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      خالصة وافية  -ثانيًا  
      ماليزيا    

مة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ملاليزيا يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مقدِّ  -١  
    ملكافحة الفساد

، ٢٠٠٣ديســــــمرب ول/كانون األ ٩كافحة الفســــــاد يف ماليزيا على اتفاقية األمم املتحدة مل عتقَّو
سبتمرب  ٢٤قت عليها يف دَّوص  ٢٤سبة ملاليزيا يف . ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بالن٢٠٠٨أيلول/

  .٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر 
ــــــُت ــــــنة الرابعة من دورة عرض تنفيذ ماليزيا للفصــــــلني الثالث والرابع من االتفاقية يفوقد اس  الس

 ٢٠١٣أيار/مايو  ٣٠شــــــرت اخلالصــــــة الوافية لذلك االســــــتعراض يف االســــــتعراض األوىل، وُن
)CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.1.(  

كتوبة. ومن بني القوانني القضـــــائي يف ماليزيا إىل جمموعة من القوانني املكتوبة وغري امل ويســـــتند النظام
من  شريعاُت اليت يسنها كلٌّوالية، والت ١٣البالغ عددها  املدونة الدستوُر االحتادي ودساتُري الواليات،

مل القوانُني غري امل ية. وتشــــــ عاُت الفرع قانون كالربملاِن وجمالِس الواليات، والتشــــــري بادَئ ال توبة م
  ن العريف املحلي. بعد تكييفها تبعًا للظروف املحلية والسوابق القضائية والقانو األنغلوسكسوين

تلك املعاهدات جيب أن أنَّ ىن وتتَّبع املحاكُم املاليزية مبدَأ التحويل يف تطبيق املعاهدات الدولية، مبع
  الربملان.حتوَّل إىل تشريعات حملية عن طريق قانون يصدره 

شـــاء جلنة مكافحة الفســـاد ويشـــمل اإلطاُر القانوين الوطين ملكافحة الفســـاد، يف املقام األول، قانوَن إن
ة متويل اإلرهاب )؛ وقانوَن مكافحة غســــــل األموال ومكافح٦٩٤(القانون رقم  ٢٠٠٩املاليزية لعام 

ـــروعة لعام  ـــطة غري مش حة")؛ وما يتصـــل نون املكاف(اختصـــارًا: "قا ٢٠٠١والعائدات املتأتية من أنش
تفاقات الدولية بذلك من لوائح وأوامر وتعميمات وتعليمات حكومية. وماليزيا طرف يف عدد من اال

افحة الفســاد مباشــرة من بشــأن مكافحة اجلرمية، ومنع اجلرمية، والتعاون الدويل، كما تطبق اتفاقيَة مك
  أجل التعاون الدويل.

ا يف ذلك فرقة العمل ملاليزية من خالل خمتلف اآلليات والشـــبكات، مبوتتعاون ســـلطات إنفاذ القانون ا
ل، واملنظمة الدولية للشـــرطة املعنية باإلجراءات املالية، وفريق آســـيا واملحيط اهلادئ املعين بغســـل األموا

ا، وجمموعة إيغمونت ومؤمتر رؤســاء الشــرطة التابع لرابطة أمم جنوب شــرق آســي اجلنائية (اإلنتربول)،
  دات االستخبارات املالية.لوح

وتشمل املؤسساُت اليت تشارك يف منع ومكافحة الفساد اجلهاِت التاليَة: جلنَة مكافحة الفساد املاليزية، 
ومكتَب رئيس الوزراء، والشــرطَة امللكية املاليزية، وإدارَة مراجعة احلســابات الوطنية، وإدارَة املحاســب 

)، وجلنَة الشــركات املاليزية، وجلنَة BNMومصــرف نيغارا ماليزيا ( العام، ووحدَة االســتخبارات املالية،
األوراق املالية املاليزية، وهيئَة البوان للخدمات املالية، ووزارَة املالية، وجلنَة اخلدمة العمومية، وإدارَة 

وكاالت إنفاذ القانون، ومكتَب الشكاوى العامة امللحَق مبكتب  اهةزناخلدمة العمومية، واللجنَة املعنية ب
اهة املاليزي، واألكادميية املاليزية ملكافحة الفســــاد. وتؤدي الغرُف زنرئيس الوزراء، فضــــال عن معهد ال

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.1


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

 

V.17-07025 3/15 
 

يف جمال التعاون الدويل واســــترداد املوجودات. كما أنشــــئت جلنُة  التابعُة للمدعي العام دورًا رئيســــيًّا
  ٍق وطنيٌة هبدف مكافحة غسل األموال.تنسي

    
      الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  

    على تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات  -١-٢  
  الوقائية  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد    

    )٦و ٥(املادتان 
ائحه اجلنائية واملدنية واإلدارية الفساد يف قوانني البلد وقواعده ولوترد سياساُت ماليزيا املتعلقُة مبكافحة 
سَس ال ساءلة يف احلكومزناليت حتمي النظام العام وُترسي أ شفافية وامل ة والقطاع اخلاص. وتدَرج اهة وال

بادئ التوجيهية تلك الســـياســـات يف وثائق ســـياســـاتية متنوعة، مثل تعميمات األجهزة احلكومية، وامل
  مسية).سائل احلكومية والوثائق ذات الصلة، فضال عن خطة تنمية البلد (اخلطط اخلوالر

تلك  افحة الفســــــاد؛ ويقودولدى ماليزيا خطُة نزاهٍة وطنيٌة جتمع ما بني كل تلك املبادرات املعنية مبك
ملاليزي بالتعاون مع جهات فاعلة أخرى يف احلكومة والزناخلطَة معهُد ال ذلك قطاع اخلاص، واهة ا

النتائج الرئيســـية  فضـــًال عن خطة حتوُّل حكومية تتضـــمن جماَل مكافحة الفســـاد باعتباره أحد جماالت
  الوطنية السبعة. 

من (ه) (ج) إىل  ٧من  وُيمثل منُع الفساد إحدى وظائف جلنة مكافحة الفساد املاليزية، مبوجب املواد
ساءلة يف املمارسات ؛ وذلك مبا يكفل توافر عنصري الفعالية وامل٢٠٠٩قانون إنشائها الصادر يف عام 

 اإلدارية القائمة اليت والنظم واإلجراءات اإلدارية احلكومية. وإضــــــافة إىل ذلك، هناك عدد من التدابري
 ٢٠٠٩ُر يف عام جنة الصـــــاداهة يف القطاعني العام واخلاص. كما يشـــــجع قانوُن إنشـــــاء اللزنتدعم ال

  مشاركَة املجتمع يف هذا الصدد.
الُث جلان رقابية مســتقلة وتتوىل مهمَة رصــد وتقييم تدابِري مكافحة الفســاد اخلاصــِة باللجنة املذكورة ث

ألوامر اإلدارية اليت يصـــدرها اباإلضـــافة إىل فريقني تابعني للجنة ذاهتا، كما ُتنفَّذ تلك املهمُة من خالل 
  الوزراء.  رئيُس

اهة زناهة يف إطار كلٍّ من خطة الزنكما جيري تقييم فعالية االســـــتراتيجيات والربامج الرامية إىل تعزيز ال
بناء  ، عدُة ســــياســــاتالوطنية وخطة التحوُّل احلكومية. فقد ُنقِّحت، يف إطار خطة التحول احلكومية

فســاد املاليزيُة من أجل عها جلنُة مكافحة العلى نتائج الرصــد والتقييم؛ كما مت تركيز عدة ســياســات تتب
  زيادة دقة توجيهها ودرجة فعاليتها.

