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  خالصة وافية  - ثانياً  
  

  سرياليون    
  

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

  
، وصدَّقت عليها وأودعـت  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٩وقَّعت سرياليون على االتفاقية يف 

  .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٣٠صك تصديقها عليها يف 
عناصـر   أيضـاً ويقوم النظام القانوين يف سرياليون على القانون األنغلوسكسوين، ولكنه يتضـمن  

املدوَّن والعريف. وينبغي دمج االتفاقيات الدولية يف التشـريعات الوطنيـة   التشريعي من القانونني 
  كي يكون هلا أثر قانوين يف سرياليون.

ــانون مكافحــة الفســا    ــانون اإلجــراءات  ٢٠٠٨د لعــام وتشــمل التشــريعات ذات الصــلة ق ، وق
، وقـانون تسـليم املطلـوبني    ٢٠١٢، وقانون مكافحـة غسـل األمـوال لعـام     ١٩٦٥اجلنائية لعام 

  )، هدف ومسؤولية مكافحة الفساد.٥( ٦، والدستور الذي يشمل، يف املادة ١٩٧٤لعام 
ة عـن منـع جـرائم    والسلطة الرئيسية املعنية مبكافحة الفساد هي جلنة مكافحة الفسـاد، املسـؤول  

الفساد والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها. وُتَعدُّ املؤسسات األخرى املذكورة أدناه معنيـة هـي   
: شـرطة سـرياليون، ووحـدة االسـتخبارات املاليـة، ومـدير النيابـة العامـة، ودائـرة مراجعـة           أيضاً

العموميـة، وجلنــة  احلسـابات يف سـرياليون، ومكتـب أمــني املظـامل، واهليئـة الوطنيــة للمشـتريات       
  تسجيل األحزاب السياسية.

   
   القانون وإنفاذ الفصل الثالث: التجرمي  - ٢  

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

ــادة    ــام   ٢) و(١( ٢٨جيــرَّم الرشــو واالرتشــاء يف امل ــانون مكافحــة الفســاد لع . ٢٠٠٨) مــن ق
هـذا اجلانـب   أنَّ يشمل احلكم بوضـوح مزايـا ألشـخاص آخـرين أو كيانـات أخـرى. بيـد         وال

) (أ) إىل (ج) مــن قــانون مكافحــة الفســاد ٢( ١متضــمَّن يف القاعــدة العامــة الــواردة يف املــادة 
. وُيقصـد مبصـطلح "الشـخص" أن يشـمل الكيانـات، ولكـن مل ُتعـرض أمثلـة مـن          ٢٠٠٨لعام 

  ذلك.قضايا لتبيني 
  دة.أحكاما متعددة بشأن قضايا رشو حمدَّ ٢٠٠٨كما يتضمن قانون مكافحة الفساد لعام 
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ــاًو ــادة  وفق ــام     ١للم ــانون مكافحــة الفســاد لع ــن ق ــومي" أيَّ  ٢٠٠٨م ــين "املوظــف العم  ، يع
فيها الشخص الذي يتقلد منصـبا باألصـالة أو بالوكالـة     نمسؤول أو عضو يف هيئة عمومية، مب

، ومــدفوع تــاًأم مؤقَّ ، ودائمــاًبــاًأم منتَخ ع احلكومــة الثالثــة، ســواء أكــان معيَّنــاًمــن فــرو يف أيٍّ
األجر أم غري مـدفوع األجـر. وقـد اعُتـرب التفسـري واسـعا مبـا يكفـي ليشـمل األشـخاص الـذين            

  يضطلعون مبهام عمومية.
ــة العم      ــا رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب أو مــوظفي املنظمــات الدولي ــة. وجيــرَّم جزئي ومي

، جيـرَّم رشـو   ٢٠٠٨من قـانون مكافحـة الفسـاد لعـام      ١مع املادة  باقتراهنا ٢٨ومبوجب املادة 
ــومي يف   ــدِّ أيِّ املوظــف العم ــة تق ــراض    منظم ــور أو لألغ ــة للجمه ــة طوعي م خــدمات اجتماعي

اخلريية. وميكن أن يشمل ذلك املنظماِت الدولية ضمن هذا النطاق الضيق. وال جيـرَّم رشـو أو   
  ء املوظف العمومي األجنيب.ارتشا

) مـــن قـــانون ٢) و(١( ٣١) و١( ٢٩وختضـــع املتـــاجرة الفاعلـــة والســـلبية بـــالنفوذ للمـــادتني 
ــام   ــاد لعـ ــة الفسـ ــادتني  ٢٠٠٨مكافحـ ــز  ٤) و(٣( ٣١) و٢( ٢٩واملـ ــوايل. وتركِّـ ــى التـ ) علـ

وتشـمل   بصفة خاصة على العقود والعقود من الباطن املربمـة مـع اهليئـات العموميـة.     ٢٩ املادة
عمـل أو اسـتخدام أو عقـد أو منفعـة أخـرى،      أيِّ مجيـع احلـاالت األخـرى املتعلقـة بـ      ٣١املادة 

  ملموسة وغري ملموسة.
مــن  ٣٢ا الرشــو يف القطــاع اخلــاص فيمــا يتعلــق بالتالعــب يف العطــاءات (املــادة وُيجــرَّم جزئيــ

 ٣٩مـع الـوكالء (املـادة    ) وفيما يتعلق باملعامالت الفاسـدة  ٢٠٠٨قانون مكافحة الفساد لعام 
شـمولني األشـخاص الـذين يـديرون     ). وال ُيعتـرب مـن امل  ٢٠٠٨من قانون مكافحة الفساد لعام 

  صفة كانت أعمال كيان ينتمي إىل القطاع اخلاص. بأيِّ
  مت أمثلة من القضايا ولكن دون تفاصيل كافية لتقييم التنفيذ يف املمارسة العملية.وقُدِّ

   
   )٢٤و ٢٣خفاء (املادتان غسل األموال؛ اإل    

) (أ) ١( ١٥واملـادة   ٢٠٠٨) من قانون مكافحة الفساد لعام ١( ٥٢ُيجرَّم غسل األموال يف املادة 
، وميكـن أن تتـوىل جلنـة مكافحـة الفسـاد مالحقـة       ٢٠١٢من قانون مكافحـة غسـل األمـوال لعـام     

ــه. ويشــكل أيُّ  ــاً   مرتكبي داخــل ســرياليون أو  ا ســواء ارُتكــب  أصــلي "نشــاط غــري مشــروع" جرم
) (ب) حيـث  ٢( ٢٣خارجها. وبالرغم من هذا التعريف الواسع، توجد فجوة فيمـا يتعلـق باملـادة    

ــادة    إنَّ ــوارد يف امل ــي ال ــري   ١( ١٦احلكــم اإللزام ــة غ ــن االتفاقي ــالتجرمي ) م ــلب مشــمول ب يف  الكام
  . ومل ختضع حاالت للمالحقة القضائية بعد.القانون
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جمـرد احليـازة املاديـة     نفـس األحكـام املتعلقـة بغسـل األمـوال حيـث إنَّ      وجيرَّم اإلخفـاء مبوجـب   
للممتلكات أو إخفائها من دون النشاط اإلضايف املتمثل يف إخفاء املنشأ غـري القـانوين ُيعتـربان    

  كافيني لتوجيه هاتني التهمتني.
   

