
 CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.13  األمـم املتحـدة 

 
 

 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 

 
Distr.: General 
30 May 2013 
Arabic 
Original: Spanish 

 

 
010713    V.13-83893 (A) 

 
 

 *1383893*
 

  فريق استعراض التنفيذ
   املستأنفةالدورة الرابعة

  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٧- ٢٦ا، بنممدينة 
   من جدول األعمال٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      خالصة وافية    
      مذكّرة من األمانة    
        إضافة    
  احملتويات

 الصفحة    

 ٢..............................................................................يةخالصة واف-ثانياً

 ٢......................................................................اجلمهورية الدومينيكية

  



 

2 V.13-83893 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.13  

      خالصة وافية  -ثانياً  
      اجلمهورية الدومينيكية    

    مةدِّمق  - ١  
واملؤسسي للجمهورية الدومينيكية يف سياق تنفيذ اتفاقية  القانوين اإلطارحملة عامة عن   - ١- ١  

    األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ديـسمرب  / كـانون األول   ١٠ مرييـدا، املكـسيك، يف       وقَّعت اجلمهوريـة الدومينيكيـة االتفاقيـة يف       

وأودعــت َصــكَّ تــصديقها عليهــا ، ٢٠٠٦أكتــوبر /، وصــدَّقت عليهــا يف تــشرين األول٢٠٠٣
  .٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول ٢٦لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 

يهـــا ومبوجـــب قـــانون اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، تـــشكِّل املعاهـــدات الدوليـــة الـــيت تـــصدِّق عل 
  .وتبطل أي حكم خيالفهاجزءا ال يتجّزأ من النظام القانوين الداخلي السلطات العمومية 

تبــع املدّونــة اجلنائيــة   تو. وينتمــي النظــام القــانوين الــدومينيكي إىل التقليــد القــانوين األورويب     
ومنـذ دخـول   . ١٨٠٢النموذج الفرنسي، وتستند عموما إىل الصيغة األصلية املعتمـدة يف عـام         

ــة   م ــراءات اجلنائي ــة اإلج ــم  (دّون ــانون رق ــام   ) ٧٦/٢٠٠٢الق ــاذ يف ع ــز النف ــدار ٢٠٠٤حي ، ت
وتبدأ اإلجراءات اجلنائية بإجراء حتـضريي تـضطلع        . اإلجراءات اجلنائية وفقا للنظام التخاصمي    

ومبجــرد اســتكمال ذلــك اإلجــراء التحــضريي وتوجيــه التــهم، تبــدأ مرحلــة   . بــه النيابــة العامــة
  .تكون علنية وشفهيةاحملاكمة اليت 

ــة للمالحقــة القــضائية للفــساد اإلداري،      ــة الفــساد هــي اإلدارة الوطني واملؤســسات األهــّم يف حمارب
زاهـة، ومكتـب املراقـب        امللحقة مبكتب النائب العام للجمهورية، واإلدارة احلكوميـة لألخـالق والـن           

  .رف، ووحدة التحليل املايلاملايل العام للجمهورية، وحمكمة حسابات اجلمهورية، ومراقب املصا
    

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

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد ( املتاجرة بالنفوذو الرشو
باشـر أو   أمـا الرشـو غـري امل      .  من املدّونة اجلنائية للجمهورية الدومينيكية الرشو      ١٧٩جترِّم املادة   

وتتـضمن  . الرشو الذي تعود فائدته على شخص أو كيان آخر، فهو غـري مـشمول هبـذه املـادة                 
 أيضاً حكماً ذا صـلة، بيـد أن    ٠٦-٤٤٨ من قانون الرشو يف التجارة واالستثمار رقم         ٣املادة  

  .نيهذا احلكم ال يشري سوى إىل األمور اليت تؤثِّر يف التجارة واالستثمار الوطنيني أو الدولي
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وال تــشمل هــذه املــادة الرشــو غــري املباشــر، .  مــن املدّونــة اجلنائيــة االرتــشاء١٧٧وجتـرِّم املــادة  
كـذلك،  . والرشو الذي تعود فائدته على شخص أو كيان آخر، والتماس مزّيـة غـري مـستحقة               

". الفعـل الـذي ال خيـضع للمرّتـب رغـم كونـه مـشروعا              "ليس من الواضح مـا املقـصود بعبـارة          
 حكما يف هذا الشأن أيضاً، يتعلق بـدوره بـأمور        ٠٦-٤٤٨ من القانون رقم     ٢ملادة  وتتضمن ا 

  .تؤثِّر يف التجارة واالستثمار
   مــن القــانون رقــم   ٤وجتــرِّم اجلمهوريــة الدومينيكيــة الرشــو عــرب الــوطين مــن خــالل املــادة         

ــادة     . ٠٦-٤٤٨ ــأنّ اإلشــارة يف امل ــة ب ــسلطات الدومينيكي ــادت ال ــد أف ــ٤وق ــصاحل  إىل املزاي ا ل
  .موظف أو شخص آخر ُتفسَّر على أهنا تشمل الشخصيات االعتبارية

ــواء باإلجيــاب أو          ــالنفوذ، س ــاجرة ب ــوطين، واملت ــرب ال ــشاء ع ــالُ االرت ــصنَّف كجــرائم أفع وال ُت
  .القبول، والرشو أو االرتشاء يف القطاع اخلاص، وهي متطلبات اختيارية مبقتضى االتفاقية

    
    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال؛ اإلخفاء 

  مــن القــانون رقــم ) ب(و) أ (٣ مــن االتفاقيــة مــن خــالل املــادة  ٢٣مــن املــادة ) أ (١ُتنفَّــذ الفقــرة 
ات واملـواد   خـدِّر  بشأن غسل املوجـودات املتحـصَّل عليهـا مـن االّتجـار غـري املـشروع بامل                 ٠٢-٧٢

) أ (٣تفاقية من خالل املـادة      من اال ) ب (١وُتنفَّذ الفقرة   . اخلاضعة للمراقبة وجرائم خطرية أخرى    
  . من هذا القانون الشروع يف غسل األموال٦وتشمل املادة . ٠٢-٧٢من القانون رقم ) ج(و

