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    خالصة وافية  - ثانيا  
    دةواليات ميكرونيزيا املوحَّ    

دة يف سياق حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لواليات ميكرونيزيا املوحَّ: مةمقدِّ  - ١  
    تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 هـذه االتفاقيـة   ودخلـت  ٢٠١٢ مـارس /ذارآ ٢١ االتفاقيـة يف إىل ت حكومة ميكرونيزيا انضمَّ
  .٢٠١٢ أبريل/نيسان  ٢٠ ز النفاذ يفحيِّ
 واليـات ف مـن أربـع   تتـألَّ  ، وهـي دولـة مسـتقلة ذات سـيادة    هي ةوحَّداليات ميكرونيزيا املوو

وتضــطلع حكومــات الواليــات بالعديــد مــن املهــام  .هــي تشــوك وكوســراي وبوهنبــاي ويــاب
ميكرونيزيـا  تعتـرب واليـات   و. سلطات تشـريعية تبعه ذلك من متارس ما يستاحلكومية الرئيسية و

ف السـلطة القضـائية فيهـا مـن احملكمـة العليـا لواليـات        وتتـألَّ . ةدستوري يةدميقراط ة دولةوحَّدامل
للحكـم  القضـاة   لـس ة، وهي حمكمة واحدة علـى الصـعيد الـوطين، حيـث جي    وحَّدميكرونيزيا امل
قضـايا   ات يفاكمـ احملعلـى املسـتوى الـوطين     رىوجتـ . لالسـتئناف  دوائـر  وهنـاك  بني املتقاضـني 

ــ ونالفســاد الــيت يتــورط فيهــا موظفــ  ــدار إمَّــ   ونعمومي ا علــى أو تنطــوي علــى أمــوال وطنيــة ُت
واليـة حمكمـة    ا علـى مسـتوى الواليـة، فلكـلِّ    وأمَّـ  .املستوى الوطين أو على مسـتوى الواليـات  

ــألَّ ــة وأخــرى لالســتئناف، دائــرة ف مــن تت ــائي يف  يف القضــايا وفقــاً تنظــرو ابتدائي للقــانون اجلن
  .الوالية املعنية

 مــن القــانون األنغلوسكســوين والقــانون العــريففهــو مــزيج ميكرونيزيــا يف قــانوين النظــام ا الأمَّــ
 يفاألخــري  ة هــي املرجــعوحَّــداملميكرونيزيــا واليــات حملكمــة العليــا لاكــون تومبوجبــه ميكــن أن 

قضــية العليــا، عنــدما تكــون هنــاك    جيــوز للمحكمــة  و. تفســري نصــوص الدســتور والقــوانني   
والقـرارات   اآلراء القانونيـة إىل  أن ترجـع  ،ةوحَّـد حمـاكم واليـات ميكرونيزيـا امل    فصل فيهـا ت مل

للقـانون األنغلوسكسـوين بغيـة حتديـد معـىن      اخلاضعة يف الواليات القضائية األخرى  صدراليت ت
  .ةوحَّدكرونيزيا امللواليات مي اًأحكام بعينها مىت كان ذلك مناسب

. ةوحَّـد واليـات ميكرونيزيـا امل   مدوَّنـة كتـوب مـن الدسـتور وخمتلـف أبـواب      املف القانون ويتألَّ
والقــانون العــريف  )١(ح.اجلنائيــة املــنقَّ دوَّنــةعلــى قــانون امل دوَّنــةهــذه املمــن  ١١ ويشــتمل البــاب

  . االعتبارمعترف به يف اإلجراءات اجلنائية، وينبغي أن تأخذه احملاكم بعني
                                                         

 مدوَّنةمن  ١١ ح من الباباجلنائية املنقَّ دوَّنةإىل قانون امل ه اخلالصة الوافيةاملذكورة يف هذ املوادتشري مجيع  )١(  
  .ن خالف ذلكة، ما مل ُيبيَّوحَّدواليات ميكرونيزيا امل
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أغلـب القـوانني ذات    أنَّد تأكَّأنه وعلى الرغم من . ز االستعراض على الصعيد الوطينركَّقد و
 لقوانني على الصـعيد الـوطين، أشـري إىل أنَّ   ل مماثلةالصلة بتنفيذ االتفاقية على مستوى الواليات 

ــات     ــى صــعيد الوالي ــن شــأنه أن إجــراء اســتعراض عل ــيم مــ   م ــد يف تقي ــاء يفي األحكــام دى وف
  .مبتطلبات االتفاقية

ــها وزيــر العــدل           ــدل الــيت يرأس ــاد هــي وزارة الع ــة مبكافحــة الفس والســلطات الرئيســية املعني
عي العـام)، والشـرطة الوطنيـة، مبـا يف ذلـك وحـدة االسـتخبارات املاليـة،         باملـدَّ  أيضـاً (املعروف 

  .احلسابات الوطين راجعووحدة اجلرمية عرب الوطنية، وم
    

    الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون الفصل  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد    
علـى   ٥٢١ إىل ٥١٩ وتشـتمل املـواد   .٥١٦ الرشو واالرتشـاء بأشـكاهلما مبوجـب املـادة    جيرَّم 

يس هنـاك  ولـ . عليهـا االتفاقيـة   الـيت تـنصُّ  معظم الشـروط   ٥١٦ وتستويف املادة. أحكام إضافية
قائمـة فيمـا    ثغـرة وهـذه ال . ط فيهـا أطـراف ثالثـة مسـتفيدة    تورَّتالقضايا اليت حكم واضح ينظم 

بـني املنـافع    ٥٢١و ٥١٩و ٥١٦ وُتميز املواد. معاجلتها من ال بدَّيتعلق مبعظم جرائم الفساد و
  .طة لتشمل مجيع املزايا غري املستحقةوينبغي توحيد املصطلحات املختل. واملزايا املالية

 أيَّ" مـا يعنيـان  أهنب ١٠٤ يف املادة" املوظف احلكومي"و" املوظف العمومي" اف مصطلحويعرَّ
 ."ةوحَّـد ن أو موظف ألداء مهمة حكومية باسم واليات ميكرونيزيا املشخص منتخب أو معيَّ

اة واخلـرباء االستشـاريني   احلكومـة واملشـرعني والقضـ    ويشمل هـذا التعريـف الـرئيس ومـوظفي    
ــادة توســعو. واملناصــب غــري مدفوعــة األجــر   ــذين متَّ   ٥١٦ امل  التعريــف ليشــمل األشــخاص ال

دوه تقلَّــقــد انتخــاهبم، أو تعيينــهم، أو تــوظيفهم أو ترشــيحهم لشــغل املنصــب دون أن يكونــوا 
 تكانـ  إذا ةحكومي فائدة منشأةون خدمة لويدخل ضمن التعريف األشخاص الذين يؤدُّ. بعد

  .)على سبيل املثال احلكومة يف حوزةأموال وطنية (يف شكل إعانات أو أسهم على  تنطوي
  ،رشو املوظفني العموميني األجانب وال موظفي املنظمات الدولية العمومية م القانون جيرِّوال

  .الرشو يف القطاع اخلاص م القانونكما ال جيرِّ
هـذا السـلوك هبـدف    يقـع   عنـدما ، ٥٢١ مبوجـب املـادة   اجزئي اًجترميم جرَّفُتاملتاجرة بالنفوذ  اأمَّ

  .وال يرد ذكر حاالت النفوذ املفترض. التأثري على موظف عمومي
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  .م أمثلة على قضايا سابقة تتعلق بالرشو أو املتاجرة بالنفوذقدَّومل ُت
    

