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  خالصة وافية  -ثانيًا  
     نيوي    

 يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدةنيوي لمقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي   -١  
    ملكافحة الفساد

 ٢ يفاالتفاقية يف نيوي  بدأ نفاذ. و٢٠١٧تشــرين األول/أكتوبر  ٣االتفاقية يف انضــمَّت نيوي إىل 
  .٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 

ونيوي دولة تتمتَّع باحلكم الذايت، وترتبط ارتباطًا حرًّا مع نيوزيلندا. وينص دســـتور نيوي على أنَّ 
 جمال الشــــؤون اخلارجية نيوزيلندا تقع على عاتقها مســــؤولية مســــتمرة فيما يتعلق بدعم نيوي يف

ضفي والدفاع. وال  سؤوليات أي حقوق ت صرُّف لهذه امل شأهنا إالنيوزيلندا، وال ميكن الت بطلب  ب
  من نيوي وبالنيابة عنها. 

أولويتها على  من حيثاهلرمي للقوانني  التَّراُتب ٢٠٠٤من قانون التفســــري لســــنة  ٤وحتدد املادة 
ستور؛ ( سنُّها الربملان؛ (ج) اللوائح التنظيمية؛ (د) األعراف ) ابالنحو التايل: (أ) الد لقوانني اليت ي

  األنغلوسكسوين. نيوي ) قانونهالنيوية؛ (
وتشمل التشريعات اخلاصة بتنفيذ االتفاقية ما يلي: الدستور، وقانون اإلبالغ عن املعامالت املالية، 

لوائح التنظيمية للخدمة العمومية، وقانون نيوي، وقانون العقوبات، وقانون عائدات اجلرمية، وال
  وقانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية. جرمني،وقانون تسليم امل

وأهم املؤســســات املعنية مبكافحة الفســاد هي: مكتب حمامي التاج، والشــرطة، ووحدة املعلومات 
  ")، وجهاز اجلمارك. املفوضيةاخلدمة العمومية (" مفوضيةاالستخبارية املالية، و

  
  الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  -٢  

 
  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

  )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 
هم. املوظفني العموميني وارتشــــاَء ) من قانون نيوي رشــــَواو(و ١٨٠(ألف) إىل  ١٨٠جترِّم املواد 

وتشمل هذه املواد املوظفني القضائيني والوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية وأعضاء الربملان وموظفي 
املندرجة ، غري أنَّها ال تشــــــمل مجيع فئات املوظفني العموميني ملوظفنياإنفاذ القانون وغريهم من 

  من االتفاقية. ويشمل تعريف "الرشو" كًال من الرشو املباشر وغري املباشر.  ٢املادة  ضمن نطاق
ه فراتو الذهين الالزملركن تعريفًا لقانون نيوي  يتضمنوال تشمل هذه املواد الوعود بالرشوة، وال 

ــــاد عمُّدَت(" ــــترط احلصــــول على موافقة وزير العدل لالضــــطالع جانب "). وإىل اإلفس ذلك، ُيش
 ١٨٠) وه( ١٨٠) واء(ب ١٨٠) ولف(أ ١٨٠رائم الفســاد املحدَّدة يف املواد جلملالحقة القضــائية با
  )).اء(ح ١٨٠) من قانون نيوي (املادة اي(ز ١٨٠) واو(و

  وال جترِّم نيوي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية. 
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  املتاجرة بالنفوذ. ُتجرَّموال 
  يف القطاع اخلاص. ةم الرشورَّجُتوال 

  
   )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

 غســـَل )٣( ٦٤من قانون عائدات اجلرمية). وتعرِّف املادة  ٦٤جيرِّم القانون غســـل األموال (املادة 
 لتعبرييال يوجد أي تفســــــري  غري أنهة. يماجرإعائدات ب تعلقاألموال بأنَّه الضــــــلوع يف معاملة ت

صدر  صراحة إىل غرض "إخفاء أو متويه امل شري قانون عائدات اجلرمية  ضلوع" أو "معاملة"، وال ي "
أو تلقيها أو  إجراميةعائدات أي غري املشـــــروع للممتلكات". وجيرِّم قانون عائدات اجلرمية إخفاء 

ى وجه التحديد ) (ب)). وال ُيشار عل٣( ٦٤أو إدخاهلا إىل نيوي (املادة  فيهاحيازهتا أو التصرُّف 
) (أ) من االتفاقية). وال يشــــــمل قانون ١( ٢٣إىل "متويه" املمتلكات (على النحو املبيَّن يف املادة 

  . إجرامية" أو "استخدام" عائدات حيازة" صراحًةعائدات اجلرمية 
ملادة  ومع تآمر (ا مل بعض اجلرائم الفرعية مثل ال قانون نيوي يشــــــ ملادة ٢٢٨أنَّ  ) والتحريض (ا
ــــــة العملية على اجلرائم ٢٣٢ قانون  املندرجة ضــــــمن نطاق)، فإنَّ هذه املواد مل ُتطبَّق يف املمارس

  عائدات اجلرمية. 
ويوسِّع قانون عائدات اجلرمية نطاق اجلرائم األصلية حبيث تشمل مجيع اجلرائم اخلطرية اليت ُيعاَقب 

غري أن تشمل الفساد والرشوة. يت ال) و٤املادة (شهرًا  ١٢عليها بالسجن ملدة قصوى ال تقلُّ عن 
 شــــملرم غســــل األموال. ويا حيدُّ من نطاق ُجمممل جترِّم مجيع اجلرائم املشــــمولة باالتفاقية،  نيوي

القانون اجلرائم األصــــــلية املرَتكبة خارج احلدود اإلقليمية، وال يشــــــترط قانون عائدات اجلرمية 
  ازدواجية التجرمي.

  مية الغسل الذايت لألموال.وال جيرِّم قانون عائدات اجلر
من قانون عائدات اجلرمية. وإذا مل يُكن لدى الشــــــخص  ٦٥املادة  قتضــــــىوُيجرَّم اإلخفاء مب

سبة من نشاط غري مشروع، ُيعدُّ  سباب معقولة لالشتباه يف أنَّ املمتلكات املعنية متأتية أو ُمكَت أ
  ذلك دفاعًا مقبوًال. 

