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    خالصة وافية  -ثانيًا  
    بليز    

مة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لبليز يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مقدِّ  -١  
    الفساد  ملكافحة

ورئيســــتها الشــــرفية امللكة إليزابيث الثانية،  ،نظام ملكي دســــتوريبليز هي دولة ذات ســــيادة هلا 
النظام و. ١٩٨١أيلول/ســـــبتمرب  ٢١أصـــــبحت بليز دولة مســـــتقلة يف قد ووميثلها احلاكم العام. 

ليزي. ودســـتور بليز كوالنظام األســـاســـي اإلن لوســـكســـوينغاألنمن القانون  مســـتمد فيها القانوين
فإن أي قانون يتعارض مع الدســــتور يكون باطًال  ومن مث(الدســــتور) هو القانون األعلى يف بليز، 

حمكمة االســتئناف النهائية لبليز يف  بصــفة). وتعمل حمكمة العدل الكاريبية ٢(املادة  بقدر تعارضــه
  واجلنائية. املسائل املدنية

  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٢املتحدة ملكافحة الفساد يف انضمت بليز إىل اتفاقية األمم و
ومن مث فلم صــــارمًا.  اتتبع بليز هنجًا ثنائيًّفاملحلي،  إدماج القانون الدويل يف القانونخيص  فيما أما

  مجيع أحكام االتفاقية يف القانون املحلي. ُتدمج بعُد
ـــــاد مدير النيابة ا ـــــية ملكافحة الفس ـــــات الرئيس ـــــس ـــــمل املؤس لعامة، والنائب العام، ووحدة وتش

  ، والبنك املركزي يف بليز.العموميةشرطة بليز، وجلنة اخلدمة  وإدارةاالستخبارات املالية، 
لســـنة  ١٠٥قانون منع الفســـاد (الفصـــل  هيواألجزاء الرئيســـية من تشـــريعات مكافحة الفســـاد 

 ،١٩٨١لســـنة  ١٠١والقانون اجلنائي (الفصـــل  ،"قانون منع الفســـاد") بصـــيغته املعدلة، ،٢٠٠٧
، "قانون اإلجراءات بصيغته املعدلة، "القانون اجلنائي")، وقانون اإلجراءات اجلنائية (بصيغته املعدلة

حة) غســـــــل األموال واإلرهاب (الفصـــــــل  كاف قانون (م ية")، و حة  ،١٠٤اجلنائ كاف قانون م "
قانون وحد غســـــــل ية ةاألموال") و ملال ــــــتخبارات ا قانون وحد ،٠٢:١٣٨(الفصـــــــل  االس  ة"

  االستخبارات املالية").
يف أربع جوالت يف  اســتعرضــتبليز عضــو يف املجموعة الكاريبية ومنظمة الدول األمريكية، وقد و

يف فرقة العمل أيضــًا إطار آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفســاد. وهي عضــو 
ت من اســتعراضــات يف منطقة البحر الكارييب، وقد خضــعت لثالث جوالاملعنية باإلجراءات املالية 

  مثانية تقارير متابعة.مشلتها و التقييم املتبادل
    

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

    )٢١و ١٨، و١٦، و١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد   
ــــــو املوظفني العموميني للمواد  قانون منع من وامللحق الثالث  ٢٧و ٢٦و ٢٤و ٢٢خيضــــــع رش

من  ٣٠٣تنص املادة ومن القانون اجلنائي.  ٣٠٧إىل  ٣٠٣و ٣٠١و ٢٩٩و ٢٨٩واملواد  ،الفساد
موظفًا  ،قد يصـــبح بأنه أو ،يصـــبح نَّفعل يرتكبه شـــخص توقعًا منه بأ أيَّ القانون اجلنائي على أنَّ
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القانون اجلنائي عنصــــر "عرض الرشــــوة"، بينما  يشــــمليندرج حتت جرمية الرشــــو. وال  ايًّعموم
  قانون منع الفساد عنصر "الوعد بالرشوة". يشمل  ال
) والقانون اجلنائي (املادة ٢"املوظف العمومي" مبوجب قانون منع الفســـاد (املادة  تضـــمن تعريفايو

الذين مت تعيينهم يف مناصـــب واملوظفني  ، العمومينيفضـــًال عن املوظفني ،) املوظفني املنتخبني٢٩٩
الفرع العســـكري أو موظفي الشـــركات اململوكة للدولة،  على التعريفان يشـــتملال والقضـــائيني. 

يستثين تعريف "امليزة" مبوجب قانون منع والقانون اجلنائي املوظفني غري العاملني بأجر.  يشمل وال
 ويتضمنتضمن فوائد غري مادية. يوال  ،دوالر بليزي ٢ ٥٠٠من  قيمة ميزة مادية أدىن أيالفساد 

، وفقًا للسلطات واجلهات تنطوي"ميزة خاصة"  يم" مبوجب القانون اجلنائي أتعريف "املقابل القيِّ
  فوائد غري مادية. على ،احلكومية
من  ٣٠٢ادة من قانون منع الفســــــاد وامل ٢٨و ٢٧و ٢٦ارتشــــــاء املوظفني العموميني (املواد  وُيجرَّم

شخص آخر يقبل  يَّموظف أو أ يَّ"أ من قانون منع الفساد على أنَّ ٢٨املادة  وتنصُّالقانون اجلنائي). 
 على ذلك احلصــــول حياولأو ذلك أو يوافق على قبول  أو مقابل أو ميزة، أي هبة حيصــــل بفســــادأو 

املوظف أو الشـــخص   ذلكذلك من أجل قيام  غريأو مكافأة أو  ًالنفســـه أو ألي شـــخص آخر؛ حتفيز
  ".ُجرمًا، فإنه بذلك يرتكب صاحب العملمبنصبه شؤون أعمال وظيفته أو بيتعلق  فيما بأي فعل
  رشو وارتشاء املوظفني األجانب وموظفي املنظمات العامة. وال ُيجرَّم
ن اجلنائي) من القانو ٢٩٠قبول املتاجرة بالنفوذ (املادة  وُيجرَّمعرض املتاجرة بالنفوذ.  وال ُيجرَّم

  أو "النفوذ املفترض". األطراف الثالثة املستفيدةولكنه ال يشمل 
 الترويج لعقد دح بلوغه من حيثجترمي الرشـــو واالرتشـــاء يف القطاع اخلاص ( انفذت بليز جزئيًّو

  من قانون منع الفساد). ٢٤أي عقد وحتديد سعره (املادة  تدبري احلصول علىأو  هأو تنفيذ
    

    )٢٤و ٢٣ن تا(املاد اإلخفاء ؛غسل األموال  
من قانون مكافحة غســل األموال).  ٣لالتفاقية (املادة  وفقًا ، وذلكجيرم قانون بليز غســل األموال

شاركة يف وُتجرَّم يف القانون ساعدة عمليات غسل األموال ارتكاب امل على ذلك، أو التآمر  ،أو امل
تقدمي النصـــح بشـــأنه، أو أو  ،أو تســـهيله والتحريض عليه،تيســـري ذلك والشـــروع يف ارتكاهبا، أو 

  ) قانون مكافحة غسل األموال).د( )١( ٣(املادة  تدبري ارتكاهبا
غســـل األموال، الذي يشـــمل اجلرائم املرتكبة خارج نطاق  بشـــأنتتخذ بليز "هنج مجيع اجلرائم" و

من قانون مكافحة  ١٠و اءب ٢ انالتجرمي املزدوج (املادت اشتراطواليتها القضائية، شريطة استيفاء 
"ُتعد املمتلكات  ،) من قانون مكافحة غســـــل األموال١(اء ب ٢مبوجب املادة وغســـــل األموال). 

