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      خالصة وافية  -ثانيًا  
      موريشيوس    

  سي ملوريشيوس يف سياق تنفيذ اتفاقية مة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ مقدِّ  -١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

، ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٩وقَّعت موريشيوس على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف 
التصديق عليها لدى األمني  ، وأودعت صك٢٠٠٤ون األول/ديسمرب كان ١٥وصدَّقت عليها يف 

  . ٢٠٠٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤العام يف 
نغلوســكســوين والقانون من القانون األ هجني يتســم مبفاهيموقد تطور يف موريشــيوس نظام قانوين 

املدين مســـتمدة أســـاســـا من فرنســـا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـــمالية. وبينما 
تســتخدم موريشــيوس القانون اجلنائي والقانون املدين املســتمدين من القانون الفرنســي فقد تأثرت 

  والقانون اإلداري. اإلثباتقانون  باململكة املتحدة فيما خيص شديدًا تأثرًا أيضًا
وأهم مؤســــســــات مكافحة الفســــاد وغســــل األموال هي اللجنة املســــتقلة ملكافحة الفســــاد ووحدة 

سنَّ شيوس قوانني عديدة ملنع الفساد ومكافحته، من بينها قانون منع االستخبارات املالية. وقد  ت موري
، وقانون ٢٠٠٢، وقانون االســــــتخبارات املالية ومكافحة غســــــل األموال لعام ٢٠٠٢الفســــــاد لعام 

لكل من  . وباإلضافة إىل ذلك فإن٢٠١٥َّزاهة لعام استرداد املوجودات، وقانون احلوكمة الرشيدة والن
مصـــرف موريشـــيوس وجلنة اخلدمات املالية والية تنظيمية وإشـــرافية، يف إطار مكافحة غســـل األموال 

  والتصدي لتمويل اإلرهاب، فيما يتعلق باألنشطة املصرفية وأنشطة املؤسسات املالية غري املصرفية. 
اض التنفيذ وقد اســـــُتعرضـــــت موريشـــــيوس خالل الدورة األوىل من الســـــنة الثانية آللية اســـــتعر

)CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.21 .(  
    

    التدابري الوقائيةالفصل الثاين:   -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
    )٦و ٥(املادتان 

ة بشــأن مكافحة الفســاد، لكنها اعتمدت القانون ليســت لدى موريشــيوس ســياســة وطنية صــرحي
الشــامل ملنع الفســاد وقوانني أخرى ذات صــلة. ومت وضــع ســياســة وطنية ضــمنية يف أعقاب إنشــاء 

على اعتماد ‘ إطار القطاع العام ملكافحة الفســـــاد‘ع اللجنة املســـــتقلة ملكافحة الفســـــاد. ويشـــــجِّ
خطط ملنع الفساد، ونظم إلدارة خماطر الفساد. سياسات واستراتيجيات قطاعية ملكافحة الفساد، و

هيئة عامة إىل وضع سياسات مصممة خصيصا ملكافحة الفساد،  ٥٥وعمدت حىت الوقت الراهن 
هيئة أخرى يف تنفيذ متارين تدريبية ملكافحة خماطر الفساد. وعالوة على ذلك، أنشأت  ٤٥وبدأت 

زاهة للعمل وظفيها املســـــؤولني عن النهيئة عامة جلانا خمصـــــصـــــة ملكافحة الفســـــاد وعينت م ٧٩
  كجهات اتصال مع اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد.
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وتراقب اللجنة املستقلة اهليئات العامة من خالل االستعراضات الدورية ملنع الفساد. كذلك تتوىل 
م جلان مكافحة الفســاد، اليت تضــم يف عضــويتها موظفني من اللجنة املســتقلة ملكافحة الفســاد حبك

  مناصبهم، رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك االستعراضات.
تقوم اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد، وهي اهليئة املكلفة رمسيا مبنع الفساد، بتنفيذ واليتها عن طريق و

خطط عمل سنوية. وهي تضطلع بطائفة واسعة من األنشطة، تشمل إجراء استعراضات منع الفساد 
إعداد األدلة واألدوات، ووضـــع الســـياســـات واخلطط النموذجية، وتنظيم أحداث املذكورة أعاله، و

  مع املجتمع املدين والقطاعني العام واخلاص، وتنظيم دورات تدريبية ومحالت توعية وتثقيف.
بدور يف تقييم القوانني من خالل توصيات استعراضات  أيضًاوتضطلع اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد 

  منع الفساد، اليت أفضت حىت الوقت الراهن إىل إجراء العديد من اإلصالحات التشريعية.
)، وحيافظ عليه من خالل ٢٣-١٩واســــتقالل اللجنة منصــــوص عليه يف قانون منع الفســــاد (املواد 

تخصـــصـــني وتنفيذ برامج تدريبية منتظمة. وينص ختصـــيص موارد مادية كافية هلا واختيار موظفني م
)، ٢١-١٩قانون منع الفســـاد على إجراءات تعيني املدير العام للجنة املســـتقلة وإهناء خدماته (املواد 

). واللجنة مســــــؤولة أمام اللجنة الربملانية التابعة للجمعية الوطنية، ٢٤وقواعد تعيني موظفيها (املادة 
من قانون منع  ٥٩و ٣٦وية، مبا يف ذلك تقارير مراجعة احلسابات (املادتان وترفع إليها تقاريرها السن

الفســــاد). وفضــــال عن ذلك، تراقب اللجنة الربملانية وتســــتعرض عمليات اللجنة املســــتقلة، ما عدا 
عمليات التحقيق، وبإمكاهنا فرض إجراءات تأديبية تتعلق باملدير العام يف الظروف املنصــــــوص عليها 

من قانون منع الفســــــاد). كما تنظر اللجنة الربملانية يف ميزانية اللجنة املســــــتقلة وتقرها،  ٦١(املادة 
وتتاح امليزانية بعد ذلك لالطالع العام ضمن امليزانية الوطنية. وترد تفاصيل النفقات يف تقارير سنوية 

  تتاح لالطالع العام.
ه وحدة االســتخبارات املالية وهيئة وتشــمل اهليئات األخرى اليت تتصــل والياهتا بالفســاد ومكافحت

  إيرادات موريشيوس.
وتشــــارك موريشــــيوس بنشــــاط يف خمتلف مبادرات ومنتديات مكافحة الفســــاد، مبا يف ذلك جلنة 
مكافحة الفســـــــاد التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والرابطة الدولية ألجهزة مكافحة 

الفســاد يف أفريقيا، وحتافظ على شــراكات ثنائية مع الفســاد ورابطة الكومنولث لوكاالت مكافحة 
ستضافت موريشيوس يف عامي   ٢٠١٥عدة وكاالت أجنبية ملكافحة الفساد. وفضال عن ذلك، ا