    )٢٤و ٢٣ اإلخفاء (املادتان ؛غسل األموال    
. وتتوافر فيهمـا مجيـع العناصـر الـيت     ٩١٨ وُيجرَّم يف املادة ٩٠٣ ف غسل األموال يف املادةُيعرَّ

علــى حنــو غــري منــتظم   ومــع ذلــك، ال تظهــر بعــض العناصــر يف املــواد إالَّ  . تشــترطها االتفاقيــة
  .حمتملة عند التنفيذ صعوباتُيحدث ثغرات وُينشئ األمر الذي بسبب تفكك اللغة، 

ــق     ــاجلرائم األصــلية، تطب ــق ب ــا يتعل ــات وفيم ــا موالي ــدامليكرونيزي ــة اخلطــرية  ة وحَّ . هنــج اجلرمي
واجلرائم اخلطرية هي اليت ُيعاقب عليها بالسجن ملدة تزيد عن سنة واحدة مبوجـب القـانون يف   

قـانون دولـة أجنبيـة فيمـا يتعلـق       ىمن والياهتا، أو مبقتض أو يف أيٍّ ةوحَّداملميكرونيزيا واليات 
ميكرونيزيـا  واليـات  وقعـت يف  لـو   خطـريةً  جرميـةً  لتشـكِّ س تاليت كانـ  اإلغفاالتباألفعال أو 

ــدامل ــ(ة وحَّ ــة جــرائم   وتشــكِّ ).)٢٠( ٩٠٣ ادةامل ــا يف االتفاقي ــع اجلــرائم املنصــوص عليه  ل مجي
ة، باســتثناء إعاقــة تطبيــق القــانون أو وحَّــديف واليــات ميكرونيزيــا امل مــةًدامــت جمرَّ خطــرية، مــا

  .)٥٠١ادة املاملهام احلكومية األخرى (
ق األحكــــام املتعلقــــة باملشــــاركة اجلنائيــــة، والشــــروع، والتحــــريض، والتــــآمر علــــى   بَّــــوُتط
اجلرميـة األصـلية أو جرميـة    إذا ارتكـب   شـخص إالَّ  وال ميكـن توجيـه اهتـام أليِّ   . األموال غسل

  .غسل األموال
غسـل األمـوال، ولكـن توجـد قضـيتان      ب تتعلـق  مالحقـات قضـائية   أيُّ تكن هناكوحىت اآلن مل 

ا قيد التحقيقحالي.  
  .لتجرمي على حنو منفصل عن أحكام غسل األمواللاإلخفاء  عوال خيض

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ اإلثراء غري املشروع (املواد ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس    

واليـات ميكرونيزيـا    مدوَّنـة مـن   ٥٥ من البـاب  ٢٢٣و ٢٢١ نياملادتيف االختالس تناول  ورد
م هاتـان املادتـان   . وُتجـرِّ ١٩٨١ شار إليه باسم قانون إجـراءات امليزانيـة لسـنة   ي الذية، وحَّدامل
اإلذن هبـــا أو إنشـــاء تعهـــد أو اإلذن بـــه مبـــا يتجـــاوز املبلـــغ املتـــاح  إصـــدارنفقـــات أو  جـــراءإ

ومـن األحكـام ذات الصـلة     .هلـا اعتمـادات   تاألغـراض الـيت ُرصـد    غريتوفره أو ألغراض  قبل
ــة   ــام املتعلقـ ــذلك األحكـ ــازة  كـ ــائي وحيـ ــرر اجلنـ ــرقة، أو الضـ ــاتبالسـ ــدون إذنأو  ممتلكـ  .بـ

ذُكـرت أمثلـة   و .مجيع اجلوانب املعنية ميكـن أن تشـملها األحكـام القائمـة    أنَّ اخلالصة  وكانت
  .من القضايا
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ــاول االخــتالس يف القطــاع اخلــاص مــن خــالل األحكــام     الســرقة والضــرر  ب املتعلقــةوميكــن تن
  .اجلنائي (أنظر أعاله)

وفضـال  . بشـأن تضـارب املصـاحل    ٥١٢ إساءة استغالل الوظيفة للتجرمي مبوجـب املـادة  وختضع 
، من بني مجلة أمور أخرى، املضاربة أو املراهنة على أسـاس إجـراء   ٥١٥ م املادةعن ذلك ُتجرِّ

وخيضع انتهاك القيود اليت جيب مراعاهتا بعد انتـهاء اخلدمـة للتجـرمي    . رمسي أو معلومات رمسية
  .٥١٣ دةمبوجب املا

  .م اإلثراء غري املشروعجرَّوال ُي
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
 دشـاه  حتـريضَ جرميـة حماولـة شـخص     تعـدَّ  ٥٢٦ وفقا للمادةف. إعاقة سري العدالةم القانون جيرِّ

 تقــدميأو  زوراإلدالء بشــهادة  علــى ،علــى ســبيل املثــال  محلَهمــا علــى حنــو آخــر،  أو أو ُمبلــغ
أنَّ منــه  اًاعتقــاد ،مـا  شــهادة أو معلومــات أو وثـائق أو شــيء  أيِّ حجـب ة، أو معلومـات كاذبــ 

كـذلك   نفسـها وُتجـرِّم املـادة   . سُتباشر قريباإجراءات أو حتقيقات رمسية قائمة بالفعل أو هناك 
 ٥٢٧ املـادة  توسـع و. مـن وراء الـتفكري يف اإلتيـان بـذلك الفعـل      منفعـة  أن يلتمس الشـاهد أيَّ 

 مشـروع فعـل  أيِّ منه إلقدامه علـى   اًشخص آخر انتقام عترب إحلاق الضرر بأيِّاحلماية فتنطاق 
  .جرميةً اًأو ُمبلغ اًبصفته شاهد

موظــف عمــومي أو تــأخريه أو إعاقتــه عــن أيِّ  عمــلالتــدخل يف  ٥٠٢و ٥٠١ املادتــان مرِّوجتــ
بشـــأن  ٥١٧ ومـــن املـــواد األخـــرى ذات الصـــلة املـــادة. مهمـــة مـــن مهامـــهأيِّ االضــطالع بـــ 
ــدات و ــحيحة ل   التهديـ ــرى غـــري الصـ ــة والسياســـية     الســـبل األخـ ــى املســـائل الرمسيـ لتـــأثري علـ

  .سابق إجراء رمسي بسبباليت تكفل احلماية من االنتقام  ٥١٨  واملادة
  .م مناذج من قضايا سابقةومل ُتقدَّ

    
    )٢٦ مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة    

دون املسـاس  ة وحَّـد املميكرونيزيـا  واليـات  اريـة يف  نائيـة للشخصـيات االعتب  اجلسؤولية سند املت
" هـي "و" هـو " اإلشـارة إىل و "شـخص " لفـظ  ملويش. باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني

ــهم"و ــدَّ"و" مت ــهامل ــال       أيَّ" عى علي ــى ســبيل املث ــا يف ذلــك عل ــاري، مب شــخص طبيعــي أو اعتب
 )٩( ١٠٤ و منظمـة أخـرى (املــادة  لة أحكومـة أو شـركة أو مجعيـة غــري مسـجَّ     احلصـر، أيُّ  ال
  .))١٣( ٩٠٣ادة املو
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وتسري العقوبات املنصوص عليها يف القـانون علـى األشـخاص الطبيعـيني واهليئـات االعتباريـة       
ــادة   ــى الســواء، باســتثناء امل ــنصُّ   ٩١٨ عل ــيت ت ــوال ال ــات حمــدَّ  بشــأن غســل األم ــى عقوب دة عل

مبـا فيـه الكفايـة     اًورادعـ  االًال يبـدو فعَّـ  ق األحكـام القائمـة   ولكن نطـا . للشخصيات االعتبارية
  .للشخصيات االعتبارية

    
    )٢٧ املشاركة والشروع (املادة    

ــادتني     ــمولة يف املــ ــلة مشــ ــاركة ذات الصــ ــكال املشــ ــع أشــ ــذلك ١٠٤و ٣٠١ مجيــ يف ، وكــ
  .٢٠٤و ٢٠٢  املادتني
 اإلعــداد. وبعــض أعمــال ٢٠١ الشــروع يف ارتكــاب جرميــة للتجــرمي مبوجــب املــادة   عوخيضــ

 عمـال طـرف مـن أطـراف التـآمر     أيِّ )، يف حالـة ارتكـاب   ٢٠٣ مشمولة يف إطار التآمر (املادة
للمؤامرة اًا تعزيزعلني.  