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
 ٤٢وكـذلك املادتـان    ٣٧و ٣٦جيرَّم اختالس وتبديد اإليرادات العامة أو األمـوال العامـة (املادتـان    

تـزال   لعدم وجود أمثلة مـن القضـايا، ال   نظراً). و٢٠٠٨من قانون مكافحة الفساد لعام  ٤٨و
  هناك شواغل بشأن فّعالية هذه األحكام.
 ،٢٠٠٨مـن قـانون مكافحـة الفسـاد لعـام       ٤٠املـادة  وجيرَّم االختالس يف القطـاع اخلـاص يف   

. ١٩١٦من قانون السـرقات لعـام    ٢٠إىل  ١٧املواد  أيضاًعند خداع طرف رئيسي. وتنطبق 
شـخص بتحويـل املمتلكـات املؤمتنـة السـتخدامه أو منفعتـه       أيِّ قيام ‘ ٤) ‘١( ٢٠وجترِّم املادة 

مبـا فيـه الكفايـة مـا إذا كـان      آخـر. ولـيس واضـحاً     شـخص  منفعـة  أو السـتخدام  أو الشخصـية 
ق يف املمارسـة العمليـة. وقـد    مبا يكفي ليشمل األوراق املالية وما إذا كان قد طُبِّـ  احلكم واسعاً

  التشريعات من الضمانات. يكون دمج هذه
حيـث يسـتخدم املوظـف وظيفتـه      ٤٢وقد جرَّمت سرياليون إساءة استغالل الوظائف يف املادة 

ــة لنفســه أو منحهــا أل    بطريقــ شــخص آخــر. وجتــرِّم  يِّ ة غــري ســليمة مــن أجــل اكتســاب مزي
إســاءة اســتغالل  ٤٣اســتخدام للوظيفــة مــن أجــل نيــل مزيــة، بينمــا جتــرِّم املــادة   أيَّ ٤٤ املــادة

  الوظيفة بصرف النظر عن املزية.
، بــل حــىت )٢٠٠٨ن مكافحــة الفســاد لعــام مــن قــانو ٢٧وجيــرَّم اإلثــراء غــري املشــروع (املــادة 
  يشمل املوظفني العموميني السابقني.

   
   )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

يف املـادة   وذلك بصـفة رئيسـية  (أ)  ٢٥يف املادة  حبسب تعريفها الواردُتجرَّم إعاقة سري العدالة 
من قانون مكافحـة غسـل األمـوال     ١١٤واملادة  ٢٠٠٨من قانون مكافحة الفساد لعام  ١٢٧
، اللــتني حتظــران قيــام شــخص بإعاقــة شــخص يتصــرف مبوجــب هــذا القــانون أو  ٢٠١٢لعــام 

ممـا   متامـاً بعرقلته أو االعتداء عليه أو هتديده. ويشمل ذلك اإلدالء بالشهادة. ومل ميكن التثبـت  
 ان التحــريض علــى اإلدالء بشــهادة الــزور ميكــن أن ينــدرج يف إطــار اإلعاقــة أو العرقلــة  إذا كــ
  بسبب غياب األمثلة من القضايا. وذلك
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ــادة و ــادة متضـــمَّنة (ب)  ٢٥املـ ــار املـ ــام   ٣٠يف إطـ ــاد لعـ ــة الفسـ ــانون مكافحـ  ٢٠٠٨مـــن قـ
أيِّ قـة تنفيــذ  اللـتني جترِّمــان إعا  ٢٠١٢مـن قــانون مكافحـة غســل األمـوال لعــام     ١١٦ واملـادة 

  موظف عمومي ملهامه.
   

   )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
مـن   ٢٠٧شركة، سواء مبفردها أو باالشتراك مـع شـخص آخـر (املـادة      أليِّ االهتامميكن توجيه 

مـن قـانون مكافحـة الفسـاد لعـام       ١٢٩للمـادة   وفقـاً ). و١٩٦٥قانون اإلجراءات اجلنائيـة لعـام   
 ترتكب جمموعة من عندما ،٢٠١٢من قانون مكافحة غسل األموال لعام  ١٣٠واملادة  ٢٠٠٨

. وميكـن  ذلـك اجلـرم  ارتكـب   قـد  شـريك  أو موظـف  أو مـدير  كـل  ُيعتـرب  ،جرمـاً  األشـخاص 
ــدير        ــع غرامــات حســب تق ــات توقي الخــتالف املصــطلحات أن يشــكل حتــديا. وتشــمل العقوب

 ٢٠١٢وقانون مكافحة غسل األموال لعـام   ٢٠٠٨احملكمة. وينص قانون مكافحة الفساد لعام 
  اإلجراءات املدنية للتعويض عن األضرار. ومباشرةعلى إمكانية فرض حظر على الشركة 

   
   )٢٧(املادة  املشاركة والشروع    

ــرب مجيــع أشــكال املشــاركة ذات الصــلة مشــمولة. و      ) مــن قــانون  ١( ١٢٨للمــادة  وفقــاًُتعت
حماولة أو مـؤامرة الرتكـاب جرميـة فسـاد أو      ، "ختضع للعقوبة أي٢٠٠٨ُّمكافحة الفساد لعام 

كمـا لـو   ، عليه أو إبـداء املشـورة بشـأنه أو قيادتـه أو تـدبريه     املعاونة على ارتكاهبا أو التحريض 
مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال       ١٢٩و ١٥كانت اجلرمية قد اكتملت." وتتضمن املادتان 

  من قانون السرقات أحكاما مماثلة. ٣٥واملادة  ٢٠١٢لعام 
  وال جيرَّم جمرد اإلعداد الرتكاب فعل جمرَّم مبقتضى هذه االتفاقية.

   
   )٣٧و ٣٠اذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنف    

سـوى حـد أدىن بـال    ولكن ال يرتأى يف جمموعة العقوبـات  تشمل العقوبات السجن والغرامات. 
حظـر   أيضـاً لفـرض العقوبـات تبعـاً جلسـامة اجلـرم. ومـن املمكـن         تـرك جمـال  ُي حبيـث حد أقصى، 

  مزاولة جتارة أو مهنة.
الشـخص كموظـف    وضـعية ويف سرياليون، ال توجد سوى احلصانات الوظيفيـة. ومـن مث فـإنَّ    

  عمومي ال حيول دون إجراء حتقيق يف مزاعم فساد.
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 ٢٠٠٨وتقع السلطة التقديرية ملالحقـة مجيـع اجلـرائم املشـمولة بقـانون مكافحـة الفسـاد لعـام         
توسيع نطاقهـا لتشـمل    أيضاًن على عاتق مفوض جلنة مكافحة الفساد على وجه احلصر، وميك

مالحقة جرائم ذات صلة مثـل جـرائم غسـل األمـوال مبوجـب قـانون مكافحـة غسـل األمـوال          
  صارمة على منح اإلفراج بكفالة. . وتضع سرياليون شروطا٢٠١٢ًلعام 