  املؤمتر العاملي املعين بإصالحات مكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية. ٢٠١٦و
    

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

تتوىل جلنة اخلدمة العمومية واللجنة التأديبية لدوائر الشرطة املسؤولية عن شؤون استقدام املوظفني 
عام  قا للوائح جلنة اخلدمة العمومية ل قاعدهم، وف ولوائح  ١٩٦١العموميني وتعيينهم وترقيتهم وت

. وتشـــمل اهليئات األخرى ذات املســـؤوليات املماثلة ١٩٩٧اللجنة التأديبية لدوائر الشـــرطة لعام 
جلنة اخلدمات احلكومية املحلية، اليت تؤدي وظائف مماثلة فيما خيص املوظفني احلكوميني املحليني؛ 
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املوظفني؛ وكلية بلعالقات ووزارة اخلدمة املدنية واإلصـــالح اإلداري، اليت تعىن بشـــروط اخلدمة وا
اخلدمة املدنية، اليت توفر التدريب للهيئات العمومية؛ واملحكمة االســــتئنافية للهيئات العمومية، اليت 
تســــتمع لقضــــايا االســــتئناف املرفوعة ضــــد قرارات جلنة اخلدمة العمومية واللجنة التأديبية لدوائر 

القات العمل، وهي هيئة شـــبه قضـــائية تعاجل الشـــرطة وجلنة اخلدمات احلكومية املحلية؛ وحمكمة ع
منازعات العمل. وال تندرج اهليئات القانونية واالعتبارية واملؤسسات اململوكة للدولة والشركات 
العمومية يف نطاق صــــــالحيات جلنة اخلدمة العمومية واللجنة التأديبية لدوائر الشــــــرطة، وتنظَّم 

ا. وتتوىل جلنة اخلدمات القضـــائية والقانونية مســـؤولية التعيينات يف كل منها يف التشـــريع اخلاص هب
التعيني واملراقبة التأديبية ملوظفي الشــــــؤون القانونية العاملني يف مكتب النائب العام ومكتب مدير 

من الدستور، والالئحة التنظيمية للجنة  ٨٦االدعاء العام، وكذلك القضاة وموظفي القضاء (املادة 
). وينص الدســـتور على إجراءات تعيني قضـــاة املحكمة ١٩٦٧نونية لعام اخلدمات القضـــائية والقا

  ).٧٨و ٧٧و ٧٢العليا ومدير االدعاء العام وتنحيتهم (املواد 
واجلرائد الوطنية، جيوز للجان  اإلنترنتويف حني ُتعَلن وظائف اخلدمة العمومية الشـــاغرة بواســـطة 

الدرجة يف  خفضةنواملعيني يف الوظائف الصغرية أن تفوض للمكاتب املسؤولة املعنية مهمة الت أيضًا
اخلدمة العمومية. وتشمل عملية االستقدام فحص املرشحني واالمتحانات الكتابية واملقابالت، مع 

زاهة يف إطار هذه العملية. وال تقوم جلنة اخلدمة العمومية واللجنة تزايد اللجوء إىل اختبارات الن
شرطة بإبالغ صحفيا  التأديبية لدوائر ال صدر بيانا  كل من املرشحني غري الناجحني على حدة بل ت

ـــغلها. ويف حني ال جيوز للموظفني العموميني الطعن يف قرارات  بشـــأن الوظائف املحددة اليت مت ش
يف املحكمة االســتئنافية للهيئات العمومية مث يف املحكمة العليا، ال جيوز للمرشــحني إالَّ االســتقدام 

من خالل املراجعة القضائية يف املحكمة العليا. إالَّ ارج اخلدمة العمومية الطعن غري الناجحني من خ
وتوجد رمسيا نظم للتناوب فيما خيص وظائف معيَّنة يف اخلدمة العمومية (مثال ضــــباط الشــــرطة)، 
ومثة ممارســـة راســـخة، وإن مل تكن منظمة صـــراحة، تتمثل يف بعض التناوب يف الوظائف اإلدارية 

مبا يف ذلك يف أعلى املســتويات الوظيفية. وختضــع ترقيات املوظفني العموميني للوائح جلنة الوطنية، 
  اخلدمة العمومية (اجلزء الثالث).

وقد حددت موريشيوس مناصب معيَّنة باعتبارها معرضة بصفة خاصة للفساد (مثال وظائف موظفي 
والتصــــاريح). وختضــــع هذه اجلمارك وموظفي املشــــتريات واملوظفني املشــــاركني يف منح الرخص 
زاهة تنظمها اللجنة املســـتقلة الوظائف لتدريب خاص أو برامج مصـــممة خصـــيصـــا بشـــأن إدارة الن

ملكافحة الفســــاد بالتعاون مع جهات من بينها ســــلطة اإليرادات ووزارة اخلدمة املدنية واإلصــــالح 
  اإلداري وقوات شرطة موريشيوس.

مدو ناول وخيضــــــع مجيع املوظفني العموميني لل يات املوظفني العموميني، اليت تت مة ألخالق عا نة ال
هذه أنَّ مســـائل تضـــارب املصـــاحل، واهلدايا، والعمل اخلارجي، ضـــمن مســـائل أخرى. ويف حني 

ل لوائح جلنة اخلدمة العمومية اليت تنص على اآللية ي فحســــــب فهي تكمِّاملدونة ذات طابع ترغيب
وهناك مدونتان قطاعيتان منفصلتان لقواعد السلوك ملوظفي ). ٤٦-٣٠التأديبية واجلزاءات (املواد 

املشـــــتريات وللموظفني املكلفني بإنفاذ القانون. وتنطبق مدونة حوكمة املؤســـــســـــات على مجيع 
  لوكة للدولة.ماملنشآت امل



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.10 

 

V.18-04127 5/15 
 

). وقد ١٣ويشــكل عدم اإلفصــاح عن تضــارب املصــاحل جرمية مبوجب قانون منع الفســاد (املادة 
املســتقلة ملكافحة الفســاد بوضــع نظم إلدارة تضــارب املصــاحل يف اهليئات العمومية، أوصــت اللجنة 

  ونفذ ذلك يف العديد من هذه اهليئات.
بشــأن منح اهلدايا للموظفني العموميني. واهلدايا  واعتمدت موريشــيوس هنج عدم التســامح إطالقًا

نة املستقلة ملكافحة الفساد مبادئ الوحيدة اليت يسمح بتلقيها هي اهلدايا الرمزية. وقد وضعت اللج
توجيهية بشأن اهلدايا توصي مجيع اهليئات العمومية بإرساء واجب اإلبالغ عن مجيع اهلدايا الرمزية 

والعديد من اهليئات العمومية  حكم قانوين ملزم، وبإنشـــاء ســـجالت للهدايا. بيد أنه ال يوجد أيُّ
  ينفذ هذه التوصية حىت اآلن. مل

