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      خالصة وافية  - ثانياً  
      مالطة    

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

ــاد يف     وقَّعــــت ــة الفســ ــدة ملكافحــ ــم املتحــ ــة األمــ ــى اتفاقيــ ــة علــ ــايو  ١٢مالطــ  ٢٠٠٥أيار/مــ
)C.N.369.2005.TREATIES-12 .(٢٠٠٨نيســــــــــــان/أبريل  ١١عليهـــــــــــا يف   صـــــــــــدَّقت و 
)C.N.276.2008.TREATIES-9 ٤٦) و٦(الفقـــرة  ٤٤). وتشـــمل إخطـــارات اإليـــداع املـــادتني 

  ).C.N.276.2008.TREATIES-9) (١٤و ١٣(الفقرتان 
. Westminster ومالطة مجهورية، يقوم نظامها الربملاين وإدارهتا العامة على منوذج نظـام ويستمنسـتر  

لنظام القانوين ملالطة التقاليد القانونية للحكم االستعماري الذي خضعت لـه. واعتمـدت   ويلخص ا
فضالً عن قانون التنظـيم واإلجـراءات املدنيـة والقـانون      ١٨٥٢نسخة من القانون النابليوين يف عام 

 نَّاجلنــائي وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة (كــل واحــد مــن هــذه القــوانني، بصــيغته املعدلــة). ورغــم أ  
، فقد كان للمبـادئ القانونيـة الربيطانيـة تـأثري علـى التشـريعات       قطُّعتمد القانون العام الربيطاين مل ُي

، مبا يف ذلك الدستور املالطي. ومنـذ انضـمام مالطـة إىل    ١٩٦٤ت منذ استقالل مالطة عام اليت ُسنَّ
علــى  الغلبــةُملقبلــة تشــريعات االحتــاد األورويب ولوائحــه ال أصــبحت، ٢٠٠٤االحتــاد األورويب عــام 

  .الوطنيةالتشريعات 
دة ذات صــلة هبــذا االســتعراض، مبـا يف ذلــك القــانون اجلنــائي،  دِّصــة متعـ صِّوهنـاك قــوانني متخ 

وقانون منع غسل األموال، وقانون اللجنة الدائمة ملكافحة الفسـاد، وقـانون تسـليم املطلـوبني.     
) لتعـديل  ٥٧قـانون رقـم   اللربملـان ( ا معروض علـى االستعراض، كان هناك تشريع معلق  وأثناء
  اللجنة الدائمة ملكافحة الفساد. قانون

  ، وطنيــةاملعاهــدات الدوليــة جيــب أن تتــرجم إىل تشــريعات     فوتتبــع مالطــة نظامــا مزدوجــا.    
 علـى حنـو يتماشـى    الوطنيـة . وتفسـر التشـريعات   تتعـارض معهـا  ما مل تكن هناك أحكام وطنية 
  اإلطارية لالحتاد األورويب. مع املعاهدات الدولية والقرارات

يف  ياًمـن تسـعة عشـر قاضـ    احملـاكم العليـا    وتتألف. دنياوحماكم  علياوتنقسم احملاكم إىل حماكم 
االسـتئناف. وتشـرف احملكمـة اجلنائيـة علـى احملاكمـات        وحماكمالدرجة األوىل  كل من حماكم

ورية وحمكمـة االسـتئناف   اليت تبت فيهـا هيئـة حملفـني. وحمـاكم االسـتئناف هـي احملكمـة الدسـت        
صـالحيات متعـددة، مبـا يف    بقضـاة يتمتعـون    الدنيااكم احملاجلنائية. ويترأس االستئناف وحمكمة 
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مجـع األدلـة خـالل احملاكمـات      ، فيما خيصُّاجلنائية جيرون التحرِّياتذلك قضاة التحقيق الذين 
  ملــدة در عقوبــات بالســجن تابعــة للقضــاء اجلنــائي حيــث تصــ علمــاً بــأنَّ تلــك احملــاكم ،اجلنائيــة

  ).أو ملدة عشر سنوات مبوافقة املتهمال تتجاوز ستة أشهر (
ومن بني املؤسسات الرئيسية ملكافحة الفسـاد واجلرميـة االقتصـادية هنـاك مكتـب املـدعي العـام        
والشــرطة (ال ســيما وحــدة اجلرميــة االقتصــادية، ووحــدة العالقــات الدوليــة وشــعبة اإلنتربــول)  

ــة الدا ــة      واللجن ــة العام ــة اخلدم ــة وجلن ــل االســتخبارات املالي ئمــة ملكافحــة الفســاد ووحــدة حتلي
  واحملاكم واجملتمع املدين.

 ٢٠٠١وانضــمت مالطــة إىل جمموعــة الــدول املناهضــة للفســاد التابعــة جمللــس أوروبــا يف عــام    
  وجرى تقييمها ثالث مرات.

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

    تنفيذ املواد قيد االستعراض علىت مالحظا  - ١- ٢  
  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥واملتاجرة بالنفوذ (املواد  الرشو
 )من القـانون اجلنـائي   ١٢٠و ١١٥املادتان ( هموارتشاءمالطة رشو املوظفني العموميني  ُتجرِّم

 مق األمر مبنصـب دائـم أ  علَّخدمة عامة، سواء أت شمل األشخاص الذين يقومون بأيِّعلى حنو ي
طلـب  االرتشـاء   وتتضمَّن جرميـة ت، مبا يف ذلك أعضاء الربملان والوزراء والقضاة. قَّمؤ منصب
 بشيء آخـر "املكافأة باملال أو  ذلكمكافأة أو وعد أو عرض." ويشمل  ي أو قبول "أيِّقِّأو تل

األجـر   تتجـاوز مزيـة أخـرى ال حـق لـه فيهـا" وُتفسـر علـى أهنـا تشـمل منـافع            ذي قيمة أو أيَّ
علـى اإلتيـان بأفعـال     احلـضِّ وهـدايا تقـدَّم مـن أجـل     الذي يتقاضاه املوظف العمـومي  املشروع 

نــائي). وفيمــا مــن القــانون اجل ١١٥(املــادة معيَّنــة أو علــى االمتنــاع عــن اإلتيــان بأفعــال معيَّنــة 
ؤول بوصـفه شـريكا وخيضـع لـنفس العقوبـة الـيت خيضـع هلـا املسـ          الراشيم كَيتعلق بالرشو، حيا