اإلفـراج املبكـر    ١٩٦١وتتيح القواعد العامة بشأن اإلفراج املشـروط يف قـانون السـجون لعـام     
وصية من جملس اإلفراج املشروط. وتتاح للسجناء بعض التـدريبات علـى اكتسـاب    بناء على ت

  املهارات يف إطار حلقات عمل ُتعقد يف السجون.
وميكن إيقاف املوظف العمـومي املتـهم بالفسـاد أو بارتكـاب جرميـة اقتصـادية عـن العمـل مـع          

. وال توجـد  ٢٠٠٨من قـانون مكافحـة الفسـاد لعـام      ١٣٤للمادة  وفقاًتقاضي نصف الراتب 
أحكــام تتنــاول النقــل إىل وظــائف أخــرى. ويــتعني علــى مفــوض جلنــة مكافحــة الفســاد إبــالغ 
السلطات املختصة مبثل تلك االهتامات. وتوجـد أمثلـة مـن حـاالت سـابقة علـى اإليقـاف عـن         

  مزاولة العمل.
مــن قــانون مكافحــة الفســاد لعــام  ١٣٥للمــادة  وفقــاًوميكــن الفصــل مــن العمــل لــدى اإلدانــة 

ــا        ٢٠٠٨ ــذين يشــغلون مناصــب ينظمه ــا خيــص األشــخاص ال ــتثنائية فيم ــد اس ــق قواع . وتطبَّ
من الدستور بشـأن تنحيـة القضـاة). ومل يـتم      ١٣٧إىل  ١٣٥الدستور (على سبيل املثال املواد 

ختفيــف العقوبــة فيمــا خيــص  بوضــوح تنظــيم إمكانيــة مــنح احلصــانة مــن املالحقــة القضــائية أو 
مـن   ٧للسلطات التقديرية للمفوض يف إطـار املـادة    وفقاًاجملرمني املتعاونني. وتوجد إمكانيات 

  واالعتبارات العامة بشأن إصدار األحكام. ٢٠٠٨قانون مكافحة الفساد لعام 
 

   )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     
ــان   ــنص املادت ــانون   ٨٣و ٨٢ت ــن ق ــام   م ــة الشــهود أو    ٢٠٠٨مكافحــة الفســاد لع ــى محاي عل

األشــخاص ذوي الصــلة هبــم أو الضــحايا. وتشــمل اجلــرائم الــيت ُتكفــل بشــأهنا احلمايــة مجيــع    
  .٢٠٠٨اجلرائم املنصوص عليها يف قانون مكافحة الفساد لعام 

فسـاد لعـام   مـن قـانون مكافحـة ال    ٨٢و ٨١وُينص على تدابري وقائية ملصلحة املبلِّغني (املادتان 
  )، مبا يف ذلك محاية اهلوية واحلماية من املسؤولية اجلنائية واملدنية.٢٠٠٨

 
   )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     

مـن قـانون مكافحـة غسـل      ٨٢واملـادة   ٢٠٠٨من قانون مكافحة الفساد لعام  ٩٨تسمح املادة 
ممتلكـات أو عائـدات يف   أيِّ للمحكمـة بـأن تـأمر، لـدى اإلدانـة، مبصـادرة        ٢٠١٢األموال لعام 



 

V.16-00288 7 
 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.33 

حيـازة املـدان أو حتـت ســيطرته، أو قيمـة تلـك املمتلكـات أو العائــدات، مبـا يف ذلـك اإليــرادات         
مسـتمدة  على أهنـا  ممتلكات  أيِّوتنص كال املادتني على اعتبار واملكاسب من تلك املوجودات. 

مــن قــانون  ٨٢وتتضــمن املــادة  مــا مل يثبــت العكــس. ،مــن الفســاد أو تشــكل عائــدات إجراميــة
وحـدها مصـادرة املمتلكـات واملعـدات واألدوات األخـرى       ٢٠١٢مكافحة غسل األموال لعـام  
ُنقلـت أو   ة الستخدامها يف غسل األموال. وإذا كانـت املمتلكـات قـد   املستخدمة أو كانت معدَّ

اعتمــاد املصــادرة القائمــة علــى القيمــة  أمكــنســبب آخــر، يِّ اختلطــت أو تعــذرت مصــادرهتا أل
. ٢٠١٢ممتلكـات" يف قـانون مكافحـة غسـل األمـوال لعـام       أيِّ باستخدام تفسـري واسـع بشـأن "   
واسعة النطاق بشأن التعقب واحلجز والتجميـد، مبـا يف   تنظيمية كما يشمل كال القانونني لوائح 

  واملصادرة. احلجز/لك توفري احلماية لألطراف الثالثة احلسنة النية فيما يتعلق بالتجميدذ
 وفقـاً ومن املمكن اللجوء إىل املصادرة غري املستندة إىل إدانة يف حال فـرار املشـتبه بـه، وذلـك     

مــن قــانون مكافحــة غســل  ٨٤واملــادة  ٢٠٠٨مــن قــانون مكافحــة الفســاد لعــام   ٨٨للمــادة 
  ، حيث تتضمن هذه األخرية احلاالت اليت يكون فيها املتهم قد تويف.٢٠١٢األموال لعام 

وتقع مسؤولية إدارة املمتلكات احملجوزة علـى عـاتق جلنـة مكافحـة الفسـاد بينمـا تكـون تلـك         
بشـأن إدارة املمتلكـات املصـادرة أو     وميكـن للمحكمـة أن تصـدر أمـراً     املمتلكات يف عهـدهتا. 

مفـوض األمـن والتنفيـذ واملـدير      وكيلالتصرف فيها. والسلطات املختصة باإلدارة هي مكتب 
  العام يف وزارة العدل.

ــان   ــيح املادتـ ــام   ٨( ٥٣) و٣( ٥٧وتتـ ــاد لعـ ــة الفسـ ــانون مكافحـ ــن قـ ــال  ٢٠٠٨) مـ أيِّ إبطـ
  أو احملكمة بتقدمي السجالت أو الوثائق.اللجنة مفوض ندما يأمر التزامات بالسرية ع

   
   )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

  فيما خيص اإلجراءات اجلنائية. قانون بشأن التقادميف سرياليون  ليس
وتؤخذ اإلدانات السابقة للمتهم يف احلسبان فيما يتعلق بإصدار األحكام أو األدلـة علـى سـوء    

فيمـا يتعلـق باإلدانـات اجلنائيـة يف الواليـات       أيضاًالشخصية. ومن الناحية العملية، ينطبق ذلك 
  القضائية األجنبية.