ل هذه املنفعة، ة أو متثِّمن جرمي شخصية مستمدَّةل منفعة عائدات متأتية من اجلرمية إذا كانت تشكِّ
لشــر". وأي ممتلكات غري مبا ممباشــر أ على حنوكان ذلك أا، وســواء ا أو جزئيًّكليًّ عليها  ُيتحصــَّ

ملادة  فيما الرتكاب جرمية أو  نتيجة (أ) من قانون مكافحة  )٢(اء ب ٢يتعلق هبا تعترب "منفعة" (ا
  األموال). غسل
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(ب) من قانون  )١( ٣ إخفاء عائدات اجلرمية (املادة مســـألة النص املتعلق بغســـل األموال ويشـــمل
  من القانون اجلنائي). ١٧١السلع املسروقة (املادة بتعامل الكذلك مسألة مكافحة غسل األموال) و

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

من خالل األحكام املتعلقة  ، وذلكيف القطاعني العام واخلاص أو تبديدها اختالس املمتلكات ُيجرَّم
إىل  ١٣٩واليت ال تشـــمل األفعال املرتكبة لصـــاحل أطراف ثالثة (املواد ، باالســـتمالك العدمي األمانة

(املادة  بالتســـريب بأي شـــكل غري قانوينومن خالل األحكام املتعلقة  ،من القانون اجلنائي) ١٤٦
  وامللحق الثالث (ز) من قانون منع الفساد). ٢٢
  الوظيفة.  غاللتمنع الفساد إساءة اس مللحق الثالث (أ) من قانونمن خالل اقتراهنا با ٢٢جترم املادة و

غري  القانون تبيَّن أنه نَّغري أاإلثراء غري املشــــروع مبوجب قانون احليازة غري املشــــروعة؛  وقد ُجرِّم
  ).٢٠٠٥لسنة  ٣دستوري (استئناف مدين رقم 

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة   

لة، وهي حتديدًا األحكام يتعلق عدد من األحكام الواردة يف القانون اجلنائي  ــــــري العدا بإعاقة س
أو  ،أو الشـــاهد ،فأو املحلَّ ،القضـــائي املأمورأو  ،املتعلقة باســـتخدام العنف بقصـــد منع القاضـــي

بأي  ،املحامي قانوين، من العمل  عام أو الطرف، يف أي إجراء  ملدعي ال كانأو الوكيل أو ا  حنو 
)؛ واإلدالء بشـــــهادة ٢٤٩احلنث باليمني أو التحريض على احلنث باليمني (املادة و)؛ ٢٤٠(املادة 

أو  ،أو إزالته إتالفهأو  عمومي)؛ وتزييف أي سجل ٢٥٤األدلة (املادة  وتلفيق)؛ ٢٥٢زور (املادة 
)؛ ٢٥٨(املادة  حتويره)؛ وإزالة أي ســــند أو مســــتند أو إخفائه أو إفســــاده أو ٢٥٦إخفائه (املادة 

أمر أي  بعصيان)؛ والتسبب يف قيام أي شخص ٢٦٠أي موظف قضائي أو حمكمة (املادة وخداع
)، ٢٦٣مســـــار العدالة (املادة  وصـــــد)، ٢٦٢(املادة  أو أي أمر قضـــــائي اســـــتدعاء أو أمر مثول

  ).٢٦٧ومقاطعة أو اعتراض إجراءات أي حمكمة (املادة 
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة   
من القانون اجلنائي مصـــطلح "شـــخصـــية" على أنه يشـــمل شـــركة أو مؤســـســـة.  ١٦ادة امل تعرف
" على أنه يشمل الشخصية الشخصصطلح "املمن قانون مكافحة غسل األموال  ٢املادة  وتعرف

 أو شـــركة مســـامهة ،حوزة ممتلكاتأو احتاد شـــركات، أو  ،أو شـــراكة شـــركة،االعتبارية، مثل 
قادرة  ُمدجمةجمموعة أخرى غري أو  منظمةأو أي  ،أو مشروع مشترك ،أو نقابة رابطة،أو  ،ةحمدود

إذا ارتكبت  ،مبوجب قانون منع الفســـــادوأو الدخول يف التزامات.  معينة على اكتســـــاب حقوق
من جــانــب أي موظف بــاهليئــة  عمــديإىل أي إمهــال  ىهيئــة اعتبــاريــة جرميــة وكــان ذلــك يعز

من  ٢٩ة االعتبارية جرمية وجيوز معاقبتهما (املادة االعتبارية، فقد ارتكب هذا الشــــــخص واهليئ
  قانون منع الفساد).

ال تســـتثين  نفســـه ومســـؤولية الشـــخصـــيات االعتبارية ومســـؤولية املديرين أو املوظفني عن الفعل
  املالية. اجلزاءاتلشخصيات االعتبارية هي ا املتاح فرضها علىالوحيدة  واجلزاءاتبعضهم البعض. 
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    )٢٧ع (املادة املشاركة والشرو  
من القانون اجلنائي املشـاركة، اليت تشـمل التحريض، أو إصـدار األوامر،  ٢١و ٢٠املادتان  تشـمل

. الترويج، أو املســـاعدة، أو التيســـري، أو التشـــجيع، أو االلتماسأو تقدمي املشـــورة، أو التدبري، أو 
فســاد، التحريض واملشــاركة. ، جبانب امللحق الثالث (ك) من قانون منع ال٢٢و ٤٩وجترم املادتان 
أو  ،يعنيمن قانون مكافحة غســـل األموال نطاق املســـؤولية لتطال أي شـــخص  ٧وتوســـع املادة 

  أو يتآمر على ارتكاهبا. ،أو يدبر ارتكاب جرمية غسل األموال ،م مشورةأو يقدِّ ،ضحيرِّ
املادة  تشـــملمن القانون اجلنائي. كما  ١٨اجلرائم الواردة يف املادة  بشـــأن مجيعالشـــروع ُيجرَّم و