من مدونة قواعد  ١٠يف املجاالت اليت تندر فيها املهارات (املادة إالَّ ارسة عمل ثانوي وال يسمح مبم
توجد مهلة  افقة مسبقة من رئيس املؤسسة. والالسلوك)، وحىت يف هذه احلالة يلزم احلصول على مو

  زمنية يشترط انقضاؤها قبل انتقال املوظفني العموميني إىل العمل يف القطاع اخلاص.
ـــاد ويقع عل ـــاد عن أفعال الفس ـــتقلة ملكافحة الفس ى عاتق املوظفني العموميني واجب إبالغ اللجنة املس
من قانون منع الفســاد)؛ غري أنه ال توجد جزاءات على عدم اإلبالغ. وقد أصــدرت اللجنة  ٤٤(املادة 

  ومية.املذكورة مبادئ توجيهية بشأن هذه املسألة وجرى تعميمها على نطاق واسع يف اهليئات العم
ــــــرية، ومن بينهم املوظفون  ويتعني على بعض املوظفني العموميني تقدمي إقرارات ذمة منتظمة وس
العاملون لدى اللجنة املســتقلة ملكافحة الفســاد وهيئة إيرادات موريشــيوس ووحدة االســتخبارات 

أعضــاء  املالية ومكتب ســياســات املشــتريات. ويقع على عاتق مجيع املوظفني املنتخبني، ومن بينهم
اجلمعية الوطنية واجلمعية اإلقليمية جلزيرة رودريغيز والســــلطات املحلية، التزام بتقدمي إقرارات ذمة 

ملادة  ملادة  ٣(ا عدم تقـدمي اإلقرارات (ا قب على  مة). ويعـا لذ قانون إقرارات ا قانون  ٦من  من 
تســـتخدم خالل التحقيق  إقرارات الذمة)؛ غري أنه ال توجد آلية مقررة للتحقق واملراقبة. وميكن أن

  من قانون منع الفساد، املتعلقة حبيازة الثروات غري املفسرة. ٨٤املادة 
ا على صــــياغة مشــــروع قانون جديد للخدمة العمومية ملعاجلة الثغرات وتعكف موريشــــيوس حاليًّ

ــــــوف يكمَّل القانون مب دونة املوجودة يف جماالت اجلزاءات التأديبية وإقرارات الذمة واهلدايا. وس
شــــاملة جديدة لقواعد ســــلوك املوظفني العموميني، إضــــافة إىل مدونات لقواعد ســــلوك الوزراء 

  واملستشارين السياسيني.
وتعتمد وزارة اخلدمة املدنية واإلصــالح اإلداري على توصــيات مكتب حبوث األجور الوطين فيما 

  يتعلق جبداول أجور املوظفني العموميني ومراجعة مرتباهتم. 
) ٣٤و ٣٣يري املتعلقة بالترشــــيح واالنتخاب للوظائف العمومية حمددة يف الدســــتور (املادتان واملعا

) وقانون اجلمعية اإلقليمية جلزيرة رودريغيز وقانون ٧٤و ٧٠و ٦٩وقانون متثيل الشــــــعب (املواد 
  احلكومة املحلية.

بية ومناصـــب األحزاب واإلطار القانوين والتنظيمي لتمويل الترشـــيحات للمناصـــب العمومية االنتخا
شــمل ما يلي: القســم الرابع من قانون متثيل الشــعب (الذي يتطلب الشــفافية يف يالســياســية حمدود، و

النفقات االنتخابية)، ومدونة قواعد السلوك النتخابات اجلمعية الوطنية، ومدونة حوكمة املؤسسات 
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د القانون وملصــلحة الشــركة). (اليت تتطلب من الكيانات اخلاصــة توفري التمويل الســياســي يف حدو
وتشــرف جلنة املراقبة االنتخابية على مجيع االنتخابات. وهتدف موريشــيوس إىل اعتماد قانون جديد 
شامل بشأن متويل األحزاب السياسية، يتناول جماالت مثل االلتزامات املحاسبية واإلعانات العمومية 

توجيهية بشأن السلوك القضائي معايري السلوك نفاق. وحتدد املبادئ التربعات اخلاصة وحدود اإلوال
األخالقي للقضاة وقضاة الصلح، وتعاجل، يف مجلة أمور، مسائل تضارب املصاحل والتنحي. ويسترشد 
املدعون العامون باملبادئ التوجيهية بشـــأن االدعاء العام ومدونة القواعد األخالقية للمحامني وحمامي 

  ).٢١-١٤مات القانونية واألخالقية على اآللية التأديبية (املواد املرافعات. وتنص لوائح جلنة اخلد
    

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
شتريات العمومية لعام  شتريات العمومية يف املقام األول بقانون امل شمل اإلطار ٢٠٠٦تنظم امل . وي

  املركزي وفريق االستعراض املستقل.املؤسسي مكتب سياسة املشتريات وجملس املشتريات 
ا بأســـلوب المركزي على مســـتوى الوزارات واإلدارات املنفردة، يف حني ينفذ ويتم الشـــراء حاليًّ

ــة القيمــة (أكثر من  ــات الشــــــراء املرتفع ــات املركزي عملي ــة  ١٠٠جملس املشــــــتري مليون روبي
  جدول قانون املشتريات العمومية). بالفئة اليت تندرج فيها اهليئة العمومية يف موريشيوسية، رهنًا

. وعالوة على ذلك، تتيح بوابة اإللكتروينبنظام الشــــــراء  ٢٠١٥وأخذت موريشــــــيوس يف عام 
  الشراء احلاسوبية وصالت ومعلومات تتعلق باملشتريات والعطاءات واملنح.

شتريات أمام فريق االستعراض امل سرين أن يطعنوا يف قرارات امل ستقل. ويف وميكن للمناقصني اخلا
توصيات فريق االستعراض املستقل ملزمة، ال توجد أنَّ حني ينص قانون املشتريات العمومية على 

  آلية إلنفاذ قرارات الفريق يف حال عدم االمتثال هلا.
وحيدد قانون املالية ومراجعة احلســـــابات اإلجراءات والصـــــالحيات املتعلقة بإعداد امليزانية الوطنية 

لع وزارة املالية والتنمية االقتصادية بدور رئيسي يف هذا الصدد، مبا يف ذلك من واعتمادها. وتضط
خالل طلب مقترحات امليزانية من الوزارات واإلدارات وجتميعها إلكترونيا وإجراء املشـــــــاورات 

  وعرض امليزانية على اجلمعية الوطنية إلقرارها.
ـــــؤون امل ـــــأن إدارة ش ـــــاءلة بش ـــــمل اإلطار القانوين للمس الية العمومية قانون املالية ومراجعة ويش

