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      خالصة وافية  -انياًث  
      فانواتو    

 حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملكافحة الفساد يف فانواتو يف سياق تنفيذ :مةدِّمق  -١  
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ودخلـت االتفاقيـة    . ٢٠١١ هيوليـ / متـوز  ١٢ت حكومة مجهورية فانواتو إىل االتفاقيـة يف         مَّانض
اتفاقيـة  ) التـصديق علـى   (قـانون   ، مبوجـب    ٢٠١١أغـسطس   / آب ١١ يف فـانواتو يف      ذالنفاز  حيِّ

  .٢٠١٠تحدة ملكافحة الفساد لسنة األمم امل
ع مصادر القـانون    وتتنوَّ.  حكومة برملانية تقوم على منوذج ويستمنستر      وحدوية ذات وفانواتو دولة   

  .١٩٨٠تقالهلا يف عام يف فانواتو نتيجة خلضوعها إلدارة بريطانية فرنسية مشتركة قبل اس
قـوة شـرطة   : وتـشمل املؤسـسات الـيت تـضطلع بـدور رئيـسي يف جتـرمي الفـساد وإنفـاذ القـانون          

ومكتـب أمـني املظـامل؛ ووحـدة االسـتخبارات املاليـة بفـانواتو؛               ؛عي العام ومكتب املدَّ فانواتو؛  
هيئـة  /لنائب العام فيه مكتب ا  أمَّا التعاون الدويل فيضطلع بدور رئيسي       . اخلدمة العمومية وجلنة  
  .نية، ووحدة االستخبارات املاليةاجلرمية عرب الوطمكافحة الدولة، ووحدة قوانني 

عي العـام،  واملسائل اجلنائية، مبـا فيهـا جـرائم الفـساد، ختـضع للمالحقـة القـضائية علـى يـد املـدَّ              
. ٢٠٠٣ العــام لــسنة االدعــاء وقــانون ١٩٨٣ مــن الدســتور الــصادر عــام  ٥٥مبوجــب املــادة 

  .مني املظامل وقوة شرطة فانواتو العام من أعيإىل املدَّحال املسائل اجلنائية وُت
    

      التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  
     تنفيذ املواد قيد االستعراضعلىمالحظات   - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد  (الرشو واملتاجرة بالنفوذ    
  . الرشو واالرتشاء١٩٨٨ قانون العقوبات لسنة  من٧٣من املادة ) ٢(و) ١(جترِّم الفقرتان 
علـى تعريـف كـل مـن الرشـوة واملوظـف            مـن القـانون املـذكور        ٧٣من املادة   ) ٣(وتنص الفقرة   

 أو منصب أو وظيفة أو ميزة، مباشـرة كانـت أو            أشياء مثينة نقود أو    أيَّفالرشوة تعين   . العمومي
سـواء  ( يف اجلمهوريـة  اً رمسيـ ميـارس عمـالً  ص  شـخ  فـيعين أيَّ العمـومي أمَّا املوظـف    . غري مباشرة 

أو موظـف  عـضو    أيَّ، و )كان شرفًيا أو غري شريف، وسـواء كـان داخـل اجلمهوريـة أو خارجهـا               
وُتفـسَّر  . ، مبـا يـشمل مـوظفي الـشرطة واملـوظفني القـضائيني          عموميـة سلطة حملية أو هيئـة      أيِّ  يف  
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وقـد أُكِّـد أنَّ القـضاة       . مل أعـضاء الربملـان    تفسًريا واسـًعا لتـش    " عموميةعضو يف هيئة    أيِّ  عبارة  "
  .ضمن هذا التعريف، غري أنَّه ال توجد أمثلة على ذلكأيضاً بدورهم ُيمكن أن يندرجوا 

 أنَّــه مل ُتجــَر أيُّإالَّ ، ١٩٩٨والرشــوة منــصوٌص عليهــا أيــًضا يف قــانون العمــل القيــادي لــسنة   
شــوة فيمــا يتعلــق باألصــوات االنتخابيــة والر. مالحقــة قــضائية مبوجــب هــذا القــانون إىل اليــوم

  .١٩٨٢ت قانون متثيل الشعب لسنة تندرج حت
 املؤسـسات رشو املوظفني العموميني األجانب ومـوظفي       وال تعاجل أحكام القانون مسألة جترمي       

  . الرشوة يف القطاع اخلاصوكذلكالدولية العمومية، 
 مــن قــانون    بــاء ١٣٠ و٧٣دتني يف املــا (ويتنــاول القــانون بعــض جوانــب املتــاجرة بــالنفوذ      

  ). من قانون العمل القيادي٢٣ و٢٢العقوبات؛ واملادتني 
    

    )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    
 غسل األموال، مبعىن قيـام شـخصٍ مـا،          ٢٠١٢ من قانون عائدات اجلرمية لسنة       ١١جترِّم املادة   

اجلرميــة أو كــان علمــه بــذلك أمــًرا إذا كـان علــى علــم بــأنَّ ممتلكــات بعينــها هــي مــن عائــدات  
أو اسـتخدامها، أو الـضلوع، علـى حنـو مباشـر أو             أو حيازهتـا    هـذه املمتلكـات     باقتنـاء   ،  الًمعقو

أو نقلــها، أو إخفائهــا أو متويــه طبيعتــها  تتعلــق هبــا؛ أو قــام بتبديلــها  غــري مباشــر، يف ترتيبــات  
  . ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هباف فيها أو حركتها أورُّاحلقيقية أو مصدرها أو طريقة التص

  . من قانون العقوبات٣٥إىل  ٢٨املواد من وفيما خيص املشاركة والشروع، ُتطبَّق أحكام 
اجلـرائم  " اخلطـرية بـاجلرائم   "يف حتديـد اجلـرائم األصـلية، وُيقـصد          " اخلطـرية اجلـرائم   "وُيتَّبع هنـج    

 شـهًرا كحـٍد أدىن، أو، يف حالـة    ١٢ فـانواتو الـيت يعاقـب عليهـا بالـسجن       قـوانني املرتكبة ضـد    
 شـهًرا   ١٢، تلك اجلرائم الـيت مـن شـأهنا أن ُيعاقَـب عليهـا بالـسجن                 يف اخلارج اجلرائم املرتكبة   

كانـت  لـو   ماليـني فـاتو كحـد أدىن،      ١٠ شـأن عائـداهتا أن تبلـغ      مـن   كـان   كحٍد أدىن، أو اليت     
  .اجلرمية قد وقعت يف فانواتو

  . وفقًا هلذا التعريفاخلطريةبني اجلرائم وُتعدُّ مجيع جرائم الفساد من 
ومن املمكن أن ُيدان شـخٌص مـا بغـسل األمـوال وباجلرميـة األصـلية مـصدر األمـوال املغـسولة                      

  . من قانون عائدات اجلرمية١١ من املادة )٤( و)٣(مًعا، وفقًا للفقرتني 
  .آلن غسل أموال يف فانواتو حىت ابشأن حاالت مالحقات قضائية ومل ُتجَر أيُّ
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 نقـود أو    احلـصول علـى    مـن قـانون عائـدات اجلرميـة الـيت جتـرِّم              ١٢واإلخفاء مشمولٌ يف املادة     
 أو جلبـها إىل فـانواتو، إذا مـا تـوافرت          ف فيها رُّأو إخفائها أو التص   أخرى أو حيازهتا    ممتلكات  

  .عائدات اجلرميةمن أسباب معقولة تدعو إىل االشتباه يف أهنا 
    

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (اإلثراء غري املشروع  ؛ستغالل الوظائفإساءة ا ؛االختالس    
 يعـين   األمـوال  من قانون العقوبات على أنَّ ارتكاب شخص ما جلرميـة تبديـد              ١٢٣تنصُّ املادة   

