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    خالصة وافية  - ثانياً  
   ملديف    

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

لسـلة  مجهورية ملديف (ملديف) دولة جزرية تقع يف احمليط اهلندي/حبر العرب، وتتألف مـن س 
مزدوجة من ست وعشـرين جزيـرة مرجانيـة. وقـد حـازت اجلـزر علـى اسـتقالهلا مـن اململكـة           

، وصـــارت مجهوريـــة يف عـــام ١٩٦٥املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية يف عـــام 
. وملديف مجهورية رئاسية يتوىل فيها الرئيس منصب رئيس احلكومة ورئـيس الدولـة.   ١٩٦٨

مــن ســلطات الــرئيس  قلَّــصالتصــديق علــى دســتور جديــد   ٢٠٠٨وجــرى يف آب/أغســطس 
علـى انتخـاب    ٢٠٠٨دسـتور عـام    ز الربملان (جملـس الشـعب) واجلهـاز القضـائي. ويـنصُّ     زَّوع

  الرئيس والربملان كل مخس سنوات باالقتراع العام املباشر.
. ٢٠٠٧ذار/مـارس  آ ٢٢ت ملديف إىل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف      وقد انضمَّ

  .٢٠٠٧نيسان/أبريل  ٢١ودخلت االتفاقية حيز النفاذ يف 
وفيما يتعلق بدمج القانون الدويل يف القانون احمللي، تتبع ملديف هنجاً مزدوجـاً صـارماً (املـادة    

  ق بصورة مباشرة.اتفاقية مكافحة الفساد ال تطبَّ من الدستور). ولذلك، فإنَّ ٩٣
كافحة الفساد جلنة مكافحة الفساد ومكتب املدعي العـام  وتشمل املؤسسات الرئيسية املعنية مب

ــة مســتقلة داخــل املصــرف       ــة (وهــي وكال ومكتــب احملــامي العــام ووحــدة االســتخبارات املالي
  املركزي) ودائرة شرطة ملديف ونظام احملاكم.

ــام         ــره لع ــاد وحظ ــانون مكافحــة الفس ــية ق  ٢٠٠٠وتشــمل تشــريعات مكافحــة الفســاد الرئيس
ــائي (القــانون رقــم     ٢/٢٠٠٠(القــانون رقــم  ــانون مكافحــة الفســاد") والقــانون اجلن ) ١/٨١"ق

"قــانون مكافحــة  ١٠/٢٠١٤وقــانون مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب (القــانون رقــم 
). ويف الوقـت الـذي   ١٣/٢٠٠٨غسل األمـوال") وقـانون جلنـة مكافحـة الفسـاد (القـانون رقـم        

سوى أسابيع على بدء سـريان قـانون العقوبـات اجلديـد      جرت فيه الزيارة القطرية، مل يكن باقياً
. وبالتـايل، نوقشـت أحكامـه أيضـا مناقشـة      ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١٦) يف ٩/٢٠١٤(القانون رقـم  

مستفيضة خالل االستعراض. وسُتلغى األحكام اجلنائية الـواردة يف قـانون مكافحـة الفسـاد فـور      
مـدى  أيِّ إىل  لـك، مل يكـن مـن الواضـح متامـاً     دخول قانون العقوبات اجلديد حيز النفاذ. ومع ذ
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ــانون          ــديف حــىت اآلن ق ــيس ملل ــانونَ مكافحــة الفســاد. ول ــد ق ــات اجلدي ــانونُ العقوب سينســخ ق
  على الربملان.   حاليالقانون اإلجراءات اجلنائية معروض  مثة مشروعاً أنَّ لإلجراءات اجلنائية. بيد

ان متعلقــان بالتعــاون الــدويل، مهــا قــانون  ن مهمَّــ، ُســنَّ قانونــا٢٠١٥ويف كــانون الثاين/ينــاير 
، ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٥)، الذي دخل حيـز النفـاذ يف   ١/٢٠١٥تسليم اجملرمني (القانون رقم 

ــم        ــانون رق ــة (الق ــة يف املســائل اجلنائي ــة املتبادل ــانون اخلــاص باملســاعدة القانوني  ٢/٢٠١٥والق
 .٢٠١٥حزيران/يونيه  ٥ل حيز النفاذ يف "قانون املساعدة القانونية املتبادلة")، الذي دخ

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 

أنـه  مـن قـانون مكافحـة الفسـاد. بيـد       ٢جيرَّم الرشـو واالرتشـاء مبوجـب الفقـرة (أ) مـن املـادة       
مها علـى السـواء   دِّي الرشـوة ومقـ  قِّـ متل نَّإ قاًضـيِّ  فُسِّر هذا احلكـم تفسـرياً   ميكن أن ُيقال إذا ما

فـق املصـطلح   ". وال يتَّمشروع حكـومي  يف يف احلكومة أو موظَّفنيبالضرورة " اجيب أن يكون
ه أضــيق مــن االتفاقيــة لكونــ ٢األخــري مــع تعريــف "املوظــف" الــوارد يف الفقــرة (أ) مــن املــادة  

الثالثة املستفيدة. وتطبـق املزيـة    رشوة صراحة. وال يرد ذكر األطرافبكثري. وال ُيذكر الوعد ب
  ".مزية على اإلطالق غري املستحقة بوصفها "أيَّ

مـن قـانون مكافحـة الفسـاد لتشـمل       ٣سع أحكام الرشوة الواردة يف الفقـرة (أ) مـن املـادة    وتتَّ
لتشــمل القضــاة والقضــاة  ٤كــام الفقــرة (أ) مــن املــادة أعضــاء جملــس الشــعب (الربملــان)، وأح

مـن القـانون ذاتـه     ٥املساعدين بوصفهم مرتكيب اجلـرم. وأخـريا، تشـمل الفقـرة (أ) مـن املـادة       
  أفعال الرشوة اليت يرتكبها أحد أفراد اجلمهور، أي أحد املواطنني العاديني.

ديـــد جرميــة رشــو "املـــوظفني   مــن قــانون العقوبــات اجل    ٥١٠وتتضــمن الفقــرة (ب) مــن املـــادة    
مــن االتفاقيــة حيــث إهنــا ال  ٢مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة  العمــوميني". وهــذه اجملموعــة أضــيق قلــيالً

تشـمل العـاملني يف الشــركات اململوكـة للدولــة. وال ُيـذكر الوعــد برشـوة صــراحة. وال يـرد ذكــر       
"اســتفادة غــري قانونيــة ال جييزهــا األطــراف الثالثــة املســتفيدة. وتطبــق املزيــة غــري املســتحقة بوصــفها 

 - ارتشـاء املـوظفني العمـوميني الـذي يشـمل صـراحة        ٥١٠القانون". وجتـرِّم الفقـرة (أ) مـن املـادة     
  أشخاصا (طبيعيني واعتباريني) آخرين كأطراف ثالثة مستفيدة. - على النقيض من الرشو 

