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 خالصة وافية  - ثانيا  

 

 جزر كوك  

 
المتحدة  والمؤسسي لجزر كوك في سياق تنفيذ اتفاقية األمممقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني  - 1 

 لمكافحة الفساد 

. ويشــــــما النقان ال انون  ف   2011 شــــــرين األول/أ تو ر   17أودعت جزر كوك صــــــا ان ــــــمامقا  لي ا  فا ية ف   
ت   صـــدراا الســـلطة  نكليزي، و عض ال وانين من بريطانيا ونيوزيلندا، وال وانين ال جزر كوك ال انون األنغلوســـنســـون  ا  

 التشريعية وال وانين العرفية. والدستور او ال انون األعلي. 

وقد اســــــتعرذ  نفيك جزر كوك للفصــــــلين ال ال  والراية من ا  فا ية ف  الســــــنة الرايعة من دورة ا ســــــتعراذ األولي،  
 (. CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.15)   2015 حزيران/يونيه  2ونشرت خالصة وافية لكلا ا ستعراذ ف   

ــا للتعاون الدول ،   ــاســــــــ وعلي الرغم من أن جزر كوك    نفك أحنان ا  فا ية مباشــــــــــرة، ف نقا  عتبر ا  فا ية أســــــــ
 ف  ذلا ف  مجال استرداد الموجودات. يما

ــيما قانون الجرا م، وقانون   ــاد أحناما من عدد من ال وانين،   ســــ ــما ا قار ال انون  الوقن  لمنافحة الفســــ ويشــــ
جريمـة، وـقانون المـدمـة العمومـية، وـقانون المســــــــــــــاعـدة المتـبادـلة ف  المســــــــــــــاـ ا الجـنا ـية، وـقانون وحدة عـاـ دات ال

ا ســــــــــتمبارات المالية، وقانون ا بالم عن المعامالت المالية. وجزر كوك قرن ف  عدد من ا  فا يات الدولية 
 المعنية يالتعاون الدول  ومنة الجريمة.

ــاد ومنــافحتــه، من بينقــا منتــ  محــام  التــا ، ولجنــة ولــدج جزر كوك عــدة اي ــات  وأجقزة معنيــة يمنة الفســـــــــــــ
ــران المال ،   ــات، ومنت  مفوذ المدمة العامة، ووحدة منافحة الجريمة عبر الوقنية، ولجنة ا شـــــــــــ المناقصـــــــــــ

 لجنة منافحة الفســاد كفريم معن  يصــنة الســياســات ف    2011ووحدة ا ســتمبارات المالية. كما أنشــيت ف  عان 
 األجقزة الحنومية و بادل المعلومات فيما بينقا.

و تعاون ســـلطات البلد علي الصـــعيد الدول  من خالل شـــبنات ممتلفة، منقا فريم آســـيا والمحيع القاد  المعن   
 يغسا األموال ومجموعة  يغمونت لوحدات ا ستمبارات المالية والمنقمة الدولية للشرقة الجنا ية )ا نتر ول(. 

   محام  التا  دورا ر يسيا ف  مجال التعاون الدول .ويؤدي منت 

  
 الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -2-1 

 ( 6و 5سياسات وممارسات منافحة الفساد الوقا ية؛ اي ة أو اي ات منافحة الفساد الوقا ية )الماد ان   
 
لجنة منافحة الفســــــاد حاليا ي عداد ا ســــــترا يجية الوقنية لمنافحة الفســــــاد. وأرســــــ  مبدأ الحوكمة ومنافحة    ون

، وككلا ف  الســـياســـات 16  ســـيما القدن  ، و 2020-2016الفســـاد ف  المطة الوقنية للتنمية المســـتدامة للفترة 
الحنومية، يما ف  ذلا دليا المدمة العامة، ودليا رؤسـا  الوزارات، ودليا السـياسـات وا جرا ات المالية لحنومة 

 جزر كوك، وف  سياسات قطاعات معينة، م ا السياسة المتعل ة يمعادن قاع البحار. 

ُكلفت اللجنة يمقمة محورية وا   صـــــــــال. ال انون. غير أنه ف  ،  2007و موج  قانون اللجنة ال انونية لســـــــــنة 
الممارســـــــة العملية،   ون كا وزارة يا ســـــــتعراذ الما  بقا صـــــــمن نطا  اختصـــــــاصـــــــقا، وك يرا ما ينون ذلا 
ــاعـدة منـت  محـام  الـتا . ويتمتة أمين المقـالم يســــــــــــــلطـات  موـله  جرا  مراجعـة لمـدج كفـاـية ا جرا ات  يمســــــــــــ
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ــاد، معروذ  واآلليات ا داري  ة. ومشـــروع قانون الجرا م، الكي يت ـــمن  عديالت م ترحة علي قانون منافحة الفسـ
 حاليا علي لجنة برلمانية ممتارة للنقر فيه.

ــبا منقا اقترا.  ــاد، يسـ ــاد ف   رويت و د يم التدابير الرامية  لي منة ومنافحة الفسـ ويتم ا دور لجنة منافحة الفسـ
ة المســا ا الت  يحيلقا  ليقا مجلس الوزرا . ويرأا اللجنة الوكيا العان، و تيل   ســياســات لمنافحة الفســاد ومتايع
 من مم لين عن ال طاع العان.

ــاد. و  ود دا رة الشـــــــــــرقة ف  جزر كوك جمية   ولدج عدة اي ات ف  جزر كوك صـــــــــــالحيات  تعلم يمنة الفســـــــــ
دعا ات المتعل ة يســـــــو   دارة المنا   التحقي ات ف  ق ـــــــايا الفســـــــاد. ويتولي أمين المقالم مقان التح يم ف  ا 

ــرقة. ويجوز ألمين المقالم فت  التحقي ات يمبادرة منه  ــد الشـــــــــــ ــناوج الم دمة صـــــــــــ العمومية، يما ف  ذلا الشـــــــــــ
، يعقد  2008(. وعمال ي انون المعلومات الرســــــمية لســــــنة  1984( من قانون أمين المقالم لســــــنة 3) 11 )المادة

اوج المتعل ة يطلبات الحصـــول علي المعلومات والتح يم فيقا. ويتولي منت   لي أمين المقالم ياســـتعراذ الشـــن
مفوذ المدمة العامة مسؤولية  ل   الشناوج العمومية يشين سلوك رؤسا  الوزارات ورؤسا  ا دارات والموظفين  

 العموميين، و شين ما ي دمونه من خدمات وسو  ا دارة العمومية. 

