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 خالصة وافية  - ثانيا  
 

 ميكرونيزيا الموحدةواليات   

 

مقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لواليات ميكرونيزيا الموحدة في سياق تنفيذ اتفاقية  -1 
 األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 نيســـا /   20، وبدأ نفاذ االتفا ية فيها في  2012آذار/مارس   21انضـــمال واليات ميكرونيزيا الموحدة  لال االتفا ية في  

 . 2012ريل أب 

وقد اســــــتنفرذ تنفيت واليات ميكرونيزيا الموحدة ل فصــــــ ين الثال  والراية من االتفا ية في الســــــنة الرايفة من  ورة 
)انظر   2014كانو  األول/ يســــمبر   26االســــتفراذ األولال، وننشــــرت الاالصــــة الوافية لتلي االســــتفراذ في 

 (.CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.5الوثيقة 

.  وواليات ميكرونيزيا الموحدة هي  ولة مســـتق ة ذات ســـيا ة تت لر من أربة واليات هي تشـــو  وكوســـراب وبونبي ويا  
ــري ية.   ــ كات تشـــ ــتتتفت ذلي من ســـ ــية وتمارس ما يســـ ــك ة حكومات الواليات يالفد د من المهاك الحكومية الر يســـ وتضـــ
ونظاك الحكم في واليات ميكرونيزيا الموحدة  يمقراطي  ســــــتورب. وتت لر الســــــ كة القضــــــا ية من المحكمة الف يا، وهي 

ــفيد الوطني  ــايا محكمة واحدة ع ال الصـ ــاتها القضـ ــة ل محا مة وأخر  ا   نظر قضـ ــصـ ــة ع يهم في  ا رة ماصـ لمفروضـ
ماصــــصــــة لالســــتانا . وفي قضــــايا الفســــا  المتف قة يالمويفين الفموميين الوطنيين أو األموال الوطنية، ســــوا  كانال 
تدار ع ال المســـــتو  الوطني أو ع ال مســـــتو  الواليات، تنمر  المحا مات ع ال المســـــتو  الوطني. ول ل والية محكمة 

 ا رة ابتدا ية وأخر  لالستانا ، وتننظر القضايا وفقا ل قانو  المنا ي المفمول يت في الوالية المفنية.  تت لر من   

ويممة النظاك القانوني في واليات ميكرونيزيا الموحدة بين عناصــر من نظاك القانو  األنو وســكســوني ونظاك القانو   
الحاالت   ير في تفســـير نصـــوت الدســـتور والقوانين. وفي الفرفي. ويمكن ل محكمة الف يا أ  تؤ ب  ور المرجة األخ 

ــبم أ  تناولتها المحا م من قبل، يموع ل محا م أ  ترجة  لال مدونات الفقت القانوني   ــا ل لم يســــــ المنكوية ع ال مســــــ
والقرارات الصــــــا رة في واليات قضــــــا ية أخر  ت خت بنظاك القانو  األنو وســــــكســــــوني ل بال في  مكانية تكبيم أحكاك  

في والـيات ميكرونيزـيا الموحـدة. وال تنفـت أحكـاك االتفـا ـية ت قـا ـيا، وإنمـا يمـو   راجهـا أوال في القـانو  المح ي.  مفيـنة 
 وتتك و هته الفم ية من واليات ميكرونيزيا الموحدة اتااذ خكوات لموا مة تشريفاتها مة االتفا ية. 

 ارة الفدل ومراجة الحسايات الوطني وكبير القضاة. والس كات الر يسية التي تشار  في منة الفسا  ومكافحتت هي وع 

 
 

 الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -2-1 

 (  6و 5سياسات وممارسات مكافحة الفسا  الوقا ية؛ هياة أو هياات مكافحة الفسا  الوقا ية )الما تا    

-2004تشــــــكل ســــــياســــــة مكافحة الفســــــا  في واليات ميكرونيزيا الموحدة جز ا من خكة التنمية االســــــتراتيمية )
ا  "الحوكمة الرشــــيدة  ( التي تنص ع ال اســــتراتيمية من ســــال خكوات. وتحمل  حد  هته الاكوات عنو 2023

تحسـين ففالية الحكومة وكفا تها"، وتهد   لال تحسـين تسـيير شـؤو  القكاع الفاك وتفزيز المسـا لة. وقد صـيوال 
ــرها   ــا ية الثالثة لواليات ميكرونيزيا الموحدة، التي حضـ ــتراتيمية في القمة االقتصـ ــار   400خكة التنمية االسـ مشـ

تق يــديــة والقكــاع الاــات والحكومــة الوطنيــة وحكومــات الواليــات والمنظمــات يمث و  الواليــات األربة والايــا ات ال
ــتابية والمســـــــؤولين الحكوميين، وكتلي ممث و  عن حكومات  ــا ية والشـــــ غير الحكومية وال نا س والمماعات النســـــ

  تركز  أجنبية ومؤسـسـات مانحة. وتفكر واليات ميكرونيزيا الموحدة ع ال  عدا  اسـتراتيمية وطنية لمكافحة الفسـا
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يقدر أ بر ع ال منة الفسا  )بدال من االقتصار ع ال تمريم الفسا ( من خالل عم ية شام ة يشار  فيها أصحا  
 المص حة المفنيين من المهات الحكومية وغير الحكومية.

ــايا ذات األهمية الوطنية. ويمكن اســـــــتفراذ  شـــــــتال القا ةويممة مؤتمر الدولة والايا ة الوطنية   لمناقشـــــــة القضـــــ
الية تدابير مكافحة الفســـــــا  من خالل ذلي المؤتمر، بيد أ  ذلي االســـــــتفراذ ينمر  ع ال أســـــــاس ماصــــــص فف

 وليس يصفة  ورية. 

وواليات ميكرونيزيا الموحدة عضــــو في ممموعة متفد ة من الشــــتكات ااق يمية التي تضــــك ة يمهاك ذات صــــ ة 
شــتكة مويفي القانو  في جزر المحيه الها ث، يمكافحة الفســا  وغســل األموال في منكقة المحيه الها ث، مثل 

 وأمانة منتد  جزر المحيه الها ث، ورايكة وحدات االستاتارات المالية في منكقة المحيه الها ث. 

وال توجد في واليات ميكرونيزيا الموحدة وكالة واحدة مفنية يمكافحة الفســـــــــــا . والهياات الحكومية المســـــــــــؤولة عن منة  
لوطني هي وعارة الفدل ومراجة الحســايات الوطني وكبير القضــاة. وتشــمل الهياات المفنية ع ال الفســا  ع ال الصــفيد ا 

مســتو  الواليات مكتو المدعي الفاك ومراجة حســايات الوالية وشــ تة الســالمة الفامة وشــرطة الوالية. وبالنظر  لال ما 
 ين آلية التنسيم بين هته الس كات.  تسم يت تنظيم س كات مكافحة الفسا  من طاية المركزب، فهنا  ممال لتحس 

وتضـــــك ة وعارة الفدل بتنفيت الســـــياســـــات وتفميم المف ومات عن الفســـــا ، ويرأســـــها وعير الفدل، وهو عضـــــو في 
ــاغل  ــا المدعي الفاك. وتفيين شـــ ــ كتين التنفيتية   هتامم س الوعرا  وهو أيضـــ ــتركة بين الســـ المنصـــــو مهمة مشـــ

  بين الر يس وال ونورس، حي  يصــــدر الر يس قرار التفيين يفد اســــتشــــارة والتشــــري ية، مما  وجد تواعنا في القو 
ال ونورس وبنا  ع ال موافقتت. ومكتو مراجة الحسـايات الوطني هو وكالة وطنية و سـتورية مسـتق ة مسـؤولة عن 

 رصد الحاالت المحتم ة اسا ة استاداك األموال أو تبد دها وإهدار الموار  الفامة.