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

األعمـال  وُتجـرَّم معظـم   . اقيـة يف االتف مهـا ألفعـال الـيت جترِّ  د عقوبـات دنيـا فيمـا يتعلـق با    ال حتدَّ
 أو ٥ ملــــدة أقصــــاها بالســــجنوُيعاقــــب عليهــــا املنصــــوص عليهــــا يف االتفاقيــــة  اإلجراميــــة

. دوالر ألـف  ١٠٠ دوالر أو ألـف  ٥٠ غرامة ال تتجاوز مبلـغ إىل سنوات، قابلة للتحويل  ١٠
، يـة اخلاصـة  يراعـي الظـروف الفرد  وُتلزم السوابق القضائية احملـاكم بتطبيـق األحكـام علـى حنـو      

، علـى احملـاكم   ١٢٠٣ ووفقـا للمـادة  . وطبيعة اجلـرم  سياقهيف االعتبار املدعى عليه وأخذ بأن ت
الضـرر  لضـحية أو عائلتـه أو جـرب    وتعـويض ا االعتراف على النحو الواجـب بـاألعراف املرعيـة    

  هلما. ةخدمتقدمي أو الالحق هبما 
  .نات الوظيفية، ال احلصانات اجلنائيةسوى احلصاة وحَّداملميكرونيزيا  والياتر وال توفِّ

بنـاء علـى مبـادئ    ملباشـرة املالحقـات القضـائية    العـام سـلطة تقديريـة واسـعة النطـاق       عيمدَّولل
العــام  مــدعيلل مســاعدينوبــالنظر إىل صــغر حجــم الفريــق (أربعــة  . القــانون األنغلوسكســوين

املسـؤولية عـن    نيابـة العامـة  ممثلـي ال مع وجود منصـبني شـاغرين) يتـوىل مجيـع      البلدوقت زيارة 
  .مجيع أنواع اجلرائم

التـدابري  ة وحَّـد املميكرونيزيا واليات  مدوَّنةمن اإلجراءات اجلنائية املتعلق ب ١٢ ويوضح الباب
، مـع مراعـاة   يةقضـائ الاملالحقـة  قيـد  اليت ينبغي اختاذها بشأن اإلفراج املشروط عـن األشـخاص   

  .)٦٠٤ستقبل (املادة املتهم يف امل حضوراحلاجة إىل كفالة 
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وُيشـترط أن  . ، ميكن مـنح اإلفـراج املشـروط بعـد قضـاء ثلـث مـدة العقوبـة        القضاياويف معظم 
يأخذ قاضي احملاكمة يف االعتبار وجهات نظر االدعاء والسجني والضحية من بـني مجلـة أمـور    

  .)١٢٠٤ادة املاإلفراج املشروط (ب احلكمأخرى عند 
الوطنيــة علــى مجيــع املــوظفني واملناصــب يف حكومــة واليــات        ق نظــام اخلدمــة العامــة  وُيطبَّــ

مـن   ٥٢ مـن البـاب   ١١٧ ة، باستثناء األشخاص املنصـوص علـيهم يف املـادة   وحَّدميكرونيزيا امل
ويشــمل هــؤالء األشــخاص  . بالوظيفــة العموميــة املتعلــق ةوحَّــداملميكرونيزيــا واليــات  مدوَّنــة

مؤسسـة   لـس مـن اجملـالس أو أيِّ   يِّ جمواألعضاء يف أاحملاكم،  يأعضاء الربملان والقضاة وموظف
  وغريهم. عامة أو جلنة أو هيئة مماثلة

ــا واليــات يف حكومــة  اموظفــ وقــفأن يللمســؤول اإلداري وجيــوز  هــم اتُّة وحَّــداملميكرونيزي
. يومــا بــدون أجــر يف انتظــار نتيجــة التحقيــق ٣٠ جرميــة جنائيــة ملــدة تزيــد علــىأيِّ بارتكــاب 

فصـل موظـف مـن عملـه إذا كـان ذلـك يف صـاحل اخلدمـة العامـة، دون املسـاس           وكذلك جيوز 
ــة  ــاإلجراءات اجلنائي ــاً. ب ــادة ووفق ــاب  ١٣٦ للم ــا   مــن مدوَّ ٥٢ مــن الب ــات ميكرونيزي ــة والي ن

 اخلـداع أو االحتيـال  يشار إليه باسم قانون نظام اخلدمة العامة الوطنيـة، يـؤدي    الذية، وحَّدامل
. الترشـح هلـا  أهليـة  الـدائم مـن    رمـان ىل الطرد من اخلدمة العامـة واحل إ مااملادي أو الشروع فيه

 علـى األحكـام   تنسـحب هـذه  وال . نه سيجري النظر يف أنشطة الفساد بالطريقة نفسهاأ ذُكرو
  .العمل يف املؤسسات العامة

ــل اإلدالء بالشــهادة        ــاونني مقاب ــة للمجــرمني املتع ــنح احلصــانة مــن املالحق ــة م ــدخل إمكاني وت
 وعـالوة علـى ذلـك،    .العـام  عيمـدَّ املساعدة األخرى يف نطاق السلطات التقديريـة لل  وأشكال
. ى عليه أن يدخال يف اتفـاق تفاوضـي للتخفيـف مـن العقوبـة     َعالعام وحمامي املدَّ عيللمدَّ ميكن

  .تتعامل احملاكم مع التعاون بوصفه عامال خمففا يف مرحلة إصدار احلكمما وعادة 
    

    )٣٣و ٣٢ ملبلغني (املادتانمحاية الشهود وا    
 قـدر ميكن اختاذ بعض التـدابري لتـوفري   غري أنه  .دة حلماية الشهود والضحاياال توجد برامج حمدَّ

 بيانــه، علـى النحـو الـوارد    يعتـرب جرميـة  تـدخل أو تـأثري علـى الشـهود      فـأيُّ . ن مـن احلمايـة  معـيَّ 
  .)٥٢٧ وينسحب هذا أيضا على التدابري االنتقامية (املادة. أعاله

إىل التشجيع علـى اإلبـالغ عـن الفسـاد مـن خـالل تـدابري        ة وحَّداملميكرونيزيا واليات وتسعى 
وال توجـد  . احلسـابات الـوطين   مراجـع  شـغله جماين يو مباشرهاتفي اتصال من قبيل إنشاء خط 
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ية مـن خـالل اجلهـود الراميـة إىل كفالـة سـر       أحكام بشأن محاية املبلغني عن املخالفات، إالَّ أيُّ
  .إعداد مشروع قانون يتناول محاية املبلغني عن املخالفاتوجيري  .املبلغني