ــت اللوعموما،  وجد أحنان قانونية  ــين اســ النفوذ المارج . ويعين مم ا الملكة،   زا العديد من اي ات المنة  يةيشــ
ــتعراذ  ــرقة ومدير لجنة اســ ــورة ر يس الوزرا ، أمين المقالم ومفوذ المدمة العامة ومفوذ الشــ بنا  علي مشــ

ومراجعة الحســايات، يحال األمر ا نفا  العان ومراجعة الحســايات )ف  حالة مدير لجنة اســتعراذ ا نفا  العان 
( من قانون لجنة اســــــتعراذ ا نفا  العان ومراجعة الحســــــايات(. و عين  1)  21 لي مجلس الوزرا  عمال يالمادة 

(  1) 4الحنومة كبير الموظفين المســــــــؤولين عن ا نتمايات،  حديدا يموج  أوامر من المجلس التنفيكي )المادة 
ــنة  ــران المال  (2004من قانون ا نتمايات لســ ــؤون المالية مجلس لجنة ا شــ ــؤول عن الشــ . ويعين الوزير المســ

 (.2003من قانون لجنة ا شران المال  لسنة  4)المادة 

ويجري التنســــــيم علي الصــــــعيد الوقن  عن قريم  جرا ات غير رســــــمية؛ ويشــــــية اســــــتمدان أشــــــنال ا  صــــــال 
 ومات يغرذ  جن  ا زدوا  ف  الموارد.الممصصة. وقد استمدمت لجنة منافحة الفساد لتبادل المعل

وجزر كوك ع ــــــــو ف  منقمات، و شــــــــارك اي ا قا ف  المبادرات الت   ســــــــاعد علي منة الفســــــــاد، ومنقا المبادرة 
ــاد، وفريم  ــادي لمنافحة الفســ المشــــتركة بين مصــــرن التنمية اآلســــيوي ومنقمة التعاون والتنمية ف  الميدان ا قتصــ

ــيا والمحيع القاد   ــبنة الموظفين المعنيين يال انون ف  جزر المحيع القاد ، وأمانة آســ المعن  يغســــا األموال، وشــ
منتدج جزر المحيع القاد ، ورايطة وحدات ا ســـــــــــــتمبارات المالية ف  جزر المحيع القاد ، ومجموعة  يغمونت،  

اد ، والمنقمــة العــالميــة ورايطــة المــدعين العــامين ف  منط ــة المحيع القــاد ، وأمــانــة جمــاعــة بلــدان المحيع القــ 
للبرلمانيين المناا ين للفساد، ورايطة المحيع القاد  للمؤسسات العليا لمراجعة الحسايات، وشبنة منافحة الجريمة 

 عبر الوقنية ف  المحيع القاد . 

تحدة،  وُذ  ِّرت جزر كوك بتحدي  أســـما  وعناوين الســـلطات الت  كانت قد أرســـلت ســـاي ا  لي األمين العان ل مم الم 
 وقد  ساعد الدول األقران األخرج علي وصة و نفيك  دابير لمنافحة الفساد. 

  
ال طاع العان؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعل ة يالجقاز ال  ا   وأجقزة النياية العامة    

 ( 11و   8و   7)المواد 
 

الســـــــــادا من الدســـــــــتور، واو مســـــــــؤول عن  عيين الموظفين  أنشـــــــــو منت  مفوذ المدمة العامة عمال يالباب 
يا  من الدســــــتور(. وف  الممارســــــة العملية، يدير   74العموميين و رقيتقم ون لقم وإنقا  خدمتقم و يديبقم )المادة 

المنت  رؤســـــــا  الوزارات، ويدير رؤســـــــا  الوزارات الموظفين العموميين التايعين لوزارا قم، ي شـــــــران من المنت  
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بلغته األصــلية(. و ماشــيا مة قانون المدمة العمومية لســنة   2018من دليا رؤســا  الوزارات لســنة    11حة  )الصــف
ل مؤخرا دليا المدمة العامة ليشـما  فاصـيا السـياسات 2016وقانون المدمة العمومية المعدل لسـنة    2009 ، ُعد ِّ

وا ســـــتب ا  والتر ية وا حالة علي الت اعد   والمعايير المعنية يشـــــؤون الموظفين فيما يتعلم يالتوظيس وا ســـــتمدان
ــات   ــتمدان الموظفين ممارســــ ــة اســــ ــياســــ ــو ية. و دعم ســــ ــفافية والمعايير الموصــــ ــاا مباد  الكفا ة والشــــ علي أســــ
التوظيس الجيدة و عزز ا نصـــــان والشـــــفافية وا ختيار المســـــتند  لي الجدارة. و شـــــما الســـــياســـــات األخرج الت   

ــياســـــة المعنية  ي ـــــعقا منت  مفوذ المدمة الع ــياســـــة المعنية يا جازات ف   قار المدمة العامة، والســـ امة الســـ
يالســــفر ف  مقان رســــمية، والســــياســــة المعنية يالنزاعات المتعل ة يالتوظيس. ويحدد منت  مفوذ المدمة العامة 

( من قــانون  ( )ن1) 6نطــاقــات مر بــات المــدمــة العموميــة وف ــا ل جور الت  يوافم عليقــا مجلس الوزرا  )المــادة 
ــؤون المالية  ــؤول عن الشـ ــيات  لي الوزير المسـ المدمة العمومية(. ويمنن للمحنمة المعنية ياألجور أن   دن  وصـ

(. و وجد آلية للطعن علي  2005من قانون المحنمة المعنية ياألجور لســنة  13يشــين المر بات والبد ت )المادة 
حـا  أو ، الطعن أمـان ر يس ا دارة؛ ثم أمـان منـت  مفوذ جمية قرارات الموارد البشــــــــــــــرـية  تكون من ثال  مرا

المدمة العامة؛ وأخيرا، ينون أمان العاما خيار   ديم  قلم شـمصـ  لصـاح  العما عمال ي انون عالقات العما 
ــنة   من قانون المدمة العمومية(. وليســــــت اناك  جرا ات خاصــــــة  ختيار و ن يا    42و 36)الماد ان  2012لســــ

 اد الكين يشغلون المناص  الت   عتبر عرصة للفساد يصفة خاصة.و دري  األفر 

ــال   ــارب المصـــــــ ــلوك و  ـــــــ ــما يعض برامت التدري ، ومنقا البرامت التوجيقية، األخال يات ومدونات الســـــــ و شـــــــ
 الماصة يالموظفين العموميين وأع ا  البرلمان.

ــنة   ــبة للمرشـــــــحين  معايير التيايا  2003ويحدد الدســـــــتور وال انون المعدل للدســـــــتور لســـــ ــ اة األالية يالنســـــ وإســـــ
أحناما يشـــــــــين أالية وإســـــــــ اة أالية   2004للمناصـــــــــ  العمومية المنتمبة. ويت ـــــــــمن قانون ا نتمايات لســـــــــنة  

(، ف ـــال عن المســـا لة يشـــين الم بوصـــات والنف ات  88المرشـــحين )علي ســـبيا الم ال، ف  حالة الرشـــوة  المادة 
 كان لم يتمك حتي اآلن أي  جرا  يشين الن طة األخيرة. (، وإن 108المتعل ة يالحمالت )المادة 

ــياســـــة مدونة قواعد الســـــلوك ســـــلوك جمية الموظفين العموميين،   و وجه مدونة قواعد الســـــلوك ف  المدمة العامة وســـ
و نص علي  جرا ات  يديبية ف  حالة عدن ا مت ال،  شــما الفصــا الفوري يســب  ســو  الســلوك الجســيم. وف  حين 

بوصـو. أن سـياسـة مدونة قواعد السـلوك  وفر األسـاا الالزن  دارة   ـارب   2018رؤسـا  الوزارات لسـنة   يبين دليا 
المصـــال ، ف ن المســـؤولية عن وصـــة الســـياســـات والعمليات الالزمة لمعالجة اكل المســـيلة   ة علي عا م كا ر يس 

ــلبية المح  ــي  وزارة/جقاز، يما ف  ذلا ما يتعلم ينيفية الحد من اآلثار الســــ تملة والتي د من معرفة الموظفين متي ينشــــ
الت ــارب، وكيفية  دار ه. وقد ا مكت يعض األجقزة، م ا لجنة ا شــران المال ، خطوات  صــافية لتعزيز الشــفافية 

