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    وافية خالصة  - ياًثان  
   هاييت    

 املتحدة  األمم اتفاقية تنفيذ سياق يفاييت هل سيواملؤسَّ القانوين اإلطار عن عامة حملة: مةمقدِّ  - ١  
    الفساد ملكافحة

، ٢٠٠٣كـانون األول/ديسـمرب    ١٠عت هاييت على اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف    وقَّ
  . ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ١٤لدى األمني العام لألمم املتحدة يف  ها عليهاوأودعت صك تصديق

مــن الدســتور، تشــكل  ٢-٢٧٦للمــادة  ووفقــاًويتبــع النظــام القــانوين هلــاييت نظــام القــانون املــدين. 
 القانون اجلنائي يف أُصِدرمن التشريع الوطين وتلغي كل القوانني املخالفة هلا. وقد  اًءاالتفاقية جز

  الزيارة القطرية. قيد التعديل يف أثناءوكان  ١٨٣٥ عام
واهليئات الرئيسية ملكافحة الفساد يف هاييت هي وحدة مكافحة الفساد، واللجنة الوطنية للمشـتريات،  

للقضـاء، واحملكمـة    العـايل واملفتشية العامـة للماليـة، والوحـدة املركزيـة لالسـتخبارات املاليـة، واجمللـس        
شـرطة القضـائية (وعلـى وجـه     العليا للحسابات واملنازعات اإلدارية، ورابطـة احملاسـبني املعتمـدين، وال   

  ووزارة العدل، والربملان. ،اخلصوص مكتب الشؤون املالية واالقتصادية التابع هلا)
مــن وحــدة مكافحــة  تتــألفأنشــأت احلكومــة جلنــة مشــتركة بــني الوكــاالت  ، ٢٠١٢ عــام ويف

رائب العامـة للجمـارك، ومصـلحة الضـ     اإلدارةالفساد، والوحدة املركزية لالسـتخبارات املاليـة، و  
ــة ــهرب         ،الوطني ــهريب والت ــاد والت ــة يف مكافحــة الفس ــة اللجن ــل والي ــاء. وتتمث ــلطات االدع وس
  ي وغسل األموال.ـالضريب

  من الدستور. ٢٤٤إىل  ٢٣٤ألحكام املواد من  العموميةجوانب اخلدمة كل وختضع 
عـدد مـن التـدابري     أيضـاً  اتُِّخـذ ، ٢٠٠٩ عـام  الوطنية ملكافحـة الفسـاد يف   االستراتيجيةومنذ إقرار 

ــه    ــاد ومكافحتـ ــع الفسـ ــانون منـ ــا يف ذلـــك قـ ــريعية، مبـ ــوال   ،التشـ ــل األمـ ــة غسـ ــانون مكافحـ وقـ
إىل  بسبب االفتقـار تقييم فعالية تشريعات مكافحة الفساد  يتسنَّ ملاإلرهاب. ومع ذلك،  ومتويل

 بيانات إحصائية.
    

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

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥ املواد( بالنفوذ املتاجرةو الرشو    
شخص طبيعي يعمل مبؤسسة أو هيئة عامة تتبـع اإلدارة العامـة    قصد بتعبري موظف عمومي "أيُُّي

مـن املرسـوم الصـادر     ٤الوطنية مبوجب صك تعيني أو عقد خيضع ألحكام القانون العام" (املـادة  
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ــايو أ ١٧يف  ــدِّ ٢٠٠٥يار/م ــذا       ل لاملع ــام)، بغــض النظــر عــن كــون ه ــة الع ــة املدني ــانون اخلدم ق
 نـاً عيَّكـان مُ أسـواء  و، أو مدفوع األجر أو غري مـدفوع األجـر  ، ناًعيَّأو ُم أو خمتاراً باًالشخص منتَخ
 ١٤جرميـة جنائيـة مبوجـب املـادة      نيلـي احمل نيعمـومي ال نيوظفاملـ  رشويعد دائم. و مت أبشكل مؤقَّ

القـانون قبـول املـوظفني العمـوميني     هـذا  من  ١١املادة  تشملمن قانون منع الفساد ومكافحته. و
جرميـة جنائيـة   فيعـد  زايـا غـري مسـتحقة    ملأولئك املوظفني  ا التماسأمَّللعطايا أو الوعود أو اهلدايا. 

، أو املزايـا غـري   غـري امللموسـة  كـام املنـافع   مـن تلـك األح   أيٌّ يشـمل . وال منه ١-٥مبوجب املادة 
أو الفسـاد   ،أداء مهـامهم يف املوظفني العمـوميني   إخفاقمة لصاحل طرف ثالث، أو املستحقة املقدَّ

  غري املباشر.
لطـرف  املُقدَّمـة  سـتحقة  املغـري   املزايـا لموسـة أو  املنـافع غـري   املوحيد غياب أحد العناصر املعيارية (

  .املعينتصنيف السلوك  إمكانيةثالث) من 
جرميـة جنائيـة   عموميـة  رشو وارتشاء موظفني عمـوميني أجانـب ومـوظفي منظمـات دوليـة      يعد و

  )منع الفساد ومكافحته من قانون ٦(املادة 
ــد َج ــادة      رَّوق ــالنفوذ (امل ــلبية ب ــة والس ــاجرة الفاعل ــاييت املت ــت ه ــاد     ٩-٥م ــع الفس ــانون من ــن ق م

اب اجلرم بطريقة غـري مباشـرة، أو املنـافع غـري امللموسـة، أو      ومكافحته). وال يغطي القانون ارتك
مفهوم الطرف الثالث املستفيد. وينحصر مفهوم املزيـة غـري املسـتحقة الـذي يـنجم عـن ارتكـاب        

  جرم املتاجرة بالنفوذ يف أنواع املزايا املنصوص عليها يف املادة.
  القانون الرشو يف القطاع اخلاص. ُمرَِّجوال ُي

    
    )٢٤و ٢٣ تانداملا( اإلخفاء ؛األموال غسل    

 املتأتيـة مـن االجتـار باملخـدِّرات وغـري      األصـول من قـانون "غسـل    ٢-٤واملادة  ١-١ُتجرِّم املادة 
وهي جرمية ُيعاقَب عليها بالسجن ملدة من اجلرائم اخلطرية" غسل عائدات اجلرائم اخلطرية ( ذلك

بالسـجن  التفاقيـة  احملـدَّدة يف ا كـل اجلـرائم    علـى ُيعاقَـب  ثالث سنوات). ومع ذلـك، ال  تزيد عن 
غسـل   أيضـاً  )٥٧و ٥(املادتـان   ثالث سنوات. ويغطي قانون "غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب"   

ذلـك  مـن   ٨خالل ارتكـاب إحـدى اجلـرائم األصـلية املدرجـة يف املـادة        ُجمعت مناألموال اليت 
االتفاقية، مثل اختالس املال العام مـن قبـل   القانون، اليت تتضمن بعض اجلرائم املنصوص عليها يف 

من قـانون منـع الفسـاد ومكافحتـه علـى       ٣-٥أشخاص يشغلون مناصب عامة. كما تنص املادة 
ــن بارتكــاب جرميــة غســل أمــوال    أيَّ أنَّ تســهيل حمــاوالت إخفــاء مصــدر    ، بغــرضشــخص أُدي