ــــــاد واملادة  ٤٩ ــــــل األموال املحاولة والشــــــروع.  ٧من قانون منع الفس من قانون مكافحة غس
  للجرائم املتعلقة بالفساد. اإلعدادُيجرَّم جمرد  وال
    

    )٣٧و ٣٠ املادتانالقانون (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ   
بليز جمموعة واســعة من العقوبات على اجلرائم املتعلقة بالفســاد. ومع ذلك، يبدو أن بعضــها  تطبِّق

ية ملوظفي  بالنظر إىلغري كاٍف  يازات قضـــــــائ خطورة اجلرمية. وال ُتمنح أي حصـــــــانات أو امت
  العموميني.  بليز

ـــــت  ـــــتور بليز). ٢( ٥٠لزامية (املادة إإن املقاضـــــاة ليس  مدونة قواعد املدعني العامنيقدم تو) من دس
عدم املقاضــاة للمراجعة  بشــأن قراراتال. وختضــع لالدعاءبشــأن الســلطة التقديرية  توجيهيةإرشــادات 

  )).٢٠٠٦يف موريشيوس ( ضد مدير النيابة العامة Mohattقضية و ،من الدستور ١٢٧القضائية (املادة 
ــــــراح املتهمو ــــــتور واملاد٥( ٥بكفالة (املادة  جيوز إطالق س من قانون  ٥٧و ٥٦ن تا) من الدس

اإلجراءات املتعلقة بتوجيه االهتام). وجيوز للمحكمة أن ترفض اإلفراج بكفالة إذا رأت أن املتهم 
  مل يقدم ضمانات كافية تضمن املثول أمام املحاكمة.

جلاين مؤهًال لإلفراج املشـــروط من قانون بليز بشـــأن اإلفراج املشـــروط، يكون ا ٥مبوجب املادة و
عند انتهاء نصـــــف مدة احلبس، فيما خيص ارتكاب جرائم جســـــيمة، أو يف حالة انتهاء ثلث مدة 

  احلبس فيما خيص ارتكاب جرائم بسيطة.
عن العمل مؤقتًا أو إهناء خدمته بسبب ارتكابه سوء سلوك جسيم،  عموميجيوز إيقاف موظف و

لإلجراء  من لوائح اخلدمة العامة يف بليز)، وفقًا ٨٥بالفساد (املادة  أفعاًال ُجرمية ذات صلةيتضمن 
، الذي ميكن تنفيذه بالتزامن مع اإلجراءات اجلنائية. وال يوجد ما نفســـه القانون املتوخَّى مبقتضـــى

  ينظم عملية إعادة تعيني املوظفني العموميني املتهمني بارتكاب جرمية.
  دماج.مل تنشئ بليز برناجمًا إلعادة اإل

ـــــلطتها التقديرية،  مما ُيعزى إىليف حني ال يوجد أي اتفاق تفاوضـــــي لتخفيف العقوبة يف بليز،  س
املقاضــاة يف أي مرحلة  أن يوقفاملقاضــاة أو  إىل ءاللجو مدير النيابة العامة عن يســتنكفجيوز أن 

مبقتضــى قبل إصــدار حكم إذا قدم اجلاين املزعوم معلومات مفيدة. وجيوز لقاضــي املحكمة العليا، 
ــــــخص يقدم أدلة كاملة وحقيقية  كتابية من موافقة مدير النيابة العامة، أن يأمر مبنح العفو ألي ش

  االثبات). من قانون ٩٥عند التحقيق األويل أو املحاكمة األولية (املادة 
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    )٣٣و ٣٢ املادتانغني (محاية الشهود واملبلِّ  
غرض لف باســم برنامج محاية العدالة، عَرُي ًادالة، "يضــع النائب العام برناجممبوجب قانون محاية الع

، ولكْن)). ١( ٤تزويد املشــاركني، مبوجب هذا القانون، باحلماية أو املســاعدة أو كليهما" (املادة 
وضــحت أائم املقررة وفقًا لالتفاقية، ال ينطبق ذلك إال على غســل األموال، وكما فيما يتعلق باجلر

ـــــهود  ـــــأن تغيري مكان اإلقامة للش ـــــلطات احلكومية، مل يتم تنفيذه. ومل تربم بليز اتفاقيات بش الس
  واخلرباء، ولكنها ميكن أن تتعاون على أساس كل قضية على حدة.

ستثناء ما يتعلق باملادة بليز تدابري محاية حمددة لل تطبِّقوال  من قانون منع الفساد اليت  ٣٢مبلغني، با
  هذا القانون. مبقتضىتوفر محاية حمدودة للمبلغني عن الوقائع املتعلقة باجلرائم 

    
    )٤٠و ٣١ املادتانالتجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (  

من قانون مكافحة غســل األموال. وخيضــع  ٤٩املصــادرة املســتندة إىل اإلدانة مبوجب املادة  ُتنظَّم
"، حســب التعريف الوارد هلا يف املادة مشــوبة بالريبةللمصــادرة املســتندة إىل اإلدانة أي "ممتلكات 

كن إذا مل يكن من املموواليت تشمل "عائدات اجلرمية".  ،) من قانون مكافحة غسل األموال١(  ٢
إىل طرف ثالث، أو كانت تقع  ًانقلها قانونإذا مت " أو املشــــــوبة بالريبةحتديد مكان "املمتلكات 

مع ممتلكات أخرى ال ميكن  ُدجمتأو  ،أو أصــــــبحت بال قيمة ،قيمتها تضــــــاءلتخارج بليز، أو 
بدفع مبلغ يســــاوي قيمة املمتلكات بدًال من  املعين تقســــيمها، جيوز للمحكمة أن تأمر الشــــخص

  من قانون مكافحة غسل األموال). ٥٤مصادرهتا (املادة 
ضية قابلة(ب) من قانون مكافحة غسل األموال على  )٢( ٤٩حتتوى املادة و للدحض،  قرينة افترا

يف غضـــون ســـت ســـنوات بعد ارتكاب جرمية تعترب "ممتلكات  ُتقتىنفإن املمتلكات اليت  هلاووفقًا 
  تلك املمتلكات". اقتناء" إذا كان "دخل اجلاين ال يفسر بشكل معقول مشوبة بالريبة

جيوز للشــــــرطة ومن قانون مكافحة غســــــل األموال.  ٤٠احلجز والتجميد مبوجب املادة  وُينظَّم
يف ارتكاهبا (املادة ملزمع اســتخدامها ملتأتية من ارتكاب جرمية أو ااألموال النقدية ا مصــادرة وحجز

) (د) من قانون مكافحة غسل ١( ١١افحة غسل األموال). ومبوجب املادة ) من قانون مك١(٣٨
األموال لتيســــري أي حتقيق أو مالحقة  حجزاألموال، جيوز لوحدة االســــتخبارات املالية أن تطلب 

  جبرمية غسل األموال. يقترن فيما قضائيةقضائية أو إجراءات 
ما ما أ ــــــخص املجمدة أو املحجوز عل خيص إدارة املمتلكات في ها، جيوز للمحاكم تعيني أي ش ي