 أو إعادهتـا  أو بغـرض     العهـدة  علـى سـبيل      قابلـة لألخـذ يـؤمتن عليهـا       ممتلكـات   أيِّ  قيامه بتـدمري    
باستثناء القروض النقديـة املقدَّمـة بغـرض    (طريقة أخرى أيِّ معها بألغراض حماسبية أو للتعامل     

والتسبب يف خـسائر للغـري عـرب        . )تبديلها، أو قيامه بإهدار مثل هذه املمتلكات أو         )االستهالك
ومثـة أحكــام أخـرى ميكـن أن تــشمل    . )مــن قـانون العقوبـات  ) ب( ١٢٥املـادة  (التبديـد جمـرَّم   

يف ( منصوٌص عليها يف قانون العقوبـات        األموال صور تسريب    االختالس والتبديد وغريمها من   
املمتلكات يف قانون التفـسري لـسنة       تعريف  غري أنَّ   ).  من قانون العقوبات   ١٢٨ و ١٢٦املادتني  
  .، األمر الذي قد حيول دون جناح املالحقات القضائية١٩٨٢

، ومـن مث فهـي   عمـال لتلـك األ " شـخص أيِّ "ارتكـاب  واألحكام املشار إليهـا فيمـا سـبق جتـرِّم           
وظفني تتعلـق مبـ   وقـد قُـدِّمت أمثلـة علـى قـضايا           . تشمل االختالس والتبديد يف القطـاع اخلـاص       

  . على السواءعموميني وبالقطاع اخلاص
يف املـادتني   (وقد أخذت فانواتو إساءة استغالل الوظائف يف االعتبار يف قانون العمـل القيـادي               

فعلـى سـبيل   . ذ ميثِّل حتدًيا علـى صـعيد املمارسـة العمليـة     ومع ذلك، يبدو أنَّ التنفي    ). ٢٣ و ٢٢
املثال قام مكتب أمني املظامل بالتحقيق يف العديد من مسائل تضارب املصاحل وإسـاءة اسـتغالل              

  . منذ سنِّ قانون العمل القياديمالحقات قضائيةأيِّ أنَّه مل ُيفد بإالَّ السلطة، 
ولــدى فــانواتو نظــام .  فــانواتو عليهــا يف قــواننياًمنــصوصاإلثــراء غــري املــشروع لــيس  وجرميــة 

 ٤ اجلـزء    وتنظّمـه أحكـام   لشاغلي املناصب القيادية،    ) للعائدات السنوية (إلقرارات الذمة املالية    
 موظـف يـشغل منـصًبا قيادًيـا وال يقـدِّم إقـرار الذمـة املاليـة أو            وأيُّ. من قـانون العمـل القيـادي      

وإقــرارات الذمــة املاليــة ليــست .  مــذنًبا مبخالفــة القــانونعلــم يكــونمغلوطــاً عــن يقــدِّم إقــراًرا 
  .نتظر إقراره قد يغري ذلك، بيد أنَّ مشروع قانون حرية املعلومات امللالطالع العاممتاحة 

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

 بـأنَّ وقد أفـادت الـسلطات      .  من قانون العقوبات   ٧٩ املادة   بأحكامإعاقة سري العدالة مشمولٌ     
يف " وسـيلة أيِّ  بـ "ل  خُّ تعريف التـد   ويشمل.  هذه املادة تنطبق أثناء مرحلة التحقيق أيًضا       أحكام
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ل يف اإلدالء خُّســري العدالــة حــاالت الوعــد مبزيــة غــري مــستحقة أو عرضــها أو منحهــا للتــد        
 مــن ٨٢ و٨١ومثــة أحكــام إضــافية ميكــن أن ُتطبَّــق علــى هــذا الــصعيد يف املــادتني   . بالــشهادة

  .رائم املتصلة بالدعاوى القضائية العقوبات فيما يتعلق خبداع الشهود واجلقانون
) ألـف -٧٣املـادة  ( إعاقة عمـل ضـباط الـشرطة    نصوص حمدَّدة حتكم جرائمويف قانون العقوبات   

 تنطبق أيًضا على    ٨٧ املادة   ما إذا كانت أحكام   ومل يكن واضًحا    ). ٨٧املادة  (وموظفي احملاكم   
من قانون العقوبـات    ) ج( ٧٩نيابة العامة والقضاة، ومع ذلك فإنَّ نطاق املادة         احملامني وأعضاء ال  

  .شمل مجيع هذه احلاالتييكفي ألن واسٌع مبا 
  .الة يف املمارسة العملية ممكًناونتيجة لعدم وجود أمثلة، مل يكن تقييم تنفيذ أحكام إعاقة سري العد

    
    )٢٦املادة  (مسؤولية الشخصيات االعتبارية    

 مـن قـانون العقوبـات،    ١٨ منـصوٌص عليهـا يف املـادة    اجلنائية للشخصيات االعتباريـة ملسؤولية  ا
مـديريها أو موظفيهـا      أعمـالُ    ة االعتباري يةشريطة أن يكون من املمكن أن ُتنسب إىل الشخص        "

" الشخـصية "وعـالوة علـى ذلـك، فوفقًـا لقـانون التفـسري، فـإنَّ تعـبري                 ".  ومقاصـدهم  املسؤولني
 مـن األشـخاص سـواء كانـت مـسجَّلة أو      مجاعـة  هيئة قانونية أو شركة أو مجعيـة أو   يشمل أيَّ 

  ).٢ملادة ا جدول(غري مسجَّلة 
 قيــد حــاالت ٣ومل ُيختــرب تنفيــذ هــذه األحكــام يف املمارســة العمليــة، بيــد أنَّــه كانــت هنــاك     

  . تلك احلاالتمن املمكن أيضاً مساءلة األشخاص الطبيعيني جنائياً يفالتحقيق وأُكِّد أنَّ 
ني يويف معظــــم احلــــاالت، ال يــــنصُّ القــــانون علــــى عقوبــــات منفــــصلة لألشــــخاص الطبيعــــ

  .وال يف قانون عائدات اجلرمية، باستثناء جرائم غسل األموالشخصيات االعتبارية
    

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
حمـض  "أنَّ  إالَّ  قوبـات،    مـن قـانون الع     ٢٨ و ٣الشروع يف ارتكاب جرمية جمـرَّم وفقًـا للمـادتني           

  ".إلعداد جلرمية ال يشكِّل جرميةا
  .بات جترِّمان كل أشكال املشاركة من قانون العقو٣٥ و٢٨واملادتان 

    
    )٣٧ و٣٠املادتان ( التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ؛املالحقة واملقاضاة واجلزاءات    

 سـنوات   ٧يل املثـال، إىل     ُيعاقَب على معظم جـرائم الفـساد بالـسجن لفتـرات تـصل، علـى سـب                
ووفقًـا للمـادة    .  سنة للتبديد  ١٢غسل األموال، و   وأ سنوات للرشوة    ١٠إلعاقة سري العدالة، و   

  .حكم بالغرامةإىل  من قانون العقوبات، ميكن تغيري احلكم بالسجن ٥١
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 مــن الدســتور، فــإنَّ املــدعي العــام ميلــك الــسلطة التقديريــة للمالحقــة         ٥٥ومبوجــب املــادة  
 مالحقات قضائية فيما يتعلـق بغـسل   ومل ُتجَر أيُّ  . ية، دون أن خيضع للتوجيه أو املراقبة      القضائ

