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    خالصة وافية  -ثانياً  
    ماليزيا    

  اتفاقية يف سياق تنفيذ ملاليزيا حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي : مةمقّد  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 / أيلــول٢٤ وصــدَّقت عليهــا يف ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٩وقَّعــت ماليزيــا االتفاقيــة يف 
  .٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٤ودخلت االتفاقية حيَّز النفاذ يف ماليزيا يف . ٢٠٠٨ سبتمرب

 القـوانني   وسـلطة سـنِّ   . وماليزيا دولةٌ ملكية دستورية تقـوم علـى منـوذج ويستمنـستر الربيطـاين             
 مــن ١٦٠ا للمــادة ووفقــ. وعلـى مــستوى الواليــات هـا الربملــان علــى املــستويني االحتــادي  يتوالّ

ادي، فــإنَّ القــوانني تــشمل القــوانني املكتوبــة، والقــانون العــام، وأيــة أعــراف أو  الدســتور االحتــ
ا وتبعـ . ليتالءم مع الظروف احملليـة وقد مت تكييف القانون اإلنكليزي . ممارسات هلا قوة القانون  

ق وال ُتطبَّـ  . الـسوابق القـضائية   من خـالل    على الدوام   ر  تتطوَّ القانون العام، فإنَّ القوانني      لتقاليد
علــى املــسلمني وُتــدار مــن قبــل حمــاكم الدولــة الــشرعية وتتعلــق مبــسائل  الــشريعة اإلســالمية إال

  .صلة هلا بالفساد ال
ومكتـب النائـب    واملؤسسات األوثق صـلة مبكافحـة الفـساد هـي اللجنـة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد،                   

وس، ووحـدة االسـتخبارات املاليـة       ، والشرطة امللكية املاليزية، واإلدارة امللكية للجمارك واملكـ        العام
  .املركزي املاليزي، ووزارة اخلارجية، وإدارة اخلدمة العامة، والقضاءللمصرف التابعة 

املشتركة بني مصرف التنميـة اآلسـيوي ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف               املبادرةوماليزيا عضو يف    
يــة شــبكة األطــراف ملكافحــة  وآلامليــدان االقتــصادي ملكافحــة الفــساد يف آســيا واحملــيط اهلــادئ

 لرابطـة    التـابع  الفـساد والـشفافية   والفريـق العامـل املعـين مبكافحـة         جنوب شرق آسيا    الفساد يف   
غـسل  كافحـة   فريـق آسـيا واحملـيط اهلـادئ املعـين مب          ، و التعاون االقتصادي آلسيا واحملـيط اهلـادئ      

جمموعــة إيغمونــت ، وةجمموعــة املــشرفني علــى األعمــال املــصرفية يف املنــاطق احلــر  ، واألمــوال
األكادمييـة الدوليـة   ، ولرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد   ، وا  املالية االستخباراتلوحدات  

برابطـة  مؤمتر رؤسـاء الـشرطة      ، و )اإلنتربول (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   ، و ملكافحة الفساد 
  .أمم جنوب شرق آسيا
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   التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  
    ضاتنفيذ املواد قيد االستعرعلى مالحظات   - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ     
 الرشـو   ٢٠٠٩ لـسنة    كافحـة الفـساد   مل  املاليزيـة  لجنـة القـانون    مـن    ٢١ و ١٧ و ١٦ُتجرِّم املـواد    
كمـا هـو     عامـا وغرامـة،      ٢٠والعقوبة يف مجيع احلاالت هي السجن ملدة تصل إىل          . واالرتشاء

  . املذكورقانونال من ٢٤منصوص عليه يف املادة 
 هـي دة مـن الرشـوة، و      حمـدّ  مكافحـة صـور   م  وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ هناك قوانني أخـرى تـنظّ         

 مــن قــانون اجلمــارك لــسنة  ١٣٧ مــن قــانون العقوبــات واملــادة  ١٦٥ إىل ١٦١ و٢١٤املــواد 
نــة املاليزيــة ملكافحــة الفــساد علــى قــانون اللجأحكــام وتنطبــق مجيــع ). ٢٣٥القــانون  (١٩٦٧

  . منه٣، وفقا للمادة  من هذا القبيل"اجلرائم املنصوص عليها"
ــة ملكافحــة الفــساد بتعريــف واســع     ، "ملــوظفي اهليئــات العامــة "ويــستعني قــانون اللجنــة املاليزي

نون كمـا أنَّ تعريـف قـا   . يشمل املسؤولني اإلداريني وأعضاء الربملان وأعضاء اهليئـات القـضائية   
ويف كــال . واســع وشــامل للمــسؤولني املعيــنني واملنتخــبني    " العمــوميللموظــف "العقوبــات 

ــبريا    ــشمل تع ــانونني، ميكــن أن ي ــستخدم"الق ــ"و" امل ــا   " شخصال املــوظفني العمــوميني، وهــو م
ضني أشـاروا إىل أنَّ اسـتعمال   بيد أنَّ املستعرِ. يضمن تطبيق القانون على نطاق واسع مبا يكفي    

  .سطة متسقة قد يضمن قدرا أكرب من اليقني القانوينمصطلحات مب
 من قانون اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد على الرشـو واالرتـشاء      ١٧ و ١٦كما تنطبق املادتان    

  .بطريقة فاسدةالعطاءات  تدبري سحب ٢٠يف القطاع اخلاص، وتتناول املادة 
العمـوميني األجانـب   املوظفني لفساد رشوة  من قانون اللجنة املاليزية ملكافحة ا٢٢وجترِّم املادة   

  .عموميةاملنظمات الدولية الموظفي أو 

وبالرغم من أنَّ قانون اللجنة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد ال جيـرِّم املتـاجرة بـالنفوذ صـراحة، فـإنَّ                      
تـشمل  حبيـث  التحريض ميكن تفسريها املتعلقة بأعمال واسعة النطاق والتدابري   الأحكام الرشوة   

 حـاالت ممارسـة النفـوذ     من قانون العقوبات١٦٣ املادة تشملو.  القضايا من هذا القبيل بعض
  .الشخصي على املوظفني العموميني لقاء مقابل
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    )٢٤و ٢٣املادتان (اإلخفاء وغسل األموال     
بالـدخول  (...) أي شـخص    " من قانون اللجنة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد قيـام             ٢٦ُتجرِّم املادة   

 تكــون متــصلة جبرميــة ملــة أو التــسبب يف الــدخول يف معاملــة ذات صــلة بــأي ممتلكــات  يف معا
تلــــك ، أو أنَّ يــــستخدم "٢٣ أو ٢١ أو ٢٠ أو ١٨ أو ١٧ أو ١٦مبوجــــب أي مــــن املــــواد 

كليـا   هـا أو ُيخفي مها  يتـسلَّ  أو   هـا ، أو أن حيوز    بشكل آخـر   ب يف استخدامها  متلكات أو يتسبَّ  امل
  .يشمل اجلرائم املنصوص عليهاوميتد التطبيق ل. أو جزئيا

قـانون  ( من قانون مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهـاب           ٤ و ٣كما تنطبق املادتان    
وتشمل اجلرائم األصلية يف قانون غسل األموال جرائم خطـرية،          . ٢٠٠١لسنة  ) غسل األموال 
 ٢٨٦هن، يـشمل القـانون   ويف الوقـت الـرا   .  وتـورد بيانـا هبـا يف جـدوهلا الثـاين           ٣ُتعرِّفها املـادة    