(أ) من قانون مكافحة غســل األموال). ويتوىل إدارة األموال  ‘٢‘ )١( ٤٠(املادة  حارســًا قضــائيًّا
من  ٧٩و ٧٨ املادتاناملصادرة واملحجوز عليها ( للممتلكاتاملتعلقة بأوامر املصادرة صندوق بليز 

  ين شامل ينظم إدارة املمتلكات املصادرة.ال يوجد إطار قانووقانون مكافحة غسل األموال). 
املشــــــوبة لة عرضــــــة للمصــــــادرة مبوجب تعريف "املمتلكات املنقولة أو املحوَّ املمتلكاتوتكون 
من قانون مكافحة غســــل األموال يف حاالت املمتلكات املختلطة  ٥٤تطبيق املادة  ". وجيوزبالريبة
  ميكن تقسيمها. اليت ال
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من قانون وحدات االســـتخبارات  ٩مكافحة غســـل األموال واملادة  من قانون ٢٣وتســـمح املادة 
  املالية مبصادرة مستندات "أي شخص"، مبا يف ذلك البنوك، يف سياق التحقيق.

من قانون مكافحة  ٥٢محاية األطراف الثالثة احلســــــنة النية يف إجراءات املصــــــادرة (املادة  وُتنظَّم
شأنن أو اإلطار الزمين للطعويقدر غسل األموال).  شهر بمصلحة الطرف الثالث  اإلثبات ب ستة أ

  (ب) من قانون مكافحة غسل األموال). ٥٢من تاريخ إصدار أمر املصادرة (املادة 
ضىواألحكام الواردة  سرية أو أي قيود  جتبُّقانون مكافحة غسل األموال  مبقت أي التزام يتعلق بال

  ن مكافحة غسل األموال).من قانو ٨١لكشف عن املعلومات (املادة على اأخرى 
    

    )٤١و ٢٩ املادتانالسجل اجلنائي ( م؛التقاد  
جلرائم مبوجب قانون منع الفساد هي مخس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء سبب بشأن امدة التقادم 

جلرائم مبوجب قانون مكافحة غســل األموال هي بشــأن ا). ومدة التقادم ٥٨دعوى (املادة إقامة ال
ــــــنوات تبدأ من  تاريخ ارتكاب اجلرمية أو من تاريخ معرفة مدير النيابة العامة أو وحدة مخس س

إىل ارتكاب مثل هذه اجلرمية. وال ينص قانون منع الفســــــاد  املؤدِّيةاالســــــتخبارات املالية بالوقائع 
اجلاين املزعوم من إقامة  يتهرَّبقانون مكافحة غســــــل األموال على تعليق مدة التقادم حيثما  وال

  جرائم أخرى منصوص عليها وفقًا لالتفاقية، ال توجد مدة تقادم. إىل أيالعدل. وبالنسبة 
ما أثناء  خبصــوص متَّهموال يوجد تشــريع يســمح باســتخدام أدلة اإلدانات الســابقة يف دولة أخرى 

  املحاكمة.
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة   
 ٤ انعلى اجلرائم املرتكبة كليًا أو جزئيًا داخل أراضــــيها (املادتاملثبتة لدولة بليز الوالية القضــــائية 

الطائرات على منت مثبتة من قانون اإلجراءات املتعلقة بتوجيه االهتام). وليس هلا والية قضـــائية  ٥و
قانون مكافحة غســـــل  من ١٠باســـــتثناء جرائم غســـــل األموال (املادة التابعة لبليز. والســـــفن أو 

(االختصـــــاص األموال)، مل تعتمد بليز مبدأ الوالية القضـــــائية القائمة على الشـــــخصـــــية اإلجيابية 
والية قضـــائية على اجلرائم املرتكبة باجلاين)، أو الســـلبية (االختصـــاص باملجين عليه)، ومل تنشـــئ 

تنشأ الوالية القضائية ألغراض يتم تسليمه. و عندما يكون اجلاين املزعوم موجودًا على أراضيها وال
  من قانون مكافحة غسل األموال. ١٠من االتفاقية مبوجب املادة  ٤٢(ج) من املادة ٢الفقرة 

    
    )٣٥و ٣٤ املادتانعواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (  

مثل  ،تدابريق بليز أي تشريع ينص على إلغاء أو إهناء العقود اليت يشوهبا الفساد. وال توجد ال تطبِّ
من قانون  ١٤مبوجب املادة واإلدراج بالقائمة السوداء أو تصفية كيان قانوين أو إلغاء التراخيص. 

املقاول العام، يتمتع املقاول العام بصـــــالحيات حتقيق لضـــــمان عدم وجود فســـــاد يف منح العقود 
  . ومع ذلك، ال حيق له فرض أي عقوبات.عموميةوترسيتها من قبل هيئة 
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لنظام القانوين يف بليز على أن يســــعى األشــــخاص إىل احلصــــول على تعويض عن األفعال وينص ا
املســؤولية التقصــريية أو العقد أو املبادئ اخلاصــة باخلاطئة من خالل اإلجراءات املدنية، مبا يف ذلك 

  .األنغلوسكسوينأي مبدأ آخر من مبادئ القانون 
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦اهليئات (املواد السلطات املتخصصة والتنسيق فيما بني   
أمور أخرى، تتمتع  مجلةمن قانون منع الفســــــاد، أنشــــــأت بليز جلنة الرتاهة. من  ٣مبوجب املادة 

اللجنة بوالية قضــــــائية للنظر يف اإلقرارات املســــــتوفاة مبوجب قانون منع الفســــــاد والتحقيق يف 
، يف وقت الزيارة ولكْنمنع الفســـاد.  بأحكام قانون ،أو اإلخالل ،الشـــكاوى املتعلقة بعدم االلتزام

  رئيسًا للجنة. عنيقد  رئيس الوزراء يكنالُقطرية، مل 
ب من قانون مكافحة غســل ٧٧اللجنة الوطنية ملكافحة غســل األموال، املوضــحة يف املادة  وتؤدي

  منصة للتعاون والتنسيق بني خمتلف السلطات الوطنية. مهمةاألموال 
ــــــتخبــارات املــاليــة، تكون وحــدة  ة(ج) من قــانون وحــد )١( ٧دة الفرعيــة ومبوجــب املــا االس

واإلدارات  ،االســـتخبارات املالية مســـؤولة عن ضـــمان التنســـيق والتعاون بني جهات إنفاذ القانون
  وأعضاء املهن ذات الصلة. ،واملؤسسات اخلاصة ،الرقابية واهليئات التنظيمية ،احلكومية

    
    جليدةاالتجارب الناجحة واملمارسات   -٢-٢  

 ،أو قد يصبح ،ذه شخص ما توقعًا منه بأنه سيصبحفعل ينفِّ يَّتشمل جرمية الرشو أ  •  
  من القانون اجلنائي) ٣٠٣(املادة  اموظفًا عموميًّ

