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     خالصة وافية - ثانياً 
     جزر مارشال  

يف سياق تنفيذ اتفاقية زر مارشال سي جلإلطار القانوين واملؤسَّعن ا ةعام حملة مة:مقدِّ  - ١  
   األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الربملــان ق وصــدَّ ،٢٠١١نــوفمرب /تشــرين الثــاين ١٧ تفاقيــة يفانضــمت جــزر مارشــال إىل اال 

وبـدأ   من الدسـتور.  ٥(د) من املادة ‘٣‘١ى هذا االنضمام مبوجب الفقرة عليتيجيال) (جملس ن
  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٧ يفنفاذ االتفاقية 
إلدارة الواليات املتحدة األمريكية يف أعقاب احلرب العامليـة الثانيـة،   جزر مارشال وقد خضعت 
، ونالت السـيادة  ١٩٨٣ عام يفواستقلت حدة، وصاية األمم املتاخلاضعة لقاليم األباعتبارها من 

وبنـاء علـى    .يف إطار اتفاق االرتباط احلر مع الواليات املتحدة األمريكية ١٩٨٦الكاملة يف عام 
بـل وصـيغ علـى     ،بنظـام احلكـم والنظـام القـانوين األمـريكيني      كثرياًفيها يتأثر نظام احلكم ذلك، 

بح مبوجبـه املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة قـانون      كما تتبع النهج األحـادي الـذي تصـ    منواهلما.
  البلد عقب التصديق عليها. واللغة اإلنكليزية هي اللغة الرمسية األساسية للبلد.

 ويكـون أيُّ هـو القـانون األعلـى جلـزر مارشـال،       ١٩٧٩والدستور الذي جرى إقراره يف عام 
وتعمل احلكومة يف إطار نظام برملـاين   .ساق، مبقدار انعدام هذا االتِّىملًغسق معه قانون غري متَّ

ورئاسي خمتلط. وجتري االنتخابات كل أربع سنوات بـاالقتراع العـام، حيـث تنتخـب الـدوائر      
ــة التشــريعية جلــزر        ــة الســفلى، جملــس نيتيجــيال، يف اهليئ ــع واألربعــون ممــثلني هلــا يف الغرف األرب

مـن   ٦طة التشـريعية مبوجـب املـادة    نة من جملسـني. ويتـوىل جملـس نيتيجـيال السـل     مارشال املكوَّ
ا. قبليـ  زعيمـاً  ١٢ن مـن  ، بدور استشاري، وتتكوَّوتقوم الغرفة العليا، جملس إيرويجالدستور. 

ن اجلهاز التنفيذي من رئيس اجلمهورية، الذي ينتخبه جملـس نيتيجـيال، وديـوان الرئاسـة     ويتكوَّ
ــا الســلطة القضــائية يف جــزر  املكــوَّ ــنقض   مارشــال ن مــن عشــرة وزراء. أّم فتتوالهــا حمكمــة ال

العليا وحمكمة احلقوق التقليدية وحمـاكم األقـاليم واجملتمعـات احملليـة، املنشـأة مبوجـب        واحملكمة
القانون. وتتمتع هذه احملاكم باالستقاللية عـن السـلطتني التشـريعية والتنفيذيـة (املـادة السادسـة       

  ).  من قانون السلطة القضائية ٢٠٣من الدستور؛ املادة 
مكتــب املــدعي العــام، والشــرطة الوطنيــة،    والســلطات الرئيســية املعنيــة مبكافحــة الفســاد هــي  

 ، وجلنــة اخلدمـة العامــة، وجملــس أخالقيــات احلكــم، ووحــدة ومكتـب مراجــع احلســابات العــام 
  االستخبارات املالية الداخلية.
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
املتـورطني  بشـأن حـاالت الفسـاد الـيت جـرى التحقيـق فيهـا ومالحقـة         فيما خيص اإلحصـاءات  

، مت التأكيـد خـالل الزيـارة القُطريـة أنـه مل يكـن هنـاك سـوى         يف حقهـم وإصدار األحكام  فيها
ويـؤثِّر عـدم وجـود سـوابق علـى      ا من القضايا خالل السنوات القليلة املاضـية.  عدد حمدود جد

التنفيـذ الفعلـي   ت مـن  تثبُّـ ل ، علـى اعتبـار أنـه مل ميكـن ال    ذا الفصـ هلـ  جـزر مارشـال  حتليل تنفيذ 
  لإلطار التشريعي يف املمارسة العملية.

    
      الستعراضقيد اواد املتنفيذ  علىمالحظات   - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥(املواد  الرشو واملتاجرة بالنفوذ    
يني. ويستخدم القـانون  من القانون اجلنائي رشو وارتشاء املوظفني العموم ١-٢٤٠م املادة جترِّ

اتفاقيـة األمـم املتحـدة    من  ٢يف املادة  شامالً مصطلح "املوظف العمومي"، الذي يعرف تعريفاً
مــن  ١٧٠٤م املــادة اجلنــائي). وجتــرِّ مــن القــانون ٢٤٠مــن املــادة  ٧(الفقــرة  ملكافحــة الفســاد

ناشــئة عــن زة منجــهنــاك حماكمــات  ومل تكــناالرتشــاء.  قــانون األخالقيــات يف احلكــم أيضــاً 
  الرشوة.  ادعاءات ب

  رشو املوظفني العموميني األجانب.من القانون اجلنائي سوى  ‘٣‘١-٢٤٠ال تتناول املادة و
وتعتمد جزر مارشال على أحكام الرشوة العامة ملالحقة املتورطني يف قضايا املتـاجرة بـالنفوذ.   

