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 خالصة وافية  - ثانيا  

 ساموا  

مة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لساموا في  -1  سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة مقد ِّ
 الفساد  لمكافحة

 .2018نيسان/أبريل  18انضمت ساموا إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في 

وتعتمد ســاموا نماما دســتوييا  بمن بين النانون األنكلوســكســوني والنوانين العرفية. ومحكمة اهســتلنا   ي أعلى 
 75وهـ ة تتعل  ـااهســــــــــــــتلـنا  فنج، ويمكناـا أن تراجن أ كـام أة محكمـة أخر   المـادة  ؛ وـلدياـاالبـلدمحكمـة في 

 من الدستوي(. وتتألف السلطة التنفيذ ة من يئيس الدولة والحكومة التنفيذ ة.

ــاموا دولة اات نمام مودوت. وه تنفذ المعا دات تلنائيات، بل تتطلج إدياجاا محليات من خالل مرســــــوم برلماني   وســــ
 من الدستوي(. 111ادة  الم

، ونانون 2013ويتضــــــمن إااي مكافحة الفســــــاد أ كامات تنديت يــــــمن عدة نوانين، وه ســــــيما نانون البرائم لعام 
، ونانون 1994، اصــيكتا المعدلة في عام 1974، ونانون تســليم المبرمين لعام 2016اإلجراءات البنائية لعام 

، ونانون 2007، والنانون المتعل  اســــلطات ال ــــراة لعام 2007عام المســــاعدة المتةادلة في المســــائل البنائية ل
 .2018، اصيكتا المعدلة في عام 2007، ونانون منن غسل األموال لعام 2007عائدات البريمة لعام 

ــية الونيفة العمومية، ومكتج أمين الممالم،  ــاد مفويــ ــلة في مبال مكافحة الفســ ــات اات الصــ ــســ ــمل المتســ وت ــ
م، ومكتج مراجعة الحســـااات في ســـاموا، وجااط ال ـــراة في ســـاموا، وو دة ســـاموا لمكافحة ومكتج المدعي العا

 البريمة عبر الوانية، وو دة اهستخةايات المالية في ساموا.

  
 الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  -2 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -2-1 

  (21و 18و 16و 15 المواد الرشو والمتاجرة االنفوا   
من نانون البرائم(. وُيعرَّ  المونف اأنا أة شــــخم  عمل   138 برم يشــــو المونفين العموميين وايت ــــاا م  المادة 

في خدمة  كومة ســـــاموا، اما   ـــــمل الخدمة الفخرية أو الخدمة في الخايت، أو أة عضـــــو أو مونف في أة ســـــلطة  
ــاء البرلمان  م   132محلية أو  يلة عمومية  المادة  ــائيين والوطياء وأعضـ ــوة المونفين النضـ ن نانون البرائم(. وتبرم يشـ

من نانون البرائم(. وتكطى أعمال الرشـــــوة غير المةاشـــــرة،   137- 133ومونفي إنفاا النانون ا ـــــكل منفصـــــل  المواد 
ر تعرير الرشــــوة على أنا   ــــمل المو  ا ا غير الماد ة. وفي  ين أن وكذلك الموا ا التي تمنح لألارا  الثالثة. وه ُ فســــَّ

الوعد االرشــوة ليس مبرامات صــرا ةت، إه أنا م ــمول ا"ةاية ةمحاولة الحصــولة على يشــوة. وتحتوة جمين جرائم الرشــوة  
 على يكن معنوة يتعل  االتصر  ةاطرينة تنطوة على الفسادة،  فسر على أنا  عني توافر النية. 

ــائية اســـــبج يشـــــوة وطير أو عضـــــو في البم"ية الت ـــــري"ية   ويلوم الحصـــــول على موافنة المدعي العام  للمال نة النضـــ
 من نانون البرائم(، ولكن  بج تفويض النراي إلى مدع آخر في  اهت تضايب المصالح.   136و   135 المادتان 

ــســــات الدولية العمومية اموجج المادتين   151و 150ويبرَّم يشــــو المونفين العموميين األجانج ومونفي المتســ
على اســــــــتثناء البرائم المرتكةة لكرو و يد أو أســــــــاســــــــي  و  15من المادة  2نانون البرائم. وتنم الفنرة  من

يــــــــــــــمـان قـيام مونف عمومي أجنبي ـايجراء  كومي يوتيني أو التعبـيل اوـيامـا ـاا، عـندمـا تكون قيمـة المنفعـة 
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ء إاا كانت البريمة ند ايتكبت في على اســتثنا 152من المادة  1صــكيرة  ةالمدفوعات التيســيريةة(. وتنم الفنرة 
 الخايت ولم تكن جريمة اموجج نوانين البلد الذة يوجد فيا متلني الرشوة. وه  برَّم ايت اء المونفين األجانج.

  بين برَّم  النفوا وإن لم تكن  ناك  اهت من  ذا النوع. وه  شـــراءوالصـــياغة الفضـــفايـــة لبرائم الرشـــوة ت ـــمل 
 النفوا.

 وه ُتبرَّم الرشوة في النطاع الخاص.

  
  (24و 23غسل األموال؛ اإلخفاء  المادتان   

تبر ام ســــــــــــاموا غســــــــــــل عائدات البريمة، اما في الك البوانج المختلفة للم ــــــــــــايكة في البريمة وال ــــــــــــروع فياا 
 (.ألف من نانون البرائم 152من نانون عائدات البريمة والمادة  11  المادة

وند اعتمدت ســـــــــاموا نابا نائما على تحديد عتةة؛  يت  بج أن تكون البرائم األصـــــــــلية جرائم خطيرة  ســــــــج 
شـارا  12النانون المحلي، وُتعرَّ  اأناا أة فعل أو تنصـير   ـكل جريمة ويعانج عليا االسـبن لمدة ه تنل عن 

لـة المبرمـة وفنـا لالتفـاقيـة  البرائم من نـانون عـائـدات البريمـة(. وي ــــــــــــــمـل الـك األفعـال اات الـصـــــــــــــ  2 المـادة 
 المنصوص علياا في اهتفاقية(.

وت ـمل البرائم األصـلية البرائم المرتكةة في دولة أخر  إاا كان السـلوك او الصـلة  عتبر فعال إجراميا امنتضـى 
 النانون الداخلي لتلك الدولة، وسي كل جريمة خطيرة اموجج نانون ساموا.

 الكسل الذاتي لألموال.وتبرا م ساموا 

 وند ندمت ساموا نسخة من نانون عائدات البريمة أثناء اهستعراو.

 التحني .  ولم تكن  ناك مال نة نضائية في أة نضية من نضا ا غسل األموال وه توجد أة من  ذه النضا ا نيد 

ــلة، فعل ةالتلنية، الذة    167وتبرم المادة    ــــــــمل  ياطة الممتلكات التي ُيتحصــــــــل من نانون البرائم، كبريمة منفصــــــ
 التصر  فياا.  علياا عن اري  أة جريمة أو ممايسة السيطرة علياا أو المساعدة في إخفاء تلك الممتلكات أو 

  
  (22و 20و 19و 17اهختالس؛ إساءة استكالل الونائف؛ اإلثراء غير الم روع  المواد   

عالنة خاصـة وخيانة   إاايوالسـرنة من جانج شـخم يوجد في    في غياب جريمة اختالس نائمة بذاتاا، فالسـرنةُ 
األمانة اات الطاان البنائي والحصـــــول على ال ـــــيء أو التســـــبج في خســـــاية عن اري  الخداع أفعال تبرم في 

 من نانون البرائم(.  172و 170و 162و 161النطاعين العام والخاص  المواد 

من خالل جرائم عدم األمانة عموما التي ترتكج يــد الحكومة واســتخدام  وتبرَّم إســاءة اســتكالل الونائف جوئيات 
 من نانون البرائم(. 147و 47المعلومات الرسمية اطرينة تنطوة على الفساد  المادتان 

 وه ُ برَّم اإلثراء غير الم روع.