    
   )٤٢الوالية القضائية (املادة     

ومـا يليهـا    ٣٦اإلقليمية على اجلرائم املرتكبة يف إقليمها (املـادة   تقيم سرياليون الوالية القضائية
مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، تشــمل  ٤٢مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). ومبوجــب املــادة 
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الوالية القضائية اجلرائم املرتكبة على منت طائرة تشـغِّلها شـركة مسـجلة يف سـرياليون أو نيابـة      
كر صراحة السفن اليت ترفع علم سرياليون ولكن يبـدو أهنـا مشـمولة    عن تلك الشركة. وال ُتذ

ملبادئ القـانون األنغلوسكسـوين. وال تقـيم سـرياليون الواليـة القضـائية علـى اجلـرائم الـيت           وفقاً
ــة. وختضــع تصــرفات املــواطنني خــارج ســرياليون      ُترتكــب ضــد أحــد مواطنيهــا أو ضــد الدول

لــو وقعــت يف ســرياليون، مبــا يف ذلــك  ت ستشــكل جرمــاًللواليــة القضــائية لســرياليون إذا كانــ
  ).٢٠٠٨من قانون مكافحة الفساد لعام  ١٣٧اجلرائم األصلية لغسل األموال (املادة 

   
   )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     

مــن قــانون  ١١٥و ١٣٢واملادتــان  ٢٠٠٨مــن قــانون مكافحــة الفســاد لعــام   ١٣١تتــيح املــادة 
شــخص ملـدة تصـل إىل مخــس   أيِّ للمحـاكم إمكانيـة منـع     ٢٠١٢مكافحـة غسـل األمـوال لعــام    

  سنوات من االخنراط يف مهنة أو جتارة أو حرفة أو وظيفة، أو إمكانية إلغاء التراخيص املمنوحة.
الشــخص طــرف يف أنشــطة فاســدة  أنَّ بــمكافحــة الفســاد جلنــة حلــاالت الــيت تقتنــع فيهــا  ويف ا

مـن قـانون    ١٣٣واستفاد مـن ذلـك، فإهنـا تقـيم دعـوى مدنيـة للتعـويض عـن األضـرار (املـادة           
). وتنطبق األحكام فيما يتعلـق بالضـرر مبوجـب قـانون املسـؤولية      ٢٠٠٨مكافحة الفساد لعام 

)، وكـــذلك مبـــادئ القـــانون األنغلوسكســـوين، الـــيت ١٩٦٥تحـــدة (التقصـــريية يف اململكـــة امل
جلملـــة إجـــراءات حمتملـــة، منـــها املطالبـــة  غاًمبوجبـــها ميكـــن ألفعـــال الفســـاد أن تكـــون مســـوِّ

  بالتعويض عن األضرار واستصدار أوامر زجرية بغرض االنتصاف.
   

   )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
متلك جلنة مكافحة الفساد صالحيات االدعاء دون احلصول على موافقـة النائـب العـام ووزيـر     

مــن قــانون  ٩للمــادة  وفقــاًشــخص أو ســلطة أيِّ العــدل، وال ختضــع لتوجيــه أو ســيطرة مــن  
مــن منصــبه ســوى بنــاء علــى  اللجنــة مفــوض . وال ميكــن عــزل ٢٠٠٨لفســاد لعــام مكافحــة ا

  موافقة أغلبية أعضاء الربملان بواقع الثلثني.توصية حمكمة خاصة وعلى 
مـن   ٧٧ويقع على املوظفني العموميني واجب اإلبـالغ عـن أعمـال الفسـاد املشـتبه هبـا (املـادة        

ــام    ــانون مكافحــة الفســاد لع ــادة  ٢٠٠٨ق ــون    ٨٤). وتقتضــي امل ــون العمومي ــدِّم املوظف أن يق
  املساعدة عند الطلب إىل موظف التحقيق.

اللجنـة تقـوم   أنَّ وال يوجد إطار رمسي للتعاون بني جلنة مكافحة الفساد والقطاع اخلاص، بيـد  
مببادرات للتوعية أو تعقد دورات تدريبية، مبا يف ذلك ملصلحة القطاعـات املعرَّضـة للمخـاطر.    
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 أحكامـاً  ٢٠١٢وفيما يتعلـق بالكيانـات املبلِّغـة، يتضـمن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال لعـام          
ت صــلة عــن تقــارير املعــامالت املشــبوهة والتزامــات أخــرى. وإضــافة إىل ذلــك، تــدير جلنــة  ذا

  البالغات الواردة من اجلمهور. لتيسري تلقي ا ساخناًا هاتفيمكافحة الفساد خطًّ
   

   دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
 الفسـاد  مكافحـة  قانون من ٢٨املادة  يف بالرشوة اخلاص احلكم من ٤تتضمن الفقرة   •  

 منحها على وافق أو املزية منح املتهمأنَّ  مفاده للدحضw قابال افتراضاً ٢٠٠٨لعام 
  (أ)). ١٥(املادة  ١الفقرة  يف املبينة األغراض من أليٍّ ذلك عرض أو

 غـري  الثـروة  حيـازة  بشـأن  ٢٠٠٨لعام  الفساد مكافحة قانون ) من٢( ٢٧تأخذ املادة   •  
 وثيقـة  صـلة  علـى  أشـخاص  ميلكهـا  الـيت  املـربَّرة  غـري  الثـروة  أيضـاً  االعتبـار  يف املـربَّرة 

 بتلـك  حيـتفظ  الشـخص  هـذا أنَّ بـ  لالعتقاد سبب هناك كان حيثما العمومي، باملوظف
تلــك الثــروة ســتكون أنَّ بــ الثــروة ملصــلحة املوظــف العمــومي. وترســي املــادة افتراضــاً 

حــال عــدم وجــود دليــل علــى خــالف خاضــعة لســيطرة املوظــف العمــومي املتــهم، يف 
  ).٢٠ذلك (املادة 

 املشـمولة  اجلـرائم  يف ُينظـر  ،٢٠٠٨لعـام   الفسـاد  مكافحة قانون من ٨٩للمادة  وفقاً  •  
 تـدعم  الـيت  األخـرى  اإلجرائيـة  اللـوائح  مـن  ويسـتفاد  األولويـة  سبيل على القانون هبذا
  واحملاكمة. املالحقة فّعالية

فيمـا يتعلـق باحلـاالت املكتَشـفة      سرياليون، وهو ما ُيعترب مفيـداً ال توجد فترة تقادم يف   •  
  ).٢٩أو بالتحقيقات املعقدة (املادة  متأخراً

   
   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  :ُيوصى بأن تقوم سرياليون مبا يلي
ثالثـة مسـتفيدة    اًأطرافـ ايا ملصلحة الكيانات أو الشركات باعتبارها كفالة أن تكون املز  •  

  ).١٥(املادة  مبا يكفيمن الرشوة مشمولةً 
ــة          •   ــات الدولي ــوظفي املنظم ــب وم ــوميني األجان ــوظفني العم ــو امل ــل لرش التجــرمي الكام

  ).١٦والنظر يف جترمي ارتشاء أولئك املوظفني (املادة  ،العمومية
  ).١٧ادة ال لألحكام بشأن االختالس والتبديد (املرصد وتعزيز التنفيذ الفعَّ  •  



 

10V.16-00288 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.33

  ).٢١النظر يف التجرمي الكامل للرشوة يف القطاع اخلاص (املادة   •  
األحكام املتعلقة باالختالس يف القطاع اخلاص لضـمان التجـرمي الكامـل     دمجالنظر يف   •  

  ).٢٢(املادة 
 إطـار  يف مشـموالً الـزور"   بشـهادة  اإلدالء علـى  كفالـة إمكانيـة أن يكـون "التحـريض      •  