وهـي ُتعتـرب جرميـة      ". جرميـة خطـرية   " من اجلرائم األصلية لغسل األموال باعتبارها        وُتصنَّف أيٌّ 
تعلقـة بـاجلرائم املرتكبـة يف    ، امل ٠٢-٧٢ من القانون رقـم      ١ من املادة    ٧خطرية مبقتضى الفقرة    

ويشمل هذا القانون أيضا جرائم االحتيال على الدولة واالخـتالس          . سياق االّتجار باملخدِّرات  
واالبتزاز والرشو، املتصلة باالّتجار باملخدِّرات، ومجيع اجلـرائم الـيت ختـضع لعقوبـة الـسَّجن ملـا                 

يـة الدومينيكيـة تطّبـق جرميـة غـسل          وال ميكن التأكيـد بـأنّ اجلمهور      . ال يقل عن ثالث سنوات    
، كمـا أنـه ال يوجـد حكـم     التفاقيـة ل وفقـا    جراميـة جمموعة شـاملة مـن األفعـال اإل       األموال على   

يقضي بأن تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة إّما ضمن الوالية القضائية الدومينيكيـة وإّمـا               
  ".الغسل الذايت"سمى وال تستثين اجلمهورية الدومينيكية جترمي ما ُي. خارجها

 اإلخفـاء، مـع نفـس اجلـرائم         ٠٢-٧٢من قانون غسل األموال رقـم       ) ب(و) أ (٣وجترِّم املادة   
  .األصلية املرتبطة بغسل األموال

    



 

4 V.13-83893 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.13  

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع 
 من االتفاقيـة، ولكنـها   ١٧اجلرائم املشمولة باملادة  من املدّونة اجلنائية غالبية ١٧٠تشمل املادة   

ال تنطبق على مجيع املوظفني العموميني، بل تقتصر على من تودع لـديهم موجـودات عموميـة          
  .أو يتولون إدارهتا

  .وال جترِّم اجلمهورية الدومينيكية إساءة استخدام الوظائف جترميا شامال
 اجلمهورية الدومينيكية، ولكن ُوِضع مـشروع قـانون   ل اإلثراء غري املشروع جرمية يف وال يشكِّ 

  .ملعاجلة هذه املسألة
  .ية باالختالس يف القطاع اخلاص من املدوَّنة اجلنائ٤٠٨ و٤٠٦وتتعلق املادتان 

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة 

 املـادة    من املدوَّنة اجلنائية مبختلف أشكال السلوك املوصـوفة يف         ٣٦١ من املادة    ٢تتعلق الفقرة   
بيـد أنّ التـشريعات الدومينيكيـة     . من االتفاقية واملنطوية على التواطؤ يف شـهادة الـزور         ) أ (٢٥

وال ُيعتـرب الـشخص     . ال تشمل التدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلـة أو اسـتخدام القـوة              
  .الذي حيرِّض شخصا آخر على اإلدالء بشهادة زور جانياً وإمنا شريكاً

ل اســتمرارا للمــادة  مــن املدوَّنــة اجلنائيــة، الــيت متثّــ٢٣٣ و٢٣٠ و٢٢٥ و٢٢٣ املــواد نوتتــضمَّ
  .من االتفاقية) ب (٢٥، أحكاما تتصل بالسلوك املنصوص عليه يف املادة ٢٢٨

     
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية 

ــة مفهــوم املــسؤولية ا     ــة الدومينيكي ــانوين للجمهوري ــضمَّن النظــام الق ــة للشخــصيات  ال يت جلنائي
بيد أنّ املسؤولية املدنية قائمة، وتوجد عقوبات إدارية حبـق الشخـصيات االعتباريـة     . االعتبارية

  .املشتركة يف عقود إنشاءات عمومية
    

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع 
 ٣و ٢ من املدونة اجلنائية مجيع أشكال املشاركة، بينمـا تـنص املادتـان              ٦٠ و ٥٩م املادتان   تنظِّ

ولكّن الفئات اجلنائية املتصلة جبرائم الفـساد ال تتـضمَّن تعريفـاً           . من املدونة على جترمي الشروع    
  .م اجلمهورية الدومينيكية التحضري جلرمية فسادوال جترِّ. دا للشروعحمدَّ
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    )٣٧و ٣٠تان املاد(التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ؛ املالحقة واملقاضاة واجلزاءات
ق تـشريعات الدومينيكيـة مالئمـة فيمـا يتعلـق باحلـصانات واملزايـا القانونيـة، وإن مل تطبَّـ                   ُتعترب ال 

  .بعد على قضايا الفساد
 التقديرية للمالحقة على جرائم الفساد الـيت يرتكبـها موظفـون    الصالحيةوال ميكن تطبيق مبدأ    

ــع جــرائم الفــس       ــة للتعامــل م ــر فّعالي ــة األكث ــرب الطريق ــذا ُيعت ــون ألن ه ــها  عمومي ــيت يرتكب اد ال
  .موظفون عموميون

 واملواد الالحقة من مدوَّنة اإلجراءات اجلنائية تـدابري اإلنفـاذ املتاحـة لـضمان               ٢٢٦ن املادة   وتبيِّ
وقــد .  احلــبس االحتيــاطي وغــريه مــن التــدابري املماثلــة ومنــهاحــضور املتــهم أثنــاء اإلجــراءات، 

  . ما ُتستخدم يف قضايا الفسادذكرت السلطات الدومينيكية أنّ تلك التدابري كثريا
 من مدوَّنة اإلجراءات اجلنائية على ضرورة أخذ جسامة اجلرمية يف االعتبـار             ٤٤٤وتنص املادة   

لدى النظر يف إمكانية منح اإلفراج املشروط، وإن يكن مـن املـستحيل الوقـوف بالكامـل علـى              
 وقـد أُبلغنـا بـأنَّ     . جـاز مفعول هذه املادة نظـرا لوجـود بعـض البلبلـة بـشأن حـساب فتـرة االحت                 