سياسات مكافحة الفساد يف خطة التحول احلكومية وحدُة إدارة األداء  سيق تنفيذ  وتتوىل مهمَة تن
ـــوالتنفيذ، التابعُة ملكتب رئيس الوزراء؛ وهي الوحدة اليت تشرف على تنفيذ  مبادرة املدرجة  ٢١الـ

ملذكورة؛ أمَّيف ية بتنفيذ خطة ال اخلطة ا ية املعن ــــــيق ية فهي معهد الزنا اجلهة التنس هة الوطن هة زنا ا
ساد املاليزية فإنَّ شطتها مها  املاليزي. وفيما يتعلق بلجنة مكافحة الف سيق ورصد أن سؤول عن تن امل

جلنُة مكافحة الفســـاد  شـــعبتاها املعنيتان باملنع والتوعية عالوة على جلان إشـــراٍف مســـتقلة. وتتوىل
وحدَة نزاهٍة أنشئت داخل الوزارات واإلدارات والوكاالت احلكومية.  ٨٨٧املاليزية رصَد أنشطة 
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. ٢٠١٣لسنة  ٦وتكلَّف هذه الوحدات بأداء ست مهام أساسية مذكورة يف التعميم اإلداري رقم 
ــــــؤون احلوكمة وال ــــــهرية اهة زنوفيما يتعلق بالتنســــــيق الشـــــــامل َيعقد وزيُر ش اجتماعاٍت ش

  للتنسيق/احلوكمة؛ وُيصدر رئيس الوزراء أوامَر إداريًة تكفل تفعيَل هذا التنسيق.
د املاليزية ومعهد ومن حيث امليزانية، ختصـــص احلكومة كل ســـنة ميزانيًة لكل من جلنة مكافحة الفســـا

سية الوطنية، من اهة املاليزي ووحدة إدارة األداء والتنفيذ، باإلضافة إىل ميزانية ملجاالزنال ت النتائج الرئي
  أجل تنفيذ برامج وأنشطة مكافحة الفساد.

  ات املعرضة للفساد.وأجريت أيضًا عدة دراسات استقصائية وتقييمية للمخاطر يف املجاالت أو القطاع
ـــــتعراض وتقييم الصـــــكوك القانونية؛ فهذه العملية ُتجرى على حنو  وال ُيتَّبع هنٌج منظَّم حيال عملية اس

ات من خمصــــــص الغرض من جانب كل وكالة من الوكاالت احلكومية، يف ظل وجود بعض التوجيه
عضــــــائه يف جلان أاحلكومة أو رئيس الوزراء. وُيشــــــَرك املجتمُع املدين على حنو مباشــــــر، من خالل 

  اإلشراف املنبثقة عن جلنة مكافحة الفساد املاليزية.
 ماليزيا. وهي خمولة، عمًال الرئيسية املكلفة مبنع الفساد يف وجلنة مكافحة الفساد املاليزية هي املؤسسة 

لعموميني واجلمهور بشأن (و) و(ز) من قانون إنشائها، بتوعية السلطات العامة واملوظفني ا ٧باملادتني 
  ملعارف املتعلقة مبنع الفساد.االفساد، وبتعزيز الدعم العام للمبادرات الرامية إىل مكافحة الفساد، وزيادة 

هلا مخُس جلان مستقلة استقاللية تلك اللجنة، وتتوىل اإلشراَف على أعما وهناك ضمانات قانونية تكفل
 الدســـتور اإلجراءاِت يفتقدم تقاريَر ســـنويًة إىل الربملان. ومن شـــأن مشـــروِع تعديٍل قانوين أن ُيدرج 

  املتعلقَة بتعيني وعزل كبري مفوضي تلك اللجنة.
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    ) ١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

شاملًة تنظم التعيني والتوظيف واالستبقاء  ضباط واختذت ماليزيا تدابَري وإجراءاٍت  الترقية والتقاعد واالن
ما يتصـــــل بذلك من ة، وال ســـــيما يف قانون جلنة اخلدمات احلكومية وفيما خيص موظفي اخلدمة املدني

ملرشــــحني لشــــغل لوائح وأوامر وتعميمات وتعليمات حكومية. وهناك تدابري إضــــافية بشــــأن اختيار ا
من املســؤولني، مثل  تطبَّق تلك التدابري على فئات معينة مناصــب عمومية ُتعترب عرضــًة للفســاد، حيث

ا من وكاالت إنفاذ القانون. مللكية املاليزية وجلنة مكافحة الفســــاد املاليزية وغريهالعاملني يف الشــــرطة ا
لقــة بنقــل املوظفني ، املعنون "املبــادئ التوجيهيــة املتع٢٠٠٤لعــام  ٣ويتضــــــمن التعميم اإلداري رقم 

ح صــرحية خبصــوص لوائ العموميني"، قواعَد بشــأن تناوب شــاغلي تلك املناصــب. وال توجد حاليا أيُّ
  الطعن يف القرارات املتعلقة باختيار أو تعيني شاغلي املناصب العمومية.

وقد اعُتمدت عدة مدونات قواعد ســلوك بشــأن الكيانات العامة. وهي تشــمل املدونَة الرئيســية املتعلقة 
 P.U.(A) 395( ١٩٩٣جبميع املوظفني احلكوميني (املوظفني العموميني (السلوك واالنضباط) الئحة عام 

حة الســـلوك واالنضـــباط)) ومدونة منفصـــلة تنطبق على اهليئات القانونية. وهناك أيضـــا مدونات (الئ
قواعد ســـلوك اعتمدهتا فرادى الوزارات والوكاالت، فضـــال عن الربملانيني (أعضـــاء الربملان) والســـلطة 

إدارة اخلدمة القضــــــائية. وجيري بانتظام تنقيح هذه املعايري وتقييمها، وقد ُعدِّلت عدة مرات. وتتوىل 
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العمومية معاجلة املســـــائل املتعلقة جبميع األجهزة املدنية، مبا يف ذلك اإلجراءات التأديبية، واســـــتعراض 
  اللوائح احلالية، وإجراء دراسات بشأن أداء األجهزة املدنية. 

ام، يف القطاع الع رب املصــــاحللضــــبط مســــألة تضــــا وقد وضــــعت ماليزيا تدابري قانونية وإطارًا إداريًّا
مدت لوائح بشـــأن ســـيما يف الئحة الســـلوك واالنضـــباط وما يتعلق هبا من تعميمات إدارية. واعُت  وال

ما ُيلزم   يوجد حاليًّا)، ال٥٢اهلدايا واالســتضــافة. وبصــرف النظر عن إقرارات املمتلكات (انظر املادة 
لس العطاءات أثناء جمعضاء تضارب حمتمل يف املصاحل، باستثناء أأيِّ املوظفني العموميني بالكشف عن 

  عملية االشتراء. 
نتخاهبم لشــــــغل ايتم التحقق من تضــــــارب املصــــــاحل عند  وفيما خيص املوظفني العموميني املنتخبني،

رشــــــحني غري ملزمني املإالَّ أنَّ ) من الدســــــتور االحتادي). ٥( ٥٦) (ج) و١( ٤٨وظائفهم (املادتان 
ســؤولو احلزب يات أعضــاء الربملان بوجوب أن يقوم مأخالق بالكشــف عن ممتلكاهتم. وتقضــي مدونة