  
  (25إعانة سير العدالة  المادة   

لعدالة، إه أن  ناك عدة أ كام تكطي الســـــــــلوك اة الصـــــــــلة، ه توجد جريمة نائمة بذاتاا تتعل  ايعانة ســـــــــير ا
في الك التر يج غير النانوني، والبرح أثناء ايتكاب الســلوك اإلجرامي، واهعتداء الم ــدد، واســتخدام ســالح  اما

ناية يـد مونف مكلف اينفاا النانون، وشـاادة الووي، واختالا األدلة، والترمر من أجل  ويمة العدالة، وتوجيا 
 46لتاديدات ااســتخدام الكلمات أو الســلوك إلى عضــو في البرلمان أو أ د المونفين، واطدياء المحكمة  المواد ا
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ــية أ د أفراد جااط   222و 145و  141إلى   139و 127و  122و  121و من نانون البرائم( وانتحال شــــــــــــخصــــــــــ
 (.2009من نانون جااط ال راة لعام  70ال راة  المادة 

  
  (26ال خصيات اهعتةايية  المادة مستولية   

ــير النوانين لعام  األشـــخاص الطبيعيين وكذلك الايلات المتلفة من  2015  ـــمل تعرير ال ـــخم في نانون تفسـ
أشــــــــخاص، ســــــــواء تأســــــــســــــــت ااعتةاي ا شــــــــركات أم ه. وإاا ايتكبت  يلة اعتةايية جريمة تكون العنو ة الو يدة 

 56من المادة  2يلة اهعتةايية تخضـــــن للكرامة بده من الك  الفنرة المفرويـــــة على مرتكباا  ي الســـــبن، فالا
 من نانون تفسير النوانين(.

وينر نانون عائدات البريمة المســــــتولية البنائية عن جرائم غســــــل األموال التي يرتكباا األشــــــخاص اهعتةاييون  
(. وه يوجد في نانون ســــــــــاموا ما  مس االمســــــــــتولية البنائية لل ــــــــــخم 77و  69و  64و 54و  12و  11 المواد 

ن التصـر  اصـفة يسـمية لصـالح الطبيعي. وفيما يتعل  ابريمة غسـل األموال، فمسـتولية ال ـخم اهعتةاية ع
من نانون   12 يلة متلفة من أشـــــــــخاص أو االنيااة عناا تفضـــــــــي إلى اعتةاي ال ـــــــــخم الطبيعي مذنةا  المادة 

 عائدات البريمة(. وه توجد سواب  نضائية ا أن مستولية األشخاص اهعتةاييين. 

 ويمكن أ ضات يفن دعو  مدنية يد األشخاص اهعتةاييين.

  
  (27وال روع  المادة  الم ايكة  

  ـــــــــــمل نانون البرائم البرائمب الفر ية، اما في الك الترمر والتحريض والتواات نبل ونوع الفعل و عده، وإســـــــــــداء 
(، 39 (. ويبرَّم ال ــــروع في ايتكاب جريمة أو التكلير اايتكاباا  المادة38-35و  33الم ــــوية والتكلير  المواد 

 كاب جريمة.ولكن ه  برم مبرد اإلعداد هيت 

  
  (37و 30المال نة والمناياة والبواءات؛ التعاون من سلطات إنفاا النانون  المادتان   

و دة جوائية  تســاوة الو دة  50تتراوح العنو ات المفرويــة على البرائم المنصــوص علياا في اهتفاقية ما بين 
تصل إلى سنتين بتامة يشوة مونفي البمايك،  دوهيا تنريةا( أو السبن لمدة 37تاه، أة   100البوائية الوا دة 

والســـبن لمدة تصـــل إلى ســـةن ســـنوات بتامة يشـــوة جمين المونفين العموميين ااخرين وغســـل األموال. أما فيما 
يتعل  االســـــرنة في إااي عالنة خاصـــــة، فاأل كام تتونف على قيمة الممتلكات المســـــرونة وتوداد شـــــدة االنســـــةة 

نف عمومي. وتوداد أ ضــات شــدة األ كام الصــادية ا ــأن ايت ــاء المونفين النضــائيين أو للبرائم التي يرتكباا مو 
 سنة(. 14الوطياء أو الوطياء المعاونين أو كةاي المستولين التنفيذيين في الحكومة  السبن لمدة تصل إلى 

ي ينم علياا نمام يوما ويتمتن يئيس الدولة احصـانة مطلنة أثناء توليا منصـةا، ااسـتثناء ما يتعل  االبرائم الت 
من النانون المتعل  برئيس الدولة(. ويبوط إدانة عضــــــــــــو في  5األســــــــــــاســــــــــــي للمحكمة البنائية الدولية  المادة 

ــويه اجتماعا للبم"ية أو إ د   ــري"ية اايتكاب فعل إجرامي، ولكن ه  بوط الوةض عليا أثناء  ضـ البم"ية الت ـ
. وُتمنح 1960  اســــــــــــــلطـات البم"ـية الت ــــــــــــــري"ـية وامتـياطاتاـا لعـام من المرســــــــــــــوم المتعل 4لبـاناـا، وفنـات للمـادة 

الحصــانات الونيةية لمونفي عموميين محددين عندما يثبت أنام ند تصــرفوا احســن نية ومايســوا ســلطتام على 
 من نانون عائدات البريمة. 83و 75النحو المناسج، على النحو المنصوص عليا مثال في المادتين 

ــائـية أو ـعدم المال ـنة ي ين بنتيـبة اختـةاي يتكون من ثالو خطوات  ي  اختـةاي وـجاـ ة واتـخاا نراي المال   ـنة النضـــــــــــ
الدعو  األولية، واختةاي معنولية إنامة الدعو ، واختةاي المصــلحة العامة. وأة عنصــر من عناصــر ةالفســاد الرســمية 

ــلطة من جانج المدعى عليا  و عامل متيد للمال نة ال  ــتكالل الســ ــاءة اســ ــائية. ويمكن ننض نراي معايو  أو إســ نضــ
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من المةادئ التوجياية للمال نة النضـــائية(. ومن الممكن إنامة   9للمال نة النضـــائية في نرو   مكن تبرير ا  المادة 
من نانون البرائم، ويمكن اللبوء إلى شـ"ةة ال ـكاو  المندمة يـد ال ـراة التااعة لمكتج    2دعاو  خاصـة وفنات للمادة 

 . 2013 من النانون المتعل  اأمين الممالم لعام   18وفنات للمادة أمين الممالم، 

وما يلياا من نانون اإلجراءات  99ويبوط اإلفرات عن المتام اكفالة وفنا لل ـــــرون المنصـــــوص علياا في المادة 
لى البنائية. وعلى الرغم من عدم ويود أ كام نانونية ا ـــــــــأن نرايات اإلفرات الم ـــــــــرون، فاذه النرايات تتونف ع

 خطوية البريمة وسلوك ال خم المعني والونت الذة  نضيا في السبن. 