  يف الرشو. ُعب الشروقَجلرمية. كما ُيعااألصلي عن ا
القــانون اجلنــائي بــني أفعــال الرشــوة املرتكبــة "بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة"،  ُيميِّــزوبينمــا ال 

  من القانون اجلنائي). ألف  ١٢١جرى تعريف الِفعلني بوضوح يف حالة املتاجرة بالنفوذ (املادة 
علـى  تنطبـق  و)). ٤( ١٢١واملادة  ١٢٠إىل  ١١٥(املواد  نيم مالطة الرشو واالرتشاء األجنبيرِّوُتج

  ، مبا يف ذلك العقوبات اجلنائية.املنطبقة على اجلرائم الداخليةالعناصر تلك اجلرائم األجنبية نفُس 
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من القـانون اجلنـائي) بصـرف النظـر عمـا إذا       ألف  ١٢١(املادة  إجياباً وسلباًم املتاجرة بالنفوذ رَّوُتج
  إذا كان يفضي إىل النتيجة املنشودة.ما )، أو أن مياَرسس (أو ميكن َركان النشاط ميا

) نطاق األحكام املتعلقة برشو وارتشـاء املـوظفني العمـوميني    ١(  ١٢٠) و٣(  ١٢١ع املادتان سِّوتو
  القطاع اخلاص. حبيث تشمل

    
  )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 

مـن قـانون منـع     ٢ف املـادة  رِّشـيا مـع االتفاقيـة. وُتعـ    م غسل األموال يف معظم األحيـان متا رَُّيج
ــوال املصــطلحات الرئيســية    ــك "النشــاط    املســتخدمة غســل األم ــا يف ذل ــة، مب يف إطــار االتفاقي

املمتلكـات  أنَّ  معرفـةَ اإلجرامي" و"غسل األموال". ويشمل الـركن املعنـوي املطلـوب للجرميـة     
م رِّ. وُتجـ ، أو االشـتباَه يف أهنـا كـذلك   رميةمستمدة بشكل مباشر أو غري مباشر من عائدات اجل

يف غسـل األمـوال. وُيتنـاول التـآمر      َؤوالتواطـ  َعمـن قـانون منـع غسـل األمـوال الشـرو       ٢املادة 
  من القانون اجلنائي. ألف  ٤٨الرتكاب جرمية غسل األموال من خالل تطبيق املادة 

األمـوال (قـانون منـع غسـل      جرميـة جنائيـة أن تكـون جرميـة أصـلية مرتبطـة بغسـل        يِّوميكن أل
اجلدول الثاين). وميكن أن ُيتهم شخص وُيدان بشكل منفصـل بسـبب    )،١( ٢املادة األموال، 

التجــرمي املــزدوج لــيس  نَّجرميــة غســل األمــوال وبســبب جــرائم أصــلية مرتبطــة هبــا. وحيــث إ  
الطـة ميكـن أن   اجلـرائم اجلنائيـة املرتكبـة خـارج م     نَّشرطا لتطبيق قانون منع غسل األمـوال، فـإ  

  توصف أيضا بأهنا جرائم أصلية.
ويشـمل قـانون منـع غسـل األمـوال       ؛مالطة اإلخفـاء كجـزء مـن جرميـة غسـل األمـوال       وُتجرِّم

  األشخاص الذين ُيخفون عائدات اجلرمية دون أن يكونوا شاركوا يف اجلرمية األصلية.
    

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧واد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (امل
من القانون اجلنائي)  ١٢٧يف مالطة، يتمثل االختالس الذي يقوم به املوظفون العموميون (املادة 

  " األمـوال أو املمتلكـات،   اغتصـاب اسـتغالل" أو " "يف انتهاك أو استغالل الثقة العامة مـن خـالل   
ويشـري   تسـلَّمها حبكـم منصـبه.    لشـخص أو إىل امبا يف ذلك املمتلكات غري املنقولة اليت ُعهـد هبـا   

شـخص أو حتويلـه   أيِّ مـن القـانون اجلنـائي) إىل اسـتغالل      ٢٩٤و ٢٩٣مفهوم التبديد (املادتـان  
  .ياعموم اًموظف ، مبا يف ذلك بصفتهحبكم منصبهمها لَّألشياء ُعهد هبا إليه أو تس

نيـة  وقد يفضي استغالل املنصـب العمـومي لغـرض الكسـب الشخصـي إىل فـرض عقوبـات مه       
من القـانون اجلنـائي اجلـرائم املتعلقـة      ١١٢تأديبية وجنائية على السواء. وعموما، تتناول املادة 
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بعدم ممارسة السلطات الرمسية على النحو الواجب. ويف حني ال يشري القانون اجلنـائي إىل أداء  
فسـه  أو عدم أداء فعل من األفعال بغرض احلصول علـى مزيـة غـري مسـتحقة لفائـدة املسـؤول ن      

مـن أجـل جتـرمي     ،منـافع)  (الـيت ال تشـري إىل أيِّ   ١١٢أو لشخص أو كيان آخر، تشترط املادة 
يسـمح بـه   يتجـاوز مـا   ، أو ، شـيئاً ال يسـمح بـه القـانون    حبكم منصبهالشخص،  أن يبتز ،الفعل

  ا.مستحقًّيصبح هذا الشيء القانون، أو قبل أن 
ولكن ُيتناول باعتبار النتائج القانونيـة املترتبـة علـى     ذاته، دِّاإلثراء غري املشروع يف ح ُيجرَّموال 

تكـون احملكمـة علـى     الثروة غري املتناسبة مع الدخل. وهكذا، ختضـع امللكيـة للمصـادرة عنـدما    
  الثروة مستمدة من نشاط إجرامي. نَّاقتناع تام بأ

  لقطاع اخلاص.ا حبيث تشمل) من القانون اجلنائي نطاق جرمية االختالس ٢( ١٢٧ع املادة سِّوتو
   

  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
إعاقــة ســري العدالــة. وعــالوة مــن القــانون اجلنــائي  ١١٠املــادة و ١٠٨ إىل ١٠٢ املــوادتتنــاول 

إىل أفعال متعلقة بإعاقة وقمع الشهود. وتعد جرمية محل الشـهود   ١١١على ذلك، تشري املادة 
ــزور بوســائل حمــددة (القــوة   ــد أو  علــى اإلدالء بشــهادة ال  أو الرشــو أو أيُّ الترهيــبأو التهدي