ظمــات الدوليــة العموميــة ومل ُتجـرِّم ملــديف رشــو املـوظفني العمــوميني األجانــب ومـوظفي املن   
  من االتفاقية). ١٦(املادة 
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من قـانون مكافحـة الفسـاد "الرشـوة مـن أجـل ممارسـة النفـوذ"،          ٨وجترِّم الفقرة (أ) من املادة 
مـن االتفاقيـة) لكنـها ال تشـمل األطـراف       ١٨واليت تناظر إىل حد كبري املتاجرة بالنفوذ (املادة 

مـن   ٥١٠ألـف) مـن املـادة    -٢-ألـف) والفقـرة (ب  -٣-أالثالثة املستفيدة. وتشمل الفقرتـان ( 
ســيط يــتعني أن يكــون الو أنَّ قــانون العقوبــات اجلديــد أيضــاً التــأثري علــى الســلطة الرمسيــة، إالَّ 

اموظفاً عمومي  .  
من قانون مكافحـة الفسـاد    ٥وُجرِّمت الرشوة يف القطاع اخلاص مبوجب الفقرة (أ) من املادة 

  من قانون العقوبات اجلديد.   ٣١٤املادة والفقرتني (أ) و(ب) من 
    

    )  ٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال
ا تقريبــاً. ويشــمل القــانون مــن االتفاقيــة حرفيـ  ٢٣ق قــانونُ مكافحــة غســل األمـوال املــادةَ  طبِّـ ُي

ن تبديل املمتلكات أو إحالتها، وإخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات (الفقرتـا 
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٥) من املادة ٢-) و(أ١-(أ

ــا أو     ويشـــمل قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال أيضـــا اكتســـاب تلـــك املمتلكـــات أو حيازهتـ
استخدامها، فضال عن املشاركة يف ارتكاب أنشـطة مـن هـذا القبيـل أو التـآمر علـى ارتكاهبـا،        

وتســهيلها وإســداء املشــورة بشــأهنا    والشــروع يف ارتكاهبــا واملســاعدة والتشــجيع علــى ذلــك   
 ٧من قـانون مكافحـة غسـل األمـوال). وتـرد يف املـادة        ٥) من املادة ٤-) و(أ٣-(الفقرتان (أ

مــن القــانون ذاتــه اجلــرائم األصــلية وهــي تشــمل جــرائم الفســاد، واجلــرائم اخلطــرية، واجلــرائم   
هـي تلـك املشـمولة بقـانون     املرتكبة خارج ملديف (رهناً بالتجرمي املـزدوج). وجـرائم الفسـاد    

ــى نطــاق ضــيق،      ــع اجلــرائم املشــمولة   تصــنَّفمكافحــة الفســاد. وباســتثناء االخــتالس عل مجي
باالتفاقية والواردة يف قانون العقوبات اجلديد باعتبارها جنايات، وهي بالتـايل جـرائم خطـرية.    

املشـروع، وإمنـا أيضـا     وال تنشأ املسؤولية فقط بناًء على املعرفة املؤكدة مبصدر املمتلكات غـري 
 ك املمتلكات هي عائدات إجرامية".تل نَّلالشتباه بأعندما تكون هناك "أسباب معقولة 

وجيوز أن يكون اجملرم نفسه هو أيضاً مرتكب اجلرمية األصـلية، أي أنَّ الغسـل الـذايت لألمـوال     
  وال).  من قانون مكافحة غسل األم ٥هو تصرف جمرَّم أيضاً (الفقرة (ب) من املادة 

التعريف أضـيق مـن    نَّيضا غسل األموال. بيد أمن قانون العقوبات اجلديد أ ٧٢١وجترِّم املادة 
  ذلك الوارد يف قانون مكافحة غسل األموال.
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مـن قـانون مكافحـة غسـل      ٥يف املـادة   املبـيَّن ويتسع تعريف جرمية غسل األمـوال علـى النحـو    
مـن االتفاقيـة إذ إنـه يشـمل جمـرد       ٢٤وارد يف املـادة  األموال مبا يكفي ليشمل اإلخفاء باملعىن ال

 حيازة العائدات اإلجرامية.
  

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس، إساءة استغالل الوظائف، اإلثراء غري املشروع (املواد     
من قـانون العقوبـات القـدمي     ١٤٦إىل  ١٣١ُيعاقَب على خيانة األمانة اجلنائية مبوجب املواد من 

مـن قـانون العقوبـات اجلديـد جزئيـا       ٢١٥). وجترِّم الفقـرة (أ) مـن املـادة    ١٠/٦٨(القانون رقم 
هــذا احلكــم ال يشــمل تبديــد املمتلكــات كمــا   نَّيف القطــاعني العــام واخلــاص. بيــد أ االخــتالس 

  يشمل األطراف الثالثة املستفيدة.يقتضي وجود التزام قانوين أو ائتماين إزاء املمتلكات. وهو ال 
مــن قــانون  ١٢ا مــن خــالل أحكــام الفقــرة (أ) مــن املــادة مــن االتفاقيــة جزئيــ ١٩ادة وتطبَّــق املــ
الفساد (حصول موظفي احلكومة على مزية غري مسـتحقة). ويقتصـر هـذا احلكـم علـى      ة مكافح

املوظفني احلكوميني أو املشاريع احلكومية وال يشمل األطراف الثالثة املستفيدة. وهو ال يشـترط  
مــن قــانون العقوبــات اجلديــد إســاءة  ٥١٣ات. وجتــرِّم الفقــرة (ب) مــن املــادة اإلخــالل بالواجبــ

ــى فائــ       ــة بغــرض احلصــول عل ــة، أي اســتغالل الســلطة الرمسي دة لصــاحل اســتغالل الســلطة الرمسي
  الشخص نفسه أو شخص آخر.

لـذي  وال جيرَّم اإلثراء غري املشروع. ومل يعتمد الربملان مشروع قانون مكافحة الفساد املعـدَّل ا 
  عل من اإلثراء غري املشروع جرما.تضمن حكما كان سيج

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

من قانون العقوبات اجلديد جزئيا إعاقة سري العدالة، فهـي   ٥٤٠و ٥٣٠و ٥٢٠جرَّمت املواد 
اإلدالء بأقوال كاذبة، ومنع شاهد من اإلدالء بشـهادة حـرة وكاملـة وصـادقة، ومضـايقة       جترِّم
ــأثري علــيهم وترهيبــهم. ومل يــرد ذكــر اإلدالء بشــهادة. وُجرِّمــت     ال شــهود والتحــرش هبــم والت

مــن قــانون مكافحــة  ٢٢مــن قــانون العقوبــات اجلديــد واملــادة   ٥٣٣و ٥٣٢مبوجــب املــادتني 
) عرقلـة املـوظفني العمـوميني،    ٥/٢٠٠٨من قانون الشرطة (القانون رقم  ٧٢اإلرهاب واملادة 

  لبدين أو غريه من أشكال التدخل.  مبا يف ذلك التدخل ا
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
) يـدرج األنديـة   ١/٨١من قانون العقوبات القـدمي (القـانون رقـم     ٢٨املادة  نَّعلى الرغم من أ