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

 يقصــد هبــاو. ومــا يليهــا مصــادرة املمتلكــات املشــبوهة ٩٣٥ومــا يليهــا و ٩٢٩ م املادتــانتــنظِّ
ة خطرية أو فيمـا يتصـل هبـا، أو تكـون مـن عائـدات       يف ارتكاب جرمي تستخدماليت املمتلكات 

قــة مــن يــة أو متحقَّممتلكــات متأتِّ مــن أيِّ لــت الحقــاًاجلرميــة، مبــا يف ذلــك املمتلكــات الــيت ُحوِّ
عـن الـدخل أو رأس املـال أو غـري ذلـك مـن        لة أو املختلطة، فضالًاجلرمية، أو املمتلكات املتحوَّ

وقـت منـذ وقـوع     قة من هـذه املمتلكـات يف أيِّ  ية أو املتحقَّاملكاسب االقتصادية األخرى املتأتِّ
ــة ــ .اجلرمي ــدَّاملاملمتلكــات  اأمَّ ــن جــرائم الفســاد فليســت مشــمولة      ع ــة م ة لالســتخدام يف جرمي

(و) مـن   ٣٠٤ املـادة  ة؛ غـري أنَّ وحَّـد نـة واليـات ميكرونيزيـا امل   من مدوَّ ١١ بوضوح يف الباب
علــى جــواز إصــدار أوامــر تفتــيش بشــأن املمتلكــات  بشــأن التفتــيش واحلجــز تــنصُّ ١٢ البــاب
ــدَّاملصــمَّ ــيت ُتســتخدم أو    عمــلارتكــاب يف  ة لالســتخداممة أو املع إجرامــي، أو املمتلكــات ال

  .اإلجرامي ذلك العمل وسيلة الرتكابكجرى استخدامها 
 ٩٣٣ دتـان ا املاوجرى النظر يف املصادرة دون االستناد إىل إدانة وهو األمر الذي تتناوله جزئيـ 

  .عند وفاة الشخص أو هروبه من العدالة ٩٣٤و
علـى حنـو جـوهري أو     االنتقاص منـها ف يف املمتلكات، أو صعوبة تعقبها، أو ويف حالة التصرُّ

  .)٩٤٠اختالطها بدرجة حتول دون فصلها بسهولة، ميكن مصادرة ما يعادل قيمتها (املادة 
ومـا يليهـا ويـنظم     ٩٥٠ ومـا يليهـا واملـادة    ٩٢٠ وخيضع التعقب والتفتـيش والضـبط إىل املـادة   

نـــة واليـــات مـــن مدوَّ ١٢ مـــن البـــاب جـــزبشـــأن التفتـــيش واحل ٣ كـــذلك مبوجـــب الفصـــل
ــا امل ــه أ أوضــحو. ةوحَّــدميكرونيزي لتجميــد  نفســهااملمارســة العمليــة، تســتخدم األحكــام   يفن
إصـدار أوامـر التفتـيش     علـى  أيضـاً  تـنصُّ ة وحَّـد املميكرونيزيـا  واليـات   مدوَّنـة  احلسابات، وأنَّ

مكاملــة هاتفيــة أو أيــة وســيلة اتصــال أخــرى يف احلــاالت العاجلــة (علــى ســبيل املثــال   بواســطة 
  .)٩٥١  املادة
 ٩٠٧ عــة، وال ســيما املــوادة باحلمايــة مبوجــب مــواد متنوِّع األطــراف الثالثــة احلســنة النيَّــوتتمتَّــ

  .٩٣٨و ٩٣٥و
دة أو احملجـوزة أو املصـادرة، وهلـا أن    لى املمتلكـات اجملمَّـ  ا عقضائي اًن احملكمة العليا حارسيِّوتع
  .وما يليها) ٩٦٦ توجيهات (املادة صدرت
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التزامـــات  أيَّ بشــأن غســـل األمــوال وعائــدات اجلرميــة أنَّ     ٩ يف الفصــل  ٩٢٤ وتــربز املــادة  
 تكتنفـه الصـعوبة  ضـيق  الالتفسـري   غـري أنـه يبـدو أنَّ    .بالسرية تبطُل مبوجب أحكام هـذا الفصـل  

املصـرف   م الوثـائق املطلوبـة إالَّ  ية املصـرفية ويقـدِّ  يرفـع السـرِّ   من الناحية العملية، إذ ُيشـترط أالَّ 
يف الفصـل   إالَّ يتنظيمـ كـم ال د احلوكـذلك ال يـرِ  . املعـامالت املشـبوهة   عـن  اًالذي أرسل تقرير

  .املتعلق بغسل األموال ولكن ليس فيما يتعلق جبرائم الفساد األخرى
    

    )٤١و ٢٩ م؛ السجل اجلنائي (املادتانالتقاد    
املالحقة القضائية يف جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة عشر سـنوات أو أكثـر،    راَشينبغي أن تب

وجـود  يف غضـون سـت سـنوات بعـد ارتكاهبـا أو يف غضـون سـنتني مـن تـاريخ اكتشـافها، أو           
ويف حالـة اجلـرائم الـيت    . ولقدر معقول من العنايـة الواجبـة، أيهمـا أطـ    بذل اكتشافها ب إمكانية

ص الفتـرات إىل ثـالث سـنوات بعـد ارتكـاب      يعاقب عليها بالسجن ملـدة مخـس سـنوات، تـتقلَّ    
د قضـايا الفسـاد،   وبـالنظر إىل سـرية وتعقُّـ   . اجلرمية أو سنة واحدة بعد اكتشافها، أيهمـا أطـول  

  .أمام جناح املالحقات القضائية اًهذه احلدود الزمنية حتدي طرحقد ت
ا التقادم عند غياب املتهم من الوالية القضائية أو عند مالحقة املتهم قضـائي حكم  وقفكن ومي

  .نفسهالفعل  بسبب
 واليـة قضـائية إذا كانـت ذات صـلة بالقضـية، رهنـاً       أحكام اإلدانة السابقة يف أيِّ قبولوميكن 

  .ةوحَّدبقواعد اإلثبات يف واليات ميكرونيزيا امل
    

    )٤٢ (املادةالوالية القضائية     
ــات   ــارس والي ــا مت ــداملميكرونيزي ــال اجملرَّ   ة وحَّ ــى األفع ــة عل ــة القضــائية اإلقليمي ــاً الوالي ــة وفق  م

ميكرونيزيـا  واليـات  ا يف املنـاطق االقتصـادية احلصـرية يف    ا أو جزئيـ كليـ  ارتكاهبـا لالتفاقية عنـد  
ــدامل ــةمــن  ١٨ ، البــاب١٠٤ (املــادةة وحَّ ــا ا مدوَّن ــدملواليــات ميكرونيزي ة)، أو علــى مــنت وحَّ

  .مركبة جوية للحكومة لة لديها أو على أيِّومسجَّ هاسفينة حتمل علم
ا جزئيـ  دمن حيث كون أحد الرعايا ضـحية جـرم أو مرتكبـه فيحـدَّ    االختصاص الشخصي ا أمَّ

أن ة وحَّـد املميكرونيزيـا  واليـات  ، جيـوز ل مـن مثَّ و. بالتركيز على املـوظفني العمـوميني الـوطنيني   
الـيت  تلـك  اجلرائم املرتكبة ضد املوظفني العموميني الـوطنيني أو   لتشملواليتها القضائية  عوسِّت

  .أثناء شغلهم وظيفتهم أو أثناء مدة خدمتهم أو فيما يتعلق هبا ها أولئكيرتكب
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ــارس   ــذلك أن متـ ــوز كـ ــات وجيـ ــا واليـ ــداملميكرونيزيـ ــرائم   ة وحَّـ ــى اجلـ ــائية علـ ــة القضـ الواليـ
شـخص  مـع   على األفعال اليت تقع خـارج أراضـيها، إذا كـان الشـخص يتـآمر     ها وضدَّ املرتكبة