الشـخص   أيضـاً توقيـع العقوبـة علـى    شكل من أشكال اإلغراء) من الظروف املشـّددة. وميكـن   
  .باعتباره متواطئاًالذي حيرض على شهادة الزور 

مســألة التــدخل يف عمــل مــوظفي إنفــاذ  مــن القــانون اجلنــائي  ٩٨إىل  ٩٣وتتنــاول املــواد مــن 
 .القانون

    
  )٢٦ولية الشخصيات االعتبارية (املادة مسؤ

ــائي، واملــادة    ٢٤٨دال و ١٢١تتنــاول املادتــان  مــن قــانون منــع غســل   ٣هــاء مــن القــانون اجلن
املسـؤولية اجلنائيـة لشخصـية    حتميـلُ  قتضـي  ياألموال املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتباريـة. و 

وبــات املفروضــة علــى الشخصــيات    املســبقة لشخصــية طبيعيــة. وتشــمل العق    ةَاعتباريــة اإلدانــ 
دال من القانون اجلنائي) وكذلك عقوبات إداريـة، مبـا يف    ١٢١االعتبارية فرض غرامات (املادة 

د العقوبــات املفروضــة علــى الشخصــيات دَّأو إلغاؤهــا. وُتحــ والتصــاريحذلــك وقــف التــراخيص 
  أخرى ذات صلة. لَاجلرائم وعوام ةَاحملققة وخطور َعاملناف على حنو يراعياالعتبارية 
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  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 
ض) يف ارتكـاب جرميـة والشـروع فيهـا مبوجـب      رِّأو مساعد أو حمـ  كمتواطئاملشاركة ( ُتجرَّم

ال خيضــع التحضــري  ويف حــنيمــن القــانون اجلنــائي. ) ٣(و) ٢( ١٢٠و ٤٣و ٤٢و ٤١املــواد 
ن أن تتضـــمن بعـــض األفعـــال الرتكـــاب جرميـــة للعقوبـــة مبوجـــب التشـــريعات املالطيـــة، ميكـــ

  ذاهتا. التحضريية جرائم يف حدِّ
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
   ومبــا أنــهختضــع اجلــرائم املتعلقــة بالفســاد بصــفة عامــة لعقوبــة الســجن ملــدة ســنة علــى األقــل.   

، يتمتــع القضــاة بســلطة تقديريــة  وقيــع العقوبــاتبشــأن تال توجــد يف مالطــة مبــادئ توجيهيــة  
وميكـن أن يـذهبوا إىل    عنـد توقيـع العقوبـات   فـة  دة واملخفِّا لتحديد الظروف املشـدِّ واسعة نسبي

أقــل مــن احلــد القــانوين األدىن يف "احلــاالت اخلاصــة واالســتثنائية". وحســب خطــورة اجلرميــة،  
أو قـام يف  تعاونـاً نشـطاً   د تعـاون مـع الشـرطة    ُيوىل االعتبار إىل مـا إذا كـان الشـخص املتـهم قـ     

الظـروف لكـي حتـدد السـلطة      أن تتعـدَّد ن يَّوقت مبكر مبلء إقرار بالـذنب؛ وبصـفة عامـة، يتعـ    
أن يواجــه املوظفــون العموميــون الــذين احملتمــل القضــائية الظــروف املشــّددة أو املخففــة. ومــن 

وال ُيلـزم   .يشـغلوهنا ا للوظائف اليت يضطلعون بواجبات عليا، مثل الشرطة، عقوبات أكرب نظر
  .اعتباَرها الواجبقرارات حمكمة االستئناف اجلنائية ل إال أنَّالقضاة بالسوابق القضائية؛ 

وأُثريت بعض املالحظات فيما خيص اإلطار القـانوين بشـأن احلصـانات و/أو امتيـازات الواليـة      
ضـون التأكيـد   رِهذا السياق، أعـاد املستع القضائية املمنوحة للموظفني العموميني املالطيني. ويف 

على أمهية إقامة توازن مناسب بني هذه احلصانات أو االمتيـازات والتحقيـق الفعلـي يف جـرائم     
  .مواحلكم عليه ومالحقة مرتكبيهاالفساد 

 ،) مـن الدسـتور  ٢( ٩٧) و٥( ٩١الذي يتمتع باالستقالل مبوجب املـادتني   ،ويعترب النائب العام
مرتكيب احلاالت اليت ال تتجاوز فيها العقوبةُ السجَن عام. وميكن أن تالحق الشرطة هو املدعي ال

 ١٠الســجَن ملــدة  ةُال تتجــاوز فيهــا العقوبــاحلــاالت الــيت وســنوات أمــام حمكمــة الصــلح  ٤ملــدة 
كـل مـن املـدعي العـام واملتـهم. ويـتم إجـراء احملاكمـات كلمـا          على ذلـك  سنوات، عندما يوافق 

  لطعن يف قرار الشرطة بعدم املالحقة.احق  وُيكفلاإلدانة،  ُتسوِّغة وجدت أدلة كافي
من القانون اجلنائي مسألة إطـالق سـراح املتـهم بكفالـة وتنطبـق األحكـام        ٥٧٥وتتناول املادة 

على مجيع اجلرائم. ومل يتم النص على شروط أكثر صرامة فيما يتعلق بالكفالـة املتعلقـة جبـرائم    
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اإلفراج املشـروط ميـنح    نَّمن قانون العدالة اإلصالحية على أ ١١و ١٠ن الفساد. وتنص املادتا
  فقط للسجناء الذين ميضون عقوبة سجن ملدة سنة واحدة أو أكثر.

