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      خالصة وافية  - ثانياً  
      توفالو    

مة: حملة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لتوفالو يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مقدِّ  - ١  
    ملكافحة الفساد

، وأودعـت  ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٤اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد يف  ت توفالو إىل انضمَّ
صك تصديقها على االتفاقية لدى األمني العام يف نفـس اليـوم. ودخلـت االتفاقيـة حيـز النفـاذ يف       

  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٤توفالو بتاريخ 
الدسـتور الـذي جـرى    . و١٩٧٨تشـرين األول/أكتـوبر    ١وقد حصلت توفالو على استقالهلا يف 

 واننيالقـ هـو القـانون األعلـى لدولـة توفـالو، وتسـري        ١٩٧٨تشـرين األول/أكتـوبر    ١إقراره يف 
لدولة مع مراعاة أحكام الدستور. وتشمل مصادر التشريع األخـرى القـانون التشـريعي    ل األخرى

  لتوفالو والتشريعات اإلمربيالية.  األنغلوسكسوينوالقانون العريف والقانون 
. وامللكــة إليزابيــث الثانيــة هــي رأس ة تتبــع نظامــاً دميقراطيــا برملانيــاتوفــالو دولــة ملكيــة دســتوريو

الدولـة وميثلـها احلــاكم العـام، ورئـيس احلكومــة هـو رئــيس الـوزراء. وُيعـني احلــاكم العـام جملــس         
املسؤولية أمام الربملان عـن   راء، ويتحمل جملس الوزراء مجاعياالوزراء بناًء على توصية رئيس الوز

أداء املهام التنفيذية للدولة. ويتألف النظام القضائي من اجمللس امللكـي وحمكمـة الـنقض واحملكمـة     
  العليا واحملاكم وهيئات التحكيم األخرى املنصوص عليها يف القوانني الربملانية.

ام والشرطة وأمني املظامل ومراجـع  وهناك عدد من اهليئات املسؤولة عن مكافحة الفساد مثل املدعي الع
احلسابات العام وجلنة اخلدمة العامة ووحدة املشـتريات املركزيـة. وتوجـد يف توفـالو ثـالث مؤسسـات       

  مالية هي مصرف توفالو الوطين وصندوق توفالو الوطين للتأمينات االجتماعية وبنك توفالو للتنمية.
، ٢٠١٤يط اهلادئ املعين بغسل األمـوال يف عـام   وانضمت توفالو بصفة مراقب إىل فريق آسيا واحمل

  ز تطبيق البالد لالتفاقية.ومن شأن احلصول على العضوية الكاملة يف ذلك الفريق أن يعزِّ
    

    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
أثــر عــدم وجــود ســجل ســوابق وإحصــاءات شــاملة علــى اســتعراض تطبيــق توفــالو هلــذا الفصــل، 

  ال لإلطار التشريعي يف الواقع العملي.معه التثبت من التنفيذ الفعَّر تعذَّ مما
    

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
من قانون العقوبـات مجيـع    ٤ال يغطي مصطلح "املوظف يف اخلدمة العامة" طبقاً لتعريفه يف املادة 

  االتفاقية.من  ٢فئات املوظفني العموميني الوارد ذكرهم يف املادة 
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    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

) رشـو وارتشـاء مـوظفي اخلدمـة العامـة؛      ٢٠-١٠من قـانون العقوبـات (الفصـل     ٨٥املادة  جترِّم
شريطة أن يكون ذلك "على حنو فاسد". وال يتضمن قـانون العقوبـات تعريفـاً لعبـارة "علـى حنـو       

هـذه األفعـال   إالَّ أنَّ إىل أفعـال الرشـو غـري املباشـرة،      ٨٥فاسد". وإضافةً ملا سبق، ال تشري املـادة  
  كورة على وجه التحديد يف تشريعات أخرى. مذ

 )١٢- ٤من قانون مدونـة السـلوك القيـادي (الفصـل      ٢٤املادة  جترِّموفضالً عن املوظفني العموميني، 
م اجلرم يقتصر على الرشـاوى الـيت ُتقـدَّ   أنَّ ارتشاء القادة وعرض الرشاوى من جانب القادة. غري 

"القيـام بفعـل أو اإلحجـام عـن فعـل يف إطـار أداء       موظف آخر علـى  أيِّ من أجل حث القائد أو 
  واجباته الرمسية هبدف حتقيق مصلحة أو االحتفاظ هبا". 

  توفالو رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية. جترِّموال 
لواردة يف املـادة  وتعتمد توفالو يف املالحقة القضائية حلاالت املتاجرة بالنفوذ على أحكام الرشوة ا

من قانون العقوبات بشـأن ممارسـات الفسـاد واألحكـام الـواردة يف قـانون مدونـة السـلوك          ٣٦٧
القيادي. وال متتد هذه األحكام لتشمل مجيع املوظفني العموميني كما ال تغطي على حنـو واضـح   

  مفهوم استغالل "النفوذ الفعلي أو املفترض".
مـن قـانون العقوبـات).     ٣٨) الرشوة يف القطاع اخلـاص (اجلـزء   امت توفالو (جترمياً جزئيوقد جرَّ

ليشـمل األفعـال الـيت يقـوم هبـا       مـن قـانون العقوبـات    ٣٦٧وميتد اجلـرم املنصـوص عليـه يف املـادة     
ميتنع عن القيـام هبـا الـوكالء "فيمـا يتعلـق بشـؤون موكـل أو عملـه"، وهـو مـا ال يغطـي مجيـع              أو

  اص. ويصنف هذا اجلرم على أنه جنحة.األطراف الفاعلة يف القطاع اخل
    

    )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال    
اجلرميـة مقصـورة   أنَّ ) غسل األموال. غري ٢٥- ١٠من قانون عائدات اجلرمية (الفصل  ١٣املادة  جترِّم

  دة واليت ال تغطي بوضوح مجيع العناصر الواردة يف االتفاقية. على بعض التصرفات أو الصفقات احملدَّ
ويقتصر غسل األمـوال علـى عائـدات "اجلرميـة اخلطـرية" والـيت تعـرف بأهنـا جرميـة ُيعاقـب عليهـا            

الفعـل أو التقصـري املتعلـق     لـو كـان  شهراً أو يزيد أو جرمية ضد قانون بلد آخر  ١٢بالسجن ملدة 
مـن قـانون عائـدات     ٤شـهراً أو يزيـد (املـادة     ١٢قب عليه بالسـجن  هبا قد ارتكب يف توفالو لعو

اجلرميــة). وال يغطــي هــذا بشــكل واضــح مجيــع اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة. ويشــمل     
  القانون اجلرائم األصلية األجنبية شريطة أن تصنف هذه اجلرائم ضمن اجلرائم اخلطرية.