نون غسـل األمـوال   ألحكـام قـا   اًُيعاقـب طبقـ   ،رتكب عمل مـن أعمـال الفسـاد   ممتلكات ودخل ُم
  ومتويل اإلرهاب.
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التـآمر علـى ارتكابـه،     وأجـرم غسـل األمـوال،    ارتكـاب   ملشـاركة يف ا علـى  ق هاييت العقوبـة طبِّوُت
نفس العقوبة اليت تطبق على اجلرم  ه،املساعدة والتحريض على ارتكاب وأ ،ارتكابه لشروع يفا وأ

املخـدِّرات  باالجتـار  مـن  من قانون غسـل األصـول املتأتيـة     ٢-٢-٤و ١-٢-٤ تان(املادحبد ذاته 
ــك وغــري ــن اجلــرائم اخلطــرية   ذل ــادة  ،م ــل اإلرهــاب).      ٥٧وامل ــوال ومتوي ــانون غســل األم ــن ق م
 مشـــمولةواملســـاعدة والتحـــريض   الشـــروعم املشـــاركة وائجـــرأنَّ أشـــارت هـــاييت إىل   كمـــا

  من القانون اجلنائي. ٤٤و ٢ نياملادتب
  من قوانينها اخلاصة بغسل األموال. اًألمني العام لألمم املتحدة نسخإىل ا م هاييتومل تقدِّ
مـن قـانون    ٣-٥و ٢-٥و ٢د من القـانون اجلنـائي واملـوا    ٤٦املادة اإلخفاء جرمية مبوجب ويعد 

 يتنـاول (ج) مـن قـانون غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب. وال        ٥منع الفساد ومكافحته، واملـادة  
  .باملمتلكاتحتفاظ القانون استمرار اال

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

من القانون اجلنـائي علـى تبديـد املمتلكـات أو تسـريبها بشـكل        ١٣٤إىل  ١٣٠تعاقب املواد من 
مـن قـانون منـع الفسـاد      ٤-٥آخر من قبل فئات معيَّنة من املوظفني العموميني. كما ُتجرِّم املادة 

تبديــد املمتلكــات اململوكــة للدولــة والســلطات اإلقليميــة، واملؤسســات املســتقلة،         ومكافحتــه  
ــوظفني        وا ــة إىل امل ــات أخــرى مــن املمتلكــات املنقول ــدرج فئ ــها ال ت ــة احلكــم، لكن ــات الذاتي هليئ

  العموميني بفضل مناصبهم أو مهامهم.
مـن القـانون) لكنـه ال يغطـي االمتنـاع عـن        ٥-٥وُيجرِّم القانون إساءة استغالل الوظائف (املادة 

 أدائها على حنو غري قانوين.

  مبوجـب املـادة    وهـو جمـرَّم  مـن الدسـتور اإلثـراء غـري املشـروع،       ٢٤٣إىل  ٢٤١وتغطي املواد من 
  من القانون. ٢-٥

آب/  ٢٣مــن مرســوم  ٣٢وفيمــا خيــص اخــتالس املمتلكــات يف القطــاع اخلــاص، تعاقــب املــادة   
 ٣٣٧الذي ينشئ نظاماً خاصا للشـركات العموميـة احملـدودة، وفقـاً للمـادة       - ١٩٦٠أغسطس 

من  ١٤-٥املادة أمَّا املديرين الذين يسيؤون استغالل ممتلكات الشركات.  -من القانون اجلنائي 
ــق    ــيت ال ُتطبَّ ــانون، ال ــتغالل املمتلكــات اخلاصــة       إالَّ الق ــاءة اس ــى إس ــب عل ــديرين، فُتعاِق ــى امل عل

بالشـــركات الـــيت متلـــك الدولـــة فيهـــا حصصـــاً، أو اهليئـــات غـــري احلكوميـــة، أو املؤسســـات أو   
  ى تربعات أو إعانات حكومية، أو تلك املعفاة من الضرائب.التعاونيات اليت تتلق
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    )٢٥ املادة( العدالة سري إعاقة    
من قانون منع الفساد ومكافحته استخدام القوة البدنية، أو التهديد أو الترهيب،  ٢١ُتجرِّم املادة 

بالشـهادة   أو عرض مزية غري مستحقة للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتـدخل يف اإلدالء 
إىل  ١٨٣أو تقدمي أدلة يف إجراء يتعلق بارتكاب أفعال ُمجرَّمة وفقاً للقانون. وتعاقب املـواد مـن   

 من القانون اجلنائي على التهجم على القضاة وضباط الشرطة. ١٩٢
    

    )٢٦ املادة( االعتبارية لشخصياتا مسؤولية    
مـن   ٥٨واجلنائية للشخصيات االعتباريـة (املـادة   يقر القانون يف هاييت باملسؤولية املدنية واإلدارية 

مـن القـانون املنشـئ للقواعـد العامـة       ٩٢و ٩١قانون غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، واملادتـان     
من قانون منع  ٨و ٧املتعلقة باملشتريات العمومية واتفاقات االمتياز لألشغال العمومية، واملادتان 

  الفساد ومكافحته).
 ٧). وُتلقـي املـادة   ٢ع الفساد وحماربته على مجيع الشخصيات االعتباريـة (املـادة   وُيطبَّق قانون من

من القانون املسؤولية اجلنائية على الشخصيات االعتبارية فيما يتعلق جبرائم الفساد، وتـنص علـى   
تلــك املســؤولية ال تســتبعد مســؤولية األشــخاص الطبيعــيني املســؤولني شخصــيا عــن ارتكــاب  أنَّ 

د وشــركائهم. وتشــمل اجلــزاءات املنطبقــة علــى الشخصــيات االعتباريــة زيــادة        جــرائم الفســا 
  الغرامات وعقوبات أخرى مثل فرض قيود على أنشطة الشركة أو حلّها.

    
    )٢٧ املادة( والشروع املشاركة    

مـن القـانون اجلنـائي. كمـا ُيَعـدُّ أولئـك        ٤٥و ٤٤ُتجرَّم املشاركة يف ارتكاب اجلرمية يف املـادتني  
  الذين يساعدون أو حيرضون على ارتكاب اجلرمية شركاء فيها. 

من القانون اجلنـائي). ومـع ذلـك، فإنـه      ٢على الشروع يف ارتكاب مجيع اجلرائم (املادة  بعاقَُيو
 إذا كـان منصوصـاً  إالَّ )، ال ُيعاقَـب علـى الشـروع يف ارتكاهبـا     اجلـنح اديـة ( فيما خيص اجلـرائم الع 

مـن القـانون اجلنـائي). وُيجـرَّم الشـروع يف       ٣عليه حتديداً يف القـانون الـذي ُيجـرِّم اجلـرم (املـادة      
  ارتكاب بعض جرائم الفساد وليس كلها. 

  وال توجد نصوص ُتَجرِّم اإلعداد الرتكاب جرمية.
    