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

ها يفتبديد ممتلكات معيَّنة أو التصرف  )١٨٨(املادة يشمل تعريف "السرقة" الوارد يف قانون نيوي 
على األشـــياء املنقولة اململوكة يقتصـــر تعريف "الســـرقة"  نَّغري أآخر.  حنوأي على ا هبأو التعامل 

من االتفاقية. ومن ناحية  ١٧يشــــمل مجيع متطلبات املادة ، وال ))٢( ١٨٨(املادة ألي شــــخص 
  ). ١٩١(املادة اليت ُتمنح ألطراف ثالثة على حنو واف املنافع القانون  تناولأخرى، ي

ــــــتغالل الوظائف من جانب املوظفني  ــــــاءة اس وال جيرِّم القانون االختالس يف القطاع اخلاص وإس
  العموميني واإلثراء غري املشروع.
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  )٢٥(املادة إعاقة سري العدالة 
ــــــَو مل  اإلجراءاتمن قانون نيوي إعاقة  ١٥٨و ١٠١الشــــــهود. وتتناول املادتان  جترِّم نيوي رش

القضــــائية، وميكن أن يشــــمل ذلك اســــتخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتحريض على 
   األدلة. اإلدالء بشهادة زور أو للتدخُّل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي

(ج) على  ١٠١يقتصر نطاق املادة  كماالشرطة،  أفراديقتصر على إعاقة  ١٥٨غري أنَّ نطاق املادة 
  .معيَّنةأداء واجبات يف سياق الشرطة أو موظفي املحاكم  أفرادإعاقة 

 
  )٢٦(املادة مسؤولية الشخصيات االعتبارية 

ــــــخاص به األ الحقو الذي تالنحنفس على نيوي مالحقة الشــــــخصــــــيات االعتبارية مبقدور  ش
من قانون التفسري). غري  ٥شخص" (املادة ال"لتعبري الفضفاض الطبيعيني، وُيعزى ذلك إىل التعريف 

ألشــخاص اأنَّه ليس من الواضــح ما إذا كانت مســؤولية الشــخصــيات االعتبارية حتول دون حتميل 
  املسؤولية اجلنائية.الطبيعيني 

ي للمحكمة، حسب تقديرها، أن تفرض غرامة بدًال من السجن. من قانون نيو ٢٤٠وجتيز املادة 
 ســـبالتقديرية. وليس من الواضـــح كيف ُتح الصـــالحيةوال حيدِّد القانون معايري اســـتخدام هذه 

حاجة إىل وضع  عن وجودسؤولون امل أعربعقوبات الشخصيات االعتبارية يف قضايا الفساد. و
  مبادئ توجيهية إلصدار األحكام.

 
  )٢٧(املادة املشاركة والشروع 

ـــــمل قانون نيوي جرائم فرعية مثل التآمر  ـــــاعدة  )٢٣٢(املادة والتحريض  )٢٢٨(املادة يش واملس
). وجيرِّم قانون نيوي أيضًا الشروع ٢٣٥وإسداء املشورة والتدبري (املادة  )٢٣٣(املادة والتشجيع 

  داد الرتكابه.ولكنَّه ال يشمل اإلع )،٢٢٩م ما (املادة يف ارتكاب جر
 

  )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
تقديرية يف فرض غرامة بدًال من الســـــجن،  صـــــالحيةمن قانون نيوي للمحكمة  ٢٤٠متنح املادة 

إىل حاجة عن وجود ســـؤولون امل أعربمن االتفاقية. و ٢٦يتماشـــى مع ما تنص عليه املادة  ذاوه
  وضع مبادئ توجيهية إلصدار األحكام.

حصـــــانة مطلقة من املالحقة القضـــــائية. وجتيز املادة أليٍّ من املوظفني العموميني وال مينح القانون 
إلغاء أو  اجلاينعن  ) العفَويف حاالت معينة جلس الوزراءملمن قانون نيوي للحاكم العام (أو  ٢٨٦

عن أيِّ جاٍن يقدم أدلة تفضــي إىل إدانة  ، والعفَواجلاين املفروضــة علىالســجن أي جزء من عقوبة 
  . ارتكاب اجلرمشريك يف 

شرطة  تتوىلويف املمارسة العملية،  سائل أنواع ميع جلاملالحقة القضائية َمهمَّة ال ستثناء امل اجلرائم با
املبادئ التوجيهية للمالحقة القضــــائية يف نيوي  تتضــــمناملتعلقة بالضــــرائب واملوارد البشــــرية. و

  قانون أو الئحة تنظيمية بشأن هذه املسألة. ولكن ليس هناكلقرارات النيابة العامة، ات توجيه
  من قانون نيوي إجراءات اإلفراج بكفالة أو بضمان مايل.  ٢٨٢وحتدد املادة 
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نظام  ، إدارةضــباط اإلفراج املشــروطع ، جنبًا إىل جنب ماإلفراج املشــروطاملعين بجلس امل ويتوىل
(ألف) من قانون نيوي). وتراعي معايري األهلية للحصــول  ٢٨٦اإلفراج املشــروط يف نيوي (املادة 

  من قانون العقوبات). ٣٣على اإلفراج املشروط جسامة اجلرائم املرَتكبة (املادة 
دانني بارتكاب جرائم، أو أن اخلدمة العمومية أن تفصــــــل املوظفني العموميني امل فوضــــــيةوجيوز مل

تضــعهم حتت ُتســند إليهم واجبات أخرى، أو أن ختفض رواتبهم، أو أن توبِّخهم وتنذرهم، أو أن 
التنظيمية للخدمة العمومية). وجيب أن يوقف عن العمل  ةئحالمن ال ٧٥ البندملدة حمدَّدة (املراقبة 

من  ٧٦ لبندأو أكثر (ا ةواحدســــنة دة أي موظف متَّهم بارتكاب جرمية ُيعاقب عليها بالســــجن مل
  التنظيمية للخدمة العمومية). ةالالئح

ــــــخاص املفصــــــولني من اخلدمة العمومية  كموظفني دائمني يف اخلدمة  واعملأن يوال جيوز لألش
التنظيمية للخدمة  ةالالئحمن  ٣٠ البندالعمومية (مبا يف ذلك يف املؤســـــســـــات اململوكة للدولة) (

ية).  قاط غري أالعموم ــــــ ملدانني للعمل ن الالئحة التنظيمية ال تنص على إس ــــــخاص ا ية األش أهل
  كموظفني عموميني. 