دام النفـــوذ املفتـــرض، ) مـــن القـــانون اجلنـــائي إســـاءة اســـتخ ه( ‘٢‘ ١-٢٤٠وتتنـــاول املـــادة 
  من القانون اجلنائي).   ٩-٢٤١وانتحال هوية املوظف العمومي (املادة 

مــن القــانون اجلنــائي جوانــب تتعلــق بالرشــوة واالرتشــاء يف القطــاع  ٩-٢٢٤وتتنــاول الفقــرة 
، اخلــاص؛ وإن كــان نطــاق مــرتكيب األنشــطة اإلجراميــة (مثــل الوصــي أو احملــامي) حمــدوداً         

  اعتبارها جنحة.وتصنف اجلرمية ب
   

    )٢٤و ٢٣(املادتان  اإلخفاء ؛غسل األموال    
األركـان املوضـوعية    ١٦٦ينص قانون املصـارف علـى جرميـة غسـل األمـوال. وتتضـمن املـادة        

والذاتية جلرمية غسل األموال من منظور االتفاقية. لكن املادة ال تعاقب سـوى الشـخص الـذي    
احلقيقيـة أو   اطبيعتـه نقلـها، وكـذلك إخفـاء أو متويـه     "يقدم مساعدة" يف حتويل املمتلكـات أو  

. وقـد اختـذت جـزر مارشـال     منشئها أو موقعها أو حق التصرف فيهـا أو حركتـها أو ملكيتـها   
  ،٦-٢(املـادة   ‘٢‘ (ب) )١( ٢٣تدابري تشمل بوجـه عـام األفعـال التشـاركية املبينـة يف املـادة       
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) مـــن قـــانون املصـــارف). ٣و((ب)  )١( ١٦٦مـــن القـــانون اجلنـــائي؛ واملـــادة  ٣-٥، ١-٥
ــق         ــا يتعل ــا احلــد الفاصــل يف م ــة اخلطــرية" باعتباره ــار "اجلرمي ــانون املصــارف معي ويســتخدم ق

جن أو غـريه مـن أشـكال احلرمـان     فيها هـي السـ  القصوى العقوبة "اليت تكون باجلرائم األصلية 
م الـواردة يف  د))، ومنـها معظـم اجلـرائ    (د ١٠٢" (املـادة  شـهراً  ١٢من احلرية ملدة ال تقل عن 

جـزر  غسـل األمـوال يف   يف قضـية تتعلـق ب  ومت بنجـاح مالحقـة واحـدة     اتفاقية مكافحة الفسـاد. 
  .٢٠٠٣يف عام مارشال 

حمـددة   م أفعـاالً ، كمـا جيـرِّ  ٧-٢٤١م القانون اجلنائي اإلخفاء، على نطاق أوسع يف املادة وجيرِّ
  .)٤-٢٢٤، مثل إخفاء الصكوك القابلة للتسجيل (املادة أيضاً

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

ــاول  ــادة تتن ــائي   ٧-٢٤٠امل ــادة مــن القــانون اجلن ــانون األخالقيــات يف  ٩( ١٧٠٤وامل ) مــن ق
شـيء لـه قيمـة". وفيمـا يتعلـق       أوسع يشـمل "أيَّ  ف املمتلكات تعريفاًاحلكم االختالس. وتعرَّ

من القـانون اجلنـائي علـى "املمتلكـات      ١٤-٢٢٤يف القطاع اخلاص، تقتصر املادة  باالختالس
  عهد هبا إىل شخص باعتباره جهة ائتمانية" ويعاقب عليها كما ُيعاقب على جنحة.  اليت ُي

مــن القــانون اجلنــائي إســاءة اســتغالل الوظــائف، حيــث يعتــرب املوظــف   ٦-٢٤٠املــادة  جتــرِّمو
ــومي (حبســـب التعريـــف ا  ــادة العمـ ــوارد يف املـ ــائي) الـــذي  ٧( ٠-٢٤٠لـ ــانون اجلنـ ــن القـ ) مـ

بارتكـاب جنايـة مـن الدرجـة      "يقوم عن عمـد بفعـل غـري قـانوين يف إطـار وظيفتـه" مـداناً        )١(
ــة، أو (  اء االســتهتار أداء مهــام منصــبه الــيت يــنص عليهــا القــانون" مــداناً    ) "يهمــل جــرَّ ٢الثاني

  بارتكاب جناية من الدرجة الثالثة.  
  اء غري املشروع.بصفة خاصة اإلثرمن القانون اجلنائي  ٨-٢٤٠املادة  مجترِّو
    

    )٢٥ (املادة إعاقة سري العدالة    
مــن القــانون اجلنــائي بصــفة   ٣- ٢٤٢و ٢- ٢٤٢و ٧- ٢٤١و ٦- ٢٤١و ٢- ٢٤٠املــواد  جتــرِّم

ود (التـأثري علـى الشـه    ٦- ٢٤١املادة أنَّ رئيسية إعاقة سري العدالة. وعلى وجه اخلصوص، يبدو 
لتشمل الوسائل احملددة (استخدام القوة  واملخربين) تشمل رشو الشهود واملخربين وتتوسع أيضاً

ــادة      ــد أو الترهيــب)، يف حــني ميكــن توســيع نطــاق امل ــة أو التهدي حبيــث تشــمل   ٢- ٢٤٢البدني
(التـأثري علـى الشـؤون الرمسيـة عـن       ٢- ٢٤٠التدخل فيما خيـص مـوظفي إنفـاذ القـانون. واملـادة      

  حاالت عرقلة لسري العدالة. ومل حتدث أيُّ لتهديد) هي احلكم العام الذي ميكن تطبيقه.طريق ا
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    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
) مــن القــانون اجلنــائي األشــخاص الطبيعــيني  ٨( ١٣- ١عريــف "األشــخاص" يف املــادة  تيشــمل 

مدنيـة أو جنائيـة   ات االعتبارية ولية الشخصي. وميكن أن تكون مسؤوالشخصيات االعتبارية معاً
، على النحو املنصـوص عليـه يف قـانون األعمـال التجاريـة، وقـانون الشـراكات املـنقح،         أو إدارية

عــرف جمتمعــة وقــانون الشــراكات احملــدودة، وقــانون الشــراكات ذات املســؤولية احملــدودة الــيت تُ 
  إجراءات. قيقات أوبقانون الشركات. وال توجد أمثلة على تنفيذها، سواء من خالل حت

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

من القانون اجلنائي). وتتناول  ٣- ٥، ٢- ٥، ٦- ٢م املشاركة يف اجلرائم يف جزر مارشال (املواد جترَّ
حتقيقـات أو إجـراءات يف هـذا     من القانون اجلنـائي "الشـروع يف اجلرميـة". ومل ُتجـَر أيُّ     ١- ٥املادة 

  جرمية.  من القانون اجلنائي اإلعداد الرتكاب ‘٢‘ (أ) )٣( ٦- ٢ة م املادالشأن. وجترِّ
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
  من القانون اجلنائي اجلزاءات الواجبة التطبيق. ٤-١حتدد املادة 

