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    خالصة وافية  - اًثاني  
      ناورو    

سي لناورو يف سياق تنفيذ اتفاقية سَّعامة عن اإلطار القانوين واملؤ مة: حملةدِّمق  - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

 آب/ ١١يف  النفـــاذودخلـــت االتفاقيـــة حيـــز  ،االتفاقيـــةهـــذه انضـــمَّت حكومـــة نـــاورو إىل 
ــاورو صــك تصــد   ٢٠١٢أغســطس  ــم املتحــدة يف    . وأودعــت ن ــام لألم ــني الع ــدى األم   يقها ل

ــه  ١٢ ــة      ٢٠١٢متوز/يولي ــور أخــرى، دســتور مجهوري ــني أم ــذ، مــن ب . ويشــمل التشــريع املنفِّ
ــام    ــائي لع ــانون اجلن ــاورو، والق ــام   ١٨٩٩ن ــة لع ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــانون ١٩٧٢، وق ، وق

، وقـانون اخلدمـة   ٢٠٠٤، وقـانون عائـدات اجلرميـة لعـام     ٢٠٠٨مكافحة غسـل األمـوال لعـام    
ــة  ــة لعــام  ١٩٩٨لعــام العمومي ــة اجلنائي ، وقــانون تســليم اجملــرمني لعــام  ١٩٩٩، وقــانون العدال
  .٢٠٠٤يف املسائل اجلنائية لعام  ، وقانون املساعدة املتبادلة١٩٧٣

الزيـارة القُطريـة. ويعمـل جهـاز     الذي جرت فيـه  وقت الوكان القانون اجلنائي قيد املراجعة يف 
ار عمليـة إصـالح   عامة األسترالية مع حكومة نـاورو إلعـداد مشـاريع تشـريعات يف إطـ     النيابة ال

  القانون اجلنائي.
معاهـدة أو  أيِّ على جواز النظـر يف   ٢٠١١لعام التشريعي من قانون التفسري  ٥١وتنص املادة 

اتفاق دويل آخر تكون ناورو طرفا فيه لدى تفسري قانون مكتوب أو صك قـانوين وذلـك مـن    
تبـديل  ما يلي: (أ) تفسري حكم مبهم أو غامض مـن أحكـام القـانون؛ أو (ب) تأكيـد أو     أجل 

املعــىن الظــاهر يف القــانون؛ أو (ج) إجيــاد معــىن القــانون عنــدما يــؤدي معنــاه الظــاهر إىل نتيجــة 
  أو غري معقولة على حنو واضح. مستحيلة

 القضـايا الدسـتورية. وميكـن    احملكمة العليا هي أعلى حمكمة يف ناورو، وجيوز هلـا أن تنظـر يف  و
أمام حمكمة استئناف مشكَّلة من قاضـيني. وال يسـتطيع الربملـان إلغـاء     القضايا استئناف أحكام 

قرارات احملاكم، ولكن جيوز اسـتئناف األحكـام الصـادرة عـن حمـاكم االسـتئناف الـيت تنطـوي         
ذلـك نـادرا مـا حيـدث يف      أنَّعلى مسـائل غـري دسـتورية أمـام احملكمـة العليـا يف أسـتراليا؛ غـري         

احملكمتــان األدىن حمكمــة املقاطعــات وحمكمــة األســرة. ويف وقــت   وتشــمل املمارســة العمليــة. 
االستعراض، كان اجلهاز القضائي يتألف مـن رئـيس القضـاة، وقاضـيني، ورئـيس قلـم احملكمـة        

سـتئناف  العليا، وقاضي الصلح املقـيم. وأخـريا، توجـد أيضـا حمكمتـان إداريتـان ومهـا: جملـس ا        
  الشرطة.قضايا جهاز اخلدمة العامة وجملس قضايا 
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مراقبـــة احلـــدود، إدارة العــدل و  ذات الصــلة يف مكافحـــة الفســـاد وزارةَ  وتشــمل املؤسســـاتُ 
مـــدير النيابـــات العامـــة، ووحـــدة االســـتخبارات املاليـــة، وإدارة الشـــؤون اخلارجيـــة  مكتـــب و

ــارة، و ــائي إدارة والتجـ ــاز القضـ ــة، واجلهـ ــرطة الوطنيـ ــاورو،  الشـ ــرة اإلصـــالحيات يف نـ ، ودائـ
  ومكتب مدير مراجعة احلسابات، ومكتب اإليرادات/اإلدارة املالية يف ناورو.  

فريق آسيا واحمليط اهلـادئ املعـين بغسـل األمـوال بتقيـيم نـاورو مـن حيـث إطارهـا          اضطلع وقد 
  املعين مبكافحة غسل األموال.  

    
      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون   - ٢  

    تنفيذ املواد قيد االستعراض على مالحظات   - ١- ٢  
"املوظـف احلكـومي"   مصـطلح  مل تعتمد ناورو تعريفا شـامال ملصـطلح "املوظـف العمـومي" أو     

وسـائر  عموميـة  يشمل املـوظفني القضـائيني، واألشـخاص الـذين يـؤدون وظـائف       سع نطاقه ليتَّ
  دة ملكافحة الفساد.املتح من اتفاقية األمم ٢املوظفني العموميني، وفقا للمادة 

التحقيـق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا      ىوفيما خيص اإلحصاءات بشأن حـاالت الفسـاد الـيت جـر    
فيهــا، مت التأكيــد خــالل الزيــارة القُطريــة أنــه مل يكــن هنــاك ســوى حــالْيت    وإصــدار األحكــام 

اخــتالس وحالــة واحــدة مــن حــاالت غســل األمــوال علــى مــدى الســنوات الــثالث أو األربــع   
الفصل من جانب ناورو، علـى اعتبـار   هذا املاضية. ويؤثِّر عدم وجود سوابق على حتليل تنفيذ 
  ر التشريعي يف املمارسة العملية.أنه مل ميكن التوصل إىل حتديد التنفيذ الفعلي لإلطا

    
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥بالنفوذ (املواد الرشو واملتاجرة     

وبعـض املسـؤولني اآلخـرين يف    العموميـة   اخلدمـة  ُيجرَّم رشـو وارتشـاء األشـخاص العـاملني يف    
. ومـع  بصـفة رئيسـية   من القانون اجلنائي ١٢١و ١٢٠و ١١٨و ١٠٣و ٨٧و ٦٠و ٥٩املواد 

يف إطـار االتفاقيـة. ومل تكـن هنـاك حماكمـات      مشـمولني  ذلك، ليس مجيع املوظفني العمـوميني  
ن (اجلـرائم ضـد السـلطتني    مستكَملة ناشئة عن ادعـاءات بالفسـاد عمـال بأحكـام الفصـل الثـام      

  والتشريعية) من القانون اجلنائي.التنفيذية 
  وظفي املنظمات الدولية العمومية.وال ُتجرِّم ناورو رشو املوظفني العموميني األجانب وم

األحكـام  أنَّ وتعتمد ناورو على أحكام الرشو العامـة ملالحقـة حـاالت املتـاجرة بـالنفوذ. ومـع       
، فإهنـا  هبـذه احلـاالت   ذا الصـلة السـلوك  اورو ميكـن أن تشـمل جزئيـا    القائمة بشأن الرشو يف نـ 
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ــع املــوظفني العمــوميني، كمــا    ال قــي أو مفهــوم إســاءة اســتخدام "النفــوذ احلقي  أنَّ تشــمل مجي
  املفترض" غري مشمول بوضوح.