ــلطـة التصـــــــــــــر  في األموال العمومـية أو الممتلكـات   2001وينم ـنانون إداية األموال العمومـية لـعام  على ونف ســـــــــــ
مســـــــــــــتول  (. ويبوط إ ـنا  المونف أو ال 14العمومـية، امـا   ـــــــــــــمـل يئيس اإلداية، في انتمـاي إجراء التحني   المـادة 

الم ــــتةا في مخالفتا لمدونة نواعد الســــلوك أو المتام أو المدان اايتكاب جريمة عن العمل متنتا أو تكليفا اماام أخر   
(. و ناك إجراءات تتعل  ايســـنان  2004من نانون الونيفة العمومية لعام  47- 43في إ د  الوطايات أو عولا  المواد 

ــج   ــج أو التخلي عن منصــ ــاء اللبان  األ لية لتولي منصــ ــاء البرلمان وأعضــ ــةة ألعضــ ــدوي  كم ااإلدانة االنســ اعد صــ
ــةة للونائف العمومية   ــنان األ لية االنســــ اهنتخابية، وأمين الممالم، ومديرة الايلات العمومية. وه يوجد أة إجراء إلســــ

س كل  الة على األخر  أو الونائف الموجودة في المتســــســــات المملوكة للدولة، التي تعالش الةات شــــكلاا على أســــا 
 دة، ويتولى اتخاا نرايات مويــو ية ا ــأناا فري  اختياي يتألف من مفوو وا د وممثل وا د على األنل من النطاع 

 الخاص. وه  حول الت رين دون إمكانية اتخاا تدابير جنائية وتأديبية متواطية. 

ــاســـي في ن  ــداي ويبدو أن إعادة اهعتةاي وإعادة اإلدمات في المبتمن مفاوم أسـ ل إصـ ــَّ مام العدالة البنائية. وُيفضـ
ــبن إاا اعُتبر الك ممكنات   ــداي أ كام االســـ ــرا  على إصـــ ــوع لإشـــ ــالح المبتمن أو الخضـــ أ كام اأداء أعمال لصـــ

ــةة للمبتمن  المادة  ــافة إلى الك األمر 2008من نانون العدالة المبتم"ية لعام  5ومأمونات االنسـ (. ويبوط ااإليـ
بي أو نفســـاني أو اجتماعي أو عالجي أو ثنافي أو تعليمي أو متعل  االعمل أو إلعادة في برنامش ا االم ـــايكة

 التأ يل أو إلعادة اإلدمات. 

ويبوط للمحكمة أن تأخذ في اهعتةاي عند إصـداي الحكم اإلنراي المةكر االذنج أو بذل المدعى عليا جاودا للتعويض  
ن التعـاون من أجاوة  إنـفاا الـنانون من خالل إمكـانـية التـفاوو ا ـــــــــــــأن تخةير العنوـ ة أو توفير  عمـا ايتكـةا. وُي ـــــــــــــبَّ

الحصــانة من المال نة النضــائية. ويخضــن المدعى عليا الم ــترك الذة يتصــر  ك ــا د لتدابير  ما ة ال ــاود  وف   
 . 32ة شرون لإفرات اكفالة تنم على أه يتصل ا اود اإلثةات( المنصوص علياا في النسم أدناه ا أن الماد 

  
  (33و 32 ما ة ال اود والمبلا كين  المادتان   

تنم نوانين ســـــاموا على  ما ة ال ـــــاود وأناي ام أو المنر ين منام، اما في الك الحما ة البدنية أو تكيير أما ن 
فيديو اإلنامة، و ناك تدابير نائمة لضــمان الســالمة عند اإلدهء اال ــاادة، مثل تند م ال ــاادة عن اري  وصــلة  

(. وي ــــــــــــــكـل 2015من النـانون المتعل  ـااألدلـة لعـام  97-93من نـانون اإلجراءات البـنائـية والمواد  48 المـادة 
التأثير المحتمل على ال ـاود سـبةا إللكاء اإلفرات الم ـرون. وتحمى  نوا الضـحا ا االحما ة على وجا التحديد 

د أشـــــــــايت ســـــــــاموا إلى م ـــــــــايكة الضـــــــــحا ا في من خالل مذكرة تفا م أبرمت من مبموعة لدعم الضـــــــــحا ا؛ ون
 اإلجراءات البنائية ااعتةاي ا أ د أ م متطلةات نماماا.

ولم تعتمد سـاموا نصـوصـا ت ـري"ية لحما ة المبلا كين من المعاملة البائرة أو اهنتنام. وفي الممايسـة العملية، نيل 
 و  ُتعامل اسرية.إن  ويات األشخاص المبلكين محمية عند تند م الج بذلك وإن ال كا

  



 CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.69 

 

6/14 V.20-03407 

 

  (40و 31التبميد والحبو والمصادية؛ السرية المصرفية  المادتان   
 بوط مصــادية الممتلكات التي تعتبر ا المحكمة ةم ــو ةة لصــالح الدولة اموجج نانون عائدات البريمة. وت ــمل 

مناا، سواء كانت موجودة داخل ساموا الممتلكات النابلة لالسترجاع أ ا من عائدات البريمة أو أدواتاا، أو أجواء  
ــوية 2أو خايجاا  المادة  ــواء اصــــــــ ــتمد كليا أو جوئيا أو تتحن ، ســــــــ (. وتعني عائدات البريمة أة ممتلكات ُتســــــــ

(. وإاا اختلطت عائدات البريمة 6مةاشـــــــــــرة أو غير مةاشـــــــــــرة، من خالل جريمة خطيرة أو عمل إي ابي  المادة 
ــلاا عنا ــلية تعتبر عائدات اممتلكات أخر  ه  مكن فصـــ ــةة من مبموع العائدات األصـــ ــاولة، فين تلك النســـ ا اســـ

(. وتنم  22و 18(. كما  مكن الويام االمصــــــادية في  الة فراي المتام  المادتان 6من المادة  2للبريمة  الفنرة 
كي أو على المصـادية على أسـاس الويمة. ويبوط للمحكمة، نبل إصـداي أمر المصـادية، أن تل  25و 24المادتان 

(. كما أن من الممكن أ ضـــــات فرو عنو ات  26تةطل أة ننل للممتلكات  دو لكرو تبنج المصـــــادية  المادة 
 (.14مالية على شخم ما اسبج الموا ا المتأتية من ايتكاب جريمة ما  المادة 

م نانون ولد  سـلطات إنفاا النانون إمكانية اهاالع على عدة سـبالت من أجل تيسـير تعنج الموجودات. وين 
عائدات البريمة ونانون اإلجراءات البنائية على إمكانية إصـداي أوامر تفتي  تصـل إلى  د الحبو، فضـالت عن 

من نـانون اإلجراءات البـنائـية(. ويبـج  33من نـانون عـاـئدات البريمـة والمـادة  57-37األوامر التنيـيدـ ة  المواد 
ــاديتاا في غضــــــــون  إعادة الممتلكات التي تحبو بناء على أمر تفتي  إاا يوما   28لم تصــــــــدي أة أوامر امصــــــ