ــا   ــال . وينص الفصــ ــارب المصــ من دليا المدمة العامة علي  يان الموظفين العموميين يا بالم عن  10ومنة   ــ
 سياسة ا فصا. )المبلِّ غين عن الممالفات( األمر يمزيد من التفصيا.  أفعال الفساد؛ و بين 

ــمن   ــة يالشــــرقة. كما يت ــ ــلوك الماصــ ــة بقا، م ا مدونة قواعد الســ ــافية خاصــ ولدج يعض القي ات مدونات  صــ
ــا. عن   ــمن متطلبات ا فصــــــ ــلوك  ت ــــــ الباب المامس واألر عون من األوامر الدا مة للبرلمان مدونة ل واعد الســــــ

 (. 2005من قانون ال ا مة المدنية لسنة  18ودات )و رد أي ا ف  المادة الموج

وينشـــو الباب الراية من الدســـتور الســـلطة ال  ـــا ية. ويعين ر يس ق ـــاة المحنمة العليا من قبا مم ا الملكة، بنا   
  عجزل عن أدا  مقان    لســــو  الســــلوك أو يســــب   نحيته )أ((، و  يجوز  52علي مشــــورة المجلس التنفيكي )المادة 

(. ويورد الدليا المرجع  لل  ــاة مدونة قواعد ســلوك للجقاز ال  ــا  ، وا   نطبم أي ــا علي 54منصــبه )المادة 
 ق اة الصل . 
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مدونة أخال يات للممارسـين    1994-1993ويت ـمن الباب السـاية من قانون الممارسـين ف  مجال ال انون لسـنة  
ظفو منتــ  محــام  التــا ، ف  حين يورد البــاب ال ــالــ  من ال ــانون مــا يتعلم  ف  مجــال ال ــانون، ومن بينقم مو 

 يسو  السلوك المقن .

  
 (9المشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية )المادة   

 
ــلة والمدمات   ــترا  و ية الســــ ــة اشــــ ــياســــ ــترا  العموم  ســــ م عمليات ا شــــ ــتريات  مركزي. وُ نمق  لدج جزر كوك نقان مشــــ

.  1996- 1995من قانون وزارة المالية وا دارة ا قتـصادية لـسنة   63، الت  وـصعت عمال يالمادة 2016الحنومية لـسنة 
و حتوي بواية المشــــــــتريات الحنومية ا لكترونية علي اســــــــتمارات نموذجية لالشــــــــترا . و  يوجد قانون يمنة التواقؤ علي 

ســعرا ثابتا للبنزين( أو ينقم عمليات   1966نون مرا بة األســعار لســنة  حديد األســعار ف  المناقصــات العمومية )يحدد قا 
ا ـشترا  من مـصدر وحيد. و لزن الـشركات المملوكة للدولة والقي ات المعفاة، م ا بنا جزر كوك، يا مت ال لـسياـسة ـسنة  

من سياسة اشترا     11)المادة ، ما لم  كن معفاة يموج  قانون. واناك  جرا ات لت ديم الشناوج المتعل ة يا شترا  2016
ــترا  والطعن فيقا، أو لمراجعة   ــلة والمدمات الحنومية(، وإن كان   يوجد نقان للمراجعة المحلية ل رارات ا شــــــ و ية الســــــ

 عمليات ا شترا . وحتي اآلن، لم ُيطعن ف  قرارات لالشترا . و جري حاليا  جر ة نقان ا شترا  ا لكترون . 

دو ر نيوزيلندي. وينتفي    60 000اقصــة ف  جمية عمليات ا شــترا  الت   زيد  يمتقا علي و ســتمدن عملية المن 
دو ر نيوزيلندي، ف  حين يســـتلزن عرذ األســـعار  60 000يالحصـــول علي عرذ أســـعار للمشـــتريات أقا من 

ــبة لعر  60  000و 30 000يقيمة  تراو. ما بين  وذ األســـعار دو ر نيوزيلندي مواف ة لجنة المناقصـــات. و النسـ
من ســـــــــياســـــــــة  1-3دو ر نيوزيلندي )والمبينة معاييراا ف  المادة   30 000و 1  000الت   تراو.  يمتقا ما بين 

اشـترا  و ية السـلة والمدمات الحنومية(، ينتفي يالحصـول علي مواف ة ر يس القي ة. و نطبم قواعد محددة يشـين  
 ن السياسة(.م 8-1  ارب المصال  علي موظف  المشتريات )المادة 

وينبغ  للوزير المســــــــؤول عن الشــــــــؤون المالية أن ي دن   ديرات ل يرادات والنف ات  لي البرلمان ســــــــنويا للمواف ة 
من الدســتور(. ويحدد الباب الراية من قانون وزارة  70عليقا ف  شــنا مشــروع قانون خا  يا عتمادات )المادة 

زانية، ويحدد الباب المامس وال الثون الت ديرات وا جرا ات المالية. المالية وا دارة ا قتصـــادية عملية وصـــة المي 
وينبغ  للوزير المســؤول عن الشــؤون المالية أن ي دن بيان الســياســة المتعل ة يالميزانية  لي البرلمان للمواف ة عليه 

برلمان، ف  موعد أقصال (. وينبغ  للوزير أي ا أن ي دن  لي ال13(، مصحو ا ببيان للت ديرات )المادة 11)المادة 
ــترا يجية المالية )المادة  (. وينبغ   12يون   ديم المشـــــــــــروع األول لل انون الما  يا عتمادات،   ريرا عن ا ســـــــــ
كانون   31 لي  1للوزير المســــــــــــــؤول عن الشــــــــــــــؤون المالية أن ينشــــــــــــــر  حدي ا اقتصــــــــــــــاديا وماليا ف  الفترة من 

(. وينبغ  ل مين المال ، ف  نقاية كا سنة مالية 16قعات )المادة األول/ديسمبر، وأن يت من أي ا  نقيحا للتو 
وف  موعد   يتجاوز نقاية الشــــــــــقر ال ال  من الســــــــــنة المالية الالح ة،  عداد بيان مال  وإرســــــــــاله  لي مراجع  

، ومسـتوج  الحسـايات الحنوميين مة مجموع النف ات التشـغيلية، ومجموع ا يرادات التشـغيلية، والتوازن بين ا ثنين
((. وينبغ   رســـــــال اكل البيانات المالية و  رير مراجع  1) 26 جمال  الدين ومســـــــتوج القيمة الصـــــــافية )المادة 
 ((.2) 26الحسايات الحنوميين  لي ر يس البرلمان )المادة 

ــايات )المادة  (. والمنت  مســــــؤول عن مراجعة الت ارير 71وينص الدســــــتور علي  نشــــــا  منت  مراجعة الحســــ
الية للحنومة. ويرصـد منت  لجنة اسـتعراذ ا نفا  العان ومراجعة الحسـايات ا مت ال ل انون اللجنة لسـنة الم

من  27، وي ــــــطلة بوظا   اســــــتعراذ ومراجعة الحســــــايات علي النحو المفصــــــا ف  المادة 1995-1996
 حيلقا  ليه لجنة اســـــــــتعراذ ال انون، يما ف  ذلا  جرا  عمليات المراجعة والقيان يالتحقي ات والتحريات الت  

ا نفا  العان. ويطبم منت  مراجعة الحســـــــــايات ومنت  لجنة اســـــــــتعراذ ا نفا  العان ومراجعة الحســـــــــايات 
ــايات ف  نيوزيلندا. ومنت  لجنة  ــايات ف  نيوزيلندا واي ة مراجعة الحســــــــــــ معايير منت  المراجة العان للحســــــــــــ



 CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.17 

 

6/13 V.20-03389 

 

من قانون لجنة اســتعراذ  4أمان البرلمان، عمال يالمادة   اســتعراذ ا نفا  العان ومراجعة الحســايات مســؤول
ا نفا  العان ومراجعة الحســـــــايات، وإن كان ليس من الواصـــــــ  كيس يجري القيان ذلا يا شـــــــتراك مة اللجنة 

 المعنية يالحسايات العمومية، أو كيس يستكما ذلا عملقا.