ــا  وخيــتص رؤســاء اإلدارات  ــعموم ــة ب ــاًاإلجراءات التأديبي ــام   وفق ــة لع ــوائح التأديبي . ١٩٩٩لل
اء التأدييب املفروض علـى املـوظفني   وتضطلع جلنة اخلدمة العامة بواجب ضمان أن يكون اإلجر

) ١٤(املــادة  ١٩٩٩العمـوميني عــادال وسـريعا وفعــاال. ويف حــني تـنّص اللــوائح التأديبيـة لعــام     
التحقيقـات   حلـني اسـتكمال  على توقيف املوظفني العموميني (مـع خصـم نصـف مبلـغ الراتـب      

رئــيس  عقِّــُيووميكــن أن تنحيتــهم أو نقلــهم لــيس ممكنــا إال عنــد إدانتــهم.   نَّواإلجــراءات)، فــإ
صـادرة مـن جلنـة اخلدمـة العامـة.       ةعلـى توصـي   ًءمـن اخلدمـة بنـا    تشمل الطـرد الوزراء عقوبات 

  وتعترب اإلجراءات التأديبية واإلجراءات اجلنائية أمرين منفصلني وخمتلفني.
وميكــن مــنح عفــو رئاســي لشــخص يــديل بالشــهادة يف قضــايا خاصــة ويســاعد يف حتقيقــات       

عائـدات اجلرميـة واملمتلكـات املتأتيـة      لَّالشخص كـ  ردَّالعفو أيضا إذا هذا منح  أخرى. وميكن
لألطـراف املتضـررة أو للدولـة. وتؤخـذ طبيعـة اجلرميـة يف االعتبـار         ودفع تعويضاتمن اجلرمية 

  على أساس كل حالة على حدة.
) للجناة الذين أبـدوا  أدناهُتتاح محاية مماثلة لتلك اليت تقدم للشهود وللخرباء (انظر ال وعموما 
إذا كانوا شهودا رمسـيني خـالل احملاكمـة. وميكـن فـرض عقوبـة خمففـة علـى اجلنـاة           إالتعاوهنم 

  من القانون اجلنائي). ٢١املتعاونني (املادة 
    

    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان 
مـن الضـرر الـذي قـد      لضـحايا اجـيم مـن القـانون اجلنـائي علـى محايـة        ٤١٢املـادة   تـنصُّ  بينما

احلمايـة العامـة للشـهود واخلـرباء الـذين أدلـوا بشـهادة يف اإلجـراءات          تندرجيلحقه هبم املتهم، 
(اإلهانة أو التهديد أو الضرر البدين املمارس علـى موظـف عمـومي     ٩٥املادتني  ضمناجلنائية 
العمـــوميني  علـــى املـــوظفني هاتـــان املادتـــان). وتقتصـــر التشـــهريية(االهتامـــات  ١٠١آخـــر) و

علـى التـوايل. ويف إطـار برنـامج محايـة الشـهود، ال تقـدم         ،إزاء األشـخاص  الكاذبةواالهتامات 
 ع أيُّقَّــرميــة. مل ُتواحلمايــة للشــهود أو اخلــرباء الــذين ليســوا ضــحايا والــذين مل يشــاركوا يف اجل

م أنَّ ، رغــص املتمــتعني باحلمايــة خــارج مالطــة   اتفاقــات بشــأن تغــيري مكــان إقامــة األشــخا     
  من قانون الشرطة تنص على ذلك. ٨٤  املادة

ــة  َتكْفُــلُويف حــني  ) حــق الضــحايا يف تقــدمي شــكاوى متعلقــة بالفســاد   ٢( ٥الالئحــة التأديبي
حكم حيمي األشخاص املبلّغني عن الفساد. ومع ذلك، مـن شـأن سـّن     ، ال يوجد أيُّالعمومي
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ال جديـدة للحمايـة،   أن يتـيح سـب   ٢٠١٣مرب غني عن املخالفـات يف أيلول/سـبت  لِّقانون محاية املب
ُيحظـر علـى الشــرطة    هذ بعـد. ويعتــرب التبليـغ املُغفـل اهلويـة ممكنـا يف مالطــة، ألنـ      فَّـ بيـد أنـه مل ين  

  املالطية الكشف عن مصادرها.
وأنشــأت مالطــة مرافــق مالئمــة للضــحايا؛ وُيســمح بعقــد جلســة اســتماع عــن طريــق الفيــديو   

دليـل  يِّ عندما يكـون التسـجيل الصـويت أو التسـجيل بالفيـديو أل     عندما يكون الشاهد قاصراً و
  مطلوب من الشاهد مسموحا به.

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

ممتلكـات تعـادل قيمـة     مصـادرة تعترب مصادرة العائـدات املسـتمدة مـن اجلرميـة ذات الصـلة، أو      
. وتفــرض املصــادرة مــن القــانون اجلنــائي بــاء ٢٣مبوجــب املــادة العائــدات، أمــرا إلزاميــا تلــك 

أيضـا علـى   مـن القـانون اجلنـائي     ٢٣املـادة   باإلضافة إىل عقوبات أخرى قابلة للتطبيق. وتـنصُّ 
ممتلكـات ُحصـل    مصادرة األدوات املستخدمة أو املزمع اسـتخدامها يف ارتكـاب اجلرميـة، وأيِّ   

للعقوبـة املفروضـة علـى اجلرميـة الـيت نـّص عليهـا القـانون.         عليها عن طريق هذه اجلرمية، نتيجة 
وُتصادر املمتلكات غري املنقولة عن طريق البيع القضائي يف املـزاد العلـين أو عـن طريـق املطالبـة      
واحليــازة. ويســمح بتتبــع األصــول وجتميــدها وحجزهــا مــن خــالل التحقيــق وأوامــر التجميــد   

األطــراف الثالثــة حبقــوق األمــوال. وفيمــا يتعلــق مبوجــب القــانون اجلنــائي وقــانون منــع غســل  
) مـن القـانون اجلنـائي علـى مصـادرة عائـدات اجلرميـة "مـا مل         ١( ٢٣املـادة   ، تنصُّنيةال ةسناحل

  .املمتلكات" يطالب أحد األشخاص الذين مل يشاركوا يف اجلرمية هبذه
املتعلقـة بشـخص    صـول بتتبُّـع مجيـع أنـواع األ   وُيلغي أمـر التحقيـق الصـادر عـن حمكمـة جنائيـة       

 روتينيـاً جنائية مجيع قيـود السـرّية املصـرفية وحتصـل السـلطات املالطيـة        ةجرمي يف ارتكابهيشتبه 
مـن قـانون منـع     ٤مـن القـانون اجلنـائي واملـادة      ٢٥٧على السـجالت املصـرفية مبوجـب املـادة     

  غسل األموال.
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
عنــدما يصــبح مرتكــب  إالمــن القــانون اجلنــائي)  ٦٩٤إىل  ٦٨٧التقــادم (املــواد تبــدأ مــدة ال 

إال أنَّ التقـادم  اجلرمية معروفا لدى السلطات املالطية، بصرف النظر عـن زمـان وقـوع اجلرميـة.     
علـم باجلرميـة املرتكبـة ومل تكشـف عـن       ىإذا كانـت سـلطات التحقيـق أو املالحقـة علـ      يسري

