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 خالصة وافية  -ثانيًا  
  

   سرياليون
مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لسرياليون يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  

  املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
، وَأودعت صكَّ تصديقها عليها ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٩وقَّعت سرياليون على االتفاقية يف 

  . ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣٠يف 
سرياليون على القانون  ، ولكنه يتضمن أيضًا عناصر من األنغلوسكسوينويقوم النظام القانوين يف 

لدولية يف التشــــــريعات الوطنية كي العريف. وجيب دمج االتفاقيات االقانون القانون التشــــــريعي و
   يكون هلا أثر قانوين يف سرياليون.

تنفيذ الفصــلني الثاين واخلامس من االتفاقية االســتراتيجية الوطنية بوتشــمل النصــوص ذات الصــلة 
ـــــاد لعام  ـــــاد، وقانون مكافحة الفس ـــــتريات العمومية، وقانون ٢٠٠٨ملكافحة الفس ، وقانون املش

   ، والدستور.٢٠١٢، وقانون مكافحة غسل األموال لعام ١٩٦٥م اإلجراءات اجلنائية لعا
والســـــلطة الرئيســـــية املســـــؤولة عن منع جرائم الفســـــاد والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها هي جلنة 

معنية هي أيضـــًا: وحدة االســـتخبارات  التالية. وُتَعدُّ املؤســـســـات األخرى (ACC) مكافحة الفســـاد
املالية، ومدير النيابة العامة، ودائرة مراجعة احلســـــابات يف ســـــرياليون، واهليئة الوطنية للمشـــــتريات 

  العمومية، وجلنة تسجيل األحزاب السياسية.
  تشــــرين األول/ ١٦يف لالتفاقية اســــُتكملت الدورة األوىل من اســــتعراض تنفيذ ســــرياليون قد و

  .)CAC/COSP/IRG/2015/CRP.16الوثيقة ( ٢٠١٥أكتوبر 
    

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

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

هي و ،٢٠١٨-٢٠١٤ للفترة االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفسادوضع  جلنة مكافحة الفسادرت يسَّ 
االســـتراتيجية الوطنية ملكافحة ع (ج)). وتشـــجِّ )١( ٥، املادة قانون مكافحة الفســـادق تنفيذها (تنســـِّ 
ت على رسم سياسات مؤسسية ملكافحة الفساد من خالل استخدام يئاالوزارات واإلدارات واهل الفساد

ن أمهية املجتمع املدين يف رصــــد تنفيذها، وتنشــــئ رقابة دورية حة الفســــاد، وتبيِّجمموعة أدوات مكاف
  تضطلع هبا جمموعة رصد تنتمي إىل املجتمع املدين.

قانون مكافحة رصد وإسداء املشورة بشأن التعديالت التشريعية (هام المكلفة مب وجلنة مكافحة الفساد
تقريرًا عن السوابق القضائية وتوجه الوزارات واإلدارات اللجنة وتنشر  ؛)م)-(ل )٢( ٧الفساد، املادة 

). (ح) )٢( ٧قانون مكافحة الفســاد، املادة ت بشــأن كيفية القضــاء على املمارســات الفاســدة (يئاواهل
  استعراض كل التشريعات واقتراح تعديالت حسب االقتضاء. مبهمة وُيعهد إىل جلنة إصالح القوانني
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قانون مكافحة الفساد، املبادرات والربامج الدولية ملكافحة الفساد (وتشارك سرياليون بنشاط يف 
). وهي عضــو يف شــبكة املؤســســات الوطنية ملكافحة الفســاد يف غرب أفريقيا، (ع) )٢( ٧املادة 

ـــلطات مكافحة  ـــاد التابع لالحتاد األفريقي، ورابطة س ـــاري املعين مبكافحة الفس ـــتش واملجلس االس
فريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة غســل األموال يف غرب أفريقيا.  ، ويفثالكومنولالفســاد يف 

ساد ساد عضو يف الرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الف ولديها مذكرة تفاهم مع  ،وجلنة مكافحة الف
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

واملؤسسي للجنة  لعمليايتاالستقالل امن قانون مكافحة الفساد على  ٩ال تنص سوى املادة لكن و
الذي يكرس الدســتور  ،مكافحة الفســاد، خالفًا ملؤســســات أخرى، مثل املراجع العام للحســابات

رهنًا مبوافقة الربملان  ،ض جلنة مكافحة الفسادسرياليون مفوَّ ) استقالليته. ويعني رئيُس١١٩(املادة 
 وباالســتقامة نةاملعيَّالتحلي ببعض املؤهالت املهنية  الالزم). ومن ٣(قانون مكافحة الفســاد، املادة 

). وتبقى ميزانية جلنة ٣منصيب املفوض ونائب املفوض (قانون مكافحة الفساد، املادة  لتويلالبارزة 
  وبناًء على اقتراح الرئيس. ،مليزانية الدولة االعتياديةمكافحة الفساد خاضعة للعملية 
بإبالغ األمني العام باسم وعنوان سلطتها أو أمساء وعناوين سلطاهتا  وقد ُذكِّرت سرياليون بالتزامها

  .من االتفاقية ٦مبا يتماشى مع املادة 
   

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

اســـتقدام املســـؤولني العموميني وتوظيفهم واســـتبقائهم وترقيتهم هام فة مبلَّجلنة اخلدمة العمومية ُمك
اخلدمة العمومية بعض الصالحيات إىل  فوضت جلنُةقد )). و٢( ١٥٢وتقاعدهم (الدستور، املادة 

ــــــرية من أجل  دىن درجة يف األرتب الموظفي اخلدمة املدنية ذوي  تعينيمكتب إدارة املوارد البش
 )).١٠( ١٥٢(الدستور، املادة  اهليئاتواإلدارات والوزارات 

ــبكة اإلنترنت ومن خالل  ــاغرة يف اجلريدة الرمسية لســرياليون، وعلى ش وتنشــر مجيع الوظائف الش
يًا مع اخلطوة امتووســـــــائط اإلعالم اجلماهريي.  ــــــ يل التوظيف يف جلنة اخلدمة  ١-١١ش من دل

عملية التوظيف مبوجب باالعتراض على دمي التماس مي الطلبات املغبونني تقالعمومية، ميكن ملقدِّ
  آلية الشكاوى التابعة للجنة اخلدمة العمومية.

واءمة أجور موظفي اخلدمة املدنية مب لخدمة العموميةالتنظيمية لوتوصــــــي الصــــــيغة املنقحة للوائح 
، اللوائح دنية، قانون اخلدمة امل٣-٣إىل  ١-٣من التنظيمية (اللوائح  نصـفوامل املالئملتعزيز األجر 

ــــــرية وجلنة مكافحة التنظيمية  والقواعد). وتنظم جلنة اخلدمة العمومية ومكتب إدارة املوارد البش
نظم تدريبات بشــــأن ُتكما . على مكافحة الفســــاد الفســــاد دورات تدريبية ملوظفي اخلدمة املدنية

 يضطلع هبا بانتظاماليت  قواعد السلوك يف إطار كل الدورات التدريبية الداخلية لتحديث املعلومات
  مكتب إدارة املوارد البشرية وجلنة مكافحة الفساد.