من ـنانون عـاـئدات البريمـة(. ويبوط تـند م اـلج ـايصــــــــــــــداي أمر تنيـيدة إاا كـان المـدعى علـيا على  42 المـادة 
من نانون عائدات البريمة(.   48وشك أن يوجا إليا اتاام اايتكاب جريمة خطيرة في غضون خمسة أ ام  المادة  

دة،  بج توجيا إشـــــــــعاي إلى األشـــــــــخاص الذين ند تكون لام مصـــــــــلحة في الممتلكات ونبل إصـــــــــداي أمر تنيي 
المعنية. و ناء على الج من المدعي العام،  بوط للمحكمة أن تنمر في الج إصـــــــــداي أمر تنييدة دون تند م  

رة أنصــر يوما أو أة فت   14إشــعاي، غير أن األمر التنييدة الذة  صــدي ه نا ه  بوط أن يةنى ســاييا إه لمدة 
 من نانون عائدات البريمة(.  47من المادة  3ند تحدد ا المحكمة في الك األمر  الفنرة 

من نــانون اإلجراءات البنــائيــة   33ويمكن الــج أو  بو الســــــــــــــبالت المصــــــــــــــرفيــة والمــاليــة والتبــاييــة  المــادة 
المصــــــــرفية عائنات أمام الويام   من نانون المتســــــــســــــــات المالية(. وه ت ــــــــكا ل الســــــــرا ية 27( من المادة c  3 والفنرة

 من نانون منن غسل األموال(. 3االتحوينات البنائية الفعاالة  المادة 

ويتعين أن  حتفظ ااألشـــــــياء المحبوطة ويتولى صـــــــيانتاا ا ـــــــكل معنول يئيس وكالة إنفاا النانون الذة ينفذ أمرا تنييد ا  
ــتول  المادة  ــفا الويام المســـــــ ــدد. وتودع  من نانون عائدات البري   39بوصـــــــ مة(. وه توجد مةادئ توجياية في  ذا الصـــــــ

 األموال(.  من نانون منن غسل   38إلى    34الموجودات المصادية في صندوا الموجودات المصادية  المواد 

 وه ُيلوم الباني اأن يثبت م رو ية من أ عائدات البريمة الموعومة أو الممتلكات األخر  المعرية للمصادية. 

دات البريمة على  ما ة األارا  الثالثة الحســـــنة النية من خالل اشـــــترااات تتعل  ااإلشـــــعاي وينم نانون عائ 
ــادية  المادة 47نبل إصــــداي األمر التنييدة  المادة  (. ويبوط لل ــــخم الذة يدعي أن لا 15( أو األمر االمصــ

ــتلنافات من أجل إعادة الممتلكات ــادية أن  طلج اســـــــ ــلحة في الممتلكات الخايـــــــــعة للمصـــــــ أو التعويض إاا  مصـــــــ
 (.21اننضت الفترة المسموح باا لالستلنا   المادة 

  
  (41و 29التنادم؛ السبل البنائي  المادتان   

 16ه يوجد تنادم في  الة البرائم التي تصــل عنو تاا النصــو  إلى الســبن لمدة تويد على ثالثة أشــار  المادة 
 من نانون اإلجراءات البنائية(. 
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ويمكن تـند م  كم إدانة أو تبرئة ســــــــــــــاب  صــــــــــــــدي عن إ د  محـا م ســــــــــــــاموا أو عن محكمـة أجنبـية كدلـيل في 
 ن النانون المتعل  ااألدلة(.م 107و 2اإلجراءات البنائية  المادتان 

  
  (  42الوه ة النضائية  المادة   

من اهتفاقية، ااســـــتثناء البرائم   42أنرت ســـــاموا وهيتاا النضـــــائية فيما يتعل  االمرو  الم ـــــاي إلياا في المادة 
ن من نانو  8إلى   3المنصـــــــوص علياا في اهتفاقية التي ترتكج يـــــــد موااني ســـــــاموا أو يـــــــد ســـــــاموا  المواد 

ــو المونفين العموميين األجانج  ــتثناء يشــــــــ ــائية على  ذه البرائم، ااســــــــ ــاموا وهيتاا النضــــــــ البرائم(. ولم تنر ســــــــ
 من نانون البرائم(، عندما  كون الباني الموعوم موجودا في إنليماا وه تسلما. 8( من المادة c  1  الفنرة

  
  (35و 34 المادتان عوانج أفعال الفساد؛ التعويض عن الضري   

 مكن أن  كون إنراي الســـــــــــلوك الفاســـــــــــد أو اه تيالي أو التوااتة أو النســـــــــــرة أو المعي  من جانج متعاد من 
ــنان أ لية ال ــــــــــخم أو  ــبةا لرفض العروو، أو إلكاء أجواء من التمويل، أو إنااء العنود، أو إســــــــ الحكومة ســــــــ

ايكة في عمليات اهشـــــــتراء، ســـــــواء كان الك اصـــــــفتاما ال ـــــــركة أو معانبتاما، اما في الك  رماناما من المـ ــــــ 
ــم  ــا ج العرو  النسـ ــا ج العرو أو متعاندا من الةاان أو مويدا أو غير الك من العالنات النائمة من صـ صـ

 والتعديالت الال نة(. 2013 ا ، تعليمات الخوانة لعام 

انونية للحصــــــــــول على تعويض  وه يوجد في النانون ما  منن أة كيان أو شــــــــــخم من ال ــــــــــروع في إجراءات ن
 األيراي. عن

  
  (39و 38و 36السلطات المتخصصة والتنسي  فيما بين الايلات  المواد   

ــاموا لمكــافحــة البريمــة عبر الوانيــة وو ــدة  ال ــــــــــــــراــة  الفرنــة المعنيــة اــاه تيــال( والمــدعي العــام وو ــدة ســـــــــــــ
ــية في  ــلطات التحني  الرئيسـ ــاموا  ي سـ ــتخةايات المالية في سـ البرائم المنصـــوص علياا في اهتفاقية. وُينر اهسـ

النانون استناللية المدعي العام والمراجن العام للحسااات وأمين الممالم. وأن طة التدييج والموايد الالطمة إلجراء 
 التحوينات والمال نات النضائية على الصعيد المحلي محدودة. 

نون التااعة لمختلف الوكاهت وغير ا من الســــــلطات، ولكن وه توجد آلية يســــــمية للتعاون بين ســــــلطات إنفاا النا
ــاموا تنايير ا إلى  التعاون غير الرســـمي نائم. وفيما يتعل  اكســـل األموال، تحيل و دة اهســـتخةايات المالية في سـ

من نانون منن غســـــــــل  7وكاهت إنفاا النانون، التي ند تطلج بدوي ا المعلومات الالطمة من  ذه الو دة  المادة 
 األموال(. كما  برة التعاون بين البنك المركوة والنطاع المالي.