اإلفراج املبكر يف قضايا الفساد ُمنِح حىت اآلن ألشخاص مدانني مل يكن لـديهم سـجل جنـائي                  
  .أو ُمنِح ألسباب إنسانية

ي، ويـنص علـى جـواز إيقـاف            دعائم النظـام التـأديب     ٠٨-٤١ويرسي قانون اخلدمة املدنية رقم      
  .قانوين جارٍاملوظف العمومي عن العمل بناء على وجود حتقيق 

 من املدوَّنة اجلنائيـة علـى حظـر ممارسـة الواجبـات العموميـة              ١٨٧ و ١٨٥ و ١٧٥وتنص املواد   
 الـذي يترتـب عليـه       اخلـزي املـدين    علـى فـرض      ١٧٧ و ١٦٧وتـنص املادتـان     . ملدة زمنية حمددة  

وتـنص  . فصل الشخص املدان أو إقصاؤه عن مجيع املناصـب والوظـائف والواجبـات العموميـة              
 مـن املدونـة اجلنائيـة       ٢٣٢ و ٢٣١ و ١٨٩ و ١٨٨ واملـواد    ٠٦-٤٤٨ من القانون رقم     ٢املادة  

  .التعرض للخزي املدين من املدوَّنة، ٢٨على السَّجن العادي الذي يستتبع أيضا، وفقا للمادة 
ويويل قانون اجلمهورية الدومينيكية االعتبار لألشخاص الذين يتعـاونون مـع العدالـة، إذ يـنص                

التقديريــة ملالحقتــهم قــضائيا وفقــا لقواعــد اإلجــراء اخلــاص بالقــضايا املعقّــدة، علــى الــصالحية 
ولـئن كـان مـن     . وعلى ختفيف األحكام الصادرة حبقهم وفقا للقواعد العامـة لتقريـر العقوبـات            

الواضح أن هـذا ينطـوي علـى تعـاون، فـإن اإلجـراء املـذكور حتكمـه عمليـة ال تتطلـب وجـود                     
لعــام والــشخص املتعــاون، وال تــنص صــراحة علــى إمكانيــة ختفيــف اتفــاق بــني دائــرة االدعــاء ا

العقوبة أو منح حصانة، وال تنطبق يف احلاالت اليت تكون فيها العقوبـة القـصوى الـسَّجن ملـدة                 
  .تزيد على السنتني أو يكون فيها مرتكب اجلرمية موظفا عموميا
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    )٣٣ و٣٢املادتان  (املبلّغنيومحاية الشهود 
ريـة الدومينيكيـة تـدابري حلمايـة الـشهود أو اخلـرباء الـذين يقـدِّمون أدلـة بـشأن           مل تعتمد اجلمهو 

بني إلـيهم، أو األشـخاص الـذين يتعـاونون         جرائم الفساد، أو عائالهتم أو أشخاص آخرين مقـرَّ        
  .مع السلطات القضائية، أو املبلِّغني

 مدوَّنـة اإلجـراءات اجلنائيـة        مـن  ٨٤وفيما خيص مشاركة الضحية يف احملاكمات اجلنائية، جتيز املـادة           
  .يف اجلمهورية الدومينيكية للضحايا أن يشاركوا يف احملاكمة اجلنائية، مبا يف ذلك بصفة الشاكي

    
    )٤٠ و٣١املادتان  (ية املصرفيةالسّر؛ التجميد واحلجز واملصادرة

وال يتنــاول . ا أحكــام بــشأن مــصادرة عائــدات اجلرميــة أو أدواهتــ ن املدونــة اجلنائيــة أيَّال تتــضمَّ
.  الذي جييز املصادرة بناء على اإلدانة اجلنائية       ٠٢-٧٢املصادرة سوى قانون غسل األموال رقم       

وجييز هذا القانون مصادرة عائدات اجلرمية أو مـا يعـادل قيمتـها، وأدوات اجلرميـة، واملوجـودات           
إىل موجـودات أخـرى     املتداخلة مع املمتلكات املكتـسبة بـصورة مـشروعة، واملوجـودات احملوَّلـة              

ــها   ــة من ــا األخــرى املتأتي ــدخل أو املزاي ــشأن     . وال ــة ب ــرغم مــن عــدم وجــود قاعــدة عام ــى ال وعل
املصادرة، توضح الـسلطات الدومينيكيـة أن ممارسـتها تقـوم علـى اسـترداد عائـدات الفـساد عـن                     

  .طريق فرض الغرامات
ن أن تظـل املوجـودات    نظاما من التدابري املؤقتة يـستهدف ضـما      ٠٢-٧٢ويرسي القانون رقم    

ن مدوَّنــة اإلجــراءات اجلنائيــة حكمــا  وتتــضمَّ. أو األشــياء أو األدوات املتــصلة باجلرميــة متاحــة 
بشأن احلجز وإدارة السلع احملجوزة، وإن مل يكن واضحا ما إذا كـان مـن املمكـن تنفيـذ تلـك               

  .التدابري يف غياب نظام للمصادرة
  . أحكاما بشأن حجز الوثائق املصرفية٠٢-٧٢والقانون رقم وتتضمَّن مدوَّنة اإلجراءات اجلنائية 

 األطـراف الثالثـة الـيت اكتـسبت         ٠٢-٧٢وحيمي الباب اخلامس من قانون غسل األمـوال رقـم           
  .حقوقا حبسن نية

أما الوضع فيما خيص السّرية املصرفية فيـستوجب مـنح تفـويض مـن خـالل قـرار رمسـي صـادر              
  .التحليل املايلعن حمكمة أو هيئة ضريبية أو وحدة 

    
    )٤١ و٢٩املادتان  (السجل اجلنائيالتقادم؛ 

تصل فترة التقادم يف اجلرائم املشمولة باالتفاقية إىل مدة تعادل املـدة القـصوى للعقوبـة أو تكـون                   
ويف ذلـك الـسياق، قـد       . عاما واحدا حيثما ال ختضع اجلرمية املرتكبة لعقوبـة احلرمـان مـن احلريـة              

  .والعقوبة إىل فترة تقادم شديدة الِقصر يف قضايا الفساد املعقّدةيفضي نظام اجلرائم 
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  .ومل ُتعتمد تشريعات بشأن اجلرائم الدولية املتكررة
    