ضـــمن ويف حني أن التناوب على الوظائف يف جلنة مكافحة الفســـاد حيدث كل ســـنتني، فإنه يبقى 
  .هيئةمسؤولية كل وزارة أو إدارة أو 
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ة يبتمويل األحزاب السياس فيما يتعلقرقابية هيئة تنظيمية فهي  جلنة تسجيل األحزاب السياسيةوأما 
لني ). وتقتصـــر التربعات واملســـامهات على الناخبني املســـج٢٠٠٢َّ(قانون األحزاب الســـياســـية لعام 

))، ولكن ال يوجد حد نقدي ١( ١٩، املادة ٢٠٠٢ســـرياليون (قانون األحزاب الســـياســـية لعام   يف
صــالحية وضــع هذا احلد  ســيةتســجيل األحزاب الســيا جلنةدى لقيمة هذه التربعات واملســامهات. ول

هم من مث وال ينطبق القانون على فرادى الســياســيني الذين  ))، ولكنها مل تفعل ذلك.٢( ١٩(املادة 
. ويتعني على األحزاب السياسية واملرشحني جلنة تسجيل األحزاب السياسيةاختصاص  خارج نطاق
ــــابات عن تقدمي تقارير  ــــطة محالهتاخلاصــــة بمراجعة احلس جلنة تســــجيل األحزاب م إىل تمويل أنش
سية سيا ستور، املادة  ال سية، املادة ٣( ٣٥(الد سيا ). ومع ذلك، مل ُتفرض ٢٥)، وقانون األحزاب ال

  عقوبات على أي انتهاك هلذا القانون حىت اآلن.
صاحل  ٤٥ف املادة وتعرِّ ضارب امل ساد ت عدم  ظره من خالل املعاقبة علىوحتمن قانون مكافحة الف

  السجن.بفع غرامات و/أو دباالمتثال 
قانون مكافحة (مكلفة بصياغة مدونة منوذجية لقواعد السلوك  جلنة مكافحة الفسادويف حني أن 

ملادة  ــــــرية والوزارات واإلدارات  فإن لدى، )(ح) )٢( ٧الفســـــــاد، ا مكتب إدارة املوارد البش
  معدَّة بناًء على توصيات.مدونات سلوك  اهليئاتو

زاهة وتشــــمل املبادرات الرامية إىل تعزيز الرتاهة يف أوســــاط املوظفني العموميني جوائز ســــنوية للن
ومحلة "ال تدفع أي رشـــوة"، اليت أنشـــأت خطوط اتصـــال مباشـــرة  جلنة مكافحة الفســـادتقدمها 

  ونظامًا لإلبالغ باالتصال احلاسويب املباشر.
عن حاالت الفســــــاد  جلنة مكافحة الفســـــــادغ ويقع على عاتق املوظفني العموميني واجب إبال

ملادة قــانون مكــافحــة الفســــــــاد( ملادة ٧٧، ا لك (ا بذ عدم القيـام  قب على  )). ١( ١٣). وُيعـا
هذه  )، ولكن٨٥-٨١، املواد قانون مكافحة الفســـــــادمحاية املبلِّغني والشــــــهود ( ىاملتوخَّ  ومن

  فترة املحاكمة فحسب.على تقتصر  احلماية
عند توليهم  مكافحة الفســـــــادإىل جلنة ا املوظفني العموميني أن يقدموا إلكترونيًّويتعني على مجيع 

ــــــَ إعالنًا حتت الَقاملنصــــــب  ، وذلك كل عام، وعند وديونوموجودات لديهم من دخل ما م عس
أن يشـــــمل هذا اإلعالن أيضـــــًا ينبغي و. )١١٩، املادة قانون مكافحة الفســـــاد(مغادرهتم العمل 

عامًا، ولكنه يقتصر الحقًا على  ٢١دون سن رين املوظف وأبنائه وبناته موجودات قالسري مجيع 
 ،قانون مكافحة الفســــــاد(جزاءات على عدم اإلعالن عن هذه املســــــائل الفوائد املالية. وهناك 

ــــــكوك ١٢٢  املادة ارتكاب خمالفات، ب). ويف حني ُتســــــتخدم اإلعالنات للتحقق عندما ُتثار ش
  عشوائية.ُتجرى أي حتقيقات   ال

، جيب ولكنوليس العمل التطوعي الذي يضـــطلع به موظفون عموميون حمظورًا بشـــكل صـــريح. 
شــكل يميكن أن  مما اهليئات،خارج إطار الوزارات واإلدارات و املضــطلع هبااإلعالن عن األنشــطة 

اخلدمة املدنية،  والقواعد: مبادئالتنظيمية تضاربًا حمتمًال يف املصاحل (قانون اخلدمة املدنية واللوائح 
  ، ومدونات قواعد السلوك).٧؛ وقانون مكافحة الفساد، املادة )‘٤’( (د) املادة
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وُتعترب اهلدايا والتربعات املقدمة إىل املوظفني العموميني كما لو أهنا مقدمة إىل دولة سرياليون (الدستور، 
 ٥٠٠ ٠٠٠ تزيد قيمتها عن )). وجيب اإلفصـــاح عن اهلدايا أو املنافع الشـــخصـــية اليت٧( ١١٨املادة 

ىل اهليئة العمومية إدوالرًا) خالل فترة اثين عشر شهرًا، ولكن من دون تسليمها،  ٦٧ليون (ما يقارب 
 عقوبة )). وقد يؤدي عدم القيام بذلك إىل فرض غرامة أو٤( ٥١املادة (املعنية قانون مكافحة الفســـاد 

  )).٥( ٥١املادة (لفساد السجن أو اختاذ تدابري تأديبية قانون مكافحة ا
، بناًء على مشــــورة جلنة الدولة ). ويقوم رئيس١٣٧ويكفل الدســــتور اســــتقاللية القضــــاء (املادة 

)، بتعيني أعضــــــاء ١٣٥اخلدمات القضــــــائية والقانونية، ورهنًا مبوافقة الربملان (الدســــــتور، املادة 
اإلشـــراف على مجيع املحاكم قضـــائي باملحكمة العليا اختصـــاص  لدىاملحكمة القضـــائية العليا. و
اإلشراف قضائي ب حكمة العدل العليا اختصاصمل يكون)، يف حني ١٢٥األخرى (الدستور، املادة 

حمكمة  رئاســـة توقد أعدَّ ).١٣٤التقليدية (الدســـتور، املادة املحاكم على مجيع املحاكم األدىن و
ل القضــــاء ونزاهته وكفاءته قواعد الســــلوك اإللزامية بشــــأن اســــتقال ٢٠٠٥يف عام العدل العليا 

  . وخيضع عدم االمتثال لتدابري تأديبية تتخذها جلنة اخلدمات القضائية والقانونية.حيطته الواجبةو
، وجيب جلنة اخلدمات القضــائية والقانونيةمدير النيابة العامة بناًء على مشــورة الدولة رئيس ن ويعيِّ

االســـتئناف. وخيضـــع التعيني ملوافقة الربملان (الدســـتور، أن يكون مؤهًال ليكون قاضـــيًا يف حمكمة 
) وال ميكن عزله ١٠منصــبه حىت التقاعد (الدســتور، املادة  يف مدير النيابة العامة يظل). و٦٦املادة 

الرئيس وبناًء على توصية من حمكمة خاصة. ولدى جلنة مكافحة الفساد صالحيات  جانبمن إال 
صــــيغت مدونة قواعد ســــلوك قد رائم الفســــاد. وحقة القضــــائية جلمن أجل املالاســــتثنائية ادعاء 

  للمدعني العامني خالل انعقاد االجتماع املشترك.
    