  املدانني يف املجتمع.  اجلناةج ادمإإعادة  تشجيعوال يوجد لدى نيوي برنامج إعادة تأهيل يهدف إىل 
إنفاذ  أجهزةالقانون  خيوِّلأعاله، ال  املشــار إليهامن قانون نيوي  ٢٨٦ما تنصُّ عليه املادة  وباســتثناء

  املتعاونني مع السلطات. جناةالقانون صالحية منح أي أشكال خاصة من احلماية أو احلصانة لل
 

  )٣٣و ٣٢(املادتان محاية الشهود واملبلِّغني 
املقربني مل تعتمد نيوي تدابري هتدف إىل توفري محاية فعَّالة للشــهود واخلرباء وأقارهبم أو األشــخاص 

تضــــمن  لتقدمي األدلة، مبا يف ذلك توفري احلماية اجلســــدية هلؤالء األشــــخاص وتطبيق قواعد منهم
بنقلهم إىل أماكن إقامة جديدة. وال توجد تدابري  خاصةبالشهادة، أو تدابري  اإلدالءسالمتهم عند 

  لضحايا.اماية خاصة حل
  االنتقام. ومل تعتمد نيوي تدابري حلماية املبلِّغني من املعاملة اجلائرة أو

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

ها ُج بأنَّ مية خطرية"، ُتعرَّف  كاب "جر بارت خاص  ــــــ حد األش نة أ حال إدا ته رم يف  تتراوح عقوب
صدر أمرًا القصوى شخص يقضي ، جيوز للمحامي العام أن يلتمس من املحكمة أن ت ضد ذلك ال
من  ٦صــادرة املنافع املتأتية من تلك اجلرمية (املادة مبو/أو أمرًا  لديهة هوبمشــ أي ممتلكاتمبصــادرة 

من  ١٩املصــــادرة على أســــاس القيمة (املادة بالقانون يف نيوي  ســــمحقانون عائدات اجلرمية). وي
  قانون عائدات اجلرمية).

اليت هلا صـــــلة رم أو ة بالريبة املمتلكات املســـــتخدمة يف ارتكاب ُجهوبوتشـــــمل املمتلكات املشـــــ
ملادة  رمُجبارتكاب  قانون ال يشــــــمل األدوات املراد  ٤(ا من قانون عائدات اجلرمية). بيد أنَّ ال

املشمولة  األفعالذلك، ونظرًا ألنَّ نيوي مل جترِّم مجيع جانب . وإىل ما رمُجاستخدامها يف ارتكاب 
فيما يتعلق باجلرائم ثغرات واملصــادرة يف اإلطار القانوين املتعلق بالتجميد واحلجز  توجدباالتفاقية، 

  املشمولة باالتفاقية.
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وينص قانون عائدات اجلرمية على حجز املوجودات والتحفُّظ عليها، ومينح للمحققني صـــالحيات 
إىل أدوات التحقيق التقليدية مثل أوامر التفتيش. وتتيح هذه التدابري حتديد  إضــــافةجلمع املعلومات 

  تتبُّعها أو جتميدها أو حجزها.أو  اإلجراميةعائدات ال
عليها، غري أنَّه ال  املتحفظو ةاملحجوزوزير املالية أن يدير املمتلكات لوجيوز لرئيس الشــــــرطة أو 

  .املحجوزةكيفية إدارة املمتلكات  بشأنأو إجراءات  اتتوجد توجيه
لعائدات اإلجرامية املزعومة أو ا يثبت مشــــروعية منشــــأوال يوجد حكم تشــــريعي ُيلزم اجلاين بأن 

  املمتلكات األخرى املعرضة للمصادرة. 
ـــــة يف وينص قانون عائدات اجلرمية على أنَّه حيقُّ للقضـــــاة الذين ينظرون  طلبات املصـــــادرة ممارس

)). وحيمي قانون عائدات ٤( ١١التقديرية فيما يتعلق حبقوق األطراف الثالثة (املادة  صــــــالحيتهم
   ).١٣(املادة ألطراف الثالثة اليت تدعي أنَّ هلا مصلحة يف املمتلكات اجلرمية أيضًا ا

أساسًا كافيًا ر أحكام توفِّمن قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية ) ٢( ٢١) و٢( ٥تني يف املاد تردو
  للتغلب على مقتضيات السرية املالية. 

  
   )٤١و ٢٩(املادتان التقادم؛ السجل اجلنائي     

من قانون نيوي). وال  ٧٠٦يف نيوي نفس قانون تقادم الدعاوى املطبَّق يف نيوزيلندا (املادة  ُيطبَّق
  توجد فترة تقادم فيما يتعلق باجلرائم اخلطرية، مبا يف ذلك اجلرائم املشمولة باالتفاقية. 

  نيوي مسألة مقبولية أحكام اإلدانة األجنبية السابقة.وال تتناول تشريعات 
 

   )٤٢(املادة الوالية القضائية 
قانون نيوي وقانون عائدات اجلرمية، غري أنَّ  قتضـــــىأرســـــت نيوي واليتها القضـــــائية اإلقليمية مب

  القانون ال يتناول الوالية القضائية على السفن أو الطائرات على وجه التحديد.
تصــلة بغســل األموال، ســواء املشــاركة) امل فعالوال يشــمل قانون عائدات اجلرمية اجلرائم الفرعية (أ

  ارُتكبت داخل نيوي أو خارجها.
وال ينص قانون نيوي وقانون عائدات اجلرمية على الوالية القضــــائية القائمة على مبدأي اجلنســــية 

  ومحاية الدولة.
  ُيسلَّم مرتكبوها. الالوالية القضائية على اجلرائم اليت  رساءوال ينص القانون على إ
  آلية لتجنُّب حاالت تنازع الواليات القضائية.وال توجد لدى نيوي 

 
   )٣٥و ٣٤(املادتان عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     

 امتيازعقد أو فسخه، أو لسحب  لغاءأحكام قانونية إل مثلعواقب الفساد،  يتناولال يوجد إطار 
  أو صك مشابه.

من  ٢٨٧املمتلكات (املادة  ُيصـــيبالتلف الذي أو  ةر على اخلســـارلضـــرويقتصـــر التعويض عن ا
  قانون نيوي).
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   )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  والتنسيق بني الوكاالت السلطات املتخصصة    
 األفعال اإلجراميةشــرطة نيوي هي الوكالة الرئيســية املســؤولة عن التحقيق واملالحقة القضــائية يف 

عون عامون متخصصون يف اجلرائم املالية واالقتصادية. العامة. وال يوجد لدى نيوي حمققون أو مدَّ
التدريب واملوارد الالزمة إلجراء التحقيقات واملالحقات القضـــائية على الصـــعيد  أن أنشـــطةكما 
  القانون. التدابري الرامية إىل ضمان استقاللية أجهزة إنفاذ تدعيموميكن زيادة  حمدودة املحلي

الوكاالت بيســتعني أن رمسي للتعاون بني الوكاالت، ولكن ميكن لرئيس الشــرطة  نســقوال يوجد 
 وأالشــرطة جهاز املشــورة واملســاعدة أيضــًا من  لتمس. ويف حاالت حمدَّدة، ُتاحلاجةحســب املعنية 

  اجلمارك يف نيوزيلندا. 
ســـلطات التحقيق واملالحقة القضـــائية عن حاالت م املوظفني العموميني بإبالغ ُيلِز َنصٌّوال يوجد 