  م ناورو الرشو يف القطاع اخلاص.وال ُتجرِّ
    

    )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛موالغسل األ    
). وحتتـوي  ٣و ٢ُد جرمية غسل األموال يف قانون مكافحة غسل األموال يف ناورو (املادتان َترِ

ــادة  ــوال     ٣امل ــة غســل األم ــة جلرمي ــى العناصــر املادي ــوب مبوجــب   وذلــك عل ــى النحــو املطل عل
ــة. وفيمــا خيــص حتويــل املمتلكــات أو نقلــها، ال   إثبــات أهنمــا يقتضــي  يوجــد اشــتراط االتفاقي

يـه مصـدرها غـري املشـروع. وقـد اختـذت نـاورو تـدابري تشـمل يف الغالـب           لغرض إخفـاء أو متو 
ــادة     ــة يف امل ــال التشــاركية املبين ــال     ‘ ٢‘) (ب) ١( ٢٣األفع ــدو أفع ــال، ال تب ــبيل املث ــى س (عل

ة حمددة). ويستخدم قانون مكافحة غسـل األمـوال هنـج احلـّد     فاملشاركة والتعاون مشمولة بص
لية مبا يشمل معظم اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيـة، وإن  الفاصل فيما يتعلق باجلرائم األص

  .٢٠١٠ل األموال يف ناورو يف عام مل يكن مجيعها. ومت بنجاح مالحقة حالة واحدة لغس
مســألة أنَّ مــع  مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال إخفــاء عائــدات اجلرميــة،  ٢وتتنــاول املــادة 

  .تبدو مشمولة فيهاال العائدات اإلجرامية مواصلة االحتفاظ ب
        
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري     

)، واحلصـول  ٣٩٩-٣٩٠(املـواد  هبـا  القانون اجلنائي السرقة واجلرائم ذات الصلة  جترِّم أحكاُم
ــد ٤٣١-٤٢٦علــى املمتلكــات باخلــداع (  طات مــن جانــب أعضــاء يف الســل  األمــوال ) وتبدي

). وتقتصــــر التــــدابري التشــــريعية ٤٤٢-٤٤١) وكــــذلك احلســــابات الزائفــــة (٤٤٠احملليــــة (
ــن املمتلكــات.         ــة م ــواع معين ــى اخــتالس أن ــاورو عل ــة يف ن ــوانني احمللي ــا يف الق املنصــوص عليه

ــدرج ضــمن          وال ــيت تن ــة ال ــدة واملنقول ــياء" اجلام ــاورو ســوى "األش يشــمل جــرم الســرقة يف ن
انـت هنـاك حالتـان اثنتـان مـن حـاالت السـرقة علـى يـد مـوظفني           شـخص". وك أيِّ ممتلكات "

  وميني يف السنوات اخلمس املاضية.عم
ــواد       ــاورو (أي امل ــة يف ن ــن  ١٣٦و ١١٢و ٩٣و ٩٢ويقتصــر جــرم إســاءة اســتغالل الوظيف م

انتـهاك   القانون اجلنائي) علـى "األعمـال التعسـفية الـيت متـس حقـوق اآلخـرين" وال يشـمل أيَّ        
  ومي أثناء أداء الوظائف الرمسية.ه املوظف العمللقانون يرتكب
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وال جترِّم ناورو اإلثراء غري املشروع. ومـع ذلـك، ُيشـترط علـى أعضـاء الربملـان أن يعلنـوا عـن         
  جية يف إطار مدونة قواعد السلوك.مصاحلهم اخلار

 ٤٣٧ نياملـادت وخصوصـا  وهناك عدد من األحكام ذات الصلة باالختالس يف القطاع اخلاص، 
 بالتملـــك االحتيـــايل للممتلكـــات والبيانـــات الكاذبـــة مـــن جانـــب مـــوظفي نياملتعلقـــت ٤٣٨و

  حالة االختالس يف القطاع العام. يفنفسها القيود مع تطبيق الشركات، 
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
 ١٢٩و ١٢٨و ١٢٧و ١٢٦و ١٢٢و ٥٧يف املــواد بصــفة رئيســية ُتجــرَّم عرقلــة ســري العدالــة 

املــادة أنَّ مــن القــانون اجلنــائي. وعلــى وجــه اخلصــوص، يبــدو    ١٤٠و ١٣٣و ١٣٢و ١٣٠و
(فساد الشهود) تشمل رشو الشهود وميكن أن متتد لتشـمل الوسـائل احملـددة (اسـتخدام      ١٢٧

حبيـث تشـمل    ١٤٠يف حـني ميكـن توسـيع نطـاق املـادة       ،القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب)
حــاالت عرقلــة  دث أيُّاملــوظفني املكلَّفــني بإنفــاذ القــوانني. ومل حتــالعدالــة أو ســري ل يف خُّالتــد

  لسري العدالة.
    

    )٢٦الشخصيات االعتبارية (املادة مسؤولية     
ــاريني، وإن مل     ــة لألشــخاص االعتب ــاورو املســؤولية اجلنائي حتقيقــات أو  أيُّيكــن مثــة  أرســت ن

ى خالهلــا فــرض غرامــات علــى  ومل ُترفــع قضــايا جنائيــة أو إداريــة جــر  ،إجــراءات ذات صــلة
  صها بسبب الفساد أو غسل األموال.أو سحب تراخي حلهاشركات أو 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

 ٨من القـانون اجلنـائي بشـأن الفـاعلني الرئيسـيني، واملـادة        ٧ُتجرَّم املشاركة يف اجلرائم (املادة 
 املتـدخِّلني بشـأن   ٥٤٤و ١٠واملادتـان  قصـد مشـترك،   سـياق متابعـة   بشأن اجلرائم املرتكبـة يف  

بشأن املؤامرات). وُتعترب عمليـات الشـروع مشـمولة (املـادة      ٥٤١و ١٣٢بعد الفعل واملادتان 
  يقات أو مالحقات قضائية ذات صلة.من القانون اجلنائي). وال توجد حتق ٤