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
لعام قانون املشتريات العمومية سها سرياليون نظام مشتريات المركزي، يتضمن معايري دنيا كرَّلدى 

. وُتنشر إجراءات ٢٠١٦لعام اجلديد قانون املشتريات العمومية ب واملنَسخةصيغتها املنقحة ب ٢٠٠٤
مع أن من و ).٢٦بواســطة إشــعار علين يف اجلريدة الرمسية وعادًة بواســطة الصــحف (املادة االشــتراء 

)، ٤٦املصدر الوحيد لالشتراء (املادة  مثلاتباع طرائق اشتراء أخرى غري املناقصة املفتوحة، ى املتوخَّ
وُيقدم طعن يف قرار االشــتراء إىل رئيس اجلهة املشــترية،  م اشــتراء إلكتروين.اليس لدى ســرياليون نظ
راجعة مل كما ميكن أن خيضع ،استعراض االشتراءاملعين بالفريق املستقل  راجعهولكن ميكن أيضًا أن ي

  )).٦( ٦٥ املادةالطعون إىل أثر إيقايف على القرار ( ). وتؤدي٦٥-٦٣قضائية هنائية (املواد 
إلدارة التنظيمية للوائح الو ٢٠٠٥لعام  واملساءلةالدستور والقانون احلكومي بشأن امليزانية  تضمنوي

جراءات إعداد امليزانية الوطنية إبصــــفة رئيســــية  ٢٠١٠املنقحة يف عام  تهابصــــيغ ٢٠٠٧املالية لعام 
وزارة املالية والتنمية االقتصــــــادية امليزانية الوطنية ويوافق عليها الربملان (القانون  واعتمادها. وتِعدُّ

  ).٢٥-٢٠، املواد املذكورواملساءلة احلكومي بشأن امليزانية 
وتقدمها إىل وزارة املالية والتنمية االقتصـــادية،  ،تقارير مالية منتظمة هيئةوُتِعد كل وزارة أو إدارة أو 

ة مكافحة الفساد، اليت أعربت عن شواغل إزاء الكشف عن مسائل سرية مثل تدابري مبا يف ذلك جلن
ـــاباتمحاية الشـــهود. ويكفل قانون  ـــنوية والدورية ضـــمن  دائرة مراجعة احلس عمليات املراجعة الس
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الوزارات امتثال . وترصـــد اللجنة الربملانية املعنية باحلســـابات العمومية اهليئاتالوزارات واإلدارات و
غ جلنة مكافحة الفســـاد جبميع أفعال الفســـاد املشـــتبه فيها. وتشـــرف عليها وتبلِّ ،واهليئاتإلدارات وا

إلدارة املالية، أنشـــــئت وحدات مراجعة داخلية يف كل الوزارات التنظيمية للوائح الوباالســـــتناد إىل 
لكنها ينبغي أن تتوىل مســــــؤولية إدارة املخاطر وتنفيذ الرقابة الداخلية، كان ، اهليئاتواإلدارات و

حىت اآلن بســـبب نقص املوارد. وميكن أن يؤدي عدم االمتثال إىل فرض تقم بذلك بصـــورة فعَّالة   مل
  ).٧٧، املادة واملساءلة(القانون احلكومي بشأن امليزانية السجن  عقوبة غرامات أو

ا لكشوف املرتبات من أجل ضمان نزاهة السجالت لعام نظامًا مركزيًّواعتمدت إدارة املحاسب ا
وجيب قانونًا  ،ورقيةبالدرجة الرئيسية املحاسبية ودفاتر السجالت. والسجالت واملحفوظات هي 

، اللوائح التنظيمية لإلدارة املاليةإبقاؤها يف وزارة املالية والتنمية االقتصـــــادية ملدة مخس ســـــنوات (
وُتبذل جهود ترمي إىل اإلصالح من أجل تعزيز نظام إدارة السجالت مبوازاة إعداد  ).١١٢املادة 

  مشروع قانون إلدارة السجالت واملحفوظات خالل انعقاد االجتماع املشترك.
    

  )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     
املعلومات اليت حتتفظ هبا أي مؤســســة  ٢٠١٣يشــمل قانون احلق يف احلصــول على املعلومات لعام 

ملنشـــورات بشـــأن ا)، أو ختضـــع لســـيطرهتا، ويفرض التزامات اســـتباقية ٢عامة أو خاصـــة (املادة 
والقرارات العامة )). وُيلزم الســلطات العامة بتقدمي وقائع ذات صــلة عن الســياســات ١( ٨  (املادة

على إال ). وال ميكن للســــــلطات العامة أن متنع احلصــــــول ١١املهمة اليت تؤثر يف اجلمهور (املادة 
ستثناء (املواد  ضائية متاحة اللتماس ٢٣-١٢املعلومات اليت ينطبق عليها ا ). وتكون اإلجراءات الق

  ، بعد منع احلصول على املعلومات.باالمتثالأمر 
حيوية مع املجتمع املدين من خالل العديد من املبادرات املشــتركة اليت وتتعاون ســرياليون بصــورة 

. وتؤدي ٢٠١٣املنفتحة يف عام  ةُأضـــــفي الطابع الرمسي عليها بواســـــطة مبادرة شـــــراكة احلكوم
 ،وتنفيذها االســــتراتيجية الوطنية ملكافحة الفســــادا يف مراقبة مجاعات املجتمع املدين دورًا رئيســــيًّ

افحة الفســـاد إىل االجتماعات واملؤمترات الصـــحفية األســـبوعية. وتضـــطلع جلنة وتدعوها جلنة مك
ا تقدمه إىل الربملان، تقريرًا سنويًّ مكافحة الفساد بأنشطة خمتلفة للتوعية عرب موقعها الشبكي، وتعدُّ

  وتعقد مناقشات عرب اإلذاعة، وتصيغ نشرات وملصقات، وهي أمثلة قليلة من املبادرات املتخذة.
    