مبقتضـى   ون،يتمتعـ جملس نيتيجيال فء أعضاويتمتع املوظفون العموميون باحلصانة الوظيفية. أّما 
باحلصـانة الوظيفيـة مـن الـدعاوى املدنيـة أو اجلنائيـة       مـن الدسـتور،    ١٦املادة الرابعة من الباب 

هم فيما خيص املسائل املتعلقة باجمللس. وباإلضافة إىل ذلـك، "ال جيـوز إلقـاء القـبض     عن سلوك
ء ذهاهبم إليها أو عودهتم منها، ما عـدا  على أعضاء جملس نيتيجيال أثناء جلسات اجمللس أو أثنا

  من الدستور).   ‘٢‘١٦يف حاالت ارتكاب اجلنايات" (املادة الرابعة، الباب 
مـن البـاب الثالـث مـن الدسـتور،       ٧وتتبع جزر مارشـال نظـام السـلطة التقديريـة. ومبوجـب املـادة       

تقتضـي منـه   قانونيـة   . وتوجـد عـدة ضـمانات   بسـلطة تقديريـة واسـعة للمقاضـاة    يتمتع املدعي العام 
ممارسة هذه السلطة التقديرية حبكمة، يف إطار املصلحة العامة، وعلى أساس كفاية األدلـة. وختضـع   

  القبيل. قضايا من هذاهناك  تكنقرارات املالحقة القضائية للمراجعة القضائية، مع أنه مل 
عليــه يف  احملاكمــة بقصــد كفالــة حضــور املــدعى     يف انتظــارضــعت شــروط اإلفــراج   وقــد ُو

  .)واعد اإلجراءات اجلنائيةمن ق ٤٦(القاعدة  اإلجراءات اجلنائية
مـن قـانون    ٣٠٦د وظائفـه يف املـادة   ويوجد لدى جزر مارشال جملس لإلفراج املشـروط، حتـدَّ  

اإلفـراج املشـروط عـن السـجناء. ويقـدم اجمللـس توصـيات بشـأن اإلفـراج املشـروط إىل ديــوان           
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متــهم مبوجــب إطــالق الســراح املشــروط يف مســألة متعلقــة        أيِّالرئاســة. ومل يطلــق ســراح   
  طلب هبذا الشأن إىل الديوان.   م أيُّبالفساد، حيث مل يقدَّ

إيقـاف املـوظفني احلكـوميني املتـهمني جبرميـة.       الئحة اخلدمة العموميةمن  ٧١وتتناول القاعدة 
و جلنـة اخلدمـة العامـة    جبرميـة، جيـوز لرئيسـه املباشـر أ     غري أنه حـىت حـني يكـون املوظـف متـهماً     

البت يف املسائل املتعلقة باإليقاف. وميكن اللجـوء إىل إجـراءات الطعـن، حيـث يرفـع مبوجبـها       
جملس اإلفراج املشروط توصيته إىل جلنة اخلدمة العامة اليت يكون هلا حق البّت بصـفة هنائيـة يف   

ظفني احلكــوميني (إهنــاء مــن القــانون اجلنــائي إهنــاء خدمــة املــو ٧-٦املوضــوع. وتتنــاول املــادة 
الوظائف العمومية بسبب اإلدانة بارتكاب جنحة)، يف حني ميكن أن يفرض جملس أخالقيـات  

(ب)  ‘٢‘ ١٧٠٦(املـادة   احلكم "التوقيف عن العمـل مبرتـب أو بدونـه لفتـرات زمنيـة حمـددة"      
 مــن قــانون األخالقيــات يف احلكــم)، ممــا جيعلــها تشــمل إســقاط أهليــة الشــخص املــدان لتــويل   

مــن قــانون األخالقيــات يف احلكــم املزيــد مــن ســبل    ١٧٠٦منصــب عمــومي. وتشــمل املــادة  
 جمللس أخالقيات احلكم "وضع لوائح ... حتـدد قيـوداً   االنتصاف املدنية واإلدارية. وجيوز أيضاً

  ).  ١٧٠٧أخالقية إضافية على املوظفني العموميني" (املادة  وشروطاً
. ٢٠١٣ادة تأهيــل الســجناء، ولكنــه توقــف يف عــام  وكــان لــدى جــزر مارشــال برنــامج إلعــ 

  ا مرافق سجون الحتجاز السجينات.  توجد حالي  وال
تدابري ترمـي إىل تشـجيع املـدعى علـيهم أو األشـخاص الـذين شـاركوا        جزر مارشال ومل تضع 

يف ارتكاب جرائم على التعاون يف التحقيقات واملالحقات القضائية، وعلى تقـدمي الشـهادة أو   
من االتفاقية. ولدى مكتـب املـدعي العـام سـلطة تقديريـة واسـعة        ٣٧لة مبا يتسق مع املادة األد

  ويشارك يف إجراءات التفاوض على االعتراف.  
    

    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    
، فيمــا عــدا الســماح هلــم بــاملثول يف تــدابري حلمايــة الشــهود أو اخلــرباءجــزر مارشــال تمــد تع مل
). واعـد اإلجـراءات اجلنائيـة   مـن ق  ٥جراءات التمهيدية عن طريق التداول بالفيديو (القاعدة اإل

غني املـبلِّ  راجـع احلسـابات العـام   مـن القـانون املتعلـق مب    ٩١٤غني، حتمـي املـادة   وفيما يتعلق باملبلِّ
  فيما يتعلق هبويتهم عند تقدمي معلومات ملراجع احلسابات العام.  

    
    )٤٠و ٣١املصادرة؛ السرِّية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز و    

ــة          ــدابري للمصــادرة املســتندة إىل إدان ــى ت ــانون املصــارف عل ــة وق ــدات اجلرمي ــانون عائ ــنص ق ي
مـن قـانون عائـدات اجلرميـة، جيـوز       ٢٢٢والتدابري املؤقتـة ألغـراض املصـادرة. ومبوجـب املـادة      
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ــام، أ     ــدعي الع ــى طلــب مــن امل ــاء عل ــا، بن ــراً للمحكمــة العلي مبصــادرة املمتلكــات   ن تصــدر أم
املشــبوهة يف ســياق إدانــة شــخص جبرميــة خطــرية. وفيمــا يتعلــق جبــرائم غســل األمــوال، ميكــن   

مـن   ١٧٤للمفوض أو املدعي العام تقـدمي الطلـب، بنـاء علـى احلكـم ذي الصـلة، وهـي املـادة         
جرميـة داخـل    أيَّ ف "اجلرمية اخلطرية" يف هـذا السـياق علـى أهنـا تشـمل     قانون املصارف. وتعرَّ

مـن   ١٠٢(املـادة   شـهراً  ١٢ب عليها بالسجن ملدة ال تقـل عـن   جزر مارشال أو خارجها يعاقَ
" مبوجـب قـانون عائـدات    املشـبوهة "املمتلكـات  أنَّ  وميكن االسـتدالل علـى  قانون املصارف). 