ميكرونيزيا الموحدة األمين الفاك لألمم المتحدة ياســــــم وعنوا  ســــــ كتها المكرســــــة لمنة الفســــــا   وقد أب وال واليات
 .2020شتاط/فبرا ر  3من االتفا ية، وذلي في  6من الما ة  3عمال يالفقرة 

 
 

وأجهزة النياية الفامة  القكاع الفاك؛ مدونات قواعد س و  ل مويفين الفموميين؛ التدابير المتف قة يالمهاع القضا ي    
 (11و   8و   7)الموا   

، 52، التـا  113أنشـــــــــــــــ ت واليـات ميكرونيزيـا الموحـدة نظـامـا ل اـدمـة الفـامـة يقوك ع ال متـا ث المـدارة )المـا ة 
ــؤو  المويفين جمية ويا ر الادمة  ــروحة((. ويتتتة مكتو شــــــــ مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا الموحدة )المشــــــــ

ــا عن ااعال  عن الويا ر الفامة في   الحكومة الوطنية ويحد  المتك تات الدنيا ل ل وييفة، وهو مســــؤول أيضــ
الشــــــــاغرة مة تحد د المؤهالت المك وبة وشــــــــروط التوييا واألجر. ويفرذ قانو  نظاك الادمة الفامة الوطنية 

يتهم، ويشـترط أ  يكو  التوييا التقيد يإجرا ات منفصـ ة فيما  تف م بتفيين المويفين في الحكومة الوطنية وترق
ــ كة التنفيتية، ولديت  ــؤو  المويفين هو جز  من الســــــ ــية. ومكتو شــــــ من خالل  عالنات عامة وامتحانات تنافســــــ
مويفوه التايفو  لت وميزانيتت الماصــصــة التي يحد ها ال ونورس يانتظاك في  طار الميزانية التشــوي ية الســنوية. 

التظ م المنصـــــوت ع يها في القانو . ولم تحد  واليات ميكرونيزيا الموحدة   والمكتو مســـــؤول عن تنفيت  جرا ات
 المناصو التي تنفتبر مفرضة لاكر الفسا .

ــتور وفي التا    ــا  ال ونورس محد ة في الدســــــ من مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا   9والمؤهالت الالعمة ألعضــــــ
بد من تمتفهما بنفس المؤهالت   ن أعضا  ال ونورس، فالالموحدة. وبما أ  الر يس ونا و الر يس  ننتاتا  من بي 

من الما ة التاســــــفة(. وتســــــقه عن األشــــــاات المدانين يمريمة   9الدنيا المنصــــــوت ع يها في الدســــــتور )البند 
 جنا ية أه ية الترشح لفضوية ال ونورس.  
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ة لألحزا  الســياســية في ســيا  وال توجد أحزا  ســياســية في واليات ميكرونيزيا الموحدة، ولتلي فالتبرعات المقدم
الحمالت االنتاابية ليســـــــال مســـــــ لة مكروحة. وال توجد تشـــــــريفات أو تدابير محد ة تضـــــــة قيو ا ع ال التبرعات 

 السياسية أو تهد   لال تفزيز الشفافية في تمويل الترشيحات النتاا  شاغ ي المناصو الفمومية.

الح والممارسات الفاسدة. وينفتبر أعضا  ال ونورس وياضة المشرعو  لقواعد خاصة يش   تفا ب تضار  المص
 13مويفين عموميين رفيفي المسـتو ، ويضـفهم الدسـتور في فاة خاصـة ويناضـفهم لقواعد سـ و  صـارمة )البند 

 من الما ة التاسفة(. بيد أنت ال تقدك ل مويفين الفموميين تدريتات ع ال حاالت تضار  المصالح.

ا الموحدة مدونة لقواعد السـ و  ل مويفين الفموميين )الفصـل الفرعي الثاني، التا  وقد اعتمدت واليات ميكرونيزي 
من مدونة قواعد الســـــــــــ و  ع ال القواعد التي  512، مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا الموحدة(. وتنص الما ة 52

 بية و/أو المنا ية تنكبم ع ال جمية المويفين الفموميين لمنة تضــــــــار  المصــــــــالح، يما في ذلي الفقوبات الت  
ع ال المويفين الفموميين ممارســــــــــة عمل  142المحتم ة، وكتلي  جرا ات االســــــــــتماع والكفو . وتحظر الما ة 

وييفي خارجي أو مزاولة أنشـــــــــكة ال تتفم مة أ ا  مســـــــــؤولياتهم ع ال نحو وا  وســـــــــ يم أو أب أنشـــــــــكة أخر  
ــيا  ذا ــمية. وتحظر يحظرها القانو ، يما في ذلي ت قي الهدايا أو أب أشـ ــل يمهامهم الرسـ ــيا  متصـ ت  يمة في سـ

ع ال المويفين الفموميين الســــايقين االناراط، في غضــــو  ســــنة من انتها  خدمتهم، في أب مســــ لة  513الما ة 
تتصـل بواجتاتهم أو مسـؤولياتهم السـايقة. ولم تنظر واليات ميكرونيزيا الموحدة في المتا رات الدولية أو ااق يمية. 

ــا . وال توجد أب تشــــــــــريفات أو لوا ح تنظيمية وال توجد آ لية  اخ ية ت فل ل مويفين الفموميين اابالغ عن الفســــــــ
ت زك المويفين الفموميين ياافصـــان عن موجو اتهم أو مصـــالحهم أو التزاماتهم أو أنشـــكتهم الاارجية، ياســـتثنا   

 مويفي الس كة الوطنية ا ارة موار  المحيه وقضاة المحكمة الف يا.

تتولال شــــــــ تة الشــــــــرطة الوطنية التايفة لوعارة الفدل التحقيم في االنتها ات المنا ية وتت قال الشــــــــكاو  المتف قة و 
 يالفسا . ويمرب النظر في مشروع قانو  يش   حماية المب وين.

وتضـــــــم وينفيَّن قضـــــــاة المحكمة الف يا مد  الحياة، رهنا يالتقاعد االزامي، وياضـــــــة تفيينهم لموافقة ال ونورس. 
محكمة االسـتانا  الوطنية قضـاة المحكمة الف يا، وقضـاة من ب دا  أخر  في جنو  المحيه الها ث  ذا اقتضـال 
تضــار  المصــالح ذلي. وينظم القانو  الشــروط المتف قة يالتفيين واألجر واالســتحقاقات وشــروط الادمة. ويكفل 

 الدستور استقالل القضا .