    )٤٢املادة  (الوالية القضائية
د واليتـها القـضائية     أرست اجلمهورية الدومينيكيـة واليتـها القـضائية اإلقليميـة ولكنـها ال تؤكِّـ              

ى مـنت سـفينة ترفـع علمهـا أو طـائرة مـسجَّلة وفقـا لتـشريعاهتا وقـت                    على اجلـرائم املرتكبـة علـ      
  .وقوع اجلرمية

  .٤٢ من املادة ٤ و٣و) ب(و) أ (٢ومل ُتعتمد تشريعات بشأن الفقرات 
    

    )٣٥ و٣٤املادتان  ( التعويض عن الضرر؛عواقب أفعال الفساد
ويـنص الفـصل    . د أو تـدابري مـشاهبة     مل تقدِّم اجلمهورية الدومينيكية أيَّة تدابري بشأن إلغاء العقو        

 علــى املــسؤولية املدنيــة ٠٨-٤١مــن قــانون اخلدمــة املدنيــة رقــم ) ٩١ و٩٠املادتــان (اخلــامس 
 من مدوَّنة اإلجراءات اجلنائية اإلجراء الواجـب        ٥٠ن املادة   وتبيِّ. للدولة وللموظفني العموميني  

  .اتباعه يف رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (هليئاتاالتنسيق فيما بني و صةاملتخّصالسلطات 
تتبع اإلدارة الوطنية للمالحقة القضائية للفساد اإلداري مكتب النائب العام للجمهورية لكّنهـا             

ومـع ذلـك، فقـد أُبلغنـا        . مستقلة وظيفيا وُيسمح هلا بإدارة امليزانية املخصصة هلـا إدارة مباشـرة           
 اإلدارة ُتمـوَّل يف الواقـع   ص حىت تارخيه وبأنَّ الذي يقضي به القانون مل ُيخصَّ    مبلغ امليزانية  بأنَّ

  .من امليزانية العامة ملكتب النائب العام
ومتتلك السلطات الدومينيكية صالحيات واسعة لتبـادل املعلومـات مـع اإلدارة مـن دون إنـذار                 

تلفة مـن أجـل التعجيـل    وقد أبرمت اإلدارة مذكرات تفاهم مع مؤسسات خم       . أو ترتيب مسبق  
  .بعملية تبادل املعلومات

وقد اختذت اجلمهورية الدومينيكية تـدابري تـستهدف تـشجيع النـاس علـى اإلبـالغ عـن جـرائم               
  .الفساد

    
    التحديات اليت تواجه التنفيذ، حيثما انطبق ذلك  - ٢- ٢  

    توصيات شاملة
  :يوصى بأن تقوم اجلمهورية الدومينيكية مبا يلي
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 ألغــراض املالحقــة اجلنائيــة مــع مراعــاة  " املوظــف العمــومي"ف ملــصطلح اعتمــاد تعريــ
 من االتفاقية؛) أ (٢التعريف الوارد يف املادة 

       اجلــرائم البــسيطة، واجلــرائم    (حتــديث وتبــسيط التــشريعات بــشأن تــصنيف اجلــرائم
عقوبـــات خفيفـــة، وعقوبـــات إصـــالحية، (والعقوبـــات ) العاديـــة، واجلـــرائم اخلطـــرية

  من املدوَّنة اجلنائية؛٤٣-٦ و١يف املواد )  أو خمزيةوعقوبة مؤملة

              وينبغـي أن   . إرساء إجراء ممنهج جلمع اإلحـصاءات علـى املـستويني الـوطين واإلقليمـي
يــسمح هــذا اإلجــراء جبمــع البيانــات اإلحــصائية مــصنَّفة حــسب نــوع اجلرميــة وشــكل  

 .السلوك ووضعية اإلجراءات
    

    ٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد 
 مـن القـانون رقـم       ٣ من املدوَّنة اجلنائية وأحكـام املـادة         ١٧٩واءمة بني أحكام املادة     يوَصى بامل 

 الرشـو غـري املباشـر والرشـو لـصاحل شـخص أو              ١٧٩ويوصى بـأن تتـضمن املـادة        . ٠٦-٤٤٨
  .كيان آخر

ــة وأحكــام املــادة   ١٧٧ويوَصــى أيــضا باملواءمــة بــني أحكــام املــادة    ــة اجلنائي  مــن ٢ مــن املدون
 مـن املدوَّنـة أحكامـا بـشأن الرشـو غـري             ١٧٧وينبغـي تـضمني املـادة       . ٠٦-٤٤٨م  القانون رقـ  

وينبغـي عـالوة علـى    . املباشر والرشو لصاحل شخص أو كيان آخر والتماس مزّية غري مـستحقة      
  ".الفعل الذي ال خيضع للمرّتب رغم كونه مشروعا"ذلك، توضيح عبارة 

مهوريـة الدومينيكيـة أن ُيفـسَّر مفهـوم         وفيما خيص الرشـو عـرب الـوطين، يوصـى بـأن تكفـل اجل              
 حبيـث يـشمل     ٠٦-٤٤٨ من قانون الرشو يف التجارة واالستثمار رقـم          ٤يف املادة   " الشخص"

علـى هـذا النحـو يف    ويف حـال عـدم تفـسري الـسلطة القـضائية القـانون       . الشخصيات االعتباريـة  
  . تشريعية إيضاحاتتوفرييف عندئذ نظر  املقبلة، ميكن الالقضايا

  .يوَصى بأن تنظر اجلمهورية الدومينيكية يف جترمي االرتشاء عرب الوطين واملتاجرة بالنفوذو
ويوَصى بالتفكري يف إمكانية جترمي الرشو يف القطاع اخلاص بغية اعتماد تدابري تتـسق مـع املـادة                  

  . من االتفاقية٢١
    

    ٢٤ و٢٣املادتان 
ــشريعات غــسل األمــوال لــضمان أن تــشمل    ــع األفعــال اجملرَّمــة مبوجــب   يوَصــى بتعــديل ت  مجي