وه يوجد نبمٌّ نانوني ُيلو م المونفين العموميين ايبالغ ســـــــــلطات التحني  والمال نة النضـــــــــائية احاهت الفســـــــــاد 
ن عليا في الممايســــة   العملية. وغيره من أشــــكال ســــوء الســــلوك. ومن الك، اكرت الســــلطات أن  ذا األمر م ــــبَّ

 من نانون منن غسل األموال(. 23والمتسسات المالية ملومة ااإلبالغ عن المعامالت الم بو ة  المادة 

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجي ِّدة -2-2 

د اه تياجات ونائما على اه تياجات في معالبة المســـــائل المتعلنة  •  تســـــتخدم ســـــاموا نابا عمليا ومحدا
 ي ا، مثل تعيين المدعين العامين األجانج في  اهت ا تمال تضايب المصالح. االنديات عند ناو 
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ــداي أ كام مكيفة اأداء أعمال  •  ــاد نمام إعادة التأ يل وإعادة اإلدمات، اما في الك من خالل إصــــــــ   ــــــــ
م لصــالح المبتمن بدهت من أ كام االســبن، نســةة نباح مرتفعة، ونلة نليلة من المدانين ُ عاودون البرائ 

 (.30من المادة  10 الفنرة 

 ليس  ناك تنادم فيما يتعل  االبرائم المنصوص علياا في اهتفاقية. • 

  
يات التي تواجه التنفيذ -2-3   التحد ِّ

 ُتوصى ساموا اما يلي 

ــة على  •  ــراة من العنو ات المفرويــ ــو أفراد جااط ال ــ ــة على يشــ النمر في مواءمة العنو ات المفرويــ
 (.30من المادة  1 أ( والفنرة  15المونفين العموميين  المادة يشو ااني 

 (.16و 15تعديل ت ريعاتاا لت مل الموا ا غير الماد ة  المادتان  • 

ــافي المتمثل •  ــادة ه   ـــــــكل عوةة أمام  يصـــــــد أن العنصـــــــر اإليـــــ في  ةاية ةاطرينة تنطوة على الفســـــ
المال نة النضــائية. وإاا لم تفســر الســلطة النضــائية النانون على  ذا النحو في المســتنبل، فاإلصــالح 

 (.18و 16و 15الت ريعي مطلوب  المواد 

رائم التي ترتكج في الخايت إلكاء اهســتثناء فيما يتعل  اما  طل  عليا اســم ةالمدفوعات التيســيريةة والب • 
 (.16وه ُتبرَّم في البلد الذة يوجد فيا متلني الرشوة  المادة 

 (. 16 النمر في تبريم ايت اء المونفين العموميين األجانج ومونفي المتسسات الدولية العمومية  المادة  • 

من نانون البرائم. وإاا لم    162يصد أن اهختالس أو التبديد أو التسريج ا كل آخر أفعال م مولة االمادة  • 
 (. 17تفسر السلطة النضائية النانون على  ذا النحو في المستنبل، فاإلصالح الت ريعي مطلوب  المادة 

 (.18النفوا  المادة  شراءيصد تطبي  الت ريعات لضمان تبريم  • 

 (.18النفوا  المادة  بينالنمر في تبريم  • 

لنمر في توســـين نطاا ت ـــريعاتاا لت ـــمل أة فعل أو تنصـــير من جانج مونف عمومي، في انتااك  ا • 
 (.19للنوانين، اكرو الحصول على موية غير مستحنة  المادة 

 (.20النمر في تبريم اإلثراء غير الم روع  المادة  • 

 (.21النمر في تبريم الرشوة في النطاع الخاص  المادة  • 

 (. 30 من المادة   2يروية النم على الحصانة البنائية المطلنة لرئيس الدولة خالل فترة وهيتا  الفنرة  تنييم  • 

النمر في تننين ال ــــرون التي ينةكي مراعاتاا عند اتخاا نراي ا ــــأن اإلفرات الم ــــرون، وإديات خطوية  • 
 (.30من المادة  5البريمة يمن ال رون  الفنرة 

ــن إجراءا •  ــاد لتولي مناصــــــج النمر في ويــــ ــنان أ لية المونفين العموميين المدانين ابرائم فســــ ت إلســــ
 (.30 أ( و ب( من المادة  7عمومية أو تولي مناصج في متسسة تملكاا الدولة  الفنرتان 

تنييم ما إاا كان تمديد الفترة الفاصـــــــلة ما بين تند م الج إصـــــــداي أمر تنييدة وتوجيا تام جنائية إلى  • 
أ ام وإصــــــــداي أمر تنييدة لمدة أاول في  الة عدم توجيا اإلشــــــــعاي من شــــــــأنا أن   أ ثر من خمســــــــة

 (.31من المادة  2 فضي إلى تنييد فعال  الفنرة 
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من  3اتخاا تدابير إيـــافية لتحســـين تنميم إداية الممتلكات المبمدة أو المحبوطة أو المصـــادية  الفنرة  • 
 (.31المادة 

ــأ العـاـئدات اإلجرامـية الموعومـة أو  النمر في اعتمـاد ـتدابير ُتلوم •  البـاني ـاأن يثـبت م ــــــــــــــرو ـية من ــــــــــــ
 (.31من المادة  8الممتلكات األخر  المعرَّية للمصادية  الفنرة 

 (.33النمر في إديات تدابير مناسةة ا أن  ما ة المبلا كين والعمل على إنفاا ا فعليا  المادة  • 

والتنســــــــي  بين مختلف الايلات الم ــــــــايكة في مبال مكافحة الفســــــــاد أو اعتماد تدابير لتعويو التعاون  • 
إيــــفاء الطاان الرســــمي عليا؛ وند ت ــــمل  ذه التدابير عند مائدة مســــتديرة على نحو منتمم أو تفعيل  

 (.38شةكة مكاتج النوا ة المتوخاة  المادة 

ت الفساد وسائر أشكال سوء السلوك لعل ساموا تود أن تطلج من المونفين العموميين إبالغ السلطات عن  اه
 (.38 المادة 

 :ُتوصى ساموا اما يلي

اعتمـاد تـدابير فعـالـة لت ــــــــــــــبين التعـاون الفعـال بين ســــــــــــــلطـات إنفـاا النـانون وكيـانـات النطـاع الخـاص  • 
 (.39  المادة

ي ســاموا النمر في أن ُتخضــن لوهيتاا النضــائية البرائم التي تنم علياا اهتفاقية وترتكج يــد مواان  • 
 (.42 أ( إلى  د( من المادة  2أو يد ساموا  الفنرات الفر ية 

النمر في أن ُتخضـــــــن لوهيتاا النضـــــــائية البرائم المنصـــــــوص علياا في اهتفاقية، اخال  يشـــــــو المونفين   • 
 (. 42 من المادة   4العموميين األجانج، عندما  كون الباني الموعوم موجودات في إنليماا وه تسلما  الفنرة 

  
دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -2-4   االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحد ِّ

 المساعدة في تحديد  بم الفساد في ساموا  من النا يتين اإل صائية والنو ية(. • 

 (.30 المادة دويات تدييبية  ول البرائم السيبرانية واه تيال وغسل األموال والتحوينات المالية  • 

  
 الفصل الرابع: التعاون الدولي -3 

ــاءات  ــاد من خالل التعاون الدولي؛ غير أنا، نمرا لعدم وجود إ صـــــ ــاموا إااي عمل نائم لمكافحة الفســـــ لد  ســـــ
 مفصلة، كان من الصعج تنييم ممايستاا المتعلنة االتعاون الدولي في نضا ا الفساد على نحو مفصل.