عـامـا. و عـد ذلـا الوقـت، أو بـنا  علي ا فـا ،  15و حفظ ا دارات الحنومـية الســــــــــــــجالت المـالـية الحنومـية لمـدة 
ــنة  ــجالت العمومية لســ ــجالت، عمال ي انون الســ ــيس الوقن  بقكل الســ . ويجرن قانون الجرا م 1984يحتفظ األرشــ

ــبيا الم ال ف  المادة  ــايات المتعل ة  274)جريمة التزوير(، والمادة  287 زوير الســـجالت )علي سـ ) زوير الحسـ
 ) دمير السجالت((. 253والمادة ياألموال العمومية(، 

  
 (13و 10مشاركة المجتمة )الماد ان  ؛ بالم الناا  

 
ــمية، ويلزن الحنومة بتلبية الطل    ــمية المواقنين الحم ف  قل  معلومات حنومية رســــ يمن  قانون المعلومات الرســــ

نية )علي ســـــــــــــبيا الم ال،  ما لم  كن اناك أســـــــــــــباب  دعو  لي حج  اكل المعلومات. ويحدد ال انون الجداول الزم 
((. ومن األســــباب الت   حســــم مســــيلة حج  المعلومات، علي 1)  14يون عما )المادة   20 صــــدار ال رارات خالل  

ــا ا المتعل ة ياألمن والدفاع )يما ف  ذلا ف  نيوزيلندا )المادة  ــاا يالمســ ــبيا الم ال، المســ )أ((، ومنة الجرا م   34ســ
(. ويتولي أمين  8)ب((، وأسـباب أخرج منقا الكشـ  عن سـر  جاري )المادة   34ة أو التح يم فيقا أو كشـفقا )الماد 

المقالم مقمة التح يم ف  الشــــناوج المتعل ة يطلبات الحصــــول علي المعلومات، واســــتعراذ  لا الشــــناوج )المادة  
ويلزن الحصـول   (. و عتبر وثا م مجلس الوزرا  سـرية للغاية، 2009من قانون المعلومات الرسـمية المعدل لسـنة   30

ــمية لالقالع عليقا. ويبين الدليا المعن  يطلبات  ــري  أمن  أو   ديم قل  يموج  قانون المعلومات الرســ علي  صــ
الحصـــــــــــول علي المعلومات الرســـــــــــمية عملية قل  المعلومات الرســـــــــــمية وإدارة اكل المعلومات. وي دن منت  أمين  

ة  لي الحنومة والبرلمان وعامة الناا، يما ف  ذلا ف  الجزر المقالم  دريبا من فا علي قانون المعلومات الرســـــــــــــمي 
المارجية. وقامت يعض الوزارات والبرلمان، يما ف  ذلا منت  أمين المقالم ومنت  مفوذ المدمة العامة ومنت  
لجنة اســتعراذ ا نفا  العان ومراجعة الحســايات، بنشــر معلومات عن مقامقا من خالل مواقعقا الشــبنية. ويطل   
 لي منت  ر يس الوزرا   صـدار منشـور يحدد مقان الوزارات والمنقمات. وينبغ   حدي  اكل المعلومات كا سـنتين  

 من قانون المعلومات الرسمية(؛    أن ذلا لم يحد  يعد.   22)المادة 

تبة  ويســـم  ألفراد الجمقور والصـــحافة يح ـــور جلســـات البرلمان كمشـــاادين ي ذن من ر يس البرلمان أو أحد الك
من األوامر الدا مة للبرلمان(. ويســم  بب  وقا ة الجلســات يموج   XL  الجز أو أي شــمص آخر ممول بكلا )

 ، واو ما يجري يانتقان.380األمر 

وقد اســتمدمت جزر كوك أنشــطة  و ية، م ا اليون الدول  لمنافحة الفســاد، و رامت التو ية ا ذا ية الت    دمقا  
جقات، منقا أمين المقالم ومفوذ المدمة العامة، ل ســـــقان ف  عدن التســـــام  مة الفســـــاد. و ســـــم  يعض  عدة 

السـلطات، م ا منت  مراجعة الحسـايات ومنت  أمين المقالم ومنت  مفوذ المدمة العامة والشـرقة، يا بالم  
 دون الكش  عن القوية.

  
 (12ال طاع الما  )المادة   

 
جمية الشــــــركات ذات المســــــؤولية المحدودة يحفظ   2008الشــــــركات ذات المســــــؤولية المحدودة لســــــنة يلزن قانون 

(، يما ف  ذلا الســـجالت المحاســـبية الصـــحيحة الت  يحتفظ بقا الوكيا المقيم )المادة  32ســـجالت معينة )المادة 
خرج أي ـا أحناما يشـين  أل (. ويتولي أمين سـجا الشـركات ا شـران علي  نفيك ال انون. و ت ـمن قوانين أ 31

من قانون التيمين ا حتكاري   18، والمادة 2011من قانون المصـــــارن لســـــنة  32حفظ يالســـــجالت، منقا المادة 
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علي  عيين مراجة حســايات، وإن    2008. وينص قانون الشــركات ذات المســؤوليات المحدودة لســنة 2013لســنة  
  ان   ينص علي التزان يمراجعة الحسايات.

من قانون الجرا م  ســـــــــــــجيا نف ات وامية، وقيد التزامات مالية مة  حديد غرصـــــــــــــقا  حديدا   258مادة و حقر ال
خاق ا، واســـــتمدان مســـــتندات زا فة، وا  الن المتعمد لمســـــتندات مســـــا الدفا ر،  ذا ار كبت  لا األفعال ي صـــــد 

 التزوير.  287ا حتيال، ف  حين  شما المادة 

 اقتطاع النف ات الت   شنا رشي من ال را  .و   حقر جزر كوك صراحة 

  
 (14 دابير منة غسا األموال )المادة   

 
ــ  من قانون ا بالم عن المعامالت المالية  ــاسـ ــنا أسـ ــا األموال ف  البلد يشـ يتكون النقان ال انون  لمنافحة غسـ

وقانون لجنة ا شـــــــــران   ،2015و  حته التنقيمية، وقانون ا بالم عن المعامالت المالية لســـــــــنة   2017لســـــــــنة 
ــنة   ــنة  2003المال  لســـ ــادرة عن وحدة 2003، وقانون عا دات الجريمة لســـ ، ف ـــــال عن المباد  التوجيقية الصـــ

 ا ستمبارات المالية والبيانات التحوقية الصادرة عن لجنة ا شران المال .