    )٣٧و ٣٠ املادتان( القانون إنفاذ سلطات مع التعاون واجلزاءات؛ واملقاضاة ةاملالحق    
يــنص تشــريع هــاييت علــى عقوبــات مطبقــة علــى جــرائم الفســاد تراعــي جســامة اجلــرم. وتشــمل   
العقوبــات املنطبقــة الســجن، والغرامــات، وإعــادة املمتلكــات، وإســقاط األهليــة لشــغل املناصــب   
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ويف حالة اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف قـانون منـع الفسـاد ومكافحتـه        العمومية ملدة مخسة أعوام، 
  ُينشر احلكم الصادر يف الصحف املطبوعة.

بإذن من اجمللس الـذي ينتمـون إليـه    إالَّ وال ميكن توقيف أعضاء اهليئة التشريعية أثناء أداء مهامهم 
بة الــرئيس، ورئــيس مــن الدســتور). وال بــد مــن موافقــة ثلثــي جملــس النــواب حملاســ   ١١٥(املــادة 

ــدائم، وأعضــاء      ــة، وأعضــاء اجمللــس االنتخــايب ال ــوزراء ووزراء الدول ــوزراء، وال ــا  ال احملكمــة العلي
، والقضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة التابعـة حملكمـة الـنقض، وأمـني         للحسابات واملنازعـات اإلداريـة  

ــة؛ فيحيــل أيَّ مــن الدســتور). وال حيظــى مفــوض احلكومــة بســلطة تقد   ١٨٦املظــامل (املــادة  يري
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٤٣شكوى أو ادعاء يتلقاه إىل قاضي التحقيق (املادة 

من قانون اإلجـراءات   ٩٦وينص النظام القانوين على اإلفراج عن املتهم إىل حني احملاكمة (املادة 
ــادة    ــة) وإخــالء الســبيل (امل ــرئيس أ    ٨٠اجلنائي ــانون نفســه). كمــا جيــوز لل ــواً  مــن الق ن ميــنح عف

  من الدستور). وال توجد إمكانية لإلفراج املشروط أو اإلفراج املبكر. ١٤٦ (املادة
علـى وقـف    ٢٠٠٥أيار/مـايو   ١٧من مرسوم  ١٩٩و ١٩٨و ١٩٢و ١٩١و ١٤٠وتنص املواد 

املوظف عن العمل أو عزله. وأكدت السلطات أنه جيوز اختاذ اإلجراءات التأديبية ضـد املـوظفني   
  بالتوازي مع اإلجراءات اجلنائية. العموميني

ويــنص قــانون منــع الفســاد ومكافحتــه علــى عقوبــة إضــافية حتــرم املــوظفني العمــوميني مــن تــويل   
مناصــب يف اإلدارة الوطنيــة العموميــة أو ممارســة النشــاط املهــين الــذي كــانوا يقومــون بــه وقــت    

  لقانون).من هذا ا ٢٢ارتكاهبم جرم الفساد، وذلك ملدة مخس سنوات (املادة 
  ومل تضع هاييت تدابري لتعزيز إعادة دمج اجملرمني املدانني يف اجملتمع.

وجيوز لألشخاص املالحقني يف جرائم فساد، الذين يتعاونون مع السلطات املختصـة، أن يسـتفيدوا   
ــة املخفَّفــة (املــادة      ــة. وحيــدد القاضــي تلــك العقوب ــانون منــع الفســاد   ١٦مــن ختفيــف العقوب مــن ق

. ومع ذلك، ال جيوز هلؤالء األشخاص أن حيصلوا علـى إعفـاء كامـل مـن العقوبـة. ومل      ومكافحته)
تنضـم هـاييت    ُتتََّخذ تدابري من أجل محايـة األشـخاص املتـهمني الـذين يتعـاونون مـع السـلطات، ومل       

  أليِّ اتفاقات بشأن معاملة األشخاص املتهمني الذين يتعاونون على الصعيد الدويل.
    

    )٣٣و ٣٢ املادتان( واملبلِّغني الشهود محاية    
من قانون منع الفساد ومكافحته على ضرورة إقرار قـانون يضـمن محايـة املـبلغني      ١٨تنص املادة 

والشهود واخلـرباء. وخـالل الزيـارة القطريـة، كـان الربملـان بصـدد اعتمـاد مشـروع قـانون يتعلـق            
مثــل  دة جــدااق جــرائم حمــدَّ حبمايــة الشــهود. وأُشــري إىل بعــض تــدابري محايــة الشــهود يف ســي       

  االختطاف وأخذ الرهائن.
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مـن قـانون اإلجـراءات     ٥١و ٥٠وجيوز للضحايا أن يشـاركوا يف اإلجـراءات القانونيـة (املادتـان     
أن يرفـع دعـوى مدنيـة للحصـول علـى       أليِّ شـخص كـان ضـحية جلرميـة فسـاد      اجلنائية)، وجيـوز 
  من القانون املدين). ١١٦٨تعويض (املادة 

  تعقد هاييت أيَّ اتفاقات مع أيِّ دول أخرى إلعادة توطني األشخاص احملميني.ومل 
دة حلماية املبلغني، ومع ذلك قُـدَِّم مشـروع قـانون يف الربملـان خـالل الزيـارة       وال توجد تدابري حمدَّ

، الــذي أنشــأ وحــدة مكافحــة ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٨مــن مرســوم  ١٩القطريــة. وتــنص املــادة 
ه ينبغي للمدير العام للوحدة أن يكفل محاية هوية األشخاص املتورطني والشـهود  الفساد، على أن

  الذين يقدمون املعلومات، وعدم اختاذ أيِّ تدابري انتقامية ضد املبلغني أو الشهود.
    

    )٤٠و ٣١ املادتان( املصرفية السرية واملصادرة؛ واحلجز التجميد    
مـن   وغـري ذلـك   ل املتأتيـة مـن االجتـار باملخـدِّرات    من قـانون غسـل األصـو    ٩-٢-٤ُتشرِّع املادة 

من قانون غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب، تـدابري لتجميـد مـا ينـتج         ٦٤اجلرائم اخلطرية، واملادة 
عن غسل األموال من ممتلكات ودخل واحلجز عليـه ومصـادرته. وإذا مل تكـن املمتلكـات املزمـع      

يمـة مكافئـة فيمـا خيـص جـرائم غسـل األمـوال.        مصادرهتا متاحة، جيوز مصادرة ممتلكـات ذات ق 
وتنص تلك األحكام أيضاً على إمكانية مصادرة املمتلكات يف غياب حكم إدانة، ومصادرة كل 
املمتلكات اليت اكتسبها مرتكب اجلرم منذ بـدء ارتكابـه اجلرميـة، مـا مل يكـن مبقـدور األشـخاص        

  ات.املعنيني الكشف بوضوح عن املصدر الشرعي هلذه املمتلك
عن املمتلكات واألدوات وغريها من املعدات  ا، فضالًوميكن جتميد عائدات اجلرمية واحلجز عليه

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٢٥املستخدمة أو املزمـع اسـتخدامها يف ارتكـاب اجلـرائم (املـادة      
  من قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب). ٤٦واملادة 