من خالل تطبيق قانون العقوبـات وقـانون عائـدات     جزئيا ةجمرَّمركة يف غسل األموال وأفعال املشا
مـن قـانون العقوبـات) والتـآمر      ٣٩اجلرمية. وال تغطي األحكام ذات الصلة سوى احملاوالت (اجلزء 

  األموال الذايت. قانون العقوبات). وال تتناول التشريعات غسلمن  ٤٠(اجلزء 
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وهـو مـا كشـف عـن قصـور يف اآلليـات       ومل ُيجر سوى حتقيق واحـد يف جـرائم غسـل األمـوال،     
املطبقة الكتشاف هذه اجلرائم. ولوحظ عدم وجود وحدة استخبارات مالية عاملة وعـدم تقـدمي   

  تدريب متخصص للمؤسسات املالية الكتشاف املعامالت املشبوهة واإلبالغ عنها.أيِّ 
 ١٤ائدات إجرامية (املادة القانون إخفاء املمتلكات اليت ُيشتبه ألسباب معقولة يف كوهنا ع جيرِّمو

شــخص جبــرمييت غســل أيِّ )، ال جيــوز إدانــة ٣( ١٤مــن قــانون عائــدات اجلرميــة). وطبقــاً للمــادة 
  حجام عن فعل واحد.اإلاألموال وحيازة عائدات إجرامية معاً بسبب ارتكاب فعل واحد أو 

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

مـن قـانون    ٢٧القانون قيام أشخاص معينني بالسرقة واالختالس وإبدال املمتلكـات (اجلـزء    جيرِّم
مــن قــانون العقوبــات االخــتالس الــذي   ٢٦٦املــادة  جتــرِّمالعقوبــات). وعلــى وجــه اخلصــوص،  
املمتلكـات  األحكـام ال تغطـي سـوى أنـواع معينـة مـن       أنَّ يرتكبه "موظفـو اخلدمـة العامـة". غـري     

  من قانون العقوبات). ٢٦٦و ٢٥١و ٢٥٠(املواد 
من قانون العقوبـات اسـتغالل املنصـب مـن قبـل األشـخاص العـاملني يف اخلدمـة          ٩٠املادة  جترِّمو

العامة. ويقتصر اجلرم على "األفعال التعسفية اليت متس حقوق الغري". ويلزم احلصول على موافقة 
عوى من أجل املقاضاة على اسـتغالل املنصـب. ويغطـي القـانون     مسبقة من املدعي العام إلقامة د

مـن قـانون العقوبـات). وُتطبـق أحكـام خاصـة فيمـا         ١٢١جرائم االحتيال وخيانة األمانة (املادة 
  يتعلق مبسؤويل املشتريات العمومية مبوجب قانون املشتريات. 

  م توفالو اإلثراء غري املشروع.وال جترِّ
ــان  ٢٧ويغطــي اجلــزء   ــن ق ــة     م ــود املتعلق ــنفس القي ــدال ب ــات الســرقة واالخــتالس واإلب ون العقوب

مــن قــانون العقوبــات االشــتراك يف جــرائم  ٢٥٢املــادة  جتــرِّمبــاالختالس يف القطــاع العــام. كمــا 
  السرقة واالختالس.

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

ــأثري علــى ا   ُيجــرِّ ــة والتــدخل للت ــآمر لتضــليل العدال ــادة  م القــانون الت ــانون   ١١٠لشــهود (امل مــن ق
ــادة   ــام القضــاء واإلدالء      ١١٠العقوبــات). وتغطــي امل ــول أم ــاء الشــهود عــن املث أيضــاً أفعــال إثن

إجـراء قـانوين أو   أيِّ بصـفة عامـة إعاقـة     جتـرِّم بشهادهتم أو منعهم أو صدهم عن ذلك، كما أهنـا  
البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب    التدخل فيه. غـري أنـه ال توجـد إشـارة حمـددة إىل اسـتخدام القـوة        

  ورشوة الشهود. ويصنف ذلك اجلرم على أنه جنحة.
إجراء قانوين أو مدين أو جنائي أيِّ من قانون العقوبات بصفة عامة إعاقة سري  ١١٠املادة  جترِّمو

 جتـرِّم على عـدد مـن اجلـرائم املتعلقـة بـاإلجراءات القضـائية، و       ١١٥أو التدخل فيه. وتنص املادة 
  من قانون العقوبات).  ١٢٠فالو إعاقة عمل موظفي احملاكم (املادة تو
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    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

ســواء مبوجــب األحكــام  ات االعتباريــة والطبيعيــة علــى حــدٍّيتنطبــق تشــريعات توفــالو علــى الشخصــ
) وقــانون العقوبــات وقــانون الشــركات ٠٤- ١الــواردة يف قــانون التفســري واألحكــام العامــة (الفصــل 

وقانون عائدات اجلرمية. وبناًء عليه، جيوز حتميل الشخصيات االعتبارية املسؤولية اجلنائية عن اجلـرائم  
ت املنطبقــة علــى اجلــرائم الــيت ترتكبــها  القــانون ال حيــدد العقوبــا أنَّ مبوجــب تشــريعات توفــالو، غــري  

  الشخصيات االعتبارية، باستثناء جرائم حمددة مثل غسل األموال مبوجب قانون عائدات اجلرمية. 
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مـن قـانون    ٤١و ٤٠تغطي تشريعات توفالو التآمر واملتدخلني يف اجلرميـة بعـد وقوعهـا (اجلـزءان     

مـن قـانون    ٣٧٤إضافة إىل إغـواء أو حتـريض اآلخـرين علـى ارتكـاب اجلـرائم (املـادة        العقوبات) 
القانون الشـروع   جيرِّمالعقوبات)، لكنها ال تغطي بوضوح صور التواطؤ أو املساعدة األخرى. و

مـن قـانون اإلجـراءات     ١٥٨من قانون العقوبات واملـادة   ٣٧٣-٣٧١يف ارتكاب اجلرمية (املواد 
  .ري الرتكاب اجلرمية جرماً جنائيا، فيما ال ُيعد التحض))٠٥-١٠ل اجلنائية (الفص

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

العقوبات اجلنائية تراعي عادةً جسامة اجلرائم، ُتصنف بعض اجلرائم املنصـوص عليهـا يف   أنَّ رغم 
من قانون العقوبـات بتحويـل العقوبـة إىل غرامـة      ٢٦جنحاً. كما تسمح املادة  باعتبارهااالتفاقية 

  مالية. وال توجد يف توفالو مبادئ توجيهية بشأن إصدار األحكام.
فـيهم احلـاكم العـام. وحيظـى      نلموظفني العموميني يف توفالو، مبـ حصانات جنائية ل وال ُتمنح أيُّ

ى املدنية أو اجلنائية أثناء ممارسة مهامهم الربملانيـة، كمـا   أعضاء الربملان حبصانة وظيفية من الدعاو
يتمتعون بامتيازات قضائية. وحيظى موظفـون عموميـون آخـرون، مثـل أمـني املظـامل واملفوضـني،        
حبصانة وظيفية عن األفعال اليت يقومون هبا أو حيجمون عنها حبسن نيـة أثنـاء أداء مهـام عملـهم.     