احلسابات، وقانون اهليئات النظامية، وقانون الصناديق اخلاصة، وقانون احلكومات املحلية، وقانون 
اإلبالغ املايل. وتشمل املؤسسات املناط هبا الواليات ذات الصلة: وزارة املالية والتنمية االقتصادية 

ـــابات الوطين واملح ـــابات ومكتب مراجع احلس ـــابات وجلنة احلس اســـب العام ومدير مراجعة احلس
العمومية وجملس اإلبالغ املايل. وال توجد جزاءات مقررة على رؤســـاء الوزارات واإلدارات الذين 
يتأخرون يف تقدمي تقاريرهم وبياناهتم املالية الســنوية. وينص القانون اجلنائي على عدة جرائم تتعلق 

  ).١١٢-١٠٦واد بتزييف السجالت والدفاتر (امل
ومبوجب قانون املحفوظات الوطين، يتعني على مجيع اهليئات العمومية باالحتفاظ بســــــجالهتا ملدة 

  سبع سنوات، ودائرة املحفوظات الوطنية هي اجلهة الوديعة للسجالت العمومية.
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    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     
ـــــيوس اعتماد قانون جديد ـــــأن  تعتزم موريش ـــــد الثغرات القائمة بش حلرية املعلومات، من أجل س

الوصـــول إىل املعلومات، مثل عدم وجود إجراءات لطلب املعلومات وعدم وجود واجب واضـــح 
  على املوظفني العموميني بالكشف عن املعلومات وعدم وجود جزاءات على عدم االمتثال.

مبا يف ذلك من خالل نشــر املعلومات  وتطلع موريشــيوس عموم اجلمهور على املعلومات اســتباقيا،
  على اإلنترنت والعديد من البوابات اإللكترونية ومن املبادرات املتعلقة باحلكومة اإللكترونية.

وقد وضـــعت اللجنة املســـتقلة ملكافحة الفســـاد اســـتراتيجيات للشـــراكة مع العديد من منظمات 
بواسطة املنصات التالية: إجراءات النقابات املجتمع املدين، توخيا لتحسني منع الفساد، مبا يف ذلك 

ملكافحة الفســـــاد؛ وشـــــبكة املجتمع املدين ملكافحة الفســـــاد؛ والفريق التنســـــيقي للمنظمات غري 
  احلكومية؛ واملنتدى األكادميي ملكافحة الفساد؛ والشباب ملكافحة الفساد.
جلمهور، تشمل منائط بشأن كما أعدت اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد جمموعة من برامج تثقيف ا

  مكافحة الفساد جلميع املستويات التعليمية وأنشطة تدريبية للهيئات العمومية وشبه احلكومية.
فعل من أفعال الفســاد (املادة أيِّ شــخص أن يبلغ اللجنة املســتقلة ملكافحة الفســاد عن يِّ وجيوز أل

بالغ، تشـــمل اإلبالغ عن طريق من قانون منع الفســـاد). وقد أنشـــأت اللجنة عدة قنوات لإل ٤٣
  صندوق الربيد أو اخلط اهلاتفي الساخن أو الرسائل أو اإلنترنت، ودون ذكر اهلوية أو شخصيا.

    
    )١٢القطاع اخلاص (املادة     

يشــمل اإلطار القانوين ذو الصــلة قانون الشــركات، وقانون االســتخبارات املالية ومكافحة غســل 
املايل، وقانون اخلدمات املالية، وقانون األوراق املالية، وقانون مصــــــرف األموال، وقانون اإلبالغ 

  موريشيوس، وقانون األعمال املصرفية، وقانون املشتريات العمومية.
ويعمل جملس اإلبالغ املايل على تعزيز النوعية الرفيعة لتقارير كيانات الصــاحل العام وحتســني نوعية 

ويشــرف معهد موريشــيوس للمحاســبني الفنيني على مهنة خدمات املحاســبة ومراجعة احلســابات. 
املحاسبة وينظمها، وقد وضع مدونة قواعد السلوك املهين واألخالقيات للمحاسبني. ويعزز معهد 
موريشـــيوس للمديرين حوكمة املؤســـســـات من خالل أنشـــطة التدريب والتطوير. كما تنظم جلنة 

  صرفية وتراقبه.اخلدمات املالية قطاع اخلدمات املالية غري امل
وتشتمل مدونة حوكمة املؤسسات على جمموعة من املبادئ والتوجيهات الرامية إىل حتسني ممارسات 

لتعريفها   مجيع كيانات الصاحل العام (وفقا احلوكمة لدى املنظمات يف موريشيوس. وتنظم املدونة سلوك
العامة املؤسسة مبراسيم تشريعية واهليئات يف قانون اإلبالغ املايل)، واملنشآت اململوكة للدولة، واهليئات 

شبه احلكومية، وقد نقحت يف عام  من أجل حتسني تنفيذ املعايري الدولية القائمة. وتدعو  ٢٠١٦العامة 
ملدونة، يف مجلة أمور، إىل تطوير نظم إد ما الا ية. وبين لداخل عدم  توجد جزاءات  ارة املخاطر ا على 

عه على  با إىل جملس إدارة الكيان املعيَّن لتشــــــجي ملايل أن يوجه خطا ثال، جيوز ملجلس اإلبالغ ا االمت
  االمتثال. ويستعرض املجلس التقارير السنوية جلميع كيانات الصاحل العام.
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لبناء  ٢٠١٣وقد ُأنشـــئت منصـــة مكافحة الفســـاد املشـــتركة بني القطاعني العام واخلاص يف عام 
تآزر بني القطاعني. كما أنشــــئت فرقة عمل القطاع اخلاص املعنية مبكافحة الفســــاد بالتعاون مع ال

معهد موريشيوس للمديرين وهيئة موريشيوس لألعمال التجارية، إىل جانب هيئات أخرى، بصفة 
  مبادرة طوعية للقطاع اخلاص من أجل مكافحة الفساد.

رية من أجل تعزيز الشفافية يف عملية احلصول على وعدلت موريشيوس قانون تيسري األعمال التجا
  التسجيل والتراخيص والتصاريح ملختلف األنشطة التجارية على مستوى الدولة واملستوى املحلي.