  .جرمية، وُتجرى التعديالت على حنو منتظم عرب إجراءات إدارية
. جرائم أصلية إذا كان من شأهنا أن تشكِّل جرمية أصلية يف ماليزيا           املرتكبة يف اخلارج    وُتعترب اجلرائم   

  .عنها معاوُيمكن إدانة شخص ما بغسل األموال وباجلرمية األصلية اليت مت غسل األموال الناجتة 
 ٤ و٣ املاليزية ملكافحة الفـساد واملـادتني   من قانون اللجنة ٢٦واإلخفاء جمرَّم يف كل من املادة     

  .من قانون غسل األموال
  

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املواد ( اإلثراء غري املشروع ؛ إساءة استغالل الوظائف؛االختالس    
والتـشريع األوثـق صـلة باملوضـوع     . ااألحكام بشأن االخـتالس والتبديـد متنـاثرة إىل حـد مـ          إنَّ

ل موظـف عمـومي، مبـا       َب من قانون العقوبات بشأن اخليانة اجلنائية لألمانة من قِ         ٤٠٩هو املادة   
يشمل أعمال التبديد غري األمني، والتحويل إىل االسـتخدام الشخـصي، واسـتعمال املمتلكـات               

 املقصود يف قـانون العقوبـات،       وتشمل املمتلكات، باملعىن  . أو التصرف فيها على حنو غري أمني      
ــة     ــة، واألمــوال، واحلقــوق، واألوراق املالي ــة وغــري املنقول وميكــن أن ُتفــسَّر  . املمتلكــات املنقول

 مــن قــانون اللجنــة املاليزيــة ملكافحــة الفــساد علــى أهنمــا تــسمحان مبالحقــة   ٢٣ و١٨املادتــان 
  .بعض حاالت االختالس والتبديد قضائيا

 مـن قـانون اللجنـة املاليزيـة ملكافحـة           ١٨املـادة   تعاجلهـا   قطاع اخلـاص    وجوانب االختالس يف ال   
  . من قانون العقوبات وغري ذلك من أحكام قانون العقوبات٤٠٩ إىل ٤٠٣الفساد، واملواد 

 مــن قــانون ٢٣املــادة فتعاجلهــا علــى املــستوى التـشريعي  إســاءة اســتغالل الوظـائف  مــسألة أمَّـا  
عموميـة باسـتغالل وظيفتـه      موظـف يف هيئـة      قيام أي   د، اليت جترِّم    اللجنة املاليزية ملكافحة الفسا   

  .نظري أي مقابل، سواء لنفسه أو ألقاربه أو شركائهأو منصبه 
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 مـن قـانون اللجنـة املاليزيـة ملكافحـة           ٣٦وبالرغم من أنَّ اإلثراء غري املـشروع جمـرَّم، فـإنَّ املـادة              
 املشروع إال حني يكون هناك حتقيق جـارٍ بـشأن           الحقة اإلثراء غري  ملاختاذ تدابري   جتيز   الالفساد  

 مــن قــانون ٣٦ومــن املمكــن توجيــه اهتامــات مبوجــب املــادة  .  أحكامــهجرميــة أخــرى مبوجــب
  .أي نتائجعن يف اجلرمية األخرى التحقيق يسفر اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد، ولو مل 

  
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

واحلكـم الرئيـسي   . سري العدالة يف ماليزيا موزَّعة بني عدة تشريعات       قة بإعاقة    األحكام املتعل  إنَّ
 مــن قــانون اللجنــة املاليزيــة ملكافحــة الفــساد بــشأن إعاقــة ســري التحقيقــات    ٤٨يــرد يف املــادة 

 ٥ و ٢ من قـانون العقوبـات واملـادتني         ٣٥٣وبتطبيق هذه املادة مقترنة باملادة      . التفتيشعرقلة  و
، ميكـن أن تـشمل األعمـال الـيت     ١٩٤٧لسنة اإلجرامي  اف الشهود وختويفهم    من قانون اختط  

فمــن " العــرض، والوعــد، واملــنح"أمــا أعمــال . تنطــوي علــى االســتخدام الفعلــي للقــوة البدنيــة
ولـيس مثـة أمثلـة      .  من قانون اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد      ١٦املادة  معاجلتها يف إطار    املمكن  

  . األحكام يف املمارسة العمليةتطبيق هذهعلى سوابق ل
  

    )٢٦املادة (الشخصيات االعتبارية مسؤولية     
 كمـا أنَّ . ةاالعتباريـ للشخـصيات  املـسؤولية املدنيـة     علـى    من قانون الـشركات      ٤٦املادة  تنص  

ووفقـــا لقـــانون التفـــسري، فـــإنَّ تعـــبري  .  موجـــودةةاالعتباريـــللشخـــصيات املـــسؤولية اجلنائيـــة 
وتعـرِّف  .  املؤسسية وغرياملؤسسية  األفراد  جمموعات  يشمل بصفة عامة    " ةالشخصية االعتباري "

أي شـركة أو    ) ب... (شمل  تـ  "اعلى أنَّه " الشخصية االعتبارية "العقوبات   من قانون    ١١املادة  
وقــد لــوحظ . أو مل تكــناملؤســسية مــن األشــخاص ســواء كانــت هلــا الــصفة  جمموعــة مجعيــة أو 

بـني  الغرامـات   يف  قانون اللجنة املاليزية ملكافحـة الفـساد        ويساوي   .التطبيق احملدود هلذه األحكام   
  . والشخصيات االعتباريةالطبيعينياألشخاص 

  
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

كمـا أنَّ للمـادة     .  من قانون اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد كل صور املشاركة         ٢٨تنظِّم املادة   
قــانون لالتفــسريية فاملــذكرات . حــريض صــلة باملوضــوعن التأ مــن قــانون العقوبــات بــش١٠٧

 على جرمية أو املـساعدة عليهـا أو تيـسريها ميكـن أن تنـدرج              العقوبات توضِّح أنَّ أعمال احلثّ    
 من قانون اللجنـة     ٢٨وينطبق التفسري ذاته على التحريض مبوجب املادة        . حتت تعبري التحريض  

  .املاليزية ملكافحة الفساد
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 مـن قـانون اللجنـة      ٢٨املـادة   علـى املـستوى التـشريعي        فتتناولـه     ارتكـاب اجلـرائم    يفأمَّا الشروع   
 مـن قـانون   ٥١١مـن قـانون غـسل األمـوال، واملـادة      ) أ) (١ (٤املاليزية ملكافحة الفساد، واملادة   

حتـضريي  أي عمـل  " من قانون اللجنة املاليزية ملكافحـة الفـساد          ٢٨كما تشمل املادة    . العقوبات
  ".ارتكاهبايساعد على ة أو الرتكاب جرمي

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

 بصفة عامـة علـى حـد أدىن للعقوبـة، إال أنَّ شـدة العقوبـة، جنائيـة                   ةال تنص التشريعات املاليزي   
 مـن الدسـتور،   ١٤٥لمـادة  ووفقـا ل . كانت أو غري جنائيـة، تأخـذ يف االعتبـار خطـورة اجلرميـة        

تـرجح  أدلـة كافيـة     إذا مـا تـوفرت      العام لديه السلطة التقديريـة للمالحقـة القـضائية          املدعي  فإنَّ  
  . من املالحقة اجلنائيةوال ُتعطي ماليزيا حصانات. إلدانةامعقولة بصورة 