  الفساد وسائر أشكال سوء السلوك.
عاون مع القطاع اخلاص، ي بالت ما يتعلق  ية  قضــــــيوفي ملال قدم بقانون اإلبالغ عن املعامالت ا أن ت

 ).٨(املادة عن املعامالت املشبوهة إىل وحدة املعلومات االستخبارية املالية بالغات املالية املؤسسات 
الشـــــرطة أو املحامي العام يف حال تلقيها أي معلومات  أفرادللمؤســـــســـــات املالية إبالغ  جيوزكما 

  من قانون عائدات اجلرمية). ٥٨مشبوهة (املادة 
وحدة املعلومات االستخبارية تقوم من قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية على أن  ٢١وتنص املادة 

 وكذلكاملعامالت املشــبوهة إىل مكتب حمامي التاج،  ة إىل بالغاتاملســتنداملعلومات  بإحالةاملالية 
إذا رأى  اهليئات اإلشرافية خارج نيوي إحدى إنفاذ القانون أو أجهزةالشرطة أو إحدى جهاز إىل 

 .املحامي العام ذلك مالئمًا
 

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٢  
ــــــيُي  •       حجز خمتلفة تســــــاعد على  يةمعايري إثبات)) ٢( ١١(قانون عائدات اجلرمية املادة  رس

  ))١( ٣١(املادة عائدات اجلرمية ومصادرهتا 
 

  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  ُيوصى بأن تقوم نيوي مبا يلي:

من  ٢شـــمول مجيع فئات املوظفني العموميني الواردة يف املادة ل ًاتعديل التشـــريعات ضـــمان  •  
  )١٥(املادة االتفاقية 

  (أ)) ١٥اعتماد حكم قانوين يتناول الوعود بالرشوة (املادة   •  
" (القصــــــد اجلنائي)، من َتعمُّد اإلفســــــاد، أي "العنصــــــر الذهيب املشــــــترط توافرهحذف   •  

  (أ) و(ب)) ١٥املادة التشريعات (
  ))٣( ٣٠و ١٥تان من قانون نيوي (املاد حاء-١٨٠شرط املوافقة الوارد يف املادة حذف   •  
ــــــو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية  •   والنظر يف  ،جترمي رش

  )١٦جترمي ارتشائهم (املادة 
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اعتماد حكم شــامل بشــأن جترمي اختالس أيِّ ممتلكات أو تبديدها أو تســريبها على أيِّ حنو   •  
  )١٧املادة ل موظف عمومي (آخر من ِقَب

  )١٨تجرمي املتاجرة بالنفوذ (املادة ب خاصالنظر يف اعتماد حكم   •  
  )١٩بشأن إساءة استغالل الوظائف (املادة  خاصالنظر يف اعتماد حكم   •  
  )٢٠النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع (املادة   •  
  )٢١النظر يف جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص (املادة   •  
  )٢٢شامل بشأن جترمي االختالس يف القطاع اخلاص (املادة  حكمالنظر يف اعتماد   •  
شمل ياالتفاقية، وأحكام مع  يتوافق بصورة أوضحاعتماد حكم بشأن جرم غسل األموال   •  

الغرض أو عنصر دد حيبوضوح "إبدال أو إحالة" العائدات اإلجرامية و"متويه" املمتلكات، و
  ))أ) (١( ٢٣(املادة العنصر الذهين املشترط توافره 

شمل بوضوح حيازة العائدات اإلجرامية أو يتعديل جرم غسل األموال يف تشريعاهتا حبيث   •  
  ))‘٢(’) (ب) ١( ٢٣استخدامها (املادة 

صلة بغسل األموال (املادة تتعديل قانون عائدات اجلرمية ل  •   ) ١( ٢٣شمل اجلرائم الفرعية املت
  ))‘٢’(ب) 

اق ممكن من اجلرائم األصلية، مبا يف ذلك عن طريق جترمي أوسع نط لتشملتعديل تشريعاهتا   •  
ضــمن ، كحد أدىن، جرائم أصــلية األفعالاملشــمولة باالتفاقية وضــمان اعتبار تلك  األفعال
  (ج)) -) (أ) ٢( ٢٣غسل األموال (املادة نطاق 

غســــل  بارتكاب اجلرم األصــــلي وجرمشــــخص ما إدانة النص يف تشــــريعاهتا على إمكانية   •  
  ))ه) (٢( ٢٣(املادة معًا األموال 

  (أ)) ٢٥التفاقية (املادة ا يتوافق مع أحكاماعتماد حكم بشأن جترمي رشو الشهود   •  
بصـــــورة أعم مع  وافقاعتماد حكم بشـــــأن إعاقة ســـــري العدالة أو موظفي إنفاذ القانون يت  •  

  (ب)) ٢٥االتفاقية (املادة أحكام 
ض على الشــــخصــــيات االعتبارية عن اجلرائم املتصــــلة بالفســــاد، حتديد اجلزاءات اليت ُتفر  •  

  )٢٦أن تكون تلك اجلزاءات فعَّالة ومتناسبة ورادعة (املادة  على بوجه خاصالعمل و
توضـــيح أنَّ مســـؤولية الشـــخصـــيات االعتبارية مســـتقلة عن املســـؤولية اجلنائية لألشـــخاص   •  

  )٢٦الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم (املادة 
من قانون نيوي حبيث ُتلغى إمكانية معاقبة مرتكيب اجلرائم املشــــــمولة  ٢٤٠تعديل املادة   •  

  ))١( ٣٠و ٢٦ تانباالتفاقية بالغرامة بدًال من السجن (املاد
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تقدمي مزيد من اإلرشادات بشأن مسأليت إىل دف هتإعداد مبادئ توجيهية إلصدار األحكام   •  
سبها مع اجلرائم ساق العقوبات وتنا شى مع املمارسات  ات الدولية الفضلى املرتكبة، مبا يتما

  ))١( ٣٠و ٢٦ تان(املاد
  ))٣( ٢٧(املادة  جرم ماالنظر يف جترمي اإلعداد الرتكاب   •  
أحكام اعتماد أحكام قانونية تتناول ممارســة الصــالحيات القانونية التقديرية مبا يتماشــى مع   •  

  ))٣( ٣٠االتفاقية (املادة 
ــــاءالنظر يف   •   األشــــخاص املدانني بارتكاب جرائم مشــــمولة أهلية إجراءات إلســــقاط  إرس