االتفاقية، مبا يف ذلك اجلرائم األصـلية املرتكبـة داخـل الواليـة القـضائية الدومينيكيـة وخارجهـا                   
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وُتــشجَّع اجلمهوريــة الدومينيكيــة علــى موافــاة األمــني العــام لألمــم املتحــدة    . علــى حــد ســواء 
  .بنسخة من تشريعاهتا يف هذا الصدد

  .ى أيضا بتعديل القانون لكي يشمل مجيع اجلرائم املشمولة باالتفاقيةوفيما خيص اإلخفاء، يوَص
    

    ٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد 
  . من املدوَّنة اجلنائية حبيث تنطبق على مجيع املوظفني العموميني١٧٠ى بتعديل املادة يوَص

 مـن املدوَّنـة اجلنائيـة،       ١٧١ويوَصى بإيضاح نطـاق قرينـة االفتـراض املنـصوص عليهـا يف املـادة                
  .ونوع األدلة املطلوبة لقلب تلك القرينة، مع مراعاة الضمانات الدستورية

ويوَصــى بــأن تنظــر اجلمهوريــة الدومينيكيــة يف اعتمــاد حكــم عــام بــشأن إســاءة اســتخدام          
  .م احملددةالوظائف باإلضافة إىل األحكا

وجيدر التنويه بنّية اجلمهورية الدومينيكية جتـرمي اإلثـراء غـري املـشروع ويؤمـل أن يواصـل البلـد                    
  .سريه يف هذا االجتاه

    
    ٢٥املادة 

ــار لتعــديل الفقــرة    ــإيالء االعتب  حبيــث ُيوسَّــع نطــاق التــدخل يف اإلدالء  ٣٦١ مــن املــادة ٢يوصــى ب
ويوَصـى بـأن    . لقـوة البدنيـة، ليّتفـق والنطـاق احملـّدد يف االتفاقيـة            بالشهادة أو تقدمي األدلة واستخدام ا     
 الشخص الذي حيرِّض على اإلدالء بـشهادة زور أو يتـدخل يف            ُتعدَّل هذه املادة حبيث تنص على أنَّ      

  .اإلدالء بالشهادة أو يف تقدمي األدلة يعاقَب بصفته جانيا وليس مساعدا لشاهد يديل بشهادة زور
    

    ٢٦املادة 
وَصــى بــأن تنظــر اجلمهوريــة الدومينيكيــة يف إرســاء مبــدأ املــسؤولية اجلنائيــة للشخــصيات          ي

  .االعتبارية وبأن تعتمد تدابري لتنفيذ احلكم الدستوري املتعلّق باملسؤولية املدنية
    

    ٢٧املادة 
يوَصى بإجراء تقييم للوقوف على ما إذا كان الشروع يف ارتكاب جرمية منـصوصا عليـه فيمـا                  

وميكـن للجمهوريـة الدومينيكيـة أن تنظـر يف اعتمـاد           . مجيع األفعال اجملرَّمة وفقا لالتفاقية    خيص  
  .ما يلزم من تدابري تشريعية لتجرمي التحضري جلرمية فساد
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    ٣٧ و٣٠املادتان 
يقترح اخلرباء أن ُينظر، يف حال االضطالع بتنقيح املدوَّنة اجلنائية، يف إتاحة املزيـد مـن املرونـة                  

 خيص العقوبات ومنح احملاكم جماال أوسع يف تقرير العقوبة، وذلك، على سـبيل املثـال، يف          فيما
ــالث إىل عــشر ســنوات       ــسَّجن مــن ث ــا بال ــيت يعاقَــب عليه ــة اجلــرائم ال ــضا  . حال ــذكّرون أي وُي

  .بالتوصية الشاملة الداعية إىل إيضاح نظام اجلرائم والعقوبات
 يف إمكانية الدخول يف اتفاقـات وترتيبـات للتعامـل مـع             ويوَصى بأن تنظر اجلمهورية الدومينيكية    

موجـودا يف إحـدى الـدول       املتعـاون مـع دائـرة النيابـة العامـة           الـشخص   فيهـا   يكـون   احلاالت الـيت    
  .خرىاألطرف الدولة ال املختصة لدى سلطاتاألطراف وقادرا على تقدمي عون كبري إىل ال

    
    ٣٣ و٣٢املادتان 

 ٣٢ وتشغيلي حلماية الـشهود واخلـرباء والـضحايا متاشـيا مـع املـادة       يوَصى باعتماد إطار قانوين  
ــة  ــن االتفاقي ــسلطات        . م ــع ال ــاونون م ــذين يتع ــار األشــخاص ال ــك اإلط ــشمل ذل ــي أن ي وينبغ

  ).٣٧املادة (القضائية 
  .ويوَصى بأن تعتمد اجلمهورية الدومينيكية تشريعات حلماية املبلِّغني

    
    ٤٠ و٣١املادتان 

 اجلمهوريــة الدومينيكيــة، علــى ســبيل األولويــة القــصوى، بتعــديل تــشريعاهتا يوَصــى بــأن تقــوم
إلرساء نظام للمصادرة ينطبق على مجيع جرائم الفساد وميتد إىل مجيع احلـاالت املمكنـة املبينـة         

  . من االتفاقية٣١يف املادة 
قـى إطارهـا    ويف سياق إرساء آلية للمصادرة، ُتشجَّع اجلمهورية الدومينيكية على ضـمان أن يب            

  .القانوين للحجز وإدارة السلع احملجوزة فّعاال يف جرائم الفساد
وُتشجَّع اجلمهورية الدومينيكية على اعتماد التدابري املطلوبة لكـي تعمـل وحـدة التحليـل املـايل         

  .لديها بكامل طاقتها
    

    ٤١ و٢٩املادتان 
 ذات الـصلة مبوجـب االتفاقيـة يف         يوَصى بإجراء تقييم لفترة التقادم فيما خيـص الفئـات اجلنائيـة           
، وذلـك لـضمان أالّ      )انظـر أعـاله   (إطار عملية إصالح أوسع نطاقـا لنظـام اجلـرائم والعقوبـات             