  .ملناسبهوية اجلاين يف الوقت ا
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من القانون اجلنائي احملكمة املالطيـة مـن أن تأخـذ يف االعتبـار احلكـم النـهائي        ٤٩ن املادة كِّومت
  درته حمكمة أجنبية لفرض العقوبة.الذي أص

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة 

الـيت يتسـع نطاقهـا لتشـمل     جيم من القانون اجلنائي الوالية القضائية اإلقليمية  ١٢١د املادة حتدِّ
املرتكبة على منت السفن وكذلك على منت الطائرات املالطية. وعالوة على ذلـك، يـتم   اجلرائم 

النّص على الوالية القضـائية خـارج إقلـيم البلـد فيمـا خيـص اجلـرائم املرتكبـة ضـد مواطنيهـا يف           
ية الـذين ليسـوا   األشـخاص عـدميي اجلنسـ    اإلجيابيـة علـى  مبدأ الشخصـية   ينسحباخلارج. وال 

هـو قيـد   فمبـدأ اجلنسـية السـلبية    أمـا  مقيمني دائمني يف البلد، مـا مل ُترتكـب اجلرميـة يف مالطـة.     
  يف الوقت الراهن. الدراسة

رج مالطــة، وفيمــا خيــص األفعــال التحضــريية لغســل األمــوال، أو املشــاركة فيهــا، املرتكبــة خــا 
  ال.من قانون منع غسل األمو ‘٦‘) ١( ٢فتشملها املادة 

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

 ســـواء. وتـــنصُّ  دٍّجرميـــة جنائيـــة إىل إقامـــة دعـــوى جنائيـــة ومدنيـــة علـــى حـــ        تفضـــي أيُّ
ألف من القانون املدين علـى سـبل انتصـاف مدنيـة يف حالـة الفسـاد الـذي تضـرر          ١٠٥١ املادة

التعــويض عــن األضــرار عنــدما يكــون الطــرف حــق يف  أيُّ ينتفــيمنــه الضــحايا. ورغــم ذلــك، 
شـارك بشـكل مقصـود يف أفعـال الفسـاد. وتطبـق مالطـة        قد الذي يدعي أنه عاىن من األضرار 

العقـد الـذي نشـأ نتيجـة      نَّاملبدأ العام للقانون املدين وفحواه االحتيـال يفسـد كـل شـيء، أي أ    
  الفساد ميكن إلغاؤه على هذا األساس.

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

الشـرطة املعنيـة باجلرميـة االقتصـادية. وتشـمل السـلطات        يف جرائم الفساد شـعبةُ  التحقيَق تتوىل
واملـدعي   الدائمة ملكافحة الفسـاد  ، اللجنةَ، من بني ما تشملهاألخرى املخصصة جلرائم الفساد

خمتلف السلطات بشكل وثيق دون احلاجـة إىل وجـود   العام والقضاة وحماكم الصلح. وتتعاون 
  اتفاقات رمسية.

لـيس هنـاك مـا    ووُتعىن اللجنة الدائمة ملكافحة الفساد حصراً بالتحقيق يف جرائم الفساد العام. 
هنـاك إجـراءات    إبالغ اللجنة املذكورة حباالت الفساد املزعومة لكـن ليسـت  مينع اجلمهور من 
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مـا إذا   يقـرِّر توصـياهتا إىل وزيـر العـدل الـذي     اللجنـة  م دِّد. وتقـ حمددة أو مقـررة يف هـذا الصـد   
  الربملان. عرضها علىكان يتعني 

دمـة العامـة علـى    ) من اإلجراءات التأديبيـة الـواردة يف لـوائح جلنـة اخل    ٢) و(١( ٥املادة  وتنصُّ
 سـوء سـلوك أو خـرق للنظـام يرتكبـه أيُّ     أيِّ موظـف رئـيس اإلدارة عـن    وجوب أن يبلغ كل 

موظف. وبينما ال يعترب عدم التبليغ عـن سـوء السـلوك جرميـة، فـيمكن أن يكـون سـببا الختـاذ         
  إجراءات تأديبية.

محالت التوعية ووجود شراكات رمسية مع كيانات القطاع اخلاص حمـدودة يف مالطـة،    نَّوأُفيد أ
ضـا مشـاركني   وحدة حتليل االستخبارات املالية تقدم التدريب املناسـب الـذي يشـمل أي    نَّرغم أ

  من القطاع اخلاص. وتتعاون املؤسسات املالية بانتظام مع الشرطة على وجه اخلصوص.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
تفاقيـة،  االدة بشـأن تنفيـذ الفصـل الثالـث مـن      تمثل أبرز التجارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ   ت

  :إمجاال، فيما يلي
لعقوبــة املشــّددة علــى االرتشــاء كمثــال ملراعــاة خطــورة اجلــرائم   اإلشــارة إىل هيكــل ا  •  

  )؛٢١و ١٥(املادتان 
"تصريف األعمـال التجاريـة الدوليـة"    بــ ليس هناك شرط لربط جرمية الرشـوة األجنبيـة     •  

  )؛١٦(املادة 
  سهولة تعاون مؤسسات إنفاذ القانون، خصوصا الشرطة ومكتب املدعي العام.  •

    
    ليت تواجه التنفيذالتحدِّيات ا  - ٣- ٢  

  ز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّ
االت الرشـوة غـري   حل على حنو يكفل تغطية متساويةرصد تطبيق األحكام املتعلقة بالرشوة  •

  ؛خاص يتناول الرشوة غري املباشرة ، على ضوء غياب حكممستقبالًاملباشرة 
املسـؤولية اجلنائيـة للشخصـيات االعتباريـة بصـرف النظـر عمـا         حتديدالنظر يف إمكانية  •

  ؛ت الشخصية الطبيعية قد أُدينتإذا كان
النظر فيما إذا كانت األحكام القائمة تقيم توازنا مناسـبا بـني احلصـانات واالمتيـازات      •

  ؛بشكل فعال ومالحقة مرتكبيها ومقاضاهتموالتحقيق يف جرائم الفساد 
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حكــام القائمــة بشــأن محايــة الضــحايا الــذين ليســوا شــهودا    النظــر فيمــا إذا كانــت األ  •
النظر أيضا فيمـا  ومناسبة لكفالة احلماية الكاملة هلؤالء األشخاص متاشيا مع االتفاقية. 

