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      خالصة وافية  -ثانياً  
      موريشيوس    

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

ــة يف  علـــىوقَّعـــت موريـــشيوس ــانون األول٩ االتفاقيـ ــا يف ، وصـــد٢٠٠٣َّديـــسمرب / كـ   قت عليهـ
  ، مث أودعـــت صـــّك التـــصديق عليهـــا لـــدى األمـــني العـــام يف  ٢٠٠٤ديـــسمرب /ن األول كـــانو١٥
  .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤

ة أساساً من فرنسا     املفاهيم املستمدّ  بازدواجيةز  وقد تطّور لدى موريشيوس نظام قانوين خمتلط يتميّ       
 موريـشيوس قانونـاً جنائيـاً    دمويف حني تـستخ   . يرلندا الشمالية أاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    و

 مــن القــانون الفرنــسي، فإهنــا قــد مــستمّدةوقانونــاً مــدنياً وقانونــاً لإلجــراءات املدنيــة، وهــي قــوانني 
 ،واإلجــراءات القانونيــةاإلثباتيــة، فيمــا يتعلــق بقــانون األدلــة اململكــة املتحــدة تــأثرت شــديد التــأثر ب

  .توباً، وهو القانون األمسى للبالدوورثت موريشيوس دستوراً مك. والقانون اإلداري
 تبـذل الـسلطات الوطنيـة جهـوداً         يف الوقت نفسه  ون القانون اجلنائي أحكاماً بشأن الفساد،       ويتضمَّ

وقد أنشأت موريشيوس عدداً من املؤسسات باعتبارها هيئات رقابيـة        . حثيثة ملكافحة هذه الظاهرة   
ودعمـاً  . انونـاً بـشأن مـنح العقـود العموميـة     ت قيف القطاع املصريف وغريه من القطاعات، كمـا سـنَّ   
 حتديـداً إىل رغبـة موريـشيوس يف         ٢٠١٥-٢٠١٢ملكافحة الفساد، يشري الربنامج احلكومي للفتـرة        

  .تنفيذ االتفاقية والتزامها بذلك
    

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

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد ( واملتاجرة بالنفوذ رشوال    
ــان   ــاول املادتـ ــوميني     ٥ و٤تتنـ ــوظفني العمـ ــو املـ ــوايل، رشـ ــساد، علـــى التـ ــع الفـ ــانون منـ ــن قـ  مـ

ويـرِد مفهـوم الوعـد    . منح مكافأة أو املوافقة على منحها أو عرضهاوتشمل الرشوة   . وارتشاءهم
وفيمــا يتعلــق باملــستفيد،  .٢٠٠٢  عــام مــن قــانون٢ادة  الــوارد يف املــ"املكافــأة"يف تعريــف تعــبري 

 ،١٩٧٤لعـام    (IGCA)، وفقاً ملدونـة التفـسري واألحكـام العامـة           "الشخص"ميكن أن يشمل تعبري     
ويشمل مفهوم املوظـف العمـومي ضـمن التـشريع اخلـاص مبنـع              . الشركات وغريها من الكيانات   

ــانيني     ــواب الربمل ــوزراء والن ــن ال ــساد كــالًّ م ــ الف ــدنيني    وأع ــوظفني امل ــشريعية وامل ــسلطة الت ضاء ال
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ه خالفاً للمادة املتعلقـة بارتـشاء املوظـف العمـومي،      أنَّإالّ. وموظفي املؤسسات العمومية وغريهم  
، فيما يتعلق برشو املوظـف العمـومي، علـى أنّ املـستفيد قـد يكـون شخـصاً أو كيانـاً                   نصٌ ال يرد 

ضاً افتراضـاً مفـاده أّنـه عنـدما َيثبـت أنّ املوظـف             أيـ  ٤وتـضع املـادة     . آخر غـري املوظـف العمـومي      
حـصل عليهـا، يكـون احلـصول علـى املكافـأة متـصالً جبرميـة                 العمومي التمس مكافأة أو قبِلـها أو      

غري أن هذا االفتـراض ال يـستبعد وجـوب إثبـات النيابـة العامـة                . رشوة، ما مل َيثبت خالف ذلك     
  .الشكللجرم على حنو ال يتطرق إليه قدر معقول من 

ومل تعتمد موريشيوس بعـُد التـشريعات الـضرورية أو غريهـا مـن التـدابري الـيت جتـّرم رشـو املـوظفني               
وتتنـــاول تـــشريعات . وارتـــشاءهم العمـــوميني األجانـــب ومـــوظفي املؤســـسات الدوليـــة العموميـــة

  مـن ١٦ املـادة  مبقتضى خصوصاًموريشيوس الرشوة يف القطاع اخلاص، بنوعيها الرشو واالرتشاء،      
 موافقـة   بعـدم وجـود   إال أنّ جعل جترمي فعلي التماس أو قبول مكافأة مـشروطاً            . ٢٠٠٢  عام قانون

  .من جانب رئيس املوظف ال يبدو أنه يندرج متاماً يف نطاق روح االتفاقية
  .٢٠٠٢عام قانون  من ١٠املادة  وُتعترب املتاجرة بالنفوذ جرمية مبقتضى

  
    )٢٤ و٢٣املادتان ( اإلخفاء ؛غسل األموال    

، فـإنّ كـل   (FIAMLA)  من قانون االستخبارات املالية ومكافحـة غـسل األمـوال   ٣مبقتضى املادة  
ية من أّي جرمية أو ممتلكات لديه أسباب معقولـة حتملـه علـى االشـتباه      متأتِّعائدات  شخص حيوز   

ف فيهـا أو ينقلـها   يتـصرّ هلا أو يْبدهلا أو   ّويف كوهنا متأتية من أّي جرمية، أو خيفيها أو ميّوهها أو حي           
ويتنـاول تـشريع موريـشيوس    . من موريشيوس أو جيلبها إليها، ُيعترب مرتكباً جلرم خاضـع للعقـاب   

أيضاً أفعال املشاركة يف ارتكاب جرم أو التآمر على ارتكابـه أو الـشروع يف ارتكابـه واملـساعدة                   
 تـسري علـى    ألهنـا رائم  وتتصل جرمية غسل األموال بطائفة عريضة من اجلـ        . والتشجيع على ذلك  