    
    )٣٧و ٣٠ تاناملالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املاد    

  اجلرائم.جسامة عموما تؤخذ يف احلسبان  اجلزاءاتحتديد يف 
، يتمتع أعضاء الربملـان  ١٩٧٦وفقا لقانون الصالحيات واالمتيازات واحلصانات الربملانية لعام 

الدعاوى املدنية أو اجلنائية عن السلوك لدى النظـر يف الشـؤون الربملانيـة    من باحلصانة الوظيفية 
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جنــائي دون موافقـة رئــيس الربملــان   مجــرأيِّ انة اجلنائيـة مــن االعتقــال بسـبب   وكـذلك باحلصــ 
الربملـان عنـدما يكـون الربملـان منعقـدا. ومـع ذلـك، ال توجـد          يف مبىنالعضو املعين أثناء وجود 

قضـايا   حاجة للموافقـة مـن أجـل مالحقتـهم قضـائيا. ويف العـامني املاضـيني مل تكـن هنـاك أيُّ         
ــذلك ذات صــلة ــرئيس وال أيُّ . وال ب ــع ال ال ــة.     يتمت ــومي آخــر باحلصــانة اجلنائي موظــف عم

  العفو الرئاسي مل يسبق أن اسُتخدم يف قضايا متعلقة بالفساد.  أنَّ وجرى التأكيد أيضا على 
مــدير النيابــة العامــة يتمتــع أنَّ ومــع وتتبــع نــاورو نظامــا يقــوم علــى املالحقــة القضــائية التقديريــة. 

للمقاضاة، توجد عدة ضمانات قانونيـة تقتضـي منـه ممارسـة هـذه السـلطة       بسلطة تقديرية واسعة 
ــرارات          ــة. وختضــع ق ــة األدل ــى أســاس كفاي ــة، وعل ــة، ويف إطــار املصــلحة العام ــة حبكم التقديري

تطـرأ قضـايا مـن    مع أنـه مل  املالحقة القضائية اليت يصدرها مدير النيابة العامة للمراجعة القضائية، 
املبـادئ التوجيهيـة للمالحقـة القضـائية يف أسـتراليا، وجيـري       يف البلد  الياحهذا القبيل. وُتستخدم 

لزيـادة   ٢٠١٠طـوات يف عـام   وجـرى القيـام خب  نـاورو.  مـن أجـل   وضع مبادئ توجيهية مسـتقلة  
اســتقاللية مــدير النيابــة العامــة جبعــل هــذا املنصــب منصــبا دســتوريا يف وزارة العــدل. وال خيضــع   

مكتـب أو منصـب آخـر فيمـا يتعلـق بصـالحيات املالحقـة        أيِّ أمـام  سـاءلة  لملمدير النيابة العامـة  
القضائية، وإن كان خيضع إداريـا لـوزير العـدل مـن حيـث امليزانيـة وختصـيص املـوارد. وال ميكـن          

  ملدير النيابة العامة أن يوجِّه التحقيقات اليت جتريها الشرطة أو يراقبها.  
ــعت   ــد ُوضـ ــة  وقـ ــا باحملاكمـ ــراج رهنـ ــروط اإلفـ ــد  شـ ــور  بقصـ ــة حضـ ــدَّعىكفالـ ــه يف  املـ عليـ

  اجلنائية.  اإلجراءات
ويوجد لدى ناورو جملس لإلفراج املشـروط يقـدم توصـيات بشـأن قـرارات اإلفـراج املشـروط        

مـن هـذا القبيـل جيـب أن تكـون مدعومـة بقائمـة مرجعيـة         تقـدَّم  طلبات  إىل وزير العدل. وأيُّ
. ومنـذ  احمللـي  وهنـاك حاجـة إىل دعـم اجملتمـع    كاملة تبني أسباب قرار دعم اإلفراج املشـروط،  

  ني اثنني يف مسائل تتصل بالفساد.، مت اإلفراج املشروط عن شخص٢٠١٠عام 
لوقف عن العمـل والفصـل يف حالـة اإلدانـة. ومـع ذلـك،       وتوجد تدابري منصوص عليها بشأن ا

  هتم. ن التحقيقات ومل ُتوجَّه أيُّمل ُيجر سوى عدد قليل م
ق على حنو حمـدود وذلـك   ملنعهم من تويل منصب عمومي فيطبَّاملتهمني هلية عن ا إسقاط األأمَّ

  ف العمومي" أو "املوظف احلكومي".بالنظر إىل عدم وجود تعريف ملصطلح "املوظ
وتطبـــق نـــاورو برناجمـــا إلعـــادة تأهيـــل الســـجناء يشـــمل التعلـــيم للشـــباب (مثـــل الرياضـــيات 

ربامج اجملتمعيـة، وكـذلك الزيـارات األسـرية املنتظمـة      واملهارات احلياتية)، وتقـدمي املشـورة والـ   
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يف املائــة مــن الســجناء يشــاركون يف   ٩٠مــا يقــرب مــن  أنَّ (مرتــان يف األســبوع) وأشــري إىل  
  شخصا يف السجن. ١٤ان هناك حوايل الزيارة القُطرية ك وإبَّانبرنامج إعادة التأهيل. 

ــيه     ــدعى عل ــدابري ترمــي إىل تشــجيع امل ــاورو ت ــذين شــاركوا يف  ومل تضــع ن م أو األشــخاص ال
و ارتكاب جرائم علـى التعـاون يف التحقيقـات واملالحقـات القضـائية، وعلـى تقـدمي الشـهادة أ        

  .٣٧األدلة مبا يتسق مع املادة 
    

    )٣٣و ٣٢(املادتان  واملبلِّغنيود محاية الشه    
ء الشـهود حتـت   لدى نـاورو تـدابري إجرائيـة لضـمان سـالمة الشـهود. وتشـمل تلـك التـدابري إيـوا          

وإمكانيــة وضــع الشــهود يف "البيــت اآلمــن" يف    ،حراســة الشــرطة بالفنــدق الرئيســي يف اجلزيــرة  
تصرف احملكمـة أيضـا القـدرة علـى اسـتخدام األوامـر       باجلزيرة (وإن مل ُيستخدم مطلقا). وتوجد 

تــدابري الأنَّ أو فــرض شــروط الكفالــة فيمــا يتعلــق بعــدم االتصــال بالشــهود. ويف حــني   التقييديــة 
القانونية جترِّم أفعال من مينعون الشهود أو األشخاص الذين يقدِّمون أدلة يف احملكمـة مـن املثـول،    

ــإنَّ   ــك، ف ــاب الشــاهد غــري      أو مــن حيــاولون ذل ــيت ال تتســبب يف غي ــدخل األخــرى ال أعمــال الت
التـدابري   وبعـض حلمايـة الشـهود واخلـرباء    حمدودة خاصة باألدلـة اإلثباتيـة   مشمولة. وتوجد تدابري 