يف إقـدام   بسـبَّ تيأو الشـروع فيهـا، أو   ة وحَّـد املميكرونيزيـا  واليـات  رتكاب جرميـة يف  الآخر 
ــى ذلـــك  ــاعدالشـــخص علـ ــه، أو يسـ ــه ، أو ه فيـ ــأو حيرِّيعينـ ــهعل هضـ ــان الشـــخص  يـ ، وإذا كـ

حيظـره  ة وحَّـد املميكرونيزيـا  واليات إحداث أمر ما يف ب يف ، أو يشرع يف التسبُّاًعمد بيتسبَّ
  .القانون اجلنائي

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

ولكن على صـعيد املمارسـة العمليـة، ميكـن      .التصحيحيةمل ُتذكر أشكال ملموسة لإلجراءات 
، كأن تلغيهـا السـلطة البحريـة املختصـة     بارتكاب جرميةعند اإلدانة أن ُتلغى تراخيص التشغيل 

  .على سبيل املثال، يف سياق الصيد البحري
ضــحية اجلرميــة أو  بتعــويض أمــراًاإلجــراءات اجلنائيــة، ميكــن للمحكمــة أن تصــدر   يف ســياقو

  .))٦( ١٢٠٢(املادة  تقدمي اخلدمة هلماأو الضرر الالحق هبما جرب  عائلته أو
فســاد، احلــق يف رفــع مــن أفعــال الاء فعــل وللكيانــات أو األشــخاص الــذين أصــاهبم ضــرر جــرَّ 

دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض من األشخاص املسـؤولني عـن الضـرر النـاجم عـن حرمـاهنم       
وتســري كــذلك  .١١ لبــابمــن ا ٧ الفصــلمــن ) ٣( ٧٠١ لبنــد الفرعــيل مــن احلقــوق وفقــاً

  .ة التقصريية أو اإلخالل بالعقودالقواعد العامة بشأن املسؤولي
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦ (املواد اهليئاتالسلطات املتخصصة والتنسيق بني     
ويتـوىل  . كافحة الفساد واجلرمية االقتصادية وغسـل األمـوال  فة مبالوزارة املكلَّوزارة العدل هي 
واليـة  وموافقتـه، لفتـرة   على مشـورة الربملـان    نه الرئيس بناًءالعام ويعيِّ عياملدَّوزير العدل مهام 
  .أيضاًب إهناء خدمته موافقة الربملان ويتطلَّ. مدهتا أربع سنوات

، وحدة االستخبارات املالية ووحدة اجلرمية عرب الوطنيـة  ، مبا يف ذلكالشرطة الوطنية وُوضعت
احلسـابات   مراجـع ى ويتولَّ. ق يف قضايا الفساد وغسل األموالوزارة العدل وحتقِّ حتت إشراف

ى الـرئيس تعيينـه   ، ويتـولَّ دائـرة اختصاصـه  التحقيق يف قضايا الفساد اليت تدخل يف  أيضاًوطين ال
بأغلبيـة ثلثـي    على مشـورة الربملـان وموافقتـه ملـدة أربـع سـنوات وال ميكـن إهنـاء تعيينـه إالَّ          بناًء

ا أو لتقـدمي  ئيقضـا ة مرتكبيهـا  العام ملالحق عياملدَّوحتيل املؤسستان القضايا إىل . أعضاء الربملان
  .من أجل األمرين معااملشورة بشأهنا أو 
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ويتعـاون   بني الوكاالت ولكن على أساس غري رمسـي يف أغلـب األحيـان.    منتظمتعاون  هناكو
علــى الصــعيد الــوطين  اًوثيقــ اًجهــاز الشــرطة الــوطين ووزيــر العــدل علــى وجــه التحديــد تعاونــ 

  .وعلى أساس يومي
نفــاذ القــانون بــني قــوات الشــرطة علــى الصــعيد الــوطين        وجــد اتفــاق مشــترك يف جمــال إ   يو

هنــاك ضــعف و. عــينلمســتوى اإلداري املل تبعــاوُتنقــل القضــايا  .أيضــاً صــعيد الواليــات وعلــى
تعزيــز هــذا التبــادل ل التخطــيطتبــادل املعلومــات اإلضــافية مثــل إحصــاءات القضــايا وجيــري  يف

  .وإدارة البيانات
ــ املعــامالت املشــبوهة مــن املؤسســات املاليــة  عــن تقــارير اليــة ى وحــدة االســتخبارات املالوتتلقَّ

وال يوجد تعاون رمسي مع القطاع اخلاص، ولكن اإلبـالغ عـن اجلـرائم    . املتعاملني يف النقديةو
 راجــعاجملــاين مل االتصــال املباشــروكــذلك خــط  التوعيــةمــن خــالل ع تشــجيبال حيظــىاملزعومــة 

  .احلسابات الوطين
    

    دةحة واملمارسات اجليِّالتجارب الناج  - ٢- ٢  
ع يف نطــاق تعريــف املوظــف العمــومي واملوظــف احلكــومي ليشــمل األشــخاص  التوسُّــ  •  

ــوظيفهم، أو ترشــيحهم لشــغل منصــب موظــف     الــذين متَّ انتخــاهبم، أو تعيينــهم، أو ت
  .))٢( ٥١٦عمومي حىت ولو مل يشغلوا هذا املنصب بعد (املادة 

ــادل املعــارف بــ    •   ــز التعــاون وتب ــوطين،   تعزي ني ســلطات إنفــاذ القــانون علــى الصــعيد ال
  .العام عيدَّسيما الشرطة الوطنية وامل  وال

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٢  

ــافع  إدراج  •   ــا أو املن ــا "   املزاي ــع هب ــيت يتمت ــان آخــر  ال ــة  " شــخص أو كي ــراف الثالث (األط
 وضــــا عــــنع "املنفعــــة"املســــتفيدة) يف جــــرائم الفســــاد وتوســــيع نطــــاق مصــــطلح  

  .حبيث يشمل مجيع جرائم الفساد" املالية  املزايا"
ملوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدوليـة العموميـة والنظـر    اجترمي رشو   •  

  .يف جترمي االرتشاء كذلك
  .النظر يف جترمي الرشو يف القطاع اخلاص  •  
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وإسـاءة اسـتغالل الوظـائف     النظر يف توسيع نطاق األحكـام املتعلقـة باملتـاجرة بـالنفوذ      •  
  .يتماشى مع االتفاقية  مبا

  .مواءمة وتوحيد األحكام املتعلقة بغسل األموال  •  
  .النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع  •  
  .متديد فترة التقادم  •  
توسيع نطاق قائمة العقوبات اجلنائيـة وغـري اجلنائيـة علـى اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف          •  

متناسبة ورادعـة فيمـا    تلك العقوباتأنَّ للتأكد من تلك القائمة بسيط أو ت/االتفاقية و
  .يتعلق باألشخاص االعتباريني

قـوائم   يفالشركات  إدراجالنظر يف اختاذ تدابري إضافية للتصدي لعواقب الفساد، مثل   •  
  .سوداء

عقـد   )، مبـا يف ذلـك إمكانيـة   اًشـهود والضـحايا (مـا دامـوا شـهود     التعزيز تدابري محايـة    •  
  .دةية ووضع قواعد إثبات حمدَّجلسات استماع سرِّ