واألعمال والمقن غير المالية  ويج  أن ينون لدج المؤســســات المعنية يا بالم، ومنقا جمية المؤســســات المالية
المحددة، أنقمة داخلية لمنة غســـــا األموال،  شـــــما  حديد اوية الز ا ن والمالكين المنتفعين، والمرا بة المســـــتمرة 
ــاـيات والمعـامالت ذات  للمعـامالت، و وخ  الحر  الواجـ  المعزز  جـال الزـ ا ن ذوي الممـاقر العـالـية والحســــــــــــ

 ت، وا بالم عن المعامالت المشبواة.المماقر العالية، وحفظ السجال

و تولي وحدة ا ســـــتمبارات المالية المســـــؤولية عن جمة و حليا المعلومات المالية والمعلومات ا ســـــتمبارية عن  
ــتبه فيقا، و مويا األنشــــــــــطة ا راابية وغيراا من الجرا م المطيرة، و عميمقا علي   حا ت غســــــــــا األموال المشــــــــ

يدين الوقن  والدول . والوحدة ا  جقة ا شـران علي جمية المؤسـسـات المعنية  السـلطات الممتصـة علي الصـع
يا بالم ف  مجال منافحة غســـــــا األموال. و تولي لجنة ا شـــــــران المال  مقان الترخيص للمؤســـــــســـــــات المالية 

 دن الدعم وا شــــــــــــــران عليقا وصــــــــــــــمان امت القا للمعايير الم بولة دوليا. واللجنة ا  اي ة التنقيم ا حترازي، و  
 ل شران علي منافحة غسا األموال عندما  طل  ذلا وحدة ا ستمبارات المالية ف  جزر كوك. 

. وقد شــاركت المؤســســات 2015، وال ان  ف  عان 2008ونشــرت جزر كوك أول   ييم وقن  للمماقر ف  عان 
ــيد نتا  ت  لا العملية ف    ييما قا الداخلية المالية واألعمال والمقن غير المالية المحددة ف  العملية، و  ون بتجســ

ــُتكملت اكل الت ييمات ف  عان  ــات المالية  2017للمماقر. واسـ ــسـ ــتعراذ مماقر قطاعات المؤسـ من خالل "اسـ
 ". ووف ا للت ييم، ف ن الفساد والرشوة يشنالن  قديدا متوسطا.2017واألعمال والمقن غير المالية المحددة لعان 

ة والمعنية ي نفاذ ال انون المســـؤولة عن منافحة غســـا األموال، و تبادل المعلومات علي  و تعاون الســـلطات الرقابي 
 الصعيدين المحل  والدول .

 ( المتطلبات المتعل ة يالتحويا البرق   ماشيا مة ا  فا ية. 37ويشما قانون ا بالم عن المعامالت المالية )المادة 

أو  البلــداألدوات ال ــابلــة للتــداول لحــاملقــا، عنــد الــدخول  لي وقــد اعتمــدت جزر كوك نقــان ا عالن عن الن ــد و 
من قانون التصــري  عن المبال    7دو ر نيوزيلندي )المادة   000 10مغادر قا،  ذا كانت  يمتقا  عادل أو  تجاوز 

ف  ذلا (. وينص ال انون علي ع و ات يشـين عدن ا عالن أو ا عالن الكاذب، يما 2015/2016الن دية لسـنة 
 (.29غرامات وع و ات يالسجن )المادة 

ــيا والمحيع القاد  المعن  يغســـــــا األموال لعان  ــادر عن فريم آســـــ درجة عالية من   2018ويبين   رير الت ييم الصـــــ
 والرقاية. ا مت ال لتوصيات فرقة العما المعنية يا جرا ات المالية، يما ف  ذلا ما يتعلم منقا يا جرا ات الوقا ية 
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و ســاام جزر كوك ف   نمية و عزيز التعاون ا قليم  والدول  ف  مجال منافحة غســا األموال، وخصــوصــا من  
 خالل مشاركتقا ف  فريم آسيا والمحيع القاد  المعن  يغسا األموال ومجموعة  يغمونت.

  
 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -2-2 

ــين قانون المعلومات الرســـــــمية، و وفير  دري  من   للحنومة والبرلمان   •  جقود أمين المقالم للتو ية يشـــــ
 .((ب) 10 وعامة الناا، يما ف  ذلا ف  الجزر المارجية )المادة 

  
 التحديات التي تواجه التنفيذ -2-3 

 يوصي يين   ون جزر كوك يما يل  

من ا  فا ية،  5من المادة  1نافحة الفســــاد يما يتماشــــي مة الف رة  وصــــة و نفيك ا ســــترا يجية الوقنية لم • 
 .(5و مصيص الموارد الكافية ل مان  نفيكاا علي نحو فعال )المادة 

 .(5اعتماد  شريعات لمنافحة الفساد، منقا مشروع قانون الجرا م، لتعزيز  نفيك ا  فا ية )المادة  • 

 عزيز اســـت اللية عملية  عيين كبير الموظفين المســـؤولين عن ا نتمايات ومدير لجنة اســـتعراذ ا نفا   • 
 .(6من المادة  2العان ومراجعة الحسايات )الف رة 

الســع   لي اعتماد  جرا ات مناســبة  ختيار و دري  أفراد لتول  المناصــ  العمومية الت   عتبر عرصــة  • 
 (.7)ب( من المادة  1ن  ناو قم علي المناص ، حي ما انطبم ذلا )الف رة للفساد يصفة خاصة وصما

، و  ســـــيما وصـــــة لوا     ت ـــــ  مســـــا لة 2004من قانون ا نتمايات لســـــنة    106الســـــع   لي  نفاذ المادة  •  
من   3األحزاب الســياســية والمرشــحين عن الم بوصــات والنف ات الماصــة ييغراذ الحمالت ا نتمابية )الف رة 

 (. 7لمادة ا 

النقر ف  اعتماد مشــــــــــــــروع قانون حماية المبل ِّغين عن الممالفات ونقمه لزيادة  يســــــــــــــير  يان الموظفين  • 
 .(8من المادة  4العموميين ي بالم السلطات المعنية عن أفعال الفساد )الف رة 

ا الســع   لي وصــة  دابير ونقم  لزن الموظفين العموميين يين يفصــحوا للســلطات المعنية عن أشــيا  منق • 
ما لقم من أنشــــطة خارجية وعما وظيف  واســــت مارات وموجودات ومبات أو منافة كبيرة قد  ف ــــ   لي 
ــركات  ــون الوزارات واألجقزة التايعة للتا  والشـ ــما ذلا الموظفين الكين يرأسـ ــال ، ويشـ ــارب ف  المصـ   ـ

 .(8من المادة  5المملوكة للدولة )الف رة 

معالجة التواقؤ علي  حديد األســـــعار و د يم العملية التنافســـــية،  نقي   شـــــريعات ا شـــــترا  يغرذ  )أ(  • 
ف  ذـلا  وســــــــــــــية نطـاقـه ليشــــــــــــــمـا المنشــــــــــــــمت المملوكـة لـلدوـلة وغيراـا من القيـ ات المعفـاة يموجـ   يمـا

التشــــــريعات؛ )ب(  نشــــــا  نقان فعال، صــــــمن  قار نقان ا شــــــترا  العموم ، لمراجعة قرارات ا شــــــترا  
 وفير ســــــــــــبا قانونية للرجوع وا نتصــــــــــــان من أجا معالجة النزاعات المتعل ة داخليا والطعن فيقا؛ ) ( 

 (.9من المادة  1يالت يد وا جرا ات المعمول بقا؛ )د( النص علي مراجعة حسايات المشتريات )الف رة 

ــايات واللجنة المعنية  •  النقر ف   وصـــــــــــــي  مقان منت  لجنة اســـــــــــــتعراذ ا نفا  العان ومراجعة الحســـــــــــ
 . (9من المادة  2ت العمومية ل مان عدن وجود  داخا و/أو ازدوا  )الف رة يالحسايا