  من قانون ضريبة الدخل). ٢٦وال ُيسمح بأن تقتطع من الضرائب النفقات اليت متثل رشاوى (املادة 
    

    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غسل األموال.  موريشيوس عضو مؤسس يف فريق 
وقد خضــــــع البلد لعدة تقييمات من جانب البنك الدويل وصــــــندوق النقد الدويل (برنامج تقييم 
القطاع املايل)، وُتجري حاليا تقييماهتا اخلاصـــة للمخاطر. وقد أفضـــت مجيع هذه االســـتعراضـــات 

التقييمات يف املاضــــــي إىل إدخال تعديالت الحقة خالل العقد األخري على األطر التشــــــريعية و
  والتنظيمية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

شريعية ملكافحة غسل األموال قانون االستخبارات املالية  وتشمل أنظمة موريشيوس التنظيمية والت
، وقانون األعمال املصــرفية، وقانون ٢٠٠٧الية لعام ومكافحة غســل األموال، وقانون اخلدمات امل

  مصرف موريشيوس، والتشريعات ذات الصلة.
مصــــرف موريشــــيوس وجلنة اخلدمات املالية، بصــــفتهما اجلهتني املنظمتني لقطاع اخلدمات أنَّ بيد 

ل املالية، يصــــدران مذكرات إرشــــادية للجهات اليت مينحاهنا التراخيص تتعلق مبكافحة غســــل األموا
شأن تقدمي  صدرت وحدة االستخبارات املالية، يف مجلة أمور، مبادئ توجيهية ب ومتويل اإلرهاب. وأ

 ١٩التقارير عن املعامالت املشــبوهة. وتعتزم جلنة موريشــيوس الوطنية ملكافحة غســل األموال (املادة 
ــتقبل ا ــتخبارات املالية ومكافحة غســل األموال) أن تعد يف املس لقريب مشــروع ألف من قانون االس

اســـتراتيجية وخريطة طريق وطنيتني جديدتني بشـــأن مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب. وإىل 
جانب اهلدف النهائي املتمثل يف حتقيق اتســــــاق إطار مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب مع 

ســــاعد هذه الصــــادرة عن فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، يتوخى أن ت ٢٠١٢توصــــيات عام 
  على تعزيز وتنسيق التعاون فيما بني املؤسسات. أيضًاالعملية االستراتيجية املرتقبة 
 ٥-٢على تقييم املخاطر إزاء احلرص الواجب بشــــأن الزبائن (البند  قائمًا وتطبق موريشــــيوس هنجًا

من ملحوظات مصــــرف موريشــــيوس اإلرشــــادية بشــــأن مكافحة غســــل األموال). وتشــــرح هذه 
بشأن مكافحة غسل األموال الصادرة عن مصرف موريشيوس،  ًات اإلرشادية امللزمة قانونلحوظاامل

صيل  صادرة عن جلنة اخلدمات املالية، التفا صادرة عن وحدة االستخبارات املالية وال وكذلك تلك ال
ي الالزمة لتحديد اُملصدر (مبا يف ذلك االسم والعنوان ورقم اهلوية الشخصية ورقم احلساب). وينبغ

مؤســســة وســيطة إىل حني وصــول املبلغ أيِّ للمصــرف اُملصــدر أن يقدم هذه التفاصــيل عن طريق 
  املحول إىل املقصد النهائي.
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من نظام اإلفصــــــاح عن النقد املحول عرب احلدود إىل نظام  ٢٠٠٩وقد حتولت موريشــــــيوس يف عام 
النقدية والصكوك القابلة للتداول اإلعالن عنه، الذي يشمل مجيع احلركات املادية عرب احلدود لألموال 

ألف من قانون اجلمارك). ويبلغ احلد األعلى  ١٣١ومجيع أشــــــكال تلك األموال والصــــــكوك (املادة 
ــية (تعادل  ٥٠٠ ٠٠٠ا املســموح به حاليًّ دوالر)، وهو نفس املبلغ الذي  ١٤ ٥٠٠روبية موريشــيوس

من قانون االستخبارات املالية  ٥شيوس (املادة ميثل احلد األعلى املسموح به للمعامالت النقدية يف موري
ومكافحة غســل األموال). ويشــكل عدم االمتثال للحكم املذكور جرمية ميكن أن يعاقب عليها بغرامة 

  سنوات. ١٠تصل إىل مليوين روبية موريشيوسية وباألشغال الشاقة ملدة ال تتجاوز 
ع جهــات نظرية دوليــة لوحــدة من مــذكرات التفــاهم م كبريًا وقــد وقعــت موريشــــــيوس عــددًا

االســــــتخبارات املالية وجلنة اخلدمات املالية، هبدف مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب عن 
  طريق التعاون وتبادل املعلومات.

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ   -٢-٢  

إىل وضــــــع اعتماد إطار القطاع العام ملكافحة الفســــــاد، الذي يدعو اهليئات العمومية   •
 ١وتنفيذ سياساهتا اخلاصة ملكافحة الفساد ونظمها اخلاصة إلدارة خماطر الفساد (الفقرة 

  )٥من املادة 
ـــع وإجراء مشـــاورات منتظمة مع   • ـــراك أصـــحاب املصـــلحة املتعددين على نطاق واس إش

  )١٣املجتمع املدين (املادة 
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٢  
  وريشيوس مبا يلي:ُيوصى بأن تقوم م

حتســني الشــفافية يف متويل األحزاب الســياســية، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد قانون جديد   •
ينظم مســـائل مثل االلتزامات املحاســـبية واإلعانات العمومية والتربعات اخلاصـــة واإلقرار 

  )٧من املادة  ٣العلين وحدود النفقات (الفقرة 
للموظفني العموميني، مبــا يف ذلــك عن طريق اعتمــاد  النظر يف تعزيز نظــام إقرار الــذمــة  •

 ٥، والفقرة ٧من املادة  ٤واســتحداث نظام للتحقق الفعال (الفقرة  املزمع اجلديدالقانون 
  )٨من املادة 

معلومات عن املوجودات وصالحيات  أيضًاتعديل نظامها اخلاص بإقرارات الذمة ليشمل   •
ية (الفقرة التوقيع والقيم األخرى املوجودة يف ا لدان األجنب ملادة  ٥لب  ٦، والفقرة ٨من ا

  )٥٢من املادة 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تشجيع املوظفني العموميني على اإلبالغ عن أفعال الفساد   •

  )٨من املادة  ٤(الفقرة 
ــــــيما اهلد  • يا املمنوحة للموظفني العموميني، ال س تدابري املتعلقة باهلدا يا النظر يف تعزيز ال ا

  )٨من املادة  ٥العالية القيمة اليت تقدم على سبيل املجاملة (الفقرة 
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اختاذ تدابري لتعزيز إمكانية إنفاذ توصـــيات فريق االســـتعراض املســـتقل بشـــأن املشـــتريات   •
  )٩من املادة  ١(الفقرة 

 علىزيادة اجلهود الرامية إىل تعزيز املســــــاءلة يف إدارة األموال العمومية، من قبيل النص   •
  )٩املادة من  ٢تأخر الوزارات واإلدارات يف تقدمي البيانات املالية (الفقرة  علىجزاءات 

مواصــــلة بذل جهود جملس اإلبالغ املايل الرامية إىل رصــــد امتثال الكيانات املعنية ملدونة   •
  )١٢من املادة  ٢و ١حوكمة املؤسسات (الفقرتان 