تقيد يمفا ير مدونة الســ و  القضــا ي الصــا رة عن نقاية المحامين األمريكية.  وقضــاة المحكمة الف يا مكالبو  يال
، أصـدر ر يس القضـاة مدونة السـ و  القضـا ي، المسـتندة  لال مدونة السـ و  الصـا رة عن نقاية 2017وفي عاك 

ــا ي، يما يشــــــمل النص ع ال عقوبات ت    بية.  المحامين األمريكية ومتا ث يانوالور يشــــــ   ســــــ و  المهاع القضــــ
  تنحال عن نظر القضــــــية.ويتفين ع ال القاضــــــي التب  تبين أ  لت مصــــــ حة في القضــــــية المفروضــــــة ع يت أ  

وقضـاة المحكمة الف يا م زمو  ياافصـان عن موجو اتهم سـنويا، وعن مصـالحهم المالية الشـاصـية واالسـتامانية،  
ــالح أعواجهم وأطفالهم القصــــر المايمين في مســــكن األســــرة، عن  ــفة وكتلي مصــ ــبهم وبفد ذلي يصــ د توليهم مناصــ

 سنوية. وال ياضة القضاة في محا م الواليات لهتا الشرط.

وتوجد أجهزة النياية الفامة ع ال المســــتو  الوطني وع ال مســــتو  الواليات. وياضــــة أعضــــا  النياية الفامة ع ال 
ارســــــة اال عا  الفاك. وتفمل مســــــتو  كل والية لســــــ كة المدعي الفاك ل والية، ولد هم الصــــــالحية التقد رية في مم

وعارة الفدل ع ال  عدا  متا ث توجيهية ألعضـــــــا  النياية الفامة. وحتال صـــــــدور هته المتا ث التوجيهية المد دة، 
ــا رة عن نقاية المحامين األمريكية.   ــؤولية المهنية النموذجية الصـــ ــا  النياية الفامة مدونة المســـ تنكبم ع ال أعضـــ

ــا  النياية الفامة، في حين تفكر كل والية من الواليات األخر  وتوجد لد  والية بونبي متا ث  توجيهية ألعضـــــــــ
 ع ال  ضفا  الكاية الرسمي ع ال متا  ها التوجيهية.
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 (9المشتريات الفمومية وإ ارة األموال الفمومية )الما ة    

الفقو  ال بيرة عن طريم تقديم  تكبم واليات ميكرونيزيا الموحدة نظاك اشــترا  المركزب. ويشــترط القانو  الوطني  رســا  
 والر وجمية عقو     50  000عكا ات تنافسـية. وتاضـة جمية الفقو  الااصـة يمشـارية التشـييد التي تزيد  يمتها ع ال  

 والر أو أ ثر لإلرســا  عن طريم عكا ات تنافســية تنقدك في    100  000شــرا  الممت  ات الشــاصــية التي تب ه  يمتها 
، مدونة قوانين  4، الفصـــــــــــــل  55، التا  403ال الفقد ع ال مقدك الفكا  األ نال )الما ة مظاريا مو قة، يحي   نرـســــــــــــ 

ــ ـية لمـقدمي الفـكا ات من المواطنين ع ال غير المواطنين، وفـقا لمـفا ـلة   والـيات ميكرونيزـيا الموـحدة(. وتنفكال األفضـــــــــــ
 . (. وياضة مويفو المشتريات لمدونة س و  متاصصة 404تستند  لال مب ه الفقد )الما ة 

وإذا أرا  أب شــــاص تقديم عكا ، فقبل أ  يحم لت ذلي يمو ع يت أ   رســــل  لال الموير المســــؤول عن  براك الفقد،  
أـياك تقويمـية،  خكـارا كـتابـيا ـياعتزامـت تقـديم عكـا ،   10قـبل الموعـد المحـد  لفتح مظـاريا الفكـا ات يفترة ال تقـل عن 

المحتمـل  تمتة يمـا   زك من القـدرة المـالـية والابرة وال فـا ة  وع ال الموير المســـــــــــــؤول أ   تحقم من أ  مقـدك الفكـا  
(. وعند الدعوة  لال تقديم عكا ات في مظاريا مو قة، يمو أ  تشــمل وســا ل النشــر تف يم  شــفار لمدة 409)الما ة 

ر  أياك ع ال األقل في مكتو الهمرة وفي مكا  عاك يارع آخر في كل والية، فضــال عن اســتاداك ااذاعة والصــح   10
عندما ينفتبر ذلي مناســـــتا، وأية وســـــا ل أخر  ممكنة. ويمو أ   تكر ااشـــــفار ي تارات واضـــــحة المشـــــروع المك و  

(. ويموع لمقدمي الفكا ات غير الفا زة أ  يكفنوا في قرارات االشـــــترا  الحكومية  410تقديم الفكا ات يشـــــ نت )الما ة 
 ، مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا الموحدة(. 17وما   يها، التا     108استنا ا  لال قانو  ااجرا ات اا ارية )الما ة 

من الما ة الثانية عشـــــــــرة من الدســـــــــتور ع ال أنت يمو ع ال الر يس أ  يقدك ميزانية ســـــــــنوية  لال  2وينص البند 
)التا    1981ال ونورس الســــتفراضــــها وإقرارها، ع ال النحو المنصــــوت ع يت في قانو   جرا ات الميزانية لفاك 

، مـدوـنة قوانين والـيات ميكرونيزـيا الموحـدة(. ويمـو أ  تحـال  لال الر يس النفقـات التشــــــــــــــوي ـية 1، الفصــــــــــــــل  55
واانما ية المقررة ل سنة المالية التالية، وتوقفات الميزانية ل ل من السنتين الماليتين الالحقتين، وسا ر المف ومات 

عاك أو في موعد آخر يحد ه الر يس، ع ال أال يكو    آذار/مارس من كل  1األخر  الضرورية، في موعد أقصاه  
 (. 103كانو  الثاني/ نا ر من كل سنة )الما ة  1ذلي الموعد قبل 

 وما من انتها  كل فصل من فصول السنة المالية، يمو ع ال كل وعارة تايفة ل س كة التنفيتية    30وفي غضو  
س وإلال الر يس تقريرا عن أنشــــــــكتها خالل هتا الفصــــــــل وكل وكالة تايفة ل حكومة الوطنية أ  ترفة  لال ال ونور 

(. وتناضــــة الحكومة نفســــها ووكاالتها ووعاراتها ومكاتبها وأنشــــكتها المدعومة ي موال عامة لمراجفة 111)الما ة 
ــايات، وقد توقَّة عقوبات  ــركات المرموقة في ممال مراجفة الحســــــ ــنوية. وعا ة ما  نتفاقد مة  حد  الشــــــ مالية ســــــ

حال فقدا  الوثا م أو الفب  يالســـــمالت. وليس من الواضـــــح ما هي مدة فترة االحتفا  يالوثا م فيما  جنا ية في
  تف م يالنفقات واا را ات الفمومية.