والشركات واملنظمات والرابطات املماثلـة يف مفهـوم "الشـخص"، ال يتضـمن قـانون مكافحـة       
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مــن قــانون العقوبــات  ٧٠املــادة  دة ملعاقبــة مثــل هــذه الكيانــات. وتــنصُّ دَّحمــمــاً الفســاد أحكا
اجلديد على املسؤولية اجلنائية للمؤسسات والرابطات غري االعتبارية عن اجلـرائم الـيت يرتكبـها    

ــديروها أو وكالؤهــا. وتعــرف الفقــرة الفرعيــة      الــوكالء بصــورة واســعة حبيــث يشــمل      ٤م
حــق الــدفاع علــى أســاس اختــاذ العنايــة الواجبــة ُمتــاح. ووفقــا     نَّموظــف. بيــد أ التعريــف أيَّ

مـن قـانون العقوبـات اجلديـد، مثـة جـزاءات ماليـة تصـل إىل          ٩٣للفقرتني (أ) و(ج) مـن املـادة   
ضعف الضرر الناجم عن اجلرم أو املكسـب املتـأيت منـه، أو ضـعف املبلـغ الـذي جييـزه القـانون         

  للشخص الطبيعي.  
من قانون مكافحة غسـل   ٥٨عتبارية منصوص عليها أيضاً يف املادة ومسؤولية الشخصيات اال

األموال. ووفقا لذلك القـانون، يبلـغ مقـدار الغرامـة للشخصـية االعتباريـة ضـعف الغرامـة الـيت          
  تفرض على الشخص الطبيعي. ومثة أيضا مسؤولية إدارية مبوجب النظام املايل.  

مـن قـانون    ٧١ة (املـاد  ةالطبيعيـ  يةيةَ الشخصـ وال تعفي مسـؤوليةُ الشخصـية االعتباريـة مسـؤول    
  العقوبات اجلديد).

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

من قانون العقوبات اجلديد املسؤولية عن التواطـؤ، أي املسـؤولية    ٣٠تشمل الفقرة (ب) من املادة 
  على التحريض.   ٨١عن املساعدة على ارتكاب جرم وتشجيعه وتسهيله. وتعاقب املادة 

من ذلـك القـانون الشـروع يف ارتكـاب اجلـرم فيمـا خيـص مجيـع اجلـرائم الـيت            ٢٣وجترِّم املادة 
يشملها قانون مكافحة الفساد. وال جيرَّم جمرد التحضري الرتكاب جرميـة فسـاد. وجيـرِّم قـانون     

). ويتضـمن قـانون مكافحـة غسـل     ٨٢) والتـآمر (املـادة   ٨٠العقوبات اجلديد الشروع (املـادة  
ل حكما يشمل مجيع أشكال املشاركة يف ارتكاب جـرائم غسـل أمـوال والشـروع فيهـا      األموا

 .)٥) من املادة ٤-(الفقرة (أ
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
ني االعتبـار  حيدِّد قانون العقوبات اجلديد أحكاماً بالسجن فيما خيـص جـرائم الفسـاد تأخـذ بعـ     

خطورة اجلرمية وأحكام اإلدانات السابقة. وكقاعدة عامة، َيشَرع املدعي العام يف اإلجـراءات  
جرميـة مزعومـة، ويتـوىل اإلجـراءات ويستعرضـها ويواصـلها، كمـا         اجلنائية وينفذها بشـأن أيِّ 

كــم مرحلــة قبــل صــدور احل  أيِّ إجــراءات جنائيــة يف   يوِقــف، وفقــا لســلطته التقديريــة، أيَّ   
من الدستور). ويتمتع مكتب املدعي العـام باالسـتقاللية،    ٢٢٣(الفقرتان (ج) و(ز) من املادة 
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رهنا بالتوجيهات العامـة بشـأن تنفيـذ اإلجـراءات اجلنائيـة الـيت قـد تصـدر عـن مكتـب احملـامي            
  من الدستور). ٢٢٠واملادة  ١٣٣العام (الفقرة (ز) من املادة 

ني العمـوميني يف ملـديف. وميكـن مالحقـة أعضـاء الربملـان       وال توجد حصانات جنائية للموظف
والقضاة عن اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيـة الـيت ارتكبـت قبـل فتـرة واليتـهم أو خالهلـا.        

ــة عــن     ــه للمحاســبة القانوني ــرئيس ونائب ــهما أو   أيِّ وخيضــع ال ــرة واليت جرميــة ارتكبــت قبــل فت
أن يقــرر جملــس الشــعب (الربملــان) إرجــاء النظــر يف خالهلــا. بيــد أنــه جيــوز، يف حالــة الــرئيس، 

من الدستور). وميكـن التحقيـق مـع     ١٢٧الدعوى اجلنائية إىل ما بعد انتهاء فترة واليته (املادة 
الوزراء ومالحقتهم، بعد اختاذ إجراء خاص لرفع احلصـانة عنـهم، شـأهنم يف ذلـك شـأن سـائر       

  امتيازات خاصة خالل اإلجراءات القضائية.حصانات أو أيِّ فئات املوظفني العموميني دون 
احملكمــة العليــا وضــعت مبــادئ توجيهيــة بشــأن اإلفــراج يف انتظــار  نَّوأشــارت الســلطات إىل أ

احملاكمة أو االستئناف، وبـذلك حققـت التـوازن بـني هـذا التـدبري واحلاجـة إىل كفالـة حضـور          
وفقـا لالتفاقيـة. ووفقـا     اجملرَّمـة عـال  املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة فيمـا خيـص األف  

)، ميكـن اإلفـراج عـن    ١٢٥والفقرة (أ) من املـادة   ١٢٤لقانون السجون (الفقرة (أ) من املادة 
  الشخص املدان إفراجاً مشروطاً بعد قضاء نصف العقوبة.  

 نَّوعمومــا، ُيحــَرم األشــخاص املــدانون بارتكــاب جــرائم فســاد مــن تــويل الوظــائف العامــة. غــري أ 
التفاصيل ختتلف تبعاً للقوانني ذات الصلة. فال يوجد حظر حمدد مينع املوظـف املـدان مـن أن يتـوىل     
الحقا منصبا يف مؤسسة مملوكة كليـا أو جزئيـا للدولـة. وقـد فُرضـت جـزاءات تأديبيـة يف القضـايا         

. الــيت تنطــوي علــى إســاءة اســتغالل ضــباط الشــرطة ومــوظفي اخلدمــة املدنيــة العــاملني لوظيفتــهم   
من النظام األساسي ملوظفي اخلدمة املدنية جزاءات تأديبية ميكن فرضها علـى   ٢٨ويتضمن الفصل 

موظفي اخلدمة املدنية، وهي تشمل تنحية املتهمني أو توقيفهم أو نقلهم إىل حني البت يف الدعوى 
  إلعادة إدماج األشخاص املدانني. اجلنائية اجلارية. وليس لدى ملديف برامج

التعاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون إىل احلـد الـذي ميكـن فيـه، وفقـا لقـانون العقوبـات            وُيشجَّع 
جوهرياً مـع سـلطات إنفـاذ القـانون (الفقـرة       اًاجلديد، ختفيف العقوبة على اجلاين إذا أبدى تعاون

). ومبوجب قانون مكافحـة غسـل األمـوال، جيـوز ختفيـف العقوبـة إذا قـدم        ١١٠٧(أ) من املادة 
ل إىل السلطات املختصة معلومات ما كان هلا أن حتصل عليهـا لـواله (الفقـرة (ب)    مرتكب الفع
ــادة   ــن امل ــن املالحقــة        أنَّ ). ويف حــني٦١م ــى احلصــانة م ــديف ال يــنص صــراحة عل ــانون مل ق

 القضائية، ميكن للمدعي العام أن مينح هذه احلصانة ملصلحة السياسة العامة يف بعض احلاالت.
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    )٣٣و ٣٢(املادتان  بلِّغنيواملمحاية الشهود     
دخــل حيــز النفــاذ التعــديل الــذي أُدخــل علــى قــانون الشــرطة الــوطين  ٢٠١٤متوز/يوليــه  ١منــذ 

، ٣٠و(ز) مـن املـادة   ه) و(، والفقـرات (د)  ٢ف) مـن املـادة   -١بشأن محاية الشـهود (الفقـرة (  
لشـهود ويشـمل أيضـاً    ). وينص هذا التعديل على بعـض تـدابري محايـة ا   ٣٥والفقرة (أ) من املادة 

من قانون الشـرطة   ٢ف) من املادة -١أقارب الشهود وسائر األشخاص القريبني منهم (الفقرة (
ــان       ــوطين) وأوضــاعاً خــارج نطــاق اإلجــراءات القضــائية (الفقرت ــادة  (ه) ال ــن امل ). ٣٠و(و) م

ملديريـة   احلماية للشهود على أساس كل حالة علـى حـدة مـن جانـب وحـدة تابعـة       رفَّتو، حالياو
و عــدم التحقيقــات اجلنائيــة بالشــرطة الوطنيــة. وال توجــد أحكــام بشــأن تغــيري مكــان اإلقامــة أ    

  الكشف عن اهلوية.
من قـانون مكافحـة الفسـاد تـوفري      ١٨وفيما يتعلق حبماية املبلِّغني عن املخالفات، تشمل املادة 

ن نظـام اخلدمـة املدنيـة محايـة     احلماية العامة للمبلِّغني عن املخالفات. وعالوة على ذلك، يتضم
  من االنتقام.

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

) ويشـمل املمتلكــات  ٦٢يتـيح قـانون مكافحـة غسـل األمـوال مصــادرة عائـدات اجلرميـة (املـادة         
) مـن املـادة   ٦-(الفقرة (أاملبدَّلة أو احملوَّلة. وميكن أيضا مصادرة األموال أو املمتلكات املخلوطة 

) فضــال عــن املمتلكــات واألدوات األخــرى املســتمدة بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة مــن    ٦٢
  عائدات اجلرمية، مبـا يف ذلـك اإليـرادات أو األربـاح أو غـري ذلـك مـن الفوائـد املكتسـبة (الفقـرة           

  ).٦٢) من املادة (الفقرة (ب النيَّة). وُتصان حقوق الشخصيات احلسنة ٦٢) من املادة ٧-(أ
وختوَّل الوكاالت املكلفة بإنفاذ القانون صالحية جتميد األموال واملمتلكـات وحجزهـا كجـزء    

ــان    ــة (املادت ــدابري مؤقت ــدير األمــوال     ٥٢و ٥١مــن ت ــانون مكافحــة غســل األمــوال). وت مــن ق
األمـوال  ا أمَّـ واملمتلكات احملجوزة السلطاُت املختصة املعيَّنـة مبوجـب أمـر صـادر مـن احملكمـة.       

دة، فتديرها املؤسسات املالية نفسها اليت ُتحتجـز فيهـا تلـك األمـوال أو، بـدالً مـن ذلـك،        اجملمَّ
). وحيـتفظ بـاألموال أو املمتلكـات    ٥١مـن املـادة   ه) و(مشرفون معيَّنون لذلك (الفقرتـان (د)  

  ).٦٤املصادرة بالكامل يف عهدة الكيان الذي يطلب إصدار أمر املصادرة (املادة 
)، وقـانون مكافحـة غسـل    ٢٤/٢٠١٠مـن القـانون رقـم     ٣٩ويتضمن قانون املصارف (املادة 

بشـأن   )، أحكامـاً ٢٦و ٢٥)، وقانون مكافحة الفسـاد (الفقرتـان   ٤٨و ٢٨األموال (الفقرتان 
ــاء علــى ذلــك، ال جيــوز التــذرع بالســرية املصــرفية كحجــة لعــدم       رفــع الســرية املصــرفية. وبن
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الصلة. وتتمتع وكاالت التحقيـق بصـالحية احلصـول، عـن طريـق اهليئـة       االمتثال للقوانني ذات 
النقدية يف ملديف، على تفاصيل احلسابات املصرفية وتفاصـيل املعـامالت الـيت تـتم عـن طريـق       
ــدة         ــع وحـ ــق. وتتمتـ ــة للتحقيـ ــائق الالزمـ ــن الوثـ ــخ مـ ــى نسـ ــول علـ ــا احلصـ ــارف وأيضـ املصـ

مـات مـن الوكـاالت احلكوميـة أو وكـاالت      االستخبارات املالية بصالحية احلصول علـى املعلو 
التحقيق أو وكاالت إنفاذ القانون أو الوكاالت اإلشـرافية، مبـا يف ذلـك املعلومـات الـيت جتمـع       

  أو حتفظ أو ختزن يف قواعد البيانات اليت حتتفظ هبا احلكومة.
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
ات للجنايـات وثـالث سـنوات للجـنح (الفقـرة (أ) مـن املـادة        حتدَّد فترات التقـادم بثمـاين سـنو   

(التعــديل األول  ٦/٢٠١٥مــن قــانون العقوبــات اجلديــد). بيــد أنــه، عمــال بالقــانون رقــم  ٦١
مـن قـانون العقوبـات اجلديـد اآلن علـى       ٦١) من املـادة  ٣-الفقرة (أ لقانون العقوبات)، تنصُّ

دة، ان علـى فتـرة تقـادم حمـدَّ    تنصَّـ  ٦١) من املادة ٢-) و(أ١-الفقرتني (أ نَّأنه على الرغم من أ
(اجلرائم ضـد اإلدارة العامـة والرشـوة وسـوء السـلوك       ٥١٠اجلرائم املندرجة حتت الفصل  فإنَّ

  الرمسي) مستثناة من تلك القاعدة.  
  تفاقية.من اال ٤١ومل تطبق ملديف املادة 

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

ــة   ــة (الفقــرة (أ أنشــأت ملــديف والي ــادة  ١-قضــائية إقليمي ــانون العقوبــات   ١٣) مــن امل مــن ق
ــة العلــم (الفقــرة (أ   ). وتطبــق ملــديف مبــدأ  ١٣) مــن املــادة ٥-اجلديــد) وواليــة قضــائية لدول