ص والتصــاريح من جانب الســلطات العمومية، حتســني الشــفافية يف إجراءات منح التراخي  •
مبا يف ذلك عن طريق إدخال تعديالت على قانون تيســــــري األعمال التجارية (الفقرتان 

  )١٢من املادة  ٢و  ١
حتســـني وصـــول عموم اجلمهور إىل املعلومات، مبا يف ذلك بواســـطة اعتماد قانون جديد   •

مبا فيها أســــباب الرفض واألطر  بشــــأن الوصــــول إىل املعلومات يســــد الفجوات القائمة،
ية عموم اجلمهور بشـــــــأن حقه يف طلب  ية الطعن. وعالوة على ذلك، توع ية وآل الزمن

  )١٣(ب) من املادة  ١(أ)، والفقرة  ١٠املعلومات (املادة 
مواصــلة بذل اجلهود إلجراء مشــاورات مع املجتمع املدين حول وضــع القوانني اجلديدة،   •

ــــــ أن الوصــــــول إىل املعلومات والقانون املتعلق بتمويل األحزاب مثل القانون املرتقب بش
  )١٣(أ) من املادة  ١السياسية (الفقرة 

توســـــيع نطاق األعمال التجارية واملهن غري املالية اليت ينطبق عليها قانون االســـــتخبارات   •
املالية ومكافحة غســل األموال، ليشــمل القطاعات األخرى املعرضــة خلطر غســل األموال 

  )١٤من املادة  ١وغري املشمولة بالتشريعات القائمة حاليا ملكافحة غسل األموال (الفقرة 
ــابات املصــرفية وضــمان إمكانية الوصــول املالئمة إليه، مع تضــمينه   • ــاء ســجل للحس إنش

ا، وذلك يف معلومات عن املالك النهائي املستفيد، وهو سجل جيري النظر يف إنشائه حاليًّ
من املادة  ٨، والفقرة ٥٢، واملادة ١٤ات القائمة ملكافحة الفسـاد (املادة إطار إحدى اهليئ

٥٥(  
ضـــمان وضـــع الصـــيغة النهائية لالســـتراتيجية وخريطة الطريق الوطنيتني ملكافحة غســـل   •

األموال ومتويل اإلرهاب واعتمادمها، من أجل التحديد الواضــــــح للمســــــؤوليات بني 
ب التداخل بينها وحتســني التعاون فيما بني نُّاالختصــاصــات اليت يتمم بعضــها بعضــا وجت

  )٥٨و ١٤املؤسسات (املادتان 
" ليشــمل املزيد من املؤســســات، بغية GoAMLمواصــلة توســيع نطاق اســتخدام برجميات "  •

  )١٤حتسني التواصل والتنسيق بني الوكاالت (املادة 
روبية  ٥٠٠ ٠٠٠متها اســــــتحداث اإللزام باإلبالغ عن املعامالت النقدية اليت تتجاوز قي  •

  )١٤من املادة  ٢موريشيوسية (الفقرة 
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من قانون االســـتخبارات املالية  ٢توضـــيح نطاق احلكم املتعلق بعبارة "املدفوعات" (املادة   •
ومكافحة غســل األموال) لكي تعين جمموع املبلغ املســدد وليس املبالغ املســددة كال على 

  )١٤من املادة  ٢حدة (الفقرة 
    

    حتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاال  -٤-٢  
  )١١و ١٠و ٩املساعدة التشريعية (املواد   •
  )٩و ٨و ٧بناء املؤسسات (املواد   •
  )١٤و ١٣و ١١و ٩و ٦و ٥بناء القدرات (املواد   •
  )١١البحث ومجع البيانات والتحليل (املادة   •
  )١١و ٥مع البلدان األخرى (املادتان تيسري التعاون الدويل   •

    
    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
    )٥٩و ٥٦و ٥١حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد     

إشارة صرحية إىل القدرة على التعاون بصفة رمسية  يشري عدد من األحكام التشريعية يف موريشيوس
والتعاون بصــفة غري رمسية على حد الســواء وكذلك تبادل املعلومات على الصــعيد الوطين والدويل 

من قانون املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائية  ٣حســـبما يعترب ضـــروريا لتقدمي املســـاعدة (املادة 
) من قانون االســـتخبارات املالية ومكافحة غســـل األموال؛ ٣( ٢٠واملســـائل ذات الصـــلة؛ واملادة 

  من قانون استرداد املوجودات). ٥٩-٥٣) من قانون منع الفساد؛ واملواد ٥( ٨١واملادة 
وقانون استرداد املوجودات هو التشريع الرئيسي فيما يتعلق باسترداد املوجودات، وهو ينص على 

املســـتندة إىل اإلدانة كلتيهما، مبا يف ذلك املصـــادرة من خالل املصـــادرة املســـتندة إىل اإلدانة وغري 
إنفاذ أمر صــادر عن حمكمة أجنبية. ووحدة االســتخبارات املالية هي الســلطة املســؤولة عن اإلنفاذ 

  ).٤لقانون استرداد املوجودات (املادة  ٢٠١٥مبوجب تعديل عام 
ومية، وتتبادل معها املعلومات وتتواصــــل موريشــــيوس مع الدول األخرى بصــــفة تكاد أن تكون ي

حبرِّية حىت يف غياب معاهدة مربمة معها، مبا يف ذلك عن طريق جمموعة إيغمونت أو املنظمة الدولية 
  للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).

زالت موريشــيوس تعمل على إكمال قضــاياها األوىل القليلة املتعلقة باســترداد املوجودات على  وما
 ٥٧طلب السترداد املوجودات (املادة أيِّ أمام  تشكل السرية املصرفية عقبة وال املستوى الدويل.

املحاكم متيل عموما إىل جانب ضــــبط النفس أنَّ من قانون اســــترداد املوجودات). غري أنه لوحظ 
لدى منح موافقتها على احلصول على معلومات مصرفية، وذلك بسبب اعتبارات حقوق اإلنسان. 

وجود ســجل للحســابات املصــرفية أن يضــمن لوكاالت التحقيق زيادة ســهولة  فمن شــأن ومن مثَّ
  احلصول على املعلومات.
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وهناك عدد كبري من القوانني اجلديدة، وجيري تنقيح قوانني أخرى. وقد ُحثت موريشيوس على كفالة 
اهليئات تنســيق هذه املجموعة اجلديدة من التشــريعات وعلى أن يتم التشــاور بشــأهنا بني املؤســســات و

ـــتراتيجية وخريطة الطريق الوطنيتني اجلديدتني املتوقع  الوطنية العديدة املعنية، مبا يف ذلك عن طريق االس
ُشدد على  قانون الذمة املالية، الذي توضع أنَّ اعتمادمها ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. كما 

  وشاملة السترداد املوجودات.على وضع وتنفيذ سياسة شفافة  أيضًامسودته حاليا، سيساعد 
ا من االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف املتعلقة نسبيًّكبرياً وقد أبرمت موريشيوس عدداً 

يف شــبكة اجلنوب األفريقي املشــتركة بني الوكاالت  أيضــًابالتعاون الدويل بوجه عام، وهي تشــارك 
  السترداد املوجودات.