  السياسي احلاكم باإلعالن، داخل احلزب، عن ممتلكاهتم مرة كل سنتني.
هناك عدة خطوات قد  كانت ما ُينظِّم متويَل األحزاب الســـــياســـــية، وإن وال يوجد يف ماليزيا حاليًّا

رشحون كشوفًا عن اختذت يف هذا االجتاه. ويقضي قانون املخالفات االنتخابية بوجوب أن يقدم امل
  ). ٢٤و ٢٣ نفقاهتم االنتخابية، حبيث تكون تلك الكشوف متاحة للتفتيش العلين (املادتان

ــــواًء كوهنا ــــواء. ونظاُم إبالغ موحٌد ألفراد اجلمهور واملوظفني العموميني س باإلضــــافة إىل ذلك،  بس
معاجلة الشكاوى أنشئت يف مجيع الوكاالت احلكومية وحداُت نزاهٍة مسؤولٌة عن الكشف والتحقق و

  ).٢٠١٣لعام  ٦(التعميم اإلداري رقم 
(اختيار  عيينات القضــائيةاملتعلقة بلجنة الت ٢٠٠٩إجراءات اختيار القضــاة مبوجب الئحة عام أنَّ ويبدو 

قيات القضاة املنشأة وجلنة أخال ٢٠٠٩قضاة املحاكم العليا)، فضال عن مدونة أخالقيات القضاة لعام 
ي وغريها من التدابري، )، ُتوفِّر، ه٧٠٣(القانون رقم  ٢٠١٠مبوجب قانون جلنة أخالقيات القضاة لعام 

ناك أيضًا برنامج تدرييب القضائي. وه اهة ودرء فرص الفساد بني أعضاء اجلهاززنإطارًا شامًال لتدعيم ال
  ميية قضائية. للقضاة، عالوة على ختصيص موارد للجنة التعيينات القضائية من أجل إنشاء أكاد
لقضــائي (خيص القضــاَة وهناك تدابري إضــافية لقضــاة املحاكم اجلزئية، مبا يف ذلك وضــع نظام للتناوب ا

 فرصـــًا تدريبية معهُد التدريب القضـــائي والقانوينوكتاب املحاكم وصـــغار موظفي املحاكم). ويوفر 
  لقضاة املحاكم اجلزئية.

 زيادة الشــفافية يفوتتضــمن تدابُري مكافحة التضــارب يف املصــاحل ودعم نزاهة القضــاة وعدم حتيزهم و
ملتعلقة بإحالة القضـــايا اإلجراءات القضـــائية إمكانية االطالع على األحكام القضـــائية وقواعد املحاكم ا

، ٤٣٩و ٤١٧ادتان ؛ امل٤٢، األمر ٢٠١٢د القضــاة (انظر، على ســبيل املثال، قواعد املحاكم لعام ور
 Residence Hotel and Resorts Sdn Bhd v. Seri Pacific Corp Sdn Bhdمن قانون اإلجراءات اجلنائية؛ 

[2014] 10 MLJ 413.(  
ية ودوائر قانون ئات ال عاملني يف اهلي عد مجيع املوظفني ال عاملون يف جلنة  وي مة (مبن فيهم ال عا بة ال يا الن

مكافحة الفســـاد املاليزية) موظفني عموميني، ومن مث فهم خيضـــعون لالئحة الســـلوك واالنضـــباط وما 
يتعلق هبا من تعميمات إدارية تنص على تقدمي إقرارات الذمة املالية. أضـــــف إىل ذلك أنه جرى اعتماد 
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 ٤أعضـــاء النيابة العامة وتســـيَري املحاكمات (القاعدة الفرعية  قوانني ولوائح وتوجيهات َتحكم ســـلوَك
) من الئحة الســـلوك واالنضـــباط؛ مبادئ توجيهية خاصـــة بأعضـــاء النيابة العامة). وهناك تدريب ٢(

متخصــص ألعضــاء النيابة العامة بشــأن إدارة القضــايا واإلجراءات املعمول هبا. وهناك نص دســتوري 
  من الدستور االحتادي). ١٤٥عام وعزَله وُيحدِّد مهامه وصالحياته (املادة ُينظِّم تعيَني النائب ال

    
    )٩وال العمومية (املادة املشتريات العمومية وإدارة األم    

ملنقحة) (القانون رقم ا ١٩٧٢(صــيغة  ١٩٥٧املشــتريات العمومية ينظمها قانون اإلجراءات املالية لعام 
للوازم واخلدمات اليت مشتريات األشغال واأنَّ ) وما يتصل به من تعليمات اخلزانة، اليت تنص على ٦١

. وجيب أن ءاترينجيت ماليزي جيب أن تتم من خالل عملية تقدمي عطا ٥٠٠ ٠٠٠تتجاوز قيمتها 
ـــــجلني لدى احلكومة. و ـــــاركني يف املناقصـــــات املحلية مس ُيدعى إىل تقدمي يكون مجيع املقاولني املش

يومًا  ١٤إجراءات التســجيل  اللوازُم أو اخلدمات املطلوبة. وتســتغرق عطاءات دولية إذا مل تتوافر حمليًّا
ت املاليزية. وجيوز يل بلجنة الشــركاوفق ميثاق العطاءات املعمول به، وهناك وصــلة تربط نظام التســج

وحيدة املتاحة للعثور اإلعفاء من التســـجيل يف حاالت الطوارئ أو إذا كان هذا اإلعفاء هو الوســـيلة ال
قائمة أيِّ  تقتصــــــر على الوزارات التنفيذية ال على اخلربات املحددة املطلوبة. وعالوة على ذلك، فإنَّ

  تراء مطروحة.هناك تسجيًال مستقًال لكل عملية اشنَّ وحيدة من مقدمي العطاءات املسجلة، أل
كمـا جيوز  التـابعـة لوزارة املـاليـة، MyPROCUREMENTويتم اإلعالن عن مجيع العطـاءات يف بوابـة 

نة معلوماٌت عن للوكاالت أن تنشـــر إعالنات يف الصـــحف املحلية. وُتنشـــر أيضـــًا يف تعميمات اخلزا
  أي أدىن عطاء مقبول).إجراءات االختيار وإرساء العقود (

أن تلغي العطاء إذا  وجيوز لصــاحب العرض اخلاســر أن يقدم شــكوى إىل الوكالة املشــترية اليت جيوز هلا
ة أو إىل جلنة مكافحة َتبيَّن هلا وجوُد خمالفات تشـــوبه؛ أو أن يقدم شـــكواه إىل مكتب الشـــكاوى العام

شــراء، وجيوز هلا إنشــاء أفرقة رصــد االمتثال لقواعد الوزارة املالية تأنَّ الفســاد املاليزية. أضــف إىل ذلك 
اضيًة هامة. ولدى عمل خمتصة بفحص الشكاوى. ومتثل أيضًا عملياُت مراجعة احلسابات آلياٍت استعر
لضعف اليت تشوب مجيع الوكاالت املشترية وحدات مراجعة داخلية للحسابات تفحص بانتظام أوجَه ا

م للحسابات عمليات مراجعة املحتملَة هلذه القواعد. وجيري املراجع العاقواعَد املشتريات واالنتهاكاِت 
من أجل إرســــاء  اخارجية؛ وجيوز له أن يأمر باختاذ إجراءات تصــــحيحية. وهناك خطوات ُتتخذ حاليًّ
اقصات أو إجراءات إجراءات استعراضية حملية تتيح ألصحاب العطاءات تقدمي شكاوى بشأن نتائج املن

