمـا يتفلق ـيأوامر الحجز األجنبـية الم ـــــــــــــجلـة أو أوامر الفنوـبات المـالـية األجنبـية  
مر الحجز، ح ــــــــ  التوجيهات، يموج   الم ــــــــجلة، يموافنة وزير المالية؛ وعلت اقتناع مدفوعات من أجط قنفي  أوا 

ــا  يموج  الما ة   رخص                                      من قانون عالدات الجريمة. والنفنات م    15الما ة  ــبة ل هاو   71                       بها أيضـــــــــ تدابير  نفاذ  يالن ـــــــــ
  موجو ات قـانون عـاـلدات الجريمـة، وقـانون الم ــــــــــــــاعـدة المتـبا ـلة، وقـانون ا بالغ عن المفـامالت المـالـية، وقوفير ال 

 ير  نفاذ النانون ذات الصلة ياألففال الم فورة أعاله، وما يتصط بها من قدابير منة الجريمة. والخدمات لتفزيز قداب 

الفام ســـــلنة قنديرية لفند قرقيبات مة ال ـــــلنات المختصـــــة األجنبية من أجط  مدعيجيم ال 71وقمنل الما ة  
               الفام مناسبا .المدعي ، ح بما يراه بين النرفين  لفالدات قناسم ا

أعاله علت ا رجـــاع ا لزامي للفـــالـــدات  لت الـــدول النـــالبـــة في حـــالـــة الجرالم  الموجزة وال قنص التـــدابير  
 المنصوو عليها في االقفا ية.

__________ 

 (2) http://odpp.com.fj/mutual-assistance. 
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الم ــاعدة النانونية القفاقات أو قرقيبات علت أســاس  قبا ل الموجو ات من خالل اســتر ا  وقخضــة قراليف  
ــلنات فيجي عن ا  ــتر ا   مط حالة علت حدة. وأعربت ســـــــــــ ــأن اســـــــــــ ــة مبا ئ قوجيهية يشـــــــــــ هتمامها بوضـــــــــــ

                                  الموجو ات ق،ني قلك الم ألة أيضا .
  

                              التحد  يات التي تواجه التنفيذ -3-2 

ت  فيجي يما يلي:       ق وص 

المؤسـ ـات المالية  قامة عالقات مة المؤسـ ـات المالية األجنبية بتجن  الننر في اعتما   ـرط ينضـي  • 
 (.52من الما ة  4)الفنرة ياستخدام ح اياقها لمصارن الوهمية لالتي ق مل 

ــاو ننم ففــالــة  قرار الــ مــة المــاليــة للموظفين الفموميين المفنيين،  لت جــانــ  فرذ  •  الننر في  نشـــــــــــــ
ــتراع  عنوبات ماللمة علت عدم االمت ال، من خالل   ــلوك ا ــــــــ ــروع قانون مدونة لنواعد ال ــــــــ  وقنفي  مشــــــــ

 (.52من الما ة  5)الفنرة 

مالرة  ــرةية للممتلرات في  جراوات المصــا رة اعتما  قدابير لالعتران يمنالبة  ولة أجنبية ياعتبارها  • 
 )غ((. 53)الما ة 

ــريفات واللوالل •  ــا رة  لت  التننيمية اعتما  قدابير في التشــــ ــأن  رجاع الممتلرات المصــــ ــلة يشــــ ذات الصــــ
 .57من الما ة  3                           الدول النالبة وفنا  للفنرة 

يتناول م ـالط م ط قراليف اسـتر ا  الننر في وضـة  ليط أو مبا ئ قوجيهية يشـأن اسـتر ا  الموجو ات  • 
 (.57من الما ة  4الموجو ات )الفنرة 

 