ــاً  ــا واألمــوال املصــادرة تطبيق ــديرها     لق ــة وي ــاد إىل الدول ــل اإلرهــاب تع نون غســل األمــوال ومتوي
). وجيوز بيع األصول يف مزاد يعقده املكتب ٦٨الصندوق اخلاص ملكافحة اجلرمية املنظمة (املادة 

  املعين بإدارة الصناديق اخلاصة.
ذريعـةً   من قانون منع الفساد ومكافحته على أنه ال جيوز اختـاذ السـرية املصـرفية    ٢٠وتنص املادة 

من  ١٢ملنع وحدة مكافحة الفساد من احلصول على معلومات من املؤسسات املالية طبقاً للمادة 
-٣و ١-٣-٣الـذي أُنشـئت الوحـدة مبوجبـه. وتـنص املادتـان        ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٨مرسوم 

من قانون غسل األصول املتأتية مـن االجتـار باملخـدِّرات وغـري ذلـك مـن اجلـرائم اخلطـرية،          ١-٤
ى أنــه ال ميكــن اختــاذ الســرية املصــرفية ذريعــةً لــرفض طلــب للحصــول علــى معلومــات متعلــق  علــ

من قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب  ٤٣و ٤١بتحقيق يف جرائم اقتصادية. وتتناول املادتان 
  السرية املصرفية.
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    )٤١و ٢٩ املادتان( اجلنائي السجل التقادم؛    
سـنة لكـل جـرائم     ٢٠من قانون منع الفساد ومكافحتـه علـى فتـرة تقـادم قـدرها       ١٧تنص املادة 

الفساد، يف حني ال ختضع العقوبات والغرامات لفترة تقادم. وينص الدستور على أنَّ فترة التقادم 
ة أو مـن  مـن تـاريخ تـرك املسـؤول اخلدمـ     إالَّ سنة املتعلقة باإلثراء غري املشروع ال تبدأ  ٢٠البالغة 

). وختضع اجلـرائم األخـرى خبـالف جـرائم     ٢٤٣تاريخ تعليق "العوامل اليت متنع املالحقة" (املادة 
مـن القـانون    ٤٣إىل  ٤١سنة. وترسي املواد من  ٢٠سنوات و ٣الفساد لفترة تقادم تتراوح بني 

صراحة علـى   اجلنائي القواعد املتعلقة بتحديد العقوبة على أساس األحكام السابقة، لكن ال تنص
  إمكانية أن ُيؤخذ يف االعتبار السجل اجلنائي للمذنب يف دولة أخرى.

    
    )٤٢ املادة( القضائية الوالية    

من قانون اإلجراءات اجلنائية، والية حماكم هاييت على كل اجلرائم املرتكبة داخل  ١٣حتدِّد املادة 
ئية حملـاكم هـاييت مبحاكمـة مـواطين     من قانون اإلجراءات اجلنا ٧و ٦و ٥أراضيها. وتسمح املواد 

هاييت واألجانب وشركائهم يف اجلرم على اجلرائم املرتكبة خارج هـاييت إذا كانـت تلـك اجلـرائم     
تقوض أمنها أو ارُتِكبت ضد أحد مواطنيها. وال تقيم هاييت والية قضـائية علـى اجلـرائم املرتكبـة     

ة مســجلة يف هــاييت، أو اجلــرائم الــيت علــى مــنت الســفن الــيت ترفــع علــم هــاييت أو علــى مــنت طــائر 
الـيت   ارتكبها شـخص عـدمي اجلنسـية وكـان حمـل إقامتـه املعتـاد يف هـاييت، أو األعمـال التحضـريية          

  لغسل أموال. بت يف اخلارجِكارُت
، ١٩١٢كـانون األول/ديسـمرب    ٤الفـارين، الصـادر يف   تسليم اجملرمني من قانون  ٤وتنص املادة 

بتسليم مواطنيهـا املطلـوبني يف اخلـارج الـذين خيضـعون للواليـة القضـائية         هاييت ال تسمحأنَّ على 
ــات، أو          ــع دول أخــرى جتــري حتقيق ــا م ــاييت أن تنســق إجراءاهت ــة. وتســتطيع ه ــا الوطني حملاكمه

  مالحقة، أو إجراءات تقاضٍ فيما خيص السلوك ذاته.
    

    )٣٥و ٣٤ املادتان( الضرر عن التعويض الفساد؛ أفعال عواقب    
من القانون الذي يضع أسـاس القواعـد العامـة املنظمـة لترسـية عقـود        ٩٤إىل  ٩١املواد من  تنص

ــذها املشــتريات و ــه  ١٢الصــادر يف  تنظيمهــا،وتنفي ــة  ٢٠٠٩حزيران/يوني ــات إداري ــى عقوب ، عل
ُمقـدمي العطـاءات وأصـحاب عقـود املشـتريات، فضـلًا عـن وكـالء اهليئـة املتعاقـدة، بسـبب             ضـد 

بــل جيــوز أن تشــمل تلــك اجلــزاءاُت إلغــاَء العقــود أو إهناءهــا. وأشــارت         ممارســات التــدليس. 
ارتكاب اجلرم ينطبق  الذي ُيستند إليه يف إلغاء وإبطال االتفاق القائم علىاملبدأ أنَّ السلطات إىل 

 حاالت الفساد.  أيضاً يف
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رض لضـرر  مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة أيَّ شـخص يـرى أنـه تعـ         ٥٧إىل  ٥٠ومتنح املواد من 
نتيجة جلرم ما احلق يف أن يرفع قضية مدنية أمام قاضي حتقيـق. ومـن خـالل تلـك القضـية، جيـوز       

  من القانون املدين. ١١٦٨للضحية املطالبة بتعويض عن الضرر الذي حلق به، طبقاً للمادة 
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦ املواد( اهليئات بني فيما والتنسيق املتخصِّصة السلطات    
الفســاد هــي إحــدى املؤسســات الوطنيــة املســؤولة عــن منــع الفســاد واكتشــافه.  وحــدة مكافحــة 

وتتمتع الوحدة بسلطة إجراء حتقيقات، لكـن لـيس هلـا سـلطة مباشـرة يف مالحقـة قضـايا الفسـاد         
قضائيا. وُتحال القضايا إىل السلطات القضائية، وال سيما مفوض احلكومـة، حبيـث تـتمكن تلـك     

ــام باملالحقــ   ــن القي ــذا اإلجــراء عمليــ   الســلطات م ــة   ة القضــائية. ويتســبب ه ــن متابع ا يف احلــد م
التحقيقات وتأخريها. ومل ُتقدَّم إحصاءات بشـأن حـاالت التـأخري أو قضـايا الفسـاد بوجـه عـام.        
ويــؤثر نقــص تلــك املعلومــات علــى حتليــل مــدى التــأخري. وال تــنظم اللــوائح اإلجــراءات املتعلقــة   

علـى حنـو يكفـل اسـتقالل هـؤالء       كافيـاً  رقيتـهم وتدريبـهم تنظيمـاً   باختيار وكالء النيابة العامة وت
 األعضاء العاملني يف السلطة القضائية. 