 يف قـانون    وبالنـسبة للجـرائم املنـصوص عليهـا       .  قانون اإلجراءات اجلنائية اإلفراج بكفالـة      جييزو
اللجنة املاليزية ملكافحة الفـساد فـإنَّ اإلفـراج بكفالـة لـيس حقـا، وإمنـا ُيعطـى مبوجـب الـسلطة                       

  .التقديرية للمحكمة
هاء من قانون الـسجون، إذا كـان الـشخص           ٤٦اإلفراج املشروط مبوجب املادة     وجيوز تطبيق   

ومـن بـني    . التأهيـل املعين قد قضى ما ال يقل عن نصف مدة الـسجن وخـضع لربنـامج إلعـادة                  
ســجينا مــدانا  ١٢٠يوجــد  ٢٠٠٨ ســجني أفــرج عنــهم إفراجــا مــشروطا منــذ عــام    ٥ ٠٠٠
ــسادجبــ ــراج       . رائم ف ــاء اإلف ــتم إلغ ــشروط وشــروطه أو ي ــراج امل ــع إخــالل بأحكــام اإلف ومل يق

  .املشروط يف أي من هذه احلاالت
.  العموميـة  ة يف الوظـائف   بعـ تَّة امل هي املسؤولة عن سياسة املوارد البشري     العمومية  وإدارة اخلدمة   

 يف ٤٤عــن العمــل أو نقلــه وفقــا للبنــد رقــم  عمــومي ورهــن احملاكمــة، ُيمكــن وقــف موظــف  
وعنــد اإلدانــة، . ، إال أن هــذا مل يــسبق وأن ُنفِّــذ قــط١٩٩٣الئحــة املــوظفني العمــوميني لــسنة 

ــدان   ــنص البن ــة، أو خفــض    ٣٣ و٢٩ي ــن الوظيف ــصل م ــى الف ــن  الدرجــة عل ــك م  ، أو غــري ذل
ويـنظم الدسـتور    . لـى طبيعـة اجلرميـة وخطورهتـا       ععدم توقيع عقوبة، مبـا يتوقـف         ، أو اتالعقوب

  .تنحية أعضاء الربملان وأعضاء اجمللس التشريعي والقضاة
احلـصانات املمنوحـة للمتـهمني    ، باسـتثناء  فيهموال تكفل ماليزيا حصانة للمتعاونني من املشتبه   

إال أنَّ النيابـة  . ملاليزيـة ملكافحـة الفـساد يف حالـة تعـاوهنم       مـن قـانون اللجنـة ا       ٦٣مبوجب املادة   
. فيمــا ســبقوإن مل متارســها العامــة لــديها الــسلطة التقديريــة لالمتنــاع عــن املالحقــة القــضائية، 

  .تهماملوكمبدأ عام، ميكن أخذ التعاون يف االعتبار كعامل خمفف للعقوبة أثناء احلكم على 
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    )٣٣و ٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
، فــإنَّ الــشاهد ُيعطــى احلمايــة، مبــا )٦٩٦القــانون  (٢٠٠٩وفقــا لقــانون محايــة الــشهود لــسنة 

وينطبق القـانون كـذلك علـى األشـخاص اآلخـرين ممـن             . يشمل أقاربه، استنادا لتقدير املخاطر    
ن التـدابري  وقد تتـضم . قد حيتاجون للحماية أو املساعدة مبوجب الربنامج، مبا يف ذلك الضحايا      

ومل تـربم ماليزيـا     . إعادة التوطني املؤقتة أو احلماية اجلسدية علـى مـدار األربـع وعـشرين سـاعة               
وميكـن محايـة هويـة املـشاركني يف الـدعاوى القـضائية       . اتفاقات إعادة تـوطني مـع دول أخـرى      

جلرميـة  وإدالء الضحايا ببيانـات عـن أثـر ا   . تدابري من قبيل احملاكمة يف جلسات سرية من خالل   
  .عليهم ممكن عند طلب الضحية

ــسنة     ــبلِّغني لـ ــة املـ ــانون محايـ ــل قـ ــانون  (٢٠١٠ويكفـ ــواده ) ٧١١القـ ــر١٠ِّ إىل ٧يف مـ ية  سـ
ــوفر املعلومــات و ــرتبطني هبــم  احلــصانة ي ــبلِّغني أو أي أشــخاص م ــيهم  للم ــسبون إل ضــد  أو ينت

ء العقـود أو االمتنـاع عـن    الدعاوى املدنية واجلنائية، واحلماية من اإلجراءات الضارة، مثـل إهنـا          
ي أو    أي إجـراء تـأديب    اختـاذ   ولو كانت املعلومات املفصح عنها ال تـؤدي إىل          املستحقات  سداد  

علـى  كـون   يويف أي دعـوى،     . واختـاذ اإلجـراءات الـضارة ضـد املـبلِّغني جمـرَّم           . مالحقة قضائية 
  .فصاح حمميةاملدَّعى عليه إثبات أنَّ اإلجراء الضار مل ُيتَّخذ ردا على عملية إ

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

 مـن قـانون غـسل    ٥٦ و٥٥املادتان  من قانون اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد و      ٤٠املادة  تنظم  
الـــيت األدوات األمــوال مـــصادرة عائـــدات اجلرميـــة، واملمتلكـــات واملعـــدات وغـــري ذلـــك مـــن  

وتــسمح ماليزيــا . رائم دون أن تكــون معــدَّة خصيــصا هلــذا االســتخداماجلــالرتكــاب ُتــستخدم 
ــ ــادة   ىل حكــم دون االســتناد إصادرة بامل  مــن قــانون اللجنــة املاليزيــة    ٤١باإلدانــة مبوجــب امل

  .من هذا النوعحالة  ٢٦، كانت هناك ٢٠٠٩ومنذ عام . ملكافحة الفساد
ع والتجميـد واملـصادرة فيمـا خيـص جـرائم           وينظم قانون غسل األموال مجيع اجلوانب الالزمة للتتب       

كمــا يــنظم قــانون اللجنــة املاليزيــة ملكافحــة الفــساد أركــان التتبــع والتفتــيش          . غــسل األمــوال 
، وإن كان ال يشتمل علـى حكـم خمـصص            من مواد   وما يليها  ٣١ادة  واملصادرة ذات الصلة يف امل    

قـانون اللجنـة املاليزيـة ملكافحـة      مـن  ٣٧املـادة  للمدعي العـام أن يـستخدم   وميكن . بشأن التجميد 
  .الفساد يف بعض جوانب التجميد، إال أنَّ هذا يقتصر على املمتلكات املنقولة والصكوك املالية

ويف حالة التخلص من املمتلكات املعنية أو عدم القدرة على تتبعها، فمـن املمكـن مبوجـب أي                  
  . من القانونني مصادرة قيمة مكافئة هلا
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  . من الغريالنيةاألشخاص احلسين ام دون املساس حبقوق وتنطبق هذه األحك
وال متثل قيـود الـسرية املـصرفية حتـديا أمـام التحقيـق يف الـسجالت املـصرفية واملاليـة والتجاريـة             

، وقـــانون )٣٣القـــانون  (١٩٤٩املـــصرفيني لـــسنة دفـــاتر ) أدلـــة(ومـــصادرهتا، وفقـــا لقـــانون 
ــة  ٣٥، واملــادة )٣٧٢انون القــ (١٩٨٩املــصارف واملؤســسات املاليــة لــسنة    مــن قــانون اللجن