  .األموال أو اجلرائم املنصوص عليها يف قانون العمل القيادي
جرمية استناًدا إىل تعهـد ذلـك       أيِّ   شخًصا ما من املالحقة القضائية يف        يعفيوللمدعي العام أن    

قيـام ذلـك الـشخص بتقـدمي        بشأن  ينها أو إىل تفاهم أو توقُّع       الشخص بتقدمي أدلة يف دعوى بع     
 احلـصانة مـن املالحقـة القـضائية     وقد أُوضـح أنَّ ).  العاماالدعاء من قانون  ٩املادة  (تلك األدلة   

وميكـن أن ُيعتـرب اإلقـرار بالـذنب والتعـاون مـع الـشرطة             . أنَّ ذلك مل خيتـرب    إالَّ  كن أن ُتكفل،    مي
  .بة عوامل خمفِّفة للعقوبةوالنيابة العامة مبثا

وال تكفل فانواتو احلصانة من املالحقة القضائية اجلنائية للموظفني العموميني، باستثناء مـا هـو               
وتنصُّ هاتان املادتان على عـدم جـواز إلقـاء          .  من الدستور  ٣٢ و ٢٧منصوص عليه يف املادتني     

و مالحقتـهم قـضائًيا أثنـاء دور         أ للزعمـاء القبض على أعضاء الربملان أو أعضاء اجمللـس الـوطين           
 تأجيـل   يتعـذَّر أي عنـدما    (ومع ذلك، فثمة استثناءات ممكنـة يف الظـروف االسـتثنائية            . االنعقاد

  ).اً قضائيمالحقته أو القبض على املتهم
 الكفالة، وتنصُّ علـى     ٢٠٠٣ من قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة       ٧٠ إىل   ٦٠وتنظِّم املواد من    

  . عة للمحاكم يف حتديد شروط الكفالةسلطات تقديرية واس
ووفقًـا  . ٢٠٠٦ لـسنة  اإلصالحيات من قانون ٥٤ إىل ٥٠واإلفراج املشروط تنظِّمه املواد من      

مبوجـب   شهًرا ُيطلق سـراحه  ١٢ ملدة أقل من باحلبس حكًما ينفّذ سجني   ، فإنَّ أيَّ  ٥١للمادة  
 باســتثناء غريهــم مـن الــسجناء أمَّــا و.  اإلفــراج املـشروط تلقائًيــا بعــد انقـضاء نــصف املـدة   نظـام 

 مبوجـب نظـام   احلـق يف أن َينظـر يف اإلفـراج عنـهم            فلـهم   احملكوم عليهم بالسجن مدى احليـاة،       
. اإلفراج املشروط جملٌس حملٌي لإلفـراج املـشروط بنـاًء علـى طلبـهم وبعـد انقـضاء نـصف املـدة          

يف املقـام األول    (املـشروط    تؤخـذ يف االعتبـار عنـد النظـر يف مـنح اإلفـراج                عديـدة ومثة عوامـل    
عات بشأن جناح عملية إعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع، وسـلوك الـسجني،      قُّمة اجملتمعية، والتو السال

  ).وخطورة اجلرمية
 اخلدمـة واجلزاءات اإلدارية، من قبيـل الفـصل والتجريـد مـن األهليـة، منـصوٌص عليهـا يف قـانون                     

ــة ــسبَّب  (العمومي ــصل امل ــادة : الف ــصل ٢٩امل ــة   ، الف ــة جنائي ــى إدان ــاًء عل ــادة : بن ــف-٢٩امل   ). أل
 شخٌص ُجرِّد من أهليته لشغل منصب رمسي نتيجة         اخلدمة العمومية وال ميكن أن ُيعيَّن يف أجهزة       

 هـي املـسؤولة عـن       اخلدمـة العموميـة   وجلنـة   .  سنوات علـى األقـل     ٤  انقضاء بعدإالَّ  إلدانة جنائية   
ــة ال  ــةالبـــت يف حـــاالت العـــاملني يف جمـــال اخلدمـ ــا يـــشمل املـــوظَّفني يف الـــوزارات،  عموميـ ، مبـ
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 واهليئــات واألجهــزة التابعــة حلكومــة    الدولــة، نــهمالــذين تعيِّاملناصــب أصــحاب واإلدارات، و
). اخلدمـة العامـة   ، قـانون    ٢املـادة   (فانواتو، على النحو الذي حيدده رئيس الوزراء وفقًـا للقـانون            

ولضباط الـشرطة  . ظَّفون املعيَّنون يف مناصب سياسية املواخلدمة العموميةوُيستثىن من والية جلنة    
  . خاصة هبممنفصلةوالقوات املسلحة واملدرسني واملوظفني القضائيني جلانٌ 

 عـن   ني املتـهمني  عمـومي ال نيوظفاملـ  وقـف    اخلدمـة العموميـة تتـوخى     وال توجد أحكاٌم يف قانون      
لتوقيـع   موازيـة اتباع إجـراءات    نَّه ميكن    غري أ  .أو اختاذ تدابري مماثلة بشأهنم حلني احملاكمة      العمل  

  .رضت الواقعة على جلنة اخلدمة العموميةُعإذا ما تأديبية عليهم جزاءات 
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
 حلمايــة الــشهود، باســتثناء حــاالت حمــدودة لــضحايا العنــف  حمــّددةلــيس لــدى فــانواتو تــدابري  

أنَّه ميكـن فـتح حتقيـق يف إعاقـة     ب الشهود، ولترهيبشرطة بوقوع حاالت    وقد أفادت ال  . زيل  املن
  . يف مسألة من هذا القبيلإجراء حتقيق تامأنَّه مل يسبق إالَّ سري العدالة يف مثل هذه احلاالت؛ 

ــز ــسنة   وال جيي ــة ل ــانون العقــود واملناقــصات احلكومي ــؤدي وظيفــة يف  يِّ أل ٢٠٠١ ق شــخص ي
ــا أو مييِّــز ضــده ألنَّ ذلــك  حلــساهبا أنت أو إحــدى الــوزارات أو اإلدارا  يــؤذي موظفًــا عمومًي

  )). ٢( جــيم-١٣املــادة  ( أو مزعومــة يف عمليــة املناقــصةفعليــةاملوظــف قــد أبلــغ عــن خمالفــات 
مـزاعم  أيِّ ا خيـص اإلبـالغ عـن        وال توجد أحكاٌم مشاهبة حلماية مجيع املوظفني العموميني فيمـ         

  .الفسادبشأن 
    

    )٤٠ و٣١املادتان ( السرية املصرفية ؛جز واملصادرةالتجميد واحل    
 الـيت تتبـّين صـلتها      املمتلكـات    نـزع ملكيـة    مـن قـانون عائـدات اجلرميـة          ٢٠ و ١٥تنظِّم املادتان   

 اسـُتخدمت يف ارتكـاب      إذااملراد استخدامها يف ارتكاب جرمية أو       أي إذا كان    جبرمية خطرية،   
، قــانون ٢املــادة (عائــدات اجلرميــة كانــت مــن  هلــا صــلة بارتكــاب جرميــة، أو كــان جرميــة أو 

  ).عائدات اجلرمية
 علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر        األموال املـستمدَّة أو املتأتيـة     وُتعرَّف عائدات اجلرمية على أنَّها      

 املبدَّلـة أو احملوَّلـة إىل ممتلكـات أخـرى         من جرمية خطـرية، وتـشمل أيـًضا املمتلكـات والـدخول             
 األمــوال مــن تلــك املتأتيــةأو املــستمدَّة ا مــن املكتــسبات االقتــصادية  ورؤوس األمــوال وغريهــ