  
 تنفيذ المواد قيد االستعراضمالحظات على  -3-1 

  (47و 45و 44تسليم المبرمين؛ ننل األشخاص المحكوم عليام؛ ننل اإلجراءات البنائية  المواد   
تنمم أ كام نانون تســـــــــليم المبرمين  المطلو ين( تســـــــــليمب المطلو ين. وينطب   ذا النانون، من إدخال التعديالت 

(. وســـــــــاموا ملومة اخطة لندن لتســـــــــليم المبرمين  20يج ثنائي  الةاب الالطمة عليا، في  الة وجود اتفاا أو ترت 
 يمن نطاا الكومنولت.

وه ُيتاح التسليم من وإلى بلدان أخر  إه اموجج معا دة ثنائية لتسليم المطلو ين، وفي  الة عدم وجود معا دة، 
د اأمر من يئيس الدولة  المادة  ــاموا  من نانون  2إلى بلدان الكومنولت التي ُتحدَّ ــليم المبرمين(. ولم تبرم ســــــ تســــــ
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بلدان من بلدان الكومنولت كبلدان  بوط تســـــــــــليم   10أة معا دات ثنائية لتســـــــــــليم المطلو ين، ولم تحدد ســـــــــــو  
 المطلو ين إلياا. وه  مكن لساموا استخدام اهتفاقية كأساس لتسليم المطلو ين.

 ئي وآخر إداية.وت تمل إجراءات تسليم المطلو ين في ساموا على إجراء نضا

إ التاا إلى وطير العدل، الذة  بوط لا   من أجلويبج تند م الةات التســــــــــليم عن اري  الننوات الدبلوماســــــــــية 
إصـــــداي إان االمضـــــي ندما في التســـــليم ما لم يتعذي إصـــــداي أمر االتســـــليم وفنا أل كام نانون تســـــليم المبرمين  

 (.7 المادة 

من نانون تسليم   8أمرات االوةض على ال خم المطلوب تسليما  المادة   ويبوط لنايي محكمة محلية أن  صدي
المبرمين(. وينةكي أن  مثـل ال ــــــــــــــخم المنبوو عليـا أمـام محكمـة إ ـالـة في أنرب ونـت ممكن عمليـا. و عـد 
اهسـتماع إلى أة دليل  ندم، ينةكي للمحكمة أن تأمر اا تباط ال ـخم في انتماي تسـليما أو إخالء سـبيلا من 

 (.10(. ويخضن أمر اإل الة لالستلنا  أمام المحكمة العليا  المادة 9بو  المادة الح

ويبوط للوطير، في  ال التوام ال ـــــخم اانتماي تســـــليما وعدم إخالء ســـــبيلا اأمر من المحكمة العليا، أن  أمر 
نا  كم بتســـــــــــليما أو أن  نري خال  الك، مثال إاا كان من الممكن أن  صـــــــــــدي في  نا أو إاا صـــــــــــدي في  

من نانون تســـــــــليم  11ااإلعدام في البلد الذة الج تســـــــــليما أو إاا كان ال ـــــــــخم من موااني ســـــــــاموا  المادة 
ــائية إاا لم ُ نبل الج  ــية إلجراءات المال نة النضــــــ ــاع النضــــــ المبرمين(. ويغم أن النانون ه ينم على إخضــــــ

نادا إلى مبدأ م ــرو ية المال نة النضــائية منترنا  التســليم، فين ســاموا تعتمد مبدأ ةإما التســليم وإما المحا مةة اســت 
 ااأل كام المتعلنة االوه ة النضائية الفعلية.

 منا.  8 وه   ير نانون تسليم المبرمين إلى اإلجراءات الواجج اتةاعاا إاا لم  صدي أمر ايلناء الوةض وفنات للمادة 

شــارا في البلد الذة  طلج التســليم ك ــرن   12الســبن لمدة وت ــترن ســاموا اطدواجية التبريم من عنو ة دنيا  ي 
ــليم  المادة  ــب  للتســــ ــليم المطلو ين إلى أ د بلدان الكمنولت،  2مســــ ــةة لتســــ ــليم المبرمين(. و النســــ من نانون تســــ

ــاموا والبلد الطالج  المادة  ــنتان في ســــــ ــتنادات إلى وجوب   2فالعنو ة الدنيا المطلو ة  ي ســــــ من خطة لندن(. واســــــ
 ية التبريم، فةعض البرائم المنصوص علياا في اهتفاقية ه تخضن للتسليم ألناا لم ُتبرَّم في ساموا.اطدواج

وه يتطرا نانون تســـــليم المبرمين إلى الةات التســـــليم التي ت ـــــمل عدة جرائم منفصـــــلة، اعضـــــاا ليســـــت موجةة 
 للتسليم اسبج مدة الحةس المفروية على مرتكبياا.

وني لســــــــاموا إديات البرائم المنصــــــــوص علياا في اهتفاقية كبرائم موجةة للتســــــــليم في وه  ضــــــــمن اإلااي النان 
 معا دات التسليم النائمة والمنبلة.

من نانون تســــليم المبرمين(،  2وت ــــمل  ةاية ةجريمة موجةة للتســــليمة البرائم اات الطاان المالي الةحت  المادة 
 م  عتبر أ ضات منطويات على مسائل مالية.مما  حول دون يفض الج التسليم لمبرد أنَّ البر 

 ولم تتخذ ساموا إجراءات كافية للتعبيل ايجراءات التسليم وتةسيج ما يتصل باا من متطلةات إثةاتية.

ويكفل الدســتوي الحنوا األســاســية لبمين األشــخاص اصــر  النمر عن جنســيتام، اما في الك الح  في الحرية 
(. وه  ســلَّم أة شــخم إاا 15و 9و  6تحري من الت ــريعات التمييوية  المواد ال ــخصــية، والمحا مة العادلة، وال

 ان  ناك ا تمال اأن يتعرو، في  ال تســــــــــــليما، لإجحا  في المحا مة أو  عانج أو  حتبو أو تنيد  ريتا 
 6 من المادة( c   1ال خصية ألسةاب تتعل  اعرنا أو دينا أو  ويتا العرقية أو جنسيتا أو يأ ا السياسي  الفنرة  

من نانون تســـــليم المبرمين(. وينم نانون تســـــليم المبرمين أ ضـــــا على إجراءات تســـــمح لألشـــــخاص المطلوب 
 (.12-9تسليمام االدفاع عن أنفسام  المواد 
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ــادية، المادة  ــتثناء المصـــــ ــرين على تنفيذ األ كام البنائية األجنبية  ااســـــ ــاعدة  49وه ينم الت ـــــ من نانون المســـــ
 المسائل البنائية(، كما ه ينم على شرن الت اوي من الدولة الطالةة نبل يفض التسليم.المتةادلة في 

والمعا دات اات الصــــلة ننل األشــــخاص المحكوم   2009وتنمم أ كام نانون ننل الســــبناء على الصــــعيد الدولي لعام  
معا دة. وسـاموا ار  فنج في  عليام من سـاموا وإلياا. والننل ممكن اموافنة مبلس الوطياء، اصـر  النمر عن وجود  

 خطة الكمنولت لننل المبرمين المدانين داخل بلدانا ولم تبرم أة اتفانات أخر  ثنائية أو متعددة األارا  اات صلة. 