 ٥أو بغرامـة تتجـاوز       أيـام    ١٠أْي اجلرائم اليت يعاقَـب عليهـا بالـسجن ملـدة تفـوق              (مجيع اجلرائم   
  ).آالف روبية

 جرَّم فيها تلك األفعـال، جـرائمَ     اعتبار األفعال املرتكَبة يف الدول اليت ال تُ       جيوز  ،  ٢٣ومبوجب املادة   
  .نني موريشيوسأصلية إن كانت ُتعترب جرائم مبقتضى قوا

  .أيضاً موريشيوس فعل اإلخفاءتشمل تشريعات و
  

    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     
يرِد النص على اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تـسريبها بـشكل آخـر مـن ِقَبـل موظـف عمـومي                      

 من القـانون    ١٢٢جلنائي يف باب األحكام العامة واملادة        من القانون ا   لفأ ٣٣٣ و ٣٣٣يف املادتني   
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 األمـوال العموميـة وأّي شـخص مكلَّـف     بتحـصيل اجلنـائي فيمـا يتعلـق باألشـخاص الـذين يقومـون       
  .أيضاً فعل االختالس يف القطاع اخلاصألف  ٣٣٣و ٣٣٣وجتّرم املادتان . بذلك

 فعل استغالل املوظـف     ٢٠٠٢  عام قانون  من ٧ املادةم  جرِّ، تُ وفيما خيص إساءة استغالل الوظائف    
  .العمومي ملنصبه أو موقعه لكي حيصل على مكافأة لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر

ومل تتخذ موريشيوس تدابري تشريعية َتعترب اإلثراء غري املشروع جرمية جنائية، غري أهنا تعكف علـى                
، وضـمنهم النـواب الربملـانيون،       وجيب على بعض املوظفني   . حبث إدراج هذه اجلرمية ضمن قوانينها     

  . عند انتهاء مهامهم يف إطار ذلك املنصبوكذلك تويل منصب دأن يصّرحوا مبمتلكاهتم عن
  

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
للحـصول  باسـتخدامها    إذا كان استخدام القوة البدنية أو التهديـد          على ما  البالد   اتنص تشريع تال  

ــدّخل   ــشهادة خاضــعاً للعقــاب علــى شــهادة زور أو للت ــادة  . يف اإلدالء بال ــانون  ٦ولكــن امل  مــن ق
يف ") املكافـأة (" من القانون اجلنائي تتنـاوالن مـسألة املزيـة غـري املـستحقة               ٢٧٩ واملادة   ٢٠٠٢ عام

وختـضع للعقـاب أفعـالُ      . وليست حماولة منع تقدمي األدلة فعالً خاضعاً للعقاب حتديداً        . هذا السياق 
  . الترهيب أو أّي شكل من أشكال العرقلة أو التهديد ضد موظف عمومياستخدام العنف أو

  
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

. الشخصيات االعتبارية استناداً إىل مسؤوليتها اجلنائية أو اإلدارية أو املدنيـة      أن تالحق قضائياً    ميكن  
عُترب كل شخص يشارك وقـَت ارتكـاب        وعالوة على ذلك، إذا ارَتكبت شخصية اعتبارية جرماً، ا        

  .ملعين مرتكباً هو أيضاً للجرميةاجلرمية يف إدارة الكيان ا
  

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
 مـن القـانون اجلنـائي       ٣٨ و ٣٧ املادتـان مدونة التفسري واألحكام العامة و     من   ٤٥ و ٢املادتان  نص  ت

  .وععلى عقوبة مناسبة ُتفَرض على فعلي املشاركة والشر
  

    )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
جـسامة  إىل بعني االعتبار تنظر  املشمولة باالتفاقية  األفعال اجلُرمية يبدو أن العقوبات املفروضة على      

  .هذه األفعال اجلُرمية
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ئيس ونائـب الـرئيس باحلـصانة مـن املالحقـة            الر ع إالّ  من الدستور، ال يتمتّ    لفأ ٣٠ومبوجب املادة   
وال يتمتـع أّي موظـف عمـومي آخـر باحلـصانة مـن             . القضائية خالل املدة اليت يتوليان فيها املنصب      

  .املالحقة اجلنائية
ــة قــضايا الفــساد، دون اســتثناء، إىل      ــستخدم يف إحال ــة ُت وحيظــى املــّدعي العــام بــصالحيات تقديري

ــانو .احملكمــة الوســيطة  إىل أنّ احملــاكم الوســيطة ميكــن أن تفــرض  ١٩٤٥لعــام  ن احملــاكمويــشري ق
  .عقوبات أشّد من العقوبات اليت ُتصدرها احملاكم االبتدائية

 ضــمانضــرورة يف االعتبــار احملاكمــة أو االســتئناف يف انتظــار  الــشروط اخلاصــة بــاإلفراج تأخــذو
فراج املبكـر، ُتعتــرب جـسامة اجلرميــة   وفيمــا يتعلـق بــاإل . حـضور املــدَّعى عليـه يف اإلجــراءات اجلنائيـة   
  .د إليها يف إصدار احلكم بذلك الشأناملرتكَبة واحداً من مجلة من املعايري اليت ُيستَن

 موريشيوس، وقف أّي موظف عمومي عن العمـل أو فـصلُه عنـد اهتامـه                اتوجيوز، مبقتضى تشريع  
  .جبرمية فساد، باستثناء أعضاء السلطة التشريعية

املـّدعي   بعـد استـشارة     ، للمدير العام للجنة املـستقلة ملكافحـة الفـساد         ٢٠٠٢ام  عويأذن قانون   
وجيـوز  . ، بأنْ يقّدم تعهداً مكتوباً للشخص بأنّ أّي معلومات يقـّدمها لـن ُتـستخدم ضـده          العام