  ستجابة الوكاالت املشترية.التسجيل أو ا
اهة يف زنذلك ميثاق ال اهة يف االشــــــتراء العمومي، مبا يفزنوقد اعُتمدت عدة تدابري وقائية لتعزيز ال

جب تعليمات املشـــتريات احلكومية. وإىل جانب الئحة الســـلوك واالنضـــباط هناك أحكام خاصـــة مبو
خســائر ُمتكبَّدة؛ ويف  أيِّاملشــتريات مســؤوليَة ُتحمِّل املســؤولني الرقابيني وموظفي  ١٦٧اخلزانة رقم 

ته تنص نة رقم  الوقت ذا يام أعضـــــــاء جملس العطاءات ١٩٣تعليمات اخلزا باإلعالن  على وجوب ق
وطين لإلدارة العامة مصـــاحل قد تكون لديهم بشـــأن تلك العطاءات. ويتوىل املعهُد الأيِّ بأنفســـهم عن 

  مهمَة تدريب موظفي املشتريات.
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 ٢٩عليمات اخلزانة رقم تليزيا عنصــري الشــفافية واملســاءلة يف إدارة األموال العمومية. وحتدد وتعزز ما
إليرادات والنفقات يف اعمليَة اإلبالغ عن  ٦١إجراءات إعداد امليزانيات. وينظم القانون رقم  ٥١إىل 

  الوقت املناسب من جانب الوكاالت احلكومية االحتادية.
الضوابط الداخلية. وقد  سابات يف الوزارات/اإلدارات االحتادية رصَد فعاليةوتتوىل وحداُت مراجعة احل

صنيفيًّا ضوابط؛ ك وضعت اإلدارُة الوطنية ملراجعة احلسابات نظامًا ت سُتحدثت مؤشرات لقياس ال ما ا
ملان. وتتخذ ماليزيا على الرب بشـــأن املســـاءلة. وُتنشـــر تقارير مراجع احلســـابات العام، وُتعرض ســـنويًّا
آلية املتابعة أنَّ لعام؛ ويبدو إجراءاِت متابعٍة ملعاجلة النتائج اليت ختلص إليها تقارير مراجع احلســــــابات ا

  اخلاصة مبراجع احلسابات العام متثل أداة فعالة يف هذا الصدد.
    

    )١٣و ١٠شاركة اجملتمع (املادتان إبالغ الناس؛ م    
وعن مهام اإلدارة  احلصــــــول على معلومات عن املنظماتتوفر حكومة ماليزيا منابَر للجمهور تتيح له 

ة واملنتديات املتخصــصــة، العامة؛ وذلك من خالل مبادرات معينة، من قبيل بوابة بيانات ماليزيا املفتوح
ذت ماليزيا ) "بنك األفكار". وقد اختPEMUDAHمثل فرقة العمل اخلاصــــة لتيســــري نشــــاط األعمال (

ات اإلدارية؛ وحتســــــني لإلجراء كترونية باعتبارها وســــــيلة تبســــــيطخطوات حنو تقدمي اخلدمات اإلل
  اء. خطوات تقودها وحدُة التحديث اإلداري وختطيط اإلدارة يف مكتب رئيس الوزر  وهي

ــــــكاوى املواطنني من اخلدمات املدنية، مبا يف  لك القرارات ذويعاجل مكتب الشــــــكاوى العامة ش
كتب على التصــدي الســلبية الصــادرة عن املؤســســات العامة فيما خيص تقدمي املعلومات؛ ويعمل امل

قدمي طلب ُيلتمس تلعدم الكفاءة اإلدارية وعلى تبســــــيط عملية تقدمي اخلدمات العامة. كما جيوز 
من قواعد  ٥٣يه إجراُء اســتعراض قضــائي بشــأن قرار حكومي ســليب، وذلك مبوجب األمر رقم ف

  ).٢٠١٢متوز/يوليه  ٢الصادر يف  P.U. (A)(األمر  ٢٠١٢املحاكم لعام 
كومية. وتشــــــمل هذه وقد اختذت ماليزيا عددًا من التدابري الرامية إىل تعزيز تقدمي اخلدمات احل

تبط هبا من نقاط مرجعية، لوكاالت احلكومية مؤشراِت أداٍء رئيسيًة وما يرالتدابُري استخداَم مجيع ا
تحول احلكومية لعام "، وخطة ال٢٠٠٨وإصــــــداَر "االلتزام املاليزي بتقدمي اخلدمات العامة يف عام 

  . ، وفرقة العمل اخلاصة لتيسري نشاط األعمال، واستخداَم مواثيق العمالء٢٠٠٩
ســــــرار الرمسية لعام تطبيق قوانني الســــــرية الوطنية مثل قانون األأنَّ ومع ذلك، ذكر بعض النظراء 

  ومية. حيد من إمكانية االطالع على املعلومات السرية اخلاصة بالوكاالت احلك ١٩٧٢
ـــتثناء واليتني، ليس لدى ماليزيا أيُّ ـــريعات حمددة فيما يتعلق باحلصـــ وباس ول على املعلومات. تش

  قانون احتادي بشأن حرية تداول املعلومات.  وجيري وضع خطط من أجل اعتماد
ؤسسي على سياسات وتشجع ماليزيا املشاركة العامة يف صنع القرارات عن طريق إضفاء الطابع امل
إجراء مشــاورات بشــأن  الباب املفتوح والتواصــل املنتظم بني احلكومة واملجتمع املدين، مبا يف ذلك

القطاع  بالتعاون مع مكافحة الفســـاد املاليزية. وجيري، التشـــريعات املناهضـــة للفســـاد وفعالية جلنة
شار اجلمهوُر فيما اخلاص، إدخاُل حتسينات على اخلدمات املدنية هبدف القضاء على الفساد؛ ويست

  خيص إعداَد امليزانية. 
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ج التثقيف العامة اليت واضطلعت جلنة مكافحة الفساد املاليزية بسلسلة من األنشطة اإلعالمية وبرام
يانات أو بالغات أو ســهم يف عدم التســامح مع الفســاد. وُتكفل احلمايُة القانونية لكل من يقدم بت

انون محاية املبلغني قاملضــي يف اســتعراض  معلومات إىل اللجنة املذكورة. كما تعتزم حكومة ماليزيا
  ؛ وذلك من أجل تعزيز فعاليته.٢٠١٠عن املخالفات لعام 

    
    )١٢لقطاع اخلاص (املادة ا    

وراق املالية املاليزية وهيئة البوان املعايري اجلنائية، ُتعدُّ جلنة الشركات املاليزية وجلنة األ بصرف النظر عن
يزيا، مبا يف ذلك إنفاذ للخدمات املالية أهم اهليئات القانونية اليت تنظم شــــــؤون القطاع اخلاص يف مال

قانون إدارة  نَّفســــــاد. وعالوة على ذلك، فإالتشــــــريعات واملعايري واإلجراءات ذات الصــــــلة مبنع ال
مٌة بأن توضــح يف والشــركات املســجلة ملَز الشــركات يف ماليزيا يعزز املمارســات التجارية الســليمة؛

  تقاريرها السنوية مدى امتثاهلا هلذا القانون. 
اص، مبا يف ذلك  القطاع اخلوحتدِّد القوانني واللوائح املنطبقة معايَري املحاسبة ومراجعة احلسابات يف

شأن مراجعة احلسابات. واملؤسسات اإلشرافية املع ضوابط داخلية ب شتراط وضع  نية هي: معهد ا
لس معايري املحاســـبة املحاســـبني املاليزي، واملعهد املاليزي للمحاســـبني العموميني املرخصـــني، وجم

سبني لعام  قوبات اجلنائية اليت لععلى ا ١٩٦٧املاليزي، ومؤسسة اإلبالغ املايل. وينص قانون املحا
  ُتوقَّع على املخالفني. 