. ٢٠٠٨لعـام   الفسـاد  مكافحـة  قانون إطار يف يتصرف الذي الشخص إعاقة عرقلة أو
فيوصــى ويف حــال مل تفسِّــر الســلطة القضــائية القــانون علــى هــذا النحــو يف املســتقبل،  

  (أ)). ٢٥ادة القانون من خالل إصالح تشريعي (امل بتوضيح
  )).٣( ٢٧إمكانية اعتماد تدابري لتجرمي اإلعداد الرتكاب جرمية (املادة   •  
املصطلحات املسـتخدمة يف حالـة    وتوحيدرصد تنفيذ مسؤولية األشخاص االعتباريني   •  

  ).٢٦الضرورة (املادة 
النظر بوضوح يف تنظيم إمكانية ختفيـف العقوبـة أو مـنح احلصـانة فيمـا خيـص اجملـرمني          •  

  ).٣٧املتعاونني والدخول يف اتفاقات ذات صلة مع دول أطراف أخرى (املادة 
ــدا  •   ــنبري إدراج تـ ــن مـ ــرى    متكـ ــدات أو األدوات األخـ ــز املعـ ــد وحجـ ــادرة وجتميـ مصـ

ــانون مكافحــة الفســاد لعــام    املســتخدمة أو املعــدَّ ة لالســتخدام يف جــرائم الفســاد يف ق
  ).  ٣١املادة  من ٢(ب) والفقرة  ١الفرعية  (الفقرة ٢٠٠٨

واحملجــوزة اعتمــاد تــدابري إضــافية، حســب االقتضــاء، لتنظــيم إدارة املمتلكــات اجملمــدة   •  
  ).٣١املادة  من ٣واملصادرة (الفقرة 

أن توسِّع نطـاق تشـريعاهتا بشـأن الواليـة القضـائية اجلنائيـة لتشـمل        سرياليون  مبستطاع  •  
مبــدأ الشخصــية الســلبية أو اجلــرائم املرتكبــة ضــد الدولــة أو يف حالــة عــدم تســليم          

  ).  ٤٢ادة امل من ٤(أ) و(د) والفقرة  ٢املطلوبني (الفقرتان الفرعيتان 
   

   اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
  أشارت سرياليون إىل أنَّها ستحتاج إىل جمموعة من أشكال املساعدة التقنية.

من جانب خبري يف مكافحـة الفسـاد مـن أجـل تعزيـز مجـع املعلومـات         مساعدة موقعية  •  
االستخبارية، والتحليل اجلنائي للوثـائق املاليـة وغريهـا مـن الوثـائق، وتقنيـات التحقيـق        

دة يف التنسيق بني الوكاالت فيما يتعلـق هبـذه املسـائل وكـذلك إدارة     واملمارسات اجليِّ
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 ٢٣و ١٥املـواد   املثـال  سـبيل  علـى ) ((اإلنترانـت الداخلية  الشبكة حلول أو/القضايا و
  أخرى). وأحكام ٣١و

الصياغة التشريعية وبناء القدرات ملصلحة احملققني واملـوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـوانني       •  
  ).١٦(املادة 

ــ  •   دة والـــدروس املســـتفادة بشـــأن التحقيـــق يف االخـــتالس  ملخصـــات املمارســـات اجليِّـ
ــد ومقاضــاة مرتكبيه  ــادة  والتبدي ــا (امل ــة واملســاعدة يف   ١٧م )، والتشــريعات النموذجي

 يف خـبري  ِقبـل  مـن  املوقعيـة  واملسـاعدة  القانونيـة  املشـورة  وإسـداء  الصـياغة التشـريعية،  
  ).٢٢اخلاص (املادة  القطاع يف بالرشو يتعلق الفساد فيما مكافحة

  ).٢٦اعتباريني (املادة إسداء املشورة القانونية فيما يتعلق باحلاالت املنطوية على أشخاص   •  
  ).٣٠تقدمي املساعدة يف جمال إعادة إدماج اجملرمني املدانني (املادة   •  
 النموذجية التشريعات وأاملشورة القانونية  وأاالتفاقات النموذجية  وأدة املمارسات اجليِّ  •  

  ).٣٧(املادة  ، أو ذلك كله معاًاملتعاونني باجملرمني يتعلق فيما القدرات بناء وأ
   

   الدويل الفصل الرابع: التعاون  - ٣  
   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

   )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     
تسـليم املطلـوبني. وال ميكـن املوافقـة علـى      مسـائل   ١٩٧٤ينظم قـانون تسـليم املطلـوبني لسـنة     

للبلدان غـري األعضـاء يف الكومنولـث أو غينيـا أو البلـدان املدرجـة يف اجلـدول         املطلوبنيتسليم 
مــن الــدول  ٧٠ســرياليون ال تســتطيع التســليم ألكثــر مــن  الثالــث مــن القــانون. ومــن مثَّ، فــإنَّ

ــدُّ إجــراءات التســليم     ــة. وُتَع ــة مــن اإلجــراءات القضــائية. غــري    األطــراف يف االتفاقي أنَّ الرمسي
ــا  كــل مــن  عمليــات التســليم غــري الرمســي مــع    أيضــاًســرياليون متــارس  ــا ونيجريي ــا وغيني غامبي

والواليـات املتحـدة األمريكيـة. وُتنفَّـذ عمليـات التسـليم غـري الرمسـي تلـك مـن دون إجــراءات           
داخلي لسـرياليون أو معاهـدات   قضائية مسبقة وال ختضع للشروط اليت يـنص عليهـا القـانون الـ    

  .املطلوبنيتسليم 
مــع الواليــات املتحــدة، وهــي طــرف يف  املطلــوبنيوقــد أبرمــت ســرياليون معاهــدة ثنائيــة لتســليم 

اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد وحماربته، واتفاقية تسليم اجملرمني يف إطار اجلماعة االقتصادية 
  و يف خطة لندن لتسليم املطلوبني داخل الكومنولث.لدول غرب أفريقيا (اإليكواس)، وعض
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سب الدولة الطالبة، قـد توافـق سـرياليون علـى تسـليم اجملـرمني يف غيـاب ازدواجيـة التجـرمي:          حبو
فيما خيص دول الكومنولث، ميكـن املوافقـة علـى التسـليم يف حـال غيـاب ازدواجيـة التجـرمي إذا         

مـن قـانون تسـليم املطلـوبني).      ١٧كمـة (املـادة   وافق النائب العام علـى مثـول الشـخص أمـام احمل    
إذا اسـُتويف  إالَّ  ممكنـاً من قانون تسليم املطلوبني)، ال يكون التسليم  ٢٢وفيما خيص غينيا (املادة 

مـن قـانون    ٢٣شرط ازدواجية التجرمي. وفيما خيص البلدان املدرجـة يف اجلـدول الثالـث (املـادة     
إذا اسُتويف شرط ازدواجية التجـرمي وكانـت    اجملرمنيلى تسليم تسليم املطلوبني)، ميكن املوافقة ع