  . من قانون غسل األموال٥٠ إىل ٤٨ و٢٠املاليزية ملكافحة الفساد، واملواد 
  

    )٤١و ٢٩املادتان (السجل اجلنائي ؛ التقادم    
  .يف ماليزيا بالتقادمال تسقط اجلرائم اجلنائية 

باسـتثناء سـنغافورة، وفقـا للمـادة        يف الدول األخرى،    الصادرة  السابقة  أحكام اإلدانة   وال ُتقبل   
  . من قانون غسل األموال٧٦عليه املادة تنص  من قانون اإلجراءات اجلنائية، وملا ٤٠٠

  
    )٤٢املادة (الوالية القضائية     

 مـن قـانون اللجنـة       ٦٦ مـن قـانون العقوبـات، واملـادة          ٤ إىل   ٢الوالية القـضائية تنظمهـا املـواد        
فــإذا مــا ارتكــب مــواطن أو .  مــن قــانون غــسل األمــوال٨٢ملــادة املاليزيــة ملكافحــة الفــساد، وا

التعامـل معهـا كمـا لـو كانـت قـد       يف اخلارج، فيجـوز  أجنيب مقيم إقامة دائمة يف ماليزيا جرمية   
 مـن قـانون     ٨٢كما ميكن كذلك توسيع الوالية القـضائية، مبوجـب املـادة            . ارتكبت يف ماليزيا  

وبـات، لتـشمل اجلـرائم الـيت يرتكبـها أي شـخص ضـد                من قـانون العق    ٤غسل األموال واملادة    
  . ممتلكات أي مواطن أو ممتلكات حكومة ماليزيا

  
    )٣٥ و٣٤املادتان ( التعويض عن الضرر ؛الفسادأفعال عواقب     

 مـن قـانون العقـود علـى إبطـال االتفـاق إذا كانـت بعـض جوانبـه غـري                      ٢٥ و ٢٤تنص املادتان   
وقـد  . مكـن إلغـاء تـسجيل الـشركات عنـد اإلدانـة اجلنائيـة             وعالوة على ذلك، فمن امل    . قانونية

أنشأت وزارة املالية سجال للشركات املوضوعة على القائمة السوداء، واليت تـشمل يف الوقـت               
  . شركات٤ أو ٣الراهن 

 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، جيـوز للمحكمـة أن ُتـصدر أمـرا لـشخص               ٤٢٦ووفقا للمادة   
  .رميةمدان بدفع تعويض لضحية اجل
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    )٣٩و ٣٨و ٣٦املواد  (اهليئاتالسلطات املتخصصة والتنسيق فيما بني     
 فرعــا يف ماليزيــا، هــي اهليئــة صــاحبة املــسؤولية ٢٠اللجنــة املاليزيــة ملكافحــة الفــساد، الــيت هلــا 

الرئيسية عن الكشف عن جرائم الفساد ومنعها والتحقيق فيهـا مبوجـب قـانون اللجنـة املاليزيـة            
ومن املمكن التقدم لإلبالغ عـن الفـساد إىل اللجنـة عـرب قنـوات عـدة، مبـا يف                . فسادملكافحة ال 

  .ذلك خط هاتفي جماين ساخن
 اللجنـة تقريـرا سـنويا للجنـة الربملانيـة اخلاصـة املعنيـة بالفـساد، الـيت تقـدم                     كبري مفوضـي  ويقدم  

يئـات اخلاصـة    ومـن بـني اهل    . مشورهتا لرئيس الـوزراء وللجنـة الـسياسات واملـسائل ذات الـصلة            
تنظمـه أحكـام   األخرى هناك اجمللس االستشاري ملكافحـة الفـساد وجلنـة الـشكاوى، وكالمهـا         

كمــا يوجــد فريــق للتــشاور ومنــع  . اجلــزء الثالــث مــن قــانون اللجنــة املاليزيــة ملكافحــة الفــساد 
  .الفساد وفريق الستعراض العمليات

ق يف غـسل األمـوال، مبـا يف ذلـك اجلـرائم        مـسؤولة عـن التحقيـ      الشرطة امللكية املاليزية  كما أنَّ   
ولــدى اللجنــة املاليزيــة ملكافحــة الفــساد   . األصــلية املنــصوص عليهــا يف قــانون غــسل األمــوال  

مؤســسات، وتتلقــى تقــارير مــن مكتــب الــشكاوى العامــة،   عــدة مــذكرات تفــاهم قائمــة مــع  
احلــسابات العــام، ومراجــع املركــزي املــاليزي، للمــصرف ووحــدة االســتخبارات املاليــة التابعــة 

، ٢٠١١ تقارير بشأن معامالت مشبوهة أُحيلت للجنـة يف عـام       ٣٠٩ومن بني   . ضمن آخرين 
  . منها، فيما انتهت واحدة إىل مالحقة قضائية٣٠٧مت التحقيق يف 

  
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

تنفيـذ  ارسـات اجليـدة يف     إمجاال، ميكن تسليط الضوء على ما يلي مـن التجـارب الناجحـة واملم             
  :الفصل الثالث من االتفاقية

عـن أي معاملـة     توجـب اإلبـالغ      من قانون اللجنة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد           ٢٥املادة    •  
تنطوي على رشوة أو شروع يف إجـراء معاملـة مـن هـذا القبيـل، وجتـرِّم االمتنـاع عـن                    

 .أداء هذا الواجب

ــادة   •   ــة املاليز ٥٠امل ــانون اللجن ــابال      مــن ق ــدئيا ق ــة ملكافحــة الفــساد ُتنــشئ افتراضــا مب ي
ــتم تــسلمها تنطــوي علــى فــساد   للــدحض  ــة ي ــأن أي إكرامي . مل ُيثبــت العكــس ، مــاب

قبول أي دليـل يقـدم إلثبـات      من القانون نفسه،     ٥٧ال جتيز املادة    وعالوة على ذلك،    
ماعيـة  مناسـبة اجت  أي  مهنـة مـن املهـن أو        أن تقدمي اإلكراميات هو عرف متبـع يف أي          

 .معينة أو ما شابه ذلك
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 .إمكانية مالحقة الفساد قضائياتعظيم يساعد على سقوط اجلرائم بالتقادم عدم   •  

يقـــوم فريـــق اســـتعراض العمليـــات يف اللجنـــة املاليزيـــة ملكافحـــة الفـــساد باســـتعراض     •  
ومل ينــتج عنــها توجيــه البالغــات الــيت تــأخرت معاجلتــها أو أحيلــت إىل النيابــة العامــة  

تتـيح لـه إصـدار      ويقدِّم الفريـق توصـيات، ولكـن دون أن تكـون لـه صـالحيات                . اماهت
 . للنيابة العامةميكن أن تتداخل مع السلطة التقديريةأوامر 

قـد وجهـت    و. ٢٠١١ حمكمة متخصـصة ملكافحـة الفـساد منـذ عـام             ١٤وقد أُنشئت     •  
تعرضـــوا القـــضايا يف غــضون عـــام واحــد، وميكـــن أن ي  بــالنظر يف   للقـــضاة تعليمــات 
ومـن بـني املبـادرات األخـرى الـيت سـاعدت       . يف حالـة عـدم التـزامهم بـذلك     للمساءلة  

ــضايا     ــراكم الق ــل ت ــى تقلي ــأخرة عل ــتحداثُ املت ــام اس ــى   نظ ــسابقة عل ــات ال االجتماع
 . االعترافاحملاكمة واملساومةُ على