  ليزللموظفني العموميني يف بال ُتمنح أي حصانات أو امتيازات قضائية   •  
يف غضون  ُتكتسباملمتلكات اليت  اوفقًا هل اليت ُتعتربللدحض،  ةالقابل االفتراضية القرينة  •  

ر يفسِّ " إذا كان "دخل اجلاين المشوبة بالريبةست سنوات بعد ارتكاب جرمية "ممتلكات 
  تلك املمتلكات" اكتساببشكل معقول 

  اجلرائم األصلية لغسل األموالخيص  فيما هنج "مجيع اجلرائم" املتبع  •  
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
    اجلزء العام  

استحداث نظام وطين  على يف سياق حمدودية عدد القضايا املتاحة، ُتشجَّع بليز  •  
  ووضعية اإلجراءات وحمصِّلة النتائجحسب اجلرائم  املصنَّفةإلحصاءات اجلرمية 

  
    التجرمي  

  التجرمي وإنفاذ القانون، يوصى بأن تقوم بليز مبا يلي:فيما خيص 
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قانون  مبقتضىالرشو  وجرائمالقانون اجلنائي  مبقتضىحتقيق االتساق بني جرائم الرشو   •  
أن يتضمن كالمها عناصر "الوعد بالرشوة" و"عرض الرشوة"  واحلرص علىمنع الفساد، 

  (أ)) ١٥و"إعطاء الرشوة" (املادة 
الوارد يف  وتعريفهالقانون اجلنائي  مبقتضىحتقيق االتساق بني تعريف "املوظف العمومي"   •  

قانون منع الفساد، مع ضمان مشول الفرع العسكري واملوظفني العاملني بدون أجر، 
  )١٥وموظفي الشركات اململوكة للدولة (املادة 

وإدراج  ،قانون منع الفساد مبقتضىة" زيَّ"امل لتعريفالتقليل من "احلد النقدي" املستخدم   •  
" مبوجب قانون منع القيم" و "املقابل ةزيَّامل يفات ""الفوائد غري املادية" صراحة يف تعر

  )١٥الفساد والقانون اجلنائي، على التوايل (املادة 
 وفقًا ،الدولية العمومية املنظماتجترمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي   •  

  )١٦لالتفاقية والنظر يف جترمي ارتشاء هؤالء املوظفني (املادة 
املتعلقة باالختالس والتبديد  القانونية يف أحكامها مزايا ألطراف ثالثةدمي إدراج عنصر تق  •  

  )١٧(املادة 
  (أ)) ١٨يف االتفاقية (املادة  املبيَّنالنظر يف جترمي املتاجرة بالنفوذ على النحو   •  
احلالية بشأن اجلرائم املتعلقة بالفساد فعالة ورادعة (املادة  اجلزاءاتتقييم ما إذا كانت   •  

احلالية للشخصيات االعتبارية  اجلزاءاتعلى وجه اخلصوص، تقييم ما إذا كانت و). ٣٠
األنواع األخرى من والنظر يف زيادة احلد األقصى للغرامات، مبا يف ذلك  ،فعالة ورادعة

  )٢٦(املادة  اجلزاءات
إىل تاريخ معرفة  بدئهالتقادم مبوجب قانون منع الفساد أو تغيري تاريخ وضع مدة أطول ل  •  

أو  ،إىل مثل هذه اجلرمية املؤديةمدير النيابة العامة أو وحدة االستخبارات املالية بالوقائع 
إدراج ما ينص يف قانون منع الفساد وقانون مكافحة غسل األموال على تعليقها إذا هترب 

  )٢٩(املادة  عدالةالاجلاين املزعوم من 
النظر يف وضع إجراءات ميكن من خالهلا إعادة تعيني موظف عمومي متهم بارتكاب   •  

  ))٦( ٣٠جرمية فساد (املادة 
  ))١٠( ٣٠السعي إىل مواصلة تعزيز إعادة إدماج املجرمني يف املجتمع (املادة   •  
املجمدة أو املحجوز عليها أو املصادرة  إلدارة املمتلكات الرقايبتنظيم الحتسني   •  

  ))٣( ٣١  (املادة
تعديل تشريعاهتا لضمان عدم مساس القيود املفروضة على ممارسة حقوق األطراف الثالثة   •  

) من ٣( ٥٢اإلطار الزمين (املادة  توسيعاحلسنة النية مبمارسة هذه احلقوق عن طريق 
) من قانون ٤( ٥٢املادة  مبقتضىءات وإزالة االستثنا ،قانون مكافحة غسل األموال)
  ))٩( ٣١مكافحة غسل األموال (املادة 
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اختاذ تدابري لوضع برنامج ونظام فعالني حلماية الشهود واخلرباء وأقارهبم واألشخاص   •  
  ))٢) و(١( ٣٢الوثيقي الصلة هبم (املادة 

قامة األشخاص النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري مكان إ  •  
  ))٣( ٣٢باحلماية (املادة  املشمولني

  )٣٣(املادة  املبلِّغنيمواصلة اجلهود بشأن اعتماد وتنفيذ تشريع شامل بشأن محاية   •  
 ومن ذلك مثالً عواقب أفعال الفساد،  توفري ما يلزم الختاذ املزيد من التدابري لتناول مسألة  •  

  )٣٤العقود (املادة  ُيوجب إهناءاعتبار الفساد سببًا 
  )٣٦زاهة وعملها (املادة اختاذ اخلطوات الالزمة لتفعيل دور جلنة الن  •  
  ))١( ٤٢السفن والطائرات يف الوالية القضائية اإلقليمية (املادة  مشول  •  
  :تعمد إىلبليز  ولعلَّ

  ))٣( ٣٠جترمي جمرد اإلعداد جلرمية ذات صلة بالفساد (املادة   •  
  )٤١أي قرار إدانة يف دولة أخرى (املادة  إىل االعتباربعني  النظر  •  
(املجين  أو السلبية (اجلاين) الوالية القضائية القائمة على الشخصية اإلجيابية األخذ مببدأ  •  

  ))٢( ٤٢(املادة  عليه)
إنشاء واليتها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودًا على أراضيها وال تقوم   •  

  ))٤(٤٢(املادة بتسليمه 
    

    من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ُحدِّدتاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت   -٤-٢  
لدعم يف جمال الصياغة التشريعية وبناء قدرات سلطات إنفاذ القانون إىل اأشارت بليز إىل احتياجها 
  مساعدة تقنية. باعتبارها احتياجات إىل

    
    الدويلالفصل الرابع: التعاون   -٣  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد   
، "قانون تســـــليم ١١٢قانون تســـــليم املجرمني (الفصـــــل ل (املطلوبني) خيضـــــع تســـــليم املجرمني
والواليات املتحدة )، ٨عملية تســــليم املجرمني مع غواتيماال (املادة رقابيًّا املجرمني")، الذي ينظم 