  .مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع تدابري محاية املبلغني عن املخالفات  •  
ية املصــرفية يف التحقيقــات اجلنائيــة مــن أجــل رفــع الســرِّ الكافيــةالتــدابري  وضــعكفالــة   •  

  .جبميع جرائم الفساد املتعلقة
ــادل البيانــ    •   ــز مجــع وتب ــاجلرائم املنصــوص   تعزي ات واإلحصــاءات واملعلومــات املتعلقــة ب

افر وكفالـة تـو   معـا.  املسـتوى الـوطين  علـى  و علـى صـعيد الواليـات   عليها يف االتفاقيـة  
للـهيئات واألشـخاص املتخصصـني يف    يـة الكافيـة واملتواصـلة    التدريبالـدورات  املوارد و

  .مكافحة الفساد
نطاق احلدود اإلقليمية على اجلرائم املرتكبـة يف   النظر يف متديد الوالية القضائية خارج  •  

ضــحيَّتها موظــف عمــومي وطــين  الــيت يكــون اجلــرائماخلــارج حبيــث ال تقتصــر علــى  
ــها أو ــل مرتكب ــيت يكــون ضــحي   اجلــرائمكــذلك تشــمل ، ب ــا ال ــواطٌنَتها أو مرتكَبه  م
ــن ــا أو أيُّ  م ــواطين ميكرونيزي ــية    م ــدمي اجلنس ــد   يتَّشــخص ع ــذا البل ــن ه ــلّ  خــذ م حم
  .املعتادة  إقامته
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    من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ، اليت ُحدِّدتاالحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
  .التقنية اتجمموعة من املساعد حتتاج إىلأهنا سوف ة إىل وحَّداملميكرونيزيا  واليات شارتأ

ة القانونيـة،  ، سوف حتتاج يف األغلـب إىل املشـور  األفعال اإلجراميةفيما يتعلق بتجرمي   •  
  .بعض املساعدة يف صياغة التشريعاتو

ــةبنــاء القــدرات مــن خــالل مســاعدة     •   أحــد خــرباء االســتدالل العلمــي   مهايقــدِّ ميداني
ــائي  ــة) و  اجلن ــة  ممثلــيومكافحــة الفســاد إىل الشــرطة (وحــدة االســتخبارات املالي النياب

  .اقضائي ة مرتكبيهاقالفساد و غسل األموال ومالح جرائم يفيف جمال التحقيق العامة 
بتجميـد عائـدات اجلرميـة     املتعلـق  القـانوين  التفـويض  بشأناملشورة القانونية والتدريب   •  

  .مسألة رفع السرية املصرفية بشأنو
املسـاعدة يف الصـياغة   ، سـوف حتتـاج إىل   فيما يتعلق مبسـؤولية األشـخاص االعتبـاريني     •  

 حتديـد راج الشـركات يف القائمـة السـوداء و   فيما يتعلق مبسألة إداملساعدة التشريعية، و
  .عقوبات فعالة ومتناسبة

حكـم  االسـتناد إىل   دوناملشورة القانونية بشأن كيفيـة وضـع نظـام شـامل للمصـادرة        •  
  .دانةاإل

املمارســات اجليــدة وبنــاء القــدرات يف جمــال محايــة الشــهود واملــبلغني عــن املخالفــات،   •  
  .ة الناميةسيما يف الدول اجلزرية الصغري  وال

  .الوالية التفاقية على مستوىلاملساعدة يف إجراء استعراض   •  
    

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

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد    
ــنظَّ ــات اجملــرمني يف م تســليم ُي ــا والي ــداملميكرونيزي ــق ١٤ مبوجــب الفصــل ة وحَّ تســليم ب املتعل

ة وحَّـد املميكرونيزيـا  واليـات  وتشـترط  . ميكرونيزيا مدوَّنةمن  ١٢ البابوالوارد يف  املطلوبني
ا اتفاقـات  لـديها حاليـ  و. )١٤٠١لتسليم اجملرمني وجود اتفاق مربم مع الدولة األجنبيـة (املـادة   

  .ليم اجملرمني مع الواليات املتحدة األمريكية والفلبنيمربمة لتس
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ا القـانون  التجرمي املزدوج القائم علـى أسـاس السـلوك، وجيـوز تطبيـق إمَّـ      توافر عنصر  وُيشترط
  .الوطين أو قانون الوالية

ــا واليــات وتســعى   إىل اإلســراع بتنفيــذ إجــراءات تســليم اجملــرمني، عمــالً  ة وحَّــداملميكرونيزي
د أن ، ومبجــرَّذه املــادةإىل هــ واســتناداً. بشــأن االلتــزام الــزمين املتعلــق بالتســليم  ١٤٠٤ باملــادة

وال ُيمـنح اإلفـراج   . تسـليمه  إىل حـني تسليم املتهم، ُيسجن الشخص املعين  بقابليةيشهد قاض 
ألشـخاص املطلـوب   ل احلـبس االحتيـاطي   ١٤٠٢ وتشـمل املـادة  . يف ظروف خاصـة  بكفالة إالَّ

  .ةوحَّداملميكرونيزيا واليات أجنيب إىل تسليمهم من بلد 
يف  وضـوح تسـليم رعاياهـا، علـى النحـو املنصـوص عليـه ب      ة وحَّداملميكرونيزيا لواليات وميكن 
  .العادةبذلك مع الواليات املتحدة األمريكية، وكما جرت  هااتفاق

يف  ونبــ، يســتفيد األشــخاص املطلوةوحَّــداملميكرونيزيــا واليــات  مدوَّنــةومبوجــب الدســتور و
إجراءات تسليم اجملرمني من احملاكمة وفق األصول القانونيـة واملعاملـة العادلـة يف مجيـع مراحـل      

  .اإلجراءات، على غرار غريها من اإلجراءات اجلنائية العادية
  .مشاورات مع الدول الطالبة قبل رفض التسليم ىجر، ُتالعملية املمارسةيف و

ففــي . خــربة كــبرية يف التعامــل مــع تســليم املطلــوبني ة دوحَّــاملميكرونيزيــا واليــات وال متتلــك 
بالفســاد تتعلــق  يف قضــايا مطلــوبنيالســنوات اخلمــس املاضــية، أُرســلت ثالثــة طلبــات لتســليم  

  .طلب أيُّ يستلممل  ، يف حني)قيد النظروال يزال الطلب الثالث منها اثنان   قُبل(
هـي وزارة  ة فوحَّـد املميكرونيزيـا   واليـات  يفالسلطة املختصة املسؤولة عن تسـليم اجملـرمني   ا أمَّ

  .اخلارجية
نقـل األشـخاص   ة وحَّـد املميكرونيزيـا  واليـات   مدوَّنـة مـن   ١٢ مـن البـاب   ١٥ ويتناول الفصل
أن يكـون   جيـب و. بوجود اتفاق مـع الدولـة األجنبيـة    طومثل هذا النقل مشرو. احملكوم عليهم

وجيـب  ة وحَّـد املميكرونيزيـا  واليـات  مـواطين  أو رعايا اجلاين من رعايا الدولة األجنبية أو أحد 
أمــا الســلطة  .)١٥٠١أن يوافــق علــى النقــل، وجيــب اســتيفاء شــرط ازدواجيــة التجــرمي (املــادة 

  .)١٥٠٣(املادة  العام عياملدَّهي مكتب عليهم فاملركزية لنقل األشخاص احملكوم 
  .بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية وال يوجد نصٌّ
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    )٤٦قانونية املتبادلة (املادة املساعدة ال    
املسائل املتصـلة بتقـدمي   ة وحَّداملميكرونيزيا واليات  مدوَّنةمن  ١٢ من الباب ١٧ م الفصلينظِّ