خلاص، مبا يف ذلك عن وتســـــعى ماليزيا أيضـــــًا إىل تعزيز التعاون بني وكاالت إنفاذ القانون والقطاع ا
  مية". اهة يف املشتريات احلكوزناهة الشركات" و"ميثاق الزنطريق "التعهد املاليزي ب

لعموميني اضــــــع الئحة تنظيمية حتظر على املوظفني و وقت إجراء هذا االســــــتعراض، وكان جيري،
  السابقني العمَل يف القطاع اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم.

من قانون  ٣٩رائب (املادة وال جتيز خصَم الرشاوى من الض وتعترب حكومة ماليزيا الرشوة فعًال إجراميًّا
(القانون  ١٩٦٧ام قانون ضـــرائب الدخل لعإالَّ أنَّ )). ٥٣(القانون رقم  ١٩٦٧ضـــرائب الدخل لعام 

  رائب.حيول صراحًة دون إمكانية خصم الرشاوى من الض حكم حمددأيِّ ) خيلو من ٥٣رقم 
    

    )١٤بري منع غسل األموال (املادة تدا    
ختضـــع املؤســـســـاُت املالية وأنشـــطٌة ومهن غري مالية معينٌة ألنظمة رقابية وإشـــرافية داخلية شـــاملة 

سلط سية الثالث، وهيتديرها ال )، وجلنة األوراق BNMمصرف نيغارا ماليزيا ( ات اإلشرافية الرئي
املالية املاليزية، وهيئة البوان للخدمات املالية. وقد أصـــدرت تلك اجلهات التنظيمية الثالث مبادَئ 
ال توجيهيًة قابلة لإلنفاذ تكاد تكون متطابقة فيما بينها، وذلك مبقتضى قانون مكافحة غسل األمو

ومكافحة متويل اإلرهاب والعائدات املتأتية من أنشــــــطة غري مشــــــروعة (اختصـــــــارًا: "قانون 
مكافحة غســــل األموال وحماربة متويل اإلرهاب لعام  املكافحة"). وهذه القواعد، وخاصــــة الئحتا

فراد (التزامات التبليغ)، تشــترط ضــرورَة حتديد هوية الزبائن واُملالَّك املنتفعني فيما خيص األ ٢٠٠٧
املســؤولني واملقربني منهم، وضــرورة  واألشــخاص االعتباريني وواضــعي الترتيبات القانونية وكبار

  حفظ السجالت واإلبالغ الفوري عن املعامالت املريبة. 
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ثاٍل وبتدريب املوظفني ويتضمن "قانون املكافحة" أحكامًا ُتلزم مؤسسات اإلبالغ بإقامة برامِج امت
عيٍة لصاحل مؤسسات يف هذا الصدد. وقد اضطلعت اجلهات اإلشرافية الرئيسية بربامج َتواُصٍل وتو
  ات. اإلبالغ؛ وأصدرت جمموعًة متنوعة من اإلرشادات واملذكرات التقنية والتعميم

احلدود  توجد نظم لكشـــــف ورصـــــد حتركات األموال النقدية والصـــــكوك القابلة للتداول عربو
  (أساسًا يف اجلزء الرابع ألف من "قانون املكافحة").

ملالية كلٌّ من فرقة العمل املعن ٢٠١٥وقد خلص التقييم املتبادل الذي أجراه يف عام  ية باإلجراءات ا
يتيح هلا  قويًّا وتنظيميًّا  قانونيًّالدى ماليزيا إطارًاأنَّ سل األموال إىل وفريق آسيا واملحيط اهلادئ املعين بغ

ما ملاليزي يف التنســــــيق في ظام ا قاط قوة الن ية. وتتمثل أهم ن قائ تدابري و ختاذ  بني الوكاالت واألطر  ا
ملالية. وقد اتُّخذت اماليزيا ووحدة االستخبارات  مصرف نيغارا السياساتية واإلشراف الذي يضطلع به

  ية الوطنية.خطواٌت من أجل التجاوب مع التوصيات املعلقة، وذلك بتنسيق من اهليئة التنسيق
    

    اجليِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات   -٢-٢  
احلكومة، ملرتبطة بااهة يف الوكاالت احلكومية والشــــــركات زنالتدابري الرامية إىل تعزيز ال  •  

تويات خماطر مصــنفة حبســب مســ اهةزناليت ُتلزم تلك الكيانات بإنشــاء وحدات معنية بال
ن املنبثقة عن جلنة مكافحة الفساد املتعلقة هبا؛ والتقارير السنوية اليت تقدمها األفرقة واللجا
  ))٢( ٥س (املادة النا الفساد املاليزية؛ والدراسات االستقصائية املتعلقة بتصورات عامة

  ))٤( ٥يا (املادة تبذهلا املؤسسات يف ماليز اجلهود التعاونية الدولية واإلقليمية اليت  •  
ليت تنفذها جلنة عمل خمتلف األفرقة واللجان اإلشرافية اليت تواظب على فحص العمليات ا  •  

  ))٢) (٦مكافحة الفساد املاليزية (املادة 
 إطار جلنة مكافحة املعرضة خلطر الفساد، أيضا يف قامت ماليزيا بتقييم واستبانة املجاالت  •  

تطبيق نظم  ل منهاالفساد املاليزية؛ واختذت تدابري للتخفيف من تلك املخاطر، بعدة وسائ
  ))١(٧لتدريب املوظفني وتناوهبم (املادة  حمددة

ذه املؤشــرات اســتخدام مؤشــرات أداء رئيســية يف مجيع الوكاالت احلكومية وما يرتبط هب  •  
جمال امن  مديري الشــــــركات يف  تدريب  ية؛ كما ُينظر إىل "دورة  قاط مرجع يادة ن لق
املرتبطة باحلكومة،  اهة يف الشــــركاتزناهة" على أهنا تدبري إجيايب يهدف إىل تعزيز الزنوال

اهة زنال الوذلك ضــمن طائفة من برامج التدريب األخرى اليت تقدمها املؤســســات يف جم
  ))١( ٨(املادة 

 MyPROCUREMENTاهة يف املشــــــتريات احلكومية" ونظام ماليزيا اإللكتروين زنق ال"ميثا  •  
  ))١( ٩(املادة 

    
   



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

 

10/15 V.17-07025 
 

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  ماليزيا مبا يلي: ىوصت

واليات يف جمال وال النظر يف حتســني التنســيق بني الســياســات املتبعة على صــعيد البلد كله  •  
اهة الوطنية، زنمكافحة الفســاد (مثل قوانني وســياســات خطة التحوُّل احلكومية، وخطة ال

رصـــدها  أم ســـواء فيما خيص تنفيذ تلك الســـياســـات - وجلنة مكافحة الفســـاد املاليزية)
كرب من عالوة على تطويرها وتنقيحها من أجل اســــــتخالص الدروس املســــــتفادة بقدر أ

  ))٢( ٥سني تبادل املعلومات (املادة املنهجية وحت
ية لالنظر يف اعتماد هنج أكثر انتظامًا إزاء إجراء تقييم وتنقيح دوريني   •   قانون لصــــــكوك ال