غواتيماال، تشري املادتان  خيص وفيماالرابع املدرج حديثًا).  اجلزء) واملكسيك (٩األمريكية (املادة 
ــــــليم املجرمني إىل  ٢و ٨ ــانون تس ــــــليم املجرمني اإلنمن ق ــدم قوانني تس ــة من كأق  العهودليزي

سنة  خصوصًااالستعمارية،  سليم املجرمني ل وفيما خيص باململكة املتحدة.  اخلاص ١٨٧٠قانون ت
بقانون تســـــليم كمالحق لواليات املتحدة واملكســـــيك، ُترفق اتفاقيات تســـــليم املجرمني الثنائية ا

تسليم املجرمني إىل دول أخرى. وال ميكن لبليز استخدام االتفاقية كأساس  ليس ممكنًااملجرمني. و
 ،يم املجرمني مشــروطًا بوجود معاهدة ثنائيةلتســليم املجرمني. ومن الناحية العملية، جتعل بليز تســل

تستخدم خطة لندن لتسليم املطلوبني داخل الكومنولث كأساس لتسليم املجرمني. وكمالحظة  وال
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تســــليم املجرمني. فعلى مدى  خيص فيما اأن بليز لديها ممارســــات قليلة جدًّ أن ُيذكرعامة، ميكن 
احلاالت تتعلق  تلكمن حاالت تسليم املجرمني. و العشر سنوات املاضية، مل ُيعاجل سوى عدد قليل

  مجيعها بغواتيماال والواليات املتحدة، ومل يستند أي طلب إىل االتفاقية.
ــــــليم املجرمني ١( ٢ف املادة تعرِّو مع الواليات املتحدة اجلرائم اليت ميكن املربمة ) من معاهدة تس

ب عاقَ أو أي جرمية أخرى ُي ،املرفق باملعاهدة املدرجة يف امللحقاجلرائم تســــليم مرتكبيها بأهنا تلك 
امللحق الكثري من اجلرائم  ويشــــملعليها يف كلتا الدولتني بالســــجن ملدة تزيد على ســــنة واحدة. 

)، وتداول السلع املسروقة ٩ال سيما االختالسات (رقم وولكن ليس مجيعها،  ،يف االتفاقية الواردة
شوة (رقم ١٢(رقم  شركاء يف  كما أن). ٢٣موال (رقم )، وغسل األ١٩)، والر سليم ال اجلرائم ت
  ) من معاهدة الواليات املتحدة.٥( ٢)) منصوص عليها يف املادة ٣(٤٤(انظر املادة  التبعية
النظر عن  بصـرف)، تنظر معاهدة الواليات املتحدة يف السـلوك األسـاسـي، ٢( ٤٣للمادة  وامتثاًال

  واليات املتحدة).) (أ) من معاهدة ال٣( ٢املصطلح (املادة 
عدم جواز لرفض املساعدة الواردة يف معاهدة الواليات املتحدة هي مبدأ  املوجبة واألسس الوحيدة

ومبوجب  ).٤والعسكرية (املادة )) واجلرائم السياسية ١( ٥(املادة  احملاكمة على ذات اجلرم مرتني
االتفاقية جرائم سياسية. ومل ُتذكر املسائل (ب)، ال تعترب اجلرائم املنصوص عليها يف  )٢( ٤املادة 

من معاهدة  ١٤للرفض. وقاعدة التخصــــــص منصــــــوص عليها يف املادة  موِجب املالية كأســــــاس
من رعايا هو الواليات املتحدة. وال جيوز رفض تسليم املجرمني على أساس أن الشخص املطلوب 

). وميكن لبليز أن تســلم ٨ون تقادم (املادة ) وال بســبب أي قان٣ه إليها الطلب (املادة الدولة املوجَّ
شروطًا فعًال رعاياها وتقوم  سليم م سليمهم, وال جتعل الت ضاء عقوبته.  بإعادةبت وتبعًا الشخص لق

  ).التسليم أو احملاكمة، ال توجد أحكام بشأن املحاكمة بدًال من التسليم (لذلك
ــتور على ضــمانات إلجراء حماكمة عادلة ألي شــخو ص متهم بارتكاب جرمية جنائية حيتوي الدس
مباشرًة وليست مقصورة على املواطنني.  واجبة التطبيق). وهذه احلقوق واحلريات ٦و ٥ املادتان(

من معاهدة الواليات املتحدة االعتقال املؤقت. كما حيتوي قانون تســــليم املجرمني  ٩وتنظم املادة 
خص املطلوب ). وميكن للشــــ٦ة على أحكام تتعلق بالقبض على شــــخص مطلوب تســــليمه (املاد

  ).١٥لدولة الطالبة (املادة إىل ااملوافقة على تسليمه 
ـــأنال توجد أحكام صـــرحية و ـــاورات.  بش ـــليم املجرمني  دعاوى إجراءاتواملش هي إجراءات تس

  ) من معاهدة الواليات املتحدة).٣(١٧جمانية بالنسبة للدولة الطالبة (املادة 
شـــــخاص املحكوم عليهم مع املكســـــيك (قانون تبادل املجرمني لدى بليز ترتيب بشـــــأن نقل األو

)) وهي طرف يف اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة بقضــاء عقوبات ١١٤(بليز/املكســيك) (الفصــل 
  ال توجد أحكام لنقل اإلجراءات اجلنائية.والسجن اجلنائية يف اخلارج. 

  
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   

 ٨ختضــع املســاعدة القانونية املتبادلة لقانون املســاعدة القانونية املتبادلة والتعاون الدويل (قانون رقم 
، "قانون املساعدة القانونية املتبادلة"). وميكن أيضا استخدام اخلطة املتعلقة باملساعدة ٢٠١٤لسنة 
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ري). عالوة على ذلك، أدرجت القانونية املتبادلة يف املســـائل اجلنائية داخل الكومنولث (خطة هرا
معاهدة منطقة البحر الكاريـــــبـــــي بشأن تبادل املساعدة القانونية يف يف القوانني املحلية أحكام بليز 

)، جيوز تقدمي املســــاعدة مبوجب قانون املســــاعدة ٢( ٣مبوجب املادة واملســــائل اجلنائية اخلطرية. 
أســـاس املعاهدة أم ال. وعند تقدمي طلب مبوجب  القانونية املتبادلة إىل أي دولة أجنبية، ســـواء على

، غري أنه) من قانون املســاعدة القانونية املتبادلة). ٥( ٣معاهدة، تســود أحكام تلك املعاهدة (املادة 
ساعدة مبوجب قانون املساعدة القانونية املتبادلة املتدابري من يوجد ما مينع بليز من تقدمي جمموعة   ال