 متثّلـه  بغريهـا، ُيعتـرب اجلـزء الـذي          األموالفإذا امتزجت هذه    ). ، قانون عائدات اجلرمية   ٥املادة  (
  .مبثابة عائدات اجلرميةفيها العائدات األصلية 
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العمـل القيـادي مـصادرة عائـدات         من قـانون     ٤٤ من قانون العقوبات واملادة      ٥٣وتنظِّم املادة   
  .املمتلكاتاجلرمية و

القيـام   مـن قـانون العقوبـات        ٥٩ و ٥٦ من قـانون عائـدات اجلرميـة واملادتـان           ٣٧وتكفل املادة   
  .التفتيش والضبطبعمليات 

  بـاإلجراءات الواجبـة     املاليـة    تللمؤسـسا وميكن لوحـدة االسـتخبارات املاليـة أن ُتـصدر توجيهـات             
 ‘١ ‘)١( ألـف -١٣واو و-١٣التفاصيل تنظِّمهـا املادتـان   ( أيام  ٥ ملدة تصل إىل     مبا يشمل التجميد  

عــدة وقــد مورســت هــذه الــصالحية يف ). ٢٠٠٥مــن قــانون اإلبــالغ عــن املعــامالت املاليــة لــسنة 
تكفـل  ‘١‘ ألـف -١٣ولدى وحدة االستخبارات املالية صالحيات أخـرى مبوجـب املـادة            . حاالت

  .حتقيقأيِّ  لتيسري ؤسسات املاليةهلا توجيه امل
وجتميـدها   املمتلكـات املـشبوهة وتعقُّبـها وضـبطها          الكـشف عـن    عـن    ةمـسؤول فـانواتو    شرطة   وقوة

، ) من قانون عائـدات اجلرميـة  ٣٨ و٣٧ من قانون اإلجراءات اجلنائية، واملادتان   ٥٩ إىل   ٥٥املواد  (
 مـن قـانون     ٥٥املـادة    (تلكـات لتقييـد التـصرُّف يف املم     م بطلب الستصدار أوامـر      دَّتقت أن   اوميكن هل 

  ).ألف من قانون اإلجراءات اجلنائية-٨٢املادة  (بإبرازهاأو أوامر ) اإلجراءات اجلنائية
 من قانون عائدات اجلرمية إىل النائب العام بـإدارة املمتلكـات اجملمَّـدة              ٤٩ و ٤٨وتعهد املادتان   

  .أو املضبوطة وفقًا ألمر من احملكمة
  .ون املساس حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية هذه األحكام دوُتطبَّق
فاملـصارف ُملزمـة    .  قانون اإلبالغ عن املعـامالت املاليـة حمـل قـوانني الـسرية املـصرفية               لَّوقد ح 

أيـة سـجالت تريـد االطـالع         لوحـدة االسـتخبارات املاليـة أو أجهـزة إنفـاذ القـانون،               بأن تتـيح  
 مــن ١٤واو، و-١٣هــاء، و-١٣دال، و-١٣، وألــف-١٣املــواد  ( أو تــأمر هبــا احملــاكمعليهــا

  ).قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية
    

    )٤١ و٢٩املادتان ( السجل اجلنائي ؛التقادم    
وفيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت ُيعاقـب عليهـا            . التقـادم فتـرات    مـن قـانون العقوبـات        ١٥ املـادة    حتّدد

 سنة؛ أمَّا اجلرائم اليت ُيعاقـب عليهـا   ٢٠  تكون فترة التقادم، سنوات ١٠بالسجن ملدة تزيد على     
.  سـنوات ٥ سنوات، فتكون فترة التقـادم فيهـا   ١٠ وال تتجاوز  أشهر   ٣بالسجن ملدة تزيد على     

 ٥ومــن مث فــإنَّ فتــرة التقــادم فيمــا يتعلــق بالرشــوة وغــسل األمــوال وإعاقــة ســري العدالــة تكــون    
  .املنصوص عليها قصرية نسبًياالزمنية أنَّ األطر بوقد سلَّمت السلطات يف فانواتو . سنوات
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    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
 يف إقلـيم  تشمل الوالية القـضائية احلـاالت الـيت ُترتكـب فيهـا اجلرميـة أو ُيرتكـب أحـد أركاهنـا                      

فانواتو، مبا يشمل املياه اإلقليمية واجملال اجلوي، ومجيـع الـسفن والطـائرات املدنيـة املـسجَّلة يف                 
  ).من قانون العقوبات) أ(٢ و١املادتان ( فانواتو مجهورية

جرميـة  أيِّ مـن قـانون العقوبـات، فـإنَّ لفـانواتو الواليـة القـضائية علـى          ) ب( ٢ومبوجب املـادة    
  . النقود احملليةجرائم تزييف األمن القومي أو متس

ــه قــضائًيا إذا كــان شــ  يف اخلــ فــانواتو جرميــة مــنوإذا ارتكــب مــواطن  رط ارج، جيــوز مالحقت
  ). من قانون العقوبات٤املادة (ازدواجية التجرمي مستوفًى 

    
    )٣٥ و٣٤املادتان ( التعويض عن الضرر ؛ الفسادأفعالعواقب     

ــذكر أيُّ ــانواتو  مل ُت ومــع ذلــك، ففــي املمارســة   .  صــور ملموســة لإلجــراءات االنتــصافية يف ف
  . أعمال الفسادتعاجلالعملية، توجد بعض التدابري اليت 

أيِّ  أو التعــويض، أو بــرد جــرب األضــرار بــسداد التكــاليف أو تــأمر اجلــاينن احملكمــة أن فبإمكــا
 مـن قـانون     ٤٢املـادة    (حىت وإن مل تكن قد أصدرت حكمها عليـه بعـد عنـد إدانتـه              ممتلكات،  
 بـرد  تـأمر اجلـاين، عنـد إدانتـه،     من قانون العقوبـات للمحكمـة أن   ٥٤املادة  جتيز  و). العقوبات

  .قانوناً الشخص الذي حيق له حيازهتا املمتلكات إىل
 القوانني أو املبادئ األخرى الـيت تـنص علـى التعـويض عـن               بتطبيقومل تتضح التفاصيل املتعلقة     

  .لضرر أو عن اإلخالل بالعقودا
    

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتصة والتنسيق فيما بني السلطات املتخصِّ    
وداخل جهاز الشرطة، تتوىل الوحدات املسؤولة . جهزةتتوزع والية مكافحة الفساد على عدة أ  

  .، واالحتيال، واالستخبارات، واجلرمية عرب الوطنية جرائَم الفساداجلرائم اخلطريةعن 
ــق يف       ــن التحقي ــسؤولية ع ــامل بامل ــني املظ ــب أم ــضطلع مكت ــه أيُّ  أيِّ وي ــوم ب ــلوك يق ــاز س  جه

 علـى ذلـك، حيقـق أمـني         ةًوعـالو . اريـة  قانون أو ممارسـة إد     عيوب تعتري أيَّ  أيِّ  حكومي ويف   
  . حتقيقًا٨٧١املظامل يف مزاعم خمالفة قانون العمل القيادي، وقد أجرى إىل اآلن 

ويتلقــى املكتــب البالغــات مــن جهــاز الــشرطة . وكــالء نيابــة ٧ويعمــل مبكتــب املــدَّعي العــام 
  .وجيب عليه النظر يف البالغات احملوَّلة إليه من أمني املظامل
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 مبوجب قانون اإلبالغ عن املعـامالت       ٢٠٠٤ست وحدة االستخبارات املالية يف عام       وقد تأس 
 ٤ولـدى الوحـدة   . ترفـع تقاريرهـا إليـه   أنَّهـا ال  إالَّ  الوحدة مكتـب النائـب العـام،         وتتبع. املالية