  هود يف املسائل املتصلة بالفساد.حالة حلماية الش ل أيُّحلماية الضحايا. ومل ُتسجَّالقليلة 
عليهـا يف  ومل تعتمد ناورو تدابري حلماية املبلِّغني يف احلاالت اليت تنطوي على جرائم منصـوص  

  ).٣٣االتفاقية (املادة 
    

    )٤٠و ٣١املادتان املصرفية ( السريةالتجميد واحلجز واملصادرة؛     
ينص قانون عائدات اجلرمية وقانون مكافحة غسل األموال على املصادرة، مبا يف ذلـك التـدابري   

من قانون عائدات اجلرمية، جيوز للمحكمة أن تصدر أمر مصـادرة   ١٧املؤقتة. ومبوجب املادة 
قـدَّم مـن   رميـة خطـرية بنـاء علـى طلـب م     جبفيما خيص إدانة شـخص  املوصومة بشأن املمتلكات 

) ٣). وُتعـرَّف "اجلرميـة اخلطـرية" (املـادة     ٢مدير النيابة العامة مبوجب املادة ومعه وزير العدل (
جرمية داخل نـاورو أو خارجهـا يعاقَـب عليهـا بالسـجن ملـدة ال تقـل عـن          باعتبارها تشمل أيَّ

غسـل   ن مكافحـة غسل األموال. وتوجد أحكام مماثلة يف إطار قـانو جرمية شهرا، وتشمل  ١٢
  .٢٠٠٨األموال لعام 

" مبوجــب قــانون عائــدات اجلرميــة يف ظــروف املوصــومة وميكــن االســتدالل علــى "املمتلكــات 
معينة باعتبارها عائدات متأتيـة مـن جرميـة أو أدوات مسـتخدمة يف ارتكاهبـا واملمتلكـات ذات       
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ات املوجـودة يف  ))؛ ومع ذلك، فهي تقتصـر علـى املمتلكـ   ٢( ١٧(املادة الفرعية املقابِلة القيمة 
  خص أو حتت سيطرته.حوزة الش

  ستخدام" يف ارتكاب جرمية خطرية.وال يوجد حكم بشأن األدوات "املعدة لال
تقييديــة بشــأن مــن قــانون عائــدات اجلرميــة علــى إصــدار أوامــر    ٣٦و ٣٥و ٥٠وتــنص املــواد 

ث عــن املمتلكــات يف ظــروف معينــة ملنــع توزيــع املمتلكــات أو التصــرف فيهــا، وكــذلك البحــ
مبوجب املـادة  جيوز للمحكمة وضبطها مبوجب أمر تفتيش. واملوصومة املشتبه فيها املمتلكات 

من قانون مكافحة غسل األموال أن تصدر أمر جتميد ملنع توزيـع املمتلكـات أو التصـرف     ٥٤
فيها. ومينح اجلزء السادس من قانون مكافحة غسل األموال الشرطة سـلطات متنوعـة لتحديـد    

  ، وهي: التفتيش والضبط، وتقدمي الوثائق وأوامر الرصد.  املوصومةاملمتلكات وتعقُّب 
  باملصادرة أو التجميد أو الضبط. حاالت ذات صلة ومل تكن هناك أيُّ

سـلطات التحقيـق علـى     تطَّلـع اإلجراء الالزم للحصول على أمر صادر من احملكمة كـي  ولكن 
  ارسة العملية.إىل حاالت تأخري يف املميؤدي السجالت احلكومية واملالية أو التجارية 

ــة        ــوة الشــرطة الوطني ــة ق ــدات اجلرمي ــانون عائ ــاورو. وميــنح ق ــة يف ن وال توجــد مصــارف عامل
صالحيات لإلجبار على إبراز الوثائق وغريها من املعلومـات وتفتيشـها وضـبطها. ومتلـك قـوة      

لسـجالت واحلصـول   الشرطة الوطنية سـلطة تقـدمي طلـب إىل احملكمـة الستصـدار أمـر بضـبط ا       
من قانون عائدات اجلرمية). كما يتضمن قـانون عائـدات اجلرميـة صـالحيات      ٧٩عليها (املادة 

(املسـتخدمة يف ارتكـاب   املوصـومة  إضافية تتعلـق برصـد احلسـابات والتفتـيش عـن املمتلكـات       
  عائدات اجلرمية اخلطرية) وضبطها.جرمية خطرية أو 

    
    )  ٤١و ٢٩تان التقادم؛ السجل اجلنائي (املاد    

  يف ناورو.  اخلطرية ال تنطبق فترة التقادم على اجلرائم االهتامية 
اإلدانـات األجنبيـة، يف   وميكن عند إصدار األحكـام أن تؤخـذ اإلدانـات السـابقة، مبـا يف ذلـك       

  االعتبار.
        
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

الســفن والطــائرات منظَّمــة كامتــداد   تبــدو الواليــة القضــائية علــى اجلــرائم املرتكبــة علــى مــنت  
وهـي ُتعـىن علـى وجـه التحديـد جبـرائم غسـل األمـوال. ومل          ،للوالية القضائية اإلقليمية لنـاورو 

  محاية الدولة يف قانوهنا احمللي.تعتمد ناورو مبدأْي الشخصية النشطة والسلبية أو مبدأ 
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    )  ٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
  مل تعتمد ناورو تدابري ملعاجلة عواقب الفساد.  

علــى ســلطة  ١٩٧٢ألــف مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة لعــام    ١٢١و ١٢١وتــنص املادتــان 
  قضايا ذات صلة. ومل تكن هناك أيُّ احملاكم إلصدار أوامر بسداد النفقات أو التعويض.

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦واد بني اهليئات (املالسلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما     

تشــمل الســلطات الرئيســية جهــاز النيابــة العامــة، وقــوة شــرطة نــاورو، ووحــدة االســتخبارات  
املاليــة. وهنــاك أيضــا مكتــب ملراجعــة احلســابات وجملــس للخدمــة العامــة. وكانــت املعلومــات  

ــدريب). وتوجــد       ــة عمــل هــذه اهليئــات (املــوارد والت إدارة املتاحــة حمــدودة فيمــا يتعلــق بفعالي
فيمــا وخصوصــا الشــرطة يف مكتــب الــرئيس، وال توجــد أحكــام واضــحة ترســي اســتقالليتها، 

يتعلق بالتحقيقات والعمليات احلساسة أو غريهـا مـن التحقيقـات والعمليـات. وتوجـد وحـدة       
وختضــع إلشــرافها اإلداري، مبــا يف ذلــك خمصصــات      ،االســتخبارات املاليــة يف وزارة العــدل  

ُينظـر  لكـن  و ،قانونية تتنـاول اسـتقاللية وحـدة االسـتخبارات املاليـة      امليزانية. وال توجد أحكام
  يف اعتماد التدابري ذات الصلة.  