 وه توجد أ كام تنمم ننل اإلجراءات البنائية.

  
  (46المساعدة النانونية المتةادلة  المادة   

لة اموجج أ كام نانون المســـاعدة المتةادلة في المســـائل البنائية. وســـاموا ملتومة تنمَّم المســـاعدة النانونية المتةاد
االخطة المتعلنة االمســــــاعدة المتةادلة في المســــــائل البنائية يــــــمن نطاا الكومنولت ولم تبرم أة معا دة ثنائية  

 متعددة األارا  ا أن المساعدة النانونية المتةادلة. أو

دة اصــر  النمر عن وجود معا دة، ويمكن للســلطات أن تتةادل المعلومات ويمكن لســاموا أن تندم المســاع
 تلنائيا.

ومكتج المدعي العام  و الســــــلطة المركوية المختصــــــة االمســــــاعدة النانونية المتةادلة في ســــــاموا. واللكة المنبولة 
دلة اللكة أو اللكات المنبولة لطلةات المســـــاعدة النانونية المتةادلة  ي اإلنكليوية. وه  حدد نانون المســـــاعدة المتةا

من  23لمثل  ذه الطلةات. ولم يتل  األمين العام لألمم المتحدة أة إشـــــــــــــعاي باذا الخصـــــــــــــوص. وتنم المادة 
 النانون على يروية تند م الج كتابي باذا ال أن.

و من خاللا، ويبج أن تندم الةات المســــاعدة النانونية المتةادلة الصــــادية عن ســــاموا من جانج المدعي العام أ
 22ســـــــاموا إلى المدعي العام أو إلى شـــــــخم  أان لا بذلك  المادة  إلىفي  ين  بج أن تندم الطلةات الوايدة 

من نانون المســــــــــاعدة المتةادلة(. وينري المدعي العام، لد  تلويا الةا، ما إاا كانت شــــــــــرون نانون المســــــــــاعدة 
 كذلك،  أان المدعي العام بتنفيذ الطلج من جانج السلطات المختصة.المتةادلة ند استوفيت. وإاا كان األمر 

 وينةكي تند م الةات المساعدة النانونية المتةادلة عن اري  الننوات الدبلوماسية.

ــاعدة النانونية المتةادلة، اما في  ــكال المســ ــةة لكافة أشــ ــاعدة المتةادلة اطدواجية التبريم االنســ ــترن نانون المســ وي ــ
 من نانون عائدات البريمة(. 2تنطوة مناا على إجراءات نسرية  المادة  الك التي ه

وفي  ال يفض تـةادل المســــــــــــــاعدة الـنانونـية، ينةكي أن  ـندم المـدعي العـام إلى الدولة الطـالـةة إشــــــــــــــعـايا االرفض 
 من نانون المساعدة المتةادلة(. 25وأسةااا  المادة 

عة من أشـــكال المســـاعدة النانونية المتةادلة، اما في الك تحديد وينم نانون المســـاعدة المتةادلة على اائفة واســـ 
أما ن األشخاص أو تحديد  ويتام، والحصول على األدلة، وترتيج  ضوي األشخاص لتند م األدلة في الخايت، 

ــادية واألوامر التنيـيدـ ة األجنبـية  المواد   33و 28و 27والتفتي  والحبو، وترتـيج الخـدمـات وإنفـاا أوامر المصــــــــــــ
(. غير أن تطبي  تلك األ كام  نتصــــــــــــــر على الحاهت التي تتوافر فياا اطدواجية التبريم 50و 49و 46و  39و

   رن لتةادل المساعدة النانونية.

ويســــمح نانون المســــاعدة المتةادلة ايجراء اهســــتبوااات أو اســــتبواب شــــاود الخصــــم من خالل وصــــلة فيديو أو 
 (. 31وصلة عبر اإلنترنت من البلد الطالج من أة شخم يدلي اأدلة أو  ندم وثينة أو مادة أخر   المادة 

 بيعيين واهعتةاييين على ندم المساواة.وُتعامل الةات المساعدة النانونية المتةادلة فيما يتعل  ااألشخاص الط
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ــاموا من  20ويبدو أن المادة  ــلطات ســـــ ــتخدام األدلة، تمنن ســـــ ــاعدة المتةادلة، المتعلنة بتنييد اســـــ من نانون المســـــ
ال ـــــــرون التي  بج على الدولة  23الك ـــــــف عن المعلومات الوايدة التي تبرئ شـــــــخصـــــــا متاما. وتوجو المادة 

في الج المســـــــاعدة النانونية المتةادلة. وه  منن نانون المســـــــاعدة المتةادلة المدعي العام من ا  ا اســـــــتيفاالطالةة  
 الج معلومات إيافية تبدو يرويية لتنفيذ الطلج أو متى كان من شأن الك أن  سال الك التنفيذ.

تند م المســـــــاعدة وه تعدُّ الســـــــرا ية المصـــــــرفية وكون البرم منطويا أ ضـــــــا على مســـــــائل مالية من أســـــــةاب يفض  
ــاعـدة النـانونـية المتـةادـلة وفنـا للنـانون اـلداخلي  24  المـادة ــاعـدة المتـةادـلة(. وُتنفـذ الـةات المســــــــــــ من ـنانون المســــــــــــ

 (.46من المادة  3لساموا، و يثما أمكن، اإلجراءات المحددة في الطلج  الفنرة 

ية المتةادلة في الونت المناســــج ودون ولم تضــــن ســــاموا إجراءات وايــــحة وفعالة لتنفيذ الةات المســــاعدة النانون 
 تأخير ه مبري لا أو لالتصال االسلطات األجنبية.

ويبوط تأجيل الج المســـــاعدة كليا أو جوئيا إاا يأ  المدعي العام، اعد الت ـــــاوي من الدولة الطالةة، أن الموافنة 
ــاموا  ا ــر ايجراء تحني  أو ايجراء معين في ســـــــــ ــأناا أن تضـــــــــ ( من نانون b  24لمادة على الطلج فويا من شـــــــــ

 المساعدة المتةادلة(. وتبرة الم اويات، من النا ية العملية، نبل يفض الج المساعدة النانونية المتةادلة.

 وه يتطرا نانون المساعدة المتةادلة لتكالير تنفيذ الةات المساعدة النانونية المتةادلة.

  
  (50و 49و 48 تركة؛ أساليج التحرا ة الخاصة  المواد التعاون في مبال إنفاا النانون؛ التحوينات الم  

ــةكات، من  ــاموا التعاون على الصـــعيد الدولي من خالل عدد من االيات وال ـ  مكن لســـلطات إنفاا النانون في سـ
ــاموا أن تتعاون   ــتخةايات المالية في ســ ــراة البنائية  اإلنتر ول(. كما  مكن لو دة اهســ بيناا المنممة الدولية لل ــ

نميراتاــا األجنبيــة من خالل عضــــــــــــــويتاــا في مبموعــة إ كمونــت لو ــدات اهســــــــــــــتخةــايات المــاليــة. وو ــدة من 
اهسـتخةايات المالية في سـاموا عضـو في يااطة و دات اهسـتخةايات المالية لبوي المحيج الاادئ. وو دة سـاموا 

المحيج الاادئ. وتســــــتضــــــير لمكافحة البريمة عبر الوانية جوء من شــــــةكة مكافحة البريمة عبر الوانية في 
  كومة ساموا مركو التنسي  المعني االبريمة عبر الوانية في منطنة المحيج الاادئ.