لشــهود أو اخلــرباء الــذين ليســوا علــى ابرنــامج محايــة الشــهود  اشــتمالإذا كــان عــدم 
  ؛فعالية هذا الربنامج ض قيودا علىضحايا والذين مل يشاركوا يف اجلرمية يفر

ي شــكاوى اجلمهــور قِّــمــة ملكافحــة الفســاد وصــالحيتها لتل توضــيح دور اللجنــة الدائ •
والقيام بالتوعية الالزمة فيمـا يتعلـق بوجودهـا. وكفالـة تقـدمي املـوارد املاليـة والبشـرية         

  ؛ملكافحة الفساد على وجه اخلصوص الكافية للجنة الدائمة
الطيــة احلاليــة املعنيــة مبكافحــة الفســاد بغيــة توضــيح األدوار       إجــراء تقيــيم للــهيئات امل    •  

تتمتـع  أو أكثـر  واحـدة  واملسؤوليات ومواءمة الوظائف، وال سيما لضـمان وجـود هيئـة    
(مبـا يف ذلـك الكفـاءات يف إجـراء      بقدرٍ كاٍف من االسـتقاللية واملـوارد املاليـة والبشـرية    
يــالء االهتمــام للجوانــب الوقائيــة مثــل التحقيــق) ملكافحــة الفســاد بفعاليــة. كمــا ينبغــي إ

  التثقيف بشأن مكافحة الفساد وإذكاء الوعي لدى املوظفني العموميني واجلمهور العام.
    

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

  )٤٤تسليم اجملرمني (املادة 
  

اجملرمني وهو مشروط بوجود معاهـدات أو ترتيبـات لتسـليم     خيضع تسليم اجملرمني لقانون تسليم
) من الدستور). ومالطة دولة طـرف يف االتفاقيـة األوروبيـة بشـأن تسـليم      ١( ٤٣اجملرمني (املادة 

ــا          ــة ومصــر وليبي ــات املتحــدة األمريكي ــع دول (الوالي ــع أرب ــة م ــدات ثنائي ــع معاه اجملــرمني وأرب
ــونس). ورغــم أن مالطــة ال تتخــذ االتف   ــة أساســا قانونيــ وت ؛ فإهنــا تنظــر يف  ا لتســليم اجملــرمني اقي

بسبب السلطات املخولة لوزير العدل للـدخول يف عالقـات متعلقـة     الطلبات استناداً إىل االتفاقية
أو  الكومنولـث على حدة مع الدول اليت ليسـت عضـوا يف    حالةبتسليم اجملرمني على أساس كل 

  ).اجملرمنيمن قانون تسليم  ٣٢ألف و ٣٠(املادتان  الكومنولث بلدان معينة من
 ) واشـتراط حـدٍّ  اجملـرمني مـن قـانون تسـليم     ٨وخيضع تسليم اجملرمني الزدواجية التجرمي (املادة 

أدىن لعقوبة السجن ملدة سنة واحدة علـى األقـل يشـمل اجلـرائم ذات الصـلة بالفسـاد مبوجـب        
ممكنـا مبوجـب أمـر التوقيـف      اجملرمنييم املالطي. ويف غياب ازدواجية التجرمي يعترب تسل القانون

ــرويج. ويف حــاالت        ــا خيــص آيســلندا والن األورويب وإجــراءات التســليم وكــذلك الشــأن فيم
املنصـوص   ألنَّ مـن اجلـرائم   ،اجملـرمني علـى األفعـال الـيت ُتجرُِّمهـا مالطـة      أخرى، يقتصر تسـليم  
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ت تســليم مبســطة فيمــا خيــص وتوجــد إجــراءا عليهــا يف االتفاقيــة مــا ال تعتــربه مالطــة جــرائَم. 
  .الكومنولثداخل  اجملرمنيخطة لندن لتسليم  ويف إطار الكومنولثعشرة بلدان معينة من 
حــىت اآلن، باســتثناء قضــية واحــدة مل يســتوف  اجملــرمنيطلبــات لتســليم  ومل تــرفض مالطــة أيَّ

  الطلب يف إطارها الشروط القانونية ملالطة.
(أ) مــن قــانون تســليم  )١( ١٠(املــادة  مرتكبيهــاتســليم  ى اجلــرائم السياســية مــن شــرط عفَــوُت

)) وكانـت  ٣( ٤٣علـى تسـليم املـواطنني املـالطيني (املـادة       الدسـتور يـنصُّ   نَّ). ورغم أاجملرمني
هنــاك حــاالت ذات صــلة، تعتــرب اجلنســية أساســا اختياريــا للــرفض مبوجــب معاهــدات مالطــة    

أو احملاكمة يف التشريعات الداخليـة ملالطـة ويف مجيـع    . ومل ُيتناول التزام التسليم اجملرمنيلتسليم 
  اليت انضمَّت إليها. املعاهدات

ومل يــتم االحتجــاج مبســائل املعاملــة العادلــة أو الغــرض التمييــزي حــىت اآلن يف قضــايا اجلــرائم   
  ذات الصلة بالفساد.

   نَّك أاجلرميــة تنطــوي علــى مســائل ضــريبية؛ ذلــ   نَّبســبب أ اجملــرمنيوال ميكــن رفــض تســليم  
  ذ هذه الطلبات دائما.فَّالواردة تتعلق جبرائم مالية وُتنيف املائة من الطلبات   ٩٠

  م الطلبات.دِّبع مع الدول اليت تقتَّرف مُعوتتشاور مالطة ك
    

    )٤٧و  ٤٥  نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املادتان
ن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم ومعاهـدتني      مالطة دولة طرف يف اتفاقية جملـس أوروبـا بشـأ   

 متلقِّيــةًدولــة . وشــاركت مالطــة يف ترتيبــات لنقــل الســجناء بصــفتها  ومصــرثنــائيتني مــع ليبيــا 
  .دولة طالبةللطلب و

ويصــبح نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة ممكنــا عنــدما ُتنــاط باحملــاكم الواليــة القضــائية وقُــدمت أمثلــة 
  متعلقة بالتنفيذ.