  ))٧( ٣٠(املادة ة وميلشغل املناصب العمباالتفاقية 
  ))١٠( ٣٠املدانني يف املجتمع (املادة  إدماج اجلناةإعادة  شجيعاعتماد تدابري لت إىلالسعي   •  
صـــادرة حبيث تشـــمل مجيع اجلرائم توســـيع نطاق تشـــريعاهتا املتعلقة بالتجميد واحلجز وامل  •  

ــــــتخدامها يف ارتكاب درجة ضــــــمن نطاق نامل تلك االتفاقية، وكذلك األدوات املعتزم اس
  ))١( ٣١اجلرائم (املادة 

ة  لتدعيم قدرةاعتماد تدابري   •   ملمتلكات املجمدة أو املحجوزة على إدارة االســـلطات املختصـــَّ
  ))٣( ٣١أو املصادرة (املادة 

لعائدات اإلجرامية املزعومة أو ا مشروعية منشأاعتماد تدابري ُتلزم اجلاين بأن يثبت النظر يف   •  
  ))٨( ٣١للمصادرة (املادة  املعرَّضةاملمتلكات األخرى 

اعتماد تدابري مالئمة لتوفري احلماية الفعَّالة للشهود واخلرباء والضحايا، وكذلك ألقارهبم أو   •  
لك توفري احلماية اجلســــدية هلم ونقلهم إىل أماكن إقامة ، مبا يف ذاملقربني منهماألشــــخاص 

  )٣٢(املادة  ٣٢تتوافق مع أحكام املادة  قواعد إثباتية مالئمة وفريوت ،جديدة
يف املمارســــة العملية  اعلى إنفاذها فعلي عملالنظر يف اعتماد تدابري بشــــأن محاية املبلِّغني وال  •  

  )٣٣(املادة 
  )٣٤(املادة الفساد  تتناول عواقبحبيث تعديل تشريعاهتا   •  
توســيع نطاق تشــريعاهتا حبيث تســمح لألشــخاص الذين حلق هبم أيُّ نوع من الضــرر نتيجة   •  

للفســـاد أن يطالبوا بالتعويض، مبا يف ذلك التعويض عن األضـــرار الشـــخصـــية أو غريها من 
  )٣٥(املادة األضرار 

صــصــني يف مكافحة الفســاد من ضــمان وجود هيئة أو هيئات متخصــصــة أو أشــخاص متخ  •  
خالل إنفاذ القانون، مع ضمان متتُّع تلك اهليئة أو اهليئات أو أولئك األشخاص باالستقاللية 

الة ودون أيِّ تأثري غري مشــــروع، وتوفري القدر املالئم من فعَّ بصــــورة همالالزمة ألداء مهام
  )٣٦التدريب واملوارد لذلك الغرض (املادة 

بوســائل تشــجيع اجلناة على التعاون يف التحقيقات واملالحقات القضــائية، اعتماد تدابري ل  •  
اختاذ تدابري مالئمة حلماية اجلناة املتعاونني، مع مراعاة درجة التعاون يف كل حالة،  منها
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ة أو املســــاعدة يف اســــترداد  مثل تقدمي معلومات وقائعية حمدَّدة إىل الســــلطات املختصــــَّ
أو منح احلصــــــانات أو  ةالتدابري ختفيف العقوبتلك تشــــــمل عائدات اجلرمية. وميكن أن 

  )٣٧توفري أشكال أخرى من احلماية يف احلاالت املناسبة (املادة 
ة وسلطات التحقيق واملالحقة القضائية، وميتعزيز التعاون بني السلطات العملاختاذ تدابري   •  

التحقيق واملالحقة  املوظفني العموميني بإبالغ ســــــلطات إلزاميف  بوســـــــائل منها النظر
  )٣٨الفساد وسائر أشكال سوء السلوك (املادة حاالت القضائية عن 

املعامالت املشـــــبوهة  بالغاتضـــــمان تعميم لتعديل قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية   •  
ةإنفاذ القانون  أجهزةعلى مجيع  ، عند االقتضـــاء وبعد إجراء التحليل املايل، بناء املختصـــَّ

للحصول على موافقة أي  حاجةعلى قرار من وحدة املعلومات االستخبارية املالية، دون 
  )٣٩(املادة  خارجيةجهة 

  )٤١النظر يف اعتماد حكم بشأن مقبولية أحكام اإلدانة األجنبية السابقة (املادة   •  
اجلرائم املرتكبة على منت ســـفنها  ســـاء واليتها القضـــائية علىعلى إرتشـــريعاهتا  يفالنص   •  

  ) (ب))١( ٤٢وطائراهتا (املادة 
القضـــــائية على اجلرائم املرَتكبة يف احلاالت الواردة يف الفقرات  تهاوالي رســـــاءالنظر يف إ  •  

  ))٢( ٤٢املادة من االتفاقية ( ٤٢من املادة  (د) ٢(أ) إىل  ٢الفرعية 
واليتها القضــائية على اجلرائم املرَتكبة يف احلاالت املذكورة يف  رســاءالالزمة إل اختاذ التدابري  •  

  ))٤) و(٣( ٤٢(املادة  ٤٢من املادة  ٤و ٣الفقرتني 
املتوازية  جراءاتإلاالتعاون مع الدول األخرى يف حاالت  وطيدمواصلة اجلهود الرامية إىل ت  •  

  ))٥( ٤٢(املادة 
 

  املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من   -٤-٢  
  .))١( ٣٠دعم إعداد مبادئ توجيهية إلصدار األحكام (املادة لتقدمي املشورة القانونية   •  
 

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

   )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     
ــــــليم  من نيوي وإليها فيما يتعلق  املجرمنياإلجراءات املنظِّمة لتســــــليم  املجرمنيحيدد قانون تس

عاَقب عليها بالســــجن بأنَّها اجلرائم اليت ُي ٢املعرَّفة يف املادة و ،باجلرائم اليت ميكن تســــليم مرتكبيها
 مبقتضـــىميكن تســـليم مرتكبه  الذي يلزم معاملته كجرمســـلوك الأو ، شـــهرًا ١٢ملدة ال تقل عن 

 املجرمنيإليه. وال يسمح قانون تسليم  املجرمنيمع بلد جيوز تسليم  املجرمنيمعاهدة ُمربمة لتسليم 
  جزر كوك ونيوزيلندا فقط). إليها" (وهي حاليا املجرمنيتسليم  جيوزبالتسليم إىل "بلدان إال 
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ــــــليم  . ومل جترِّم نيوي مجيع اجلرائم املجرمنيوُيشــــــترط توافر ازدواجية التجرمي للموافقة على تس
  حمدودًا.  املجرمنياملشمولة باالتفاقية، وهو ما جيعل نطاق تسليم 