وينبغي تعزيز الفصل بني السلطات لضمان اسـتقالل السـلطة القضـائية. ويف هـذا الصـدد، ينبغـي       
ــانون مركــز القضــاة الصــادر يف     ــث يتضــمن  ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ١٧إصــالح ق ، حبي

ديد التلقائي ملدة خدمة القضاة. ومن شأن هذا التعـديل أن يسـد الفـراغ القـانوين بـني تعـيني       التج
 القضاة وترقيتهم. 

ويــنص القــانون واالتفاقــات املربمــة بــني الوكــاالت علــى التعــاون بــني الســلطات الوطنيــة. وأنشــأ 
شـتركة فيمـا بـني    ، اللجنـة امل ٢٠١٢حزيران/يونيـه   ٢٠القرار، الذي اعتمده اجمللس احلكومي يف 

  ي، والتهريب، والفساد، وغسل األصول. ـاهليئات ملكافحة التهرب الضريب
من قانون اإلجراءات اجلنائية على إلزام املوظفني العموميني باإلبالغ عن أعمال  ١٩وتنص املادة 

ات مـن الدسـتور املـوظفني العمـوميني بـإبالغ السـلط       ٢٤١الفساد اليت حييطون هبـا، وُتلـزِم املـادة    
  املختصة عن اجلرائم املرتكبة ضد اخلزانة العامة وحاالت اإلثراء غري املشروع. 

من قانون غسل األصول املتأتيـة مـن االجتـار باملخـدِّرات      ٧-٢-٢إىل  ٥-٢-٢وتنص املواد من 
وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية، على التعاون بني القطاع اخلاص والسلطات الوطنية (األمر الـذي  

داد تقــارير بشــأن املعــامالت املشــبوهة). كمــا يــنص علــى هــذا التعــاون قــانون غســل  يتطلــب إعــ
األموال ومتويل اإلرهـاب. ومـع ذلـك، مل ُتالَحـظ عمليـا أيُّ تـدابري تعـاون رمسيـة بـني السـلطات           

  الوطنية والقطاع اخلاص.
قَبـل الشـكاوى   لإلبـالغ عـن أعمـال الفسـاد. وتُ     ا سـاخناً ا وخطًّإلكتروني وقد أقامت هاييت موقعاً

  املُْغفَلة اهلوية.
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    اجليِّدة واملمارسات الناجحة التجارب  - ٢- ٢  
ُتظهــر اإلصــالحات التشــريعية واملؤسســية، مبــا يف ذلــك إنشــاء وحــدة مكافحــة الفســاد      •  

  واعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد، التزام احلكومة مبكافحة الفساد.
    

    التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢  
  التوصيات العامة املتعلقة بالفصل الثالث من االتفاقية:

االستمرار يف تطوير نظام اإلحصاءات اجلنائية يف البلد للتمكن على حنو ممنهج من إنتاج   •  
بيانـــات إحصـــائية موحـــدة يف كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل ســـري الـــدعوى (التحقيقـــات،  

  واملالحقة، واإلدانة).
  التوصيات احملدَّدة:

عن املنافع غري امللموسـة، واملزايـا    تعديل قانون منع الفساد ومكافحته حبيث يتضمن أحكاماً    •  
املمنوحة ألطراف ثالثـة، ومفهـوم االمتنـاع عـن أداء املهـام واالرتكـاب غـري املباشـر للجرميـة          

 (ب)) ١٥ومفهوم االلتماس من ِقبل موظف عمومي (املادة  )(أ) و(ب) ١٥(املادة 

جرائم اختالس املمتلكات وتبديدها أو تسريبها بشكل آخـر لتشـمل مجيـع     توسيع نطاق  •  
فئات املوظفني العموميني فضالً عن كل فئـات املمتلكـات، مبـا يف ذلـك املمتلكـات غـري       

 )١٧العمومية لكن املرتبطة مبوظف عمومي حبكم منصبه (املادة 

نفوذ، ومنح املزايا ألطـراف ثالثـة،   النظر يف جترمي االرتكاب غري املباشر جلرمية املتاجرة بال  •  
يف توسـيع نطـاق املزايـا غـري املسـتحقة النامجـة عـن         واملنافع غـري امللموسـة. والنظـر أيضـاً    

 (أ) و(ب)) ١٨ارتكاب جرم املتاجرة بالنفوذ ليشمل كل فئات املزايا (املادة 

مهامه الرمسية  النظر يف اعتبار امتناع املوظف العمومي عن أداء عمل ما يف سياق ممارسة  •  
 )١٩جرمية جنائية (املادة 

 )٢١النظر يف جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص (املادة   •  

ــع         •   ــة اخــتالس املمتلكــات يف القطــاع اخلــاص ليشــمل مجي النظــر يف توســيع نطــاق جرمي
 )٢٢األشخاص والكيانات يف القطاع اخلاص (املادة 

ــق علــى     •   ــة مــن اجلــرائم    الســعي إىل جعــل جرميــة غســل األمــوال تنطب أوســع طائفــة ممكن
األصلية، وجعلها تنطبق، كحد أدىن، على طائفة شاملة من اجلرائم اجلنائية احملـدَّدة وفقـاً   

 ) (أ) و(ب))٢( ٢٣لالتفاقية (املادة 
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النظر يف تعريف مفهوم "اإلخفاء" وتأكيد أنه يشتمل علـى العناصـر املنصـوص عليهـا يف       •  
 )٢٤االتفاقية (املادة 

ــع جــرائم الفســاد واألعمــال      بو  •   ســع هــاييت أن تنظــر يف جتــرمي الشــروع يف ارتكــاب مجي
 ))٣) و(٢( ٢٧التحضريية لتلك اجلرائم، حسب تعريفه يف االتفاقية (املادة 

املطبقـة علـى فئـات معيَّنـة      االمتيـازات القضـائية واإلجرائيـة   تقييم ما إذا كان تقييد نطاق   •  
 ضـمان التحقيـق الفعـال يف قضـايا الفسـاد ومالحقـة       من املوظفني العموميني سيساعد يف

 ))٢( ٣٠مرتكبيها ومقاضاهتم (املادة 

النظر يف حرمان األشخاص املدانني يف قضايا فساد من تويل مناصب يف منشـآت متلكهـا     •  
 ) (ب)) ٧( ٣٠الدولة كليا أو جزئيا (املادة 

ألشــخاص املــدانني بارتكــاب الســعي إىل تعزيــز تــدابري مــن شــأهنا تســهيل إعــادة إدمــاج ا  •  
 ))١٠( ٣٠جرائم يف اجملتمع (املادة 

ا مصـادرة ممتلكـات مكافئـة للقيمـة الـيت      تعديل التشريع املتعلق باملصادرة، حبيث جييـز إمَّـ    •  
ا مصادرة العائدات املتأتية عن مجيع اجلرائم واليت جرى تنطوي عليها جرمية الفساد، وإمَّ
ا فضـالً عـن كـل مـا تـأتَّى مـن هـذه العائـدات مـن دخـل           حتويلها، أو حتويرها، أو مزجهـ 

 ))٦) إىل (٤( ٣١ومنافع (املادة 

مواصـــلة اإلصـــالحات التشـــريعية لتـــوفري احلمايـــة الفعالـــة للشـــهود واخلـــرباء وذويهـــم.    •  
يف الـــدخول يف اتفاقـــات مـــع دول أطـــراف أخـــرى فيمـــا خيـــص هـــذه احلمايـــة  والنظـــر
 ))٣) إىل (١( ٣٢ (املادة