 
 

 (13و   10 بالغ الناس؛ مشاركة الممتمة )الما تا     

ــتكية الااصـــة يالحكومة  ال توجد تشـــريفات يشـــ   حرية المف ومات في واليات ميكرونيزيا الموحدة. وتحتوب  المواقة الشـ
الوطنية ع ال  عالنات وبيانات صـحيية وأختار واسـتمارات نموذجية ومف ومات أخر . ويحتوب الموقة الشـتكي الاات 
ـيالمحكـمة الف ـيا ع ال قرارات المحكـمة وقواـعدـها وـجدولـها الزمني ومف وـمات أخر  عن المحكـمة واـلدســـــــــــــتور والـمدوـنات  

ــات والموار  القانونية.  ــا رة، ومف ومات عن ج ســ ــتكي الاات يال ونورس ع ال القوانين الفامة الصــ ويحتوب الموقة الشــ
ال ونورس وج سات االستماع التي تفقدها لمانت وقواعده ومف ومات أخر  عنت. وهنا  أحكاك قانونية تمنة ال شر عن 

ــا فيما  تف م ياألشـــــــــا  ات الفام ين لد  المم س يفض المف ومات، يما في ذلي المف ومات الااصـــــــــة، وخصـــــــــوصـــــــ
، مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا الموحدة(. ويمكن اتااذ تدابير لتتسيه ااجرا ات  29، التا  704المصرفي. )الما ة 

 اا ارية. وال تننشر المف ومات المتف قة يمااطر الفسا  في اا ارة الفامة يصورة  ورية. 
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شـــــــمة المشـــــــاركة النشـــــــكة في جهو  مكافحة الفســـــــا  من جانو األفرا  وتنفت واليات ميكرونيزيا الموحدة تدابير ت 
والمماعات من خارج القكاع الفاك. وتتضـمن الفم ية التشـري ية  جرا  مشـاورات عامة يشـ   كل تشـرية مقترن لت 
ت ثير كبير في الممتمة ع ال الصــــــــــــــفـيد ن المح ي والوطني، يمـا في ذلي تدابير مكـافحـة الفســــــــــــــا . وتنمر  هته 

من الوعارات والوكاالت الحكومية  وممث و  اورات من خالل ج سـات اسـتماع ع نية،  ندعال  ليها عامة الناس المشـ 
 ذات الص ة ابدا  آرا هم وتف يقاتهم يش   التشريفات المقترحة.

مة وبغية تنفيت القوانين، تنصـــــــدر الســـــــ كة التنفيتية التايفة ل حكومة الوطنية لوا ح تنفتمد من خالل مشـــــــاورات عا
 نص ع ال عقدها قانو  ااجرا ات اا ارية، ويؤخت في الحســــتا  ما  بديت عامة الناس من تف يقات ومســــاهمات 

 لال  أب تحســـينات وتوجيت اقتراحاتهم  ما  اقترانيشـــ   أب لوا ح مقترحة. وأثنا  تنفيت القوانين، يمكن لفامة الناس 
في صــــــحة أب قانو  عاك أو  ســــــتوريتت عن  الكفنضــــــا ال ونورس أو الســــــ كة التنفيتية. ويمكن لفامة الناس أي 

ــيدة  ــ حة الفامة، مثل الحوكمة الرشــــــ ــا ية أماك المحكمة. وفي المماالت المتف قة يالمصــــــ طريم  قامة  عو  قضــــــ
وحماية البياة وحفظ مصا د األسما ، هنا  تفاو  واسة النكا  بين الحكومة والممتمة المدني والمنظمات غير 

 د في المامفات مناهج لمكافحة الفسا .الحكومية. وال توج

ــولهم  ليها، يما في ذلي من خالل  ــير وصــــ ــا  وتيســــ ويمرب تفريا عامة الناس يالوكاالت المفنية يمكافحة الفســــ
 المنصات اال ترونية.

 
 

 (12القكاع الاات )الما ة    

الموحدة وال حة تنظيم الشــركات. ويمو من مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا  36ياضــة ت ســيس الشــركات ل تا  
قيد جمية الشــركات في ســمل الشــركات. وي زك لت ســيس الشــركات تقديم ط و  لال أمين الســمل. ويمو أ  يكو   
الك و مشـفوعا بنظاك أسـاسـي  بين يالتفصـيل جم ة أمور منها مكا  مقر الشـركة الر يسـي أو مكا  عم ها؛ وعد  

ــركة ــؤولي الشــــ ــما  مســــ ــياتهم وعناوين  قامتهم أو عناوينهم البريدية.    المد رين؛ وأســــ ــا ها وجنســــ ومد ريها عند  نشــــ
ويمو  بالغ أمين الســـــمل ي ب تفد ل يكرأ ع ال النظاك األســـــاســـــي. وتاضـــــة المصـــــار  والمؤســـــســـــات المالية 
والمشـــــتو و  يالمفامالت النقدية وشـــــركات الت مين ل وا ح خاصـــــة تفرذ شـــــروطا أ ثر صـــــرامة يشـــــ   متك تات 

 غ واافصان. وال توجد مفا ير لمراجفة الحسايات أو مدونات لقواعد الس و  فيما ياص القكاع الاات.اابال

من ال حة تنظيم الشــــــــركات ع ال أنت يمو ع ال كل شــــــــركة أ  تمســــــــي  فاتر وســــــــمالت   20-2وتنص الما ة 
مم س   ارتها صـــحيحة وكام ة لحســـاياتها، وأ  تســـمل محاضـــر اجتماعات أعضـــا ها أو مســـاهميها واجتماعات 

وتحتفظ بها في مقرها الر يسـي، أو في أب مكا  آخر حسـتما ي مر يت مم س   ارتها. وتشـمل الدفاتر والسـمالت 
المقبوضـات والمصـروفات، والمكاسـو والاسـا ر، ورأس المال، والفا ض. ويمو أ  تمسـد محاضـر االجتماعات 

 الحاضرين.تفاصيل كل اجتماع، مثل وقال عقد االجتماع ومكانت وأسما  

ــنة  ــتمارة عن كامال و  يقا  تقريراويمو ع ال الشــــركة أ  تقدك  لال أمين الســــمل كل ســ أوضــــاعها القا مة، في اســ
الســــــــنوب أســــــــما  المســــــــاهمين  التقريرنموذجية تحتوب ع ال مف ومات يحد ها أمين الســــــــمل. ويمو أ  يشــــــــمل 

ففال لهم خالل الفاك  ــابم، وأســـــما  المد رين والمال ين، يما وعناوينهم مة ذكر حصـــــة كل منهم وأب أربان  ن الســـ
يشــــــــــــــمل المال ين المنتففين. وفيما  تف م يالشــــــــــــــركات ال بر ، فيمو أ  ت و  اافا ات المكتوبة ووثيقة النظاك 

ــيســــي ــتندات المك و    داعها لد  أمين الســــمل موثقة توثيقا رســــميا. وياضــــة تزوير   الت ســ وغير ذلي من المســ
ــايات خا ــا  حسـ ــمالت وإنشـ ــوت ع يها في السـ ــمالت وغير ذلي األففال المنصـ رج الدفاتر وااتال  المتفمد ل سـ

 من االتفا ية لفقوبات جنا ية. 12من الما ة  3الفقرة 

وتنص واليات ميكرونيزيا الموحدة صــراحة ع ال عدك الســمان ياقتكاع النفقات التي تمثل رشــاو  من الوعا  الضــريبي  
 (. 2004، قانو  الضريتة ع ال  خل الشركات لفاك 71- 13تية ل قانو  الفاك رقم  ( من الال حة التنفي 3)   9- 4)الما ة 
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 (14تدابير منة غسل األموال )الما ة    

ــل   ــمل   11من التا    9يحد  الفصــ ــل األموال التي تشــ من مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا الموحدة تدابير مكافحة غســ
ع ال أ  وعارة الفدل هي المهة   912(. وتنص الما ة 903ة )الما ة المؤســــســــات المالية والمشــــتو ين يالمفامالت النقدي 

‘ ت قي ما تقدمت هته المؤســســات من تقارير عن 1الر يســية الماولة ســ كة اانفاذ، يما في ذلي ســ كة الاياك يما   ي    
اتااذ خكوات  ‘  صــــــــــــدار التف يمات لها ي 3   ‘  خول أما ن عم ها ل تفتيش؛ 2المفامالت المشــــــــــــبوهة والتحقيم فيها؛   

‘ تممية ااحصا ات والسمالت، ونشر المف ومات، وتقديم التوصيات، وإصدار ال وا ح، وإسدا  4لتيسير أب تحقيم؛   
 المشورة  لال الر يس. ولم يسبم لواليات ميكرونيزيا الموحدة  جرا  تقييمات وطنية ل مااطر. 