) ومبدأ الشخصية السلبية (بشأن اجلـرائم الـيت   ١٣) من املادة ٣-الشخصية اإلجيابية (الفقرة (أ
)). وأُنشــئت واليــة قضــائية ١٣) مــن املــادة ٢-يني، الفقــرة (أتلحــق الضــرر بــاملواطنني امللــديف

) مـن املـادة   ٢-أيضا فيما خيص اجلرائم اليت ترتكـب ضـد وكـالء الدولـة وممتلكاهتـا (الفقـرة (أ      
) دال-١-) و(أجـيم -١-) واجلرائم غري التامة اليت ترتكب جزئيـا يف ملـديف (الفقرتـان (أ   ١٣

). ورهنــا بــالتجرمي املــزدوج، حيــاكَم املــواطن الــذي يرتكــب جرميــة يف اخلــارج   ١٣مــن املــادة 
 من قانون تسليم اجملرمني).   ١٢واملادة  ١٣) من املادة ٣-(الفقرة (أ
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    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
التعامـل مـع الشخصـيات االعتباريـة     مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال حظـر        ٥٨تتيح املـادة  

املدانة بارتكاب غسل األموال أو تصفيتها. وخارج نطـاق غسـل األمـوال، يـنص النظـام املـايل       
  على استبعاد الشركات من املناقصات العامة. إالَّ أنَّ هذه األحكام ال تطبَّق عمليا.  

 ة عن أفعال الفساد.ومبوجب القانون املدين العام، ُيمكن رفع دعوى عن األضرار النامج
  

    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
صة ملكافحة الفساد ُيحدَّد هيكلها وصالحياهتا يف قانون جلنـة مكافحـة   صِّلدى ملديف جلنة متخ

انونيـة  ). وجلنة مكافحـة الفسـاد هـي جلنـة ق    ١٩٩الفساد وُتكرَّس استقالليتها يف الدستور (املادة 
نــة مــن مخســة أعضــاء يســميهم الــرئيس ويعيِّنــهم الربملــان لفتــرة واليــة مــدهتا مخــس  وَّمســتقلة مك

سنوات غري قابلة للتجديـد. ويعـيِّن أعضـاُء جلنـة مكافحـة الفسـاد رئـيَس اللجنـة ونائبـه مـن بـني            
رتكبة حبسـن  أعضائها. ويتمتع أعضاء اللجنة حبصانة من املالحقة القضائية فيما يتعلق باألفعال امل

  م مبسؤولياهتم أو ممارسة الصالحيات اليت ختوهلا هلم اللجنة.هنية خالل اضطالع
وتشمل مسؤوليات جلنة مكافحة الفساد املنع والتحقيق والتثقيف. وتتمتع اللجنة بصـالحيات  

ــرى أ    م ــيت ت ــائق ال ــها البحــث عــن الوث ــا      نَّن ــا والنظــر فيه ــيت جتريه ــات ال ــة يف التحقيق ــا أمهي هل
مصــطلح "الفســاد" يف جلنــة مكافحــة الفســاد يقتصــر علــى اجلــرائم    نَّول عليهــا. بيــد أواحلصــ

املنصــوص عليهــا يف قــانون مكافحــة الفســاد. وبنــاء علــى ذلــك، تقتصــر واليــة جلنــة مكافحــة   
  اجلرائم األخرى فتحقق فيها الشرطة.أمَّا الفساد حصرا على التحقيق يف هذه اجلرائم فقط. 

الفساد قد حققت يف عدد كبري مـن القضـايا يف السـنوات األخـرية،      ولئن كانت جلنة مكافحة
، فقـد أسـفرت قضـية فسـاد     ٢٠١١قضـية للمحاكمـة منـذ عـام      ١٦٠وأحالت مـا يزيـد علـى    

  واحدة فقط حىت اآلن عن إدانة هنائية، بعد استنفاد مجيع الطعون.
عن الوظيفـة. وال خيضـع   وُينتقى املوظفون على أساس الكفاءة واخلربة، من اجمليبني على إعالن 

املوظفون املعيَّنون حديثا لتدريب منهجي، ولكن لفترة اختبار متتد لثالثة أشهر ُيلَحـق املوظـف   
  اجلديد مبوظف قدمي يف اجملال نفسه.

رة تفـــاهم مربمـــة بـــني جلنـــة مكافحـــة الفســـاد والشـــرطة ومكتـــب املراجـــع العـــام  كِّة مـــذومثـــ
ــة مكافحــة   للحســابات. ويســتعان مبنســقني لتفــادي اال  ــة يف التحقيقــات. وميكــن للجن زدواجي

  الفساد أن تلتمس مساعدة الشرطة يف مدها خبرباء يف التحليل اجلنائي.
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مــن قــانون مكافحــة  ٢٧و ١٩مــن قــانون جلنــة مكافحــة الفســاد واملادتــان  ٢٧وتتنــاول املــادة 
جلنــة  غســل األمــوال التعــاون مــع املــواطنني والقطــاع اخلــاص. وهنــاك خــط اتصــال مباشــر يف  

ــة. ويف عــام       مكافحــة الفســاد مــن أجــل اإلبــالغ عــن أفعــال الفســاد دون الكشــف عــن اهلوي
مكاملــة. وال ُتمــنح حــوافز ماليــة مقابــل اإلبــالغ. ووحــدة    ٦٠٠، جــرى تلقــي زهــاء  ٢٠١٤

ــديف هــي وحــدة ذات طــابع إداري قائمــة يف املصــرف املركــزي       ــة يف مل االســتخبارات املالي
تقـارير عـن    ٥ت قَّـ وتل ٢٠١٤وقـد أنشـئت يف تشـرين األول/أكتـوبر     (اهليئة النقدية مللديف). 

ــغ        ــة مببل ــامالت النقدي ــة املع ــذ إنشــائها. وحتــدَّد عتب ــامالت مشــبوهة من ــة  ٢٠٠ ٠٠٠مع روفي
  دوالر). ١٢  ٩٠٠ملديفية) (زهاء 

مـن قـانون مكافحـة     ٩ملـادة  ويتعني على مجيع األشخاص اإلبالغ عن أفعـال الفسـاد مبوجـب ا   
 الفساد.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

ميكن إمجاالً تسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة التالية فيما خيـصُّ تنفيـذ   
  ة:الفصل الثالث من االتفاقي

ال تنشأ املسؤولية فقط بنـاًء علـى املعرفـة املؤكـدة مبصـدر املمتلكـات غـري املشـروع،           •  
تلـك املمتلكـات هـي     نَّهنـاك "أسـباب معقولـة لالشـتباه بـأ      تكـون وإمنا أيضا عنـدما  
  عائدات إجرامية"

  
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

حتديـد   متَّعلى الرغم من اجلهود اجلديرة بالثناء الـيت تبـذهلا ملـديف يف جمـال مكافحـة الفسـاد،       
ــذ و/أو األســباب الــيت حتــث   دِّعــدد مــن التحــ  ــد مــن    يات الــيت تواجــه التنفي علــى إدخــال املزي