    
    )٤٦قانونية املتبادلة (املادة املساعدة ال

املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة     للموافقة علـى طلبـات  من القانون اجلنائي  ٦٤٩ُيحتج عادة باملادة 
 السـلطات القضـائية األجنبيـة أو هيئـات التحقيـق واملقاضـاة أو السـلطات اإلداريـة        الواردة مـن  

عـت  قَّاملساعدة القانونية املتبادلة ووبعلقة يف املعاهدات الدولية املت . ومالطة دولة طرفاألجنبية
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ــع مالطــة أيضــا نظــام         ــة). وتتب ــات املتحــدة األمريكي ــائيتني (الصــني والوالي ــى معاهــدتني ثن عل
  .الكومنولثهاراري املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة داخل 

ظــر، علــى ســبيل املثــال، ا للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة (انازدواجيــة التجــرمي شــرطاً عامــ دَُّعــوُت
ظ مالطة على االتفاقية األوروبيـة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة). ورغـم        حتفُّ

املســاعدة عنــد غيــاب    حتــول دون تقــدمي ذلــك، ال توجــد عوائــق مبوجــب القــانون املــالطي      
تنطـوي علـى    ازدواجية التجـرمي فيمـا خيـص التـدابري غـري القسـرية. وقـد نفـذت مالطـة طلبـات          

  إدارية.جرائم جنائية وإمنا انتهاكات  القانون املالطيال يعتربها أفعال 
م فئة واسـعة مـن املسـاعدات بـدءا مـن تسـليم أمـر حضـور ووثـائق إىل          دِّوتستطيع مالطة أن تق

وبــدءا مــن تقــدمي  ،إنفــاذ أوامــر املصــادرة، وبــدءا مــن االســتماع للشــهود إىل البحــث واحلجــز 
جلسة استماع عن طريق الفيديو. وتقدم املساعدة ما مل تتعارض مـع القـانون    الوثائق إىل عقد

  ) من القانون اجلنائي).٥و(  )١(  ٦٤٩  العامة (املادة الوطين أو السياسات
  طلب للمساعدة القانونية حىت اآلن. ومل ترفض مالطة أيَّ

ي طلبـا قدمتـه سـلطة    اهليئـة املركزيـة املختصـة، إىل القاضـ     بصـفته وعندما يرسـل املـدعي العـام،    
حتقيـق أو حبـث أو حجـز أو اسـتجواب للشـهود، يقـوم القاضـي أو         أجنبية بالنسبة إلجـراء أيِّ 

يأمر هبذا التحقيق أو االستجواب. وتقوم الشرطة بتنفيذ أوامر البحث واحلجز. وعنـدما يتعلـق   
، مبا يف ذلـك  واحدة تتجاوز سنةملدة سجن الاألمر بطلبات خاصة جبرائم ُيعاقب عليها بعقوبة 

، يتقدم املـدعي العـام إىل   مستوىفًغسل األموال، وعندما يكون شرط ازدواجية التجرمي جرائم 
ــر باملصــادرة،         ــر بــالتحقيق أو أم ــة بطلــب احلصــول علــى أم ــة اجلنائي ــى كليهمــا أو احملكم  عل

 بـاء  ٢٤من قانون منـع غسـل األمـوال، واملـادة      ٩باء من القانون اجلنائي؛ واملادة  ٤٣٥ (املادة
باألولوية علـى   وعند قبول الطلب حيظى أمر التحقيق أو املصادرةة). ريقانون العقاقري اخلط من

التزام بالسرّية أو السرّية املهنية وتنطبق األحكـام املعمـول هبـا فيمـا يتعلـق بـأمر التحقيـق أو        أيِّ 
  .احمللي احلجز

خــالل إطــار زمــين  ،املقــابالت وُتنجــز الطلبــات الــيت تنفــذها الشــرطة، أي مجــع األدلــة وإجــراء
تنفذ الطلبات اليت ينجزها املدعي العام مـن خـالل إصـدار أوامـر     ومتوسط يناهز ثالثة أسابيع. 

بـالتحقيق أو املصـادرة أو التجميـد عمومـا يف غضـون أسـبوعني. وتنفـذ الطلبـات الـيت تنطــوي          
ــتماع للشــهود    ــى االس ــذاً تامــ عل ــبء   ٦إىل  ٣يف غضــون ا تنفي ــهر، حســب ع العمــل يف  أش

من القانون اجلنـائي اإلرسـال املباشـر لطلبـات املسـاعدة القانونيـة        ٦٤٩احملاكم. وتتناول املادة 
  املتبادلة ما بني السلطات القضائية.
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املساعدة القانونية املتبادلـة فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت ختضـع       تقدمي  حتول دونوال توجد عوائق 
باء من قانون السرّية املهنيـة) أو الـيت تنطـوي علـى      ٦، املادة للسرّية املصرفية (على سبيل املثال

هـذه الطلبـات. وُتحتـرم شـروط السـرّية       تتم املوافقة علـى وجود شخصيات اعتبارية وعادة ما 
  باء) من القانون اجلنائي. ٥( ٦٤٩على أساس املمارسة اإلدارية وفقا للمادة 

ة كامــِدن املشــتركة بــني الوكــاالت  وتعتمــد مالطــة علــى تعاوهنــا مــن خــالل عملــها مــع شــبك  
السترداد املوجودات واإلنتربول ومكتـب الشـرطة األورويب والتعـاون مـا بـني هيئـات الشـرطة        

  (انظر أدناه) لتبادل املعلومات خالل مرحلة ما قبل املساعدة القانونية املتبادلة.
    

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

ــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات        ــِدن املشــتركة ب ــة يف شــبكة كام تشــارك الشــرطة املالطي
مــثال اإلنتربــول وتشــارك يف تبــادل املعلومــات مــا بــني هيئــات الشــرطة والتعــاون علــى أســاس   

الشـــرطة ومكتـــب الشـــرطة األورويب واإلنابـــة القضـــائية مـــن الســـلطات القضـــائية وســـلطات 
السـلطة القضـائية املركزيـة، بالتعـاون مـع       بصـفته األجنبية. ويقوم مكتب املدعي العام كذلك، 

دول أخــرى مــن خــالل شــبكة أوروجوســت والشــبكة القضــائية األوروبيــة. وقُــدمت بيانــات   
ــول        ــة (ال تقتصــر علــى مســائل الفســاد) مــن خــالل اإلنترب ــات اجلنائي ــة بالطلب إحصــائية متعلق