، وياضـــــفا  اشـــــرا  المم س المصـــــرفي. ويوجد مصـــــرفا  تماريا  مرخصـــــا  في واليات ميكرونيزيا الموحدة
وفيما  تف م يالرقاية من جانو المم س، تنكبم قواعد المؤســــــــســــــــة االتحا ية لت مين الو ا ة في الواليات المتحدة 

 األمريكية ع ال أساس اتفا  االرتتاط الحر بين واليات ميكرونيزيا الموحدة والواليات المتحدة.

ؤســــــســــــات المالية والمشــــــتو ين يالمفامالت النقدية، من بين جم ة أمور، وتشــــــمل االلتزامات المفروضــــــة ع ال الم
‘  نشــــــــــــــا  ومســــــــــــــي ســــــــــــــمالت لممية 2(؛  913‘ تحـدـ د هوـية الزـبا ن والمـال ين المنتففين )المـا ة 1  ي    مـا

اتية  والر من  والرات الواليات المتحدة أو ما يفا لها، ول مستندات ااثت   10 000المفامالت التي تتماوع  يمتها 
‘ تقديم تقارير عن 3(؛  914المتحصـــــــل ع يها من خالل عم ية تحد د هوية الزبا ن والمال ين المنتففين )الما ة 

(. بيد أ  المنشــ ت والمهن غير المالية المحد ة )من ممموعة 915المفامالت المشــبوهة  لال وعارة الفدل )الما ة 
 الفمل المالي( ال تاضة لهته المتك تات. 

دة االستاتارات المالية، المنش ة في وعارة الفدل، تقارير عن المفامالت المشبوهة. وترسل هته التقارير وتت قال وح
في الوقال نفســـــت  لال المفوذ المفني ياألعمال المصـــــرفية ووعير الفدل )المدعي الفاك(، ويحي ها المدعي الفاك 

حقيم، ترسل الشرطة الوطنية تقرير التحقيم  لال  لال الشرطة الوطنية الستفراضها والتحقيم فيها، وعند انتها  الت 
 وعارة الفدل التااذ ااجرا  المناسو. 

وتشــمل المهاك المســندة  لال وحدة االســتاتارات المالية تتا ل المف ومات االســتاتارية المالية يشــ   غســل األموال 
تاتارات المالية في منكقة وتمويل اارها  مة الدول األخر . والوحدة عضو غير رسمي في رايكة وحدات االس

المحيه الها ث، مما  تيح لها آلية غير رســـــــــمية لتتا ل المف ومات. وتتفاو  وحدة مكافحة المريمة عبر الوطنية 
مة المنظمة الدولية ل شــــــــــرطة المنا ية )اانتربول( من خالل مركز التنســــــــــيم المفني يالمريمة عبر الوطنية في 

 ساموا، ووعارة األمن الوطني في الواليات المتحدة. منكقة المحيه الها ث، ال ا ن في 

 والر من  10 000ويمو ع ال المســــــــافرين الت ن يحم و  متاله نقدية أو صــــــــكوكا قاب ة ل تداول تتماوع  يمتها 
  والرات الواليات المتحدة أ  يقدموا  قرارا عند كل نقكة  خول، مة فرذ عقوبات ع ال من ياالر ذلي. 

القانو  ع ال المؤســــــــــســــــــــات المالية أو المشــــــــــتو ين يالمفامالت النقدية أ   درجوا في االســــــــــتمارات وال يشــــــــــترط 
المســـتادمة في تحويل األموال  ل ترونيا والرســـا ل ذات الصـــ ة مف ومات   يقة ومفهومة عن مننشـــو التحويل، أو 

 ها.أ  ياضفوا ل فحص الدقيم التحويالت التي ال تحتوب ع ال مف ومات كام ة عن منشا 

ــل األموال منت  ــيا والمحيه الها ث المفني يوســـــــ وتتمتة واليات ميكرونيزيا الموحدة يمركز المراقو لد  فريم آســـــــ
ــاركال واليات ميكرونيزيا الموحدة في 2010عاك  ــتفراذ متتا ل في  طار الفريم. وشـــــ ــة الســـــ ، ول نها لم تاضـــــ

وتتا ل المف ومات لألغراذ الضــريبية في عاك اســتفراذ ســرية المســار أجراه المنتد  الفالمي المفني يالشــفافية  
، وحاعت ع ال تقد ر "ب د ممتثل  لال حد كبير"، وحصـــــــــــ ال ع ال التقد ر نفســـــــــــت في آخر تقرير أصـــــــــــدره 2017

 .2019المنتد  في تموع/ وليت 
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 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -2-2 

ت فل لفامة الناس المســاهمة في عم يات   تحقيم مســتويات مرتففة من الشــفافية وتكبيم  جرا ات شــام ة • 
 (.13من الما ة  1اتااذ القرارات، وخصوصا في المسا ل المتف قة يحماية البياة )الفقرة 

 
 

 التحديات التي تواجه التنفيذ -2-3 

  وصال ي   تقوك واليات ميكرونيزيا الموحدة يما   ي 

ــتراتيمية الوطنية ل •  ــيوتها النها ية واعتما ها  أ  تواصـــــل اتااذ تدابير لوضـــــة االســـ ــا  في صـــ مكافحة الفســـ
 (.5من الما ة  1وتنفيتها )الفقرة 

ــ ة،  •  ــكو  القانونية والتدابير اا ارية ذات الصـ ــافية اجرا  تقييم  ورب ل صـ أ  تنظر في اتااذ تدابير  ضـ
 (.5من الما ة  3يغية تقرير مد  كفا تها فيما  تف م يمنة الفسا  ومكافحتت )الفقرة 

ــا ،  •  ــات الرامية  لال منة الفسـ ــياسـ ــيم فيما  تف م بتنفيت السـ أ  تنظر في اتااذ تدابير لتفزيز الرقاية والتنسـ
 (.6من الما ة  1وال سيما من خالل تنفيت االستراتيمية الوطنية لمكافحة الفسا  )الفقرة 

لفمومية التي تفتبر عرضــة أ  تســفال  لال اعتما   جرا ات مناســتة الختيار وتدريو أفرا  لتولي المناصــو ا  •  
 (. 7من الما ة   1ل فسا  يصفة خاصة وضما  تناوبهم ع ال المناصو يصورة  ورية )الفقرة 

أ  تنظر في اتااذ التدابير التشـري ية واا ارية المناسـتة لتفزيز الشـفافية في تمويل الترشـيحات النتاا   • 
 (.7من الما ة  3شاغ ي المناصو الفمومية )الفقرة 

 4تنظر في وضــــــة وتنفيت برامج لتدريو المويفين الفموميين بهد  منة تضــــــار  المصــــــالح )الفقرة  أ  • 
 (.7من الما ة 