ــبة لتنفيك نقم فعالة وكفؤة لتدبر المماقر وللمرا بة الداخلية، ف ـــــال عن ا ماذ  دابير   •  ا ماذ  دابير مناســـ
 .(9و)ه( من المادة  (د) 2 صحيحية )الف ر ان 
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م الجمقور يينشــطة المؤســســات الحنومية المســؤولة عن منة النقر ف  ا ماذ  دابير لتيســير و عزيز  بال • 
 .(( )10الفساد ومنافحته، يما ف  ذلا من جان  منت  أمين المقالم )المادة 

 عزيز التدابير ال ا مة لمنافحة الفســــــــــاد ف  ال طاع الما ، والت   شــــــــــما معايير للمحاســــــــــبة ومراجعة  • 
 .(12من المادة  2و 1الحسايات، و حديد ع و ات مناسبة علي عدن ا مت ال )الف ر ان 

 علي نحو فعال. 12من المادة  3صمان منة الممارسات المحاسبية المككورة ف  الف رة  • 

 .(12من المادة  4لسما. ياقتطاع النف ات الت   م ا رشاوج من الوعـا  ال ريبــ  )الف رة عدن ا • 

ا ماذ  دابير  صافية ل مان  عريس الناا بقي ات منافحة الفساد ذات الصلة، وصمان  رسا   جرا ات  • 
 (.13المادة  من 2ل بالم، يما ف  ذلا دون الكش  عن القوية، وجعلقا ميسورة لعامة الناا )الف رة 

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

مســاعدة ف  صــياغة ا ســترا يجية الوقنية لمنافحة الفســاد يما يتماشــي مة أف ــا الممارســات والمعايير  • 
 .(6و 5الدولية، و نا  مؤسسات لجنة منافحة الفساد )الماد ان 

قــدرات منتــ  مراجعــة الحســــــــــــــــايــات، ودا رة البي ــة الوقنيــة، ومجلس األعمــال التجــاريــة والتجــارة بنــا   • 
وا ســت مار من أجا  ســليع ال ــو  علي مماقر الفســاد المحتملة ووصــة ممارســات لمنة الفســاد موصــة 

 (.6التنفيك )المادة 

ــروع قانون حماية المبلِّ غين عن الممالفات،   •  ــياغة مشــــــــ وإدخال  عديالت علي قانون ا نتمايات دعم صــــــــ
ــة يالحمالت )الف رة  ــات والنف ات الماصـــ ــين الم بوصـــ ــا لة يشـــ من  3و  حته التنقيمية فيما يتعلم يالمســـ

 (.7المادة 

 جمة البيانات ا حصا ية. • 

 .(52و 14بنا  ال درات ف  مجال المحاسبة الجنا ية و كنولوجيا المعلومات )الماد ان  • 
  

 فصل الخامس: استرداد الموجوداتال -3 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -3-1 

 (59و 56و 51ا  فاقات والتر يبات ال نا ية والمتعددة األقران )المواد  التعاون الما ؛ حنم عان؛  
 

ــنة  ــا ا الجنا ية لسـ ــاعدة المتبادلة ف  المسـ ــاعدة ال انونية ا  2003ينقم قانون المسـ ــا ا المسـ لمتبادلة، وينطبم مسـ
ف  ســـــيا  اســـــترداد الموجودات. وجزر كوك قرن أي ـــــا ف  المطة المتعل ة يالمســـــاعدة المتبادلة ف  المســـــا ا 

 الجنا ية داخا دول الكومنول .

ومنت  محام  التا  او الســلطة المســؤولة عن المســاعدة ال انونية المتبادلة، وقد أبلغت جزر كوك األمين العان ل مم 
المتحدة بكلا. وفوذ النا   العان التزاما ه ال انونية يموج  قانون المسـاعدة المتبادلة ف  المسـا ا الجنا ية  لي الوكيا 

 عادة عبر ال نوات الدبلوماسية.  العان. غير أن الطلبات  ست با و رسا 

وحتي اآلن، لم  رفض جزر كوك أي قل  يتعلم ياســترداد الموجودات، واســتجابت لممســة قلبات واردة للتحفظ 
من قانون عا دات الجريمة( واســــترداداا. ولم  رســــا يعد أي  50علي الموجودات )علي النحو المحدد ف  المادة 

 قلبات  سترداد الموجودات.
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ــلوك  39و جيز المادة  ــو  الســ ــا. عن المعلومات المتعل ة يســ ــتمبارات المالية للوحدة ا فصــ من قانون وحدة ا ســ
المال  لنقرا قا األجان ، يمبادرة منقا أو بنا  علي قل . و تبادل السلطات أي ا المعلومات يصورة  ل ا ية عن  

 قريم ا نتر ول.

بادلة ف  المسـا ا الجنا ية،    شـترة جزر كوك لتبادل المسـاعدة ال انونية  من قانون المسـاعدة المت  4وعمال يالمادة 
وجود معــااــدة. وأبرمــت جزر كوك العــديــد من ا فــا يــات التعــاون الــدول  ال نــا يــة والمتعــددة األقران ف  مجــا ت  

ككرة  فاام مة م   13منافحة الجريمة و ع   العا دات ا جرامية واســــــــــــترداداا. ووقعت وحدة ا ســــــــــــتمبارات المالية 
 نقرا  أجان ، يا صافة  لي مككرة  فاام واحدة مة رايطة وحدات ا ستمبارات المالية لجزر المحيع القاد . 

  
 (58و 52وحدة المعلومات ا ستمبارية المالية )الماد ان  منة وكش   حالة العا دات المتي ية من الجريمة؛  

 
ر المالية المحددة لمتطلبات منافحة غســــا األموال، وف ا للمواد   م ــــة المؤســــســــات المالية واألعمال والمقن غي 

الصـادر عن لجنة ا شـران   08-2006من قانون ا بالم عن المعامالت المالية والبيان التحوق    34-23من 
المال  )المنطبم علي المصــــــارن(. و شــــــما اكل المتطلبات  وخ  الحر  الواج  يشــــــين الز ا ن، يما ف  ذلا 

من قـانون ا بالم عن المعـامالت المـالـية(،   34 لي  25ا" و حـدـيد اوـية المـالكين المنتفعين )المواد "اعرن ز ونـ 
من   44 لي   41والرصــــد المســــتمر للمعامالت، والتحدي  الدوري والمتواصــــا للبيانات، وحفظ الســــجالت )المواد 

ن(. كما شــــــــــــــملت المتطلبات   ييم  من ال انو   53 لي  45ال انون(، وا بالم عن المعامالت المشــــــــــــــبواة )المواد 
مماقر غســا األموال وا ماذ  جرا ات مناســبة  دارة  لا المماقر و وخ  الحر  الواج  المعزز  جال الز ا ن  
ــايات األشـــــــــما  األجان   ــايات والمعامالت ذات المماقر العالية، يما فيقا حســـــــ ذوي المماقر العالية والحســـــــ

 رام والم ر ين منقم.والمحليين المعرصين سياسيا وأفراد أس

ــســــــــات المعنية يا بالم علي الوفا  يالتزاما قا يموج  قانون ا بالم عن المعامالت المالية،  ــاعدة المؤســــــ ولمســــــ
أصدرت وحدة ا ستمبارات المالية  وجيقات يشين عدة مسا ا، منقا   ييمات المماقر، و وخ  الحر  الواج  

 األنشطة المشبواة، و نفيك نقان لالمت ال.يشين الز ا ن، وحفظ السجالت، وا بالم عن 

و ع د وحدة ا ســــــتمبارات المالية دورات منتقمة للت قيس والتو ية لمســــــاعدة المؤســــــســــــات المعنية يا بالم علي  
 نفيك المتطلبات الجديدة المتعل ة بت دير المماقر المنصــــــــــــو  عليقا ف  قانون ا بالم عن المعامالت المالية. 