  )١٢القطاع اخلاص (املادة     
تشجع  ستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساديف حني أن جمموعة أدوات مكافحة الفساد اخلاصة باال

على توقيع مواثيق نزاهــة وتعهــدات مع القطــاع اخلــاص، مــا زال  اهليئــاتالوزارات واإلدارات و
من قانون مكافحة الفســـاد بالتعاون بني جلنة  ١٠وتســـمح املادة  .يف هذا الصـــددالتعاون حمدودًا 

  مكافحة الفساد واجلهات األخرى ومن ضمنها القطاع اخلاص. 
ــــــرونفاصــــــلة حمددة للموظفني العموميني الذين متهيدية وال توجد فترة  وظائف جديدة يف  يباش
  القطاع اخلاص.
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سلوك املحاسبني على أساس املعايري نظيم الرقايب لبالتمعهد املحاسبني القانونيني يف سرياليون  ُيعىنو
الشــــركات  ٢٠٠٩من قانون الشــــركات لعام  ٣٠٥و ٢٩٦الدولية لإلبالغ املايل. وُتلزم املادتان 

 اخلاصـــة بتقدمي حســـاباهتا املراجعة الســـنوية إىل جلنة شـــؤون الشـــركات، اليت تضـــع معايري ولوائح
اصـــة للمعايري الدولية لإلبالغ املايل، بينما ختضـــع وختضـــع الشـــركات اخل تنظيمية يف هذا الشـــأن.

  املنظمات غري احلكومية للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام.
أي معامالت غري مشــروعة، ومن فيما خيص ي االقتطاع الضــريبتطبيق ُيحظر كمبدأ قانوين عام، و

  ضمنها تلك املتأتية من جرائم الفساد.
    

  )١٤األموال (املادة تدابري منع غسل     
إن ســـرياليون، بصـــفتها عضـــوًا يف فريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة غســـل األموال يف غرب 
أفريقيا، ملزمة بتنفيذ وتطبيق مجيع التوصـــيات الصـــادرة عن فرقة العمل لإلجراءات املالية ومعاجلة 

  ا ملخاطر غسل األموال.ًا وطنيًّنتائج تقييماهتا القطرية. وباإلضافة إىل ذلك، أجرت سرياليون تقييم
) وباالقتران ٢وُأنشــت وحدة االســتخبارات املالية من خالل قانون مكافحة غســل األموال (املادة 

واسعة من املؤسسات  لطائفةا ا داخليًّوإشرافيًّ ارقابيًّمع قانون املصارف، وأنشأت سرياليون نظامًا 
(قانون مكافحة غســـــل األموال، اجلزءان األول والثاين،  املالية واملنشـــــآت واملهن غري املالية املعينة

املخاطر (قانون مكافحة غســــــل تقدير اجلدول األول). وتســــــتخدم ســــــرياليون هنجًا قائمًا على 
). ويكرس نظام "اعرف زبونك" حظر احلســـــابات املغفلة اهلوية (قانون ١٨و١٧األموال، املادتان 

من  ٢١و ٢٠ام بالتحقق من هوية الزبائن (املادتان وااللتز، )١٩مكافحة غســــــل األموال، املادة 
) من قانون ١( ٣٠قانون مكافحة غسل األموال)، وااللتزام بتطبيق العناية الواجبة املستمرة (املادة 

شبوهة (املواد   ٣٣مكافحة غسل األموال). ويتعني إبالغ وحدة االستخبارات املالية باملعامالت امل
  ة غسل األموال).من قانون مكافح ٤٢و ٤١) و٣(

ه، فهي ملزمة بالتماس بامسغة غري متأكدة مما إذا كان الزبون يتصـــرف وعندما تكون الكيانات املبلِّ
من  ٢٢أو الطرف الذي يتصـــرف الزبون بالنيابة عنه (املادة  لألصـــيلمعلومات عن اهلوية احلقيقية 
  ).قانون مكافحة غسل األموال

تقدم املســــاعدة إىل أن و ،املالية املســــاعدة من دول أجنبيةوميكن أن تلتمس وحدة االســــتخبارات 
)، وقد أبرمت مذكرات تفاهم من قانون مكافحة غسل األموال ١٠١و ١٠٠هذه الدول (املادتان 

نا  ــــــو وغا فاس نا  ية، مبا يف ذلك يف بوركي ية األجنب ملال ــــــتخبارات ا عديد من وحدات االس مع ال
الصــعيد الوطين، أبرمت وحدة االســتخبارات املالية  فريدي وكوت ديفوار ونيجرييا. وعلى  وكابو

  مذكرة تفاهم مع جلنة مكافحة الفساد.
 اتالية أو خدمامل اتؤسساملمثل  ،ص هلم مبزاولة أعمالويتعني على الكيانات أو األشخاص املرخَّ

ملزمة معلومات دقيقة عن املصــــدر يف التحويالت الربقية. والكيانات املبلغة إدراج  ،حتويل األموال
بإيالء اهتمام خاص للتحويالت املالية اإللكترونية اليت ال تتضــــــمن معلومات كاملة عن املصــــــدر 

  (ج) من قانون مكافحة غسل األموال). )١( ٣٣(املادة 
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بغية رصد حركة النقود والصكوك حلاملها  اإلفصاح عن املعلوماتولدى سرياليون نظام قائم على 
حامًال أكثر من  ،القابلة للتداول عرب احلدود، مما ُيلزم أي شــــــخص يدخل ســــــرياليون أو يغادرها

ية ٤ ٠٠٠مليون ليون (حوايل   ٣٠ عادهلا بعملة أجنب ها بإبالغ الســــــلطات ،دوالر) أو ما ي . عن
، ًادوالر ١ ٣٣٠ ماليني ليون (حوايل ١٠وُيعاقب على عدم اإلعالن عن ذلك بغرامة ال تقل عن 

  من قانون مكافحة غسل األموال). ٦٨املادة 
    

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  
  جمموعة أدوات مكافحة الفسـاد اخلاصـة باالسـتراتيجية الوطنية ملكافحة الفسـاد الرامية إىل

ستعراض جلنة  اهليئاتدعم الوزارات واإلدارات و يف جهود مكافحة الفساد باالقتران مع ا
  )؛٥مكافحة الفساد بشأن العقبات اإلدارية (املادة 

 زاهة اليت ُأنشـــت يف كل الوزارات واإلدارات واهليئات لتســـهيل اإلبالغ من جلان إدارة الن
  ))؛٤( ٨جانب املوظفني العموميني (املادة 

 حلق يف احلصــــول على املعلومات، وقد حققت إنشــــاء جلنة لإلشــــراف على تنفيذ قانون ا
  )؛١٠نتائج بالفعل (املادة 

  جناح العمل واملشاركة مع املجتمع، مثًال من خالل منتدى احلوار الوطين، واملوقع الشبكي
للجنة مكافحة الفســاد "احلكومة الشــفافة"، ومحلة "ال تدفع أي رشــوة" ومنصــة اإلبالغ 