أ  تنظر في اسـتفراذ وتفزيز مدونة قواعد سـ و  المويفين الفموميين وغيرها من مفا ير السـ و  ذات  • 
الفمومية، مة مراعاة المفا ير الصـــــــــ ة، يغية النهوذ ياأل ا  الصـــــــــحيح والمشـــــــــر  والســـــــــ يم ل ويا ر 

 (.8من الما ة  3و 2والمتا رات الدولية )الفقرتا  

ــا  تدابير ونظم تيســـــــر  ياك المويفين الفموميين يإبالغ الســـــــ كات المفنية عن أففال  •  أ  تنظر في  رســـــ
 (.8من الما ة  4الفسا ، عندما  تنبهو   لال مثل هته األففال أثنا  أ ا  ويا فهم )الفقرة 

أ  تســــفال  لال وضــــة تدابير ونظم ت زك المويفين الفموميين ي   يفصــــحوا ل ســــ كات المفنية عن أشــــيا   • 
ــي  ــتثمارات وموجو ات ووتات أو منافة كبيرة قد تفضـ ــكة خارجية وعمل وييفي واسـ منها ما لهم من أنشـ

 (.8من الما ة  5 لال تضار  في المصالح مة مهامهم كمويفين عموميين )الفقرة 

أ  تنظر في اعتما  تدابير تنظم االحتفا  يالسـمالت الفمومية، وخصـوصـا فيما  تف م بدفاتر المحاسـتة  • 
أو الســـمالت أو البيانات المالية أو المســـتندات األخر  ذات الصـــ ة يالنفقات واا را ات الفمومية )الفقرة 

 (.9من الما ة  3

ت أو لوا ح تنظم  مكانية حصــول عامة الناس أ  تواصــل وضــة واعتما  قانو  شــامل  نص ع ال  جرا ا • 
 (.10ع ال المف ومات )الفقرة )أ( من الما ة 

ــافية لتتســـــــــيه ااجرا ات اا ارية من أجل تيســـــــــير وصـــــــــول الناس  لال  •  أ  تنظر في اتااذ تدابير  ضـــــــ
 (.10الس كات الماتصة التي تتات القرارات )الفقرة ) ( من الما ة 
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ــا  في اا ارة الفمومية )الفقرة )ج( أ  تنظر في اتااذ تدابي  •  ر لنشــــــر مف ومات وتقارير عن مااطر الفســــ
 (.10من الما ة 

أ  تنظر في وضـة وتنفيت قواعد يشـ   سـ و  المدعين الفامين وأخال ياتهم لتد يم النـــــــــــــــزاهة و ر  فرت  • 
 (.11من الما ة  2الفسا  )الفقرة 

  في القكاع الاات، يما في ذلي فيما  تف م يالمنشــــ ت أ  تنظر في اتااذ تدابير  ضــــافية لمنة الفســــا • 
 (.12من الما ة  2و 1المم وكة ل دولة، يالتشاور مة أصحا  المص حة المفنيين )الفقرتا  

أ  تنظر في اتااذ تدابير لوضــة وتنفيت برامج تو ية عامة تشــمل المناهج المدرســية والمام ية ل نهوذ  • 
 (.13الما ة  من 1يمهو  منة الفسا  )الفقرة 

أ  تنظر في  جرا  اسـتفراذ شـامل لتشـريفات مكافحة غسـل األموال وإجرا  تقييم وطني ل مااطر يغية  • 
 (.14)أ( من الما ة  1تفزيز التدابير الرامية  لال منة غسل األموال )الفقرة 

الية المحد ة )من أ  تنظر في  نشا  نظاك  اخ ي شامل ل رقاية وااشرا  ع ال المنش ت والمهن غير الم • 
فرقة الفمل المالي(، مة التشد د ع ال المتك تات الااصة بتحد د هوية الزبا ن والمال ين المنتففين وحفظ 

 (.14)أ( من الما ة  1السمالت واابالغ عن المفامالت المشبوهة )الفقرة 

حويل األموال، بتنفيت الاكوات  أ  تنظر في اعتما  تدابير ت زك المؤســــــســــــات المالية، ومنها المهات المفنية بت  •  
 من االتفا ية.   14من الما ة   3المنصوت ع يها في الفقرة 

 
 

 الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -3-1 

 (59و 56و 51حكم عاك؛ التفاو  الاات؛ االتفاقات والترتيتات الثنا ية والمتفد ة األطرا  )الموا    

 ر   طار اســتر ا  الموجو ات في واليات ميكرونيزيا الموحدة في قانو  المســاعدة المتتا لة في المســا ل المنا ية. 
 ووعير الفدل، يصفتت من  ترأس وعارة الفدل، هو الس كة الماتصة المفنية ياستر ا  الموجو ات.

ليـة من  حـالـة المف ومـات المتف قـة يفـا ـدات وليس في القـانو  مـا يمنة وعير الفـدل أو وحـدة االســــــــــــــتاتـارات المـا
 المرا م  لال س كة ماتصة في  ولة طر  أخر   و  ط و مسبم، ول ن ال  وجد تفويض قانوني صريح بتلي.

ولد  واليات ميكرونيزيا الموحدة الفد د من اتفاقات وترتيتات ثنا ية ومتفد ة األطرا  يشـــــــــــ   التفاو  في ممال 
لــي تفقــو الممرمين وعــا ــدات المريمــة. وواليــات ميكرونيزيــا الموحــدة طر  في االتفــا   نفــاذ القــانو ، يمــا في ذ

المتفد  األطرا  التب أنشـــــــاال يموجتت شـــــــتكة مكافحة المريمة عبر الوطنية في المحيه الها ث. بيد أ  واليات 
 ميكرونيزيا الموحدة لم تبرك أب اتفاقات ثنا ية يش   استر ا  الموجو ات.

 
 

 (58و 52 حالة الفا دات المت تية من المريمة؛ وحدة المف ومات االستاتارية المالية )الما تا  منة وكشر   

ــتو ين يالمفامالت النقدية ياتااذ  جرا ات لتحد د هوية الزبا ن والمال ين   ــات المالية والمشــــ ــســــ   زك القانو  المؤســــ
ميكرونيزيا الموحدة(، ول ن ال توجد أحكاك ، مدونة قوانين واليات 9، الفصــــــــل 11، التا  913المنتففين )الما ة 

توضــــــح كييية التحقم من هوية أولاي األشــــــاات. ويمو ع ال هته المؤســــــســــــات أ  تتات تدابير مفقولة حتال 
تكمان  لال صـحة هوية أب شـاص يقدك ط تا ل دخول في عالقة تمارية مفها أو  جرا  مفام ة عن طريقها، من 

 رســـــميا يمكلىن  لال حد مفقول من  ثتات صـــــحة هويتت. فإذا بدا أ  خالل اشـــــتراط أ  يقدك ذلي الشـــــاص ســـــمال
مقدك الك و  تصر  يالنياية عن شاص آخر، يمو ع ال هته المؤسسات أ  تتات تدابير مفقولة اثتات صحة 
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هوية المســـــــتفيد. ويمو االحتفا  يالســـــــمالت المتف قة بهته المســـــــا ل لمدة ال تقل عن خمس ســـــــنوات من تاري   
 (.914مال أو المفامالت ذات الص ة )الما ة  نماع األع

وليس لد  واليات ميكرونيزيا الموحدة أحكاك تقتضــي تكبيم الفحص الدقيم ع ال األشــاات المفرضــين ســياســيا 
وأفرا  أســرهم والمقربين منهم. وال تصــدر واليات ميكرونيزيا الموحدة أية  رشــا ات يشــ   األشــاات الكبيفيين أو 

الحســـــايات والمفامالت التي   زك  خضـــــاعها ل فحص الدقيم، وتقر يالحاجة  لال اعتما  تدابير  االعتتاريين وأنواع 
 ابالغ المؤسسات المالية بهوية هؤال  األشاات، وخصوصا بنا  ع ال ط و  ولة طر  أخر .