ث، الكومنول ضــــمن نطاق املجرمنييف إطار خطة لندن لتســــليم  املجرمنينيوي تســــليم مبقدور و
ولكنَّها ال تســــتخدم هذه اخلطة يف املمارســــة العملية. ومل توقِّع نيوي على أيِّ معاهدات ثنائية أو 

، وميكنها من حيث املبدأ تطبيق االتفاقية كأســاس لتســليم املجرمنيمتعددة األطراف بشــأن تســليم 
جزر كوك  ، غريى، وفقًا لتقدير احلكومة. وتسمح نيوي بتسليم املطلوبني إىل بلدان أخراملجرمني
  مبدأ املعاملة باملثل. قتضىمب ،ونيوزيلندا

على وجوب رفض طلب التســليم يف حال كون اجلرم  املجرمنيمن قانون تســليم  ١٠وتنص املادة 
طالب التســليم. وال يوجد يف نيوي قانون أو التعلق بالبلد ي ًاســياســي ًااملطلوب التســليم بشــأنه جرم

  .السياسيبشأن تفسري اجلرم ممارسة 
  ).١١ إىل ٩التسليم وأسباب رفضه (املواد خاصة باشتراطات  املجرمنيقانون تسليم  يفرضو

يمكن فأنَّ حمكمة نيوي تعقد جلســاهتا مرتني يف الســنة،  ومعتســليم إجراءات قضــائية. الويتطلَّب 
  اهلاتف.بواسطة الطلبات  االستماع إىلللقاضي يف املمارسة العملية 

طة يف حال موافقة الشــخص  املجرمنين قانون تســليم م ٨وتنص املادة  على  املعينعلى تدابري مبســَّ
جيوز اليت بلدان ال ةُيعرف باسم "مساندة أوامر التوقيف" ُيتَّبع يف حال ،التسليم. وهناك إجراء مبسَّط

إليها، وينطوي على مســـاندة أمر التوقيف األصـــلي الصـــادر يف نيوزيلندا أو جزر  املجرمنيتســـليم 
ــــــليم  كوك ألغراض االعتقال املؤقت. وفيما عدا ذلك، ال توجد تدابري لتبســــــيط إجراءات تس

  املجرمني وتسريعها.
نسية من األسباب التقديرية لرفض التسليم (املادة اجلوحيمل مجيع مواطين نيوي جنسية نيوزيلندا. وُتعدُّ 

  املالحقة القضائية كبديل للتسليم. جييزال  القانون). غري أنَّ املجرمنيمن قانون تسليم  )‘٤’(أ)  ١١
وال توجد أحكام لضمان معاملة األشخاص على حنو منصف يف إجراءات التسليم، فيما عدا احلق 

  أهليتهم للتسليم. ب يقضييف طلب إعادة النظر يف القرار الذي 
 إلزاميًا لرفض أو اجلنســـية أو اآلراء الســـياســـية أســـاســـًا الديانةوُيعدُّ التمييز على أســـاس العرق أو 

. غري أنَّ ذلك ال يشــمل التمييز على أســاس املجرمنيمن قانون تســليم  ١٠املادة مبقتضــى التســليم 
  نوع اجلنس واألصل اإلثين.

  إجراء مشاورات قبل رفض التسليم. املجرمنيوال يشترط قانون تسليم 
  .املجرمنيبشأن تسليم  ومل ُتربم نيوي أيَّ اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدِّدة األطراف

وال يوجد أيُّ قانون أو ممارسة متَّبعة بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم، وال توجد ترتيبات مع 
  الكومنولث.نطاق أي بلدان خارج 

  وال يوجد أيُّ قانون أو إجراء متَّبع بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية.
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   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
يسمح قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية لنيوي بتقدمي طائفة واسعة من أشكال املساعدة 

أيضـــا  ٥تنص املادة إذ . واملســـائل املتعلقة بالعائدات اإلجراميةملســـائل اجلنائية ا القانونية املتبادلة يف
اجلنائية أو احلصـــول عليها بطرائق قانون ال مينع تقدمي املســـاعدة الدولية يف املســـائل هذا العلى أنَّ 
  غري منصوص عليها يف القانون.أخرى 

أو  اتاملتبادلة أن يكون لدى البلد األجنيب إجراء القانونيةلتقدمي املســاعدة الالزمة ومن بني الشــروط 
تعلق "جبرمية خطرية"، على النحو املشـــــار إليه أعاله. وليس من تبشـــــأن "مســـــألة جنائية"  اتحتقيق

هتمة أن تكون قد ُوجهت أو  اتاإلجراءتلك  صــل على حكم باإلدانة يفُحأن يكون قد الضــروري 
تقدمي املساعدة القانونية ل شرطًاتقدمي املساعدة. وُتعدُّ ازدواجية التجرمي  تسىنيف التحقيق لكي يحمددة 

إلزامًا يف املسائل اجلنائية املساعدة املتبادلة وال يتضمن قانون املتبادلة، وفقًا لتعريف "املسألة اجلنائية". 
  اء ازدواجية التجرمي.فويف حال انت على تدابري غري قسريةاملنطوية  لطلباتلبتقدمي املساعدة 

  شمولة باالتفاقية.املرائم باجلنيوي أي طلبات لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق  تتلقومل 
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشـــــأن  نيوي أيَّ اتفاقيات أو معاهدات أوتربم ومل 

ميكن تطبيق اخلطة املتعلقة باملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية  ومع أنهاملساعدة القانونية املتبادلة. 
  .يف املمارسة العمليةالكومنولث (خطة هراري)، إال أنَّ اخلطة مل ُتستخدم  ضمن نطاق

ن عائدات اجلرمية يوسِّع نطاق املسؤولية اجلنائية حبيث يشمل الشخصيات وعلى الرغم من أنَّ قانو
االعتبارية، فإنَّ هناك ثغرات يف اإلطار القانوين فيما يتصل بتقدمي املساعدة يف اجلرائم املتعلقة بتلك 

  ألنَّ التشريعات ال تنص على جزاءات حمدَّدة منطبقة عليها. نظرًاالشخصيات االعتبارية، و
ة املركزية املعنية باملســـاعدة القانونية املتبادلة هي املحامي العام، نظرًا ألنَّ منصـــب املدعي والســـلط

. وال توجد لدى نيوي لوائح تنظيمية أو مبادئ توجيهية أو إجراءات ٢٠٠٦عام  يفالعام قد ُألغي 
طلبات  ة تنفيذعمليتنظِّم املســـــــاعدة القانونية املتبادلة، كما ال يوجد لديها أي إجراءات تنظِّم 

  املساعدة القانونية املتبادلة يف الوقت املناسب.
ها يف طلبات اســـتخداُم اليت ُيقبلاللغة املختصـــة وال بنيوي األمني العام بســـلطتها املركزية  بلغومل ُت