  ي:التحسينات. وأُوِصي بأن تقوم ملديف مبا يل
التوضيح الكامل للعالقة بني األحكام الواردة يف قانون مكافحة الفساد وقانون العقوبـات    •  

  مدى ينسخ القانونُ األخري القانون األولأيِّ اجلديد، وعلى وجه اخلصوص إىل 
  ة:قيمن االتفا ١٥وفيما يتعلق باملادة   •  
          ــة يف تعريــف املــوظفني العمــوميني إدراج العــاملني يف الشــركات اململوكــة للدول

  من االتفاقية ٢وفقا للفقرة (أ) من املادة 
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           إدراج األطراف الثالثة املستفيدة (األشـخاص الطبيعـيني واالعتبـاريني) يف األحكـام
  املتعلقة جبرمية الرشو

  ة:اقيمن االتف ١٦وفيما يتعلق باملادة   •  
      رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية جترمي 

           النظر يف جترمي ارتشاء املوظفني العموميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة
  العمومية

النظـــر يف التجـــرمي الشـــامل الخـــتالس املوظـــف العمـــومي ممتلكـــات أو تبديـــدها أو    •  
  من االتفاقية) ١٧مبا يف ذلك لصاحل شخص ثالث (املادة تسريبها بشكل آخر، 

ــادة       •   ــالنفوذ بشــكل كامــل (امل ــاجرة ب ــة) بتعــديل   ١٨النظــر يف جتــرمي املت مــن االتفاقي
  ث:من قانون العقوبات اجلديد حبي ٥١٠الفقرتني (أ) و(ب) من املادة 

      ُيلغى شرط كون الوسيط الذي ميارس نفوذه موظفا  
      اف الثالثة املستفيدة يف اجلرم الفعليُتضمَّن األطر 

ــادة    •   ــني صــياغتها        ٧٢١حــذف امل ــاً ب ــق متام ــد أو التوفي ــات اجلدي ــانون العقوب ــن ق م
 من االتفاقية) ٢٣وصياغة قانون مكافحة غسل األموال (املادة 

مـن قـانون العقوبـات اجلديـد لتشـمل تـوفري احلمايـة عنـد اإلدالء          ٥٣٠تعديل املـادة    •  
 من االتفاقية) ٢٥فقرة (أ) من املادة بالشهادة (ال

السماح بتعليق العمل بفترة التقـادم إذا حتاشـى اجلـاين املزعـوم تطبيـق العدالـة (املـادة          •  
 اتُّخذتمن االتفاقية) أو عندما تكون إجراءات التحقيق قد  ٢٩

ف العمومي املتـهم بارتكـاب   دة جيوز أن تسمح بتوقيف املوظالنظر يف إجراءات حمدَّ  •  
 من االتفاقية) ٣٠املادة من  ٦الفقرة م وفقا لالتفاقية أو نقله أو تنحيته (رَّفعل جم

ــوائح حمــدَّ    •   ــع املوظــف املــدان مــن تــويل منصــب يف    النظــر يف وضــع ل ــذها ملن دة وتنفي
ب) مـن املـادة   -٧مؤسسة مملوكـة كليـا أو جزئيـا للدولـة يف وقـت الحـق (الفقـرة (       

 من االتفاقية) ٣٠

ز إعـادة إدمـاج األشـخاص املـدانني جبـرائم متعلقـة باالتفاقيـة يف اجملتمـع         السعي لتعزيـ   •  
 )٣٠من املادة  ١٠(الفقرة 



 

V.15-06807 13 
 

 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.24 

اختاذ التدابري املناسـبة لتـوفري احلمايـة الفعالـة للشـهود واخلـرباء والضـحايا، مبـا يف ذلـك            •  
ر توفري احلماية اجلسدية وتغيري مكان اإلقامة وعدم الكشف عن اهلويـة؛ والنظـ   إمكانية

ــة؛      ــا، مثــل اســتخدام املــؤمترات الفيديوي يف االســتفادة مــن اإلمكانــات املوجــودة عملي
 من االتفاقية) ٣٢والنظر يف إبرام اتفاقات مع دول أخرى (املادة 

ملواجهة عواقب الفساد بفعالية، مبا يف ذلك جعل الفساد عـامال يعتـد بـه     تدابرياختاذ   •  
إجـراء تـداركي   أيِّ ء عقـد أو فسـخه، أو اختـاذ    جراءات القانونية املتخذة إللغـا إليف ا

 من االتفاقية) ٣٤آخر (املادة 

نطــاق واليــة جلنــة مكافحــة الفســاد لتشــمل مجيــع اجلــرائم املتصــلة    توســيعالنظــر يف   •  
بالفســاد (لــيس فقــط تلــك املــذكورة يف قــانون مكافحــة الفســاد)؛ وتعزيــز التعــاون    

كتب املدعي العام من أجل زيـادة عـدد   الوثيق بني جلنة مكافحة الفساد والشرطة وم
 من االتفاقية) ٣٦قضايا الفساد اليت حياكم مرتكبوها فعليا (املادة 

) ٤من اجلناة متاثل تلك اليت تـوفَّر للشـهود واخلـرباء (الفقـرة (     يتعاونتوفري محاية ملن   •  
 من االتفاقية) ٣٧من املادة 

مـن   ١روفيـة ملديفيـة) (الفقـرة     ٢٠٠ ٠٠٠إعادة النظر يف عتبة املعامالت النقديـة (   •  
 من االتفاقية) ٣٩املادة 

النظــر يف مراعــاة أحكــام اإلدانــة الســابقة الــيت صــدرت يف دول أخــرى يف اإلجــراءات   •  
 من االتفاقية) ٤١املتصلة باجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية (املادة  اجلنائية

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    حظات على تنفيذ املواد قيد االستعراضمال  - ١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
 ٥) دخــل حيــز النفــاذ يف   ١/٢٠١٥ملــديف قانونــا لتســليم اجملــرمني (القــانون رقــم       ســنَّت

ا فيمـا خيـص تسـليم    دحمدودة ج. وقبل هذا القانون، كانت مللديف خربة ٢٠١٥نيسان/أبريل 
اجملــرمني قامــت يف الغالــب علــى اتفاقــات خمصصــة لتســليم اجملــرمني وانطــوت علــى إجــراءات    

اتفاقــات لتســليم اجملــرمني مــع ســري النكــا  وقَّعــتملــديف ســبق هلــا أن  نَّويف حــني أطويلــة. 
ــتان  (١٩٨١( ــاون    ١٩٨٤) وباكسـ ــال دون التعـ ــا حـ ــذي ممـ ــريع تنفيـ ــاك تشـ ــن هنـ )، مل يكـ