  . مع أجهزة إنفاذ القانون األخرىموظفني يعملون بالتعاون
    

    يِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٢  
الفـصل  تنفيـذ  دة يف  مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ     فيمـا يلـي املعـامل البـارزة     إمجاال،  

  :الثالث من االتفاقية
قيام وحدة االستخبارات املالية بتدريب مؤسسات اخلدمات املالية والعكـس، مـع              •  

  .أخذ األولويات يف االعتبار عرب توعية القطاعات املعرَّضة خلطر الفساد
  .وتسيري عمله بفعاليةيف اجملتمع  برنامج إعادة اإلدماج قيام إدارة اإلصالحيات بإنشاء  •  

    
    التنفيذاليت تواجه يات دِّتحال  - ٣- ٢  

  : تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادزيادةمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح 
مـن  ) أ (٢ النطـاق املبـيَّن يف املـادة      يغطـي التأكُّد من أنَّ تعريف املوظـف العمـومي           •  

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، ويـشمل األشـخاص الـذين يـؤدون وظيفـة                 
  .موميةع منشأة لصاحل عمومية

، العموميـة  الدوليـة    املؤسـسات جترمي رشو املوظفني العموميني األجانـب ومـوظفي           •  
  .والنظر يف جترمي ارتشائهم

فوذ علـى حنـو أكثـر       يف تعديل التـشريعات حـىت تـسمح بتجـرمي املتـاجرة بـالن              النظر  •  
  . بغية تعزيز اليقني القانوينوضوًحا وصراحة

  .ع اخلاصالنظر يف جترمي الرشوة يف القطا  •  
التأكُّد من أنَّ مجيع صور االختالس والتبديد جمرمةٌ وأنَّ نطاق تعريـف املمتلكـات                •  

  .واسع على حنو كاف
ال شـاغلي  (جلميع املوظفني العموميني بالنسبة النظر يف جترمي إساءة استغالل الوظائف    •  

  ).يص عليه يف قانون العمل القياداملناصب القيادية فحسب، وفق ما هو منصو
  .فعالً جنائياً اإلثراء غري املشروع العتبارالنظر يف اعتماد تدابري   •  
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 كيفيـة تنفيـذ     ورصـد  .قـضائياً إيالء األولوية للتحقيق يف جرائم الفساد ومالحقتها          •  
 وتقييمـه حـىت يتـأتى اختـاذ التـدابري           الواقـع  جـرائم الفـساد يف       إجراءات التعامل مـع   
  .الالزمة لتعزيز التنفيذ

 علــى اجملــرمني مبــا يــشمل  اً وردعــاًار غرامــات وجــزاءات أكثــر فعاليــة وتناســب إقــر  •  
  .الشخصيات االعتبارية

 لتـــشمل مجيـــع املـــوظفني اخلدمـــة العموميـــةالنظـــر يف توســـيع نطـــاق عمـــل جلنـــة   •  
العموميني، وإضفاء التجانس على طريقة التعامل مع املوظفني العمـوميني يف مجيـع       

  .خيص أحكام االتفاقية فيما جلان اخلدمة القائمة
اختــاذ تــدابري تــشريعية وغــري تــشريعية، حــسب االقتــضاء، لكفالــة احلمايــة للــشهود   •  

  .أو الترهيبواخلرباء من االنتقام 
غــون عــن لِّخاص الــذين يبالنظــر يف اســتحداث املزيــد مــن األحكــام حلمايــة األشــ    •  

  .استناداً إىل أسباب معقولةأعمال الفساد حبسن نية 
 عواقب الفساد وفق ما هو منصوص عليـه         تطبيقها ملعاجلة  التدابري اليت ميكن     حتديد  •  

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وتعزيز تطبيق هـذه التـدابري             ٣٤يف املادة   
  .يف املمارسة العملية

التأكُّد من وجود تدابري كافيـة لكفالـة التعـويض عـن اخلـسائر النامجـة عـن أعمـال                •  
  . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٣٥ا يتفق مع املادة الفساد، مب

التأكُّــد مــن أنَّ مــدة التقــادم طويلــة مبــا يكفــي فيمــا يتعلــق جبميــع جــرائم الفــساد،    •  
 مـــدة التقـــادم يف احلـــاالت توقـــف احتـــسابوكـــذا التأكُّـــد مـــن أنَّ التـــشريعات 

  . من العدالةرَّد ف عندما يكون اجلاين املزعوم قاملنصوص عليها وال سيما
األجهـزة   التنـسيق والتعـاون فيمـا بـني          بتعزيـز مكافحـة الفـساد     تـدابري   حتسني كفـاءة      •  

ملعوِّقـات  ا وللعمـل علـى إزالـة     مـوارد كافيـة لبنـاء القـدرات         وينبغـي إتاحـة     . املختلفة
  .بأعمال التحقيق واملالحقة القضائية واملقاضاة فيما يتعلق املتأّخرة األعمال وإجناز

    
    االتفاقيةاليت ُحدِّدت من أجل حتسني املساعدة التقنية من حتياجات اال  - ٤- ٢  

وفيمــا يتعلــق .  املــساعدة التقنيــةجوانــبأشــارت فــانواتو إىل أنَّهــا ســتحتاج إىل جمموعــة مــن   
 يِّـــدة اجلاحلـــصول علـــى مـــوجزات باملمارســـاتبـــالتجرمي، تـــشمل هـــذه املـــساعدة باألســـاس 
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ــستفادة،   ــدروس امل ــوفري ووال ــة، و  ت ــشريعات النموذجي ــة، والت ــشورة القانوني ــى  امل ــساعدة عل امل
مـن أجـل    وفيما خيص إنفاذ القانون، فثمة حاجة إىل برامج لبنـاء القـدرات             . الصياغة التشريعية 

مـن  غني وتدريبات على املوضوعات املتصلة مبكافحة الفـساد         لِّ برامج حلماية الشهود واملب    وضع
ومكتب أمني املظامل وأعـضاء النيابـة العامـة الـذين            ) األدلة  مجع طرائقمثل  (أجل أفراد الشرطة    

كمـا كـان هنـاك طلـب خـاص بوضـع خطـة عمـل للتنفيـذ وملـساعدة                    .  جرائم الفـساد   يعاجلون
  . على وضع نظام إلدارة الشكاوىاخلدمة العموميةجلنة 

    
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

    عراض تنفيذ املواد قيد االستعلىمالحظات   - ١- ٣  
   اجلنائية اإلجراءات نقل ؛ل األشخاص احملكوم عليهم نق؛اجملرمنيتسليم     

    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (
ــسليم        ــانون ت ــا يف ق ــصوٌص عليه ــا من ــانواتو وإليه ــوبني مــن ف ــسليم املطل اإلجــراءات املنظِّمــة لت

ن تكـون   وأ جتـرمي الـسلوك املعـين        ازدواجيـة وُيشترط لتسليم املطلـوبني     . ٢٠٠٢املطلوبني لسنة   
مـن تـدابري احلرمـان مـن احلريـة، ملـدة            غريه   السجن، أو    هي على هذا السلوك     العقوبة القصوى 

ــسليم املطلــوبني معاهــدة"وُيفــسَّر مفهــوم  )). ١( ٣املــادة ( شــهًرا ١٢ال تقــل عــن  تفــسًريا "  ت
واسًعا يف فـانواتو ليـشمل بلـدان الكومنولـث، وبلـدان جنـوب احملـيط اهلـادئ، وبلـدان اجملاملـة                      