ويوجد عموما تنسـيق   ،املؤسسات احلكومية يف ناورو على مقربة من بعضها بعضا رُّمقاوتقع 
ة وثيق فيما بينها. وتوجد ترتيبات أساسية معمول هبا للتعاون بـني السـلطات (الشـرطة ووحـد    

رات تفـاهم  كِّ) وتوجـد مـذ  العموميـة اخلدمـة  ِسـلك  االستخبارات املالية وجهاز النيابـة العامـة و  
بني الشرطة ووحدة االستخبارات املالية يف نـاورو، وكـذلك بـني الشـرطة وإدارة اجلمـارك يف      

  رو، من أجل تنسيق إنفاذ القانون.ناو
اخلــاص أو توعيتــه، ُتيسِّــر  وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود برنــامج شــامل للتفاعــل مــع القطــاع 

ع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك أنشطة وحدة االسـتخبارات املاليـة   الترتيبات األساسية التعاون م
وشركة ناورو للتوكيالت اليت تقـدم خـدمات َمحلـة األسـهم واملرشَّـحني إىل الشـركات احملليـة        
واألجنبيــة وفقــا للقــانون احمللــي يف نــاورو. وال توجــد منظمــات للمجتمــع املــدين يف اجلزيــرة.   

  فساد املوظفني العموميني.الغ عن يوجد واجب حمدَّد لإلب  وال
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   - ٢- ٢  
  االهتامية.اخلطرية اجلرائم  بشأنعدم وجود فترة تقادم   •  
  غيل برنامج إعادة تأهيل السجناء.جهود ناورو الرامية إىل إنشاء وتش  •  
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    التحدِّيات اليت ُتواجه التنفيذ   - ٣- ٢  
يوصـى بـأن تعتمـد نـاورو تعريفـا شـامال للمـوظفني        لقـانوين،  توخيا لتعزيـز الـيقني ا    •  

، عموميـة العموميني يشمل املوظفني القضائيني، واألشخاص الذين يؤدون وظائف 
  من االتفاقية.   ٢وسائر املوظفني العموميني، وفقا للمادة 

رشـو تشـمل مجيـع املـوظفني العمـوميني متاشـيا       الجرميـة  تشريع أحكام شاملة بشأن   •  
  .  ١٥ادة مع امل

جتــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة     •  
  ).  ١٦(املادة 

ــا     اعتمــاد أحكــام شــاملة بشــأن     •   ــة اخــتالس املمتلكــات وســوء التصــرف فيه جرمي
  .  ١٧وتسريبها وفقا للمادة 

    ).١٨النظر يف اعتماد حكم ذي صلة بتجرمي املتاجرة بالنفوذ (املادة   •  
  .  ١٩النظر يف اعتماد حكم ذي صلة بشأن إساءة استغالل الوظائف وفقا للمادة   •  
  ).  ٢٠أن تعتمد حكما جيرِّم اإلثراء غري املشروع (املادة لعلَّ ناورو ترغب يف   •  
  ).  ٢١النظر يف اعتماد التدابري ذات الصلة لتجرمي الرشو يف القطاع اخلاص (املادة   •  
تالس لــديها حبيــث تشــمل متامــا  توســيع نطــاق جرميــة االخــ  لعــلَّ نــاورو ترغــب يف  •  

  ).  ٢٢االختالس يف القطاع اخلاص (املادة 
ضمان أن ختضع العائدات واألدوات املتأتية من أوسع جمموعة مـن اجلـرائم األصـلية،      •  

مبــا يف ذلــك اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، للمصــادرة والتجميــد والضــبط؛   
؛ ‘٢‘) (ب) ١( ٢٣شـــاركة يف غســـل األمـــوال املبينـــة يف املـــادة وتنـــاول أعمـــال امل

ال ألحكـام مكافحــة  ورصـد خمـاطر غسـل األمــوال يف املسـتقبل لضـمان التنفيــذ الفعَّـ      
  غسل األموال إىل األمم املتحدة. غسل األموال؛ وتقدمي نسخ من قوانني مكافحة

نون خطــرية يف قــا لالســتخدام" يف ارتكــاب جــرائم املعــدَّةضــمان مشــول األدوات "  •  
  ).٣١عائدات اجلرمية (املادة 

استعراض اخليارات املتاحة لتبسـيط وترشـيد اإلجـراءات املتعلقـة حبصـول سـلطات         •  
التحقيق على أمر صادر من احملكمة لالطالع على السجالت احلكوميـة واملاليـة أو   

كانيـة حصـول   إىل التأخري يف املمارسة العملية، مبا يف ذلـك إم اليت تؤدي و التجارية
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أجهزة التحقيق على السـجالت احلكوميـة يف إطـار الصـالحيات اإلداريـة؛ وتعزيـز       
  ).٤٠و ٣١وثائق وأمنها (املادتان التدابري بشأن االحتفاظ بال

اختاذ خطوات لتعزيز سبل محاية الشهود واخلرباء والضـحايا، مبـا يف ذلـك محايتـهم       •  
اإلثباتيــة، وفقـــا لألولويــات الوطنيـــة   دلـــة اخلاصــة باأل والتــدابري اإلجرائيـــة و  يابــدن 

  ).٣٢أن نقل حمل اإلقامة (املادة والوسائل القائمة، والنظر يف إبرام اتفاقات بش
  ).٣٣ى إنفاذها بفعالية (املادة النظر يف اعتماد تدابري حلماية املبلِّغني والنص عل  •  
د والتــراخيص، اعتمــاد تــدابري ملعاجلــة عواقــب الفســاد، مبــا يف ذلــك ســحب العقــو    •  

  ).٣٤لتدابري االنتصافية (املادة وغري ذلك من ا
ــة، وخصوصــا الشــرطة        •   ــة اجلنائي ــز اســتقالل مؤسســات العدال ــدابري لتعزي اعتمــاد ت

ووحدة االستخبارات املالية وجهاز القضاء؛ وحتظى اجلهود اليت تنظـر فيهـا نـاورو    
  ).٣٦د بالترحيب (املادة يف هذا الصد

وخصوصــا نــاء قــدرات مؤسســات العدالــة اجلنائيــة يف نــاورو،   توجــد حاجــة إىل ب  •  
الشرطة ووحدة االسـتخبارات املاليـة واجلهـاز القضـائي، لتعزيـز مهـارات التحقيـق        
ــة واملقاضــاة فيمــا خيــص قضــايا       ــات املالحق ــة، إىل جانــب عملي والتحقيقــات املالي

   تشمل مجيع املؤسسات ذات الصلة.الفساد واجلرائم االقتصادية، اليت
ــاة      •   ــدابري لتشــجيع اجلن ــاد ت ــاون  اعتم ــى التع ــات  ســياق يف عل ــات واملالحق التحقيق