ب املصــلحة املتعلقة مبكافحة الفســاد، مبا يف ذلك عن طريق إجراء مشــاورات مع أصــحا
  ))٣( ٥املعنيني (املادة 

الفســـــاد  مدة خدمة لكبري مفوضـــــي جلنة مكافحةمواصـــــلة اجلهود الرامية إىل حتديد   •  
مام يد من االهت ية؛ وتشــــــجيع إيالء مز ملاليز ما يل ا حتاذ  زم من إجراءات هلذا األمر وا

  ))٢) (٦بصدده (املادة 
لتعيني والترقية النظر يف ضـرورة النص يف اللوائح ذات الصـلة على حق الطعن يف قرارات ا  •  

  ))١( ٧(املادة 
سياسية، والنظر يف الرامية إىل وضع القواعد املتعلقة بتمويل األحزاب ال مواصلة اخلطوات  •  

ية أو عند شـــغلهم مطالبة املســـؤولني املنتخبني بأن يقوموا، قبل شـــغلهم وظيفتهم االنتخاب
مات الضـــريبية، يف املاضـــي إياها، بتقدمي إقرارات الذمة املالية والربهنة على امتثاهلم لاللتزا

  )٣و ٢، الفقرتان ٧واحلاضر (املادة 
ية، النظر يف القيام باتباع باإلضــــــافة إىل املتطلبات الراهنة املتعلقة بتقدمي إقرارات الذمة املال  •  

 املصـــاحل على يفتضـــارب حمتمل أيِّ نظم وإجراءات ُتلزم املوظفني العموميني باإلعالن عن 
ـــ ـــاعد على تعزيز جهود الكشـــف عن االنتهاكات املتص ـــأنه أن يس ارب لة بتضـــحنو من ش

  ))٤( ٧املصاحل وتوقيع جزاءات إدارية على مرتكبيها عند االقتضاء (املادة 
لة يف جمال اخلدمة النظر يف إنشــاء آلية تتيح للوزارات التنفيذية إبالغ الســلطات ذات الصــ  •  

ية للموظفني العموميني دا ملال لذمة ا خل اإلدارات العامة بشـــــــأن عملية فحص إقرارات ا
  ))٥( ٥٢) و٥( ٨دتان املعنية (املا

كاوى تتعلق شــــمواصــــلة اجلهود الرامية إىل إنشــــاء آلية تتيح لألطراف املتضــــررة تقدمي   •  
شتراء املتبعة من اال التحقق من عمليات باملشتريات؛ وتشجيع وزارة املالية بوجه أعم على

ز نظام إدارة يف تعزي )). وميكن ملاليزيا أن تنظر أيضــًا١( ٩قبل الوزارات املختصــة (املادة 
  ))٢( ٩املخاطر يف جمال اإلدارة املالية العامة (املادة 

يات   •   ناس من احلصــــــول على معلومات عن عمل مة ال عا تعزيز إجراءات أو لوائح متكن 
ماد  ياق، يف اعت ــــــ عامة، والنظر، يف هذا الس التنظيم واألداء وصــــــنع القرار يف اإلدارة ال
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طالع على املعلومات، مع احلرص على توفري تشـــريعات على الصـــعيد االحتادي تكفل اال
ستعراض اإلجراءات  شمل ا شخصية، مبا ي قدر كاٍف من احلماية للبيانات اخلصوصية وال

  )١٠املتعلقة بتطبيق قوانني السرية الوطنية (املادة 
م من الضـــرائب النفقاُت ا اعتماد حكم صـــريح  •   ليت ُتشـــكِّل حيول دون إمكانية أْن ُتخصـــَ

  ))٤( ١٢(املادة رشاوى 
 أجرته فرقة العمل املعنية مواصلة اجلهود الرامية إىل معاجلة املسائل املتبقية من التقييم الذي  •  

  )٥٢و ١٤باإلجراءات املالية (املادتان 
    

      الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
    على تنفيذ املواد قيد االستعراض مالحظات  -١-٣  

    )٥٩و ٥٦و ٥١ددة األطراف (املواد اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعحكم عام؛ التعاون     
قًا فعاًال فيما بني لدى ماليزيا إطار قانوين وتنظيمي قوي الســـترداد املوجودات؛ وهي متارس تنســـي
دات أو اتفاقات الوكاالت يفضـــي إىل التعاون الدويل على اســـترداد املوجودات. وقد أبرمت معاه

 ملصـــادرة؛ وجيوز هلا أنة مع عدد من البلدان لتســـهيل إنفاذ أوامر االســـترداد أو االحتجاز أو اثنائي
ات، بناء على توجيه خاص مع بلدان ال تربطها هبا أيُّ معاهدات أو اتفاق تتبادل املســاعدة القانونية
ــــــاعدة املتعلق ٦٢١من القانون رقم  ١٨من أحد الوزراء (املادة  ــــــ يف بتبادل املس ائل اجلنائية املس

من األوامر املذكورة  أيٍّ ("قانون املســاعدة املتبادلة")). وتتطلب اإلجراءات املاليزية ضــرورَة تأريخ
ــــــارة إىل  ت الواردة من الطلباأنَّ أعاله بعد صــــــدور ذلك التوجيه اخلاص. ومع ذلك، جتدر اإلش

لبلد األجنيب أن يصــــــدر أمرا على ا أنَّ البلدان األجنبية عادة ما تكون مؤرخًة فعًال، مما يعين عمليًّا
  جديدا مؤرخًا بعد تاريخ صدور التوجيه اخلاص.

ــــــتنادا إىل االتفاقية من بلدان ال تربطها هب  معاهدات؛ لكن ا أيُّوقد تلقت ماليزيا عدة طلبات اس
در أيَّ من ا أصـــــدرته حىت اآلن مجيع منَّ طلبات خارجية اســـــتنادًا إىل االتفاقية أل ماليزيا مل ُتصـــــْ

  طلبات خارجية أرسلته إىل بلدان تربطها هبا معاهدات معينة.
مىت اســتوفت تلك  طلبات مســاعدة قانونية متبادلة ومل حيدث قط أن رفضــت ماليزيا حىت اآلن أيَّ

  الطلبات مجيع الشروط املنصوص عليها يف قانون املساعدة املتبادلة.
    

ت االستخبارية املالية وحدة املعلوما منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛    
    )٥٨و ٥٢  (املادتان

املصارف احلرَص يف تعاملها  ختضع املؤسسات املالية وأنشطة ومهن غري مالية معينة ملتطلبات توخي
ها املبادُئ التوجيهية  ها "قانون املكافحة"، وتســــــتكمل مع الزبائن؛ وهي املتطلبات اليت ينص علي

صادرة عن شأن توخي ذلك احلرص (على حنو يشمل حتديد هوية املالك مصرف نيغارا  ال ماليزيا ب
 املنتفع)، واملبادُئ التوجيهية القطاعية املتعلقة بكبار املســــــؤولني واملقربني منهم (التعريف وتوخي

املصارف احلرَص يف تعاملها مع الزبائن)، واملبادُئ التوجيهية املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل 
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الصــــادرة عن هيئة  فيما خيص منع الوســــطاء يف أســــواق رأس املال، واملبادُئ التوجيهية اإلرهاب
 البوان للخدمات املالية. 