  .املساعدة القانونية املتبادلة
ويقتضـي تعريـف   . )١٧٠٥يف اجلـرائم اخلطـرية (املـادة     م املساعدة القانونية املتبادلة إالَّوال تقدَّ

ــهالتجــرمي املــزدوج الــذي   اســتيفاء شــرط "طــريةاخلاجلرميــة " ــ يعاقــب علي دة ال تقــل ملــاحلبس ب
أكـرب قـدر    مة أن تقدِّوحَّداملميكرونيزيا لواليات  وعندئذ ميكن. )١٧٠٤(املادة  شهراً ١٢ عن
العـدل.   وزيـر  م عن طريقدِّما دام الطلب قد قُاملساعدة القانونية املتبادلة إىل الدولة الطالبة من 

(أحكـام عامـة بشـأن الطلبـات األجنبيـة باستصـدار أمـر جبمـع األدلـة أو           ١٧٠٩ املوادوتشمل 
مـن  م قـدَّ ُتالـيت  االتفاقيـة و يف عليهـا  نصـوص  املقاصـد امل  ٧١٦-١٧١٣و ١٧١٠أمر تفتيش)، و

علـى أشـكال املسـاعدة القانونيـة      أيضـاً  ١٧٠٧ املـادة  وتـنصُّ . املساعدة القانونية املتبادلةأجلها 
  .يت ميكن أن يطلبها الوزيراملتبادلة ال

ة وإليهـا  وحَّداملميكرونيزيا واليات من  برضاهمنقل األشخاص احملتجزين  ١٧ ويشمل الفصل
ــان   للحصــول علــى  ا علــى طلــب  رد ــة (املادت ــة املتبادل  مــع) ١٧١١و ١٧١٠املســاعدة القانوني

  .ةدوحَّاملميكرونيزيا واليات الشخصية يف ته يرِّع الشخص املعين حبمتتُّضمان 
 بلغــتأقــد و .املســاعدة القانونيــة املتبادلــة  املســؤولة عــنل وزيــر العــدل الســلطة املركزيــة  وميثِّــ

طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة     أنَّ األمني العام لألمـم املتحـدة   ة وحَّداملميكرونيزيا واليات 
  .م باللغة اإلنكليزيةينبغي أن ُتقدَّ

ذ ويف حــني ُينفَّــ. جــه يف طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــةمــا ينبغــي إدرا ١٧٠٨ د املــادةوحتــدِّ
لدولـة الطالبـة أن   ل ميكـن ، ةوحَّـد املميكرونيزيـا  لواليـات   الـداخلي للقـانون   الطلب الوارد وفقـاً 

  .(د))) ١( ١٧٠٨ باعها عند تنفيذ طلبها (املادةاإلجراءات اليت ترغب يف اتِّ نتبيِّ
تقدمي طلب املساعدة القانونية املتبادلـة قبـل إمكانيـة نقـل     ة وحَّداملميكرونيزيا واليات وتشترط 
احلصــول عليهــا مــن خــالل   معلومــات أو مــواد أخــرى متَّ وال ميكــن اســتخدم أيِّ. املعلومــات

دة يف الطلـب، مـا مل يوافـق الـوزير علـى ذلـك       املساعدة القانونية املتبادلة يف غري األغراض احملـدَّ 
الوثــائق األجنبيــة يف  يةُيحــافظ علــى ســرِّو. )١٧٠٨ة (املــادة بعــد التشــاور مــع الدولــة األجنبيــ

بعد التشـاور مـع الدولـة الطالبـة،      ،وجيوز. )١٧١٧إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
طلب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـذي حيتمـل أن يضـر       ة وحَّداملميكرونيزيا واليات أن ُترجئ 
  .(ج))) ٢( ١٧٠٥ (املادة أو دعوى جارية اتبتحقيق
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 املوافقـة علـى الطلـب رمبـا متـسُّ     أنَّ وقد ُيـرفض طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة علـى أسـاس        
أو أمنــــها أو مصــــلحة عامــــة أساســــية أخــــرى هلــــا ة وحَّــــداملميكرونيزيــــا واليــــات ســــيادة ب

علـى أنـه   ل وَّيـؤ شـيء أو   فسَّـر أيُّ ُي جيـب أالَّ وعـالوة علـى ذلـك،    . (ب)) )٢( ١٧٠٥ (املادة
فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات اجلنائيــة اخلاصــة هبــا  ة وحَّــداملميكرونيزيــا واليــات ر علــى ســلطة يــؤثِّ

 أيضـاً وللـوزير  . ))٤( ١٧٠٥املساعدة املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة (املـادة    أخرى من وأشكال 
بة علـــى األحكـــام والشـــروط الـــيت يراهـــا مناســـ  لموافقـــة علـــى طلـــب بنـــاءً لصـــالحية عامـــة 

  .(أ)) )٢( ١٧٠٥  (املادة
ــا واليــات لت َســ، أر٢٠١٣ ويف عــام ــة  ة وحَّــداملميكرونيزي مخســة طلبــات للمســاعدة القانوني

املسـاعدة  للحصـول علـى   وورد طلـب واحـد   . قيد التنفيذأربعة املتبادلة (متصلة بالفساد) منها 
  .القانونية املتبادلة وأُجنز بنجاح

    
  ؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨ (املواد
ــوفَّ ــات  رتتـ ــا لواليـ ــداملميكرونيزيـ ــال    ة وحَّـ ــاون يف جمـ ــري التعـ ــة بتيسـ ــائل الكفيلـ خمتلـــف الوسـ
يف ، األســترالية االحتاديــةأنشــأت الشــرطة و .القــانون، مبــا يف ذلــك التحقيقــات املشــتركة إنفــاذ

مــن خــالل وفحــة اجلرميــة عــرب الوطنيــة يف منطقــة احملــيط اهلــادئ إطــار عضــويتها يف شــبكة مكا
. الشـرطة الوطنيـة  ضـمن  وحـدة اجلرميـة عـرب الوطنيـة      ،لتعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون    ل هابرناجم
ضـباط اتصـال مـن     الـذي يضـمُّ  منطقة ميكرونيزيـا  ز مركثابة وحدة اجلرمية عرب الوطنية مب عّدوت

ومجهوريـــة جـــزر مارشـــال الواقعـــة يف واليـــات  ،ماليةمنولـــث جـــزر ماريانـــا الشـــوكوبـــاالو 
وتتعاون الوحدة كذلك مـع املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة مـن خـالل        . ةوحَّدميكرونيزيا امل

واألمـن الـوطين (الواليـات     ،مركز التنسيق املعين باجلرمية عـرب الوطنيـة يف منطقـة احملـيط اهلـادي     
  .املتحدة األمريكية)

ست مبوجبـه شـبكة   د األطراف الذي تأسَّتعدِّاملطرف يف االتفاق  ةوحَّداملا ميكرونيزيواليات و
دة بـرم عـدد مـن الترتيبـات املتعـدِّ     أُقـد  و. مكافحة اجلرمية عـرب الوطنيـة يف منطقـة احملـيط اهلـادئ     

 ،يف الواليـات املتحـدة  واألطراف مع رئيس الشـرطة يف جـزر احملـيط اهلـادئ ونظرائـه يف غـوام       
نفاذ القانون من خالل أمانة منتدى جـزر احملـيط اهلـادئ وشـبكات إنفـاذ      إلأخرى  مع أجهزةو

  .القوانني األخرى
ــة إىل وحــدة  ضــتقــد فُوِّو ــة مــع دول   صــالحيةُاالســتخبارات املالي تبــادل االســتخبارات املالي

وحــدة االســتخبارات املاليــة   وتتبــادل أخــرى يف مــا يتعلــق بغســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.  