ــة، أو التفــاوض       ــة ختفيــف العقوب ــال، عــن طريــق إمكاني القضــائية؛ علــى ســبيل املث
  ).٣٧املالحقة القضائية (املادة  لتخفيف العقوبة، أو منح احلصانة من

يق بـني السـلطات الوطنيـة، علـى     النظر يف اختاذ خطوات إضافية لتعزيز تدابري التنس  •  
سبيل املثال لتشجيع املوظفني العمـوميني علـى إبـالغ السـلطات املعنيـة باملعلومـات       

  ).٣٨املالحقات القضائية (املادة وعلى التعاون يف التحقيقات أو 
يف النظر يف اختاذ تدابري لتشجيع املـوظفني العمـوميني واملـواطنني    ترغب ناورو لعلَّ   •  

الشــتراط ذلــك علــيهم  علــى إبــالغ الســلطات املختصــة عــن الفســاد، أوواملقــيمني 
  ).٣٩(املادة 

محايـة الدولـة   والشخصـية السـلبية ومبـدأ    الفاعلة النظر يف اعتماد مبدأْي الشخصية   •  
  يف القانون احمللي.
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    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية   - ٤- ٢  
 ٢٤و ٢٣و ٢١و ١٧و ١٦لصياغة التشريعية/املشورة القانونية فيما يتعلق بـاملواد  ا  •  

  .  ٤٢و ٤١و ٤٠و ٣٧و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣٠و
 ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣٠املمارســات اجليدة/الــدروس املســتفادة فيمــا يتعلــق بــاملواد        •  

  .  ٤٢و ٤٠و ٣٩و ٣٧و ٣٦و
لوطنيـة فيمـا يتعلـق بـاملواد     املساعدة يف جمال بنـاء القـدرات املقدَّمـة إىل السـلطات ا      •  

  .  ٣٦و ٣٣و ٣٢
    

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

    ) ٤٤تسليم اجملرمني (املادة     
، معينـة ، الـذي ينطبـق علـى بلـدان     ١٩٧٣خيضع تسليم اجملرمني إىل قانون تسليم اجملرمني لعـام  

)). وال جتعل نـاورو تسـليم اجملـرمني مشـروطا بوجـود      ٥( ٤املة باملثل (املادة رهنا عموما باملع
معاهــدة. وال توجــد لــدى نــاورو ســوى معاهــدة ثنائيــة واحــدة لتســليم اجملــرمني، مــع اململكــة   
ــة        ــدأ، ميكــن اســتخدام االتفاقي ــدا الشــمالية. ومــن حيــث املب ــا العظمــى وأيرلن املتحــدة لربيطاني

تثل لقانون تسليم اجملرمني، ولكن ال توجـد جتربـة يف جمـال تطبيقهـا.     كأساس قانوين بقدر ما مت
  لندن) لتسليم املطلوبني.منولث (والك خطةكما تشترك ناورو يف 

) ٥نـهج القائمـة فيمـا خيـص اجلـرائم الـيت تسـتوجب التسـليم (اجلـدول، املـادة           الوتعتمد ناورو 
احلـد األدىن   الوة علـى ذلـك، فـإنَّ   وهي تشمل معظم اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية؛ وعـ 

يشــمل معظــم اجلــرائم   حــدهــو بالســجن ملــدة ســنة واحــدة كــي تســتوجب اجلرميــةُ التســليم    
  املنصوص عليها يف االتفاقية وإن مل يكن مجيعها.  

مشـمولة جزئيـا فقـط     اوإمَّـ غـري مشـمولة   هـي  ا وهناك بعض اجلـرائم الـيت تشـملها االتفاقيـة إمَّـ     
ار اجلدول املرفق بقانون تسليم اجملرمني، مبـا يف ذلـك رشـو املـوظفني     كجرائم ذات صلة يف إط

) (أ) و(ب) مـن قـانون تسـليم    ١( ٥العموميني األجانب واإلثراء غري املشـروع. وتـنص املـادة    
  رمني على مبدأ ازدواجية التجرمي.اجمل
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ــغ املستعرِ   ــة، مل ُيبلَّ ــارة القُطري ــد واحــد معــين، وهــو ا   وخــالل الزي ململكــة ضــون ســوى عــن بل
هنـاك عقبـات   أنَّ املتحدة. ويتطلب حتديد املزيد من البلدان أمرا من جملس الـوزراء، وال يبـدو   

  حتول دون توسيع القائمة.  
أنَّ )). ويبـدو  ١( ٦وُتعفى اجلرائم السياسية من التسليم مبوجب قانون تسـليم اجملـرمني (املـادة    

العادلة مبوجب أحكام اإلجـراءات القانونيـة   ناورو امتثلت من الناحية التشريعية لشرط املعاملة 
مـن قـانون تسـليم اجملـرمني. ومل ُيحـتج       ١٠إىل  ٧من الدستور) واملواد من  ١٠الواجبة (املادة 

  حىت اآلن مبسأليت املعاملة العادلة أو الغرض التمييزي.  
 مجهوريــة كوريــا تقــدمت بطلــب تســليم إىل أنَّ شــخص مــن نــاورو، بيــد  أيِّ ومل يــتم تســليم 

وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة يف ناورو. وتتعلق اجلـرائم قيـد النظـر باالحتيـال والتزويـر يف      
مجهورية كوريا. وحىت اآلن، مل يتم االمتثال هلذا الطلب نظرا لوجود إجراءات قانونيـة جاريـة   

  يف ناورو. وقرر جملس الوزراء أنه بعد انتهاء هذا اإلجراء سوف ُينظر يف الطلب.  
قـد  طلبان لتسليم اجملرمني من أستراليا واليابان، فيما يتعلق بتسليم مواطنْين من نـاورو. و وورد 

يف الطلـب الرمسـي. ومـع ذلـك، فقـد       البـت سلَّم املواطنان نفسـيهما طواعيـة، وبالتـايل مل يلـزم     
أكدت السلطات الوطنية أهنا كانت ستسلِّم املـواطنْين، رهنـا بقـانون تسـليم اجملـرمني وأنـه لـن        

  كون هناك عوائق حتول دون تسليم رعايا ناورو بصفة عامة.  ت
التشـريعات يف نـاورو ال تسـمح    أنَّ وال ترفض ناورو التسليم على أساس اجلنسـية. ولـذلك، فـ   

علـى أسـاس كـون    عقوبـة  بالتسليم املشـروط. وال يشـكل رفـض التسـليم بغـرض تنفيـذ حكـم        
    .الشخص مواطنا جزءا من القانون احمللي يف ناورو

    
    )  ٤٧و ٤٥نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املادتان     

تقتضـي  ال توجد لدى ناورو تشريعات حملية تشمل نقل األشخاص احملكـوم علـيهم. ولـذلك،    
منولــث لنقــل اجملــرمني املــدانني وخطــة الكمــن خــالل التشــريعات احملليــة،  ،ضــرورة أن تفعِّــلال