اليزيـة ملكافحـة    وقد اعترب البناء املؤسسي للجنة املاليزية ملكافحة الفـساد واألكادمييـة امل             •  
م مـن أنَّ العديـد مـن        وبـالرغ . الفساد وحماكم مكافحة الفساد مبثابة ممارسات منوذجية      

نـــسبيا، فإهنـــا تـــسهم يف حتـــسني التحقيقـــات     العهـــد  حـــديثزال  مـــااملؤســـسات 
 .واملالحقات القضائية يف قضايا الفساد وينبغي أن يستمر تعزيزها

ومـن بـني األمثلـة     . نتظـام وعلـى مـستويات خمتلفـة       وجيري التعاون فيما بني األجهـزة با         •  
، وهي مـسؤولة عـن وضـع    )جلنة التنسيق(جلنة التنسيق الوطنية ملكافحة غسل األموال  

 ١٦وقـد أنـشأت     . السياسة العامة وخطـة العمـل فيمـا خيـص مكافحـة غـسل األمـوال               
إلعـالم املؤسـسات    تعقـد اجتماعـات فـصلية       لدى جلنة التنسيق    جهات وصل   مؤسسة  

 .األعضاء بالتطورات يف جمال مكافحة غسل األموال

بــشأن منــع الفــساد مــع القطــاع اخلــاص، مثــل مواثيــق  خمتلفــة وجيــري تنفيــذ مبــادرات   •  
وتــستعني الــشركات . زاهــة الكــربى وتعهــدات الــنرصــد املــشروعات زاهــة وجلــان  الــن

وتـوفر  . اهلـدايا منـع   سياسـة   طبـق   وتزاهـة     املاليزية الكربى بانتظام خبدمات مـسؤويل الـن       
اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد التدريب للقطاع اخلاص وقد انتدبت عددا صـغريا مـن              

  .موظفي اللجنة للشركات الكربى
    

     ذلكانطبقحيثما  التنفيذ، اليت تواجه التحّديات  - ٣- ٢  
  : قوةميكن للخطوات التالية أن تزيد تدابري مكافحة الفساد القائمة
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 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد وتنفيـذ أحكـام قـانون              ١٧تنفيذ املادة   رصد    •  
ولعل ماليزيا تود أنَّ ُتـدمج يف قـانون   . اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد يف هذه احلاالت   

 جوانـب   وأالتبديـد    وأاالخـتالس   موحَّدة بـشأن    اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد جرمية      
وتنطبق نفـس التوصـية علـى       . العمومينياملوظفني  من قبل   األخرى  لكات  تسريب املمت 

 .االختالس يف القطاع اخلاص

 .اإلثراء غري املشروعقبل مالحقة حاالت  حتقيق مسبق إجراءالنظر يف إلغاء اشتراط   •  

يف القـضايا الـيت     تعزيزا للـيقني القـانوين      النظر يف جترمي املتاجرة بالنفوذ على حنو واضح           •  
 .نطوي على نفوذ حقيقي ومفترضت

 . موحدةكل أركان إعاقة سري العدالة على حنو أكثر مشوال يف جرميةمعاجلة   •  

ــوال والنظــر يف إدراج         •   ــة إىل اجلــرائم األصــلية يف غــسل األم ــة ســري العدال إضــافة إعاق
 .اإلثراء غري املشروع

ــائي       •   ــصد اجلن ــات الق ــة حتــديات تواجــه إثب ــةللشخــصيات االعتبارمث ــستعرِي ضون ، وامل
وعـالوة  .  متعلقـة بالشخـصيات االعتباريـة      يرحبون بإمكانية استحداث جرائم جديـدة     

علــى ذلــك، فقــد تكــون زيــادة الغرامــات علــى الــشركات وحتديــد العقوبــات املدنيــة    
 .الردعتعظيم واإلدارية عليها مفيدة يف 

 .زع ملكيتها ونيف جرائم الفساداألدوات املعتزم استخدامها إتاحة مصادرة   •  

 من قانون اللجنة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد يف التجميـد             ٣٧بينما ميكن استخدام املادة       •  
ضني يوصون بأن يكون التـشريع حمـددا يف   املستعرِاخلرباء يف معظم قضايا الفساد، فإنَّ      

 .هذا الصدد

 . أو املبدلةإتاحة مصادرة املمتلكات احملوَّلة  •  

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة         ٣٥تستحدث أحكاما تتماشـى مـع املـادة         ينبغي ملاليزيا أن      •  
 .ملكافحة الفساد

أو كبري مفوضي اللجنـة     استبدال  يعاجل مسألة   قانون اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد ال         •  
أنَّ هـذه الفجــوة  ورد وقـد  . فـصله، وهـو مـا قــد ميثـل خطـورة علـى اســتقاللية اللجنـة       

  .دستوريبصدد اإلصالح عرب تعديل 
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   تنفيذ االتفاقيةدت من أجل حتسني  اليت ُحدِّ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
  :االتفاقية على حنو أكثر مشوالتنفيذ ميكن للصور اآلتية من املساعدة التقنية أن تساعد ماليزيا على 

 رشـوة    لتعزيـز تنفيـذ األحكـام بـشأن        اتصياغة التـشريع   واملساعدة يف    منوذجي تشريع  •  
 .العموميني األجانباملوظفني 

يف القـضايا املتعلقـة بالشخـصيات       القـضائية   تعزيز املهارات التحقيقية لدعم املالحقات        •  
 .ةعتبارياال

ص املمارســات اجليــدة والــدروس املــستفادة والتــشريعات النموذجيــة فيمــا خيــص يلخــت  •  
 .إعادة توطني الشهود يف بلدان أجنبيةعلى التعاون الدويل 

اجلنائيـة  أحكـام اإلدانـة     تـدابري تـشريعية أو غـري تـشريعية بـشأن مقبوليـة              وضع  املساعدة يف     •  
  .األجنبية

    
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

القانونيـة  املختـصة باملـساعدة     العـام هـي الـسلطة املركزيـة         النائب  الدولية مبكتب   الشؤون  شعبة  
وُتعـاجل  .  الـسلطة املركزيـة املـسؤولة عـن تـسليم املطلـوبني            املتبادلة، فيما أنَّ وزارة الداخلية هي     

طلبات تسليم املطلوبني وطلبات املساعدة القانونية املتبادلة الواردة إىل ماليزيا على حنو خمتلـف              
الـشؤون  قليال، كمـا هـو مبـيَّن علـى حنـو أمشـل يف تقريـر االسـتعراض القطـري، وتلعـب شـعبة                         

تتواصـل  ويف سـبيل القيـام بـذلك،       . بـات الـواردة والـصادرة     الطلرصـد   الدولية دورا مركزيا يف     
كمـا أنَّ ماليزيـا     . السلطات املختصة يف الدول األخرى واملؤسـسات املاليزيـة املعنيـة          مع  الشعبة  

العـام  النائـب   وملكتـب   . مع السلطات األجنبية عرب القنوات الدبلوماسـية وغـري الرمسيـة          تتواصل  
تـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة     وصـفا إلجـراءات    ليزيـة حيـوي  كموقع شـبكي باللغـة اإلن     

املتبادلة، والتشريعات واملعاهدات ذات الـصلة، ومعلومـات االتـصال، ومنـوذج اسـتمارة طلـب          
  .وقائمة مرجعية