ــدرت المباد ــما  ما أصـــــــــ ــات الواردة ف  قانون ا بالم عن المعامالت المالية، والت   شـــــــــ   التوجيقية للممارســـــــــ
أو العالقـات التجـاريـة أو المعـامالت ذات  الز ـا نعلي أســـــــــــــــاا الممـاقر )ف ـات  الز ـا ن جرا ات لتصــــــــــــــنيس 

ا شـــــــــــران المال  قا مة ياألشـــــــــــما  المماقر األعلي(. وعالوة علي ذلا،  وجد علي الموقة الشـــــــــــبن  للجنة  
 المعرصين سياسيا   ون لجنة ا شران المال  ووحدة ا ستمبارات المالية ي عداداا و حدي قا.

(. 29و منة  جرا ات  رخيص المصــــارن المنصــــو  عليقا ف  قانون المصــــارن  نشــــا  مصــــارن وامية )المادة 
ون ا بالم عن المعامالت المالية  قامة عالقات مراسـلة  من قان   55من قانون المصـارن والمادة  46و حقر المادة 

( من ال انون  لزن المؤسسات المعنية يا بالم  4)   40مصرفية مة المصارن الوامية. وعالوة علي ذلا، ف ن المادة 
لة    سم  للمصارن الوامية ياستمدان حسايا قا.    يا ماذ التدابير المناسبة للتي د من أن مؤسسا قا المراس 

، ويحدد قانون وحدة ا ســــتمبارات المالية  نقيمقا ومقامقا  2001و يســــســــت وحدة ا ســــتمبارات المالية ف  عان 
وواجبــا قــا وصــــــــــــــالحيــا قــا، ويعقــد  ليقــا ال ــانون يعــدة مقــان ووظــا  ، أبرزاــا  ل   و حليــا   ــارير المعــامالت 

ــلطات ــبواة، وإجرا  أي  حقي ات صــــرورية، وإحالة النتا ت  لي الســ ــتمبارات   المشــ ــة. ويجوز لوحدة ا ســ الممتصــ
ــعيدين الوقن   ــران المال ،  و ية مككرات  فاام و بادل المعلومات علي الصــــــ المالية، وا  جز  من لجنة ا شــــــ
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. كما كلفقا مجلس الوزرا  بتنسيم  نفيك النقان 2004والدول . وا  أي ا ع و ف  مجموعة  يغمونت منك عان  
  مويا ا رااب، من خالل لجنة التنسيم بين األجقزة والوزارات.الوقن  لمنافحة غسا األموال و 

 ولم  نشو جزر كوك نقما  قرارات الكمة المالية يشين الموظفين العموميين المعنيين.

 لزان الموظفين العموميين المعنيين الكين لقم مصــــلحة ف  حســــاب مال  ف  بلد   أحنانو   وجد لدج جزر كوك 
 و ية أو ســــلطة أخرج علي ذلا الحســــاب يين يبلغوا الســــلطات المعنية عن  لا العالقة أو أن    أجنب  أو ســــلطة

 يحتفقوا يسجالت مال مة فيما يتعلم بتلا الحسايات.

  
 دابير ا سترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خالل التعاون الدول  ف  مجال المصادرة؛   

 (55و   54و   53ألغراذ المصادرة )المواد  التعاون الدول   
 

أخرج وصــــعية قانونية  ســــم  لقا برفة دعاوج مدنية أمان محا م جزر كوك   دو    يوجد أســــاا قانون  صــــري  يمن  
من أجا   بيت حم ف  ممتلكات ا تسـبت يار كاب جريمة فسـاد أو لت بيت ملكية  لا الممتلكات، أو للمطالبة بتعويض  

 عن األصرار. 

من قانون عا دات الجريمة للمحنمة، عندما يتعين عليقا ا ماذ قرار يشـــــــــين المصـــــــــادرة، يين  عترن    20 جيز المادة و 
 يمطالبة شمص آخر يممتلكات ا تسبت يار كاب جريمة فساد. غير أن اكا   يمتد علي ما يبدو  لي الدول األجنبية. 

 سـجيا أمر مصـادرة أجنب  قا م   قل  ا ا الجنا ية للنا   العان من قانون المسـاعدة المتبادلة ف  المسـ   38و تي  المادة 
ــا ا الجنا ية، والمادة   40علي ا دانة ف  جريمة خطيرة. و نص المادة  ــاعدة المتبادلة ف  المســ من    25من قانون المســ

ة عن المحنمة قانون عا دات الجريمة ككلا علي أنه يجوز  نفاذ المصـــــــــادرة األجنبية المســـــــــجلة كما لو كانت صـــــــــادر 
يموج  قانون عا دات الجريمة. و شــــــما "الجريمة المطيرة"، حســــــ  التعريس الوارد ف  قانون عا دات الجريمة، جمية 
الجرا م المندرجة صــــمن نطا  ا  فا ية. كما يســــم  قانون المســــاعدة المتبادلة ف  المســــا ا الجنا ية للســــلطات الوقنية 

 . ‘( 3’  )أ(   2قل  أجنب  )المادة ياستصدار أمر مصادرة محل  بنا  علي 

ــا أموال  ــين جريمة غســــ ــا   يشــــ ــي األجنب  من خالل قرار ق ــــ ــادرة الممتلكات ذات المنشــــ ويمنن للمحنمة مصــــ
 ( من قانون الجرا م(.1أل  ) 280من قانون عا دات الجريمة، م رو ة يا قتران مة المادة  17)المادة 

الجريمة علي المصـادرة غير المسـتندة  لي ا دانة من خالل السـما. للوكيا من قانون عا دات   15و نص المادة 
العان يين ي دن قلبا  لي المحنمة  ســـتصـــدار أمر يمصـــادرة أي ممتلكات مشـــبواة، ف  غ ـــون ســـتة أشـــقر من  
فرار الشــمص، أو عند يموت الشــمص الكي صــدر األمر يح ه. ورغم أن أمر المصــادرة األجنب  غير المســتند  

 من ال انون بنا  علي قل  أجنب . 15ا دانة قد   ينفك مباشرة، ف نه يمنن  طبيم المادة  لي 

من قانون المســـاعدة المتبادلة ف  المســـا ا الجنا ية علي  نفاذ أوامر الت ييد األجنبية من خالل   38و نص المادة 
  سجيلقا من جان  النا   العان ف  المحنمة.