) من قانون املســاعدة القانونية املتبادلة). وعالوة على ٣( ٣ملعاهدة (املادة أوســع ما قد تنص عليه ا
قانون املســـاعدة القانونية املتبادلة من صـــالحية ســـلطات بليز يف التعاون، مبا يف ذلك  دُّذلك، ال حي

من خالل تبادل املعلومات، مع أي دولة أجنبية من خالل قنوات أخرى أو بطريقة أخرى (املادة 
ساعدة القانونية املتبادلة). ) ٤(٣ شأنمن قانون امل شمل ذلك ومن  صل  أن ي ستخدام قنوات التوا ا

 اخلاصــة باملنظمة الدولية للشــرطة اجلنائية (اإلنتربول). وميكن منح املســاعدة القانونية املتبادلة أيضــًا
  رتكبها شخصيات اعتبارية.تيتعلق باجلرائم اليت  فيما
) على مجيع أنواع تدابري التحقيق ٢٨-١٥و ١٢نية املتبادلة (املواد ينص قانون املســــــاعدة القانوو

املســاعدة مل من ). وعالوة على ذلك، ميكن أيضــًا تقدمي أشــكال ٣( ٤٦املنصــوص عليها يف املادة 
  ).٩القانون املحلي (املادة  مبقتضىترد يف قانون املساعدة القانونية املتبادلة، ولكنها متاحة 

دلة من قانون املســـاعدة القانونية املتبا ٥على أســـاس املادة  اســـل املعلومات تلقائيًّوميكن لبليز أن تر
من  ٣٦االســتخبارات املالية. والســرية منصــوص عليها يف املادة  ة) من قانون وحد٢( ١٢واملادة 

االســـتخبارات املالية، ولكن ال  ة) من قانون وحد١( ١٢واملادة قانون املســـاعدة القانونية املتبادلة 
  .من اجلرم يوجد أي نص بشأن املعلومات اليت تفيد الرباءة

االســـتخبارات  ةاالســـتخبارات املالية (قانون وحدع بالســـرية املصـــرفية جتاه وحدة ال ميكن التذرُّو
ة مطلوبة، إذا كانت األدلة الرمسيواالســــتخبارات املالية).  ةمن قانون وحد ١٥و ٩ اناملالية (املادت

  يف املحكمة. إبرازهاميكن لوحدة االستخبارات املالية أن تطلب أمر 
بشأن ركزية بوصفه السلطة امل) من قانون املساعدة القانونية املتبادلة النائب العام ١( ٤ن املادة عيِّوت
الســلطة املركزية من قانون املســاعدة القانونية املتبادلة  ١٠ملســاعدة القانونية املتبادلة. ومتنح املادة ا

منها التكاليف واالمتياز املهين ومن األســـــباب،  بشـــــأن عددرفض الطلب الصـــــالحية التقديرية ل
السرية املصرفية. وال جيعل قانون املساعدة القانونية املتبادلة  منهاالقانوين والنظام العام، ولكن ليس 

املساعدة القانونية املتبادلة ملجرد أن ملنح املساعدة. ولن ترفض بليز طلب  اشتراطًاالتجرمي املزدوج 
من قانون املساعدة القانونية املتبادلة،  ١١عترب أيضًا منطويًا على مسائل مالية. مبوجب املادة اجلرم ُي

  رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة.باألسباب املوجبة لجيب إبالغ الدولة الطالبة 
كما من قانون املســاعدة القانونية املتبادلة.  ١٦للمادة وخيضــع نقل الشــهود املحتجزين إىل اخلارج 

ملادة  بادلة على ٨( ١٧تنص ا ية املت قانون قانون املســـــــاعدة ال اآلمن وقواعد  مســـــــار املرور) من 
اآلمن يف قانون  مسار املرور. وبالنسبة للشهود اآلخرين، ال توجد أحكام صرحية بشأن التخصيص

  املساعدة القانونية املتبادلة.
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سلطة املركزية خموَّوا شرة وليس بصالحية لة ل ساعدة القانونية املتبادلة مبا ستقبال طلبات امل إرسال وا
من قانون املســـاعدة القانونية املتبادلة املتطلبات التفصـــيلية  ٧عرب القنوات الدبلوماســـية. وحتدد املادة 

لومضــمون طلبات املســاعدة القانونية املتبادلة بشــأن شــكل جيب تقدمي الطلب وإىل بليز.  ، اليت ُترســَ
جيب أن يكون مكتوبًا يف العادة؛ وإذا مت تقدميه شـــفهيًا كما (ب))  )٢( ١٠ليزية (املادة كباللغة اإلن

إذا كانت املعلومات املقدمة يف و). ٦(املادة  على الفور ، فيجب تأكيده كتابيًابســــــبب حالة عاجلة
)). ٢( ٧ولة األجنبية تقدمي معلومات إضـــــافية (املادة الطلب غري كافية، جيوز لبليز أن تطلب من الد

  )).٣) و(٢( ٧ومع ذلك، لن يؤثر نقص املعلومات على صحة الطلب وال حيول دون تنفيذه (املادة 
بقدر يف بليز أو غري متاحة حمليًا،  متَّبعةميكن اتباع اإلجراءات املحددة يف الطلب حىت إن مل تكن و

) من قانون املســـــاعدة ٢) و(١(٨دئ األســـــاســـــية لقانون بليز (املادة مع املبا ما ال يتعارض ذلك
القانونية املتبادلة). وأنشــئ اإلطار القانوين جللســات االســتماع اليت ُتعقد عن طريق الفيديو، ولكن 

  )) تؤخذ يف احلسبان عمليًا.١٩( ٤٦قاعدة التخصص (املادة لكن و ؛مل ُيستخدم بعد
انونية املتبادلة على أي قواعد بشـــــأن اإلطار الزمين لتنفيذ الطلب،  حيتوي قانون املســـــاعدة القوال

تنفيذه يف أقرب وقت ممكن. وتتحمل بليز تكاليف تنفيذ الطلب حياول ولكن مكتب النائب العام 
) من قانون املســـاعدة القانونية املتبادلة). وفوق هذا ١(١٠دوالر بليزي (املادة  ٥٠٠مبا يصـــل إىل 

املســتندات املتاحة  وتوفَّرمن الدولة الطالبة أن تتحمل التكاليف أو تشــارك فيها.  املبلغ، تطلب بليز
  يف حني ميكن تقدمي املستندات السرية على أساس خمصص. للعموم

    
  أساليب التحري اخلاصة  ،التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة  

    )٥٠و  ٤٩و ٤٨(املواد 
  أساسًا للتعاون يف إنفاذ القانون.ال تعترب بليز االتفاقية 

مفوض  ويرأس إدارة الشــرطةد. نفاذ القانون يف مجيع أحناء البلإدارة شــرطة بليز مســؤولة عن إ إن
املســـؤولية اإلدارية عن  تتشـــارك يفبليز، اليت يف عترب جزءًا من وزارة األمن الوطين ُتهي شـــرطة، و