لمـساعدة  لسـت معاهـدات ثنائيـة       و املطلوبني لتسليم    قائمة ماليزيا لديها سبع معاهدات ثنائية    و
البلـدان   طرف يف معاهدة إقليمية بشأن املساعدة القانونيـة املتبادلـة بـني              وهي. القانونية املتبادلة 
الكومنولــث كمــا أنَّهــا مــشتركة يف نظــامي   آســيان،رابطــةأعــضاء الــتفكري مــن املماثلــة هلــا يف 

  ).لندن (املطلوبنيتسليم لو) هراري(مساعدة القانونية املتبادلة لل
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    ضاتعرتنفيذ املواد قيد االسعلى مالحظات   - ١- ٣  
    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد  (؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائيةاجملرمنيتسليم     

ازدواجية التجرمي مبـدأ أساسـي يف القـانون املـاليزي، ُيطبَّـق علـى حنـو مـرن، أخـذا يف االعتبـار                        
ي يف حتديـد  وتستخدم ماليزيا هنـج القائمـة أو النـهج الوصـف    . السلوك األساسي وأركان اجلرمية   

املنـصوص عليهـا يف   رائم اجلـ وميكـن تـسليم املطلـوبني يف       . اجلرائم اليت ميكن فيها تسليم املطلوبني     
قـل  يال  (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بـسبب احلـد األدىن ملـدة الـسجن أو العقـاب فيهـا                    

ممكنــا تــسليم فقــد ال يكــون ورهنــا بــشرط ازدواجيــة التجــرمي،  ). عــن ســنة واحــدة أو اإلعــدام 
اتفاقيـة األمـم ملكافحـة الفـساد     املنـصوص عليهـا يف   رائم اجلـ نَّ إحيـث   .املطلوبني يف هذه اجلـرائم  

  .متاماليست كلها جمرَّمة 
ــل ماليزيــ  ــن شــركا   وتقب ــوبني م ــسليم املطل ــات ت ــم يف  ئهاا طلب ــدات أو غريه ــشركاء املعاه ــن ال ،  م

 لتـسليم املطلـوبني حـال إصـدار الـوزير           انوينقـ كأساس  وميكنها، من حيث املبدأ، أن تقبل االتفاقية        
يــسبق أن  ومل. ١٩٩٢ مــن قـانون تـسليم املطلـوبني لـسنة     ٣مبوجـب املـادة   يف هـذا الـشأن   لتوجيـه  

تلقت ماليزيا طلبات تسليم أو تقـدمت بطلبـات تـسليم اسـتنادا إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة               
مل تـستطع أن تنفـذ       أنَّهـا  سليم إىل اليـوم، إال    ومل يسبق أن رفضت ماليزيـا طلـب تـ         . الفساد وحدها 

. ومل يسبق أن ُرفض طلب مـن طلبـات التـسليم الـيت تقـدمت هبـا ماليزيـا               . طلب التسليم يف حالتني   
  .مع بروين دار السالم وسنغافورةإلقاء القبض معمول به وهناك نظام قائم ألوامر 

اذ قـرار هنـائي يتـراوح بـني سـتة أشـهر             والفترة املقـدَّرة بـني تلقـي طلـب لتـسليم املطلـوبني واختـ              
  .ثين عشر شهراإو

) ٢( ٤٩وُتلـزم املـادة   . ويعطي القانون املاليزي الوزير السلطةَ التقديرية لرفض تسليم املواطنني      
العـام بغيـة مالحقـة اجملـرم قـضائيا      املـدعي  إىل بإحالـة األمـر   من قـانون تـسليم املطلـوبني الـوزير          

ــاليزي، غــري   ــانون امل ــدعي   أنَّ هــذا ال مبوجــب الق ــزم امل ــة القــضائية يل ــام باملالحق ــزام . الع واإلل
عند رفض التسليم ليس مكرَّسا يف كـل املعاهـدات الثنائيـة            للرعايا الوطنيني   باملالحقة القضائية   
وقــد قامـت ماليزيــا بتــسليم أحــد مواطنيهـا يف قــضية واحــدة غــري متعلقــة   . الـيت أبرمتــها ماليزيــا 

  .اطنيها بدال من تسليمهحماكمة أحد موقط ق هلا بالفساد، وإنَّما مل يسب
. نقـل الـسجناء مـع الـدول األجنبيـة         عمليات   ٢٠١٢ينظم قانون النقل الدويل للسجناء لسنة       و

  .ه حديثا، فليس هناك حاالت من هذا القبيلونظرا ألن هذا القانون قد مت سّن
ن نقل الدعاوى اجلنائية    أتشريعات بش املزيد من االعتبار لسن     أن تويل السلطات الرمسية     ومن املتوقع   
  .يف املستقبل
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    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
ميكن ملاليزيا أن تكفل املساعدة القانونية املتبادلة دون معاهدة، وميكنها، مـن حيـث املبـدأ، أن تتخـذ                   

حال إصدار الوزير لتوجيـه     ة  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد سندا قانونيا للمساعدة القانوني         
  .٢٠٠٢ من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية لسنة ١٨مبوجب املادة خاص يف هذا الشأن 

بيـد أنَّ ثالثـة مـن الطلبـات     . طلبا للمساعدة القانونيـة املتبادلـة    قط  ومل يسبق ملاليزيا أن رفضت      
. ضت اسـتنادا ملبـدأ ازدواجيـة التجـرمي        غري ذات صـلة بالفـساد قـد ُرفـ         مسائل  الصادرة منها يف    

 طلبـات غـري ذات   ١٠٧ طلبـات ذات صـلة بالفـساد و     ة، تلقت ماليزيـا عـشر     ٢٠٠٩ومنذ عام   
وكـان هنـاك   .  طلبا غري ذي صـلة بـه    ٣٦صلة به، وتقدمت بست طلبات ذات صلة بالفساد و        

  .طلب بشأن استرداد موجودات يف انتظار الرد يف وقت االستعراض
نَّ ماليزيـــا تعتـــرف إوحيـــث . هنجـــا واســـعا عنـــد النظـــر يف ازدواجيـــة التجـــرمي ماليزيـــا تتبـــعو

، فلــيس مثــة عقبــات قانونيــة أمــام كفالــة املــساعدة  ةاالعتباريــللشخــصيات باملــسؤولية اجلنائيــة 
  .القانونية املتبادلة يف هذه القضايا، واليت كثريا ما ُيتلقى طلبات بشأهنا

العاجلـة،  احلـاالت   يف  ) اإلنتربـول  (دولية للـشرطة اجلنائيـة    املنظمة ال وميكن إرسال الطلبات عرب     
 تقــدم يف صــورة ورقيــة أو وميكــن ملاليزيــا أن تبــدأ يف اختــاذ اإلجــراءات بنــاء علــى نــسخ أوليــة  

ــة ــل    . إلكتروني ــضا أن تقب ــا أي ــة  وميكــن ملاليزي ــا مت   يف احلــاالت العاجل ــشفهية إذا م ــات ال الطلب
  . إىل الدول الطالبةوُترسل الردود مباشرة. توكيدها كتابة
يف مرحلة التحقيق يف قـضية تتعلـق        باالتصاالت املرئية   اإلدالء بالشهادة   بعمليات  وملاليزيا خربة   

وجيـوز قبـول األدلـة املقدمـة مـن اخلـارج عـن طريـق                . باإلرهاب، وإمنا ليس يف دعاوى الفـساد      
  .من قانون األدلة) ٨( اءه ٩٠مبوجب املادة االتصاالت املرئية 