 )٣٣ تنفيذ التدابري املناسبة حلماية األشخاص املبلغني (املادة النظر يف  •  

مواصــلة تعزيــز دور وحــدة مكافحــة الفســاد واســتقاللية الســلطات املعنيــة بالتحقيقــات      •  
 )٣٦واملالحقة والسلطات القضائية، وذلك من خالل إمدادها باملوارد املناسبة (املادة 

لضــمان رصــد قضــايا الفســاد بــني وحــدة مكافحــة  توثيــق التعــاون بــني ســلطات الدولــة   •  
الفساد، وأجهزة النيابة العامة واحملاكم. وتعزيز استقاللية السـلطات املتخصِّصـة وقـدرهتا    

 )٣٦على تنسيق أعماهلا بغية معاجلة قضايا الفساد بفعالية (املادة 

ــذين يتعــاونون مــع ســلطات الت       •   ــق النظــر يف مــنح حصــانة مــن املالحقــة للمــذنبني ال حقي
واملالحقــة. واختــاذ تــدابري حلمايــة أولئــك األشــخاص والنظــر يف الــدخول يف اتفاقــات أو  

 ))٥) إىل (٣( ٣٧ترتيبات تتعلق مبعاملتهم على الصعيد الدويل (املادة 
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الفعـال  تنسيق بغية زيادة الإنشاء قنوات للتعاون وتبادل املعلومات بني السلطات الوطنية   •  
 )٣٨(املادة 

وبـني تلـك السـلطات     ،لتعاون بـني السـلطات الوطنيـة املعنيـة بـالتحقيق واملالحقـة      تعزيز ا  •  
 ))١( ٣٩القطاع اخلاص فيما يتعلق جبرائم الفساد (املادة كيانات و

 لكـي تسـمح بـأن يؤخـذ بعـني االعتبـار       هاييت أن تنظر يف تعديل تشريعاهتا الوطنية بوسع  •  
 )٤١(املادة  عقوبةد حتديد اليف دولة أخرى عنأن صدر دانة سبق حكم إ أيُّ

علـى مـنت سـفينة ترفـع علـم       ارُتكبـت  اجلرائم الـيت على لمحاكم ل الوالية القضائيةحتديد   •  
 ) (ب))١( ٤٢لة يف هاييت (املادة هاييت أو على منت طائرة مسّج

 :علىاكمها الوالية القضائية حمل حتديدأن تنظر يف  اًضأي بوسع هاييت  •  

ــها شــخص عــدمي اجلنســية  جــرائم الفســاد    ○   ــيت يرتكب ــاد   ،ال ــه املعت يف  يقــع حمــل إقامت
 ) (أ) و(ب) و(د))٢( ٤٢ضد أحد مواطنيها أو ضد الدولة (املادة  ،إقليمها

 ) (ج))٢( ٤٢يف اخلارج بالكامل (املادة ُترتكب لغسل األموال اليت تحضري أعمال ال  ○  

ض تســـليمه رفَوُيـــيمهـــا يف إقل نيغـــري املـــواطنشـــخص مـــن اجلـــرائم الـــيت يرتكبـــها   ○  
  ))٤( ٤٢ (املادة

    
    االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل ُحدِّدت اليت التقنية، املساعدة من االحتياجات  - ٤- ٢  

  تنفيذ التوصيات املذكورة أعاله:من أجل املساعدة التقنية التالية إىل هاييت تاج حت
الرقابيـة  ؤسسـات  املمـوظفني العـاملني يف   والدرايـة العمليـة لل  قدرات البناء  علىاملساعدة   •  

 والقضاء

لبيانـات  انشـر  سـمح ب املساعدة املاليـة إلنشـاء قاعـدة بيانـات وطنيـة للسـجالت اجلنائيـة ت         •  
 بانتظام اإلحصائية

 )، وغريها٢٢و ١٨و ١٥املساعدة التشريعية (املواد   •  

  )٣٢الفيديو (املادة  بواسطة التداولاملساعدة املالية حلماية هوية الشهود من خالل   •  
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    الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  
    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  

 ٤٥و ٤٤ املواد( اجلنائية اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل اجملرمني؛ تسليم    
    )٤٧و

املتأتية من صول وقانون غسل األ، فارينخيضع تسليم اجملرمني للدستور، وقانون تسليم اجملرمني ال
االجتــار باملخــدِّرات وغــري ذلــك مــن اجلــرائم اخلطــرية، وقــانون غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب   

  قت عليها هاييت.غسل األموال)، واملعاهدات اليت صّدعلقة باجلرائم املت (يف
علــى  هممتســليســمح ببوجــود معاهــدة، ولكنــها قــد ت اًال جتعــل هــاييت تســليم اجملــرمني مشــروطو

تطبـق  أساس املعاملة باملثل. وتعترف هاييت باالتفاقية كأساس قانوين لتسـليم اجملـرمني، ولكنـها مل    
جـة يف املعاهـدات   دَراجلـرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة مُ    أنَّ . وأفادت هـاييت بـ  ا قطذلك عملي

ــيت   ــة ال ــا الثنائي ــد . انضــمت إليه ــع اجلمه   فق ــة م ــاييت معاهــدات ثنائي ــة  أبرمــت ه ــة الدومينيكي وري
  يرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية.أاملتحدة لربيطانيا العظمى و واململكة

على أساس السلوك الذي يقوم  دَّدح ُتيتازدواجية التجرمي، ال دون توافروال ميكن تسليم اجملرمني 
ب عاقَـ الـيت يُ اجلـرائم  هـي  مرتكبيهـا   تسليمطلب عليه اجلرم. واجلرائم اليت جيوز لدولة أخرى أن ت

إىل  راًعليها بالسجن ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، وهو ما ينطبق على أغلب جرائم الفساد نظـ 
اجلــرائم اخلطــرية. وال ميكــن تســليم ضــمن مــن القــانون اجلنــائي تعتربهــا  ٢٠إىل  ٧ مــن املــواد أنَّ

  االتفاقية.املشمولة ب رائماجلبتتعلق جرائم مرتكيب 
). فـارين من قانون تسليم اجملـرمني ال  ٤واملادة  ،من الدستور ٤١(املادة مواطنيها م هاييت سلِّوال ُت

إىل  حيل السلطات القضيةَ. ويف مثل هذه احلاالت، ُتةاكماحمل وإمَّاتسليم ا الإمَّمبدأ ُيطبَّق ولذلك 
ألحكـام الـيت   اجلرائم اخلطرية األخـرى. وال ميكـن تطبيـق ا    مثلما حيدث يف، فوراًسلطات االدعاء 

مـن   ٥٠٢(املادة  يف إحدى املعاهدات صراحةًتكن مذكورة سلطات دولة أخرى ما مل  تصدرها
  قانون اإلجراءات املدنية).