  ).١٣(املادة 
    

  اليت تواجه التنفيذالتحدِّيات   -٣-٢  
  توَصى سرياليون مبا يلي:

 من الضمانات الدستورية واالستقالل املايل نفسه املستوى  ضمان منح جلنة مكافحة الفساد
  ))؛٢( ٦على سبيل املثال (املادة  املراجع العام للحساباتواملؤسسي والتشغيلي مثل 

  أن  أمور منها لضمانعتماده واقانون إدارة السجالت واملحفوظات لوضع الصيغة النهائية
لةالعمومية بالوثائق  اخلدمةحتتفظ جلنة  بالتوظيف والعمليات األخرى ملدة  ذات الصــــــ

 ))؛٣( ٩) و١( ٧أشهر (املادتان  ٣تتجاوز 

 ووضــع نظام للتناوب على  ،حتديد كل الوظائف العمومية املعرضــة بصــفة خاصــة للفســاد
 ؛)‘ه’ )١( ٩و) ‘ب’ ١( ٧هذه الوظائف (املادتان 

  ؛))‘ب’ ١( ٧املوظفني العموميني (املادة  أجوراستكمال مواءمة جداول 

  التدريب املستمر بشأن خماطر الفساد جلميع املوظفني العموميني  علىإضفاء الطابع املؤسسي
 ؛))‘د’ ١( ٧(املادة 

 وتوســـيع نطاق املســـتفيدين من  ،النظر يف وضـــع ســـقف للتربعات لألحزاب الســـياســـية
شــمل الســياســيني واملعينني الســياســيني واملرشــحني الســياســيني، ومن مث أيضــًا يالتربعات ل
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اج حد أقصى للتمويل الوارد من مصادر أجنبية ومصادر عامة أخرى والقطاع اخلاص إدر
 ))؛٣( ٧(املادة 

  ؛٢( ٨السعي إىل توسيع نطاق مدونات السلوك لتشمل مجيع املوظفني العموميني (املادة(( 

 غني يتجاوز التدابري املحدودة املنصـــوص عليها وإنشـــاء نظام رمسي حلماية املبلَّ النظر يف تدوين
قانون مكافحة الفســاد من أجل تشــجيع املوظفني العموميني على اإلبالغ عن أفعال فســاد   يف

 ))؛٤( ٨(املادة 

  وتوسيع نطاق هذه اإلعالنات اإلفصاح عن املوجودات إلكترونيًّا السعي إىل تعزيز عملية
لتشــمل الكشــف عن تضــارب املصــاحل بصــورة أوســع؛ وكفالة أن يتضــمن تقييم تضــارب 

؛ وتعزيز عملية التحقق من اإلعالنات األجر املصــــــاحل األنشــــــطة اخلارجية غري املدفوعة
 ))؛٥( ٥٢) واملادة ٥( ٨االمتثال وتنفيذها (املادة  عدمعلى وحتديد عقوبات 

  حيث هليئةمســـتوى الوزارة أو اإلدارة أو اإنشـــاء ســـجل هدايا ومســـتودع هلا، رمبا على ،
 ))؛٥( ٨ينبغي تسليم اهلدايا والتربعات األساسية (املادة 

  النظر يف إنشــــــاء نظام لالشــــــتراء اإللكتروين أو على األقل بوابة إلكترونية للمشــــــتريات
ية التوجيهية الصــادرة عن اهليئة الوطنية للمشــتريات العمومية إلزام املبادئالعمومية وجعل 

 ؛)‘د’و ‘أ’ )١( ٩(املادة 

  املراجعة الداخلية باملوارد الكافية كي تصــــبح جاهزة للعمل متامًا  وحداتضــــمان تزويد
 ))؛٢( ٩(املادة 

 ؛١١ملدونة قواعد السلوك املتخصصة للمدعني العامني (املادة  النهائيةالصيغة  واعتماد وضع( 

  ،جلنة مكافحة الفساد قد ترغب يف تعزيز تعاوهنا مع القطاع اخلاص ليشمل، على سبيل املثال
 (أ))؛ )٢( ١٢(املادة  املحامنيغرفة التجارة ونقابة 

  مهام وظيفية فاصــلة عند ترك منصــب عمومي، مبا يف ذلك متهيدية فترة النظر يف اعتماد
 ))؛(ه )٢( ١٢(املادة  سياسية، قبل تويل وظيفة جديدة يف القطاع اخلاص

  النفقات اليت تشــكل رشــاوى، وعند  علىي االقتطاع الضــريببتطبيق كفالة عدم الســماح
 ))؛٤( ١٢لتعزيز السلوك الفاسد (املادة  املتكبدةباقي النفقات  علىاالقتضاء، 

  (أ)). )١(١٤هوية الزبائن لتشمل الزبائن العابرين (املادة  بتحديدزامات االلتتوسيع نطاق 
    

  االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٢  
 املساعدة التقنية التالية لتعزيز تنفيذ االتفاقية: لزمتوف س

 االختصـــاصـــينيمن أجل  دورات تدريبية إلدارة التثقيف العام والتوعية، وبصـــفة خاصـــة 
الرامية إىل مكافحة الصور املتحركة بصرية بشأن تطوير أفالم ال-السمعية باألجهزةالتقنيني 
  ))؛١( ١٣(ب) و )١( ٦السمعية البصرية األخرى (املادتان  والرسائلالفساد 
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  سية ونظام للكشف عن اجلهات  ولوائح تنظيميةإعداد قواعد سيا بشأن متويل األحزاب ال
 ))؛٤(-)٣( ٧املاحنة (املادة 

  ؛٥( ٨فيما يتصل بالرصد والتحقق (املادة  وخباصة، املوجوداتعن  اإلفصاحتعزيز نظام(( 

 ؛١١يف املحاكم (املادة  لنياملختِز ةبتدريب الكَت( 

  ١٢مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص (املادة  بشأنصياغة قوانني.( 
    

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

  )٥٩و ٥٦و  ٥١  الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املوادوحكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات     
. ومع ذلك، على الصـــعيد الدويل لموجوداتلأو مل تتلقَّ بعد طلب اســـترداد  ،مل تطلب ســـرياليون

تنظم اليت  ١١٣إىل  ١٠٠ُوضــــع إطار قانوين من خالل قانون مكافحة غســــل األموال، املواد من 
  .١١٨إىل  ١٠٣املساعدة القانونية املتبادلة وقانون مكافحة الفساد، املواد من 

ا، أكدت وحدة االســــتخبارات املالية أهنا قامت ورغم غياب تشــــريع بشــــأن نقل املعلومات تلقائيًّ
  بذلك فعًال مع بلدان جماورة.