أيــضاً أن ميــنح احلــصانة ملــن يتعــاون مــع أجهــزة إنفــاذ القــانون مــن األشــخاص    لمــّدعي العــامل
ب جرميـة والـذين مبقـدورهم، حـسب روايتـهم لألحـداث، أن يثْبتـوا اهتامـاً                  الضالعني يف ارتكـا   
وفضالً عن ذلك، ُيعترب التعاون مع موظفي إنفاذ القانون ظرفاً مـن ظـروف        . ضد شخص آخر  

  .غراض إصدار احلكمالتخفيف أل
  

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
 علـى وضـع نظـام يقـضي بـأالّ           ٢٠٠٢قـانون عـام      مـن    ٤٩ادة  فيما يتعلق حبماية املـبلِّغني، تـنص املـ        

يتحمل املبلّغ عن وقائع مشبوهة أّي مسؤولية مدنية أو جنائية أو إدارية اسـتناداً إىل التـصريح الـذي       
 وكــلُّ مــن ميــارس متييــزاً أو ترهيبــاً ضــد املبلّــغ أو ؛وفَّر محايــة هلويتــهوفــضالً عــن ذلــك، ُتــ. يــديل بــه
  .فهو خيضع للعقابش به أو يؤذيه يتحّر

عـدا إمكانيـة عقـد جلـسات اسـتماع          مـا   غري أنه ال توجد محاية حمـدَّدة للـشهود واخلـرباء اآلخـرين              
ويسري القانون اجلنـائي بوجـه عـام علـى أفعـال التهديـد والترهيـب                . مغلقة يف ظروف خاصة جداً    
ا ح فقـط يف القـضاي    أمـا التحـاور بواسـطة االتـصاالت املرئيـة فهـو متـا             . وغريها مـن أنـواع االعتـداء      
  .املتعلقة باالعتداءات اجلنسية
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ومل تعتمــد موريــشيوس أّي آليــات حمــدَّدة تكفــل مــشاركة الــضحايا يف خمتلــف أطــوار اإلجــراءات   
  .اجلنائية

  
    )٤٠ و٣١املادتان (ية املصرفية التجميد واحلجز واملصادرة؛ السّر    

ملاليـة ومكافحـة غـسل األمـوال، وبوجـه          يرِد النص على احلجز واملصادرة يف قانون االسـتخبارات ا         
ومـن مزايـا القـانون     . ٢٠١٢فربايـر   /ز النفـاذ يف شـباط     أعّم منذ دخول قـانون اسـترداد األمـوال حيّـ          

 وأ، الذي يسري أيضاً على جرائم الفساد، أنه يتيح إمكانية املصادرة مبقتـضى حكـم إدانـة                  املذكور
ــة   وخال. دون وجــود مثــل هــذا احلكــم علــى حــد ســواء   حــىت مــن   ــانون االســتخبارات املالي ــاً لق ف

ومكافحة غسل األموال، يتيح ذلك القانون أيضاً إمكانية مصادرة األربـاح وغريهـا مـن اإليـرادات                 
وجتــوز .  حكــم قــضائيويقتــضي كــلٌّ مــن احلجــز واملــصادرة وجــودَ . املتأتيــة مــن عائــدات اجلرميــة

أموال مكتـَسبة   ، وكـذلك عنـدما ُتخلـط بـ         حتوَّل فيها العائـدات اإلجراميـة      املصادرة يف احلاالت اليت   
  .على حنو مشروع

 نظامـاً يقـضي برفـع الـسرية املـصرفية فيمـا يتعلـق باملـصارف،                 ٢٠٠٤وأرسى قانون املصارف لعام     
 نظاماً يقضي برفع الـسرية املـصرفية فيمـا          ٢٠٠٤بينما وضع القانون اخلاص ببنك موريشيوس لعام        

  .يتعلق باملصرف املركزي
  

    )٤١ و٢٩املادتان (لسجل اجلنائي التقادم؛ ا    
القـانون  "فبمقتـضى   . ال ينص قانون موريشيوس على فترة تقادم حمدَّدة بالنسبة للُجـنح أو اجلنايـات             

يبقى األمر متروكاً للمحكمة لتقييم ما إذا كان من املعقول على ضـوء مـا انـصرم مـن وقـت               " العام
  .مباَشرةُ احملاكمة

  
    )٤٢املادة (الوالية القضائية     

 وقــانون احملــاكم بــصورة مناســبة الواليــة القــضائية ملوريــشيوس ٢٠٠٢قــانون عــام يرســي كــلٌّ مــن 
ــا   ــيها وخارجهـ ــل أراضـ ــىداخـ ــة علـ ــشمولة باالتفاقيـ ــرائم املـ ــدأ  .  اجلـ ــسري مبـ ــسليم  "ويـ ــا التـ   إمـ

  ."وإما احملاكمة
  

    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
.  موريشيوس على إنفاذ االلتزامات استناداً إىل ممارسة غري قانونية يشوهبا الفـساد        ال تنص تشريعات  

 قائمــة مــن األســباب، تــشمل الفــساد، الــيت جتيــز  ٢٠٠٦ لعــام املــشتريات العموميــةويــسرد قــانون 
  . من املشاركة يف االشتراءاملوّرديناستبعاد مقّدمي العطاءات أو 
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شخاص الـذين أصـاهبم ضـرر نتيجـة فعـل فـساد أن يرفعـوا                وفضالً عن ذلك، ميكن للكيانات أو األ      
  .دعوى مدنية بغية احلصول على تعويض

  
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  ( اهليئاتصة والتنسيق فيما بنيالسلطات املتخصِّ    

تبليغـات  تشمل وظائف اللجنة املستقلة ملكافحة الفساد توعية اجلمهور بعواقب الفساد، وتلقّي أّي             
 ب جرمية فساد والنظر فيهـا، ورصـد أّي فعـل فـساد أو التحـري بـشأنه، وإسـداء                   مزاعم بارتكا عن  

املشورة وتقدمي املساعدة ألّي كيان عمومي بـشأن الوسـائل الكفيلـة بالقـضاء علـى أفعـال الفـساد،                    
ورصد أّي أمر ميكن أن ينطوي على غسل األموال أو على إجراء معاملة مشبوهة والتحري بـشأن                 