مبوجـب اللـوائح التنظيميـة أو ُيـصدِّق النائـب العـام         " بلـدان التـسليم   "القضائية اليت ُتمـنح صـفة       
كانــت فــانواتو قــد و)). ج( )١( ٢املــادة (ألغــراض طلــب بعينــه " بلــدان تــسليم"علــى كوهنــا 

، وميكنها أن تـستند إىل خطـة لنـدن لتـسليم املطلـوبني              ١٩٨٠انضمَّت إىل الكومنولث يف عام      
ولـيس لـدى    . ، غـري أنَّهـا مل تـستخدمها إىل اآلن         )خطة لنـدن   (٢٠٠٢ومنولث لسنة   داخل الك 
 اتفاقات أو ترتيبات إضافية لتسليم املطلـوبني، وإن كـان ميكنـها، مـن حيـث املبـدأ،        فانواتو أيُّ 

 مـن   أيٍّكـسند قـانوين لتـسليم املطلـوبني يف          األمم املتحدة ملكافحة الفـساد      أن تستخدم اتفاقية    
  .تفاقيةبتلك االتعلقة اجلرائم امل

نَّ بعـض اجلـرائم     إة التجرمي قد يكون إشكالًيا، إذ       ضون أنَّ اشتراط ازدواجي   رِوقد الحظ املستع  
 فـانواتو   غـري منـصوص عليهـا يف تـشريعات         باتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد         ذات الصلة 

  ).قطاع اخلاصرشو املوظفني العموميني األجانب والرشوة يف ال: على سبيل املثال(
وال تشترط فانواتو وجود معاهدة لتسليم املطلـوبني مـع بلـدان الكومنولـث وبلـدان جنـوب احملـيط                    

 بأسـباب   شـاملة ن قائمـة    مَّ مـن القـانون تتـض      ٤واملادة  . اهلادئ، بينما تشترط ذلك مع سائر البلدان      
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واحتمـال أن   ؛   الطـابع   سياسـية  موضـوع الطلـب   رفض تسليم املطلوبني، مبـا يف ذلـك كـون اجلرميـة             
العـرق أو الـدين أو اجلنـسية أو اآلراء          تكون أسباب املالحقة القضائية أو العقوبة املوقعة راجعـة إىل           

ــن  ــسياسية أو اجلــنس أو امل ــة؛ ووقــوع اجلرميــة    ال ــة االجتماعي ــانون  موضــوع الطلــب يف زل  نطــاق الق
وقت أو العفو أو غري ذلـك   القانون اجلنائي العادي؛ واحلصانة نتيجة النقضاء الوحده الالعسكري  

كمـا أنَّ فـانواتو ال تـرفض طلًبـا للتـسليم اسـتناًدا        . من األسباب؛ واحملاكمة مرتني على نفـس اجلـرم        
  ).من قانون تسليم املطلوبني) أ() ٤( ٣املادة  (تتعلق مبسائل ضريبيةفقط إىل كون اجلرمية 

فهـي ختتلـف    .مقـدِّم الطلـب   لبلد  ل تبعاً لإلثبات،   متباينةويفرض قانون تسليم املطلوبني شروطًا      
ــا إذا   ــاً مل ــث   تبع ــدان الكومنول ــن بل ــادئ    )٣اجلــزء (كــان م ــوب احملــيط اهل ــدان جن ــن بل   ، أو م

ن  مـن بلـدا   كـان أو  ) ٥ اجلـزء ( بينه وبني فانواتو معاهدة لتـسليم املطلـوبني          كان، أو   )٤ اجلزء(
  ).٦ اجلزء(اجملاملة القضائية 

 بـشأن    املطلـوبني  مسألة القـبض علـى     قانون تسليم املطلوبني      من ٢اجلزء   من   ٢ القسمويتناول  
ــة بإصــدار   .جــرائم تــستوجب التــسليم  ــة للتعامــل مــع الطلبــات العاجل ــانواتو آلي  أمــر  ولــدى ف

ي الطلبات مـن هـذا القبيـل أيـًضا عـرب املنظمـة الدوليـة للـشرطة                  قِّ وميكن تل  .باحلبس االحتياطي 
  ).اإلنتربول(اجلنائية 

 ولكنـها ن قانون تسليم املطلوبني على رفض التسليم علـى أسـاس اجلنـسية،               م ٦٠وتنص املادة   
إذا ما ُرفض تسليم شـخص مـن       و)). ب( ١الفقرة  ( لتقدير النائب العام     تشترط إخضاع األمر  

والتـسليم املؤقـت ملـواطين فـانواتو بغـرض        . هذا القبيل، فمن املمكن مالحقتـه قـضائًيا ومعاقبتـه         
وجيـوز لفـانواتو أن تـرفض قبـول طلـب      ). من قانون تسليم املطلوبني   ١٩املادة  (احملاكمة ممكن   

 للدولة الطالبـة إذا كـان احلكـم قـد           الوطينمبوجب القانون   صادر  للتسليم إلنفاذ حكم قضائي     
  ).من قانون تسليم املطلوبني) ح( ٤املادة (صدر غيابًيا 

املـادة  (ام هبـا الـدعاوى اجلنائيـة        ويف فانواتو ُتقام دعاوى تسليم املطلوبني بنفس الطريقة اليت ُتقـ          
ــن قــانون تــسليم املطلــوبني   ٥ والــضمانات العامــة للمعاملــة العادلــة منــصوٌص عليهــا يف      ).  م

وقــانون ) ١٤املــادة :  احملاكمــةأثنــاء حقــوق املتــهم(، وقــانون العقوبــات )٣٧املــادة (الدســتور 
  ).٨١املادة : افتراض الرباءة(اإلجراءات اجلنائية 

 تشترط التشاور مع الدولة الطالبـة قبـل رفـض طلـب التـسليم،               اًن أحكام مَّ تتض والتشريعات ال 
  .بالفعل من هذا القبيل سبق وأن أُجريت مشاوراتغري أنَّ 

فـإىل اآلن مل تتلـق      . تـسليم املطلـوبني   حـاالت   وليس لـدى فـانواتو خـربة كـبرية يف التعامـل مـع               
  .طلباتأيِّ ني املاضيني مل تقم بإرسال  طلبات لتسليم املطلوبني، ويف العام٣إالَّ فانواتو 
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  .هي النائب العاموالسلطة املسؤولة عن تسليم املطلوبني وعن املساعدة القانونية املتبادلة يف فانواتو 
، وإن  بلدانـه  لنقل اجملرمني املدانني داخـل       ثالكومنولطرف يف خطة    هي حبكم الواقع    وفانواتو  

اتفاقـات أو ترتيبـات ختـص       أيِّ  ا مل يسبق هلـا إبـرام        مل يسبق هلا أن استخدمت هذه اخلطة، كم       
ــيهم  ــة  ٤٧ علــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق باملــادة   ةًوعــالو. نقــل األشــخاص احملكــوم عل    مــن اتفاقي

  .ل الدعاوى اجلنائية يف فانواتونقلعملية أيِّ تنفيذ األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مل يسبق 
    

    )٤٦ املادة(املساعدة القانونية املتبادلة     
اإلجراءات املنظِّمة للمساعدة القانونية املتبادلة منـصوٌص عليهـا يف قـانون املـساعدة املتبادلـة يف                 

ومـن حيـث املبـدأ، فـإنَّ اخلطـة املتعلقـة            .  وقانون عائـدات اجلرميـة     ٢٠٠٥املسائل اجلنائية لسنة    
 أيــًضا، غــري أنَّهــا مل باملــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة داخــل الكومنولــث تنطبــق