تصـل  هي املمتلكات اليت تستخدم يف ارتكاب جرمية خطـرية أو فيمـا ي  اجلرمية يف ظروف معينة 
املمتلكـات  أنَّ وأكدت السـلطات   (ع)). ‘١‘ ٢٠٥هبا أو تكون من "عائدات اجلرمية" (املادة 

تتضمن األدوات املستخدمة واملعدة لالستخدام يف ارتكاب جرمية خطـرية. ومبوجـب    املشبوهة
ا مـن عائـدات   ا أو جزئيـ ممتلكـات متأتيـة كليـ    قانون املصارف، تعين "املمتلكات املشـبوهة" أيَّ 

ف "عائـدات اجلرميـة"   و)). وتعـرَّ  (و ١٠٢جرمية جنائية أو من عائدات غسل األمـوال (املـادة   
من قانون املصارف بأهنا األمـوال املسـتمدة أو املتأتيـة علـى حنـو مباشـر أو        ١٠٢مبوجب املادة 

ف يف قــانون عائــدات اجلرميــة باعتبارهــا "مثــار  غــري مباشــر مــن ارتكــاب جرميــة خطــرية؛ وتعــرَّ 
أمــوال مســتمدة أو متأتيــة علــى حنــو مباشــر أو غــري مباشــر مــن جرميــة خطــرية،   أو أيَّجرميــة، 

ممتلكات متأتية أو متحققـة  أيِّ من  ولت الحقاًوتشمل، على أساس تناسيب، املمتلكات اليت ُح
عـن الـدخل أو رأس املـال أو غـري ذلـك       لة أو املختلطة، فضـالً من اجلرمية، أو املمتلكات املتحوَّ

وقــت منــذ أيِّ ب االقتصــادية األخـرى املتأتيــة أو املتحققــة مــن هـذه املمتلكــات يف   مـن املكاســ 
(ك)). وبصـورة عامـة، لـوحظ وجـود عـدد مـن االختالفـات         ‘١‘ ٢٠٥وقوع اجلرمية" (املادة 

  بني قانون عائدات اجلرمية وقانون املصارف.  
  اجلرمية).  ، قانون عائدات٢٥٥ويكون ضابط الشرطة الذي حيجز املمتلكات هو القيِّم عليها (املادة 

ــواد   ــنص امل ــى     ٢٦٥-٢٦١و ٢٥٨و ٢٥٤و ٢٥٢و ٢٥١وت ــة عل ــدات اجلرمي ــانون عائ ــن ق م
إصــدار أوامــر تقــدمي بيانــات أو أوامــر مراقبــة بشــأن املمتلكــات يف ظــروف معينــة بغــرض منــع  

 املشـتبه فيهـا   غري املشروعةتوزيع املمتلكات أو التصرف فيها، وكذلك البحث عن املمتلكات 
رئـي  و، أو بدونـه يف حـاالت الطـوارئ.    وضبطها مبوجب أمـر تفتـيش  أو غريها من املمتلكات 

اإلجراء الـالزم للحصـول علـى أمـر صـادر مـن احملكمـة كـي تطَّلـع سـلطات التحقيـق علـى             أنَّ 
  واضح يف املمارسة العملية.   السجالت احلكومية واملالية أو التجارية

شـخص  أيِّ ئدات اجلرمية علـى أنـه "جيـوز للمتـهم أو     (ب) من قانون عا ‘١‘ ٢١٧وتنص املادة 
جيـوز   لديه مصلحة يف املمتلكات حضور جلسة تقدمي الطلـب وتقـدمي أدلـة و(ج)   أنَّ آخر يزعم 
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أيِّ توجيـه إشـعار بالطلـب إىل     ‘١‘للمحكمة العليا ... اإليعاز إىل املدعي العام بالقيام مبا يلـي:  
  ة يف املمتلكات". له مصلحأنَّ شخص ترى احملكمة العليا 

  من قانون عائدات اجلرمية على حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.   ٢٢٥وتنص املادة 
  حاالت ذات صلة باملصادرة أو التجميد أو الضبط. ومل تكن هناك أيُّ

  قضائي.  (د) من قانون املصارف على رفع السرية املصرفية مبوجب حكم ‘١‘ ١٥٤وتنص املادة 
    

   )٤١و ٢٩سجل اجلنائي (املادتان التقادم؛ ال    
مبعظــم جــرائم  يتعلــق . وفيمــاتــرة التقــادم عــن اجلــرائممــن القــانون اجلنــائي ف ٦-١د املــادة حتــدِّ

الفســاد، مبــا يف ذلــك اجلنايــات واجلــنح، يكــون احلــد األقصــى ســت ســنوات، أّمــا فتــرة تقــادم  
وميكــن رتكــاب اجلرميــة. "اجلــنح البســيطة" فهــي ســنة واحــدة. وتبــدأ فتــرة التقــادم مــن تــاريخ ا

بصـفة مسـتمرة أو   جـزر مارشـال   يـاب املتـهم عـن    احلاالت التاليـة: (أ) غ تأخري فترة التقادم يف 
ميكن التحقـق منـه علـى حنـو معقـول،      اجلزر حينما ال يتوافر له مكان إقامة أو مقر عمل داخل 

مـن تـاريخ    اعتبـاراً سنوات ثالث ولكن يف مجيع األحوال ال جيوز متديد فترة التقادم ألكثر من 
ملالحقـة قضـائية علـى نفــس     ، أو (ب) أن يكـون املتـهم خاضـعاً   انتـهاء الفتـرة املنصـوص عليهـا    

  من القانون اجلنائي).   ‘٦‘ ٦-١السلوك يف جزر مارشال (املادة 
خــذ اإلدانــات الســابقة، مبــا يف ذلــك اإلدانــات  أعنــد إصــدار األحكــام أن تللمحكمــة وميكــن 