جنة املستقلة ملكافحة الفساد تضطلع بدور وقـائي وزجـري معـاً، باعتبـار أهنـا                وهكذا فإن الل  . ذلك
نـشئت أيـضاً جلنـة برملانيـة تتـوىل اإلشـراف علـى اللجنـة                وقـد أُ  . حتقق يف أّي فعل من أفعال الفـساد       

  .املستقلة ملكافحة الفساد
 العــام، القــضايا الــيت وميكــن للجنــة املــستقلة ملكافحــة الفــساد أن ترفــع إىل احملــاكم، مبوافقــة املــّدعي 
  .تتحرى بشأهنا والقضايا اليت حييلها املّدعي العام إىل احملكمة الوسيطة مبوريشيوس

التـشجيع علـى تبـادل املعلومـات بـني القطـاع اخلـاص              ترمي إىل   واعتمدت موريشيوس أيضاً تدابري     
وفـضالً عـن    . والـسلطات املـسؤولة عـن مكافحـة الفـساد وغـسل األمـوال             ) مثل املؤسسات املاليـة   (

وقـد يـتم التبليـغ بإخفـاء اهلويـة إمـا       . شجَّع املواطنون عموماً على التبليـغ عـن أفعـال الفـساد    ذلك، يُ 
  .شفوياً أو كتابةً

  
    دةلتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّا  - ٢- ٢  

فاللجنــة املــستقلة ملكافحــة  . الــة تنــشط يف جمــال مكافحــة الفــساد لــدى موريــشيوس مؤســسات فعّ 
فعلـى سـبيل املثـال، حـصلت اللجنـة علـى            .  مؤسـسة نـشطة وفعالـة جـداً        ، اخلـصوص   علـى  الفساد،

منع الفساد يف اخلدمـة العموميـة   "اجلائزة األوىل ضمن جوائز األمم املتحدة للخدمة العمومية يف فئة      
أيــضاً وجتــدر اإلشــارة . وتــصّنف موريــشيوس ضــمن البلــدان األفريقيــة األقــل فــساداً  ". ومكافحتــه

قـانون   يف إعداد قانون منوذجي يعـاجل النقـائص الـيت تـشوب      بعيداًيوس قطعت شوطاً موريش أنّ إىل
 .، وأنّ كثرياً من التوصيات الواردة أدناه جيري النظر فيها حاليا٢٠٠٢ًعام 

  
   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  :سادمن شأن اخلطوات التالية أن تتيح مواصلة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الف
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 ٢٠٠٢قـانون عـام     فيما يتعلق بالرشو، قد يكون من املفيـد النظـر يف تعـديل              ): ١٥املادة  (  •  
 . يكون شخصاً غري املوظف العموميلضمان النص على أنّ املستفيد من ذلك الفعل قد

 نيوظفيوصى بأن تعتمد موريشيوس تدابري تشريعية أو غريها لتجرمي قيـام املـ            ): ١٦املادة  (  •  
ــوميال ــاج األنيعمـ ــاوى   نـ ــاء رشـ ــة بإعطـ ــة عموميـ ــسة دوليـ ــوظفي مؤسـ ــشجَّع . ب ومـ وتـ

موريشيوس أيضاً على النظر يف اعتماد مثل تلك التدابري فيمـا خيـص اجلرميـة نفـسها بـشأن                
 .قبول الرشوة أو التماسها

وصـى بـأن    وُي. وصى بـأن تنظـر موريـشيوس يف جتـرمي اإلثـراء غـري املـشروع               ُي): ٢٠املادة  (  •  
ع يـستط س يف جترمي زيـادة املوظـف العمـومي موجوداتـه زيـادة كـبرية إن مل               تنظر موريشيو 

 .اً إىل دخله املشروعقياس تعليل تلك الزيادة

 أنّ هذه املادة قد ُنفّذت جزئياً، فـإنّ اخلـرباء يـشّجعون موريـشيوس علـى                 مع: )٢١املادة  (  •  
ة أو قبوهلـا مـشروطةً   التمـاس منفعـ  املعاقبـة علـى   كـون  تالنظر يف تعديل تشريعاهتا حبيـث ال     

يف القطـاع اخلـاص،   معاجلـة الفـساد   وجيب . بعدم وجود موافقة من جانب رئيس املوظف      
 .، يف سياق أوسعاملالية أو التجاريةقتصادية أو سيما يف األنشطة اال ال

ويالحـظ اخلـرباء علـى اخلـصوص        . شجَّع موريشيوس على تنفيذ هذه املـادة      ُت): ٢٥املادة  (  •  
 مــن القــانون اجلنــائي، املتعلقــة بالتــدخل لــدى  لــفأ ٢٨٠بتنفيــذ املــادة جــدوى اإلســراع 

وفــضالً عــن ذلــك، ينبغــي أن تعــّدل موريــشيوس هــذه املــادة . الــشهود والــشهود احملــتملني
 .حبيث يتسع نطاقها لتشمل فعل السعي إىل منع تقدمي األدلة أثناء سري اإلجراءات

ى النظر يف إدخال تعـديالت تـشري صـراحةً إىل          ع اخلرباء موريشيوس عل   شّجُي): ٢٦املادة  (  •  
ــق  ــانون عــام   وجــوب تطبي ــة، و ٢٠٠٢ق ــد فــرض   علــى الشخــصيات االعتباري خباصــة عن
 .األحكام القضائية

 واخلـرباء   إطاراً قانونياً حلمايـة الـشهود     بأن تعتمد   وصى موريشيوس   ُت): ٣٣ و ٣٢املادتان  (  •  
اذ القـانون، وكـذلك تـوفري احلمايـة         وغريهم من األشخاص الذين يتعاونون مع أجهزة إنفـ        

ــرهم  ــراد أسـ ــي . ألفـ ــف  وال ينبغـ ــصار يف تكييـ ــاراالقتـ ــوخى  اإلطـ ــانوين املتـ ــسب القـ  حبـ
. ، بل ينبغي أن يراعي أيضاً مـوارد البلـد         فقط احملدَّدة   واحتياجاهتاخصوصيات موريشيوس   