  ان على إجراء رفع احلصانة عن الربملانيني.وتنص القواعد اإلجرائية للربمل
ــدء املالح     ــة واســعة يف ب ــام بســلطة تقديري ــدعي الع ــع امل ــا   ويتمت ــات القضــائية أو االضــطالع هب ق

) وقـانون صـالحيات   ٧٤من الدستور). وقانون اإلجراءات اجلنائيـة (املـادة    ٧٩إيقافها (املادة  أو
أعمــال املالحقــة القضــائية. غــري أنــه مل توضــع  وواجبــات الشــرطة مهــا القانونــان اللــذان يوجِّهــان

مبادئ توجيهية فيما يتعلق باملالحقات القضـائية. ويتـوىل أمـني املظـامل االدعـاء يف جـرائم انتـهاك        
  من قانون مدونة السلوك القيادي). ٦٦قانون مدونة السلوك القيادي أمام حمكمة القادة (املادة 

ــة (    ــراج بكفال ــانون مســألة اإلف ــنظم الق ــواد وي ــة).    ١١٦-١٠٦امل ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق
  ويراعي قرار اإلفراج بكفالة احلاجة لضمان حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة.
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. وتراعـي هـذه   ١٠٢و ٨٠) و٩( ٢٢وينص الدستور على أحكام إطـالق السـراح املشـروط يف املـواد     
ــه    ــدابري جســامة اجلــرائم ذات الصــلة. غــري أن ــانون أو نظــام بشــأن   ال يوجــد أيُّ الت الســراح  إطــالقق

  املشروط.
من قواعد جلنة اخلدمة العامة على إمكانية إيقاف املـوظفني العمـوميني عـن العمـل      ٥٥وتنص القاعدة 

ر إقامـة دعـوى   يف حالة اختاذ أو قرب اختاذ إجراءات تأديبية تفضي إىل الفصـل، أو إذا كـان مـن املقـرَّ    
يف حالة إدانة املوظـف العمـومي بتهمـة جنائيـة. كمـا ميكـن       إالَّ جنائية ضدهم. وال ينطبق هذا احلكم 

اختاذ تدابري إضافية بشأن إسقاط األهلية واإليقاف عن العمل مبوجب قانون مدونة السـلوك القيـادي.   
  جبرائم إىل وظائف أخرى.  نياملتهمتدابري بشأن نقل املوظفني العموميني  ومل تقر توفالو أيَّ

وال يترتب علـى وجـود إدانـة جنائيـة سـابقة إسـقاط األهليـة عـن متقـدم لتـويل منصـب عمـومي،             
) من قواعد جلنة ٤( ٢٣يكن ذلك الشخص قد قضى حكماً بالسجن بعد اإلدانة (القاعدة  مل ما

امــة قائمــاً ملــدة مؤسســة ع األشــخاص املــدانني مــن العمــل يف أيِّاخلدمــة العامــة). ويظــل حرمــان 
  ).٢٠٠٩، قانون املؤسسات العامة (األداء واحملاسبة)، ٣ ، امللحق١٥عامني أو أكثر (املادة 

ة بـالتوازي. وال جيـوز   وطبقاً لقواعد جلنـة اخلدمـة العامـة، يـتم اختـاذ اإلجـراءات اجلنائيـة والتأديبيـ        
اسـتئناف  أيِّ عقوبـة تأديبيـة حلـني االنتـهاء مـن اإلجـراءات اجلنائيـة وإصـدار احلكـم يف           إيقاع أيِّ

  ). ٤٨(قاعدة جلنة اخلدمة العامة رقم 
آليـات تعـزز بفاعليـة إعـادة دمـج       ) علـى أيِّ ٥٦-٧أهيل اجلنـاة (الفصـل   وال ينص قانون إعادة ت

  األشخاص املدانني يف اجملتمع.
لــيهم املتعــاونني حصــانة مــن املالحقــة القضــائية. وجيــوز اللجــوء إىل  ى عَعوال تقــدم توفــالو للمــدَّ

لـوائح   أنـه ال توجـد أيُّ  إالَّ املساومة القضائية واحلصول علـى أحكـام خمففـة يف حـاالت خاصـة،      
  تنظيمية مطبقة يف هذا الشأن.

    
    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    

مـن قـانون    ١١٠و ١٠٨رة بشـأن محايـة الشـهود (املادتـان     يوجد عدد حمدود مـن األحكـام املقـرَّ   
  العقوبات).

  قة حلماية املبلغني.آليات مطبَّ وال توجد أيُّ
    

    )٤٠و ٣١السرية املصرفية (املادتان  ؛التجميد واحلجز واملصادرة    
ــادة   ــة       ٢٢تــنص امل ــد إدان ــة للممتلكــات عن ــدات اجلرميــة علــى املصــادرة التقديري ــانون عائ مــن ق

بأهنـا جرميـة ُيعاقـب عليهـا بالسـجن ملـدة        ٤فة يف املـادة  بارتكاب "جرمية خطرية" واملعرَّ الشخص
شهراً أو أكثر، رهناً بازدواجية التجرمي عنـد ارتكـاب اجلرميـة ضـد قـانون بلـد آخـر. وتـنص          ١٢
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 على طلبات إصـدار أوامـر املصـادرة أو العقوبـات املاليـة عنـد اإلدانـة. وُتعتـرب األدوات         ٢٢املادة 
  "املستخدمة يف اجلرائم أو املعدة لالستخدام فيها" ممتلكات "مشبوهة" خاضعة للمصادرة. 

مـن قـانون عائـدات اجلرميـة      ٤٥و ٤٤وتوجد تدابري حمـدودة تسـمح بـالتفتيش واحلجـز (املادتـان      
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). وحيــدد اجلــزء الثــاين مــن القســم الثــاين مــن قــانون  ١٠١واملــادة 

عائدات اجلرمية مهام وصالحيات وحدة تعقب املعامالت، واليت تشمل تفتـيش مقـار املؤسسـات    
  املالية أو شركات الصرافة واالطالع على السجالت.

من قانون عائدات اجلرمية مفوض الشرطة بإدارة املمتلكـات اجملمـدة أو    ٥٠و ٤٩وختول املادتان 
  احملجوزة طبقاً حلكم قضائي.