  .األجنبية، يف االعتبار
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
مــة باعتبارهــا منظَّتبــدو الواليــة القضــائية علــى اجلــرائم املرتكبــة علــى مــنت الســفن والطــائرات   

ــداد ــة    اًامت ــة القضــائية اإلقليمي ــا يف ســياق   ، وجلــزر مارشــال للوالي جــرائم غســل  جيــري تناوهل
ــوال. ــد  األم ــال  ومل تعتم ــزر مارش ــة وا  ج ــلبية أو مبــدأ   مبــدأ الشخصــية اإلجيابي لشخصــية الس

  .الداخليماية الدولة يف قانوهنا االختصاص حب
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
ومبوجـب قـانون الشـركات، جيـوز      ملعاجلة عواقب الفسـاد. قليلة تدابري اعتمدت جزر مارشال 

تراء، ميكــن للجنــة العطــاءات ل الشــركات إلغــاء تســجيل شــركة. ومبوجــب قــانون االشــملســجِّ
  نح املخصصة لالشتراء يف حاالت الفساد.  إعادة النظر يف اِمل
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مــن القــانون اجلنــائي تعــويض   ١٨٥مــن قــانون عائــدات اجلرميــة واملــادة   ٢١٥تتنــاول املــادة و
  .  فعل من أفعال الفسادجراء لكيانات أو األشخاص الذين أصاهبم ضرر ا

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

كتـب مراجـع   تشمل سلطات مكافحة الفساد الرئيسية مكتب املدعي العام، والشـرطة الوطنيـة، وم  
جلنـة اخلدمـة العامـة وجملـس      ، ووحدة االسـتخبارات املاليـة الداخليـة. وهنـاك أيضـاً     العام حلساباتا

ان معظم قضايا الفسـاد حـىت اآلن، وهـي قليلـة، تتعلـق بـاألموال العامـة الـيت         أخالقيات احلكم. وك
حقق فيها مكتب مراجع احلسابات العام. ولوحدة االستخبارات املالية الداخلية دور إداري، وهي 

  ت احلايل موظف متفرغ بدوام كامل.تقع ضمن اللجنة املصرفية؛ وليس لديها يف الوق
وغري رمسية، للتعاون بني السلطات. فهناك مـذكرات تفـاهم بـني     ضعت ترتيبات، رمسيةوقد ُو

 السلطات املعنيـة باالمتثـال والشـرطة الوطنيـة ومكتـب مراجـع احلسـابات العـام، وهنـاك أيضـاً          
مذكرة قيد الدراسة بني الشرطة وسلطة اجلمارك. وتركز إحدى الترتيبات الرمسية على غسـل  

الترتيبـات تكـون    سل األمـوال). وفيمـا عـدا ذلـك، فـإنَّ     األموال (فريق العمل املعين مبكافحة غ
  عادة غري رمسية.  

، تيسـر الترتيبـات   مع القطاع اخلـاص أو التواصل وعلى الرغم من عدم وجود برنامج شامل للتفاعل 
حمــدد وال يوجــد واجــب غــري الرمسيــة األساســية التعــاون بــني الســلطات الوطنيــة والقطــاع اخلــاص.  

ع األشـخاص  ، وإن كان مكتب مراجـع احلسـاب العـام يشـجِّ    فني العمومينيلإلبالغ عن فساد املوظ
  على اإلبالغ عن أفعال الفساد من خالل اخلط الساخن واملوقع اإللكتروين التابعني له. 

    
   دة التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  

الثالــث الفصــل فيمــا يلــي عــرض عــام ألبــرز التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة يف تنفيــذ 
  االتفاقية:  من

للمـادة   التشارك يف املعلومات بني سلطات إنفاذ القانون الوطنية بصورة استباقية وفقـاً   •  
  من االتفاقية.   ٣٨

    
   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  ملكافحة الفساد:ا حاليالتدابري القائمة تعزز من شأن اخلطوات التالية أن 
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وحاالت املتـاجرة   املوظفني العموميني األجانبتجرمي ارتشاء لد تشريع النظر يف اعتما  •  
  من االتفاقية).   ١٨، والفقرة ب من املادة ١٦من املادة  ٢بالنفوذ (الفقرة 

فيما يتعلق مبـا يلـي: (أ) جتـرمي الرشـو      لنظر يف اعتماد تشريعات لتوسيع نطاق القانونا  •  
أو يعمـل   لقطـاع اخلـاص  ل تابعـاً  كيانـاً ير شـخص يـد   يشمل أيَّيف القطاع اخلاص، مبا 

يئـات القطـاع   )؛ و(ب) االخـتالس يف القطـاع اخلـاص ليشـمل مجيـع ه     ٢١فيه (املـادة  
  .)٢٢(املادة  اخلاص

، وخباصــة تفاقيــةمــن اال ٢٣تعــديل األحكــام املتعلقــة بغســل األمــوال لالمتثــال للمــادة   •  
  (أ).   )١الفقرة الفرعية (

 ٢٣مم املتحدة بنسخ من القانون املتعلق بغسـل األمـوال (املـادة    تزويد األمني العام لأل  •  
  (د)).   ‘٢‘

النص يف التشريع على عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة علـى األشـخاص، مبـا يف ذلـك       •  
ــادة       ــة (امل ــاريني، عــن ارتكــاب اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقي األشــخاص االعتب

ة باعتبـار الرشـوة يف القطـاع اخلـاص "جنحـة"      تغلـيظ العقوبـة احلاليـ    )، مبا يف ذلك٢٦
  ).  ٢١(املادة 

اجلـرائم  بشـأن  القضـائية  اإلجراءات أطول ميكن خالهلا بدء فترة تقادم النظر يف حتديد   •  
  ).  ٢٩(املادة  االتفاقيةاملنصوص عليها يف 

، وتــوفري املرافــق الالزمــة لكــي تقضــي     اجلــرمالعقوبــات جســامة  راعــى ضــمان أن ت  •  
 للمعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان وفقــاًالعقوبــات املفروضــة علــيهن  أيضــاً الســجينات

  ).  ٣٠من املادة  ١(الفقرة 
دة، عــن إلســقاط األهليــة، لفتــرة زمنيــة حمــدَّ لنظــر يف اعتمــاد تشــريعات أو إجــراءات ا  •  