 ٣٧ادة  املـ  مـن    ٤الفقـرة    و ،٣٢ويشجع اخلرباء موريشيوس على اعتماد نظام وفقاً للمادة         
ويف هـذا الـسياق، يقتـَرح أيـضاً توسـيع نطـاق خيـار        . من االتفاقية، يف أقرب وقـت ممكـن      

اإلدالء بالشهادة بواسطة االتصاالت املرئية، املستخَدمة حاليـاً يف قـضايا اجلـرائم اجلنـسية،               
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وعــالوة علــى ذلــك، يوصــى بــأن تنظــر موريــشيوس يف  . ءشمل الــشهود واخلــربايــحبيــث 
  .اعتماد تدابري أخرى تشّجع مشاركة الضحية يف اإلجراءات

  
    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  

 يف  قـوانني ملكافحـة الفـساد     جمّهزة بذخرية معّينة مـن      موريشيوس  ): ٢١ و ٢٠املادتان  (  •  
القطاع اخلاص، ولكنها ترغب مـع ذلـك يف احلـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن                     

وقـد طلبـت موريـشيوس      . كيفية تنفيـذ الـدول األطـراف األخـرى للمـادة ذات الـصلة             
مـساعدة تقنيـة ألهنـا تعتقـد أنّ التعـديالت الراميــة إىل اعتبـار اإلثـراء غـري املعلَّـل جرمــاً          

 .اً شرساًجنائياً ستالقي اعتراضاً قانوني

تقيــيم مــن أجــل ترغــب موريــشيوس يف احلــصول علــى مــساعدة تقنيــة   ): ٢٣املــادة (  •  
 الواقعــة عليهــا مبقتــضى الــصكوك األخــرى جتيــز هلــا الدوليــةكانــت االلتزامــات  إذا مــا

، والنظـر   ٢٣املـادة    مـن    )ج(الفقـرة   تعديل تشريعها العتماد صياغة أقـرب مـن صـيغة           
ال اجملرَّمــة يف كــل مــن الدولــة الــيت ارُتكبــت فيهــا ويف  األفعــاالقتــصار علــى اعتبــار يف 

 .جرائَم أصلية ،فحسُبموريشيوس 

ترغب موريشيوس يف احلصول على املساعدة التقنية بشأن العوامـل الـيت            ): ٣٥املادة  (  •  
ض جمتمعـي، يف سـياق       دعوى للحصول على تعوي    رفع لدى   وضعها يف االعتبار  ينبغي  

  .أفعال الفساد
  

    التعاون الدويل: لرابعالفصل ا  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

  تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية    
    )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (

يـــشكّل قـــانون تـــسليم اجملـــرمني اإلطـــار القـــانوين الـــداخلي النـــاظم لـــشؤون تـــسليم اجملـــرمني يف    
  نظـامني قـانونيني منفـصلني تبعـاً ملركـز          ،)أ( )١( ٢ املـادة القانون املـذكور، يف     وحيدد  . موريشيوس

فإذا كان الطلب صادراً عن إحدى بلدان الكومنولث، فليس مثـة حاجـة إىل وجـود                . الدولة الطالبة 
 أن تكـون اجلرميـة خاضـعة لعقوبـة          ‘١‘:  وميكن االستجابة لطلب التـسليم بـشرط مـا يلـي           ،معاهدة

 إذا كانـت اجلرميـة املعنيـة واردة يف          ‘٢‘ شـهراً؛ و   ١٢قوبة بالسجن ال تقل مـدهتا عـن         اإلعدام أو لع  
الرشــوة، : ألغــراض االتفاقيــة تــسرد القائمــة األوىل اجلــرائم التاليــة(القائمــة األوىل امللَحقــة بالقــانون 

 والـسرقة  واحلنث باليمني أو محل الغري على اإلدالء بشهادة زور أو التآمر على عرقلة سـري العدالـة؛          
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واالختالس، وإبدال املمتلكات عن طريق االحتيال، وتقدمي حماسـبة مغلوطـة عـن طريـق االحتيـال،                 
واحلصول على ممتلكات أو ائتمان عن طريق تقدمي بيانات خاطئـة، واسـتالم ممتلكـات مـسروقة أو                   

أو بالتعـسف  املتأتية من االحتيـال؛ واالبتـزاز حتـت التهديـد      أّي جرمية أخرى ذات صلة باملمتلكات       
، أو  ]أعـاله [أّي من اجلـرائم الـوارد بياهنـا         جيع على ارتكاب    شاملساعدة والت يف استعمال السلطة؛ و   

ا أو التسبب يف ارتكاهبا أو القيام بدور الشريك قبل الفعـل أو بعـده، أو التـآمر      إسداء املشورة بشأهن  
يـع   مجتتـضّمن ئمـة ال يبـدو أهنـا    وحريٌّ باإلشـارة أنّ القا . على ارتكاب اجلرمية أو الشروع يف ذلك  

  .اجلرائم املشمولة باالتفاقية
 رهنـاً   إالّ التـسليم ال ميكـن االسـتجابة لطلـب        فإذا مل تكن الدولة الطالبة من بلدان الكومنولث،         أما  

وتوجـد حاليـاً معاهـدات تـسليم        . وفضالً عـن ذلـك، تـسري القائمـة األوىل أيـضاً           . بوجود معاهدة 
  .دان، بعضها من دول الكومنولثثنائية مع عدد من البل

  )).ب( )١( ٢ املادة( التجرمي ازدواجيةويف مجيع األحوال، خيضع تسليم اجملرمني ملقتضى 
  . وال ميكن حىت اآلن استخدام االتفاقية كأساس قانوين للتعاون يف جمال تسليم اجملرمني

فعلـى  . ى رفـض طلـب التـسليم       من قانون تسليم اجملرمني قائمة باألسباب الباعثة علـ         ٧ املادةضع  تو
سبيل املثال، ال ميكن تسليم أحد اجلناة إىل دولة أجنبية إذا كانت اجلرميـة املطلـوب بـشأهنا التـسليم                    

 .وال ُيَعّد جمرد كون طلب التسليم خيص أحد الرعايا سبباً لرفض الطلب. ذات طابع سياسي