  املساعدة القانونية املتبادلة. 
ــــائل اجلنائية املعل ١٠وحتدد املادة  ــــاعدة املتبادلة يف املس يف  إدراجهاومات اليت جيب من قانون املس

  طلبات املساعدة.
ضــــــمان ســــــالمة مرور من قانون املســــــاعدة املتبادلة يف املســــــائل اجلنائية على  ١٧وتنص املادة 

  مساعدة يف حتقيق.للقضائية أو  دعوىألشخاص الذين ُيحضرون إىل نيوي لإلدالء بشهادة يف ا
من قانون  ٢٥و ٢٤وينظم القانون نقل الســــــجناء ألغراض املســــــاعدة القانونية املتبادلة (املادتان 

املســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية). وعلى وجه اخلصــوص، ميكن اإلذن بنقل الســجني يف حال 
ية (الفقرة ( كاف هدات  لد األجنيب املعين تع قدمي الب لك وت ته على ذ ناو٣موافق قانون )). وال يت ل 
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(ج) و(د)  ١١املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائية التأكيدات املشـــار إليها يف الفقرتني الفرعيتني 
  .٤٦من املادة 

قانون من  ١٢وتســمح نيوي باســتجواب البلد الطالب للشــهود بواســطة وصــالت الفيديو (املادة 
  ).يف املسائل اجلنائيةاملتبادلة املساعدة 

قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية، تبادل املعلومات اليت حصــــــلت عليها وحدة املعلومات  جييزو
مل تعتمد تدابري تشــــريعية لضــــمان عدم رفض نيوي غري أن االســــتخبارية املالية مع بلدان أخرى. 

  .بدواعي السرية املصرفيةتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة 
عدم جواز اســــتخدام املســــاعدة املتبادلة يف املســــائل اجلنائية على من قانون  )١( ٥٠وتنص املادة 
  ألي غرض آخر دون موافقة املدعي العام. املتلقاة بصورة متعمدة املعلومات

حمتويات الطلب أو تعمُّد إفشـــاء من قانون املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائية  ٥١وحتظر املادة 
. وال يشـــترط فشـــاءا، أو يف حال موافقة املدعي العام على اإليه ما مل يكن ذلك ضـــروريتلقِّواقعة 

  القانون إبالغ الدولة الطالبة يف حال تعذُّر الوفاء بشرط السرية.
املساعدة املقدَّمة  جواز إخضاعمن قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية على  ٨وتنص املادة 
  من القانون أسباب الرفض. ٧ة املدعي العام. وحتدد املاد يقررهاألي شروط 

وال يتضــمَّن قانون املســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية حكمًا حمدَّدًا بشــأن رفض تقدمي املســاعدة 
ملجرد كون اجلرمية موضوع الطلب تنطوي على مسألة مالية، كما ال ينصُّ على عدم جواز رفض 

  ابع مايل.ط ذوالطلب  موضوَع طلب املساعدة ملجرد أنَّ السلوَك
وال ينص قانون املســــــاعدة املتبادلة يف املســــــائل اجلنائية على إطالع الدولة الطالبة على أســــــباب 

إجراء مشـــاورات مع الدول الطالبة قبل رفض تقدمي  ينص علىالرفض، وال يوجد حكم تشـــريعي 
  املساعدة أو تأجيلها.

  إىل مسألة تكاليف املساعدة القانونية املتبادلة.وال يتطرَّق قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية 
  

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

 عامليةيف شبكات إقليمية و )شرطة نيوزيلنداخالل ن (مإنفاذ القانون املعنية بنيوي سلطات تشارك 
شرطة يف  ،نمعنية بإنفاذ القانو ساء ال شبكة اجلرمية عرب الوطنية يف املحيط اهلادئ، ومبادرة رؤ مثل 

ية  نائ طة اجل ية للشــــــر لدول مة ا يا، واملنظ ــــــ يانوس مة اجلمارك يف أوق هلادئ، ومنظ جزر املحيط ا
(اإلنتربول). ويتعاون جهاز شــرطة نيوي، من خالل شــبكة اجلرمية عرب الوطنية يف املحيط اهلادئ، 

ــــــيق املعين باجلرمية عرب الوطنية يف منطقة املحيط اهلادئمع مركز التن ــــــاموا. وقد  ،س الكائن يف س
 تبادلُأنشــئت شــبكة لالتصــاالت اآلمنة بني وحدات مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية من أجل 

الســجالت اجلنائية وبيانات املراقبة وغريها من البيانات اجلنائية. ولدى جهاز شــرطة نيوي ضــابط 
ل يف فيجي، وهناك أيضـــًا ضـــابط اتصـــال معين مبكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مقرُّه يف اتصـــا

ســـاموا. وهناك فرص تدريب متاحة من خالل مركز التنســـيق املعين باجلرمية عرب الوطنية يف منطقة 
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ًا ، ضمن مجلة جهات أخرى، فرصجهازا الشرطة يف أستراليا ونيوزيلندا، كما يتيح املحيط اهلادئ
  ظريف.على أساس تدريبية 

شرطة نيوي اتفاقات تعاون مع  أبرموقد  سهو نظراء، وعدة جهاز  سا للتعاون يف  ًايعترب االتفاقية أ
  .من هذا القبيلجمال إنفاذ القانون، وإن مل تكن هناك حاالت 

إبرام  حالة، دون حاجة إىللل تبعاوميكن لسـلطات إنفاذ القانون املشـاركة يف أفرقة حتقيق مشـتركة 
  اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف.

بشأن مقبولية األدلة وال يوجد قانون أو الئحة تنظيمية بشأن استخدام أساليب التحرِّي اخلاصة أو 
  .املحاكماملستمدة من تلك األساليب لدى 

 
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٣  

وحدة  من خاللالتعاون الدويل وتبادل املعلومات واملوظفني من ِقبل جهاز شـــــرطة نيوي،   •  
  )٤٨مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مع النظراء اإلقليميني واألجانب (املادة 

 
  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ُيوصى بأن تقوم نيوي مبا يلي:
التســليم ألوســع جمموعة من الواليات القضــائية عن طريق  قدرهتا على تلبية طلباتضــمان   •  

سليم  ضائية أخرى، وكذلك  املجرمنيتعديل قانون ت سليمهم إىل واليات ق سمح بت حبيث ي
 املجرمنيطراف كأســــاس لتســــليم ألاالتفاقية وســــائر االتفاقيات املتعددة اهذه اســــتخدام ب

  ))١( ٤٤(املادة 
الذين االتفاقية هبدف متكني نيوي من تســــــليم األشــــــخاص ذه املشــــــمولة هب األفعالجترمي   •  