من "قانون املكافحة")  ٨٦ويفضـــــي انتهاك تلك املبادئ التوجيهية إىل جزاءات جنائية أو إدارية (املادة 
 ة أو هيئٌة خمتصة أخرى. ماليزيا أو تَوقِّعها جلنُة األوراق املالية املاليزي مصرف نيغارا يوقِّعها

رَص يف تعاملها مع املصارف احل هامة تتعلق مبتطلبات توخي وتتضمن املبادئ التوجيهية أحكامًا
 باع هنج قائم علىالزبائن فيما خيص األشـــــخاص االعتباريني وواضـــــعي الترتيبات القانونية، وات

ذا احلرص. وهنا هة اخلطورة يف توخي هذا احلرص، وتعزيز التدابري املتعلقة بتوخي أســــاس درج
من "قانون  ١٧ة ) مبوجب املاد٦تنطبق فترُة احتفاٍظ بالسجالت ملدة ال تقل عن ست سنوات (

ات مبوجب املبادئ ) ســنو٧ملصــرف نيغارا ماليزيا (ســبع ( املكافحة" ومبوجب املبادئ التوجيهية
 جنة األوراق املالية املاليزية). التوجيهية لل

من "قانون  ١٠ادة وهناك نظام لتبادل املعلومات االســــــتخبارية املالية مع الدول األخرى (امل
اليزيا تواظب بانتظام ســلطات إنفاذ القانون يف م املكافحة"). ومن حيث املمارســة العملية، فإنَّ

 لى حنو غري رمسي. نظرائها األجانب ععلى إحالة املعلومات املتعلقة باملسائل اجلنائية إىل

، بدون ترخيص (املادة وال جيوز تسيري األعمال التجارية اخلاضعة للتنظيم، كاألعمال املصرفية مثًال
ة. وتكفل الفحوُص اإلشرافية اعُترب ذلك مبثابة جرمية جنائيإالَّ من قانون هيئة اخلدمات املالية)؛ و ٨

ية مأذونًا هبا (املادة هلا حتتفظ بوجود مادي وتنفذ أعماًال جتار املؤســـســـات املرخصأنَّ التأكد من 
لصـــادرة مبوجب "قانون من قانون هيئة اخلدمات املالية). وحتظر املبادئ التوجيهية واللوائح ا ١٤٦

سبيل املثال، املبادئ  املكافحة" على املؤسسات املبلغة إقامَة عالقات مع "املصارف الصورية" (على
 .مصرف نيغارا ماليزيا بشأن املصارف ومؤسسات اإليداع) لصادرة عنالتوجيهية ا

أو  م شــــــخصــــــيًّاهومجيع املوظفني العموميني مطاَلبون بتقدمي إقرارات مكتوبة عما ميلكونه 
بًة عنهم يا من الئحة  ١٠(املادة  أزواجهم أو أبناؤهم أو عن املمتلكات اليت حيتفظ هبا غُريهم ن

ملوظفني العموميني (امللكية وإفصاح ا ٢٠٠٢لعام  ٣يم اإلداري رقم السلوك واالنضباط؛ والتعم
ية تأديب ناك جزاءات  قدَّم اإلقراراُت إلكترونيًّا، وه كاهتم)). وت توقَّع على املمتنعني عن  عن ممتل

ى مســــــتويــات ). وال ُتفحص اإلقرارات عل٣من التعميم اإلداري رقم  ٢٩تقــدميهــا (الفقرة 
لى أســـاس كل حالة على عفيما خيص عدَم االمتثال أو فيما خيص حمتوياهتا إالَّ اإلدارات الفردية 

). كما يطاَلب ٣ من التعميم اإلداري رقم ٢٨حدة. وُتعترب مجيُع اإلعالنات ســــــريًة (الفقرة 
خالقيات القضــاة أمن مدونة  ٩القضــاة واملوظفون القضــائيون باإلفصــاح عن ممتلكاهتم (الفقرة 

 ك واالنضباط).؛ الئحة السلو٢٠٠٩لعام 

  حل املالية األجنبية.وتنطبق متطلبات اإلفصاح عن املوجودات، سواًء بسواء، على املمتلكات واملصا
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تلكات من خالل التعاون الدويل تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املم    
    )٥٥و ٥٤و ٥٣اض املصادرة (املواد جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغر  يف

لة بشــــــأن إنفاذ أحكام املحاكم األجنبية مع الب لدان اليت لدى ماليزيا يف ماليزيا، هناك أحكاٌم مفصــــــَّ
رفع دعاوى مدنية أمام  ترتيبات أحكام متبادلة معها. ويف غياب حكم قانوين جييز صراحًة لدولة أجنبية

  . األنغلوسكسويننون نية مبوجب القابشأن الدعاوى املد املحاكم يف ماليزيا، تنطبق األحكام العامة
نة اإلجراءات من مدو ٤٢٦ومثة تدابري متكن ضــــحايا اجلرائم من احلصــــول على تعويضــــات (املادة 

َد املمتلكات أو تثبيَت حقها يف القانون ال حيدد آلياٍت تكفل للدول األجنبية اســــترداإالَّ أنَّ اجلنائية). 
  إلجراءات املحلية.عن األضرار اليت حلقت هبا من خالل ا تلك املمتلكات أو احلصوَل على تعويضات

انون املســــاعدة املتبادلة"، من "ق ٣٢و ٣١ا طلبات إنفاذ أوامر املصــــادرة األجنبية فتنظمها املادتان أمَّ
ن التنفيذية لعام من الفصــــل الثالث من الئحة هذا القانو ٤تفســــريمها على ضــــوء اجلزء  اللتان جيب
تدعمها نسخٌة مصدقة قابلة  الالئحُة تنفيَذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة اليت. وتتيح هذه ٢٠٠٣

  وامر املصادرة األجنبية.لإلنفاذ من أمِر مصادرٍة أجنيب. وَقدمت ماليزيا إحصاءاٍت بشأن االعتراف بأ
بية اَملنشــأ لكات األجن، ومصــادرُة املمتائم غســل األموال والفســاد حمليًّاوجيوز حماكمُة مرتكيب جر

من قانون املســـاعدة  ٤٠من "قانون املكافحة" وال املادة  ٥٥بناء على تلك املحاكمات. فال املادة 
بادلة لعام  ية املنشـــــــأ اليت جيوز متيز بني املمتلكات املحلية املنشـــــــأ واملمتلكات األجن ٢٠٠٩املت ب

  إخضاعها ألمِر مصادرٍة.
ون املســاعدة املتبادلة لعام من قان ٤١ندة إىل إدانة (املادة وتعترف ماليزيا بأحكام املصــادرة غري املســت

  ألحكام.امن "قانون املكافحة")؛ وقد قدمت إحصاءات بشأن تنفيذ تلك  ٥٦، واملادة ٢٠٠٩
ممتلكاٍت موجودة يف  وينص "قانون املســــــاعدة املتبادلة" على عدد كاف من األحكام اليت جتيز تقييَد

ـــتبانَة تلك املمتلكات واقتماليزيا قابلٍة للخضـــوع ألوام فاءها وجتميَدها (املواد ر مصـــادرة أجنبية واس
  ته التنفيذية).من الئح ‘٢‘) (ج) ١( ٢٣من القانون املذكور؛ واملادة  ٣٧إىل  ٣٥) (ب) و١( ٣١

فاذ القانون تتوىل وال يوجد مكتب مركزي إلدارة املوجودات يف ماليزيا. فكل وكالة من وكاالت إن
بإدارة املوجودات. ويف   وحفظ املوجودات املصـــــادرة وفقًا ملبادئها التوجيهية املتعلقةبنفســـــها إدارَة

رة املوجودات، مبا يف الوقت الراهن تعكف اهليئة التنســـــيقية الوطنية على النظر يف تبســـــيط عملية إدا
  ذلك إنشاء مكتب مركزي إلدارة املوجودات.