    
  عائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية منع وكشف إحالة ال    

    )٥٨و ٥٢(املادتان 
يف الوقت احلاضـــر، وبينما ُيشـــترط على مجيع املصـــارف واملؤســـســـات املالية أن حتتفظ مبعلومات 

ــــــجل مركزي أو قاعدة بيانات مركزية. وُتلزم املادة  من قانون  ١٧"معرفة الزبون"، ال يوجد س
خبارات املالية ومكافحة غســــل األموال ماحني التراخيص بالتحقق من اهلوية احلقيقية جلميع االســــت

الزبائن واألشـــخاص اآلخرين الذين ُتجري معهم معامالت، وعلى وجه اخلصـــوص أن تتحقق من 
ـــابات عالية القيمة.  تعريف هوية الزبون وأن حتدد املالكني املســـتفيدين من األموال املودعة يف حس

شخصا جبمع معلومات كافية للتثبت مما إذا كان الزبون  أيضًازم موريشيوس املؤسسات املالية وُتل
ا خلطر سياسيًّ معرضًا معرضا سياسيا خلطر الفساد وما إذا كان املالك املستفيد قد يكون شخصًا

 أو احمليًّ ا خلطر الفســاد، الذي قد يكون شــخصــًاالفســاد. ويرد تعريف الشــخص املعرض ســياســيًّ
الصادرة عن مصرف موريشيوس بشأن مكافحة غسل  ا، يف املذكرة اإلرشادية امللزمة قانونًاأجنبيًّ

ــــــخاص مرة واحدة يف  األموال ومتويل اإلرهاب، وينبغي أن تراجع اإلدارة العليا قائمة هؤالء األش
  وما بعدها). ١٠٠-٦السنة على األقل (املادة 
موريشــــيوس تعدِّل تشــــريعاهتا ولوائحها لكي تتســــق مع املعايري الدولية.  وكما ســــبق ذكره فإنَّ

وتشــترط موريشــيوس االعتماد املحلي للمعايري فوق الوطنية، الذي يتم من خالل عملية تشــريعية، 
  وهذا مل حيدث حىت اآلن يف حالة االتفاقية.

أنَّ ا أدىن قدره ســـبع ســـنوات لالحتفاظ بامللفات والســـجالت. بيد ويقرر قانون موريشـــيوس حدًّ
االحتفاظ هبذه السجالت لفترة أطول؛ ومن مث فقد قررت بعض املؤسسات أن  أيضًاالقانون يتيح 

  ا بل داخل كل مؤسسة.حتتفظ بسجالهتا لفترة زمنية أطول. وال حيتفظ بالسجالت مركزيًّ
مقر مادي، وال يسمح للمؤسسات املالية بالدخول يف عالقات  وُيحظر إنشاء املصارف اليت ليس هلا

 عمل جتاري مع املؤســســات األجنبية اليت تقبل اســتخدام حســاباهتا من جانب تلك املصــارف (املادة 
شيوس، واملادة ١( ٥ صادرة عن مصرف  ٩٢-٦) من قانون مصرف موري من املذكرة اإلرشادية ال

صـــرف موريشـــيوس) االتصـــال باملصـــارف املركزية موريشـــيوس). وجيوز للمصـــرف املركزي (م
األخرى، كما جيوز لوحدة االســــتخبارات املالية أن تتصــــل بوحدات االســــتخبارات املالية األجنبية 

  مباشرة، وهو ما تفعله بانتظام.
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ويشترط كل من مصرف موريشيوس وجلنة اخلدمات املالية على املؤسسات املالية إجراء تقييمات 
 الصرافاتُألزم مجيع أصحاب  ٢٠١٦وال ومتويل اإلرهاب. ومنذ آب/أغسطس ملخاطر غسل األم

بإبالغ مصــرف موريشــيوس مباشــرة وباحلضــور الشــخصــي بشــأن مجيع معامالهتم. وترد يف قانون 
وما يليها) معلومات عن اجلزاءات أو غريها من القيود اليت  ١١، املادة ٢٠٠٤املصـــــــارف (لعام 

  تطبق بعد هذا احلرص الواجب.
) ال يفرض ٨ولدى موريشــــــيوس نظام حمدود إلقرارات الذمة (انظر ما ورد أعاله يف إطار املادة 

  على املوظفني املعنيني اإلفصاح عن "مصاحلهم املالية" املوجودة خارج البلد.
وتتمتع شــعبة حتقيقات اســترداد املوجودات، اليت ختضــع اآلن إلشــراف وحدة االســتخبارات املالية، 

رية وحتقيقية. ووحدة االســــتخبارات املالية مكلفة بالتعاون الدويل لغرض اســــترداد بصــــالحيات إدا
املوجودات، وهي تتبادل املعلومات وتلتمسها على حنو منتظم وبصفة غري رمسية ألغراض استخبارية. 

  وتوجَّه الطلبات الرمسية عن طريق مكتب املدعي العام وبواسطة طلب للمساعدة القانونية املتبادلة.
ويتوقع أن حتدد االســتراتيجية وخريطة الطريق الوطنيتان اجلديدتان بشــأن مكافحة غســل األموال 
ومتويل اإلرهاب معايري لالختصــاصــات اليت يتمم بعضــها بعضــا فيما يتعلق باجلانب الدويل للتعاون 

  يف جمال استرداد املوجودات ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
    

تلكات من خالل التعاون الدويل املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املم تدابري االسترداد    
    )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف

ــــتهالل إجراء يف حني ال يوجد ما مينع أيَّ ــــيوس فإنَّدولة أخرى من اس ذلك  ات مدنية يف موريش
 إالَّ أنَّ دوالً جل املحاكم ذلك من املنظور القانوين. حيدث قط، ومل يكن واضــــــحا كيف ســــــتعا مل

أجنبية وأطرافا أجنبية مارســـت بالفعل حق احلصـــول على تعويض عن األضـــرار يف موريشـــيوس. 
دولة أجنبية أو كيان أجنيب من رفع دعوى، أثناء  يوجد يف تشـــريعات موريشـــيوس ما مينع أيَّ وال

التعريف يفسَّر تفسريا نَّ مالكا شرعيا ملمتلكات، وذلك أل عملية املصادرة، بصفة الدولة أو الكيان
جمموعة من األشــخاص، ســواء أكانت أيِّ على ‘ شــخص أو فردأيِّ ‘واســعا وهو: "تنطبق عبارة 