من قانون المســـــاعدة  18أو حجز الممتلكات بنا  علي قل  أجنب  )المادة  ويمنن للســـــلطات الممتصـــــة  جميد
المتبـادلـة ف  المســــــــــــــاـ ا الجنـا يـة(. وعالوة علي ذلـا،  تـا. ف  ســــــــــــــيـا  التعـاون الـدول  نفس مجموعـة التـدابير  
ادرة وا جرا ات المتــاحــة ف  ا جرا ات الجنــا يــة الــداخليــة، يمــا فيقــا  لــا المتعل ــة بتتبة و جميــد وحجز ومـصــــــــــــــ 

 من قانون عا دات الجريمة(. 42الممتلكات )المادة 

ويمنن للسـلطات الممتصـة  صـدار أوامر الحفظ دون قل  مسـبم للمسـاعدة ال انونية المتبادلة، اسـتنادا ف ع  لي 
 أمر  و يس أجنب  أو   حة ا قان أجنبية.
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علومات الت  يتعين  دراجقا ف  قلبات المسـاعدة  من قانون المسـاعدة المتبادلة ف  المسـا ا الجنا ية الم   7و حدد المادة 
ــببا لرفض الطل ، وإن  ــلة  لي جزر كوك. و  يعد عدن   ديم الدولة الطالبة لمعلومات كافية ســـ ال انونية المتبادلة المرســـ

ة ف    ان النا   العان غير ملزن يالنقر ف  الطل   لي حين   ديم  لا المعلومات. و  ينص قانون المســــــــاعدة المتبادل 
 المسا ا الجنا ية علي  منانية رفض   ديم المساعدة  ذا كانت الممتلكات ذات  يمة   يعتد بقا. 

ــة، قبا رفة أي  دبير مؤقت وحي ما أمنن ذلا،  ــلطات الممتصــــــــ  تي  للدولة  يينو  يوجد حنم قانون  يلزن الســــــــ
 الطالبة فرصة لعرذ ما لديقا من أسباب  ستدع  مواصلة ذلا التدبير.

ــنة النية   53و 20و نص الماد ان  من قانون عا دات الجريمة علي  وفير الحماية العامة ل قران ال ال ة الحســـــــــــ
 ف  حا ت الحجز والمصادرة. و متد اكل الحماية  لي الحجز والمصادرة بنا  علي قل  أجنب .

  
 (57 رجاع الموجودات والتصرن فيقا )المادة   

 
ــير المادة  ــادرة  لي التا . غير أن المادة   19 شـ   44من قانون عا دات الجريمة  لي أنه ينبغ  ن ا الممتلكات المصـ

 نص بوصـو. علي أنه يتعين علي المحنمة أن  يمر، بنا  علي قل ، ي عادة الممتلكات الم ـبوقة  لي الشـمص  
،  نطبم 42م للشـــــمص حياز قا. وعمال يالمادة الكي يدع  أن له مصـــــلحة ف   لا الممتلكات  ذا اقتنعت يينه يح 

يشنا خا  ف  سيا  المساعدة ال انونية المتبادلة. ويشما مفقون "الشمص الكي يدع  أن له مصلحة"    44المادة 
ــار  ليه ف  المادة  ــو المادة   44المشــ ــادرة،   100الدول األجنبية. وعالوة علي ذلا،  نشــ ــندو  الموجودات المصــ صــ
دفة مبال  من الصندو  للوفا  يالتزان التا   جال و ية ق ا ية أجنبية فيما يتعلم يالموجودات   و نص علي أنه يجوز 

المصـــــادرة، ســـــوا  يموج  معاادة أو  ر ي . غير أن  شـــــريعات البلد    حدد صـــــراحة ممتل  ســـــيناريواات  عادة 
 الممتلكات المشمولة ف  ا  فا ية.  

الممتلكات. كما  سم   شريعا قا بتعويض صحايا الجريمة )الماد ان  و   فرذ جزر كوك أية شروة علي  عادة 
 من قانون الجرا م(. 416و 415

 و   نقم جزر كوك النف ات المتكبدة ف    ديم المساعدة ال انونية المتبادلة.

من    و  يوجد مانة قانون  يحول دون  يان الســــــلطات ي بران ا فاقات أو  ر يبات علي أســــــاا كا حالة علي حدة،
 أجا التصرن النقا   ف  الممتلكات المصادرة.

  
 التحديات التي تواجه التنفيذ -3-2 

  يوصي يين   ون جزر كوك يما يل 

اعتماد  دابير  شـريعية أو سـياسـا ية لتنقيم المسـا ا المحددة المتعل ة ياسـترداد الموجودات يالتفصـيا، يما  • 
 .(57و 55و 51يتماشي مة متطلبات الفصا المامس )المواد 

ــا  نقم فعـاـلة  قرار اـلكمـة المـالـية يشــــــــــــــين الموظفين العموميين المعنيين، والنص علي  •  النقر ف   نشــــــــــــ
بتـبادل  ة علي عـدن ا متـ ال والنقر ف  ا مـاذ ـ دابير للســــــــــــــمـا. لســــــــــــــلطـا قـا الممتصــــــــــــــة  ع وـ ات مال مـ 

 .(52من المادة  5المعلومات ذات الصلة مة السلطات األجنبية الممتصة )الف رة 

النقر ف  ا ماذ  دابير  لزان الموظفين العموميين المعنيين الكين لقم مصــــلحة ف  حســــاب مال  ف  بلد  • 
أجنب  أو ســلطة  و ية أو ســلطة أخرج علي ذلا الحســاب يين يبلغوا الســلطات المعنية عن  لا العالقة 

 (.52من المادة  6وأن يحتفقوا يسجالت مال مة فيما يتعلم بتلا الحسايات )الف رة 
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ا ماذ  دابير للســــــــــــما. صــــــــــــراحة لدولة أخرج برفة دعوج مدنية أمان محا مقا لت بيت حم ف  ممتلكات  • 
 .((أ) 53ا تسبت يار كاب جريمة فساد )المادة 

ا ماذ  دابير  يذن صراحة لمحا مقا يين  يمر من ار كبوا جرا م فساد بدفة  عويض لدولة أخرج   ررت  • 
 .((ب) 53من  لا الجرا م )المادة 

ا ماذ  دابير  يذن صـــــــراحة لمحا مقا، عندما يتعين عليقا ا ماذ قرار يشـــــــين المصـــــــادرة، يين  عترن يمطالبة   •  
 ) ((.   53دولة أخرج يممتلكات ا تسبت يار كاب جريمة فساد ياعتباراا مالكة شر ية لقا )المادة 

أي  دبير مؤقت وحي ما أمنن ذلا، أن  تي     ـمين  شـريعا قا حنما قانونيا يلزن سـلطا قا الممتصـة، قبا رفة  •  
 (. 55من المادة   8للدولة الطالبة فرصة لعرذ ما لديقا من أسباب  ستدع  مواصلة ذلا التدبير )الف رة 

اعتماد  شـريعات لتنقيم مسـا ا محددة يالتفصـيا يشـين اسـترداد الموجودات، فيما يتعلم يالجرا م المنشـية  • 
 .(57من المادة  3مة متطلبات الفصا المامس )الف رة  وف ا لال فا ية، و ما يتفم

النقر ف  اعتماد  دابير  شـــــــريعية أو ســـــــياســـــــا ية لتنقيم النف ات المتكبدة ف    ديم المســـــــاعدة ال انونية   • 
 .(57من المادة  4المتبادلة ف  مجال استرداد الموجودات )الف رة 

  
 التي حددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من المساعدة التقنية،  -3-3 

ــافة  لي دليا يشــــين   •  ــياســــات يا صــ المســــاعدة ف   عداد  شــــريعات  تعلم ياســــترداد الموجودات ووثي ة ســ
 .(51استرداد الموجودات )المادة 

 .(51بنا  ال درات ف  مجال   ييم مماقر الفساد )المادة  • 

من  6و 5ة المالية يشـين الموظفين العموميين المعنيين )الف ر ان المسـاعدة ف   نشـا  نقان  قرارات الكم • 
 (.52المادة 

 