 مـن الدسـتور،    ١٠ املـادة َعـّد   ُتو. لتـسليم وُتطبَّق ضمانات املعاملة العادلة يف مجيع أطـوار إجـراءات ا          
، ساسـية نـسان واحلريـات األ  اتفاقيــة محايــة حقـوق اإل    من  ٦كرر إىل حد بعيد مضمون املادة       ت اليت

يـسري كـذلك   الـذي  و اإلطاَر القانوين الواسع حلماية حقوق اإلنسان أثناء سري اإلجراءات اجلنائيـة    
مثـل إمكانيـة    ( من قانون تسليم اجملرمني      ١٢ املادة يف   وترِد ضمانات حمدَّدة  . على إجراءات التسليم  

رفـض طلـب التـسليم       (٧ املـادة ويف  ) أن يطلب الشخص املطلوب أمراً قضائياً باملثول أمام احملكمـة         
أو بسبب الطبقـة االجتماعيـة       إذا كان يستهدف حماكمة الشخص املطلوب أو معاقبته بسبب ِعرقه         

 ).صلي أو جنسيته أو آرائه السياسية أو لونه أو عقيدتهاليت ينتمي إليها أو بسبب موطنه األ

ــسليم هــي الــيت      ــدنيا الــيت يــشترطها القاضــي يف جلــسة الت ــسّوغ"ومتطلبــات اإلثبــات ال  حماكمــة ت
الشخص إذا كان الفعل الذي قام به أو أغفل القيام بـه فترتبـت عليـه تلـك اجلرميـة قـد وقـع ضـمن                           

  ).‘١‘ )ب( )٥( ١١ املادة" (الوالية القضائية ملوريشيوس
ق املبـدأ الدسـتوري القاضـي بــإجراء         طبّـ ُيوال توجد آليات خاصة لتسريع إجراءات التسليم، ولكن         

وال توجـد كـذلك     .  وتقوم الـسلطة القـضائية مبراجعتـه       ،" مهلة زمنية معقولة   ضمناحملاكمة العادلة   "
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لتـسليم، ولكـن    لدى موريشيوس إجراءات خاصة بالتشاور مع الدول األخـرى قبـل رفـض طلـب ا               
  .ميكن القيام بذلك يف املمارسة العملية

، وقـد  ١٩٧٠وجتدر اإلشارة إىل أنه جيري حالياً تنقيح قانون تسليم اجملرمني، الـذي يعـود إىل سـنة         
أشارت موريشيوس إىل أهنـا سـتلتمس املـساعدة التقنيـة لـضمان االنـسجام مـع أحكـام االتفاقيـة يف                   

  .صياغة مشروع القانون اجلديد
د التزامـات البلـد مـع       ّس واللوائح التنظيمية الالحقة الـيت جتـ       ٢٠٠١كفل قانون نقل السجناء لعام      وي

  . من االتفاقية٤٥، تنفيذ املادة بلدان الكومنولث عموماً واملعاهدات املربمة مع بلدان حمدَّدة
  .) من االتفاقية٤٧املادة (وليس لدى موريشيوس نظام قانوين لنقل اإلجراءات اجلنائية 

  
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

 ٢٠٠٣ لعـام  (MACRMA)  قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية واملسائل ذات الـصلة         ييرس
  .اإلطار القانوين الذي ينظم كالًّ من الطلبات الصادرة والواردة

  يف املسائل اجلنائيـة داخـل الكومنولـث      النظام املتعلق باملساعدة املتبادلة   ويعترف ذلك القانون أيضاً ب    
أوسع قدر ممكن مـن  بشأن وميثل ذلك النظام أحد الترتيبات غري امللزمة ). ٢٠٠٥الذي ُعّدل عام  (

وهـو يطبَّـق بـصورة مرنـة وفقـاً للقـانون الـداخلي              . التعاون يف املسائل اجلنائية بني دول الكومنولث      
  .والدويل وال مينع التعاون بني أجهزة الشرطة

  .عت موريشيوس اتفاقاً ثنائياً مع اهلند لتسهيل التحري ومجع األدلةقّكما و
ق أحكــام قــانون املــساعدة املتبادلــة يف املــسائل اجلنائيــة واملــسائل ذات الــصلة أيــضاً علــى  طّبــوت

ن مدونــة التفــسري واألحكــام  مــ٢ املــادةالطلبــات الــيت ختــص شخــصيات اعتباريــة اســتناداً إىل  
يشمل جمموعة من األشخاص، سـواء أكانـت شـركة     " الشخصية"ضي بأنّ تعبري    قالعامة، اليت ت  

  .أم مؤسسة غري اعتبارية
من قانون املساعدة املتبادلة يف املـسائل اجلنائيـة واملـسائل ذات الـصلة علـى أنـه                  ) ٤( ٣ املادةنص  تو
مـن الـضروري   غـري أنّ  . شيء مينع تقدمي املساعدة غري الرمسية بني موريشيوس وأّي دولة أخـرى          ال

  .الداخلية بنجاح تقدمي طلب رمسي من أجل استخدام املعلومات املطلوبة يف اإلجراءات اجلنائية
قانون املساعدة املتبادلة يف املـسائل اجلنائيـة واملـسائل ذات الـصلة، ال ُتَعـّد                من  ) ٩( ٦ للمادةووفقاً  

: بـأنّ  )القاضـي (الـسلطة املختـصة     السرية املصرفية عائقاً أمـام االسـتجابة لطلـب أجـنيب إذا اقتنعـت               
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أنّ قـانون الدولـة األجنبيـة      ) ب(املعلومات جوهرية وضرورية لإلجراءات يف الدولة األجنبيـة؛ و         )أ(
 .جييز إفشاء املعلومات للدول األجنبية يف ظروف مماثلة للظروف احمليطة بالطلب

لطة املركزيـة املعيَّنـة لتلقّـي طلبـات         وقد ُبلِّغ األمـني العـام لألمـم املتحـدة بـأنّ النائـب العـام هـو الـس                   
ــة   ــة يف ســياق االتفاقي ــة املتبادل ــانون املــساعدة  ) ب( )٢( ٥ للمــادةووفقــاً . املــساعدة القانوني مــن ق