غري املتاحة لالطالع العام باستصدار أمر إبـراز        نسخ من السجالت احلكومية     احلصول على   وميكن  
العام رفع  يطلب النائب   حمكمة مبوجب قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، أو ميكن أن            من  

مبثـال  وقـد اسُتـشهد     . السرية عن السجالت احلكومية وفقا لقـانون األسـرار الرمسيـة املـاليزي            غطاء  
  .من قضية مت فيها تقدمي سجالت للشرطة بعد رفع السرية عنها إىل دولة طالبة

    
 ٤٨املواد (اخلاصة أساليب التحري  ؛ التحقيقات املشتركة؛إنفاذ القانونجمال التعاون يف     

    )٥٠و ٤٩و
قدمـة، فـإنَّ ماليزيـا طـرف يف عـدد مـن اآلليـات والـشبكات ملكافحـة الفـساد           كما أشـرنا يف امل    

وتتعـاون سـلطات إنفـاذ القـانون        . ومكافحة غـسل األمـوال علـى املـستويني اإلقليمـي والـدويل            
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بـني األجهـزة، ومـذكرات التفـاهم،        مـن خـالل التواصـل املباشـر         املاليزية على املستوى الـدويل      
، )اإلنتربـول  (املنظمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة     ، وقنوات من قبيل     لشرطةا قياداتوالتحاور بني   

  . وجمموعة إيغمونتأمم جنوب شرق آسيابرابطة ر رؤساء الشرطة مؤمتو
وهناك مذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة األطراف قائمـة مـع النظـراء األجانـب فيمـا خيـص عـدة                    

، )٣٥(، ووحـدة االسـتخبارات املاليـة    )٧(مؤسسات، مبا فيها اللجنة املاليزية ملكافحة الفـساد      
 قــضية ٣٨املاليزيــة ملكافحــة الفــساد يف د تعاونــت اللجنــة وقــ). ٩(والــشرطة امللكيــة املاليزيــة 

ــة   ال( ــة رمسي . ٢٠١٠مــع نظرائهــا األجانــب منــذ عــام   ) تنطــوي علــى مــساعدة قانونيــة متبادل
 املركـزي، املـصرف  وهناك ثالثة مناصب لـضباط اتـصال يف اللجنـة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد و            

ثلة على تبـادل العـاملني وغريهـم مـن اخلـرباء مـن            وهناك إشارة إىل أم   . والشرطة امللكية املاليزية  
  .ل ماليزيا يف التقريرَبِق
األكادمييـة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد بوصـفها          من خالل    اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد،      توفرو

دورات دراسـية وبـرامج لبنـاء القـدرات     التعاون التقين املـاليزي،  اخلاصة بربنامج التدريب جهة  
كمـا ترسـل اللجنـة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد خـرباء              . افحة الفساد للدول األخـرى    يف جمال مك  

وقــد انــضمت ماليزيــا إىل . إىل البلــدان األخــرى ليقومــوا بالتــدريب وتــستقبل ملحقــني أجانــب
فريـق آسـيا واحملـيط اهلـادئ املعـين بغـسل       التـابع ل ومقدمي خدماهتا املساعدة التقنية   ماحني  فريق  
مكافحـة غـسل األمـوال      األخـرى يف جمـال      للبلـدان   املـساعدة التقنيـة والتـدريب       لتـوفري    األموال

  .إنفاذ القانون األجانبموظفي تدريبات مشتركة مع ُتجرى كما . ومتويل اإلرهاب
. فـساد علـى املـستوى الـدويل       الشتركة يف قـضايا     املـ تحقيقـات   الإجـراء   خـربة يف    ماليزيـا   لدى  و

نــة املاليزيـة ملكافحــة الفــساد والـشرطة امللكيــة املاليزيــة   وعـالوة علــى ذلـك، فــإنَّ كــال مـن اللج   
ــستعني  ــانون   بأســاليب التحــري  ي ــا للق ــصلة اخلاصــة وفق ــة   (ذي ال ــانون اإلجــراءات اجلنائي كق

طلب يف بعـض احلـاالت     وعند ال ) وقانون األمن املاليزي وقانون اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد       
  .احملاكمتقبلها واألدلة املستقاة من هذه التقنيات . على املستوى الدويلاليت تعاجل اخلاصة 

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

علـى قائمـة البلـدان      يضعها  وضعت ماليزيا نظاما راسخا لتقدمي التعاون الدويل وطلبه، وهو ما           
 وميكـــن تـــسليط الـــضوء علـــى مـــا يلـــي مـــن التجـــارب الناجحـــة. املقدِّمـــة للمـــساعدة التقنيـــة

  :واملمارسات اجليدة يف تطبيق الفصل الرابع من االتفاقية
أبرمــت ماليزيــا معاهــدات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف، وتتعــاون علــى نطــاق واســع يف     •  

 . املنظمات واملبادرات الدولية واإلقليمية
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يف هتيئة عالقة عمـل تعاونيـة فيمـا         النائب  الحظ فريق االستعراض الدور اإلجيايب ملكتب         •  
لطلبــات املــساعدة الكفــؤة ســيما يف املعاجلــة   خمتلــف ســلطات العدالــة اجلنائيــة، والبــني

 .القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني واإلشراف على الطلبات الواردة والصادرة

املعنـيني،  املصلحة  حنو توعية كل أصحاب     استباقية  اختذت السلطات املاليزية خطوات       •  
الواجـب  الـسارية  القوانني واإلجراءات واألطر الزمنيـة  ب،  سيما املوظفني القضائيني   وال

 .االلتزام هبا

دلة اإلدارية وخمططات سري العمـل والقـوائم        األالدولية من   الشؤون  يهيئ ما توفره شعبة       •  
املرجعية بشأن تـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة يقينـا إداريـا وقانونيـا فيمـا                  

وقد نشرت ماليزيا اسـتمارهتا النموذجيـة للطلـب علـى           . ومعاجلتهاخيص تقدمي الطلبات    
 .اإلجراءات تيسري التعاون الدويلومن شأن هذه الوثائق و. اإلنترنت

 القـضايا فيمـا     إلدارةالدولية قاعدةُ بياناهتا املكرسة     الشؤون  لشعبة  الفريدة  من بني املزايا      •  
تـوفر  ة املتبادلـة، والـيت تتـيح للـشعبة أن           خيص طلبات تسليم املطلوبني واملساعدة القانوني     

، وتضمن تنفيذ الطلبات ومتابعتـها يف الوقـت املناسـب       بيانات حديثة عن حالة الطلبات    
 . هذا النموذجميكن للبلدان األخرى أن حتاكيوال، وعلى حنو دقيق وفعَّ

 اشـتراط   يف تفـسري  مـن مرونـة     ماليزيـا   مع التقدير، مبا تتحلى به       ،فريق االستعراض ه  نوَّ  •  
 .نطاق واسع من املساعدةتوفري ازدواجية التجرمي، حىت يتسىن هلا 

اختـــذت ماليزيـــا اخلطـــوات الالزمـــة للتعجيـــل بـــإجراءات تـــسليم املطلـــوبني وتبـــسيط   •  
 .املتطلبات اإلثباتية

نطاق واسع من املـساعدة القانونيـة املتبادلـة للـدول           توفري  بيَّنت ماليزيا أنَّها قادرة على        •  
البة، وهو ما ينم عنه العدد املتزايد من الطلبات اليت استجابت هلا علـى مـر الـسنني              الط