ــســـــات المالية الدخول أو  ــا  "المصـــــار  الوهمية" أو تحظر ع ال المؤســـ وال توجد تشـــــريفات تحظر صـــــراحة  نشـــ
 ستمرار في عالقة مراس ة مصرفية مة "مصر  وهمي"، سوا  يصورة متاشرة أو غير متاشرة.اال

وال  وجـــد أب حكم  نص ع ال أ  يفصــــــــــــــح المويفو  الفموميو ، فيمـــا عـــدا المويفين المـــتكورين أعاله، عن 
 موجو اتهم أو التزاماتهم أو أب مف ومات مالية أخر .

يين الت ن لهم مصـــ حة في حســـا  مالي في ب د أجنبي أو ســـ كة تو ية أو وال توجد تدابير ت زك المويفين الفموم
 س كة أخر  ع ال ذلي الحسا  ي    ب ووا عن ت ي الفالقة.

وقد أنشــــ ت واليات ميكرونيزيا الموحدة وحدة لالســــتاتارات المالية في وعارة الفدل، ول ن هته الوحدة غير عام ة 
 وال  وجد بها مويفو .

 
 

 ا  المتاشر ل ممت  ات؛ آليات استر ا  الممت  ات من خالل التفاو  الدولي في ممال المصا رة؛ تدابير االستر   
 ( 55و 54و 53التفاو  الدولي ألغراذ المصا رة )الموا  

ــح يكفل ل دول األطرا  األخر  المركز القانوني اقامة الدعاو  المدنية أماك محا م  ــريفي واضــ ال  وجد حكم تشــ
الموحدة. ومة ذلي، يموع أ   تمتة أب طر  )وال تنســـــــــــتثنال من ذلي الدول األخر ( يالمركز   واليات ميكرونيزيا

من الما ة  6القانوني ما  اك بوســفت أ   دعي وجو  "قضــية أو مناععة" تســتوجو التســوية القضــا ية )انظر البند 
 الحا ية عشرة من الدستور(.

ــايا المنا ية. ويموع ل محكمة أ  تصــــــــــدر أمرا ياتااذ وتتمتة المحكمة الف يا يســــــــــ كة األمر بر  الحقو  في   القضــــــــ
ااجرا  المناسو تماه ضحية المريمة أو أسرتت، بر  الحقو   ليهما أو جبر الضرر الواقة ع يهما أو أ ا  الادمات  

، مــدونــة قوانين واليــات ميكرونيزيــا الموحــدة(. ويحم  12، الفصـــــــــــــــل 11(، التــا  6)  1202الالعمــة لهمــا )المــا ة 
  701 يانات أو األشــــاات الت ن أصــــابهم ضــــرر يســــبو الفســــا  رفة  عو  قضــــا ية ل مكالتة يالتفويض )الما ة ل  
، مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا الموحدة(. ورغم أنت ليس من المنصوت ع يت صراحة  7، الفصل  11(، التا  3) 

الدول ضــــــــحايا ل مرا م. ويموع لضــــــــحايا  ما  ذا كا  ذلي يشــــــــمل الدول األطرا ، ف يس هنا  ما يمنة من اعتتار 
الفسـا  أيضـا رفة  عو  خاصـة ضـد الشـاص أو المؤسـسـة المسـؤولة. ويمكن أ  تسـتند هته الدعاو  القضـا ية  لال  

 نظاك القانو  األنو وسكسوني أو  لال قواعد عامة أخر  مثل المسؤولية التقصيرية أو ااخالل يالفقد. 

مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا الموحدة( أيضا ياالعترا  يحقو  الم  ية   ،9، الفصل  11ويسمح القانو  )التا  
 في المسا ل المتف قة يالمصا رة. وليس في القانو  ما يمنة تكبيم ذلي ع ال الواليات.

ــا رة أجنبي، يموع  وإذا ط بال  ولة أجنبية من وعير الفدل اتااذ ترتيتات انفاذ أمر تقييدب أجنبي أو أمر مصـــــــــ
ــل  12، التا  1714لوعير الفدل أ  يقدك ط تا  لال المحكمة الف يا انفاذ ذلي األمر )الما ة  ، مدونة 17، الفصـــــــ

من التشــــريفات المنا ية المتف قة  935بموجو الما ة قوانين واليات ميكرونيزيا الموحدة(. وبااضــــافة  لال ذلي، و 
، مدونة القوانين(، تتمتة محا م الب د يالوالية القضــا ية لمصــا رة الممت  ات 9، الفصــل  11يوســل األموال )التا  
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ذات األصــــــل األجنبي المشــــــتتت في ارتتاطها يمريمة خكيرة. وتتناول التشــــــريفات المصــــــا رة والتمريد  و    انة 
 ، مدونة القوانين(.9، الفصل 11، التا  934و 933في حالة وفاة الشاص أو فراره )الما تا   جنا ية

من مــدونــة قوانين واليــات ميكرونيزيــا الموحــدة  جرا ات  12من التــا   17من الفصـــــــــــــــل  1709وتبين المــا ة 
ــا ي مح ي يممة األ لة أو ــتماية ل ك تات األجنبية التي  ن تمس فيها تنفيت أمر قضــــ تنفيت أمر تفتيش. ورغم   االســــ

أ  قانو  واليات ميكرونيزيا الموحدة يميز ل محا م  صـــــدار أوامر بتحد د أما ن الممت  ات بنا  ع ال ط و  ولة 
أجنبية، فال  بدو أ  التشــريفات تمنح المحا م ســ كة األمر بتمميد الممت  ات أو حمزها بنا  ع ال أمر أو ط و 

د ـلد  والـيات ميكرونيزـيا الموحـدة آلـية ـقانونـية ل محـافظـة ع ال الممت  ـات من أجنبي بتممـيدهـا أو حمزهـا. وال توجـ 
 أجل مصا رتها بنا  ع ال أمر تو يا أو اتهاك جنا ي أجنبي  و  ط و مسبم ل مساعدة القانونية المتتا لة.