املتبادلة يف املسائل اجلنائية واملسائل ذات الصلة، جيوز للنائب العام أن يرفض طلباً ما ألسباب منـها          
ان اهلـدف مـن الطلـب هـو حماكمـة الـشخص املطلـوب تـسليمه                 انعدام ازدواجية التجرمي، أو إذا كـ      

بـسبب ِعرقـه أو نـوع جنـسه أو ديانتـه أو جنــسيته أو أصـله اإلثـين أو آرائـه الـسياسية، أو إذا كــان          
  .موضوع الطلب جرمية سياسية أو جرمية ذات طابع سياسي

ب خمالفـاً  وفـضالً عـن ذلـك، تـشمل أسـباب رفـض طلـب التـسليم احلـاالت الـيت يكـون فيهـا الطلـ             
 بسيادة موريشيوس أو بعالقاهتا الدولية أو بنظامها العام أو          للدستور، أو إذا كان تنفيذ الطلب ميسّ      

 موريــشيوس بــشأن مــن مــصاحلها العامــة األخــرى، أو إذا كــان الطلــب يتعــارض مــع قــوانني   بــأيٍّ
ــشيوس أن تنفّــ      ــضي مــن موري ــى ذات اجلــرم، أو إذا كــان الطلــب يقت ــدابرياحملاكمــة مــرتني عل  ذ ت

 سـبباً يف     علـى مـسائل ماليـة      منطوياً أيضاً وال ُيَعّد جمرد كون اجلرم      . تتعارض مع قوانينها وممارساهتا   
  .حد ذاته لرفض الطلب

وتسبق الرفَض مشاورات وبيانٌ باألسباب الـيت       . وإذا ُرفض الطلب، أُشعرت الدولة األجنبية بذلك      
  .محلت عليه

 ه بالنظر إىل حمدودية موارد البلـد تعطـى األولويـة للطلبـات             أنَّ الّ، إ بكليتهاقيَّم مجيع الطلبات    وُت
 أو الـيت  ) مبا يف ذلك جرائم الفساد واالحتيال الواسع النطاق       (اليت ختص جرائم جنائية جسيمة      

تنطــوي علــى أدلــة معرَّضــة خلطــر اإلخفــاء أو اإلتــالف، أو عنــدما تكــون ســالمة الــشهود أو     
  .العموم معرَّضة للخطر

 وترية تبادل املعلومات، تبادر السلطة املركزيـة مبوريـشيوس إىل مجـع كافـة املعلومـات                ولتسريع
وعنـدما تتلقـى    .  مـع الدولـة الطالبـة      الربيد اإللكتروين رسائل  بعد إجراء مكاملة هاتفية أو تبادل       

ع الطلب الرمسي اخلاص باملساعدة القانونيـة املتبادلـة، ميكـن أن تـزّود الدولـة األجنبيـة مبـا اجتمـ            
 جرت العادة أن يـتم الـرد علـى طلـب املـساعدة القانونيـة املتبادلـة يف        قدو. لديها من معلومات  

 شـهراً، إال أنّ هـذه املمارسـة تقلّـص مـدة تنفيـذ               ١٢ أشـهر و   ٨غضون مدة زمنية تتراوح بـني       
  . أشهر٣الطلب إىل ما بني شهرين إىل 

ة يف املـسائل اجلنائيـة واملـسائل ذات     قانون املساعدة املتبادل   من   ٧و) ب( )٢( ٤ املادتاننص  تو
  .لشهود بواسطة االتصاالت املرئيةالصلة صراحةً على عقد جلسات االستماع ل
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ويــرِد الــنص ). مــن االتفاقيــة) ١٩( ٤٦املــادة (وتطبَّــق يف املمارســة العمليــة قاعــدة التخــصيص 
ائل اجلنائيـة واملـسائل      من قانون املساعدة املتبادلـة يف املـس        ٩ املادةعلى ضمان عدم التعّرض يف      

 املـادة وتـصان سـرية مجيـع الطلبـات، مبقتـضى           . ذات الصلة ألّي شخص، مبا يف ذلك الـسجناء        
  .ر من القانون املذكو٢٠

وتتحمــل موريــشيوس عــادةً تكــاليف تنفيــذ طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، وحتــتفظ حبــّق  
 .لى أساس كل حالة على حدةطلب تكاليف إضافية بعد التشاور مع الدولة الطالبة ع

  
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة    

    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (
 مكافحـة الفـساد ووحـدة االسـتخبارات املاليـة          خيّول العديد من القوانني الداخلية صراحةً جلنـةَ       

انظـر علـى    (ومات مع املؤسـسات األجنبيـة       وسلطات إنفاذ القانون، سلطةَ التعاون وتبادل املعل      
مـن  ) و( )٢( ١٠ ملـادة ا، و ٢٠٠٢من قـانون منـع الفـساد لعـام          ) ل( )١( ٢٠ املادةاخلصوص  

ــام      ــوال لع ــة ومكافحــة غــسل األم ــانون االســتخبارات املالي ــادةوا، ٢٠٠٢ق ــانون  ٥٣ مل  مــن ق
  ).٢٠١١استرداد األموال لعام 

وهلـا حـق الوصـول إىل    ) اإلنتربـول (ة الدوليـة  وقوة شرطة موريشيوس عـضو يف منظمـة الـشرط       
وقــد ســاعدت قاعــدة اإلنتربــول يف تبــادل معلومــات  .  للــشرطة العامليــةI-24/7شــبكتها اآلمنــة 

 يف املنطقـة، مبـا يـشمل حتديـد          وخباصـة عامة أسهمت يف فك خيوط عدد من القضايا اجلنائيـة،           
  .مواقع أشخاص مشتبه يف أهنم ارتكبوا جرائم

ــى ذ  ــة      وعــالوة عل ــشطة شــرطة اجلماعــة اإلمنائي ــة يف أن ــشيوس مــشاركة فعال ــشارك موري ــك، ت ل
للجنوب األفريقي، وهي عبارة عن جتّمع إقليمي للشرطة أنشئ داخل اجلماعة اإلمنائية للجنـوب              