  اجلرمية تقابل جرمية يعاقَب عليها يف سرياليون بالسجن ملدة اثين عشر شهرا أو أكثر.
وجتعل سرياليون تسليم املطلوبني مشروطا بوجود معاهدة. وال ميكن استخدام االتفاقية كأسـاس  

  إخطار يف هذا اخلصوص.أيِّ األمني العام لألمــم املتحـدة ب قانوين لتسليم املطلوبني. ومل ُيواَف
، يطبَّـق قـانون تسـليم املطلــوبني    ٢٠٠٨مـن قـانون مكافحـة الفسـاد لعـام       ١٢٦للمـادة   وفقـاً و

كما لو كانت أية جرمية فساد أو جرمية اقتصادية هـي إحـدى اجلـرائم الـيت جيـوز       ١٩٧٤لعام 
  تسليم مرتكبيها.
أو معاهـدة تسـليم اجملـرمني املربمـة مـع الواليـات        ١٩٧٤تسليم املطلوبني لعام وال ينظِّم قانون 

  املتحدة اجلرائم املتصلة باجلرائم اليت تستويف حد التسليم.
وحتــدِّد املعاهــدة املربمــة مــع الواليــات املتحــدة اجلــرائم الــيت تســتوجب تســليم مرتكبيهــا ضــمن 

ك احلاالت، تكـون ملعاهـدة تسـليم اجملـرمني     قائمة؛ وهي ال تشمل مجيع جرائم الفساد. ويف تل
  من قانون تسليم املطلوبني). ١من املادة  ٣األسبقية على قانون تسليم املطلوبني (الفقرة 

 (د) ١وميكن رفض التسليم إذا كانت القضية تنطوي على أمور ذات طبيعة تافهة (الفقرة الفرعيـة  
  د تعريف للمقصود بـ"طبيعة تافهة".من قانون تسليم املطلوبني). ومل ير ١٥من املادة 
، ال تسلِّم سرياليون رعاياها. وميكـن إفسـاح اجملـال لالسـتثناءات يف حـاالت معينـة إذا       وعموماً

مــن قــانون  ٢٠مــن رعايــا بلــد آخــر مــن بلــدان الكومنولــث (املــادة  أيضــاًكــان مواطنوهــا هــم 
  .تسليم املطلوبني). وال يوجد التزام عام باحملاكمة أو التسليم

ويرتئي الدستور إمكانية إنفاذ األحكام األجنبيـة يف املسـائل اجلنائيـة. ويتعـذر ذلـك اإلنفـاذ يف       
  لغياب التشريعات املنفِّذة. نظراًاملمارسة العملية 

مـن   ٢للسياسـة العامـة (املـادة     خمالفـاً ذلـك سـيكون   أنَّ وينبغي رفض التسليم إذا بـدا للنائـب العـام    
قــانون تســليم املطلــوبني). وتتــيح املعاهــدة املربمــة مــع الواليــات املتحــدة رفــض التســليم إذا كانــت  

  اجلرمية سياسية، ولكن ليس فيما خيص اجلرائم العادية إذا قُدِّم الطلب على أساس متييزي.
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سـرياليون  أنَّ التسـليم؛ غـري    وال يوجد التـزام قـانوين بالتشـاور مـع الـدول األخـرى قبـل رفـض        
  أكدت على إجراء تلك املشاورات يف املمارسة العملية.

ــاهبم         ــيهم الرتك ــل األشــخاص احملكــوم عل ــات بشــأن نق ــات أو ترتيب ــربم ســرياليون اتفاق ومل ت
  جنائية.  جرائم

 وال ميكن لسرياليون نقل اإلجراءات اجلنائية، ولكن ميكنـها تـوفري ملفـات التحقيـق إىل البلـدان     
  األخرى ما مل تكن لسرياليون الوالية القضائية على اجلرمية.

   
   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

تنظِّم سرياليون املساعدة القانونية املتبادلة يف قوانني خمتلفـة (اجلـزء السـابع مـن قـانون مكافحـة       
؛ ٢٠١٢األمــوال لعــام ؛ واجلــزء الثــاين عشــر مــن قــانون مكافحــة غســل  ٢٠٠٨الفســاد لعــام 

  ).٢٠٠٢واجلزء الرابع من قانون (التصديق على) اتفاق احملكمة اخلاصة لعام 
وال تشترط سرياليون وجود معاهدة لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة وميكنـها تقـدمي املسـاعدة    

ربيطانيـا  على أساس املعاملة باملثل. وقد أبرمت سـرياليون مـذكرة تفـاهم مـع اململكـة املتحـدة ل      
يف اتفاقيــة  يرلنــدا الشــمالية، وهـي تتعــاون يف إطــار احتـاد هنــر مــانو، ودخلـت طرفــاً   آالعظمـى و 

ــا (    ــدول غــرب أوروب ــة االقتصــادية ل ــة يف املســائل    )اإليكــواساجلماع بشــأن املســاعدة املتبادل
اجلنائيـــة، وبروتوكـــول اإليكـــواس بشـــأن مكافحـــة الفســـاد، وهـــي عضـــو يف النظـــام املتعلـــق  

  دة املتبادلة يف املسائل اجلنائية داخل الكومنولث (خمطط هراري).باملساع
ازدواجيـة التجـرمي إىل جانـب بعـض      حـال عـدم وجـود   م املساعدة يف وميكن لسرياليون أن تقدِّ
). وتقبـل  ٢٠٠٨مـن اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد لعـام       ١٠٦من املادة  ٣التدابري القسرية (الفقرة 

ونية املتبادلة املرسلة عن طريق املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة     سرياليون طلبات املساعدة القان
(اإلنتربول) أو الربيد اإللكتروين أو الفاكس. وُيَعدُّ النائب العام السلطة املركزية املعنيـة بتقـدمي   
ــه األمــني          ــغ ب ــا مل ُيبلَّ ــو م ــة، وه ــة اإلنكليزي ــات باللغ ــرد الطلب ــة، وت ــة املتبادل املســاعدة القانوني

  لألمم املتحدة.  العام
مـن الدسـتور). ومل ُتَسـن     ٤٠من املـادة   ٤وميكن لسرياليون أن تطبق االتفاقية مباشرة (الفقرة 

  التشريعات التنفيذية الالزمة ملثل ذلك التطبيق املباشر.
  للفصل اخلامس من االتفاقية. وفقاًوال ُيرتأى صراحة تقدمي املساعدة السترداد املوجودات 

  ا إىل الدول اجملاورة.إحالة املعلومات تلقائيوميكن لسرياليون 
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  وال ُتَعدُّ السرية املصرفية سبباً لرفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.
 وفقـاً وميكن لسرياليون نقل األشخاص احملتجزين أو الذين يقضون عقوبة إىل دولة طرف أخرى 

مـن   ١٠٣الع (املـادة  موافقتـهم عـن اطـ    ُيبـدوا من االتفاقية حىت لـو مل   ٤٦من املادة  ١٠للفقرة 
  ). وال يوجد إطار تنظيمي لعمليات النقل هذه.٢٠٠٨قانون مكافحة الفساد لعام 

وال يوجــد حكــم يــنظم اســتخدام التــداول بالفيــديو يف حــاالت املســاعدة القانونيــة املتبادلــة أو 
يـة قبـل البـدء يف    مبدأ التخصيص. وأشارت السلطات إىل أهنـا تتشـاور مـع الدولـة الطـرف املعن     

استخدام املعلومات املتحصل عليها من خالل املساعدة القانونية املتبادلـة يف إجـراءات أخـرى،    
  طلب.أيِّ وقبل رفض أو تأجيل تنفيذ 

ــرفض      ــة إذا كانــت أســباب ال ــة املتبادل وميكــن لســرياليون أن تــرفض طلبــات املســاعدة القانوني
  كبريا عن األسباب احملددة يف قانون سرياليون. مبوجب قانون الدولة الطالبة ختتلف اختالفا

وال توجــد لــدى ســرياليون تشــريعات تتعلــق بــاملرور اآلمــن للشــهود أو اخلــرباء أو غريهــم مــن          
  األشخاص الذين يوافقون على تقدمي أدلة أو على املساعدة يف حتقيق أو مالحقة أو إجراء قضائي.