اجلرائم، والنظر يف حذف شرط ازدواجية التجرمي يف اجلرائم املنصوص عليها  يرتكبون تلك
  ))٧( ٤٤) و٢( ٤٤) و١( ٤٤يف االتفاقية (املواد 

ة (املادة ســياســي ائماعتماد تدابري لضــمان عدم اعتبار أيٍّ من اجلرائم املشــمولة باالتفاقية جر  •  
٤( ٤٤((  

صل هبا من   •   سيط ما يت سليم وتب سعي إىل تعجيل إجراءات الت اختاذ تدابري ب ةمتطلبات إثباتيال
  ))٩( ٤٤حمدَّدة يف هذا الصدد (املادة 

 ٤٤ن تســـليمهم (املادة م بدًالاعتماد حكم قانوين ينص على املالحقة القضـــائية للمواطنني   •  
)١١((  

جراءات التسـليم ومعاملتهم على اخلاضـعني إلاعتماد تشـريعات لضـمان حقوق األشـخاص   •  
  ))١٤( ٤٤حنو منصف (املادة 

نوع اجلنس واألصل اإلثين ضمن أسباب رفض التسليم املنصوص  إلدراجتعديل التشريعات   •  
  ))١٥( ٤٤(املادة  املجرمنيمن قانون تسليم  ١٠عليها يف املادة 
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مع الدولة الطالبة قبل  تقضـــــي بإجراء مشـــــاوراتأو الئحة تنظيمية  ئيةإجراقاعدة اعتماد   •  
  ))١٧( ٤٤رفض طلب التسليم (املادة 

تســـليم التعزيز فعالية  من أجلمع بلدان أخرى  املجرمنيالســـعي إىل إبرام اتفاقات لتســـليم   •  
  ))١٨( ٤٤(املادة 

األطراف بشأن نقل األشخاص املحكوم النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة   •  
  )٤٥(املادة عليهم 

من تيسري تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة لتعديل قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية   •  
 اجلرائم املنصــوص عليهاب ما يتعلقظر يف إمكانية حذف شــرط ازدواجية التجرمي فيالن خالل

ء عتبة "اجلرائم اخلطرية" املنصوص عليها يف القانون. وُيوصى كذلك بأن إلغاو ؛يف االتفاقية
ضــــمان متكينها من تقدمي املســــاعدة فيما  ن أجلجترِّم نيوي اجلرائم املشــــمولة باالتفاقية مب

  ))١( ٤٦يتصل باجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية (املادة 
املســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية بتقدمي توســيع نطاق تعريف اجلرائم اليت يســمح قانون   •  

املســـــاعدة القانونية املتبادلة بشـــــأهنا حبيث يتضـــــمَّن جزاءات منطبقة على الشـــــخصـــــيات 
بادلة يف احلاالت  ية املت قانون بارية، بغية توفري أســـــــاس قانوين للمســـــــاعدة ال املتعلقة االعت

  ))٢( ٤٦شخصيات اعتبارية (املادة ب
الســـرية  بدواعياملســـاعدة القانونية املتبادلة تقدمي شـــريعية لضـــمان عدم رفض اختاذ تدابري ت  •  

  ))٨( ٤٦املصرفية (املادة 
املســـاعدة اليت ال تنطوي على إجراءات قســـرية يف حال انتفاء  تقدمياعتماد تدابري لضـــمان   •  

  ))٩( ٤٦ازدواجية التجرمي (املادة 
اجلنائية حبيث يشــمل التأكيدات املشــار إليها يف  تعديل قانون املســاعدة املتبادلة يف املســائل  •  

لســـــجناء ألغراض املســـــاعدة القانونية املتبادلة ايف حاالت نقل  (ج) و(د) )١١( ٤٦املادة 
  ))١١( ٤٦(املادة 

الة لتنفيذ طلبات ضــمان وجود ســياســة عامة أو قاعدة إجرائية توفر إجراءات واضــحة وفعَّ  •  
 الوقت املناســــــب، نظرًا لعدم وجود أي لوائح تنظيمية أو املســــــاعدة القانونية املتبادلة يف

وتوضـــيح أنَّ الطلبات مبادئ توجيهية أو قواعد إجرائية بشـــأن املســـاعدة القانونية املتبادلة؛ 
؛ الداخليتعارض مع القانون ال يا ومبسُتنفَّذ وفقًا لإلجراءات املحدَّدة فيها، إن أمكن ذلك، 

ت عن حالة التدابري اجلاري اختاذها والتقدم املحرز بشــــــأهنا وتزويد الدول الطالبة مبعلوما
  ))٢٤(و) ١٧(و) ١٣( ٤٦(املادة 

 ٤٦ ةتوجيه اإلشـــعار الالزم إىل األمم املتحدة بشـــأن ســـلطتها املركزية واللغة املقبولة (املاد  •  
  ))١٤() و١٣(
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لمعلومات املتلقاة دون موافقة مســـبقة من الدولة لاســـتخدام أي ظر حلوضـــع أحكام حمدَّدة   •  
 االمتثاليف حال تعذُّر  وجه الســــــرعةبالغ الدولة الطالبة على إل، والطرف متلقية الطلب

  ))٢٠(و )١٩( ٤٦شرط السرية (املادة ل
تعديل قانون املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائية حبيث ينص على عدم جواز رفض تقدمي   •  

  ))٢٢( ٤٦نطوي على مسائل مالية (املادة يالقانونية املتبادلة على أساس أنَّ اجلرم املساعدة 
وضع حكم حمدَّد ينصُّ على إبالغ الدول الطالبة بأسباب رفض طلباهتا، وعلى التشاور مع   •  

  ))٢٦) و(٢٣( ٤٦الدولة الطالبة قبل رفض تقدمي املساعدة أو تأجيلها (املادة 
  )٢٨( ٤٦ملادة ا يتوافق مع أحكامشأن التكاليف اعتماد حكم مناظر ب  •  
ملســــــاعدة ا بشــــــأن النظر يف إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف  •  

  ))٣٠( ٤٦القانونية املتبادلة (املادة 
  )٤٧بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة  قاعدة إجرائيةالنظر يف اعتماد قانون أو   •  
  )٤٨االستثمار يف تدريب موظفي إنفاذ القانون وبناء قدراهتم (املادة  مواصلة  •  
حدود إمكاناهتا، للســماح باســتخدام أســاليب التحري  ضــمناختاذ ما قد يلزم من تدابري،   •  

  )٥٠(املادة  األدلة املستمدة منها لدى املحاكم مقبوليةولضمان  ،اخلاصة
  