 وباعتبار. ١٩٨٧ضــــــو يف اإلنتربول منذ عام إدارة شــــــرطة بليز مع جلنة خدمات األمن. وبليز ع
ــــتخبارات  جزءًااملكتب املركزي الوطين لإلنتربول يف بليز  فهو من املركز املشــــترك لتنســــيق االس

شرطة بليز يف بيلموبان. كائن  إىل قواعد بيانات  املتاحة الوصولسبل ملكتب دى الويف مقر إدارة 
  .I-24/7اإلنتربول من خالل النظام العاملي لالتصاالت الشرطية 

وإدارة شــــرطة بليز هي أيضــــا عضــــو يف اجلماعة الشــــرطية للبلدان األمريكية (أمريبول) ورابطة 
 ضــباطمفوضــي الشــرطة يف منطقة الكارييب. ولوكالة مكافحة املخدرات التابعة للواليات املتحدة 

اتصـــــال يف  ضـــــباطليز، بينما لدى مكتب التحقيقات االحتادي يف الواليات املتحدة اتصـــــال يف ب
  السلفادور وهم مسؤولون أيضا عن بليز.

مونت لوحدات االســتخبارات املالية منذ غبليز عضــو يف جمموعة إييف وحدة االســتخبارات املالية و
  مذكرات تفاهم مع العديد من وحدات االستخبارات املالية األجنبية. وقد أبرمت ،٢٠٠٩عام 
  .)اإللكترونية( اجلرمية السيربانيةبليز هي جزء من مبادرة اإلنتربول اإلقليمية ملكافحة و
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تحقيقات مشــتركة. وباســتثناء التســليم املراقب، ال القيام ببليز يف أي اتفاقيات تنص على  تدخلومل 
سا ساس قانوين للمراقبة اإللكترونية يف قانون ُتمارس حاليًا أ صة يف بليز، رغم وجود أ ليب حتقيق خا

، تكون األنغلوسكسوينوفقًا ملبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون و ،اعتراض االتصاالت. ومع ذلك
ليها احلصول ع يتمحىت وإن مت احلصول عليها بطريقة غري مشروعة، ما مل  ،أي أدلة ذات صلة مقبولة

  .املتبعة بوسائل غري منصفة أو عن طريق انتهاك متعمد لإلجراءات
    

    اجليدةالتجارب الناجحة واملمارسات   -٢-٣  
) من قانون املساعدة القانونية املتبادلة، ال يوجد ما مينع بليز من تقدمي ٣(٣ مبقتضى املادة  •  

املتبادلة أوسع من أي  ساعدة مبوجب قانون املساعدة القانونيةاملترتيبات من جمموعة 
  )٤٦مساعدة قد تنص عليها املعاهدة (املادة 

  ملنح املساعدة  اشتراطًاال جيعل قانون املساعدة القانونية املتبادلة التجرمي املزدوج   •  
  ))٩(٤٦(املادة 

إرسال واستقبال طلبات املساعدة القانونية املتبادلة صالحية لة بالسلطة املركزية خموَّ  •  
  ))١٣(٤٦وليس عرب القنوات الدبلوماسية (املادة مباشرة 

  
    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

لتســـليم املجرمني يطبق مجيع متطلبات االتفاقية  جديدحديث ع بليز بقوة على اعتماد قانون شـــجَُّت
  وصى بأن تقوم بليز مبا يلي:على وجه اخلصوص، ُيو)؛ ٤٤(املادة 
جرمية من اجلرائم املنصوص عليها  بشأن أيتسليم األشخاص املطلوبني  أن تستطيعضمان   •  

أحكام االتفاقية يف  إدماجيف االتفاقية إىل أي دولة طرف يف االتفاقية؛ وحتقيقًا هلذه الغاية، 
  )٤٤القانون املحلي حبيث ميكن استخدامها كأساس قانوين لتسليم املجرمني (املادة 

تسليم  تستوجبئم املنصوص عليها يف االتفاقية جرائم ضمان أن تكون مجيع اجلرا  •  
  ))٤( ٤٤مرتكبيها مبوجب قانون تسليم املجرمني وأي معاهدة ثنائية (املادة 

 خيص جرمية فيما لتشاور قبل رفض طلب تسليم جمرمنيُيتَّبع بشأن انظر يف وضع إجراء ال  •  
  ))١٧(٤٤منصوص عليها يف االتفاقية (املادة 

يف ضوء النهج الثنائي لتسليم  وخباصةإبرام مزيد من معاهدات تسليم املجرمني الثنائية،   •  
  ))١٨) و(٦(٤٤املجرمني (املادة 

  باإلضافة إىل ذلك، يوصى بأن تقوم بليز مبا يلي:
(املادة  ااستلمت تلقائيًّ، تفيد الرباءةاإلفصاح عن معلومات مع ذلك التأكد من أنه ميكن   •  

٥( ٤٦((  
التخصص يف قانون املساعدة القانونية املتبادلة (املادة  إىل قاعدةتضمني إشارة صرحية   •  

١٩( ٤٦((  
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  اآلمن للشهود خالف املحتجزين  بشأن مسار املرورإقرار أحكام صرحية   •  
  ))٢٧( ٤٦(املادة 

) من قانون ١( ١٠دوالر بليزي املنصوص عليه يف املادة  ٥٠٠تقييم ضرورة زيادة مبلغ   •  
  )٢٨( ٤٦املساعدة القانونية املتبادلة للوفاء بالتزاماهتا مبوجب املادة 

يف احلاالت اليت تكون فيها  وخصوصًااإلجراءات اجلنائية،  التنظيم الرقايب لنقلالنظر يف   •  
  )٤٧واليات قضائية مشتركة (املادة عدَّة 

كة على أساس كل تحقيقات مشترالقيام بالنظر يف إنشاء هيئات حتقيق مشتركة، أو   •  
  )٤٩قضية على حدة (املادة 

سلوب ، من الناحية العملية، من قبل السلطات املختصة ألاملناسبالسماح باالستخدام   •  
لتسليم املراقب، وحيثما كان ذلك مناسبًا، أساليب التحقيق اخلاصة األخرى، مثل املراقبة ا

رية، والسماح بقبـول مـا ُيحصـل اإللكترونية أو غريها من أشكال املراقبة والعمليات الس
  )٥٠عليـه يف سـياقها مـن أدلـة يف املحاكم (املادة 

    
    من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ُحدِّدتاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت   -٤-٣  

تعزيز  يف هلامفيدة  من شــــأهنا أن تكونأشــــارت بليز إىل أن املســــاعدة التقنية التالية، إن وجدت، 
  تنفيذ االتفاقية:

  .اجلديدة تسليم املجرمني يتعلق بتشريعات فيما وخصوصًاتقدمي الدعم يف صياغة التشريعات،   •  
 