  .بالفعليسبق أن اسُتخدمت 
 فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املنـصوص          املـساعدة   مـن  أكـرب قـدر ممكـن     وفانواتو على استعداد ألن تقـدِّم       

أنَّ هـذه املـساعدة   إالَّ عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عند طلب الدول األعـضاء،            
  ). من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية٥ملادة ا(مشروطة مبوافقة النائب العام 

 ٧واجلــزء ) املــساعدة يف التفتــيش والــضبط   (٤وينطبــق اشــتراط ازدواجيــة التجــرمي علــى اجلــزء      
دون غريمهـا  من قانون املساعدة املتبادلة يف املـسائل اجلنائيـة،      ) املساعدة فيما خيص عائدات اجلرمية    (

  . األخرى األجزاءتلك على املنطبقاعُترب مبدأ املعاملة باملثل هو  وقد .من أجزاء القانون
  .الشخصيات االعتباريةوال توجد أمثلة على املساعدة القانونية املتبادلة فيما خيص 

مـن  ) ٣ (٤٦وبصفة عامة فإنَّ بوسع فانواتو أن تقدِّم أنواع املـساعدة املنـصوص عليهـا يف املـادة       
 مـن قـانون املـساعدة    ٧و ٤و ٣ ، واألجـزاء ٢ و١املـواد  (فحـة الفـساد   اتفاقية األمـم املتحـدة ملكا   

 من قـانون  ٣وينصُّ اجلزء ). ألف من قانون عائدات اجلرمية   -٥و ٤واملتبادلة يف املسائل اجلنائية،     
 ٧ مـن اجلـزء      ٢ والقسم) العقوبات املالية واملسائل ذات الصلة    وأوامر املصادرة   (عائدات اجلرمية   

علــى ) املــساعدة فيمــا خيــص عائــدات اجلرميــة (ة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة مــن قــانون املــساعد
وال توجد أحكام بشأن استرداد املوجـودات وفقًـا للفـصل اخلـامس             . املصادرة استناًدا إىل اإلدانة   

  .من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ولكنـها  . معلومـات أيِّ  ل إرسـال    وتشترط فانواتو تقدمي طلب للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة قبـ           

ــه   ــة     أوضــحت أن ــواردة يف طلــب للمــساعدة القانوني ــا أن تبقــى املعلومــات ال مــىت كــان مطلوًب
أو أن يقتــصر )  مــن قــانون املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة     ٦٣املــادة (املتبادلــة ســريةً  
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) نائيـة بادلـة يف املـسائل اجل      مـن قـانون املـساعدة املت       ٦٢املـادة   (استخدامها على أهـداف حمـدَّدة       
  . هذا الطلبتليبفسوف 

عقبة أمام تقدمي املـساعدة القانونيـة فيمـا     أيَّوقد أوضحت السلطات أنَّ السرية املصرفية ال تشكِّل    
  ). من قانون اإلبالغ عن املعامالت املالية١٤و) الد(١٣املادتان (يتعلق جبرائم غسل األموال 

ــانواتو أن تنقــل األشــ   ــى اجملــرمني  خاص احملتجــزين ألغــراض  وميكــن لف ــة والتعــرُّف عل ــد اهلوي  حتدي
 مـن قـانون املـساعدة املتبادلـة         ٥واإلدالء بالشهادة وغري ذلك من أساليب املساعدة، مبوجب اجلزء          

  ).٢٥املادة ( يف فانواتو لألشخاص املتواجدينإالَّ يف املسائل اجلنائية؛ وال ُتكفل احلصانة 
 البلـدان األجنبيـة  نون املساعدة املتبادلة يف املـسائل اجلنائيـة كيفيـة تقـدمي           من قا  ٦ املادة   وتوضِّح
  .ملساعدة القانونية املتبادلةا لطلبات

ــادة   ــة، ميكــن اســتجواب      ٥٥واســتناًدا إىل امل ــسائل اجلنائي ــة يف امل ــساعدة املتبادل ــانون امل  مــن ق
  . عرب وصلة فيديوالشهود

ــواد   ــشمل امل ــساعد  ١٠ و٩ و٨وت ــانون امل ــن ق ــرفض     م ــة أســباب ال ــسائل اجلنائي ــة يف امل ة املتبادل
  .ملساعدةلطلبات ا) ١٠ و٩حسب قرار النائب العام، املادتان (واالختياري ) ٨املادة (الوجويب 

    
  ي اخلاصة رِّ أساليب التح؛ التحقيقات املشتركة؛إنفاذ القانونجمال التعاون يف     

    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
إنفــاذ القــانون، مبــا يف ذلــك التحقيقــات جمــال تيــسري التعــاون يف لخمتلفــة لــدى فــانواتو وســائل 

وكطـرف يف   . فلديها ترتيب مع الشرطة االحتاديـة األسـترالية بـشأن التعـاون املباشـر             . املشتركة
، يف امت الشرطة االحتاديـة األسـترالية   شبكة بلدان احمليط اهلادئ ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية، ق        

اجلرمية عرب الوطنيـة التابعـة   مكافحة  بإنشاء وحدة ،إنفاذ القانونجمال  يف  برناجمها للتعاون   إطار  
  .لقوة شرطة فانواتو
 شـبكة بلـدان احملـيط اهلـادئ        الذي تأسست مبوجبه   املتعدد األطراف    االتفاقوفانواتو طرف يف    

املنطقـة، ويف ترتيـب متعـدد األطـراف بـني رؤسـاء أجهـزة        تلك يف ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية   
وجمموعـة  نتـدى  امل أمانـة  والترتيبـات الـيت وضـعت مـن خـالل     الشرطة يف منطقة احمليط اهلـادئ،       

بفيجـي ومكتـب    ) اإلنتربـول ( ومكتـب املنظمـة الدوليـة للـشرطة اجلنائيـة            رأس احلربة امليالنيزية  
 يفمكافحة اجلرميـة عـرب الوطنيـة    كما أنَّ قوة شرطة فانواتو عضو يف جلنة        . اإلنتربول بنيوزيلندا 
  .منطقة احمليط اهلادئ
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يف وحـدة   ( قـوة شـرطة فـانواتو        للعمـل لـدى    أفراد من الشرطة االحتاديـة األسـترالية         انتدبوقد  
كمــا انُتــدب ضــباط شــرطة مــن فــانواتو إىل  . كــضباط اتــصال) اجلرميــة عــرب الوطنيــةمكافحــة 

وسـاموا عـرب    اجلرميـة عـرب الوطنيـة إىل فيجـي          مكافحة  الشرطة االحتادية األسترالية، ومن وحدة      
  .شبكة بلدان احمليط اهلادئ ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية

 مـذكرات تفـاهم مـع وحـدات اسـتخبارات          ٧وقد وقَّعت وحدة االستخبارات املالية بفـانواتو        
 وحـدات االسـتخبارات املاليـة مبنطقـة احملـيط اهلـادئ،             رابطـة مالية أجنبية، وهي أيًضا عضو يف       
ئ املعـــين بغـــسل األمـــوال، ويف جمموعـــة إيغمونـــت لوحـــدات ويف فريـــق آســـيا واحملـــيط اهلـــاد

  .االستخبارات املالية
اإلقليمـي؛ وال سـيما مـع       علـى الـصعيد      أمثلة ناجحـة علـى التعـاون والتنـسيق           سيقت عدة وقد  

  .الشرطة االحتادية األسترالية
  . ي اخلاصةرِّوال يوجد تشريٌع ينصُّ على استخدام أساليب التح