لت هبـا فضـالً عـن الـدخل والفوائـد      دِّلت العائدات اإلجرامية إليها أو بُـ وِّت اليت ُحوتعترب املمتلكا
) (أ) و(ب)، قـانون عائـدات اجلرميـة). ويف حالـة تـداخل      ١( ٧األخرى عائدات إجرامية (املـادة  

اجلـزء الـذي ميثـل العائـدات األصـلية ُيعتـرب عائـدات         العائدات اإلجرامية مع ممتلكات أخرى، فإنَّ
  ) من قانون عائدات اجلرمية).٢( ٧مية (املادة إجرا

املمتلكــات تعتــرب ممتلكــات أنَّ ) مــن قــانون عائــدات اجلرميــة علــى افتــراض  ٣( ٣٦وتــنص املــادة 
مشبوهة إذا كانت يف احليازة يف وقت إصدار أمر بتوقيـع غرامـة ماليـة أو كانـت يف احليـازة ملـدة       

  ت خالف ذلك.زمنية معينة قبل إصدار هذا األمر، ما مل يثب
 ٦٢و ٥٨و ٥٣و ٤٦و ٣٢و ٢٩و ٢٧ويكفــل القــانون محايــة حقــوق األطــراف الثالثــة (املــواد   

  من قانون عائدات اجلرمية). ٨٠و ٧٥و ٧١و
  ومل تقر توفالو آليات مناسبة للتغلب على قيود السرية املصرفية.

    
    )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان  ؛التقادم    

التـأخري املفـرط قـد اعتـرب عامـل ختفيـف       أنَّ يتعلق باجلرائم اجلنائيـة، غـري    ال توجد فترة تقادم فيما
املنظـورة أمـام احملكمـة اإلداريـة      ،.مإ .سإكـراون ضـد إليميـا    عند إصـدار األحكـام (انظـر قضـية     

  ).١٩٠/٢٠١٤العليا برقم 
الوقــائع الــواردة فيهــا   كــلإدانــة ســابقة يف بلــد أجــنيب كــدليل ظــاهر علــى    وجيــوز اســتخدام أيِّ

  ) من قانون اإلجراءات اجلنائية).٣( ١٢٥ (املادة
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
من قانون العقوبات لتشمل مجيـع املنـاطق واألمـاكن داخـل      ٥متتد الوالية القضائية مبوجب املادة 

اجلوي ومجيع السفن والطـائرات  توفالو أو حدودها اإلقليمية، مبا يف ذلك املياه اإلقليمية والفضاء 
  من الدستور). ٢املدنية املسجلة يف توفالو (املادة 
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تـنظم   ال ومل تقر توفالو مبدأي االختصاص باجلاين واالختصاص باجملين عليه أو مبدأ محاية الدولة، كما
  تصرفات األجانب املشاركني يف جرائم غسل األموال. علىالتشريعات بوضوح الوالية القضائية 

وجيوز لتوفالو تأكيد واليتها القضائية يف حالة رفض تسليم املواطنني، رهنـاً بتقـدير املـدعي العـام     
  ) من قانون تسليم اجملرمني). ٤( ٥٨(املادة 

  وال توجد آليات تتبعها سلطات التحقيق والقضاء يف تنسيق اإلجراءات مع نظرياهتا األجنبية.
    

    )٣٥و ٣٤ضرر (املادتان التعويض عن ال ؛عواقب أفعال الفساد    
مـن لـوائح املشـتريات العموميـة لوحـدة املشـتريات املركزيـة تعليـق العقـود           ٧٠جتيز الالئحة رقم 

  مي العطاءات.واستبعاد مقدِّ
وجيوز لألفراد الذين حلقت هبم أضرار نامجة عن وقائع فسـاد مقاضـاة املسـؤولني مبوجـب مبـادئ      

  على تعويض.من أجل احلصول  األنغلوسكسوينالقانون 
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّ    
ال توجد مؤسسة واحدة معنية مبكافحة الفساد يف توفالو. وتتـوزع مهمـة مكافحـة الفسـاد علـى      

مبا يف ذلـك املـدعي العـام والشـرطة وأمـني املظـامل ومراجـع احلسـابات العـام وجلنـة            ،عدة جهات
  اخلدمة العامة ووحدة املشتريات املركزية. 

ويقر إطار العمل القانوين املتعلق بالتعيينات واألجور يف أجهزة مكافحة الفساد واإلشراف عليها 
درات واملـوارد الكافيـة لوكـاالت إنفـاذ     مستوى من االسـتقاللية هلـذه األجهـزة. ويلـزم تـوفري القـ      

  القانون املتخصصة. 
  تدابري تشجع على التعاون بني املوظفني العموميني وسلطات التحقيق واالدعاء. ومل تقر توفالو أيَّ

ــة      ٥وحيــدد اجلــزء  مــن قــانون عائــدات اجلرميــة التزامــات اإلبــالغ الواقعــة علــى املؤسســات املالي
) واإلبـالغ عـن   ٩٩ك االلتزام بالتحقق الواجب من العمـالء (املـادة   وشركات الصرافة، مبا يف ذل
). وتتوىل منظمة القطاع اخلاص الوطنيـة يف توفـالو تـوفري آليـات     ١٠١املعامالت املشبوهة (املادة 

  التنسيق غري الرمسي بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص.
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
(أ) من قانون العقوبات علـى الرشـاوى الـيت ُتطلـب بعـد       ٨٥بيق بأثر رجعي للمادة التط  •  

  وقوع الفعل فور قيام املوظف العمومي بتغيري سلوكه.
  من قانون العقوبات. ٣٦٩افتراض ممارسات الفساد يف املادة   •  
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    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٢  

  ى أن تقوم توفالو مبا يلي:ُيوَص
نــها مــن إصــدار إحصــاءات حــول التحقيقــات مواصــلة تعزيــز نظــم إدارة القضــايا مبــا ميكِّ  •  

  واملالحقات القضائية.
  من االتفاقية. ٢تعديل تعريف "موظف اخلدمة العامة" مبا يتماشى مع املادة   •  
فيما يتعلق بالرشو واالرتشاء، إزالة العنصر اإلضايف الذي يقضي بوجوب تقدمي الرشـوة    •  

صول عليها "على حنو فاسـد"، والـنص صـراحة علـى أعمـال الرشـوة غـري املباشـرة         أو احل
  ).١٥وضمان التجرمي التام لوقائع الرشو واالرتشاء املتورط فيها القادة (املادة 

جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العموميـة والنظـر يف     •  
  ).١٦جترمي ارتشائهم (املادة 

اعتماد أحكام شاملة بشأن جترمي اختالس املمتلكات وتبديدها وتسريبها مبا يتماشى مـع    •  
  ).١٧االتفاقية (املادة 