  بلدانه.  داخل
    

    )٤٦القانونية املتبادلة (املادة دة املساع    
مل توجــد طلبــات صــادرة أو واردة بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. ويــؤثِّر غيــاب الســوابق  

ال لإلطـار  على حتليل تنفيذ هذه املادة على اعتبار أنـه مل ميكـن التوصـل إىل حتديـد التنفيـذ الفعَّـ      
  تشريعي يف املمارسة العملية.ال
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مـن قـانون املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة).        ٣زدواجية التجرمي (املـادة  وتقتضي ناورو ا
اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة غـري مؤهلـة مجيعهـا كجـرائم ميكـن         أنَّ ويكمن التحـدي احملـدَّد يف   

تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بشأهنا. ومن حيث املبدأ، ميكـن لنـاورو أن تسـتخدم االتفاقيـة     
ن مل تكــن هنــاك ســاس قــانوين للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل املتصــلة بالفســاد، وإكأ

  جتربة يف تطبيقها.
والسلطة املركزية فيما خيص املساعدة القانونية املتبادلة هي وزير العدل. وجيوز للوزير ممارسـة  

عمال بقـانون  وذلك موال، سلطته التقديرية لتقدمي معلومات تلقائيا فيما يتعلق جبرائم غسل األ
  عائدات اجلرمية.

نـاورو لـن تـرفض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة       أنَّ وال يوجد يف التشريعات احملليـة مـا يـنص علـى     
  رب أيضا منطويا على مسائل مالية.اجلرم ُيعتأنَّ املتبادلة على أساس السرية املصرفية أو جملرد 

اجلنائيـة متطلبـات موافقـة الشـخص وشـروط النقـل        وحيدد قانون املساعدة املتبادلـة يف املسـائل  
ألغراض تقدمي الشهادة أو األدلة. ولكـن ميكـن زيـادة تبسـيط اإلجـراءات وترشـيدها مبـا يتـيح         
معاجلة تسليم اجملرمني بكفاءة وفعالية، مبـا يف ذلـك نقـل الشـخص وعودتـه دون تـأخري (املـادة        

  ) (ب)).١١( ٤٦
الطلبـات  أنَّ مـع  بـة أو عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين،      وجيب أن تكـون الطلبـات الـواردة مكتو   
. ومل تصــدر نــاورو اإلخطــار اإليــداعي الــالزم مقبولــة الشــفوية الــيت يليهــا طلــب خطــي رمســي

  ل املساعدة القانونية املتبادلة.بشأن سلطتها املركزية أو اللغات املقبولة من أج
ــأن   ــاورو ب ــداول    جتــري وتســمح ن ــق الت ــا دامــت تلــك   جلســة االســتماع عــن طري ــديو م بالفي

  متاحة.  املرافق
ولن تستخدم ناورو املعلومات ألغراض غري تلك املذكورة يف الطلب دون موافقة مسـبقة مـن   

شخصـا   تـربِّئ تلقية الطلب. وإذا كانت ناورو بصدد الكشف عن معلومـات أو أدلـة   املالدولة 
ختطرهـا قبـل الكشـف     طلـب أو احلكومة سوف تتشاور مـع الدولـة املوجَّـه إليهـا ال     متهما، فإنَّ

  عن املعلومات.
ب وُيعترب أمر احملكمة ضروريا من أجل تقدمي معلومات غري متاحة لعامة الناس فيما يتعلـق بطلـ  

  املساعدة القانونية املتبادلة.
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون مــن خــالل االتفاقــات والترتيبــات، وكــذلك علــى أســاس  يــتم 
، ليس فقط من خالل شـبكة اجلرميـة   دوليا. وتتعاون وحدة اجلرمية عرب الوطنية الغرض خمصص

عرب الوطنية يف احمليط اهلـادئ، ولكـن أيضـا مـع املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول)،          
  احمليط اهلادئ، الواقع يف آبيا. كز التنسيق املعين باجلرمية عرب الوطنية يف منطقةعن طريق مر

أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، ورؤسـاء الشـرطة يف جـزر    بوصفها من ضمن وتشارك ناورو 
احمليط اهلادئ، ومنظمة اجلمارك يف أوقيانوسيا، وبرنـامج زوارق الـدوريات يف احملـيط اهلـادئ.     

قـانون ومـع القطـاع    لسلطات يف ناورو مع وكاالت دولية أخرى خمتلفة إلنفاذ الكما تتعاون ا
  الصناعي اخلاص.

ــة     ــدى وحــدة االســتخبارات املالي ــاوتوجــد ل ــع وحــدات أخــرى      حالي ــة م ــري رمسي صــالت غ
لالستخبارات املالية. وجتري صياغة مذكرة تفاهم مع بلدان منتدى جزر احملـيط اهلـادئ. كمـا    

ــدُّ وحــدة اال  ــة يف احملــيط      ُتَع ــة جــزءا مــن رابطــة وحــدات االســتخبارات املالي ســتخبارات املالي
اهلـــادئ، ولكنـــها ليســـت بعـــد عضـــوا يف جمموعـــة إيغمونـــت. واســـتفاد موظـــف وحـــدة          
  االستخبارات املالية من التدريب الذي يقدمه فريق آسيا واحمليط اهلادئ املعين بغسل األموال.  

ديــة األســترالية يف قــوة الشــرطة الوطنيــة يف نــاورو.  ويوجــد ضــابطا اتصــال مــن الشــرطة االحتا 
وأُرســل موظفــون مــن نــاورو إىل مركــز التنســيق املعــين باجلرميــة عــرب الوطنيــة يف منطقــة احملــيط  

مـن التـدريب يف اخلـارج كمـا     الشـرطة  اهلادئ يف آبيا. وعالوة على ذلك، فقد استفادت قـوة  
  ريكية.دا والواليات املتحدة األميف أستراليا ونيوزيلن

هناك قيودا على التعاون يف جمال إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيقـات الـيت ختـص    أنَّ وال يبدو 
ــها، كمــا   ــاون يف حــدود إمكانياهتــا للتصــدي للجــرائم     أنَّ قضــايا بعين ــادرة علــى التع ــاورو ق ن

  يا احلديثة حيثما كانت متاحة.املرتكبة، أيضا من خالل استخدام التكنولوج
ملبدأ، ميكـن لنـاورو أن تسـتخدم االتفاقيـة كأسـاس قـانوين للتعـاون يف جمـال إنفـاذ          ومن حيث ا
  ن مل تكن هناك جتربة يف تطبيقها.القانون، وإ

وليس هناك ما حيول دون قيام نـاورو بـإجراء حتقيقـات مشـتركة علـى أسـاس كـل حالـة علـى          
ورو فيمـا يتعلــق  حـدة. وأُبلـغ عـن حتقيـق مشــترك واحـد مسـتمر حيـث ارُتكبــت اجلرميـة يف نـا         

  الشخص موجود اآلن يف نيوزيلندا. بغسل األموال، لكن
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ومل تعتمــد نــاورو تــدابري إلتاحــة االســتخدام املناســب مــن جانــب ســلطاهتا املختصــة ألســاليب 
  املستقاة منها يف احملاكم.  اإلثباتية التحري اخلاصة، والسماح مبقبولية األدلة 

    
    جليِّدة التجارب الناجحة واملمارسات ا  - ٢- ٣  

تعاون ناورو يف جمال إنفاذ القـانون الـدويل، وخصوصـا مـن خـالل وحـدة اجلرميـة          •  
  عرب الوطنية.  