    
    اجحة واملمارسات اجليِّدةالتجارب الن  - ٢- ٣  

الفـصل  تنفيـذ  دة يف  مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ     فيمـا يلـي املعـامل البـارزة     إمجاال،  
  :  من االتفاقيةالرابع

إنفـاذ القـانون يف فـانواتو، والـيت تيـسِّرها يف املقـام       جمال جهود التعاون الدويل يف       •  
  .اجلرمية عرب الوطنيةمكافحة األول وحدة 

    
     التنفيذ اليت تواجهياتدِّتحال  - ٣- ٣  

  :ضون الضوء على التحديات والتوصيات التاليةرِسلَّط املستع
جترميهـا   اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد            األفعـال الـيت توجـب     جترمي مجيـع      •  

يف حاليـاً   اجملرَّمة  والنظر يف جترمي ما تنص عليه من األفعال االختيارية التجرمي غري            
 للوفـــاء باشـــتراطات ازدواجيـــة التجـــرمي يف قـــانون تـــسليم  الوطنيـــةتـــشريعات ال

املطلوبني وقانون املساعدة القانونيـة يف املـسائل اجلنائيـة وقـانون عائـدات اجلرميـة                
ــة      ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــوبني وامل ــسليم املطل ــات ت ــذ طلب ــضمان تنفي ــا (ول إذا م

  .اجلرائم املتعلقة بالفسادفيما خيص )  تدابري قسريةكانت تتطلب اختاذ
تسليم اليت حتتـوي علـى عـدة جـرائم منفـصلة            الالنظر يف السماح بدراسة طلبات        •  

  . بشأهنا تسليم املطلوبنيجيوزبينها واحدة 
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التأكُّد من أنَّ أية معاهدات لتسليم املطلوبني قد تربمها فـانواتو مـع دول أعـضاء                   •  
ملنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة األمـم         أخرى سوف تشمل إشارات مباشرة للجرائم ا      

  . بشأهناتسليم املطلوبنيجيوز املتحدة ملكافحة الفساد باعتبارها جرائم 
 اإلثبــات إلتاحــة التعامــل مــع  ومتطلبــاتاإلجــراءات وترشــيد النظــر يف تبــسيط   •  

طلبات تسليم املطلوبني وطلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة بكفـاءة وفعاليـة، مبـا            
  . مل اعتماد نظام إلدارة الطلبات واعتماد مبادئ توجيهية داخليةميكن أن يش

ــة       •   ــسلطة املركزي ــم املتحــدة بال ــام لألم ــسليم  إخطــار األمــني الع ــات الت ــة بطلب  املعني
  . املقبولة لتنفيذ الطلبات من هذا القبيلاللغةواملساعدة القانونية املتبادلة، وكذلك 

 مـن  ٤املـادة  أي يف (يـد إىل التـشريعات   على وجـه التحد  " األصل العرقي "إضافة    •  
كــسبب مــن أســباب التمييــز احملتمــل يف الدولــة الطالبــة ) قــانون تــسليم املطلــوبني

  .ومن مث كمربر لرفض تسليم املطلوبني
النظر يف إرسال املعلومات تلقائًيا للسلطة األجنبيـة املختـصة، دون طلـب مـسبق، إذا               •  

رائم منـصوصُّ عليهـا يف   اجلـ يف التحقيـق يف  ن هذه املعلومات أن تـساعد      أكان من ش  
  . اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد أو يف املالحقة القضائية هلذه اجلرائم

 تقـدمي املـساعدة القانونيـة املتبادلـة         رفـض  لفـانواتو    جتيـز  أحكام تـشريعية ال      وضع  •  
 أنَّ مالحظــةمــع  ( األمــر متعلــق مبــسائل ضــريبيةنَّألاســتناًدا للــسرية املــصرفية أو 

  ).فيما خيص جرائم غسل األموالإالَّ يف الوقت الراهن هذا ليس معموال به 
ــر يف وضـــع إجـــراءات داخليـــة      •   ــسترشد هبـــا النائـــب العـــام يف ممارســـته     النظـ   يـ

 مـن قـانون املـساعدة القانونيـة         ٧املـادة    ("شـروط أيِّ  "وتطبيـق    التقديرية   للسلطة
  ).يف املسائل اجلنائية

طلــب للمــساعدة القانونيــة أيِّ للدولــة الطالبــة عنــد رفــض الــرفض ب  أســبابيــان  •  
  .املتبادلة، والتشاور معها قبل الرفض

ارج اخلـ  إىل  شخص، حمتجزاً كان أم غري حمتجـز، يـتم نقلـه         أيُّض  رَّ يتع اشتراط أالَّ   •  
ــصفة شــاهد أو خــبري ( ــة    )ب ــة للمالحق ــة املتبادل  مبوجــب طلــب للمــساعدة القانوني

  .الحتجاز أو العقاب أو غري ذلك من القيود على حرياته الشخصيةالقضائية أو ا
اختاذ تدابري تشريعية أو اعتماد مبادئ توجيهية لوضـع هنـج أكثـر اتـساقًا لتحديـد                   •  

  . القانونية املتبادلةملساعدةا طلباتالتكاليف املرتبطة بتنفيذ 
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 علـى    العدالـة  تطبيقلصاحل  النظر يف إمكانية نقل الدعاوى اجلنائية مىت كان ذلك            •  
  .وقد يقتضي ذلك استحداث تدابري تشريعية. الوجه الصحيح

ي اخلاصـة وتـوفري     رِّالنظر يف تعديل التشريعات ذات الصلة لألخذ بأساليب التحـ           •  
  .لق هبا ملوظفي إنفاذ القانونالتدريب املتع

    
    يذ االتفاقية تنفدِّدت من أجل حتسنياليت ُح ،املساعدة التقنيةمن حتياجات الا  - ٤- ٣  

  : املساعدة التقنيةاسُتبينت االحتياجات التالية إىل
ص تـــسليم املطلـــوبني الـــدروس املـــستفادة فيمـــا خيـــ/يِّـــدة اجلمـــوجز باملمارســـات  •  

  .ي اخلاصةرِّوأساليب التح
املشورة القانونية فيما يتعلق بكيفية حتسني تـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة                •  

  .ي اخلاصةرِّاجلنائية وأساليب التح إلجراءاتااملتبادلة ونقل 
 اإلجـراءات  احملكـوم علـيهم ونقـل        األشـخاص الصياغة التشريعية فيما يتعلق بنقل        •  

  .اجلنائية
ــة        •   ــسائل اجلنائي ــدويل يف امل ــاون ال ــسؤولة عــن التع ــسلطات امل ــدرات ال ــاء ق ــرامج لبن ب

إنفـاذ القـانون    جمال  عاون يف   والت) وال سيما وحدة اجلرمية عرب الوطنية      (واالستقصائية
  .وتنظيم استخدامهاي اخلاصة رِّ أساليب التحتصميمعرب احلدود، وكذلك يف 

وضــع نظــام حلفــظ ســجالت التعــاون الــدويل، وكــذلك منــاذج لطلبــات تــسليم      •  
 الطالبـة، ومبـادئ توجيهيـة       من أجل الـدول   املطلوبني واملساعدة القانونية املتبادلة     

  . كيفية التعامل مع طلبات التعاون الدويلداخلية للعاملني بشأن
أنظمـة تبــادل  /إنـشاء قواعــد البيانـات  : علـى ســبيل املثـال  (املـساعدة التكنولوجيـة     •  

  ).املعلومات وإدارهتا
إنفــاذ القــانون والتحقيقــات جمــال اتفاقــات وترتيبــات منوذجيــة بــشأن التعــاون يف   •  

  .املشتركة
  