  .تكون فترة التقادم مقيَّدة
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  .ويوَصى بأن تنظر اجلمهورية الدومينيكية يف إرساء مفهوم اجلرمية الدولية املتكررة
    
    ٤٢ة املاد

  :الدومينيكية مبا يلييوَصى بأن تقوم اجلمهورية 
     القـضائية علـى احلـاالت الـيت ُترتكـب فيهـا جرميـة               ةاختاذ التدابري الالزمة إلرساء الوالي 

لة مبوجب قوانينـها وقـت ارتكـاب        الفساد على منت سفينة ترفع علمها أو طائرة مسجَّ        
 اجلرمية؛

     أحــد النظــر يف إرســاء واليتــها القــضائية علــى اجلــرائم الــيت ُترتكــب ضــد أو علــى يــد
 شخص عدمي اجلنسية يوجد مكان إقامته املعتاد يف إقليمها؛على يد أو ها مواطني

  حبيــث ٤٢مــن املــادة ) ج (٢النظــر يف إرســاء واليتــها القــضائية صــراحة وفقــا للفقــرة 
 تشمل أيضا احلاالت اليت تنطوي بالكامل على أفعال مرتكبة يف اخلارج؛

        يوجد فيها اجلاين املزعـوم يف إقليمهـا ومتتنـع          إرساء واليتها القضائية على احلاالت اليت
 اجلمهورية الدومينيكية عن تسليمه جملّرد أنه أحد مواطنيها؛

      ًالنظر يف إرساء واليتها القضائية على احلاالت اليت يكون فيها اجلـاين املزعـوم موجـودا
  .يف إقليمها ومتتنع اجلمهورية الدومينيكية عن تسليمه

    
    ٣٥ و٣٤املادتان 
ينبغـي،  : ى بأن تنظر اجلمهورية الدومينيكية يف اختاذ تدابري ملعاجلـة عواقـب أفعـال الفـساد               يوَص

إللغـاء أو فـسخ عقـد أو سـحب           بـه يف اإلجـراءات القانونيـة         مثال، أن ُيعترب الفساد عامال ُيعتدّ     
  .إجراءات انتصافية أخرى أيِّأو اختاذ أو أداة أخرى مشاهبة امتياز 

    
    ٣٩ و٣٨ و٣٦ داوامل

 مل ُترَصد هلا ميزانيـة خاصـة       اإلداري للمالحقة القضائية للفساد     إلدارة الوطنية ا لوحظ بقلق أنَّ  
.  يقضي بـأن تكـون هلـا ميزانيـة مـستقلة           ٠٧-٣٢٤ املرسوم رقم    حىت اآلن، على الرغم من أنَّ     

  .وبالتايل، يوَصى بتقييم هذه املمارسة
  .ها الرامية إىل تعزيز التنسيق فيما بني املؤسسات الدومينيكية على مواصلة جهودوُتشجَّع اجلمهوريةُ
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ــة        ــالتحقيق واملالحق ــة ب ــة املعني ــسلطات الوطني ــاون بــني ال ــشجيع التع ــدابري لت ويوَصــى باختــاذ ت
القــضائية وكيانــات القطــاع اخلــاص، وخــصوصا املؤســسات املاليــة، فيمــا يتعلــق بــاألمور الــيت   

  .تنطوي على ارتكاب جرائم فساد
 البلد تعزيز تدابري التشجيع على اإلبالغ عن جرائم الفساد وعلـى التعـاون           ويوَصى بأن يواصل  
  .مع القطاع العام

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٣- ٢  

  التشريعات النموذجية/ملخَّص للممارسات اجليدة والدروس املستفادة: ١٨املادة 
  ص للممارسات اجليدة والدروس املستفادةملخَّ: ٢١املادة 
  الدعم القانوين: ٢٦املادة 
  ملخَّص للممارسات اجليدة والدروس املستفادة: ٣، الفقرة ٢٧املادة 
  ملخَّص للممارسات اجليدة والدروس املستفادة: ٨، الفقرة ٣١املادة 
  التشريعات النموذجية/الدعم القانوين: ٣٢املادة 
  التشريعات النموذجية/الدعم القانوين/ممارسات اجليدة والدروس املستفادةملخَّص لل: ٣٣املادة 
التشريعات /الدعم القانوين/ملخص للممارسات اجليدة والدروس املستفادة  : ٤، الفقرة   ٣٧املادة  

  النموذجية
  الدعم القانوين): ب (١، الفقرة ٤٢املادة 

    
      التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

    لى تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات ع  - ١- ٣  
  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية 

    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (
 مــن مدوَّنــة اإلجــراءات    ١٦٥-١٦٠ و١٥٥أُرســي إجــراء تــسليم اجملــرمني مبوجــب املــواد      

ائية يف احملكمـة العليـا، وذلـك        وترجع مسؤولية البّت يف تسليم اجملرمني إىل الشعبة اجلن        . اجلنائية
وال يوجـد   . وفقا إلجراء ال يـتم مبوجبـه تقيـيم األدلـة وإمنـا ُيكتفـى باسـتيفاء املتطلبـات الرمسيـة                    

  .إجراء مقتضب للحاالت املستعجلة
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واجلمهوريــة الدومينيكيــة ال جتعــل تــسليم اجملــرمني متوقفــاً علــى وجــود معاهــدة؛ بــل ميكــن أن  
نفّـذه وفقـا ملبـدأ املعاملـة باملثـل، كمـا ميكـن أن تـستخدم االتفاقيـة                 تطلب تسليم اجملـرمني وأن ت     

  .كأساس قانوين للتسليم
وازدواجية التجرمي شرط لتسليم اجملرمني مبوجـب القـانون الـدومينيكي مـىت كانـت املعاهـدات                 

  .املنطبقة تنص على ذلك
) التـسليم الـسليب   (يم  ن التشريعات الدومينيكية أحكاما بـشأن اجلـرائم املوجبـة للتـسل           وال تتضمَّ 

  ).التسليم اإلجيايب(أو بشأن اجلرائم اليت ميكن أن ُيطلب التسليم بشأهنا 
نة اإلجراءات اجلنائية تدابري اإلنفاذ اليت ميكن اعتمادهـا أثنـاء عمليـة              من مدوَّ  ١٦٣ن املادة   وتبيِّ