، ولكنها عضــو يف شــبكة اتاملوجودومل تربم ســرياليون اتفاقات أو ترتيبات حمددة بشــأن اســترداد 
  السترداد املوجودات اليت ُأنشئت يف اآلونة األخرية. اهليئاتغرب أفريقيا املشتركة بني 

   
منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     

  )٥٨و ٥٢  (املادتان
حلســاب كل زبون عن ماهية االســتخدام املتوخى ة مة جبمع معلومات كافيغة ملَزالكيانات املبلِّ إنَّ

وطبيعته وغرضـــــــه كي يكون لديها فهم كاٍف حلجم املعامالت املتوقعة وأنواعها. وتكفي هذه 
ــــخص املعلومات لتمكني اجلهة املبلِّ ــــخص الذي ينفذ املعاملة ومن الش غة من التحقق من هوية الش

 حة غسل األموال).من قانون مكاف ٢٠الذي يسيطر على احلساب (املادة 

غة تنفيذ نظم مناسبة إلدارة املخاطر بغية حتديد ما إذا كان الزبون أو املالك ويتعني على الكيانات املبلِّ
سيًّمن األشخاص املعرضني املستفيد  للحالة املعنية ا، وإذا كان األمر كذلك، إجراء فحص دقيق سيا
بــذات عن (ب) من قــانون مكــافحــة غســـــــل األموال). ويعــد مكتــب األمن القومي ُن ٢٧(املــادة 

ا على الصــعيد الداخلي ويتبادهلا مع املؤســســات املالية، ولكن ال يوجد ســياســيًّ املعرضــنياألشــخاص 
 ا.سياسيًّ املعرضنيالنظام لألشخاص األجانب   مثل هذا

مماثل الختاذ خطوات بغية  متطلبيوجد كما ال  ،وال يوجد أي تعريف للحســـــابات العالية القيمة
 حتديد املالكني املستفيدين لألموال املودعة يف هذه احلسابات.

توجيهية  ادئوقد أصـــدرت وحدة االســـتخبارات املالية، بعد التشـــاور مع كيانات اإلشـــراف، مب
 (ي) من قانون )١( ١٣لفائدة الكيانات املبلغة بشــــــأن قضــــــايا مكافحة غســــــل األموال (املادة 
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مكافحة غســـــل األموال). وباإلضـــــافة إىل ذلك، ميكن لوحدة االســـــتخبارات املالية أن توعز إىل 
(ز)  )١( ١٣الكيانات املبلغة باختاذ خطوات إلنفاذ االمتثال لقانون مكافحة غســل األموال (املادة 

 من قانون مكافحة غسل األموال)، وقد مجدت بالفعل حسابات زبائن ذوي خماطر عالية.

ومعامالهتم  بزبائنهاويتعني على الكيانات املبلغة إنشاء وحفظ مجيع الدفاتر والسجالت فيما يتعلق 
ــــــتكمال املعاملة العابرة أو انتهاء العالقة التجارية  ــــــنوات من تاريخ اس ملدة ال تقل عن مخس س

  (أ) من قانون مكافحة غسل األموال). )٢( ٣٠  (املادة
 ١من قانون مكافحة غسل األموال) مصارف صورية (املادة  ٤٠ويشكل إنشاء أو تشغيل (املادة 

صلة عالقات جتارية معها أو مع  مؤسسات مالية من قانون مكافحة غسل األموال)، وإقامة أو موا
 املادةيف بلد أجنيب إذا مسحت بأن تســتخدم إحدى املصــارف الصــورية حســاباهتا (متجاوبة معها 

من  ٦٢أمرًا ممنوعًا وُيعاقب عليه (املادة  ،ســـــل األموال)و(ح) من قانون مكافحة غ (ز) )١( ٢٨
 قانون مكافحة غسل األموال).

عمومًا، ال يوجد أي التزام  املوجوداتبتتعلق  املوجوداتاإلفصـــــــاح عن ويف حني أن متطلبات 
حمدد للموظفني العموميني الذين هلم مصــــــلحة يف حســــــاب مايل يف بلد أجنيب أو ســــــلطة توقيع 

 على ذلك احلساب بأن يبلغوا بذلك. سلطة أخرى أو

شتركة بني الوزارات (املادة يف هيئتها اإلدارية  تتمثلوتعمل وحدة االستخبارات املالية اليت   ٣جلنة م
ل الوحدة من من قانون مكافحة غســــل األموال) يف ســــبيل االنضــــمام إىل جمموعة إيغمونت. وُتموَّ

صندوق  شمل خالل  شخص أو منظمة (املادة  ًامنحوميزانية خيصصها الربملان ي  ٩أو هدايا من أي 
ن ميزانية عملياهتا. ويعيِّ مفروضــــــة علىقيود من من قانون مكافحة غســــــل األموال)، ولكنها تعاين 

قانون مكافحة غســـــل  ٧مدير وحدة االســـــتخبارات املالية رهنًا مبوافقة الربملان (املادة الدولة رئيس 
تخبارات املالية بدوره املوظفني اآلخرين، بعد التشـــاور مع اللجنة ن مدير وحدة االســـاألموال)، ويعيِّ
) من قانون مكافحة غســـل األموال). وليس لدى وحدة االســـتخبارات ٤( ٧) و٢( ٦التقنية (املادة 

املالية أي صـــالحية لتجميد األموال أو منع املعامالت املشـــبوهة، ولكن ميكنها التماس املســـاعدة من 
  يف هذا الصدد. جلنة مكافحة الفساد

   
تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     

  )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف
شريع ينص على  للدول ، ميكن املثول أمام حمكمة حقَّلدول األجنبية ل أنيف حني أنه ال يوجد أي ت

اليت تقوم بذلك أن تســـــتهل دعوى قضـــــائية بغية إثبات احلق يف املمتلكات املكتســـــبة من خالل 
 ارتكاب فعل جمرَّم وفقًا لالتفاقية، أو إثبات ملكيتها.

وأشـــارت الســـلطات إىل أن قانون ســـرياليون يعامل دوًال أجنبية مثل أي شـــخص اعتباري آخر، 
 حصول على تعويض أو مطالبات بالتعويض عن األضرار.أن ترفع دعوى للللدول ميكن  مثَّ ومن

وال ميكن أن تعترف حماكم ســــرياليون مبطالبة دولة أخرى بصــــفتها املالكة الشــــرعية للممتلكات 
 املكتسبة من خالل ارتكاب جرمية مبوجب االتفاقية عند اختاذ قرار بشأن املصادرة.
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) من قانون ٢( ١٠١القانونية املتبادلة (املادة  وُتعد ازدواجية التجرمي أحد متطلبات تقدمي املســاعدة
فيما يتعلق  كذلكو ،) من قانون مكافحة الفســــــاد)٣( ١٠٦مكافحة غســــــل األموال، واملادة 

صعوبات يف تقدمي املساعدة املتصلة ب بالتعاون دون من صادرة املألغراض املصادرة، مما قد يسبب 
تبادل لألوامر املدنية بالنســــبة إىل بلدان معينة، يف حني االســــتناد إىل اإلدانة. ومن املمكن اإلنفاذ امل

 يتعني على بلدان أخرى رفع دعاوى يف سرياليون.