  ).١٨(املادة  حتديداًالنظر يف جترمي املتاجرة بالنفوذ   •  
النظر يف توسيع نطاق جترمي استغالل املنصب مبا يتماشى مع االتفاقية وإلغاء الشرط املنصوص   •  

) واألجزاء األخرى من قانون العقوبات الـيت تقضـي بوجـوب احلصـول     ٢( ٩٠ املادة عليه يف
  ).١٩  على موافقة مسبقة من املدعي العام لبدء املالحقات القضائية (املادة

  ).٢٠النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع (املادة   •  
  ).٢١اخلاص (املادة النظر يف اعتماد تدابري أكثر مشوالً لتجرمي الرشوة يف القطاع   •  
(أ) مـن   ١تفصيل تشريعاهتا للنص بصورة أكثر وضوحاً على العناصر الواردة يف الفقـرة    •  

من االتفاقية، وإلغاء عنصر "املعاملة" اإلضايف، ومعاجلة إمكانية غسل األمـوال   ٢٣املادة 
  )).ه( ٢، الفقرة ٢٣الذايت (املادة 

صور املشاركة يف ارتكاب غسل األمـوال والتعـاون    مجيعتوسيع نطاق تشريعاهتا لتغطية   •  
ــادة      ــه وتســهيله وإســداء املشــورة بشــأنه (امل ــه والتشــجيع علي ، ٢٣واملســاعدة يف ارتكاب

  ).‘٢‘(ب)  ١ الفقرة
اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة      مجيعتعديل قانون عائدات اجلرمية لضمان تصنيف   •  

  (أ) و(ب)). ٢، الفقرة ٢٣كجرائم أصلية لغسل األموال (املادة 
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تعزيز آليات التحقق للكشف عن جرائم غسل األموال: القيام على وجه التحديد بتعزيز   •  
القـــدرات املتخصصـــة لســـلطات إنفـــاذ القـــانون لتمكينـــها مـــن التحقيـــق يف املعـــامالت  
املشبوهة؛ وتفعيل وحدة لالستخبارات املالية والنظر يف تأسيس وحدة استخبارات مالية 

ئمة متخصصة؛ وتقدمي تدريب متخصـص للمؤسسـات املاليـة لتمكينـها مـن اكتشـاف       دا
  ). ٢٣املعامالت املشبوهة واإلبالغ عنها (املادة 

سرعة االنضمام كعضو كامل العضوية إىل فريق آسيا واحمليط اهلادئ املعين بغسل األمـوال    •  
  ).٢٣(املادة 

شــخص جبــرمييت غســل األمــوال أيِّ دانــة النظــر يف إلغــاء القيــد الــذي يقضــي بعــدم جــواز إ  •  
  ).٢٤ حجام عنه (املادةاإلوحيازة العائدات اإلجرامية معاً بسبب ارتكاب فعل واحد أو 

النظر يف النص بصورة أكثر وضوحاً على عناصر إعاقة سـري العدالـة عـن طريـق التـدخل        •  
  ، الفقرة (أ)).٢٥يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة (املادة 

ســيما قــانون العقوبــات، لتحديــد عقوبــات اجلــرائم الــيت ترتكبــها  تعــديل تشــريعاهتا، وال  •  
  ).٢٦الشخصيات االعتبارية (املادة 

  ). ٢٧حتديد تشريعاهتا لتغطية املشاركة يف صورة التواطؤ أو املساعدة (املادة   •  
بعـض   ضمان أن تراعي العقوبـات اجلنائيـة جسـامة اجلـرائم عـن طريـق مراجعـة تصـنيف          •  

مـن قـانون العقوبـات) والرشـوة يف      ١١٥اجلرائم كجنح، مثل إعاقة سري العدالـة (املـادة   
من قانون العقوبات  ٢٦من قانون العقوبات)؛ وإلغاء املادة  ٣٦٧القطاع اخلاص (املادة 

الــيت تســمح بإيقــاع غرامــة ماليــة بــدالً مــن الســجن؛ والنظــر يف إقــرار مبــادئ توجيهيــة     
  ).١، الفقرة ٣٠ادة إلصدار األحكام (امل

النظر يف إقرار مبادئ توجيهية للمالحقات القضائية، ومن ذلك علـى سـبيل املثـال إقـرار       •  
  ).٣، الفقرة ٣٠معايري االمتناع عن املالحقة (املادة 

  ).٥، الفقرة ٣٠النظر يف إقرار قانون بشأن إطالق السراح املشروط (املادة   •  
تنحيــة ونقــل املــوظفني العمــوميني املتــهمني جبــرائم فســاد   النظــر يف اعتمــاد تــدابري بشــأن  •  

  ).٦، الفقرة ٣٠(املادة 
، ٣٠تعديل القانون للنص على إسقاط األهلية عن املدانني لتويل منصب عمومي (املـادة    •  

  ). ٧ الفقرة
  ).١٠، الفقرة ٣٠تعزيز التدابري الالزمة إلعادة دمج املدانني جبرائم يف اجملتمع (املادة   •  
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تعديل تشريعاهتا بغيـة إلغـاء الطبيعـة املتسـاهلة يف املصـادرة وضـمان أن تكـون العائـدات           •  
ــد        ــدابري حتدي ــز ت ــة؛ وتعزي ــا يف االتفاقي ــع اجلــرائم املنصــوص عليه ــة شــاملة جلمي اإلجرامي

  ).٢و ١، الفقرتان ٣١املمتلكات وتعقبها وجتميدها وحجزها (املادة 
لة للشهود واخلرباء والضحايا وعند االقتضـاء ألقـارهبم مـن    اعتماد تدابري لتوفري محاية فاع  •  

ــذه        أيِّ  ــى أن تشــمل ه ــوارد املتاحــة، عل ــك يف حــدود امل ــب حمتمــل وذل ــام أو ترهي انتق
التدابري، قدر اإلمكان، توفري احلماية اجلسدية هلـؤالء األشـخاص ووضـع قواعـد اإلثبـات      

)؛ ومتديـد نطـاق هـذه    ٣٢ادة ذات الصلة وضمان إنفاذ هذه التدابري علـى حنـو واف (املـ   
  ).٣٧احلماية لتشمل املدعى عليهم املتعاونني (املادة 

  ).٣٣النظر يف اعتماد تدابري ونظم لتوفري محاية فعالة للمبلغني (املادة   •  
مواصلة االستثمار يف بنـاء القـدرات وضـمان تـوفري املـوارد الكافيـة لوكـاالت إنفـاذ القـانون            •  

شرطة ومكتب أمني املظامل؛ وضمان شغل منصـب مفـوض الشـرطة    سيما ال  املتخصصة، وال
  ). ٣٦(املادة 