منصب يف مؤسسـة  لتويل جرمية منصوص عليها يف االتفاقية الشخص املدان بارتكاب 
  ).  ٣٠من املادة  ٧ة (الفقرة مملوكة للدول

منصـــوص عليهـــا يف إعـــادة إدمـــاج األشـــخاص املـــدانني جبـــرائم تشـــجيع الســـعي إىل   •  
  .)٣٠من املادة  ١٠االتفاقية (الفقرة 

تجميـــد لتوحيـــد مـــا بـــني قـــانون عائـــدات اجلرميـــة وقـــانون املصـــارف فيمـــا يتعلـــق ب ا  •  
فاقية، لضمان انطباقهـا علـى   من االت ٣١للمادة  وفقاً املوجودات وحجزها ومصادرهتا

  .كل جرائم الفساد
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اختــاذ التــدابري الالزمــة لــتمكني الســلطات املختصــة مــن التجميــد، مبــا يف ذلــك جتميــد    •  
  .)٣١من املادة  ٢احلسابات املصرفية، بغرض املصادرة يف هناية املطاف (الفقرة 

ــة لل       •   ــة فعال ــوفري محاي ــدابري أخــرى مالئمــة لت شــهود والضــحايا  اعتمــاد تشــريعات أو ت
  من االتفاقية. ٣٢للمادة  واخلرباء، وفقاً

ــن        •   ــة م ــوفري احلماي ــبة لت ــدابري مناس ــاد ت ــر يف اعتم ــة ال مســوِّ أيِّ النظ ــا ألمعامل يِّ غ هل
للمـادة   عن حـاالت فسـاد، وفقـاً   باإلبالغ ، حبسن نية وألسباب وجيهة، يقومشخص 

  من االتفاقية. ٣٣
فعــال الفســاد، وخباصــة مــا يتعلــق بــالعقود واالمتيــازات  اختــاذ تــدابري ملعاجلــة عواقــب أ  •  

  .)٣٤(املادة 
األشـــخاص أو الكيانـــات املتخصصـــة يف حماربـــة الفســـاد، مثـــل وحـــدة مـــنح ضـــمان   •  

 بفعاليـة كـي يسـتطيعوا أداء وظـائفهم    االستقاللية الالزمـة ل االستخبارات املالية احمللية، 
    .)٣٦(املادة  .غ لـهتأثري ال مسوِّأيِّ ودون 

لتيسـري احلصـول    أخـرى أطـراف  اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول    إمكانية النظر يف إبرام   •  
  ) من االتفاقية.٥( ٣٧على املساعدة من اجملرمني املتعاونني مبوجب املادة 

ــة القضــائية      •   فيمــا يتعلــق مببــدأ   النظــر يف اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تــدابري لتأكيــد الوالي
مـن   ٢(الفقرة  مبدأ االختصاص حبماية الدولةوالسلبية  الشخصية اإلجيابية والشخصية

  .)٤٢املادة 
    

   دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية دِّاالحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُح  - ٤- ٢  
  االحتياجات التالية من املساعدة التقنية:دت دُِّح

ــاملواد     •   ــة فيمــا يتعلــق ب  ٢٢و ٢١و ١٩و ١٦و ١٥الصــياغة التشريعية/املشــورة القانوني
  .٤٢و ٤١و ٣٧و ٣٦و ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٧و ٢٦و ٢٣و

 ٢٦و ٢٢و ٢١و ١٩و ١٦دة/الــدروس املســتفادة فيمــا يتعلــق بــاملواد املمارســات اجليِّ  •  
  .٤٢و ٤١و ٣٩و ٣٧و ٣٦و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٩و ٢٧و

 ١٧ لـق بـاملواد  إىل السـلطات الوطنيـة فيمـا يتع   مـة  املقدَّملساعدة يف جمال بناء القدرات ا  •  
  .  ٣١و ٢٣و
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  ).  ٢٣و ١٩مة من خبري يف جمال مكافحة الفساد (املادتان امليدانية املقدَّملساعدة ا  •  
  ).  ١٩وضع خطة عمل للتنفيذ (املادة   •  
ــواد     •   ــامني (امل ــدريب احملققــني واملــدعني الع ــة اجلمهــور/برامج  ١٧و ١٦و ١٥ت )، وتوعي

يتعلـق   ) وخباصة مـا ٢٣و ١٧مية القدرات (املادتان التعليم املتعلقة مبكافحة الفساد، وتن
باســتحداث وظيفــة تابعــة لوحــدة االســتخبارات املاليــة الداخليــة ورمبــا برنــامج تــدرييب    

مع مـا يلـزم    دارة احلاالتإلم انظ وملحق لوحدة االستخبارات املالية يف فيجي، وإنشاء
  ساد يف جزر مارشال.من تدريب، وآلية للتنسيق بني األجهزة املعنية مبكافحة الف

    
     الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
   ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد 

  )٤٧و ٤٥و
انون تسـليم املطلـوبني.   مة لتسليم املطلوبني من جـزر مارشـال وإليهـا يف قـ    ترد اإلجراءات املنظِّ

. وال تــنص التشــريعات علــى شــرط لتســليم املطلــوبني وجــود معاهــدةجــزر مارشــال وتشــترط 
ســمح بتســليم املطلــوبني إذا كانــت اجلرميــة للموافقــة علــى طلــب التســليم. وُي التجــرمي املــزدوج

ل هبمـا  ا اتفاقيتـان ثنائيتـان معمـو   وتوجـد حاليـ   .ذات الصلة يف جزر مارشال مصنفة "كجناية"
  يف جزر مارشال، واحدة مع الواليات املتحدة واألخرى مع مقاطعة تايوان الصينية.  