  .التسليم
 مـدة العقوبـة شـريطة أن        وجيوز أن تـسلِّم اجلمهوريـة الدومينيكيـة مواطنيهـا للتحقيـق أو قـضاء              

ويف احلاالت الـيت ال جيـوز فيهـا تـسليم املـواطن             . يكون ذلك جائزا مبوجب املعاهدات املنطبقة     
كــذلك، ال توجــد  . الــدومينيكي، ال توجــد تــشريعات تلــزم الــسلطات املختــصة مبحاكمتــه      
سليمه واطن طُلـب تـ    تشريعات بشأن قضاء مدة العقوبة يف احلاالت اليت ُيـرفض فيهـا تـسليم مُـ               

وقد أبرمت اجلمهورية الدومينيكية معاهدات خمتلفـة ثنائيـة ومتعـددة األطـراف             . لذلك الغرض 
  .بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم

وجيـــوز أن تـــرفض اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة إقامـــة إجـــراءات جنائيـــة وجيـــوز أن تنقـــل تلـــك    
  .غايةوميكن تطبيق االتفاقية مباشرة هلذه ال. اإلجراءات إىل دولة أخرى

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة 

ــددة         ــى أســاس املعاهــدات املتع ــها عل ــة وتطلب ــساعدة القانوني ــة امل ــة الدومينيكي ــدِّم اجلمهوري تق
 ١٥٨-١٥٦ و ١٥٥وتـنص املـواد     . األطراف والثنائية وقواعد املعاملة باملثل املعمول هبـا دوليـا         

وعالوة على ذلك، يتناول الفـصل      . عاون القانوين الدويل  من مدوَّنة اإلجراءات اجلنائية على الت     
وعلــى .  التعــاون الــدويل٠٢-٧٢مــن قــانون غــسل األمــوال رقــم  ) ٦٦-٦١املــواد (الــسادس 

ــم       ــانون رق ــة هــي األحــدث عهــدا، فالق ــة اجلنائي ــرغم مــن أنّ املدوَّن ــذا  ٠٢-٧٢ال ــا زال ناف  م
  .خبصوص مجيع جوانب املساعدة القانونية املتبادلة

 أحكام بشأن ازدواجيـة التجـرمي تاركـةً هـذا الـشرط      ن مدوَّنة اإلجراءات اجلنائية أيَّ  تتضمَّوال  
  .لتنظمه املعاهدات
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بيـد  . وميكن أن تنقل اجلمهورية الدومينيكية املعلومات إىل دول أخرى مـن دون طلـب مـسبق               
  .أهنا مل تنفِّذ هذه املمارسة إىل اآلن

بيــق االتفاقيــة مباشــرة، فقــد أفــادت الــسلطات      وعلــى الــرغم مــن انتفــاء مــا حيــول دون تط     
  .الدومينيكية بأنّ االتفاقية مل تطبَّق عمليا بعد

والسلطة املركزية الـيت تعـاجل املـساعدة القانونيـة املتبادلـة مبوجـب االتفاقيـة هـي إدارة املـساعدة           
ــام للجمهوريـــة    خطـــر ومل ُت. القانونيـــة الدوليـــة وتـــسليم اجملـــرمني التابعـــة ملكتـــب النائـــب العـ

ــشأن    ــذلك ال ــة األمــني العــام ب ــة الدومينيكي ــة طلبــات   . اجلمهوري ــة الدومينيكي ــل اجلمهوري وتقب
وُتقبــل الطلبــات أيــضا مــن . املــساعدة القانونيــة املتبادلــة املوجَّهــة مباشــرة إىل الــسلطة املركزيــة 

ــة         ــشرطة اجلنائي ــة لل ــة الدولي ــق املنظم ــن طري ــية وع ــوات الدبلوماس ــول(خــالل القن  يف) اإلنترب
. وتشترط اجلمهورية الدومينيكية أن ُتقدَّم الطلبات كتابة باللغـة اإلسـبانية          . احلاالت املستعجلة 

  .وال ُيسمح بتقدمي الطلبات شفهيا يف احلاالت املستعجلة
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحّري اخلاصة 
    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (

دائــرة النيابــة العامــة، (تــصال والتعــاون بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون يف الدولــة  توجــد قنــوات لال
والوكـاالت الدوليـة والـدول األخـرى لألغـراض          ) والشرطة الوطنية، واملديرية العامة للجمارك    

الشبكة القارية لتبادل املعلومات ألغراض املـساعدة       وتشمل هذه القنوات اإلنتربول، و    . نفسها
 ،Groove التابعة ملنظمة الدول األمريكيـة، ومنـصة     ائل اجلنائية وتسليم املطلوبني   املتبادلة يف املس  

ــة و ــشبكة اإليبريي ــدويل  -ال ــاون القــضائي ال ــة للتع ــم  )IberRed (األمريكي ، وشــبكة مكتــب األم
  .املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية للمستشارين القانونيني، واملنظمة العاملية للجمارك

  . اجلمهورية الدومينيكية االتفاقية مباشرة إلنشاء أفرقة حتقيق مشتركةوميكن أن تطبِّق
بيـد أهنـا مل     . وقد اعتمدت اجلمهورية الدومينيكية التـدابري املطلوبـة للقيـام باملراقبـة اإللكترونيـة             

  .تعتمد غري ذلك من تقنيات التحّري اخلاصة
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
مت طلبـات لتـسليم مطلـوبني        اجلمهوريـة الدومينيكيـة قـدَّ      مـات املمارسـة اجليـدة أنَّ      إنه ملن عال  

  .على أساس اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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 املـشاورات غـري الرمسيـة بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة هـي ممارسـة                   بأنَّوقد أفاد هذا البلد     
  .معتادة

    
     ذلكنطبقاذ، حيثما التحّديات اليت تواجه التنفي  - ٣- ٣  

    ٤٤املادة 
 الدومينيكية على مواصلة تطبيق االتفاقية تطبيقا مباشرا على تـسليم اجملـرمني             ُتشجَّع اجلمهوريةُ 