دعم استقالل االدعاء عـن طريـق فصـل مكتـب مـدير النيابـة العامـة عـن مكتـب املـدعي             •  
  ).٣٦العام؛ وضمان استقالل وحدة تعقب املعامالت (املادة 

 الالزمـة لتشـجيع اجلنـاة    النظر يف إقرار أحكـام بشـأن املسـاومة القضـائية وتعزيـز التـدابري        •  
  ).٣٧لطات إنفاذ القانون (املادة على التعاون مع س

  ).٣٨  اعتماد تدابري لتعزيز التعاون بني املوظفني العموميني وسلطات التحقيق واالدعاء (املادة  •  
  ).٤٠  إقرار اآلليات املناسبة لتذليل العقبات اليت تنشأ عن تطبيق قوانني السرية املصرفية (املادة  •  
 (أ) ٢، الفقـرة  ٤٢النظر يف إقرار مبدأي االختصاص باجلاين واالختصاص باجملين عليه (املادة   •  

(د)) والوالية القضائية على تصرفات  ٢، الفقرة ٤٢و(ب))، ومبدأ محاية الدولة (املادة 
  (ج)). ٢، الفقرة ٤٢األجانب املشاركني يف جرائم غسل األموال (املادة 

يع نطاق الوالية القضـائية يف حالـة رفـض تسـليم األشـخاص غـري املـواطنني        النظر يف توس  •  
  ).٤، الفقرة ٤٢(املادة 

اعتماد تدابري لضمان تنسيق سلطات التحقيق والقضاء يف اإلجراءات مع نظرياهتا األجنبيـة    •  
  ).٥، الفقرة ٤٢(املادة 
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    حتسني تنفيذ االتفاقيةدت من أجل دِّاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُح  - ٤- ٢  
حددت توفالو حاجتها للحصول على تشريعات منوذجيـة ودعـم يف الصـياغة أو دعـم استشـاري      
ملكتب املدعي العام واألطراف املعنية الرئيسية، فضالً عن اجملتمع املدين. كمـا طلبـت توفـالو بنـاء     

  سل األموال.قدرات سلطات إنفاذ القانون عموماً، وتعزيز قدراهتا على كشف جرائم غ
    

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

    )٤٤تسليم اجملرمني (املادة     
)، الــذي ينطبــق علــى بلــدان    ٢٤-٧خيضــع تســليم اجملــرمني لقــانون تســليم اجملــرمني (الفصــل       

بلــد آخــر يوافــق عليــه رئــيس أيِّ إىل  إضــافةً ،الكومنولــث والبلــدان الــيت أبرمــت معهــا معاهــدات
بلـدان علـى هـذا النحـو حـىت تارخيـه.        د أيُّ). ومل ُتحـدَّ ٧د مبوجب الئحة (املادة الوزراء أو ُيحدَّ

) ويف خطــة لنــدن لتســليم املطلــوبني ٣ معاهــدة لتســليم اجملــرمني (اجلــدول ٣٧وتوفــالو طــرف يف 
داخل الكومنولث. وال تشترط توفالو وجود معاهدة لتسليم اجملرمني. ومن حيث املبدأ، تستطيع 

  توفالو استخدام االتفاقية كأساس قانوين، غري أهنا مل تفعل ذلك حىت اآلن. 
إلعـدام أو السـجن ملـدة سـنة     واجلرائم اليت ميكن تسليم اجملرمني فيها هي تلك اليت ُيعاقب عليها با

ذلك يشمل أنَّ من قانون تسليم اجملرمني). ورغم  ٥فأكثر، رهناً بشرط ازدواجية التجرمي (املادة 
هـا توفـالو.   جترِّم))، ُتستثىن اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيـة الـيت مل   ٤( ٥اجلرائم املالية (املادة 

  ماً على حاالت تسليم اجملرمني.ق شرط ازدواجية التجرمي تطبيقاً صاروُيطبَّ
) مــن قــانون ١( ٤وال تعتـرب توفــالو اجلــرائم املنصـوص عليهــا يف االتفاقيــة جــرائم سياسـية (املــادة    

ذ بـه اإلجـراءات   ذ إجـراءات تسـليم اجملـرمني علـى نفـس النحـو الـذي ُتنفَّـ        تسليم اجملـرمني). وُتنفَّـ  
ق احلقـوق األساسـية وضـمانات    ). كما ُتطبَّـ ١٥اجلنائية وختضع لنفس تدابريها االحترازية (املادة 

  من الدستور. ٢٢و ١١مراعاة األصول القانونية املنصوص عليها يف املادتني 
م ألغـراض التمييـز   ) من قانون تسليم اجملرمني على رفـض طلـب التسـليم املقـدَّ    ٢( ٦وتنص املادة 

ة أو جلرميـة سياسـية؛ غـري أهنـا     على أساس اجلنس أو العرق أو الدين أو اجلنسية أو اآلراء السياسـي 
  ال تنص على األصل اإلثين. ومل ُيحتج حىت اآلن مبسأليت املعاملة العادلة أو الغرض التمييزي.

مـن قـانون    ٦وتقر توفالو شروط التسليم وأسباب الرفض، طبقاً لشـروط معاهـداهتا. وتـنص املـادة     
سـليم اجملـرمني بنـاًء عليهـا. وال يوجـد      تسليم اجملرمني على األسـباب الـيت جيـوز لتوفـالو أن تـرفض ت     

طلـب تسـليم قُـدم     شرط تشريعي يقضي بالتشاور قبل رفض التسليم. ومل ترفض توفالو مطلقـاً أيَّ 
  إليها حىت اآلن.
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تـدابري مطبقـة    وُيعد رئـيس الـوزراء صـاحب السـلطة املركزيـة يف تسـليم اجملـرمني. وال توجـد أيُّ        
  اإلثبات.لتبسيط وتسهيل اإلجراءات ومتطلبات 
). ورغـم أنـه ميكـن لتوفـالو حماكمـة املـواطنني الـذين        ٥٨وال تقوم توفالو بتسليم مواطنيها (املادة 

  )). ٤( ٥٨))، ختضع حماكمتهم لتقدير املدعي العام (املادة ٦(-)٣( ٥٨ترفض تسليمهم (املادة 
فيهـا  )، جـرى  ضـد ستراسـل سولوسـيين    .آروال توجد سوى حالـة تسـليم واحـدة حـىت تارخيـه (     

  تسليم مواطن إىل توفالو بنجاح يف مسألة ال تتعلق بواقعة فساد.
    