بسالســة. ويــنظم قــانون تســليم اجملــرمني اجلديــد التســليم، والــذي جيــري علــى أســاس التجــرمي  
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شـهرا، وبالتـايل    ١٢املزدوج فيما خيص اجلـرائم الـيت يعاقـب عليهـا بالسـجن ملـدة ال تقـل عـن         
ــادة       ــة (امل ــا يف االتفاقي ــم اجلــرائم املنصــوص عليه ــوال ين). ٦يشــمل معظ ق شــرط التجــرمي  طب

الت الــيت تنطــوي علــى جرائم/مســائل ذات صــلة بالضــرائب أو رســوم       املــزدوج علــى احلــا  
). وال جيوز تسليم اجملرمني يف قضايا اخـتالس معينـة منطويـة    ٦االسترياد (الفقرة (د) من املادة 

العقوبـة الـدنيا املتوقعـة تقـل عـن السـجن ملـدة         نَّروفية ملديفية حيث إ ٣٠ ٠٠٠على أقل من 
 تقتضي تسـليم اجملـرمني اسـتناداً إىل اختبـار قـائم علـى السـلوك.        شهرا. وحتدَّد اجلرائم اليت ١٢

وعلى الرغم من ضرورة حتديد أسباب رفض التسليم، مبا يف ذلك األسباب التمييزيـة للطلـب،   
ال جيوز رفض تسليم اجملرمني حبجج ضريبية فقط. ومـن حيـث املبـدأ، ال ُيحـتكم إىل االتفاقيـة      

  كأساس لتسليم اجملرمني.
عدم تسليم املواطنني، ينطوي القانون اجلديد على مبدأ االلتزام بالتسـليم أو احملاكمـة    ويف حالة

). وينطبق تسليم اجملرمني أيضا يف احلاالت اليت تنطوي على جرائم متعـددة، عنـدما   ١٢(املادة 
تكون جرمية واحدة على األقـل خاضـعة لالتفاقيـة بينمـا ال جيـوز التسـليم فيمـا يتعلـق بـاجلرائم          

خرى بسبب مـدة السـجن الـدنيا. وتـوفر لألشـخاص اخلاضـعني للتسـليم إىل ملـديف نفـس          األ
). وجيــور أن يــأمر املــدعي العــام بوضــع ١٥الضــمانات القضــائية الــيت تــوفر للملــديفيني (املــادة 

خــذ إجــراءات التســليم األخــرى، إذا تَّت، إىل أن ُتالشــخص املطلــوب تســليمه يف احلجــز املؤقَّــ 
  ).  ٢٩و ١٠(املادتان   مان حضور الشخص خالل إجراءات التسليمكان ذلك ضروريا لض

أساسـية بشـأن تسـليم مـرتكيب جـرائم غسـل        ن قانون مكافحـة غسـل األمـوال أحكامـاً    مَّويتض
يف  املبيَّنـة لقـوانني التسـليم وإجراءاتـه احملليـة، واملبـادئ       األموال، األمر الذي ميكن أن يـتم وفقـاً  

). ومينـع القــانون اعتبـار غسـل األمــوال    ٧٠ا يف ملـديف (املـادة   املعاهـدات الدوليـة املعمـول هبــ   
). ويف حني ال ينص قانون تسليم اجملرمني صراحة على حظـر مماثـل،   ٧٢جرمية سياسية (املادة 

بأنــه، لــدى صــياغة معاهــدات تســليم اجملــرمني، ال جيــوز تقييــد االلتزامــات     ٤١تقضــي املــادة 
اجلـرائم املنصـوص عليهـا     نَّوبالتـايل، فـإ  هبا يف ملـديف.   املنصوص عليها يف االتفاقيات املعمول

  يف اتفاقية مكافحة الفساد ال تعترب سياسية.
عت ملديف اتفاقات ثنائية مع اهلند وسري النكا بشأن املسائل املتعلقة بنقل السـجناء.  قَّوقد و

نــاً بســن وجــرى التصــديق علــى االتفــاق األخــري بالفعــل، ولكــن ال يــزال تنفيــذ االتفــاقني مرهو
القوانني ذات الصلة. وحيـَرز تقـدم يف العديـد مـن االتفاقـات الثنائيـة األخـرى، وال سـيما علـى          

ــا خيـــص نقـــل    الصـــعيد اإلقليمـــي. وال توجـــد أيُّ  اتفاقـــات ثنائيـــة أو متعـــددة األطـــراف فيمـ
  اإلجراءات اجلنائية.
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  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـذي اعتمـد        ٢٠١٥ان/يونيـه  حزير ٥دخل حيـز النفـاذ يف   
). وينص هذا القانون اجلديد علـى املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة     ٢/٢٠١٥مؤخرا (القانون رقم 

على أساس املعاهدات، مبا يف ذلك فيما خيص احلاالت املنطوية علـى تـدابري غـري قسـرية. وهـو      
  جراءات املتعلقة بتوفري املساعدة القانونية املتبادلة أو طلبها.  ا لتنظيم اإلعام حيدد إطاراً

ــانون مكافحــة غســل األمــوال رقــم           ــوال، يقضــي ق ــرائم غســل األم ويف احلــاالت املتعلقــة جب
بأنه يتعني على السلطات احمللية أن تقدم أكرب قدر ممكن من العـون إىل السـلطات    ١٠/٢٠١٤

  املختصة يف الدول الطالبة.
قت ملديف علـى اتفاقيـة املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل      دَّ، ص٢٠٠٩األول/أكتوبر  ويف تشرين

اجلنائية لرابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمـي. وبـالنظر إىل أنـه مل يكـن هنـاك يف السـابق إطـار        
ق هـذه االتفاقيـة. وأفـادت السـلطات     تنظيمي شامل بشأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، مل تطبَّـ    

  توجد معاهدات أخرى بشأن املساعدة القانونية املتبادلة. بأنه ال
ــع          ــة يف مجي ــة املتبادل ــديف املســاعدة القانوني ــوفر مل ــة، ت ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني وعمــال بق
اإلجراءات اجلنائية اخلاصة باجلرائم اليت ُيعاقَب عليها بالسجن ملدة سنة واحدة على األقـل مبوجـب   

  ).٨مقروءتان مع املادة  ٣و ٢يف ذلك األفعال اجملرمة وفقا لالتفاقية (املادتان  القانون احمللي، مبا
ويــنص قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى تــوفري املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى أســاس  
التجــرمي املــزدوج. بيــد أنــه، يف حــاالت اســتثنائية، يتمتــع املــدعي العــام بســلطة تقديريــة لتقــدمي 

). ويقضــي ٨) مــن املــادة  ١-عدة أو رفضــها يف غيــاب التجــرمي املــزدوج (الفقــرة (ب    املســا
ــة          ــة الطالب ــغ الدول ــأن تبلَّ ــها، ب ــة أو تأجيل ــة املتبادل ــانون، يف حــال رفــض املســاعدة القانوني الق
باألسـباب، مبــا يف ذلــك حــاالت الــرفض لتجنـب التــدخل يف التحقيقــات أو احملاكمــات احملليــة   