دمي طلبات املساعدة ومضموَن ة" الطريقَة اليت ميكن هبا تقمن "قانون املساعدة املتبادل ١٩وحتدد املادة 
ك الطلبات. وُتعقد إجراءات يلزم أن تتخذها ماليزيا اســــــتجابًة لتلأيِّ تلك الطلبات، عالوة على 

ــــــاورات مع الدول الطالبة، ويف حال عدم تلقي  على  َرجت ماليزيارد من الدول الطالبة، َدأيِّ مش
معلومات إضــــــافية  ملفه مؤقتًا حبيث ميكن إعادة تفعيله مبجرد ورود قعدم رفض الطلب وإمنا إغال

  الحقًا من الدول الطالبة.
ـــاَل املعلومات تلقائيًّا ـــاعدة املتبادلة" إرس ـــتبعد "قانون املس من القانون). فمن حيث  ٤(املادة  وال يس

الســتخبارات املالية، وال ســيما وحدة ا - املمارســة العملية، تواظب ســلطات إنفاذ القانون يف ماليزيا
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بانتظام على إرســـــال معلومات تتعلق  - والشـــــرطة امللكية املاليزية، وجلنة مكافحة الفســـــاد املاليزية
باملســـائل اجلنائية. وينص "قانون املكافحة" على تقاســـم املعلومات مع النظراء األجانب، مبا يف ذلك 

  ) من "قانون املكافحة").٣( ٢٩و ١٠املعلومات املتعلقة باجلرائم األصلية (املادتان 
    

    )٥٧وجودات والتصرف فيها (املادة إرجاع امل    
تدابَري بشأن التصرف  ٢٠٠٣من الالئحة التنفيذية لقانون املساعدة املتبادلة لعام  ٢٨تتضمن املادة 

ــــي املادتا ــــرعيني. وترس ــــاَس  ٣١و ٢٨ن يف املمتلكات املصــــادرة أو إعادهتا إىل ُمالَّكها الش األس
ية من إرجاع املوجودات املصـــــــادرة إىل ملاليز مَة ا لذي ميكِّن احلكو قانوين ا  دول أخرى؛ كما ال
قانون املذكور بالغ  تنظمان التكاليَف املرتبطة بذلك. وتنص الالئحة التنفيذية لل على ســـــــداد امل

  املستحقة مبوجب أوامر املصادرة األجنبية.
ن اجلرمية ذات إىل الدولة الطالبة عندما تكووال يوجد حكم صـــــريح يقضـــــي بأن تعاد املمتلكات 

ــَل أموال عمومية خمتلســة، كما ختلو مجيع  أيِّ ملعاهدات من االصــلة اختالَس أموال عمومية أو غس
  يرسي هذا املبدأ. نص

ــنة ا ــاعدة املتبادلة على محاية مصــاحل األطراف الثالثة احلس لنية، مبا يف ذلك املالك وينص قانون املس
 ٤١ة صــادرة (املادشــخص االعتباري (املحلي/األجنيب). ويعَطى إشــعاٌر بإجراءات املالشــرعي أو ال

من الالئحة التنفيذية  ٣١ من "قانون املكافحة"، واملادة ٦١من "قانون املســــاعدة املتبادلة"، واملادة 
  ). ٢٠٠٣لقانون املساعدة املتبادلة لعام 

و ترتيبات، على أســــاس كل أاليزيا إبراَم اتفاقات من "قانون املســــاعدة املتبادلة" مل ١٨وجتيز املادة 
  حالة على حدة، من أجل التصرف النهائي يف املمتلكات املصادرة.

    
     اجليِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات   -٢-٣  

ــــــأن تلقي وحتليل وتعمي ملصــــــرف نيغارا العمل املوحدة إجراءات  •   م املعلومات ماليزيا بش
  )٥٢االستخباراتية املالية يف إطار التعامل مع الدول األجنبية (املادة 

َتصـــدر عن ســـلطة  الشـــهادة اليتأنَّ من "قانون املســـاعدة املتبادلة" على  ٣٤تنص املادة   •  
ن ُتْقَبل دليًال أمام للطعبوجود أمِر مصــادرٍة أجنيب نافٍذ وغري خاضــٍع  أجنبية خمتصــة وُتفيد

  )٥٤املحكمة دون حاجة إىل مزيد من اإلثبات (املادة 
طلب يِّ الســــــتجابَة ألامن "قانون املســــــاعدة املتبادلة" اليت تبيح ملاليزيا  ١٩مرونة املادة   •  

حلدود ا بة وعلى أكمل وجه ضــــــمن ا طال لة ال لدو ها ا قة اليت ترغب في ية بالطري قانون ل
لنموذجية ُتَيسِّر ااإلرشادات التفصيلية واستمارات الطلبات أنَّ ذلك املوضوعة؛ أضف إىل 
  ))٣( ٥٥تقدمي املساعدة (املادة 

شاوُر املستمر بني الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب مما  •   سًة جيدة؛ ومن الناحية ميثل الت ر
ية ال ترفض ماليزيا أيَّ منا ُتغلق العمل تًا حل طلب وإ ورود معلومات أو ني ملفه غلقًا مؤق

  ))٨) و(٧( ٥٥أدلة إضافية من الدولة الطالبة (املادة 
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ا أســــفر عن إرجاع ممعمدت ماليزيا إىل إنفاذ أحكام قانون املســــاعدة القانونية املتبادلة،   •  
  ))٢( ٥٧عائدات متأتية من ممتلكات إىل أطراف ثالثة حسنة النية (املادة 

    
    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ماليزيا مبا يلي: ىوصت
ن اليت ال تربطها هبا النظر فيما إذا كان من شأن تبسيط إجراءات تقدمي املساعدة إىل البلدا  •  

يصــــــدر الوزير  معاهدات أو اتفاقات، بدًال من اإلجراءات الراهنة اليت تقضــــــي بأن أيُّ
ا تشــجَّع ماليزيا على و، أن ُيَيســر التعاوَن الدويل على اســترداد املوجودات؛ توجيهًا خاصــًّ

ح للبلدان الطالبة الشــروَط ا إلجرائية الالزم وضــع دليل بشــأن اســترداد املوجودات ُيوضــِّ
  )٥١استيفاؤها (املادة 

يف ممتلكات معينة  تكفل لألطراف املتضررة تثبيَت حقها النص يف القانون على آليات استرداد  •  
ليت حلقت هبا، الى تعويضــات عن األضــرار ملكيتها لتلك املمتلكات أو احلصــوَل ع تثبيَتأو 

  (أ) و(ب)) ٥٣وذلك من خالل إجراءات حملية (املادة 
ادرهتا، مبا يف ذلك تعزيز اآلليات اليت تكفل احلفاَظ على املمتلكات حلني صدور األمر مبص  •  

توجيهية  من خالل إنشــــــاء مكتب مركزي إلدارة املوجودات، والنظر يف اعتماد مبادئ
  ) (ج))٢( ٥٤إدارة املوجودات (املادة  شاملة بشأن

الس أموال عمومية اعتماد تدابري تنص على إعادة األموال إىل الدول الطالبة يف حالة اخت  •  
ات الصــلة ذأو غســل أموال عمومية خمتلســة، مبا يف ذلك عن طريق اســتعراض املعاهدات 

  ))٣( ٥٧(املادة 
 