ــرطة   ــرين"   ومكتـــب الشـ ــمى "سـ ــنغن املسـ ــة لشـ ــات  SIRENEاألورويب ومكتـــب مالطـ (طلبـ
(تطبيـق   SIENAاملعلومات التكميلية عند املعابر الوطنية). وتستخدم مالطة أيضـا شـبكة سـيينا    

  شبكة التبادل اآلمن للمعلومات) منصة لتبادل املعلومات.
ذ القــانون، بــإبرام قامــت وحــدة حتليــل االســتخبارات املاليــة، رغــم أهنــا ليســت وكالــة إلنفــا   و

عـت  قَّترتيبات لتبادل املعلومات، مبا يف ذلك من خالل جمموعة إيغمونت واالحتـاد األورويب (و 
ــذ ٩ ــام   كِّم ــة ع ــاهم بنهاي ــ٢٠١٢رات تف ــات إحصــائية  دِّ). وقُ ــات   مت بيان مفصــلة عــن الطلب

ــيت ق  ــة ال ــى املســاعدة الق     دَّالدولي ــة للحصــول عل ــل االســتخبارات املالي ــها وحــدة حتلي ــة مت انوني
  (الواردة/اخلارجة).

كتب الشرطة األورويب، من خالل اتفاقـات  مب ملتحقونقوات الشرطة املالطية ضباط اتصال  ولدى
  اخلارج.يف السفارات ب وملتحقونأبرمت مع دول أخرى على أساس كل حالة على حدة، 
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 مالطـة هـذه   وقد دخلت مالطة يف عدد من اتفاقات التعاون يف جمايل اجلرميـة والشـرطة. وتعتـرب   
ــانون،      ــاذ الق ــاون املباشــر يف إنف ــة األســاس للتع ــة مبثاب ــها مل تكتســب االتفاقي ــة  لكن  بشــأنجترب

  تطبيقها يف هذا الصدد.
ويعترب إجراء عمليات حتقيق مشتركة أمرا ممكنا مبوجب معاهـدات مالطـة (علـى سـبيل املثـال،      

ــة املتباد   ــاعدة القانونيـ ــأن املسـ ــاد األورويب بشـ ــة االحتـ ــة).   اتفاقيـ ــدات الثنائيـ ــة وبعـــض املعاهـ لـ
وشــاركت الســلطات املالطيــة بشــكل مباشــر أو ســاعدت يف عمليــات التحقيــق املشــتركة الــيت 

  قامت هبا أفرقة يف بضع حاالت، مبا يف ذلك عملية حتقيق متعلقة جبرمية ذات صلة بالفساد.
العـــام  علـــى موافقـــة املـــدعي   ًء"غـــري اقتحاميـــة" بنـــا   خاصـــة تنفيـــذ أســـاليب حتـــرٍّ  وميكـــن 
ل األدلـة الـيت مجعـت مبوجـب أمـر توقيـف أو       ) من القانون اجلنائي). وُتقَب٣( هاء ٤٣٥ (املادة

  قانون مل يتناول هذه املسألة.ال نَّبشكل مشروع، بيد أ ُنفِّذ األسلوبأمر حتقيق إذا 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   - ٢- ٣  
ل الشـرطة (علـى سـبيل املثـال،     خُّيت تسـتدعي تـد  لـ إدماج ضابط اتصال لتنفيذ الطلبـات ا   •  

البحث واحلجز وتسليم أوامر احلضور وإلقـاء القـبض ألغـراض االسـتجواب وجلسـات      
ــة يف مكتــب املــدعي العــ    ام ملعاجلــة طلبــات االســتماع يف احملكمــة) داخــل الوحــدة املعين

  ؛التعاون الدويل
ه فـيهم مـن خـالل جلسـة اسـتماع      القانون اجلنائي املالطي علـى االسـتماع للمشـتب    ُينّص  •  

  ؛وعن طريق اهلاتف يف بعض احلاالت عن طريق الفيديو
م دورات تـدريب  دِّإنفـاذ القـانون جـدير بالثنـاء، وتقـ     تعـاون دويل يف جمـال   بمالطـة   تقوم  •  

، وال ســيما بواســطة قــوات شــرطة مالطــة   لصــاحل بلــدان أخــرى علــى تقنيــات التحقيــق  
ـــ  ــتخبارات املالي ــة األخـــرية  وشـــهدتة؛ ووحـــدة حتليـــل االسـ ــاً اآلونـ ــوارد ارتفاعـ يف املـ

  صة لوحدة العالقات الدولية داخل الشرطة.املخصَّ
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  ز التدابري القائمة ملكافحة الفساد:من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّ

  ات الوطنية؛يعالتشر ح يفوبقدر أكرب من الوضحتديد التزام التسليم أو احملاكمة  •
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مبــادئ  اتبــاعالنظـر، توخيــا لتحقيـق وضــوح واتسـاق قــانوين أكـرب يف القضــايا املقبلـة، يف       •
  اجملرمني؛لتناول واجب التشاور قبل رفض تسليم أخرى توجيهية أو إجراءات رمسية 

  ؛))٢٠( ٤٦اعتماد أحكام ذات صلة لتناول شرط اإلخطار املتعلق مبسائل السرّية (املادة  •
  يلي: بشأن مامبادئ توجيهية ذات صلة أو إجراءات رمسية  اتباع النظر يف   •

  o         التعهدات املتعلقة بالسرّية والكشف عـن معلومـات ُمربِئـة تـنظم التبـادل التلقـائي
  ))؛٥(  ٤٦للمعلومات (املادة 

  o   ؛١٩(  ٤٦وضع قيود على االستعمال (املادة((  
  o   ؛٢٥) و(٢٤(  ٤٦مسائل تشملها املادتان(  
  o  ــب ــة      واجـــ ــة املتبادلـــ ــاعدة القانونيـــ ــل املســـ ــل رفـــــض أو تأجيـــ ــاور قبـــ التشـــ

  ))؛٢٣(  ٤٦) وتقدمي أسباب تربر رفض املساعدة (املادة ٢٦(  ٤٦  (املادة
  o  ٢٧(  ٤٦(املادة  املأموناألشخاص  سلوك.((  

 املعــتقلنيت لألشــخاص قَّــالنظــر يف زيــادة وضــوح حتديــد املســائل املتصــلة بالنقــل املؤ   •
 )).٢٨(  ٤٦ومسألة التكاليف (املادة  )و(ج)  )(ب  )١١(  ٤٦(املادة 

  