 

V.14-08392 17 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.5 

اجلرميـة عـرب الوطنيـة    مكافحـة  ، حسـب االقتضـاء، مـع وحـدة     اهـا تتلقَّعلومـات الـيت   املشتركة امل
 عــدَُّتو. ة، والوكــاالت األخــرى ذات الصــلةوحَّــدوالشــرطة الوطنيــة يف واليــات ميكرونيزيــا امل

يف رابطـة احملـيط اهلـادئ لوحـدات      اًغـري رمسيـة عضـو    فةبصـ  ة أيضـاً وحَّدواليات ميكرونيزيا امل
  .اليةاالستخبارات امل

    
    دة التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  

دة يف تنفيـذ الفصـل الرابـع مـن     واملمارسـات اجليِّـ  حة جاالنألبرز التجارب فيما يلي عرض عام 
  :االتفاقية

ــا امل   •   ــدتعــاون واليــات ميكرونيزي ة يف جمــال إنفــاذ القــانون الــدويل، وال ســيما مــن   وحَّ
  .خالل وحدة اجلرمية عرب الوطنية

    
    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  :االستعراض التحديات والتوصيات التاليةبأبرز القائمون 
إحـداها  وجب طلبـات التسـليم الـيت تشـمل عـدة جـرائم منفصـلة، تسـت         قبـول النظر يف   •  

  .تسليم مرتكبيها
ــوبني،       •   ــة ختفيــف تطبيــق شــرط التجــرمي املــزدوج يف قضــايا تســليم املطل تقصــي إمكاني

  .اغري منصوص عليها داخليرائم فساد جب تعلقسيما تلك اليت ت  وال
واملســاعدة القانونيــة   املطلــوبنيا لتســليم قانونيــ اًالنظــر يف اســتخدام االتفاقيــة أساســ     •  

ــا يف         ــاجلرائم املنصــوص عليه ــق ب ــا يتعل ــانون فيم ــاذ الق ــاون يف جمــال إنف ــة والتع املتبادل
  .من اجلرائم املتصلة باالتفاقية جرائم سياسية أيٍّ رعدم اعتباضمان  من مثَّاالتفاقية، و

تربمهـا واليـات   قـد  الـيت   املطلـوبني معاهـدة مـن معاهـدات تسـليم      أيُّ ضمان أن تنصَّ  •  
االتفاقيــة ّرمهــا الــيت جت األفعــالة مــع دول أخــرى علــى أن تكــون  وحَّــدميكرونيزيــا امل

  .جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها
ة أو اتفاقـات  وحَّـد شـروط واليـات ميكرونيزيـا امل   لليم اجملرمني تسإخضاع على  النصُّ  •  

األدىن للعقوبــة املوجبــة لتســليم  احلــدِّاشــتراط الســارية، مبــا يف ذلــك  املطلــوبنيتســليم 
  .املطلوبني
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التسـليم بكفـاءة    إجـراء عمليـة  تبسيط شروط اإلثبات مـن أجـل إتاحـة     زيادةالنظر يف   •  
  .وفعالية

حينمــا تتــوافر أســباب وجيهــة تــدعو   املطلــوبنيرفض تســليم كفالــة وجــود أســباب لــ   •  
م بغرض مالحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسـه أو  دِّالطلب قد قُأنَّ لالعتقاد 

تلبيـة هـذا الطلـب     أو آرائـه السياسـية، أو أنَّ   العرقـي عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله 
  .ابمن هذه األسب ب يف اإلضرار هبذا الشخص أليٍّستتسبَّ

  .سائل ماليةمب جملرد أّنه يتعلقرفض التسليم  عدمكفالة   •  
املســاعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت ضــمان تقــدمي اختـاذ مــا قــد يلــزم مــن تــدابري تشــريعية ل   •  

ــرية    ــدابري غـــري قسـ ـــ  يف تنطـــوي علـــى تـ ــرمي، متشِّ ــة التجـ ــاء ازدواجيـ ــال انتفـ ــع  ياًحـ مـ
  .(ب) من االتفاقية )٩(  ٤٦  املادة

ملســاعدة املســؤولة عــن ا األمــني العــام لألمــم املتحــدة بالســلطة املركزيــة املعينــةإخطــار   •  
  .القانونية املتبادلة

املعلومـات علـى حنـو اسـتباقي إىل     نقل ل املختصةالنظر يف منح سلطة قانونية للسلطات   •  
أن هـذه املعلومـات   مـن شـأن    السلطة األجنبية املختصـة، دون طلـب مسـبق، إذا كـان    

  .اقضائيمرتكبيها  ةاالتفاقية ومالحق مهايف أفعال جترِّتحقيق تساعد يف ال
ية املصـرفية وال جيـوز   املساعدة القانونيـة املتبادلـة علـى أسـاس السـرِّ      عدم رفضضمان   •  

  .مسائل مالية أيضاً يشملاجلرم  كوند رفضها جملرَّ
ىت كـان ذلـك يف   النظر يف إمكانيـة نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة إىل دولـة أجنبيـة ومنـها مـ          •  

  .صاحل إقامة العدل على حنو سليم
خاصـة، حسـب االقتضـاء ويف حـدود املـوارد املتاحـة، مـع تـوفري         حتـرٍّ  أساليب ب األخذ  •  

ذلـك بالقـدر الـذي تسـمح بـه      وفـني بإنفـاذ القـوانني،    للمـوظفني املكلَّ الـالزم  التدريب 
  .الداخليةالتشريعات 

    
    من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ، اليت ُحدِّدتةاالحتياجات من املساعدة التقني  - ٤- ٣  

  :من املساعدة التقنية التاليةاالحتياجات  ُحدِّدت
ــ  •   ــة    /دةص للممارســات اجليِّــ ملخَّ ــق باملســاعدة القانوني ــا يتعل ــدروس املستخلصــة فيم ال

  .املتبادلة، ونقل اإلجراءات اجلنائية
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واملساعدة القانونية املتبادلة،  املطلوبني تقدمي املشورة القانونية بشأن كيفية حتسني تسليم  •  
  ة.ي اخلاصلتحرِّاساليب أونقل األشخاص احملكوم عليهم ونقل اإلجراءات اجلنائية و

وضع برامج لبناء قدرات السلطات املسـؤولة عـن التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة         •  
ي يم أسـاليب التحـرِّ  وعلى التعاون يف جمال إنفاذ القانون عرب احلدود، فضال عن تصـم 

  .اخلاصة وإدارهتا واستخدامها
طلبــات منــاذج  وكــذلكوضــع قاعــدة بيانــات للتعــاون الــدويل علــى الصــعيد الــوطين،    •  

املســاعدة القانونيــة املتبادلــة للــدول الــيت تطلبــها ومبــادئ توجيهيــة داخليــة للمــوظفني    
  .بشأن طريقة التعامل مع طلبات التعاون الدويل

نظـم تبـادل املعلومـات) مـن     /وإدارة قواعـد بيانـات   إنشـاء كنولوجية (مثـل  املساعدة الت  •  
  .أجل تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون

مبوجـب   مـدى مشوليتـه  و املطلـوبني تقـدمي املسـاعدة يف تقيـيم نطـاق تسـليم      غري ذلـك:    •  
ة؛ وعقــد نــدوة ملناقشــة نقــل األشــخاص احملكــوم   وحَّــدواليــات ميكرونيزيــا امل مدوَّنــة

  .نقل هؤالء األشخاصتعليهم فيما بني الدول اليت 
 