ذات شــخصــية اعتبارية أو غري ذات شــخصــية اعتبارية، وتشــمل تلك املجموعة" (قانون التفســري 
األجنبية حق طلب املســاعدة بتقدمي طلب للحصــول على ). وللدول ١٩٧٤واألحكام العامة لعام 

  املساعدة القانونية املتبادلة مبوجب قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية واملسائل ذات الصلة.
وتتيح موريشيوس إمكانية مصادرة املوجودات واحلسابات وجتميدها وحجزها باالستناد إىل حكم 

حكم إدانة على حد ســواء (القســمان الثالث والرابع من قانون اســترداد  إدانة أو دون االســتناد إىل
ستند إىل حكم  شخصية، وغري امل صفة  ستند إىل حكم إدانة ذا  املوجودات). ويكون االسترداد امل
إدانة ذا صــــــفة عينية. ويبني القانون إجراءات التماس التطبيق املباشــــــر لألوامر األجنبية عن طريق 

من قانون املســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية واملســائل ذات الصــلة).  ١٢ملادة املحكمة العليا (ا
ويف املمارســـة العملية، وهبدف تســـريع اإلجراءات، جيوز لســـلطات موريشـــيوس اســـتهالل إجراء 

عن األمر األجنيب أو بالتزامن معه، باســــتخدام الطلب الوارد كدليل وإرفاقه بإقرار  داخلي عوضــــًا
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وع باليمني. وميكن تنفيذ هذه العملية ومصــادرة املوجودات أو جتميدها أو حجزها يف كتايب مشــف
  ساعة. ٢٤غضون 

    
    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     

من قانون اســترداد املوجودات، تبيع موريشــيوس مجيع املوجودات املصــادرة،  ٢١-١٩عمال باملواد 
وتوَدع األموال يف حســــاب مســــتقل إىل حني صــــدور احلكم  لغرض املحافظة على قيمتها النقدية.

ا لتقدير قيمة الفائدة املحصلة لوحدة االستخبارات املالية أن تعني وصيًّ أيضًاالقضائي النهائي. وجيوز 
من اجلرمية وملصـادرة موجودات مببلغ مكافئ أو حجزها أو جتميدها. ومل حيدث طعن هذه املمارســة 

يف املائة من قيمة  ٨٠لة موريشيوس، فور البت القضائي يف القضية، على إىل اآلن. كذلك حتصل دو
املوجودات املســـتردة، لتودع يف صـــندوق املوجودات املســـتردة، من أجل تعويض الضـــحايا بعد أن 

  من قانون استرداد املوجودات). ٦) واملادة ٢( ٥٨ُتطرح منها التكاليف املتكبدة (املادة 
دولة أجنبية إنفاذ أمر أجنيب أيِّ من قانون اســـترداد املوجودات على أنه، عند طلب  ٥٨وتنص املادة 

موجودات ُحصل أيِّ يتم تلقيه بواسطة طلب للمساعدة القانونية املتبادلة، يقوم املدعي العام بتحويل 
ة لدولة موريشــــيوس عليها بطريقة غري ســــليمة، وإىل أن يتم ذلك، تبقى املمتلكات املصــــادرة مملوك

أن تشـــرع يف املصـــادرة غري  أيضـــًامن قانون اســـترداد املوجودات). وجيوز ملوريشـــيوس  ٥٤(املادة 
  املستندة حلكم إدانة يف حال عدم وجود حكم قضائي هنائي صادر مبوجب طلب الدولة األجنبية.

ـــيوس مبقتضـــى املادة  أيضـــًاوميكن  ـــترداد املوجودات املدنية يف موريش ـــترداد  من ٥٤اس قانون اس
  من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية واملسائل ذات الصلة. ١٣املوجودات، مع املادة 

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  

إقامة نظام اإلبالغ باالتصــال احلي املباشــر من جانب أصــحاب الصــرافات من أجل معاجلة   •
مصرف موريشيوس للمخاطر اليت ينطوي عليها قطاع املعامالت  املخاطر اليت حددها تقييم

  )٥٢من املادة  ١، والفقرة ١٤من املادة  ١الفقرة املصرفية (
تســـمح موريشـــيوس باملصـــادرة غري املســـتندة إىل حكم إدانة، مبا يف ذلك املصـــادرة على   •

  )٥٤أساس األوامر والطلبات األجنبية (املادة 
    

    تواجه التنفيذ التحدِّيات اليت  -٣-٣  
  يوصى بأن تقوم موريشيوس مبا يلي:

تقدمي معلومات عن املوجودات وحقوق  أيضـــًاتعديل نظامها اخلاص بإقرارات الذمة ليشـــمل   •
  )٥٢من املادة  ٦، والفقرة ٨من املادة  ٥التوقيع والقيم األخرى األجنبية (الفقرة 

ا يف مدنيًّ للدول أن تكون طرفًا كان مســـموحًاإزالة عدم التيقن القانوين الراهن بشـــأن ما إذا   •
  )٥٣قضايا استرداد املوجودات وأن توجه طلبها مباشرة إىل املحاكم يف موريشيوس (املادة 
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مراقبة اســــتخدام صــــندوق اســــترداد املوجودات، من أجل كفالة دفع التعويض الواجب   •
  )٥٨(ب) واملادة  ٥٣للدول اليت تكون ضحايا (املادة 

إىل الطابع املزدوج للنظام القانوين للبلد، كفالة إمكان اســتخدام االتفاقية كأســاس  بالنظر  •
 ٦قانوين للتعاون الدويل بوجه عام، ويف قضــايا اســترداد املوجودات بوجه خاص (الفقرة 

  )٥٥من املادة 
ــــتراتيجية وخريطة الطريق الوطنيتني ملكافحة غســــل   • كفالة وضــــع الصــــيغة النهائية لالس

ومتويل اإلرهاب واعتمادمها، من أجل إرســـاء حدود واضـــحة للمســـؤوليات بني  األموال
 ١٤ب التداخل وتعزيز التعاون املؤسسي (املادة الصالحيات اليت يكمل بعضها بعضا وجتنُّ

  )٥٨واملادة 
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  
  )٥٩التشريعية (املادة املساعدة   •  
  )٥٩بناء املؤسسات (املادة   •  
  )٥٤و ٥٣و ٥١بناء القدرات (املواد   •  
  ):٥٨بناء قدرات شعبة حتقيقات استرداد املوجودات (املادة   •  

  التحقيقات املالية  ○    
  حتقيقات استرداد املوجودات  ○    
  يف البيانات تنظيم وحتليل األحجام الكبرية من البيانات بطريقة التنقيب  ○    
  غسل األموال واملصادرة فيما يتعلق بالعمالت االفتراضية  ○    

 