 .الثالث املاضية، مبا يف ذلك ما يتعلق بقضايا الفساد

اسُتشهد بقضية قدَّمت فيها ماليزيا املساعدة يف مسألة ذات صـلة بـاألمن القـومي، مبـا                   •  
 .الطلبات، وهو أمر حممودعن تلبية عوق ماليزيا يلرفض ال لأسباب وجود يبيِّن أنَّ 

 الــسلطات قــانون املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة    مــن ) ٣( ٢٧ُتعطــي املــادة    •  
املاليزية املرونة حىت تضع أطرا زمنيـة مالئمـة يـتم فيهـا ضـمان الـسلوك اآلمـن اسـتنادا                     

 .إىل مبدأ املعاملة باملثل
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ــا   •   ال مــع نظرياهتــا  تتعــاون علــى حنــو فعَّــ عاملــة متخصــصة ومــاهرة، قــوى لــدى ماليزي
الـيت تـنظم مـن خـالل        التبـادل،   ووبنـاء القـدرات     والربامج املكرسة للتدريب    . األجنبية

، مـن بـني املمارسـات الدوليـة          وغريهـا مـن اجلهـات      األكادميية املاليزية ملكافحة الفساد   
 .اجليدة لتبادل املعلومات والتعاون ومنع الفساد

باعتبارهـا مركـزا دوليـا لتـوفري التـدريب          ة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد        للجنالنشط  الدور    •  
ــساعدة  ــن خــالل  وامل ــدرات  م ــاء الق ــرامج بن ــدريب اخلــارجي  ب ــشطة الت ــادل وأن   والتب

إىل التعــاون املباشــر بــني  أيــضا وأشــري . واستــضافة امللحقــني تطــور جــدير بالترحيــب  
املاليـة املاليزيـة والـشرطة امللكيـة        اللجنة املاليزية ملكافحة الفساد ووحدة االسـتخبارات        

 . األجانبهااليزية مع نظرائامل

. يساعد تبادل العاملني واخلرباء وبرامج بناء القدرات على تعزيز التعـاون عـرب احلـدود                •  
كمــا أشــري إىل إنــشاء وحــدة للمــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف اللجنــة املاليزيــة ملكافحــة 

، )اإلنتربـول (نة إىل املنظمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة   الفساد، وانتداب موظف من اللج  
 .وإنشاء وحدات متخصصة يف الشرطة امللكية املاليزية

ــر   •   ــزة وُتظه ــساد      أجه ــة ملكافحــة الف ــة املاليزي ــة، وال ســيما اللجن ــانون املاليزي ــاذ الق إنف
ستوى العـام ووحـدة االسـتخبارات املاليـة، مـ     النائب والشرطة امللكية املاليزية ومكتب     

مرتفعا من االلتزام مبكافحـة الفـساد والتعـاون علـى املـستوى الـدويل، وبتنفيـذ مبـادئ                   
 .سيما على مستوى قيادة هذه اهليئات االتفاقية بالكامل، وال

مـع بـروين دار الـسالم       للتعـاون   مـل تنفيـذي     ااالستعانة بالتحقيقات املشتركة وفريـق ع       •  
ل إنفـاذ القـانون بـني البلـدان علـى مـستويي        مثاالن جيدان على التعاون الـدويل يف جمـا        

 .السياسات والعمليات

يف قضايا الفـساد    وتطبيقها على نطاق واسع     اخلاصة  أساليب التحري   واعُترب استخدام     •  
  .والدويل ممارسة جيدةالوطين على املستويني 

    
     ذلكانطبقحيثما  التنفيذ، اليت تواجه التحّديات  - ٣- ٣  

  : القائمة قوةنَّ تزيد تدابري مكافحة الفسادميكن للخطوات اآلتية أ
سـتقبل  ماليزيا اإلخطار املطلوب لألمم املتحدة بشأن ما إذا كانـت           من احملبذ أن تقدم       •  

 .قانوين لتسليم املطلوبنيكأساس اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
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حتـرص علـى أن   أن ا هلـ ينبغـي  ولـذا  ، رعايـا هلـا   أنَّ ماليزيا قد سبق هلـا تـسليم         يالحظ  و  •  
علـى وجـه الـسرعة      بإجراء املالحقـات القـضائية      االلتزام  املقبلة مسألة   املعاهدات  تعاجل  
 . يقترن هذا االلتزام بالتطبيق العمليوأن

أنَّهـا تفـي    للتأكـد مـن      ماليزيـا معاهـداهتا القائمـة علـى حنـو شـامل              من احملبذ أن تراجـع      •  
بإشـارة  ضون  ويرحب املـستعرِ  . ملكافحة الفساد مقتضيات اتفاقية األمم املتحدة     جبميع  

خصيــصا لتتــسق مــع املقبلــة ســوف تــصاغ أنَّ معاهــدات تــسليم املطلــوبني إىل ماليزيــا 
 .أحكام االتفاقية

تــدابري الــسرية املــصرفية مــدى تطبيــق لعــل ماليزيــا تــود أنَّ ترصــد علــى قــدر اإلمكــان    •  
املــساعدة تقــدمي  إىل تعطيــل أنَّ مقتــضيات الــسرية املــصرفية لــن تــؤدي أيــضا لتــضمن 

 . املقبلة يف القضاياالقانونية املتبادلة

قسرية، أخـذا يف    املقترنة بشروط   تقدمي املساعدة غري    مبدأ   ماليزيا   ومن احملبذ أن تعتمد     •  
 .االعتبار تطبيقها املرن ملبدأ ازدواجية التجرمي

ــشهادة        •   ــإلدالء بال ــسجناء ل ــا ســابق خــربة يف نقــل ال ــيس ملاليزي ــدمي أو ل ــساعدة، لتق امل
 . املقبلةمبقتضيات املعاهدة يف القضاياحترص على االلتزام وعليها أن 

م ماليزيـا اإلخطـار املطلـوب لألمـم املتحـدة بـشأن سـلطتها املركزيـة               ذ أن تقـدِّ   من احملبَّـ    •  
 .املختصة باملساعدة القانونية املتبادلة واللغة املقبول استخدامها يف هذا الشأن

ــا أن تنظــر يف الــنص يف اســتمارهتا النموذجيــة لطلــب   ملينبغــي   •   املــساعدة القانونيــة اليزي
 .ُتقبل باللغة اإلنكليزيةمن هذا القبيل طلبات الأنَّ املتبادلة على 

اليزيا أن تضمن أنَّ التعهد الذي تطلبه من الدول الطالبة بأنَّ الغـرض الرئيـسي مـن                 ملينبغي    •  
 .ُيفسَّر بطريق تتناقض مع االتفاقيةلن عها الطلب ليس تقدير الضرائب أو مج

 لـتمكني سـلطاهتا   قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةيف مراجعة  تنظر  ماليزيا   لعلَّ  •  
مبــسألة جنائيــة يف املــساس مــن تأجيــل املــساعدة بــدال مــن رفــضها إذا كــان مــن شــأهنا   

 .على هذا النحو يف املمارسة العمليةأنَّ القانون ُيفسَّر وُيطبَّق مالحظة ماليزيا، مع 

 واملعاهــدات قــانون املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة ماليزيــا أن تراجــعاحملبَّــذ مــن   •  
  . عقد مشاورات مع الدول الطالبة قبل رفض أو تأجيل املساعدةلضمان