ــال  ــتخدم ننوات اهتصـــــ ــعيد الدولي. و ي تســـــ ــال والتحليل على الصـــــ ــاموا مبموعة من األدوات لالتصـــــ ولد  ســـــ
التاان لإنتر ول   I-24/7لالتصـــاهت ال ـــراية  المعتادة، ااإليـــافة إلى ننوات ســـرية آمنة، مثل النمام العالمي 

 وشةكة إ كمونت اامنة.

ــايين أو موجاين لد  جااط  ــت ــ ــاء، كمســ ــج اهنتضــ ــال  عملون،  ســ ــةان اتصــ ــتراليا ونيوطيلندا يــ وند عينت أســ
 ال راة في ساموا ويساعدون في التعاون على المستو  العملياتي. ولم تنم ساموا ساانات بتةادل العاملين.

بر ســـاموا اهتفاقية أســـاســـات للتعاون في مبال إنفاا النانون. وند ونعت و دة اهســـتخةايات المالية في ســـاموا وتعت 
ــيا و ابوا غينيا البديدة وفيبي ومن يااطة و دات  ــتخةايات المالية في إندونيســــــــــ مذكرات تفا م من و دات اهســــــــــ

 اهستخةايات المالية لبوي المحيج الاادئ.

( للبرائم التي تنطوة على اســـــتخدام نمم إلكترونية،  220-205نانون البرائم  المواد من   18ويخصـــــم البوء  
مما  ســـــمح االتعاون في  اهت البرائم التي تتناولاا اهتفاقية والتي ترتكج ااســـــتخدام التكنولوجيا الحديثة. ولد  

 امل من البرائم السيبرانية.فرنة مكافحة اه تيال التااعة ل "ةة التحوينات البنائية مونفون متخصصون للتع

وجااط ال ـــــــــــراة في ســـــــــــاموا نادي على العمل ااهشـــــــــــتراك من النمراء األجانج عمال االبوء الراان من النانون 
 المتعل  اسلطات ال راة وند فعلت الك من نبل.



CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.69 
 

 

V.20-03407 13/14 

 

االبرائم  ويبوط اسـتخدام أسـاليج التحرة الخاصـة المتوخاة اموجج النانون المتعل  اسـلطات ال ـراة فيما يتعل 
المنصـــــــوص علياا في اهتفاقية، اما في الك اعتراو اهتصـــــــاهت ومرانبتاا. ويمكن إتا ة  ذه األســـــــاليج في 

 سياا التعاون الدولي.

 وه تنمم ساموا العمليات السرية. وه  بوط الويام االتسليم المرانج إه فيما يتعل  االبرائم اإلي ابية.

إبرام اتفانات أو ترتيةات ثنائية أو متعددة األارا  مناســـــةة هســـــتخدام أســـــاليج وه تحول ت ـــــريعات ســـــاموا دون 
 التحرة الخاصة.

  
يات التي تواجه التنفيذ -3-2   التحد ِّ

 ُتوصى ساموا اما يلي 

ــاءات أ ثر تفصــــــــيالت ا ــــــــأن  •  تكيير نمام المعلومات لدياا احيت يتيح لاا جمن البيانات وتند م إ صــــــ
 التعاون الدولي؛

من  3ل ســــــاموا تود الســــــماح بتســــــليم المطلو ين في البرائم المتصــــــلة ااألفعال المبرمة وفنا لالتفاقية  الفنرة ولع
 (.44المادة 

 ُتوصى ساموا اما يلي 

اتخاا التدابير الالطمة لضـــــمان إديات البرائم المنصـــــوص علياا في اهتفاقية كبرائم تســـــتوجج تســـــليم   • 
ــليم ا ــمان اعتةاي األفعال التي ه يوال المطلو ين في معا دات التســــــ ــائل مناا يــــــ لنائمة والمنبلة، بوســــــ

 (.44من المادة  4أعاله( جرائم تستوجج تسليم مرتكبياا  الفنرة  3-2يتعين تبريماا  انمر النسم 

 (.44 ب( من المادة  6السعي، عند اهنتضاء، إلى إبرام معا دات تسليم من دول أخر   الفنرة  • 

ءات الواجج اتةاعاا في  ال عدم إصـــداي أمر نضـــائي؛ والســـعي إلى تعبيل إجراءات تويـــيح اإلجرا • 
 (.44من المادة  9التسليم وتةسيج ما يتصل باا من متطلةات إثةاتية  الفنرة 

 (.44من المادة  17النم على شرن الت اوي من الدولة الطالةة نبل يفض التسليم  الفنرة  • 

 (. 44 من المادة   18برام اتفانات أو ترتيةات ا أن تسليم المطلو ين  الفنرة السعي، عند اهنتضاء، إلى إ  • 

 (. 46 من المادة   5النم صرا ة على الك ف عن المعلومات الوايدة التي تبرئ ال خم المتام  الفنرة  • 

انتفاء الســـــــــــــماح بتند م المســـــــــــــاعدة النانونية المتةادلة التي ه تنطوة على إجراءات نســـــــــــــرية في  ال  • 
 (.46من المادة  9اطدواجية التبريم  الفنرة 

الويـام ـايبالغ األمين العـام لألمم المتحـدة ـاالســــــــــــــلطـة المركوـية المعينـة وـ اللكـة أو اللكـات المنبولـة فيمـا  • 
 (.46من المادة  14و 13يتعل  اطلةات المساعدة النانونية المتةادلة  الفنرتان 

آجال مطلو ة،  أةيــــــمان تنفيذ الةات المســــــاعدة النانونية المتةادلة في الونت المناســــــج، من مراعاة  • 
ــبل ــاعدة النانونية المتةادلة  اســـــ ــأن المســـــ مناا التفكير في اعتماد دليل وإجراءات أو مةادئ توجياية ا ـــــ

ذ تلك الطلةات وتند ماا،  تبيان على نحو أ ثر تفصيال الخطوات الواجج على السلطات اتةاعاا في تنفي 
وكذلك أة متطلةات وأار طمنية ينةكي اتةاعاا، لمويد من الويــــــوح، لما فيا صــــــالح ســــــلطات ســــــاموا 

 (.46من المادة  24والدول الطالةة  الفنرة 

 (.46من المادة  28تحديد المستولية عن تكالير تنفيذ الةات المساعدة النانونية المتةادلة  الفنرة  • 
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 (.47ي اعتماد إااي لننل اإلجراءات البنائية  المادة ف النمر • 

ــليم   •  ــتخدام عمليات التســــ ــماح ااســــ ــة من أجل الســــ ــاليج التحرة الخاصــــ ــين نطاا أســــ اتخاا تدابير لتوســــ
المرانج وكذلك، عند اهنتضـــــــاء، العمليات الســـــــرية، وإتا ة تلك األســـــــاليج في ســـــــياا التعاون الدولي 

 (.50من المادة  4-1 الفنرات 

  
دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -3-3   االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحد ِّ

 (.46بناء النديات في مبال معالبة الةات المساعدة النانونية المتةادلة  المادة  • 

 (.46المساعدة في وين نمام إلداية النضا ا في مكتج المدعي العام  المادة  • 
 