وال ميكن أن تنفذ ســرياليون أوامر مصــادرة أجنبية تنفيذًا مباشــرًا، ولكن ميكنها احلصــول على أمر 
مكافحة الفســـاد، (ج) من قانون  )١( ١٠٦مصـــادرة حملي وتنفيذه على أســـاس أمر أجنيب (املادة 

ـــــل األموال). وباإلضـــــافة إىل ذلك، ميكن أن تأمر  )١( ١٠٣واملادة  (ج) من قانون مكافحة غس
شأن جرم غسل أموال  ضائي ب شأ األجنيب من خالل قرار ق صادرة املمتلكات ذات املن سرياليون مب

 أو أي جرم آخر.

فيها املشتبه فيه متواريًا عن األنظار  االستناد إىل اإلدانة مكرسة للقضايا اليت يكون اواملصادرة دومن
 متوفيامن قانون مكافحة غســـــل األموال) أو  ٨٤من قانون مكافحة الفســـــاد، واملادة  ٨٨(املادة 
 من قانون مكافحة غسل األموال). ٨٤(املادة 

أو ات اجلرمية، أو ممتلكات أو معدَّعن ومبا أن ســـرياليون مل تتلَق بعد طلبًا مبصـــادرة عائدات متأتية 
سنَّ تقييم تنفيذ الفقرتني  ٣١من املادة  ١أخرى مشار إليها يف الفقرة  أدوات  ١من االتفاقية، مل يت

 التفاقية.من ا ٥٥من املادة  ٢و

) من قانون مكافحة الفساد أن يكون الشخص متهمًا بارتكاب جرمية من ٢( ١٠٦وتستلزم املادة 
 املعنية أو مصادرهتا. هأجل إمكانية جتميد ممتلكات

وتقتصــــــر املســــــاعدة اليت ميكن تقدميها فيما يتعلق بتحديد اهلوية والتتبع على تلقي أوامر تفتيش 
من قانون مكافحة غســل األموال) واألمر بتســليم الوثائق أو املعلومات عن املعامالت  ١٠٢  (املادة

). وباالســـــتناد إىل أمر أجنيب قانون مكافحة الفســـــادمن  ١٠٥إىل جلنة مكافحة الفســـــاد (املادة 
(أ) من قانون  )١( ١٠٦بالتجميد أو احلجز، ميكن احلصــــــول على أوامر وطنية وتنفيذها (املادة 

 (أ) من قانون مكافحة غسل األموال). )١( ١٠٣مكافحة الفساد، واملادة 

ز أو دون أمر أجنيب، وطلبــات التجميــد أو احلجمن وال ميكن تنفيــذ طلبــات التجميــد أو احلجز 
ـــتناد إىل اإلدانة، إال إذا صـــدر أمر  ااملصـــادرة على أســـاس دعاوى مدنية مثل املصـــادرة دومن االس

 داخلي، على أساس التحقيقات الداخلية أو االستعانة مبحاٍم خاص.

أو تتبعها أو جتميدها أو حجزها أو مصــــادرهتا  املوجوداتوجيب أن تتضــــمن الطلبات املتعلقة بتحديد 
 ١١١و ١١٠  من قانون مكافحة الفســــــاد، واملادتان ١١٥و ١١٤افية (املادتان على معلومات إضــــــ

 قانون مكافحة غسل األموال).  من

 وال تشترط سرياليون وجود معاهدة من أجل التعاون ألغراض املصادرة.

وليســت هناك عتبة دنيا للقيمة أو اســتثناء للحد األدىن من أجل تقدمي املســاعدة؛ غري أن ســرياليون 
 املوارد الالزمة لتنفيذ طلب ما عند اختاذ قرار بشأن تقدمي املساعدة.تراعي 
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ويف املمارســة العملية، ومن خالل تدخل جلنة مكافحة الفســاد أو الســلطة املختصــة مبوجب قانون 
سرياليون الدولة الطالبة قبل رفع التدابري املؤقتة وتتيح هلا فرصة تقدمي  مكافحة غسل األموال، تبِلغ 

 إضافية فيما يتعلق مبواصلة التدبري املتخذ.أدلة 

وحتظى حقوق األطراف الثالثة احلســــــنة النية باحلماية من خالل تقدمي إشــــــعار تقييد وإمكانية التقدم 
 ٨٢املنصـــوص عليها يف املادة  وأشـــكال احلمايةمن قانون مكافحة الفســـاد)  ٦١بطلب إلبطاله (املادة 

 ) من قانون مكافحة الفساد.١٠-٥و  ٣(
   

  )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
بناء على  املوجوداتيف احلاالت اليت ُتصــــادر فيها جيوز للوزير املســــؤول عن الشــــؤون املالية، فقط 
 املصــــادرة ، إما ألنذلك مناســــبًاوعندما يعترب  ،طلب دولة أخرى مبوجب قانون مكافحة الفســــاد

مطلوبة أو مســـموح هبا مبقتضـــى أحد الترتيبات الدولية أو مبدأ املجاملة، أن يأمر مبنح كل ممتلكات 
مصــــادرة مبوجب اجلزء الســــابع من قانون مكافحة الفســــاد أو أي جزء منها، أو حتويلها إىل الدولة 

اف الثالثة من قانون مكافحة الفســــــاد). وال توجد محاية حمددة حلقوق األطر ١١٧الطالبة (املادة 
 احلسنة النية يف هذا الصدد.

من قانون مكافحة الفســــاد للوزير صــــالحية تقديرية فيما يتعلق باقتطاع التكاليف،  ١١٧وتتيح املادة 
، ٢، املادة ٥٧األمر وجيب أن تكون معقولة وتراعي طول فترة العمل وتعقيده (قواعد املحكمة العليا، 

  قيود صارمة على هذه االقتطاعات من التكاليف فحسب.(ج))، وال توجد  ٤املادة الفرعية 
ا، ولكن ميكنها أن تفعل ذلك ومل تربم ســـــرياليون أي اتفاقات أو ترتيبات إلرجاع املمتلكات هنائيًّ

  من قانون مكافحة الفساد). ١١٧يف إطار صالحية الوزير التقديرية (املادة 
   

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
  اخلاص أثىن اخلرباء الذي أجروا االســــتعراض على جهود ســــرياليون يف جمال تعزيز نظامها

  .املوجوداتعن  باإلفصاح
    

  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  توَصى سرياليون مبا يلي:

  املعرَّضـــنيالواجب فيما يتعلق باألشـــخاص األجانب  توخي احلرصإنشـــاء نظام لتســـهيل 
احلسابات العالية القيمة، وإلزام املؤسسات املالية باختاذ خطوات معقولة ا؛ وتعريف سياسيًّ

  )).١( ٥٢لتحديد املالكني املستفيدين لألموال املودعة يف هذه احلسابات (املادة 
  إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ُيطبق الفحص الدقيق