). ويضــطلع املــدعي العــام مبســؤولية تلقــي ٨) والفقــرة (د) مــن املــادة ٤-اجلاريــة (الفقــرة (ب
 ٥طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة أو تلبيتــها أو إحالتــها إىل الســلطات املختصــة (املادتــان   

  )، وإن كان األمني العام لألمم املتحدة مل يبلَّغ بذلك.٧و
ي تلقي الطلبات كتابةً باللغة اإلنكليزية (الفقرتان ووفقا لقانون املساعدة القانونية املتبادلة، ينبغ

). ولن ترفض ملديف املساعدة القانونية املتبادلة بسبب السرية املصرفية ٦من املادة ه) و((ج) 
). ويقضي هذا القانون ٨أو فيما خيص اجلرائم املنطوية على أمور مالية (الفقرة (ن) من املادة 

ب ومضمون إذا ما طلبت الدولة الطالبة ذلك ووفقا للقانون أن تكفل ملديف سرية وقائع الطلب
الوطين. وما زال يتعني على ملديف أن تضع تدابري بشأن سالمة مرور األشخاص الذين 
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يقدمون أدلة ألغراض التعاون الدويل. وما زال يتعني عليها أيضا أن تضع تدابري تكفل 
ادلة عدم مالحقتهم قضائيا أو حرماهنم من لألشخاص املنقولني لغرض املساعدة القانونية املتب

إذا وافقت إالَّ أفعال أو أحكام إدانة سابقة ملغادرهتم الدولة اليت نقلوا منها، أيِّ احلرية بسبب 
  ).٤٦من املادة  ١٢بذلك (الفقرة  الدولة اليت نقلوا منها على أن تقوم

    
  اليب التحرِّي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أس    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
تعاونت ملديف مع وكاالت إنفـاذ القـانون األخـرى يف املنطقـة يف عـدد حمـدود مـن القضـايا،         
على أساس ظريف. وقد مشل ذلك تبادل املعلومـات وحتديـد األشـخاص والقضـايا الـيت تقتضـي       

ــد      ــى الصــعيد ال ــة عل ــت الشــرطة امللديفي ويل، باســتخدام أســاليب  حتقيقــات مشــتركة. وتعاون
  رات.دِّالتسليم املراقب فيما خيص اجلرائم املتصلة باملخ

وينظم قانون مكافحة غسـل األمـوال اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة، بنـاء علـى أمـر مـن           
احملكمة، من أجل احلصول على أدلة علـى غسـل األمـوال لتتبـع العائـدات اإلجراميـة. وتشـمل        

ت علـى املكاملـات والتسـليم    يف القـانون املراقبـة اإللكترونيـة والتنصُّـ    األساليب اخلاصـة الـواردة   
  ).٥٠و ٤٩مليات السرية (املادتان املراقب والع

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  

التقييم الذايت املرجعية يف إطار فريق عامل مشـترك بـني املؤسسـات،     قائمةاستكمال   •  
  بتنسيق من جهة االتصال وفقا لالتفاقية (وزارة املالية) املدين، اجملتمعمبا فيه 

    
    اليت تواجه التنفيذ التحدِّيات  - ٣- ٣  

تضمني اتفاقات تسليم اجملرمني مجيع األفعـال اجملرمـة عمـال باالتفاقيـة بوصـفها جـرائم         •  
هذه األفعال مسـتثناة  مـن اعتبارهـا جـرائم      نَّتسليم مرتكبيها والنص على أ تستوجب
مــن قــانون املســاعدة  ٨. وضــمان عــدم االحتكــام إىل الفقــرة (ص) مــن املــادة ةسياســي

اجملــرمني فيمــا  القانونيــة املتبادلــة اجلديــد، يف املمارســة العمليــة، كســبب لــرفض تســليم
  )٤٤من املادة  ٤مة وفقا لالتفاقية (الفقرة رَّخيص األفعال اجمل

جرمية مبوجـب هـذه   أيِّ شأن النظر يف وضع إجراء للتشاور قبل رفض طلب تسليم ب  •  
  )٤٤من املادة  ١٧االتفاقية (الفقرة 
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النظر يف تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيذ االتفاقـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف بشـأن        •  
  )٤٥(املادة  عليهم احملكوم األشخاصنقل 

ســلطات بــالنظر إىل اعتمــاد قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة مــؤخرا، ُتشــجَّع ال         •  
واملــدعون العــامون والقضــاة والســلطات املعنيــة بتنفيــذ  احملققــونامللديفيــة (وال ســيما 

ل واملوظفون املعنيون بالتعاون الـدويل يف مكتـب املـدعي    اغسل األمو مكافحةقانون 
  العام) على تنفيذ التشريع اجلديد دون تأخري

ى لغـرض املسـاعدة   وضع تدابري من أجل نقل األشخاص إىل إقليم دولة طـرف أخـر    •  
إذا وافقت على ذلك الدولة الطرف اليت ُينقـل منـها األشـخاص    إالَّ املتبادلة،  القانونية
  )٤٦من املادة  ١٢(الفقرة 

العام باسم السـلطة املركزيـة املعنيـة بتقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة         األمنيإخطار   •  
 )٤٦من املادة  ١٣(الفقرة   واللغة املقبولة للطلبات

مـن   ٢٦وضع إجراء للتشاور قبـل رفـض طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (الفقـرة          •  
  )٤٦املادة 

املساعدة القانونية املتبادلـة ميكـن أن تقـدَّم ألغـراض اسـترداد       نَّالنظر يف النص على أ  •  
  )٤٦ك) من املادة -٣ي) و(-٣املوجودات (الفقرتان (

مـن   ٤يف املسائل اجلنائية (الفقـرة   تلقائيال املعلومات لوائح بشأن تباد تنفيذالنظر يف   •  
  )٤٦املادة 

واليـات   عـدَّة النظر يف تنظيم نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة، خاصـة عنـدما يشـمل األمـر          •  
  )٤٧قضائية، مبا يف ذلك من خالل اعتماد االتفاقات ذات الصلة (املادة 

الــذين يقــدمون أدلــة   النظــر يف وضــع تــدابري بشــأن ســالمة مــرور األشــخاص         •  
  ألغراض التعاون الدويل

يف اعتماد اتفاقات إضافية بني وكاالت إنفاذ القانون علـى الصـعيد الـدويل     النظر  •  
  )  ٤٨من املادة  ٢(الفقرة 
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  االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٣
الربامج  نَّقطرية، أفادت وحدة االستخبارات املالية يف ملديف بأيف الوقت الذي جرت فيه الزيارة ال

  املكيَّفة حسب االحتياجات من أجل تعزيز القدرات التشغيلية جديرة بالترحيب، إذا ما توافرت.
ــة        ــة الوطني ــز القــدرة التقني ــد االحتياجــات مــن التــدريب اإلضــايف مــن أجــل تعزي وجــرى حتدي

واملــدعني العــامني والقضــاة. واهتمــت الســلطات الوطنيــة للمحققــني يف جلنــة مكافحــة الفســاد 
  دة.قَّبصفة خاصة بتطوير القدرة التقنية الالزمة للتحقيقات املع

  
  