    
    التحدِّيات اليت ُتواجه التنفيذ   - ٣- ٣  

  ملكافحة الفساد: حاليامن شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز التدابري القائمة 
ئم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة، والنظـر     مجيع اجلراإقرار األحكام اإللزامية بتجرمي   •  

، وإدراجها ضمن اجلرائم الـيت  يف إقرار األحكام االختيارية بتجرمي اجلرائم األخرى
تستوجب تسليم مرتكبيها يف قانون تسليم اجملـرمني (مبـا يف ذلـك السـماح باعتبـار      
 اجلــرائم الــيت تســتويف شــرط ازدواجيــة التجــرمي مــن قــانون تســليم اجملــرمني ضــمن   

مـن   ٤اجلرائم اخلاضعة للتسـليم)؛ وكـذلك تعـيني املزيـد مـن البلـدان عمـال باملـادة         
منولـث يف  وقانون تسليم املطلوبني وإدراج خطة لندن لتسليم املطلـوبني داخـل الك  

  القانون الداخلي.  
النظر يف املوافقة على طلبات التسليم اليت تشـمل عـدة جـرائم منفصـلة، تسـتوجب        •  

  )).٣( ٤٤كبيها (املادة تسليم مرتإحداها 
اإلثباتيــة مــن أجــل إتاحــة األدلــة النظــر يف تبســيط وترشــيد اإلجــراءات ومتطلبــات   •  

معاجلة طلبات تسليم اجملرمني بكفاءة وفعالية؛ وميكن أن يشمل ذلك اعتمـاد نظـام   
ــة، وينبغــي أن يشــمل التشــاور مــع دول      ــة داخلي ــادئ توجيهي إلدارة الطلبــات ومب

  )).  ١٧( ٤٤اءات (املادة أخرى يف تلك اإلجر
تعديل قانون تسليم اجملرمني للسماح بالرفض على أساس الغـرض التمييـزي (املـادة      •  

١٥( ٤٤  .((  
اجلـرم ُيعتـرب أيضـا    أنَّ النص يف تشريعات ناورو على أهنا لـن تـرفض التسـليم جملـرد       •  

  )).  ١٦( ٤٤منطويا على مسائل مالية (املادة 
، مـن خـالل   بلدانـه داخل  اجملرمني املداننيتسليم كومنولث لال يف تفعيل خطة النظر  •  

؛ والنظــر يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات بشــأن نقــل األشــخاص   التشــريعات احملليــة
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مقدِّمـة  احملكوم عليهم مبا يتيح هلؤالء األشـخاص إكمـال مـدة عقوبتـهم يف البلـدان      
    .الطلب

ص عليهــا يف االتفاقيــة، والنظــر يف املنصــوالــيت تســتلزم اإلقــرار جتــرمي مجيــع اجلــرائم   •  
 حاليـا عليها يف االتفاقية، غـري اجملرَّمـة    املنصوصإقرارها يف جترمي اجلرائم االختيارية 

يف التشريعات احمللية للوفاء مبتطلبات ازدواجية التجرمي يف قـانون املسـاعدة املتبادلـة    
  يف املسائل اجلنائية.  

عية، إذا اتسـق ذلـك مـع النظـام القـانوين احمللـي،       اختاذ ما قـد يلـزم مـن تـدابري تشـري       •  
لضمان تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت تنطـوي علـى تـدابري غـري قسـرية يف           

  ) (ب).٩( ٤٦، متاشيا مع املادة غياب ازدواجية التجرمي
ــة      •   ــتباقيا بإحالـ ــام اسـ ــة للقيـ ــلطة املختصـ ــة إىل السـ ــلطة القانونيـ ــنح السـ ــر يف مـ النظـ

ت (مبـا يتعـدى جـرائم غسـل األمـوال) إىل السـلطة األجنبيـة املختصـة فيمـا          املعلوما
يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة، دون طلب مسبق، عندما ميكـن أن تسـاعد هـذه    
املعلومات يف التحقيق بشأن اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية ومالحقة مـرتكيب  

  هذه اجلرائم.  
نـاورو لـن تـرفض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة       أنَّ ص علـى  األخذ بأحكام تشريعية تن  •  

  ية املصرفية.املتبادلة على أساس السر
اإلثباتيـة مبـا يسـمح بتنـاول     األدلـة  النظر يف تبسيط وترشيد اإلجـراءات ومتطلبـات     •  

املساعدة القانونية املتبادلة بكفاءة وفعالية، مبا يف ذلك نقل الشـخص وعودتـه دون   
  ) (ب) من االتفاقية.١١( ٤٦ادة ملإبطاء، عمال با

إبالغ األمم املتحـدة بالسـلطة املركزيـة يف نـاورو وباللغـة (اللغـات) املقبولـة لـديها           •  
  )).١٤) و(١٣( ٤٦تبادلة (املادة ألغراض املساعدة القانونية امل

نـاورو لـن تـرفض تقـدمي املسـاعدة القانونيـة       أنَّ األخذ بأحكام تشريعية تنص علـى    •  
  ترب أيضا منطويا على أمور مالية.اجلرم ُيعأنَّ جملرد  املتبادلة

   للمساعدة القانونية املتبادلة.النظر يف تفعيل استخدام االتفاقية كأساس قانوين  •  
النظــر يف األخــذ بأســاليب التحــري اخلاصــة، حســب االقتضــاء ويف حــدود املــوارد    •  

  فاذ القوانني.وظفني املكلفني بإناملتاحة، وتوفري التدريب املقابل للم
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    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّ  - ٤- ٣  
  .٥٠و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤علق باملواد الصياغة التشريعية/املشورة القانونية فيما يت  •  
 ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤واد املمارســات اجليدة/الــدروس املســتفادة فيمــا يتعلــق بــامل       •  

  .٥٠و ٤٩و
 ٤٤ا يتعلـق بـاملواد   تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات إىل السلطات الوطنية فيم  •  

  .٤٩و ٤٨و ٤٦و
  .٤٩و ٤٨و ٤٦و ٤٤املساعدات األخرى فيما يتعلق باملواد   •  

  