ارين). فــمــن قــانون تســليم اجملــرمني ال ٩و ٨جلــرائم السياســية (املادتــان مــرتكيب ار تســليم حظَــوُي
سياسية. وعالوة على ذلـك، ال ميكـن للبلـد    عترب جرائم جرائم الفساد ال ُت وأشارت هاييت إىل أنَّ

  اجلرمية املعنية جرمية مالية.جملرد أنَّ أن يرفض طلب تسليم 
مبسطا لتسليم اجملرمني يف احلاالت اليت يوافق فيها الشخص علـى تسـليمه.    هاييت إجراًءدد ومل حت

يف د االحتجـاز  الشخص قي وضعارين على إمكانية فمن قانون تسليم اجملرمني ال ٢٨وتنص املادة 
احلــاالت العاجلــة. وال يــنص القــانون علــى إمكانيــة التشــاور مــع الدولــة الطــرف الطالبــة قبــل أن  
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قانون غسل األصـول املتأتيـة مـن االجتـار     لكن . َم اجملرملطلب تسليل تلقيةُاملالطرف  ترفض الدولةُ
  .تتعلق هبذا األمر اليتمن األحكام  اًدباملخدِّرات وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية يتضمن عد

اتفاقـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف بشـأن نقـل احملتجـزين. وقـد قبلـت هـاييت            هاييت أيَّربم ومل ت
  كم عليه يف بلده األصلي على أساس مبدأ املعاملة باملثل.بالفعل نقل شخص ُح

  وال توجد يف هاييت أحكام حملية بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية.
    

    )٤٦ املادة(املتبادلة  نيةالقانو املساعدة    
أحكام بشأن التعاون الدويل يف  توجدلتعاون الدويل. وبشأن اا ما عايتشريع اًمل تعتمد هاييت إطار

 مـن  واملـواد  ٦-٢-٥إىل  ١-٢-٥املـواد مـن    علـى وجـه التحديـد يف    حالة جرائم غسل األموال
االجتـار باملخـدِّرات وغـري ذلـك مـن      من قانون غسل األصول املتأتية مـن   ١٠-٤-٥إىل  ١-٤-٥

مشروع  كانمن قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب. و ٨٣إىل  ٧٩ من اجلرائم اخلطرية، واملواد
تسليم اجملرمني اخلاصة بمادة هتدف إىل توسيع نطاق األحكام  تضمنيقانون منع الفساد ومكافحته 
عنـد اعتمـاد الـنص    ولكـن ُحـذفت تلـك املـادة     جـرائم الفسـاد.   ليشـمل  واملساعدة القانونية املتبادلة 

  ال توجد أحكام حملية بشأن التعاون الدويل يف حالة جرائم الفساد.لذلك النهائي. و
، مباشــرةً ٤٦وميكنــها أن تطبــق املــادة   ،هــاييت أن تســتخدم االتفاقيــة كأســاس قــانوين تســتطيع و
مـة باتفـاق   لَزُمتلـك الـدول    ال تكـون حينمـا   ،سيما يف عالقاهتا مـع الـدول األطـراف األخـرى     ال

ــديل. و ــادة     لب ــة (امل ــوانني العادي ــى الق ــة األســبقية عل مــن الدســتور)،   ٢-٢٧٦لمعاهــدات الدولي
تدابري مساعدة قانونية متبادلة ال تنطـوي علـى تـدابري    توافق على ميكن أن  اوأشارت هاييت إىل أهن

  ا.مازدواجية التجرمي، وهو أمر مطلوب عمودون توافر قسرية، حىت 
 ) مـن االتفاقيـة مشـمولةٌ   ٣( ٤٦طلب مساعدة وفقا للمادة ميكن من أجلها تقدمي واألسباب اليت 

بقانون غسل األصول املتأتية من االجتـار باملخـدِّرات وغـري ذلـك مـن اجلـرائم اخلطـرية،        يف أغلبها 
  الذي يقتصر على جرائم غسل األموال.

جـرائم   القـائم علـى  ملسـاعدة  اطلـب  تلـيب  أن  ييتجيوز هلامبدأ التطبيق املباشر لالتفاقية، على  بناءو
  رتكبها أشخاص اعتباريون وأن حتيل املعلومات دون طلب مسبق.ا
عـن عـدد مـن اجملـاالت      سـؤولة أيضـاً  املوزارة العـدل واألمـن العـام، وهـي      يفالسلطة املركزية تتمثل و

أن  فـيمكن أيضـاً   احلاالت العاجلة، يفأمَّا األخرى. وجيب إرسال الطلبات عرب القنوات الدبلوماسية. 
املباشـر   التواصـل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول) أو عـن طريـق      عن طريقل الطلبات رَسُت

 ٢- ٤- ٥القنــوات الدبلوماســية (املــادة  الوقــت نفســه عــرب يفبشــرط أن ُترَســل ســلطات هــاييت، مــع 
  دِّرات وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية).قانون غسل األصول املتأتية من االجتار باملخ من
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من خـالل التطبيـق املباشـر لالتفاقيـة وقـانون غسـل       يف هاييت والسرية  االختصاصمبادئ وُتراَعى 
  األصول املتأتية من االجتار باملخدِّرات وغري ذلك من اجلرائم اخلطرية.

يتجـاوز مـا تـنص     رفض طلـب املسـاعدة  لـ سـباب  األمـن   امن القانون عـدد  ٢-٢-٥املادة  وتورِد
السـرية  حبجـة  من القانون، رفض طلب املساعدة  ٢-٢-٥للمادة  اًقاالتفاقية. وال ميكن، وفعليه 

وأشارت هاييت إىل أنـه ال ميكـن رفـض طلـب تعـاون فيمـا يتعلـق جبرميـة فسـاد           فحسب، املصرفية
  للجرمية جوانب مالية.جملرد أنَّ 

  لبات املساعدة واالستجابة هلا.وال توجد إحصاءات عن اإلطار الزمين لتنفيذ ط
وال ينص التشريع الوطين على نقل األشخاص احملكوم علـيهم أو األشـخاص الـذين يقضـون مـدة      

  .ضمان عدم التعرضبواسطة الفيديو، و التداولالعقوبة بغرض اإلدالء بالشهادة، واستخدام 
طلـــب املســـاعدة وجيـــب، مـــن حيـــث املبـــدأ، أن تتحمـــل الدولـــة الطالبـــة التكـــاليف املتعلقـــة ب

ــة مــن االجتــار باملخــدِّرات وغــري ذلــك مــن       ١٠-٤- ٥  (املــادة ــانون غســل األصــول املتأتي مــن ق
  .خمصَّصةترتيبات جيوز القيام باخلطرية)، ولكن  اجلرائم

م إىل الدولـة الطالبـة،   قـدَّ ُتوف السـجالت اإلداريـة املتاحـة لعامـة النـاس سـ       وأشارت هاييت إىل أنَّ
  قانون حلماية البيانات.ه ال يوجد يف هاييت أن توضحأو

  ا مع الواليات املتحدة.يثنائ اًقوقد أبرمت هاييت اتفا
    

   اخلاصة يالتحرِّ أساليب املشتركة؛ التحقيقات القانون؛ إنفاذ جمال يف التعاون    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨ املواد(

هاييت من خالل منظمات وشبكات مثل اإلنتربـول والشـبكة القاريـة لتبـادل     يف سلطات التتعاون 
املعلومات ألغراض املساعدة املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة وتسـليم املطلـوبني التابعـة ملنظمـة الـدول        