ــيا  المســـــــــاعدة القانو  نية  ويمكن ل ســـــــــ كات الماتصـــــــــة تمميد الممت  ات أو حمزها بنا  ع ال ط و أجنبي في ســـــــ
المتـتا ـلة. وتتمتة وعارة الفـدل ـيالصـــــــــــــالحـية التقـد رـية لرفض التفـاو  أو رفة الـتدابير المؤقـتة  ذا لم تت م من اـلدوـلة  
الكالتة مف ومات كافية في الوقال المناسو، رغم أ  واليات ميكرونيزيا الموحدة تتتة سياسة تقتضي تقديم أ بر قدر  

طرا  الثالثة الحســـــــــنة النية في األحكاك التي تتناول التفتيش والحمز  ممكن من المســـــــــاعدة. وتر  مفالمة حقو  األ 
 ، مدونة قوانين واليات ميكرونيزيا الموحدة(. 9، الفصل 11، التا  938و   935و   907والمصا رة )الموا  

 
 

 (57 رجاع الموجو ات والتصر  فيها )الما ة   

من قانو  واليات ميكرونيزيا الموحدة، يموع ل شــــــــــاص   11من التا   9( من الفصــــــــــل 1) 955يموجو الما ة 
اـلتب ـ دعي أ  ـلت حـقا في ممت  ـات محموعة أ  يـقدك ط ـتا  لال المحكمـة الف ـيا لتصــــــــــــــدر أمرا ـيإرجـاع الممت  ـات 

((. 2) 955مقــدك الك ــو )المــا ة   ليــت. فــإذا اقتنفــال المحكمــة يــالك ــو، يمكن أ  تــ مر يــإرجــاع الممت  ــات  لال
ووعير الفـدل مفوذ في تقـديم ط تـات  رجـاع الممت  ـات  لال المحكمـة الف يـا يـالنيـايـة عن  ولـة أجنبيـة بنـا  ع ال 
ط و مشـــــروع منها. وال تحد  التشـــــريفات والســـــوابم القضـــــا ية في واليات ميكرونيزيا الموحدة بوضـــــون  جرا ات 

 ول أجنبية.  رجاع الممت  ات المصا رة  لال  

وتتتة واليات ميكرونيزيا الموحدة ســياســة تقتضــي  رجاع الموجو ات  و  اقتكاع أب جز  منها، ياســتثنا  حاالت 
اســــــــتثنا ية يموع فيها خصــــــــم الت اليا المت بدة في حدو  المفقول، ع ال النحو المنصــــــــوت ع يت في االتفاقات 

ــتر ا  الموجو ات وال ع ال المنكتقة. ولم تقة في واليات ميكرونيزيا الموحدة أب  ــايقة انكوت ع ال اســــــ حاالت ســــــ
 اقتكاع الب د نفقات متص ة ياستر ا  الموجو ات.

 
 

 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -3-2 

التشــريفات المتف قة يالمصــا رة والتمريد  و    انة جنا ية ت فل التفاو  الدولي الففال يشــ   اســتر ا  الموجو ات 
 54)ج( من الما ة  1ال يمكن فيها مالحقة الماني يســـــــــــــبو الوفاة أو الفرار أو الغيا  )الفقرة في الحاالت التي 

 من االتفا ية(.  

 
 

 التحديات التي تواجه التنفيذ -3-3 

  وصال ي   تقوك واليات ميكرونيزيا الموحدة يما   ي  

الزبا ن وباتااذ خكوات مفقولة لتحد د هوية أ  تفتمد تدابير تن زك المؤســــســــات المالية يالتحقم من هوية  • 
 (.52من الما ة  1المال ين المنتففين لألموال المو عة في حسايات عالية الايمة )الفقرة 
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أو نياية  ،ينك و فتحها أو ينحتفظ بها من قبلأ  تفتمد تدابير تتك و  جرا  فحص  قيم ل حسـايات التي  • 
 ا  ويا ر عمومية هامة أو أفرا  أســـــــــرهم أو أشـــــــــاات وثيقي أفرا  مك فين أو ســـــــــبم أ  ك فوا ي  ،عن

  (.52من الما ة  1الص ة بهم )الفقرة 

أ  تتات تدابير اصــــــــدار  رشــــــــا ات يشــــــــ   أنواع األشــــــــاات والحســــــــايات والمفامالت التي  نتوقة من  • 
 (.52)أ( من الما ة  2المؤسسات المالية أ  تكبم ع يها الفحص الدقيم )الفقرة الفر ية 

أ  تتات تدابير ابالغ المؤســــســــات المالية القا مة ضــــمن وال تها القضــــا ية، بنا  ع ال ط و  ولة طر   • 
أخر  أو بنا  ع ال متا رة منها هي، بهوية األشاات الت ن يمو تكبيم الفحص الدقيم ع ال حساياتهم 

 .(52) ( من الما ة  2)الفقرة 

ــار  ليس لها  •  ــا  مصــ ــور ما ب في واليات ميكرونيزيا الموحدة وال تنتســــو أ  تنفت تدابير لمنة  نشــ حضــ
 (. 52من الما ة  4 لال ممموعة مالية خاضفة ل رقاية )الفقرة 

ــتمرار في عالقة  •  ــات المالية في الب د برفض الدخول أو االســــــ ــســــــ أ  تنظر في اعتما  تدابير ت زك المؤســــــ
 (.52من الما ة  4مراس ة مصرفية مة مؤسسات مالية ليس لها حضور ما ب )الفقرة 

أ  تنظر في  نشــــا  نظم اقرار التمة المالية يشــــ   المويفين الفموميين المفنيين، وتنص ع ال عقوبات  • 
 (. 52من الما ة  5مال مة ع ال عدك االمتثال )الفقرة 

أ  تنظر في  لزاك المويفين الفموميين المفنيين الت ن لهم مصــــــ حة في حســــــا  مالي في ب د أجنبي أو  • 
 6كة تو ية أو ســـ كة أخر  ع ال ذلي الحســـا  ي    ب ووا الســـ كات المفنية عن ت ي الفالقة )الفقرة ســـ 

 (.52من الما ة 

أ  تفتمد تدابير ل ســـــمان لســـــ كاتها الماتصـــــة بتمميد أو حمز الممت  ات بنا  ع ال أمر تمميد أو حمز، أو   •  
 (. 54) ( من الما ة   2)أ( و   2بيل )الفقرتا  بنا  ع ال ط و  وفر أساسا مفقوال التااذ تدابير من هتا الق 

أ  تنظر في اتااذ تدابير ل ســـمان لســـ كاتها الماتصـــة ي   تحافظ ع ال الممت  ات من أجل مصـــا رتها، مثال  •  
 (. 54)ج( من الما ة   2بنا  ع ال أمر تو يا أو اتهاك جنا ي أجنبي ذب ص ة ياحتياع ت ي الممت  ات )الفقرة 

ــ كاتها الماتصـــــــــة أ  تحيل مف ومات عن الفا دات المت تية من أ  تســـــــــفال  لال اتا •  اذ تدابير تميز لســـــــ
 (.56األففال الممرمة وفقا لالتفا ية  لال  ولة طر  أخر   و  ط و مسبم )الما ة 

أ  تفتمد تشـريفات ت فل  عا ة الممت  ات المصـا رة، يما يشـمل  عا تها  لال مال يها الشـرعيين السـايقين،   • 
 .57من الما ة  3و 2و 1ك الفقرات وفقا ألحكا

 (.58أ  تتات تدابير لتفزيز الموار  التشرية والتشوي ية وتد يم قدرات وحدة االستاتارات المالية )الما ة  • 

أ  تنظر في  براك اتفاقات أو ترتيتات ثنا ية أو متفد ة األطرا  لتفزيز ففالية التفاو  الدولي المضـك ة  • 
 (.59يت لتيسير  عا ة الموجو ات المت تية من المريمة )الما ة 

 
 

 االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -3-4 

 (.51مكافحة الفسا  الفام ين في ممال استر ا  الموجو ات )الما ة  بنا  قدرات مويفي • 

 