ــدمي          ــى تق ــدرة عل ــدم الق ــع دول أخــرى إىل ع ــوبني م ــات تســليم املطل ــاب اتفاقي ــد أدى غي وق
املساعدة إىل عدد من الدول، منها ناورو وبابوا غينيا اجلديدة، عند طلبها. ومل تستخدم جـزر  

، وإن مــن اجلــرائم املتعلقــة باالتفاقيــة أيٍّاقيــة كســند قــانوين لتســليم املطلــوبني يف تفمارشــال اال
كانت أشارت إىل أهنا سوف تسـعى إىل إدخـال التعـديالت ذات الصـلة علـى القـانون الـوطين        

  بغرض تيسري استخدام االتفاقية يف هذه األغراض.  
لـوبني يف اجلنايـات يعـين أنـه ال ميكـن      من تسـليم املط  التقييد الذي حيدُّأنَّ والحظ املستعرضون 

  تنفيذ التسليم فيما يتعلق بالرشوة يف القطاع اخلاص، على سبيل املثال.  
بغـرض مالحقـة الشـخص    دم قُالطلب قد أنَّ وال تقوم جزر مارشال بتسليم أحد املطلوبني إذا رأت 

  . السياسية و آرائهأو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أ
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وميكن جلزر مارشال تسليم رعاياها مبوجب اتفاقها الثنائي مع الواليـات املتحـدة، وقـد قامـت     
كلما أمكن.  ا أوالًبذلك بالفعل، وإن كانت املالحقة القضائية تبدأ حملي ،  

ــيت     جــزر مارشــال، تُ ويف  ــة ال ــنفس الطريق ــوبني ب ــام دعــاوى تســليم املطل ــام ق ــدعاوى  تق هبــا ال
مـن قـانون تسـليم املطلـوبني،      ٢١٢للمـادة  الضمانات العامة للمعاملة العادلـة  . وختضع نائيةاجل

  وملا هو منصوص عليه يف الدستور.  
 ؛تشترط التشاور مع الدولة الطالبـة قبـل رفـض طلـب التسـليم      التشريعات أحكاماًتتضمن ال و

حجـز   زر مارشـال أيضـاً  وميكـن جلـ   بالفعـل. أجريت مشاورات من هذا القبيل سبق أن أنَّ غري 
ذلك ضـروري بغـرض تيسـري الطلـب (املـادة      أنَّ الشخص املطلوب قبل جلسة التسليم إذا رئي 

  من قانون تسليم املطوبني).   ٢١٤
، وقـد  علـى مسـائل ماليـة    منطويـاً  اجلـرم يعتـرب أيضـاً   أنَّ جملـرد  التسليم جزر مارشال وال ترفض 

السـلطة املسـؤولة عـن    هـو  والنائب العـام  لضرييب. مسحت بتسليم مطلوبني يف قضايا االحتيال ا
  .جزر مارشالتسليم املطلوبني وعن املساعدة القانونية املتبادلة يف 

  عليهم.  وتنص االتفاقية الثنائية جلزر مارشال مع الواليات املتحدة على نقل األشخاص احملكوم
 قضائية أخرى.  خذ تدابري لتيسري نقل اإلجراءات اجلنائية إىل واليات تَّومل ُت

    
   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

ــانون املســاعدة يتضــمن  ــة ق ــة املتبادل ــةالقانوني ــائي اإلجــراءات   يف املســائل اجلنائي والقــانون اجلن
من قانون املساعدة القانونيـة املتبادلـة    ٤٠٣مة للمساعدة القانونية املتبادلة. وتتضمن املادة املنظِّ

دولة أجنبيـة قـد   أيِّ نص على ما يلي: "ينطبق هذا القانون على جزر مارشال والغرض منه، وت
ــة         ــل". ويف املمارس ــة باملث ــى أســاس املعامل ــة، عل ــة يف املســائل اجلنائي ــب املســاعدة القانوني تطل
  العملية، تسعى جزر مارشال إىل اتباع هنج مرن فيما خيص تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.  

رشـال أنـه عنـد النظـر يف رفـض طلـب، ينبغـي للمسـؤولني الـوطنيني التشـاور           وأكدت جزر ما
بـبعض الشـروط واألحكـام. ويف     للنظر يف إمكانية تقدمي املساعدة رهنـاً مع الدولة الطالبة  أوالً

  حالة رفض طلب املساعدة، تبني جزر مارشال أسباب هذا الرفض.  
بتقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، مـع      وتطبق جزر مارشال شرط التجرمي املزدوج فيما يتعلق

مــن قــانون املســاعدة   ٤٠٩و ٤٠٤االعتمــاد علــى اختبــار مــرن مــبين علــى الســلوك (املادتــان    
القانونيــة املتبادلــة). غــري أنــه ميكــن تقــدمي املســاعدة يف حالــة عــدم ازدواجيــة التجــرمي إذا كــان   
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ة علـى ذلـك، تتـوخى جـزر مارشـال      املطلوب فقط هو تدابري غري قسرية لتلبية الطلب. وعـالو 
ــاب التجــرمي          أيضــاً ــة إىل دول أخــرى يف غي ــري الرمسي ــدمي املســاعدة غ ــق بتق ــا يتعل ــة فيم املرون

املــزدوج. فعلــى ســبيل املثــال، تقــوم وحــدة اجلرميــة عــرب الوطنيــة التابعــة لقــوات شــرطة جــزر     
رى يف دول احمليط اهلـادئ  ا إىل وحدات اجلرمية عرب الوطنية األخمارشال بنقل املعلومات تلقائي

  من خالل شبكة مكافحة اجلرمية عرب الوطنية يف منطقة احمليط اهلادئ.  
) مـن  ٣( ٤٦وتستطيع جزر مارشال تقدمي أشكال املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة املبينـة يف املـادة      

علـى  اتفاقية مكافحة الفساد، مبا يف ذلك تنفيذ أوامـر التفتـيش وأوامـر التجميـد عنـد احلصـول       
ــام مــوظفي إنفــاذ القــانون يف جــزر        ــرغم مــن غيــاب أســاس قــانوين لقي أمــر قضــائي. وعلــى ال

  مارشال بنقل املعلومات بشكل استباقي، جيري هذا على أساس منتظم، من الناحية العملية.  
نقـل األشـخاص احملتجـزين ألغـراض التعـرف أو      كما أكدت جزر مارشال قدرهتا على تيسـري  

قـــدمي مســـاعدة أخـــرى يف احلصـــول علـــى أدلـــة مـــن أجـــل حتقيقـــات أو  اإلدالء بشـــهادة أو ت
ــق جبــرائم مشــمولة      ــات أو إجــراءات قضــائية تتعل ــةبمالحق . وتســمح جــزر مارشــال   االتفاقي

  باالستماع إلفادة شاهد عن طريق الفيديو إذا توافرت اخلدمات الالزمة لذلك.  
، وقـد  املصـرفية  إىل مبـدأ السـرية   استناداًوال ترفض جزر مارشال طلبات املساعدة القانونية املتبادلة 