يف مجيــع األفعــال اجملرَّمــة وفقــا لالتفاقيــة، كمــا ُتــشجَّع علــى النظــر يف تطبيقهــا تطبيقــا مباشــرا   
 . يعاقَـب عليهـا مبقتـضى القـانون الـدومينيكي          للموافقة على تـسليم اجملـرمني يف اجلـرائم الـيت ال           

وُتشجَّع اجلمهورية الدومينيكية على أن تدرج تلك اجلرائم ضمن اجلـرائم الواجبـة التـسليم يف                
  .معاهدات تسليم اجملرمني اليت تربمها مع دول أخرى

نيكية علـى   أو ُتشجَّع اجلمهورية الدومي   /ويوَصى بأن ُيّتخذ ترتيب للتسليم يف اجلرائم الفرعية و        
  .تطبيق االتفاقية مباشرة يف تلك احلاالت

وفيما يتعلق باجلرائم السياسية، ُتشجَّع اجلمهورية الدومينيكية على كفالة عدم معاملـة اجلـرائم              
وإذا مل تفـّسر الـسلطة القـضائية القـانون          . املشمولة باالتفاقيـة علـى أهنـا جـرائم سياسـية الطـابع            

  . إيضاحات تشريعيةتوفري النظر يف ميكن عندئذبلة، على هذا النحو يف القضايا املق
 الدومينيكيــة علــى إبــالغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة بأهنــا تعتــرب االتفاقيــة  وُتَحــثُّ اجلمهوريــةُ

  .أساسا قانونيا لتسليم املطلوبني
ون وأن  الدومينيكية على أن تضمن امتثاهلا لفترات التقادم الـيت يقّرهـا القـان    وُتشجَّع اجلمهوريةُ 

  .تتخذ التدابري الكفيلة بالتعجيل باإلجراءات يف احلاالت املستعجلة
ــةُ  ــشجَّع اجلمهوري ــة علــى أن تكفــل تقــدمي مواطنيهــا للمحاكمــة يف حــال عــدم     وُت  الدومينيكي

وإذا مل تفـّسر الـسلطة القـضائية القـانون علـى هـذا              . تسليمهم علـى أسـاس املعاهـدات املنطبقـة        
  .  إيضاحات تشريعيةتوفري النظر يف ميكن عندئذة، النحو يف القضايا املقبل

وُتــشجَّع اجلمهوريــة الدومينيكيــة، يف احلــاالت الــيت ال ُيــسلَّم فيهــا أحــد مواطنيهــا لقــضاء مــدة 
العقوبة على أساس املعاهدات املنطبقة، على أن تنظر يف إنفاذ عقوبة فُرضـت مبوجـب القـانون                 

  .ى من هذه العقوبةالداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقّ
ــيت         ــرارات ال ــة يف األخــذ حبــق االســتئناف ضــد الق ــة الدومينيكي ــأن تنظــر اجلمهوري ويوَصــى ب

  .تصدرها احملكمة العليا بشأن تسليم املطلوبني
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أو / الدومينيكيـة علـى إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة لتـسليم املطلـوبني و              وُتشجَّع اجلمهوريةُ 
  .ذه الغايةمواصلة تطبيق االتفاقية هل

    
    ٤٦املادة 

ــة يف اإلجــراءات      ــة املتبادل ــة تقــدمي املــساعدة القانوني ــة الدومينيكي يوَصــى بــأن تكفــل اجلمهوري
القـانون  يطبَّـق   وإذا مل   . املتصلة باجلرائم اليت ُتعترب فيها إحدى الشخـصيات االعتباريـة مـسؤولة           

  . إيضاحات تشريعيةريوفيف تعندئذ  النظر ميكنعلى هذا النحو يف القضايا املقبلة، 
 الدومينيكية على تقييم إمكانية إحالة معلومـات متعلقـة مبـسائل جنائيـة إىل               وُتشجَّع اجلمهوريةُ 

هـذه املعلومـات ميكـن أن تـساعد تلـك           سلطة خمتـصة يف دولـة طـرف أخـرى حيثمـا تعتقـد أن                
ا قـد ُتفـضي إىل      اإلجـراءات اجلنائيـة أو إمتامهـا بنجـاح أو أهنـ           أو  السلطة على القيام بالتحريات     
  .التفاقيةبا طلب عمال إعدادقيام الدولة الطرف األخرى ب

ق اجلمهوريــة الدومينيكيــة االتفاقيــة مباشــرة إذا كــان ذلــك ُييــّسر التعــاون،    ويوَصــى بــأن تطبِّــ 
  .وخصوصا يف غياب ازدواجية التجرمي

 القانونيـة املتبادلـة فيمـا        الدومينيكية أيضا على تقييم إمكانية تقييد املساعدة       وُتشجَّع اجلمهوريةُ 
  .يتعلق بغسل األموال، مقارنة بغريه من اجلرائم، يف ضوء مبدأ ازدواجية التجرمي

 الدومينيكية على إبالغ األمني العـام لألمـم املتحـدة باسـم الـسلطة املركزيـة                 وُتَحثُّ اجلمهوريةُ 
  .ُيقبل تلقي هذه الطلبات هبااليت ُعينت لتلقّي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واللغة اليت 

    
    ٤٨املادة 

 الدومينيكية على أن تواصل تعزيـز تعاوهنـا علـى إنفـاذ القـانون وأن تنظـر يف                   ُتشجَّع اجلمهوريةُ 
  .إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف يف هذا الشأن

    
    ٥٠املادة 

 يلزم من تدابري لتنفيذ تقنيات حترٍّ خاصـة أخـرى،            الدومينيكية باعتماد ما قد    توَصى اجلمهوريةُ 
بالقدر الذي تسمح به املبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي ومبا يتفـق مـع الـشروط الـيت              

  .ينص عليها قانوهنا الداخلي
  .٥٠ من املادة ٤-٢ الدومينيكية باعتماد التدابري املبينة يف الفقرات وتوَصى اجلمهوريةُ

  