  لب.وتتحمل سرياليون التكاليف العادية لتنفيذ الط
   

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة     
   )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
عن طريق اإلنتربول وجلنة رؤساء أجهزة الشـرطة يف غـرب أفريقيـا؛     القانونإنفاذ  أجهزةتتعاون 

إيغمونــت لوحــدات  وتســعى وحــدة االســتخبارات املاليــة إىل االنضــمام إىل عضــوية جمموعــة       
االستخبارات املالية. وقد أبرمت سرياليون اتفاقا بشأن التعاون املباشر مع اململكة املتحدة، وهي 
ــدريب       ــارد). ويتــوىل الكومنولــث ت ــة (ســكتلند ي ــادل املــوظفني مــع جهــاز الشــرطة الربيطاني تتب

  .القانونإنفاذ للتعاون املتبادل يف جمال  احملققني. وَتعترب سرياليون االتفاقية أساساً
ومل تنفِّــذ ســرياليون حتقيقــات مشــتركة بعــد، ولكــن ميكنــها أن تشــارك فيهــا عنــد الطلــب           

  ).٢٠٠٨من قانون مكافحة الفساد لعام  ١٠٣  (املادة
بشـأن أسـاليب التحـري     ال يتضـمن أحكامـاً   ٢٠٠٨قانون مكافحة الفسـاد لعـام   أنَّ ويف حني 

بإمكاهنـا اسـتخدام تلـك األسـاليب يف قضـايا الفسـاد. ومل تـربم        أنَّ اخلاصة، أكدت السـلطات  
سرياليون اتفاقات أو ترتيبات من أجل اسـتخدامها علـى الصـعيد الـدويل، ولكـن ميكنـها ذلـك        
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مــن  ١٠٣بنــاء علــى الطلــب يف حتقيقــات مشــتركة علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة (املــادة  
  ).٢٠٠٨قانون مكافحة الفساد لعام 

   
   دةالناجحة واملمارسات اجليِّ التجارب  - ٢- ٣  

  •  ٤٦املادة  من ٤ا إىل الدول اجملاورة (الفقرة حتيل سرياليون املعلومات تلقائي.(  
طلــب بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة  أيِّ تقــدِّم ســرياليون األســباب لتأجيــل تنفيــذ    •  

  ).٤٦املادة  من ٢٣(الفقرة 
  ).  ٤٨) من املادة  (ه ١أجهزة إنفاذ القانون (الفقرة الفرعية جيري تبادل املوظفني فيما بني   •  

   
   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  :من أجل زيادة تعزيز التعاون الدويل، يوصى بأن تقوم سرياليون مبا يلي
تسليم مرتكيب جـرائم الفسـاد إىل الـدول األطـراف غـري املدرجـة        أيضاًكفالة أن ميكن   •  

يف قـــانون تســـليم املطلـــوبني؛ وحتـــديث قـــانون تســـليم املطلـــوبني مـــن أجـــل تبســـيط   
 كانـت  لـو  كمـا  الفسـاد  مكافحـة  قـانون  مـن  ١٢٦اإلجراءات؛ وضـمان تطبيـق املـادة    

لقضـائية القـانون علـى    باالتفاقية. وإذا مل تفسِّـر السـلطة ا   املشمولة اجلرائم مجيع تشمل
  ).٤٤املادة  من ١قد يلزم إجراء إصالحات تشريعية (الفقرة فهذا النحو، 

للتشريعات لضمان املعاملـة املنصـفة يف مجيـع     وفقاًاالضطالع جبميع إجراءات التسليم   •  
مراحل اإلجراءات، مبـا يف ذلـك التمتـع جبميـع احلقـوق والضـمانات الـيت يـنص عليهـا          

  ).٤٤املادة  من ١٥و ٨و ١واالمتثال ملبدأ الشرعية (الفقرات القانون احمللي 
إىل  أيضـاً ميكن لسرياليون أن توافق على تسليم املطلـوبني يف غيـاب ازدواجيـة التجـرمي       •  

)؛ وفيمـا خيـص اجلـرائم    ٤٤املـادة   مـن  ٢الدول غري األعضـاء يف الكومنولـث (الفقـرة    
  ).٤٤املادة  من ٣(الفقرة ذات الصلة خارج نطاق تطبيق اتفاقية اإليكواس 

اعتبــار مجيــع جــرائم الفســاد مدرجــة يف معاهــدهتا مــع الواليــات املتحــدة، أو النظــر يف   •  
اعتماد هنج شامل جلميع اجلرائم؛ والتعهد بإدراج جرائم الفسـاد يف كـل معاهـدة ُتـربم     

  ).٤٤املادة  من ٤لتسليم اجملرمني (الفقرة 
مــن  ٥ا لتســليم املطلــوبني (الفقــرة قانونيــ االتفاقيــة أساســاًإمكانيــة أن َتعتــرب ســرياليون   •  

  ).٤٤املادة 
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ــوبني          •   ــا لتســليم املطل ــة أساســا قانوني ــرب االتفاقي ــت َتعت ــا إذا كان ــام مب ــالغ األمــني الع إب
  ).٤٤املادة  من ٦  (الفقرة

 ٨ من أجل تعزيز مبدأ الشرعية، حتديد احلـاالت الـيت ُتعتـرب ذات طبيعـة تافهـة (الفقـرة        •  
  ).٤٤املادة  من

إرساء التزام بتقدمي احلاالت إىل املالحقة القضائية بناء على طلب الدولـة الطـرف الـيت      •  
  ).٤٤املادة  من ١١تطلب التسليم عند رفض طلبات التسليم (الفقرة 

ســّن التشــريعات للســماح بــالنظر يف تنفيــذ األحكــام األجنبيــة يف املمارســة العمليــة          •  
  ).٤٤ادة امل من ١٣(الفقرة 

ألسـباب متييزيـة؛    قُدِّمالطلب قد أنَّ شخص إذا رأت أيِّ توضيح عدم التزامها بتسليم   •  
ة من أجـل مالحقـة شـخص أو    قدَّموفيما يتعلق ببلدان الكومنولث، إدراج الطلبات امل