    )٤٧و ٤٥نقل اإلجراءات اجلنائية (املادتان  ؛نقل األشخاص احملكوم عليهم    
قانون أو ممارسة متبعة بشأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم، باسـتثناء "خطـة نقـل         ال يوجد أيُّ

  ".داخل الكومنولثاجملرمني املدانني 
  قانون أو ممارسة متبعة بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية.  وال يوجد أيُّ

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

)، ٤٠-٧ختضع املساعدة القانونية املتبادلة لقانون املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة (الفصـل      
معاهـدات تتعلـق بتبـادل     تـربم توفـالو أيَّ   . ومل)٤الذي ينطبق على مجيع البلدان األجنبيـة (املـادة   

املساعدة القانونيـة، لكنـها طـرف يف النظـام املتعلـق باملسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة داخـل           
الكومنولــث. ومــن حيــث املبــدأ، تســتطيع توفــالو اســتخدام االتفاقيــة كأســاس قــانوين، غــري أهنــا    

مـن قـانون املسـاعدة     ٧و ٤زدواجية التجـرمي (اجلـزءان   تفعل ذلك حىت اآلن. وتشترط توفالو ا مل
املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة)، ويكـون للمـدعي العـام السـلطة التقديريـة لـرفض املسـاعدة يف حالـة          

  من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية). ١٢عدم استيفاء شرط ازدواجية التجرمي (املادة 
املركزيــة فيمــا يتعلــق مبســائل املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. وال توجــد واملــدعي العــام هــو الســلطة 

أنظمة أو إجراءات توجه تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف إطار زمين حمـدد، ومل تعتمـد   
توفالو تدابري لتبسـيط وتسـهيل اإلجـراءات ومتطلبـات اإلثبـات. ومل ختطـر توفـالو األمـم املتحـدة          

  كزية املعنية أو اللغة (اللغات) املقبولة ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة.بسلطتها املر
توفالو قد تقبل الطلبات العاجلة اليت ُتقدم شـفوياً  أنَّ )، غري ٨وجيب تقدمي الطلبات خطياً (املادة 

من خالل اإلنتربول أو قنـوات االتصـال املباشـرة مـع سـلطات إنفـاذ القـانون. وال يتنـاول قـانون          
املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية إمكانية تطبيق اإلجراءات اليت حيددها البلـد الطالـب. وتـنص    

  أنه مل يسبق استخدامها.إالَّ وصالت االتصاالت بالفيديو، على استخدام  ٥٥و ١٧املادتان 
  قوانني تتيح التبادل التلقائي للمعلومات مع البلدان األجنبية. وال توجد أيُّ
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ويــنص قــانون املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة علــى أســباب تقديريــة لــرفض املســاعدة القانونيــة  
بـالنظر   تقدمي املساعدة سيفرض عبئاً زائداً على مـوارد الـبالد، أو  أنَّ املتبادلة، منها الرفض على أساس 

ــة يف  ١٢إىل مجيــع الظــروف احمليطــة بالقضــية (املــادة   املســائل  (ز) و(ح) مــن قــانون املســاعدة املتبادل
املــدعي العــام حيــتفظ بســلطة  إالَّ أنَّ اجلنائيــة). ومل يــرد ذكــر املســائل املاديــة ضــمن أســباب الــرفض،   

تعتمد توفـالو   من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية). ومل ١٢ة لرفض املساعدة (املادة تقديري
  القانونية املتبادلة بسبب السرية املصرفية.  املساعدةتدابري تشريعية لضمان عدم رفض 

علـى  ومل ترجئ توفالو مطلقاً تقدمي املساعدة بسبب وجود حتقيق حملـي جـارٍ. وال يـنص القـانون     
أن تتشاور توفالو مع الدولة الطالبة قبل رفـض املسـاعدة أو إرجائهـا، أو أن تقـدم أسـباباً لـرفض       

  املساعدة القانونية املتبادلة.
 ٦٤و ٦٣ومثة قيد على استخدام املعلومات املتلقاة من خالل املساعدة القانونية املتبادلة (املادتان 

لدولـة الطالبـة   القانون ال يوجب إخطـار ا أنَّ جلنائية). غري من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل ا
يوجب القانون على توفالو إخطـار الدولـة الطالبـة     معلومات مربئة، كما ال قبل اإلفصاح عن أيِّ

  يف حالة عدم قدرة توفالو على االلتزام مبطلب السرية. 
مــن  ٣٤-٣٢ونيـة (املــواد  ت للسـجناء ألغــراض املســاعدة القان وتوجـد أحكــام تـنظم النقــل املؤقَّــ  

  هذه األحكام ال تغطي مجيع شروط النقل.أنَّ قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية)، غري 
  ومل يتطرق قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية لتكاليف املساعدة القانونية املتبادلة.

اآلن، أحــدمها وارد واآلخــر صــادر (ال يتعلقــان وهنــاك طلبــان للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة حــىت 
  طلب لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة حىت اآلن. بقضايا فساد). ومل ترفض توفالو أيَّ

    
  ي اخلاصة أساليب التحرِّ ؛التحقيقات املشتركة ؛التعاون يف جمال إنفاذ القانون    

    ).٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
لقانون من خالل االتفاقات أو الترتيبات الرمسيـة، وأيضـاً علـى حنـو     التعاون يف جمال إنفاذ ا حيصل

. وتوفالو عضو مراقب يف شبكة مكافحـة اجلرميـة عـرب    ةغري رمسي على أساس كل حالة على حد
الوطنية يف منطقة احمليط اهلادئ وعضو يف مبـادرة رؤسـاء الشـرطة يف جـزر احملـيط اهلـادئ وأمانـة        

  اإلنتربول عرب الشرطة االحتادية األسترالية.  معتعاون توفالو منتدى جزر احمليط اهلادئ. وت
وتوفــالو ليســت عضــواً يف جمموعــة إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املاليــة أو رابطــة وحــدات  

اتفاقـات تعـاون مـع وحـدات     أيِّ كمـا مل توقـع علـى     اهلـادئ االستخبارات املالية يف جـزر احملـيط   
  االستخبارات املالية األخرى.

  األخرى. وتشارك سلطات إنفاذ القانون يف توفالو يف التبادل الدوري ملوظفي إنفاذ القانون مع البلدان
  ومل يسبق لتوفالو جتربة استخدام هذه االتفاقية كأساس قانوين للتعاون يف جمال إنفاذ القانون. 
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  اتفاقات تنص على إجراء التحقيقات املشتركة. ومل تربم توفالو أيَّ
هـذا األمـر غـري     اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة، فـإنَّ      املبـدأ تطيع الشرطة من حيث وفيما تس

وقد توجد صـعوبات يف قبـول األدلـة املسـتمدة مـن       )٢٤-٢٠(الفصل موضح يف قانون الشرطة 
  تلك األساليب يف احملاكم.