التصـديق  مع الشرطة الوطنية للجمهورية الدومينيكية ومن خالل  أيضاًاألمريكية. وتتعاون هاييت 
  دة األطراف.ات متعدِّاتفاقعلى 

اتفاقيــة مكافحــة الفســاد إىل التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القــانون والتحقيقــات املشــتركة ويســتند 
ذلك متكنت سلطات إنفاذ القـانون  لواتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. و

رغم عدم وجود أحكام قانونيـة   يف هاييت من التعاون مع الشرطة الوطنية للجمهورية الدومينيكية
لمعلومــات املتعلقــة األساســي لتبــادل جيــري التعــيني ضــباط اتصــال. و جــرىحمليــة. ويف املاضــي، 

  .يف املقام األول بإنفاذ القانون مع الواليات املتحدة
اصــة مثــل املراقبــة اإللكترونيــة اخل ريتحــالبشــأن اســتخدام أســاليب  تاعتمــدت هــاييت تشــريعاو

جيعـل أحكـام قـانون    ممـا  من قانون منع الفساد ومكافحتـه)   ١٩الفساد (املادة ائم جرللتحقيق يف 
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) ١-٣-٣غسل األصول املتأتية من االجتـار باملخـدِّرات وغـري ذلـك مـن اجلـرائم اخلطـرية (املـادة         
اخلاصـة   ريتحـ الاتفاقـات بشـأن اسـتخدام أسـاليب      يف قضايا الفسـاد. ومل تـربم هـاييت أيَّ    ساريةً

  الدويل.على الصعيد 
    

    اجليِّدة واملمارسات التجارب الناجحة  - ٢- ٣  
نونيـة  من التدابري فيما يتعلـق باملسـاعدة القا   متنوعةهاييت على طائفة  ات يفتشريعالنص ت  •  

  ))٣( ٤٦املتبادلة (املادة 
    

    التنفيذ اليت تواجه التحّديات  - ٣- ٣  
من أجل مواصلة بذل اجلهود الالزمة إلنشاء نظام معلومات وجعله يعمل بكامل طاقته،   •  

 مجعا منهجيامجع املعلومات املتعلقة حباالت التعاون الدويل 

ــة (موظفــ     •   ــز الســلطة املركزي ــدربوالنظــر يف تعزي ن، اإلدارة والرصــد، ون متخصصــون م
 الدويلمجيع أشكال التعاون ص املهارات اللغوية) فيما خي

إنشـاء نظـام وحيـد جلميـع اجلـرائم وتوضـيح       بالنظر يف حتديث تشريعات تسليم اجملـرمني    •  
علـى  مل هـذه التشـريعات   ت. وميكن أن تشـ اجملرمني اإلجراءات واألسس القانونية لتسليم

 )٤٤وتوضيح أسباب الرفض (املادة  هاوتبسيط يةجراءات اإلثباتلتعجيل اإلآليات 

ازدواجيــة  حالــة عــدم تــوافر  يف اجملــرمني تســليم املوافقــة علــىر يف أن تنظــ بوســع هــاييت  •  
املنصوص عليها يف االتفاقية ولكـن  باجلرائم جرائم مرتبطة يف تسليم الالتجرمي وأن تأذن ب

 ))٣) و(٢( ٤٤(املادتان  السجن املفروضة عليهمال جيوز تسليم مرتكبيها بسبب مدة 

يف مواطنيهـا   ملالحقـة اإلجراءات الالزمة اختاذ ضوح واكمها بوالوالية القضائية حملد يحتد  •  
ــة  ــليم حال ــض تس ــر وال( همرف ــازة  يف أيضــاًنظ ــة إج ــليم    إمكاني ــت أو التس ــليم املؤق التس

 ))١٣) إىل (١١( ٤٤ ة) (املادما تنفيذ حكم ألغراض

 ))٩( ٤٤النظر يف تنظيم وتنفيذ آلية مبسطة لتسليم اجملرمني (املادة   •  

 )٤٥اتفاقات بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة النظر يف إبرام   •  

املســاعدة القانونيــة املتبادلــة املنصــوص عليهــا يف  حــاالتاعتمــاد تشــريعات بشــأن مجيــع   •  
 ))٨) و(٣( ٤٦أسباب واضحة للرفض (املادة حتديد االتفاقية و

 ))١٣( ٤٦اإلرسال املباشر لطلبات املساعدة إىل السلطة املركزية (املادة  إجازةالنظر يف   •  

النظر يف السماح بنقل األشخاص احملتجـزين أو األشـخاص الـذين يقضـون مـدة العقوبـة         •  
 ))١٢) إىل (١٠( ٤٦ ةبغرض اإلدالء بشهادهتم (املاد
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بواسـطة   التـداول عـن طريـق   االسـتماع  جلسـات  عقـد  أن تنظر يف السماح ب بوسع هاييت  •  
 ))١٨( ٤٦الفيديو (املادة 

لـتمكني  لاإلجـراءات   ملـدة زمنية لإلجـراءات واالحتفـاظ بسـجالت    حتديد ُمهل النظر يف   •  
 ))٢٤) و(١٣( ٤٦تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة (املادتان من 

 ))٢٧( ٤٦للشهود (املادة لضمان عدم التعرض النظر يف وضع تدابري   •  

 ))٢٩( ٤٦السجالت احلكومية (املادة من لنظر يف تعزيز اإلجراءات املتعلقة بنقل نسخ ا  •  

النظــر يف اعتمــاد تشــريعات بشــأن نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة أو إبــرام اتفاقــات مــع دول     •  
 )٤٧أخرى يف هذا الصدد (املادة 

ــراف بشــأن املســاعدة         •   ــددة األط ــة ومتع ــات ثنائي ــرام اتفاق ــر يف إب ــة  النظ ــة املتبادل القانوني
 ))٢( ٤٨) واملادة ٣٠( ٤٦والتعاون املباشر بني سلطات إنفاذ القانون (املادة 

م املراقــب، لياصــة مثــل التســ اخلتحــري الاعتمــاد تشــريعات تســمح باســتخدام أســاليب     •  
يف ألسـاليب  إبرام اتفاقـات أو ترتيبـات بشـأن اسـتخدام هـذه ا     بـ عند الضرورة، تسمح، و

 )٥٠لدويل (املادة ا سياق التعاون
    

    االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل ُحدِّدت اليت التقنية، املساعدة من االحتياجات  - ٤- ٣  
  املساعدة التقنية التالية لتنفيذ التوصيات املذكورة أعاله:إىل هاييت تاج حت

 )٤٦و ٤٤التعاون الدويل (املادتان اخلاصة باملساعدة على حتسني قوانينها   •  

 )٥٠و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٤معاهدات واتفاقات جديدة (املواد وضع   •  

بـني  تنسـيق  الو ،دةقدرات وخربات حمـدَّ  لسلطة املركزيةمن أجل إكساب اتقدمي املساعدة   •  
  )٥٠و ٤٦و ٤٤السلطات القضائية وسلطات االدعاء فيما يتعلق بالتعاون الدويل (املواد 

 