ــه بســبب جنســه أو أصــله اإلثــين   ــة    معاقبت ــرفض؛ وإدراج الطلبــات املتعلق كأســباب لل
بـــاجلرائم العاديـــة املقدَّمـــة لغـــرض حماكمـــة شـــخص أو معاقبتـــه علـــى أســـاس متييـــزي 

  ).٤٤املادة  من ١٥كأسباب للرفض يف معاهداهتا الثنائية (الفقرة 
مواصلة التراسل مع الدولة الطالبة ملنحها فرصة عـرض آرائهـا ومعلوماهتـا ذات الصـلة       •  

  ).  ٤٤املادة  من ١٧ة (الفقر
  ).  ٤٤املادة  من ١٨السعي إىل إبرام املزيد من اتفاقات أو ترتيبات التسليم (الفقرة   •  
ــيهم       •   ــرام اتفاقــات أو ترتيبــات بشــأن نقــل األشــخاص احملكــوم عل ــة النظــر يف إب إمكاني

  ).٤٥(املادة 
ــة بشــأن       •   ــة املتبادل توضــيح تشــريعاهتا فيمــا خيــص قــدرهتا علــى تــوفري املســاعدة القانوني

 (ك) مــن ٣للفصــل اخلــامس مــن االتفاقيــة (الفقــرة الفرعيــة  وفقــاًاســترداد املوجــودات 
  ).  ٤٦املادة 

 ٤الـدول غـري اجملـاورة (الفقـرة      أيضاًتوسيع نطاق اإلحالة التلقائية للمعلومات لتشمل   •  
  ).٤٦ املادة من

مبوجـب املـادة    ةقدَّمـ امل الطلبات على االتفاقية من ٤٦املادة  من ٢٩إىل  ٩تطبيق الفقرات   •  
  ).٤٦  املادة من ٧الطالبة (الفقرة  الدولة مع مبعاهدة ملَزمة سرياليون تكن مل إذا ٤٦
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 إمكانيــة أن تنظــر ســرياليون يف اعتمــاد التــدابري الــيت متكِّنــها مــن تقــدمي املســاعدة علــى    •  
  ).٤٦املادة  (ج) من ٩نطاق أوسع يف غياب ازدواجية التجرمي (الفقرة الفرعية 

إرساء إطار تنظيمي يتضمن شرط احلصـول علـى موافقـة األشـخاص احملتجـزين املقـرر         •  
  ).٤٦املادة  من ١٢-١٠نقلهم (الفقرات 

القانونيـة   إخطار األمني العام لألمم املتحدة بسـلطتها املركزيـة املسـؤولة عـن املسـاعدة       •  
ــة (الفقــرة   ــادة   ١٣املتبادل ــة   ٤٦مــن امل ــة لطلبــات املســاعدة القانوني )؛ واللغــات املقبول
  ).٤٦املادة  من ١٤املتبادلة (الفقرة 

 ميكــن لســرياليون أن تســمح بعقــد جلســات االســتماع باســتخدام االتصــاالت املرئيــة     •  
  ).٤٦املادة  من ١٨(الفقرة (الفيديو) 

ل علــى موافقــة الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب قبــل البــدء يف  مواصــلة الســعي للحصــو  •  
دة يف استخدام معلومات مقدَّمة من دولة طـرف أخـرى ألغـراض غـري األغـراض احملـدَّ      

  ).٤٦املادة  من ١٩الطلب (الفقرة 
ة يف قضـايا الفسـاد بإمكانيـة رفـض     قدَّمـ كفالة عدم تقييد املساعدة القانونية املتبادلـة امل   •  

ــى   ــات عل ــة      الطلب ــة الطالب ــرفض يف تشــريعات الدول أســاس شــدة اخــتالف أســباب ال
  ).٤٦املادة  من ٢١(الفقرة 

رصد املمارسة املستمرة يف التشاور مع الدولة الطرف الطالبة للنظـر يف إمكانيـة تقـدمي      •  
  ).٤٦املادة  من ٢٦املساعدة رهنا بأحكام وشروط (الفقرة 

هــم مــن األشــخاص الــذين يوافقــون علــى ضــمان املــرور اآلمــن للشــهود واخلــرباء وغري  •  
  ).٤٦املادة  من ٢٧تقدمي أدلة (الفقرة 

النظر يف نقل إجراءات احملاكمة على جرائم الفساد مىت اعُترب ذلـك يف مصـلحة تطبيـق      •  
  ).٤٧العدالة على الوجه الصحيح (املادة 

ــاذ       •   ــاون يف جمــال إنف ــز التع ــا يف تعزي ــى مواصــلة جهوده ــانون  ُتشــجَّع ســرياليون عل الق
  ).٤٨املادة  من ١(الفقرة 

ــتركة           •   ــق مشـ ــات حتقيـ ــاء هيئـ ــل إنشـ ــن أجـ ــات مـ ــات أو ترتيبـ ــرام اتفاقـ ــر يف إبـ النظـ
  ).٤٩  (املادة
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ــانوين        •   ــق أســاليب التحــري اخلاصــة مــن خــالل إرســاء أســاس ق ــة تطبي توضــيح إمكاني
  ).٥٠املادة  من ١الستخدام تلك التقنيات، عند االقتضاء (الفقرة 

ُتشجَّع سرياليون على إبرام اتفاقات أو ترتيبـات بشـأن أسـاليب التحـري اخلاصـة علـى         •  
  ).٥٠املادة  من ٢الصعيد الدويل (الفقرة 

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

  :اجملاالت التاليةأشارت سرياليون إىل احتياجات من املساعدة التقنية يف 
  ).٥٠-٤٦و ٤٤املستفادة (املواد  الدروس/دةملخَّص للممارسات اجليِّ  •  
  ).٤٧و ٤٦و ٤٤املشورة القانونية (املواد   •  
وضع برامج لبناء قدرات السـلطات املسـؤولة عـن التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة          •  

 ٤٨احلـدود (املادتـان    عـرب  القـانون  إنفـاذ  جمـال  يف والتعـاون  )،٤٧و ٤٦و ٤٤(املـواد  
 والتعـاون  اسـتخدامها،  وتنظـيم  اخلاصـة  التحـرِّي  أسـاليب  تصـميم  وكـذلك  )،٤٩و

  ).٥٠التحقيقية (املادة  املسائل جمال الدويل يف
  ).٥٠و ٤٩و ٤٧و ٤٦و ٤٤وضع خطة عمل للتنفيذ (املواد   •  
  ).٥٠واملادة  ٤٦-٤٤املعاهدات أو الترتيبات النموذجية (املواد   •  
 ِقبـل  مـن  أو ،٤٧و ٤٦املساعدة املوقعية من ِقبـل خـبري يف مكافحـة الفسـاد (املادتـان        •  

  ).٥٠و ٤٨خمتص (املادتان  خبري
  ).٤٨وإدارهتا (املادة  املعلومات تبادل أنظمة/املساعدة على إنشاء قواعد البيانات  •  
ة فيمـا يتعلـق   برامج حتليل سجالت اهلواتف وغريها من السـجالت، وكـذلك املسـاعد     •  

  ).٥٠بالتسجيالت القضائية (املادة 
 