  .وتشمل تلك األنشطة عقد اجتماعات ودورات تدريبية وتنظيم عمليات مشتركة. األفريقي
التفاقات الثنائية يف جمال األمن مع العديد من الدول مثل فرنـسا     وقد أبرمت موريشيوس عدداً من ا     

 .مبيق وجنوب أفريقيا وأستراليااواهلند وموز

ومل تتبــادل موريــشيوس، حــىت اآلن، مــوظفني وخــرباء مــع بلــدان أخــرى بــشأن اجلــرائم املــشمولة    
 لـدى ادوا مـن تـدريب      ولكن مت انتقاء موظفني من اللجنة املستقلة ملكافحة الفـساد اسـتف           . باالتفاقية

علـى كيفيـة التــصدي   ) بالتعـاون مـع اجلهـاز الـسري األمريكـي     (أكادمييـة بوتـسوانا الدوليـة لإلنفـاذ     
كمـا تلقّـت موريـشيوس تـدريباً علـى      .  إنفـاذ القـانون  بغية تعزيز فعاليـة  للجرائم اإللكترونية، وذلك 
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اسـتخدام براجميـة التحاليـل      إنشاء وحدة معنيـة بالـشؤون الـسيربانية مبوريـشيوس وكـذا علـى كيفيـة                 
  .الشرعية الرقمية ألغراض التحري

  ). من االتفاقية٤٩املادة (وليس لدى موريشيوس بعُد إطار قانوين للتحقيقات املشتركة 
ومع أنه ال توجد دائماً نصوص قانونيـة حمـدَّدة، فإنـه ميكـن يف املمارسـة العمليـة اسـتخدام أسـاليب                       

 ت علـى املكاملـات اهلاتفيـة، علـى اخلـصوص،          فالتنـصّ . تخدامهاالتحري اخلاصة وإصـدار األمـر باسـ       
ــانون تكنولوجيــات املعلومــات واالتــصاالت  ) ٦( ٣٢ املــادةنظمــه ت ــة  . مــن ق وتقبــل احملكمــة األدل

 التابعة لقوة شـرطة     وحدة مكافحة املخدرات والتهريب    تطّبقو. املستقاة خالل سري هذه العمليات    
 بنقل خمدرات، فيلقى القبض على الـشخص     ُتبلّغ بعملية عندما   التسليم املراقَب    أسلوبموريشيوس  

 . وُتجرى عملية مراقبة ملعرفة اجلهة اليت كانت تلك املخدرات موجَّهة إليها،املعين
  

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
اجليـدة يف إطـار     ُينظر إمجـاالً إىل النقطـتني التـاليتني باعتبارمهـا مـن التجـارب الناجحـة واملمارسـات                   

  :االتفاقية تنفيذ الفصل الرابع من
 إمكانية عقد جلسات استماع بواسطة االتصاالت املرئية؛  •  

  . تّتبعها السلطة املركزية لتسريع معاجلة طلبات املساعدة القانونية املتبادلةاليتاملمارسة   •  
  

    التحّديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
يــة إطــاراً لتعزيــز وتعــضيد اإلجــراءات الــيت تتخــذها موريــشيوس   ميكــن أن تــشكّل النقــاط التال 

  :ملكافحة الفساد
ينبغي أن تكفـل موريـشيوس أنّ مجيـع اجلـرائم املـشمولة باالتفاقيـة هـي جـرائم تـستوجب                       •  

 ؛٧ و٤ من االتفاقية يف فقرتيها ٤٤تسليم اجملرمني، وفقاً ملا تقضي به أحكام املادة 

مــاد مــشروع القــانون الــذي يــنص علــى اســتخدام االتفاقيــة   موريــشيوس علــى اعتتــشجَّع  •  
 ؛)من االتفاقية) ٥( ٤٤املادة (كأساس قانوين لطلبات التسليم 

ــشيوس أالّ   •   ــل      ينبغــي ملوري ــة باملث ــدأ املعامل ــصرفية خاضــعاً ملب ــسرية امل ــع ال ــل رف ــادة ( جتع امل
  ؛)االتفاقيةمن ) ٨( ٤٦

صراحةً قاعدة التخـصيص، حـسبما تقـضي بـه     ينبغي أن تعتمد موريشيوس تشريعاً يكّرس     •  
 من االتفاقية؛) ١٩( ٤٦ املادةأحكام 
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املـادة  (ينبغي أن تنظر موريشيوس يف إمكانية وضع إطار قـانوين لنقـل اإلجـراءات اجلنائيـة                   •  
 ؛)االتفاقية من ٤٧

 ٤٩املـادة   ( أن تنظـر موريـشيوس يف اعتمـاد إطـار قـانوين للتحقيقـات املـشتركة                  ينبغي  •  
 ؛)التفاقيةمن ا

 اللجنـة املـستقلة ملكافحـة الفـساد صـالحيات ختّوهلـا             إعطـاء ينبغي أن تنظر موريـشيوس يف         •  
تقــدمي طلــب إىل القاضــي بغيــة متكينــها مــن اعتــراض املعلومــات أو الرســائل املتداولــة عــرب  

من قانون تكنولوجيـات املعلومـات      ) ٦( ٣٢ للمادةاالتصاالت السلكية والالسلكية وفقاً     
 .صاالت، وذلك هبدف إجراء التحريات بفعاليةواالت

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

ــسليم      وف ســ ــد اخلــاص بت ــة يف صــياغة مــشروع القــانون اجلدي ــشيوس مــساعدة تقني ــتمس موري تل
وسـوف تـسعى    . يـة واملـسائل ذات الـصلة      قانون املساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائ       وتنقيح   اجملرمني

موريشيوس أيضاً إىل احلصول على مـساعدة يف صـياغة تـدابري أخـرى مثـل نقـل اإلجـراءات، عنـد                      
  .اختاذ قرار بشأن سياسة عامة يف هذا الصدد

 . من االتفاقية٤٩كما جرى االعتراف باحلاجة إىل املساعدة التقنية فيما يتعلق باملادة 
  
 