أقيم بالفعل تعاون بني سلطات إنفاذ القانون ومفوض املصارف واملصارف احملليـة يف هـذا الصـدد.    
مـن قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة أن تتضـمن طلبـات املسـاعدة القانونيـة           ٤٠٨وتشترط املادة 

 ) من االتفاقية.  ١٥(٤٦الواردة يف املادة  علوماتفئات املاملتبادلة املقدمة إىل جزر مارشال 
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
األجهزة املعنية بإنفاذ القانون ضمن عدد كبري من الشـبكات املعنيـة بالتعـاون اإلقليمـي     تندرج 
وعـالوة علـى ذلـك، يـتم التعـاون      . ة عـرب الوطنيـة يف احملـيط اهلـادئ    شبكة اجلرميـ ، مثل والدويل
  .خمصص الغرضمن خالل اتفاقات وترتيبات ثنائية، وكذلك على أساس  أيضاً

وأشارت جزر مارشال إىل أهنـا قـد أجـرت بنجـاح حتقيقـات مشـتركة ومالحقـات قضـائية يف         
رة الداخليـة بالواليـات املتحـدة    السابق مبسـاعدة وتعـاون مـن مكتـب املفـتش العـام التـابع لـوزا        

  األمريكية فيما يتعلق جبرائم االحتيال.  
ومبوجــب قــانون الســالمة العامــة والقــانون اجلنــائي، جيــوز لســلطات إنفــاذ القــانون اســتخدام     
الترصد السري. ويف حني تتـوافر املعـدات للقيـام باملراقبـة اإللكترونيـة ، مبـا يف ذلـك التسـجيل         
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التـدريب املقـدم ال يكفـي لتيسـري     أنَّ ابات، أوضـح املسـؤولون الوطنيـون    املتعلق مبراجعـة احلسـ  
 استخدامها على حنو فعال.  

    
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

دة يف تنفيــذ الفصــل الرابــع يِّــفيمــا يلــي عــرض عــام ألبــرز التجــارب الناجحــة واملمارســات اجل 
  االتفاقية:  من

 إنفاذ القانون الدويل، وال سيما يف املنطقة، جدير بالثنـاء  يف جمالجزر مارشال تعاون   •  
 .)٤٨املادة (

    
   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

 أبرز القائمون باالستعراض التحديات والتوصيات التالية:

النظر يف االستجابة لطلبات التسـليم الـيت تتضـمن عـدة جـرائم منفصـلة، واحـدة منـها           •  
 .)٤٤من املادة  ٣يها (الفقرة تستوجب تسليم مرتكب

مــع الــدول جــزر مارشــال معاهــدات لتســليم املطلــوبني قــد تربمهــا أيِّ كفالــة تضــمني   •  
األعضاء األخرى إحاالت إىل اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة باعتبارهـا خاضـعة للتسـليم       

 .)٤٤من املادة  ٤(الفقرة 

 واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة بغـرض     النظر يف اعتماد اتفاقات إضافية لتسليم املطلوبني  •  
؛ ٤٤مــن املــادة  ١٨الســماح بتســليم املطلــوبني مــع طائفــة أوســع مــن الــدول (الفقــرة 

  ).٤٦من املادة  ٣٠الفقرة 
وضــع تــدابري تشــريعية حمليــة ذات صــلة وتوعيــة املســؤولني احلكــوميني املعنــيني بغــرض   •  

  ).٤٤من املادة  ٥ملطلوبني (الفقرة ااستخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسليم تيسري 
اختاذ تـدابري لتسـريع إجـراءات التسـليم والنظـر يف تبسـيط املتطلبـات اإلثباتيـة لطلبـات            •  

 ).٤٤من املادة  ٩التسليم فيما يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقية (الفقرة 

 كـوم علـيهم  بشـأن نقـل األشـخاص احمل   إضـافية  اتفاقـات أو ترتيبـات   قد ُينظر يف إبـرام    •  
 ).٤٥(الفقرة 
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إدراج تــدابري لتحســني الشــفافية وقنــوات االتصــال وتبــادل املعلومــات بــني الســلطات    •  
املختلفة يف جزر مارشال مبا يسمح باستجابة أكثر فعاليـة لطلبـات املسـاعدة القانونيـة     

 ).٤٦من املادة  ١املتبادلة من الدول األخرى، مبوجب االتفاقية (الفقرة 

األمني العام لألمم املتحدة بالسلطة املركزية املعنية بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة، إبالغ   •  
 .)٤٦ من املادة ١٤- ١٣باللغة املقبولة لتنفيذ هذه الطلبات (الفقرتان كذلك و

النظر يف إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية مـن دولـة أجنبيـة وإليهـا مـىت كـان ذلـك يف صـاحل           •  
 .)٤٧عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائية (املادة  ل على حنو سليم، خصوصاًإقامة العد

النظر يف اختاذ تدابري إضافية للسماح باستخدام تقنيات التحريات اخلاصـة بفعاليـة، مثـل      •  
عمليــات املراقبــة والعمليــات املســتترة، وعنــد االقتضــاء، عمليــات املراقبــة اإللكترونيــة،    

هذه األساليب يف ، مبا يف ذلك استخدام إنفاذ القواننيي ملوظف اسبنتوفري التدريب املو
 ).٥٠(املادة  التعاون الدويل

    
   االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣  

 :دت االحتياجات التالية من املساعدة التقنيةدُِّح

العــامني والعــاملني يف اجلهــاز القضــائي علــى  تــدريب مــوظفي إنفــاذ القــانون واملــدعني  •  
    أساس تعاهدي لتسليم املطلوبني.استخدام االتفاقية ك

    .٤٧و ٤٦تقدمي املشورة القانونية فيما يتعلق باملادتني   •  
    .٥٠و ٤٩و ٤٧و ٤٦املمارسات اجليدة/الدروس املستفادة فيما يتعلق باملواد   •  
والتعـاون   يتعلق بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة، فيما برامج بناء القدرات للسلطات   •  

   استخدامها.و هتاتصميم أساليب التحري اخلاصة وإداريف إنفاذ القانون عرب احلدود، و
  .املساعدة التكنولوجية (أي إنشاء وإدارة قواعد البيانات/ونظم تبادل املعلومات)  •  

  