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  

عــدم االلتــزام مبتطلبــات الشــكل واملضــمون اخلاصــة بطلبــات املســاعدة القانونيــة    دُّال ُيَعــ  •  
ــادة  ــة (امل ــرفض    ٢( ٨املتبادل ــة) ســبباً ل ــة يف املســائل اجلنائي ــانون املســاعدة املتبادل ) مــن ق

  ).٢١، الفقرة ٤٦املساعدة، لكنه قد يتسبب يف التأجيل (املادة 
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
  ُيوصى أن تقوم توفالو مبا يلي:

جترمي اجلرائم اإللزامية مبوجب هذه االتفاقية والنظر أيضاً يف جتـرمي اجلـرائم غـري اإللزاميـة       •  
  ).٧، الفقرة ٤٤للوفاء مبطلب ازدواجية التجرمي اخلاص بتسليم اجملرمني (املادة 

ثبــات املتعلقــة بتســليم النظـر يف إقــرار تــدابري لتبســيط وتســهيل اإلجـراءات ومتطلبــات اإل    •  
ــة و/أو نظــام إلدارة الطلبــات) مبــا يســمح      ــة داخلي ــادئ توجيهي اجملــرمني (مثــل وضــع مب

  ).٩، الفقرة ٤٤مبعاجلة طلبات التسليم بفاعلية وكفاءة (املادة 
تعديل تشـريعاهتا مبـا يضـمن عـدم ممارسـة السـلطة التقديريـة جلهـة االدعـاء ملنـع املالحقـة              •  

  ).١١، الفقرة ٤٤للمواطنني الذين ُيرفض تسليمهم (املادة القضائية احمللية 
، ٤٤  تضمني األصل اإلثين بني األغراض التمييزية اليت ُيرفض من أجلها تسليم اجملرمني (املـادة   •  

  ).١٥الفقرة 
  ). ١٧، الفقرة ٤٤إقرار اشتراط تشريعي يقضي بالتشاور قبل رفض التسليم (املادة   •  
هيل اإلجــراءات ومتطلبــات اإلثبــات مبــا يســمح بالتعامــل مــع طلبــات  النظــر يف تبســيط وتســ  •  

املساعدة القانونية املتبادلة بكفـاءة وفاعليـة، واعتمـاد تـدابري تشـريعية أو تـدابري أخـرى توجـه         
  ).٢٤و ١ ، الفقرتان٤٦تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف إطار زمين حمدد (املادة 

انونية صرحية للسـلطات املختصـة جتيـز هلـا أن ترسـل علـى حنـو اسـتباقي         النظر يف منح سلطة ق  •  
املعلومات إىل السلطات املختصة األجنبية دون طلب مسبق، مىت كان من املمكـن أن تسـاعد   

  ).٥و ٤، الفقرتان ٤٦ هذه املعلومات يف التحقيق أو املالحقة القضائية خارج البالد (املادة
بعدم رفض توفالو لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بسـبب  وضع أحكام تشريعية تقضي   •  

  ).٨، الفقرة ٤٦السرية املصرفية (املادة 
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اعتماد تدابري تشريعية تضمن تقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت تنطـوي علـى تـدابري          •  
جـرمي  غري قسرية يف حال انتفاء التجـرمي املـزدوج، والنظـر يف ختفيـف شـرط ازدواجيـة الت      

  ).٩، الفقرة ٤٦ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
التطــرق مبزيــد مــن الدقــة لشــروط النقــل املؤقــت للســجناء ألغــراض املســاعدة القانونيــة      •  

  ).١٢و ١١، الفقرتان ٤٦املتبادلة (املادة 
بـات املسـاعدة   إخطار األمم املتحدة بالسلطة املركزية واللغة (اللغات) املقبولـة لتقـدمي طل    •  

  ).١٤و ١٣، الفقرتان ٤٦القانونية املتبادلة (املادة 
النظر يف نشر املعلومات املتعلقة مبتطلبات توفالو اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة علـى    •  

  ).١٦و ١٥، الفقرتان ٤٦موقعها اإللكتروين لتوجيه البلدان الطالبة (املادة 
املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية يتناول إمكانيـة تطبيـق   النظر يف إضافة نص يف قانون   •  

  ).١٧، الفقرة ٤٦اإلجراءات احملددة من قبل البلد الطالب (املادة 
النص يف قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية علـى ضـرورة إخطـار الدولـة الطالبـة        •  

  ).١٩، الفقرة ٤٦(املادة معلومات مربئة لشخص متهم أيِّ قبل اإلفصاح عن 
إقرار نص تشريعي يقضي بإبالغ الدولة الطالبة يف حالة عدم قـدرة توفـالو علـى االلتـزام       •  

  ).٢٠، الفقرة ٤٦مبطلب السرية (املادة 
(ز) و(ح) واليت جيـوز مبوجبـها    ١٢إعادة النظر يف أسباب الرفض التقديرية املوضحة يف املادة   •  

املتبادلة مىت كـان مـن شـأن تقـدمي املسـاعدة فـرض عـبء زائـد علـى          رفض املساعدة القانونية 
  ).٢١، الفقرة ٤٦ موارد البالد، أو ينبغي رفضها نظراً جلميع الظروف احمليطة بالقضية (املادة

النص على عدم رفض توفالو لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة جملرد انطـواء اجلرميـة علـى      •  
  ).٢٢الفقرة  ،٤٦مسائل مالية (املادة 

النص يف قانون املساعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة علـى وجـوب إبـداء أسـباب رفـض           •  
) وعلـى أن تتشـاور توفـالو مـع     ٢٣، الفقـرة  ٤٦تقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة (املـادة   

  ).٢٦، الفقرة ٤٦الدولة الطالبة قبل رفض املساعدة أو إرجائها (املادة 
، ٤٦لة تكـاليف املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة مبـا يتماشـى مـع االتفاقيـة (املـادة          حتديد مسأ  •  

  ).٢٨الفقرة 
  ).٤٧النظر يف إقرار قانون بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   •  
مواصلة تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون على الصعيد الـدويل، مبـا يف ذلـك مـن خـالل        •  

نتربول واكتساب العضوية الكاملة يف فريق آسيا واحمليط اهلادئ املعين تعزيز العضوية يف اإل
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بغسل األموال وجمموعة إيغمونت. وينبغي على توفالو كذلك مواصلة تعاوهنا مـع البلـدان   
  ).٤٨ األخرى من خالل تبادل املوظفني ألغراض التدريب وبناء القدرات (املادة

خاصة حسب احلاجة ويف حدود املوارد املتاحة مبـا يف ذلـك مـن     استحداث أساليب حترٍٍّ  •  
خالل إقرار التشريعات املناسبة وتقدمي التدريب املناسب ملوظفي إنفـاذ القـانون وضـمان    

  ).٥٠قبول احملاكم لألدلة املستمدة من هذه األساليب (املادة 
  