ـــاباهتا ـــابات على حس واملعامالت اليت ُيتوقع أن توىل عناية خاصـــة، وتدابري ، وأنواع احلس
مناســبة واالحتفاظ هبا ومســك دفاترها املتوقع اختاذها بشــأن تلك  فتح احلســابات بصــورة

احلســابات؛ وإبالغ املؤســســات املالية القائمة ضــمن واليتها القضــائية هبوية شــخصــيات 
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لى حساباهتا ق الفحص الدقيق عتطبِّطبيعية أو اعتبارية معينة ُيتوقع من تلك املؤسسات أن 
 .و(ب))  (أ)) ٢( ٥٢(املادة 

  النظر بصفة خاصة يف إلزام املوظفني العموميني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب
 )).٦( ٥٢ذلك (املادة عن أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا 

  لدول األجنبية حق رفع دعاوى مدنية بغية إثبات احلق يف املمتلكات ل يكونضــــــمان أن
املكتســـبة من خالل ارتكاب فعل جمرَّم وفقًا لالتفاقية، أو إثبات ملكيتها؛ وعند اختاذ قرار 
بشأن املصادرة، تسهيل اعتراف حماكمها أو سلطاهتا املختصة مبطالبة دولة أخرى بصفتها 

التفاقية (املادة فعل جمرم وفقًا لكتســـبة من خالل ارتكاب املالكة الشـــرعية للممتلكات امل
 (أ) و(ج)). ٥٣

  اختاذ ما قد يلزم من تدابري للســماح لســلطاهتا املختصــة بإنفاذ أمر مصــادرة باالســتناد إىل
اإلدانة قد صدر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى؛ وتوسيع نطاق اإلنفاذ املتبادل لألحكام 

  ) و(أ)).١( ٥٤يف املعاهدة (املادة املدنية يف الدول األطراف 
  تعديل تشـــريعاهتا لتســـهيل جتميد املمتلكات وحجزها أيضـــًا يف احلاالت اليت مل ُيتهم فيها

 )).٢( ٥٤شخص (بعد) (املادة 

 تشريعها للسماح مبا يلي: تعديل  
 والتتبع؛ اهلوية حتديد  °  

  أجنيب؛ أمر غياب يف احلجز والتجميد  °  
)) ٢و ١( ٥٥و) ٢( ٥٤ املادتان( املدنية الدعاوى يف واملصـــادرة احلجز والتجميد  °

 املســاعدة نطاق لتوضــيح األوىل االســتعراض دورة وردت يف توصــية أيضــًا انظر(
  )).ك( )٣( ٤٦ املادة( االتفاقية من اخلامس بالفصل يتعلق فيما

 دول غري جماورة  توســــيع نطاق اإلرســــال التلقائي للمعلومات املتعلقة بالعائدات اإلجرامية إىل
 ).٥٦(املادة 

  اعتماد تدابري لتمكني ســلطاهتا املختصــة من إرجاع املمتلكات املصــادرة، ومراعاة حقوق
ــــنة النية عند إعادة املمتلكات املصــــادرة بناء على طلب دولة طرف  األطراف الثالثة احلس

 )).٢( ٥٧أخرى (املادة 

 إرجاع املمتلكات ينبغي ة خمتلســة، يف حالة اختالس أموال عمومية أو غســل أموال عمومي
واســـتنادًا إىل  ٥٥عندما تنفذ املصـــادرة وفقًا للمادة  املصـــادرة إىل الدولة الطرف الطالبة،

ســرياليون  تتنازل عنهوهو اشــتراط ميكن أن  حكم هنائي صــادر يف الدولة الطرف الطالبة،
 (أ)).  )٣( ٥٧(املادة 

  وفقًا متت مصــادرهتا خر مشــمول باالتفاقية، أي جرم آ متأتية عن عائداتوجود يف حالة
من االتفاقية، واســـتنادًا إىل حكم هنائي صـــادر يف الدولة الطرف الطالبة، وهو  ٥٥للمادة 

ســــرياليون، إرجاع املمتلكات املصــــادرة إىل الدولة الطرف  عنه تتنازلاشــــتراط ميكن أن 
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بة بشــــــكل معقول ملكي لدولة الطرف الطال بة، عندما تثبت ا تها الســـــــابقة لتلك الطال
املمتلكات املصــادرة أو عندما تعترف ســرياليون بالضــرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة 

 (ب)). )٣( ٥٧كأساس إلرجاع املمتلكات املصادرة (املادة 

  يف مجيع احلاالت األخرى، النظر على وجه األولوية يف إرجاع املمتلكات املصــــــادرة إىل
رجاع تلك املمتلكات إىل أصـــحاهبا الشـــرعيني الســـابقني، أو الدولة الطرف الطالبة، أو إ

 (ج)). )٣( ٥٧تعويض ضحايا اجلرمية (املادة 

  يد أي اقتطاعات بشــــــأن نفقات معقولة مت تكبدها يف عمليات التحقيق أو املالحقة أو تقي
 )).٤( ٥٧اإلجراءات القضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة أو التصرف فيها (املادة 

  تقييم ما إذا كان متكني وحدة االســتخبارات املالية من تنفيذ التجميد اإلداري للحســابات
املوارد البشــــرية توفري ما يكفي من ، وضــــمان من شــــأنه أن يكون مفيدًا و/أو املعامالت

 ).٥٨(املادة  االستخبارات املاليةلوحدة واملالية 
   

 اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية،   -٤-٣  

  املساعدة التقنية التالية لتعزيز تنفيذ االتفاقية:وف تلزم س
 ا ســياســيًّضــني املعرَّقانونية بغية تعريف األشــخاص  صــكوكالتشــريعية إلعداد  املســاعدة  

 ).٥٢(املادة 

  ــــــتخبارات املالية من أجل االطالع على قواعد البيانات العاملية املتعلقة دعم وحدة االس
 ).٥٢ا على الصعيد الدويل (املادة سياسيًّضني املعرَّباألشخاص 

  ٥٧و ٥٥و ٥٤و ٥٣من اجلرمية (املواد  املتأتيةدعم إنشاء هيئة إلدارة العائدات.( 

 ٥٣و ٥١ون العائدات املتأتية من اجلرمية (املواد املساعدة يف صياغة التشريعات يف جمال قان 
 ).٥٧و ٥٥و ٥٤و

  ٥٦نظام املساعدة القانونية املتبادلة (املادة  إلعداداملساعدة يف صياغة التشريعات.(  
  بني وحدة االســتخبارات املالية واملصــارف والكيانات  للربطأدوات تكنولوجيا املعلومات

  ).٥٨ألعمال واملهن غري املالية املعينة (املادة املبلغة، والتدريب يف جمال تنظيم ا
  من أجل  ٢٠٠٨املســاعدة يف صــياغة التشــريعات لتعديل قانون جلنة مكافحة الفســاد لعام

ـــــتخبارات املالية من احلصـــــول على املعلومات املتعلقة بالكشـــــف عن  متكني وحدة االس
   ).٥٨(املادة  املوجودات

 


