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      خالصة وافية  - ثانياً  
   سيشيل    

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

 تشرين الثـاين/  ٨ت عليها يف وصدَّق ٢٠٠٤شباط/فرباير  ٢٧على االتفاقية يف  سيشيلوقَّعت 
تفاقيــة لــدى األمــني العــام لألمــم  االصــكَّ تصــديقها علــى وأودعــت سيشــيل  .٢٠٠٥ نــوفمرب

تصـبح قانونـاً    حاملـا وتكتسب املعاهدات املصـدَّق عليهـا،    .٢٠٠٦ آذار/مارس ١٦املتحدة يف 
 ها اجلمعية الوطنية.سنُّتاليت نفسها  الداخليةمرتبة القوانني نافذاً، 

والقـانون املـدين.    لوسكسـوين األنغيقـوم علـى نظـام القـانون     لدى سيشيل نظام قانوين خمـتلط  و
وحيكمهمـا   ،األنغلوسكسـوين القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية علـى نظـام القـانون    رتكز وي

كلٌّ من دستور مجهورية سيشيل وقانون العقوبات ومدونة اإلجراءات اجلنائية وقـانون احملـاكم   
  ة وقانون اإلثبات العام.وقانون األدل

املسـندة   العامة الوالياتإطار يف مكافحة الفساد يف  بدورها يليف سيش سلطاتوتشارك عدَّة 
ــا ــامل و        ؛إليه ــني املظ ــاز الشــرطة والســلطة القضــائية وأم ــك الســلطات جه مراجــع وتشــمل تل

، أو يف إطــار واللجنــة املعنيــة بأخالقيــات املــوظفني العمــوميني  واملــدعي العــام احلســابات العــام
  .اليةاملستخبارات اال وحدةواليات حمدَّدة مثل 

 ل قانون تشريعي حمدَّد هيئـةً خيوِّ من اجلائز أن أنَّإالَّ اجلنائية،  وتتوىل الشرطة إجراء التحقيقات
أخــرى صــالحيات التحــري. وميــارس املــدعي العــام أو موظفــون مــأمورون مــن أعضــاء النيابــة  

الصـالحيات الـيت   ال خيضع املـدعي العـام، عنـد ممارسـة     صالحيات جهاز النيابة العامة. و العامة
  شخص أو سلطة أخرى.أيِّ توجيه أو سيطرة من يِّ خيوهلا له الدستور، أل

    
      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

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

ســوء اإلدارة واســتغالل املنصــب. بالفســاد واجلــرائم ذات الصــلة  يتنــاول القــانون اجلنــائي فعــل
ــ ــواننيُ وتكمِّ ــائي ق ــانونَ اجلن ــة األخــرية، مــن ضــمنها ال   اعُتمــدت ل الق ــانون يف اآلون  اخلــاصق
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الـذي   ،٢٠٠٥لعـام  ) وقانون مكافحة غسل األمـوال  ٢٠٠٨( العمومينياملوظفني بأخالقيات 
  .٢٠١١و ٢٠٠٨عامي  يف أُدخلت عليه تعديالت

حكـام  األتفسـري و قـانون ال ويف كـل مـن الدسـتور    عمـومي"  ال وظـف امل"تعـبري  عاريف خمتلفة لوترِد ت
لعـام   ١٤ رقـم  قـانون الني (وميأخالقيـات املـوظفني العمـ   ب اخلـاص قـانون  وال )١٠٣الفصـل  عامة (ال

  ".يشتغل يف اخلدمة العامةشخص  أيِّ" ىلنائي إقانون اجلالمن  ٩١ ادةشري املت)، يف حني ٢٠٠٨
مــن القــانون  ٩١املــادة إالَّ أنَّ  جترميــاً كــامالً؛املــوظفني العمــوميني الــوطنيني  اءشــم ارترُِّجــقــد و

، مــن قبيــل الرشــوة املباشــرة وغــري األساســية اجلــرم أركــاناجلنــائي الــيت جتــّرم الرشــو ال تتنــاول 
جنايـات يعاقَـب   ل هـذه اجلـرائم   املباشرة وانتفاع الطرف الثالث واملزية غـري املسـتحقة. وتشـكِّ   

  عليها بالسجن ملدة سبع سنوات.
رشـــو املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب ومـــوظفي  مـــن القـــانون اجلنـــائي ٣٧٣وتتنـــاول املـــادة 

ة، إذ تــنص علــى عقوبــة الســجن ملــدة ثــالث ســنوات أو الغرامــة    ات الدوليــة العموميــؤسســامل
 )١((باعتبار الفعل جنحة).

، بشكلها التلقائي مقابـل االسـتفادة   ا املتاجرة بالنفوذاجلنائي جزئيمن القانون  ٩٣وجترِّم املادة 
  .بالنفوذاملتاجرة  الدفع علىأهنا ال جترِّم إالَّ 

الرشـوة يف القطـاع اخلـاص مبقتضـى املـادة       جزئيـا  من االتفاقية، ُجرِّمت ٢١وفيما يتعلق باملادة 
ال تتنــاول عناصــر املزيــة غــري املســتحقة والرشــوة   مــن حيــث إهنــامــن القــانون اجلنــائي،  ٣٧٣

  )٢(املباشرة وغري املباشرة وانتفاع األطراف الثالثة.

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

(املصـادرة املدنيـة) أحكـام     بعائـدات اجلـرائم   اخلـاص القـانون  ينفِّذ قانون مكافحـة غسـل األمـوال و   
 ،فعـاالً  ذ تنفيـذاً قانون مكافحة غسل األموال قـد ُنفِّـ  أنَّ من االتفاقية. وقد لوحظ عموماً  ٢٣املادة 

 وحدة االستخبارات املالية جنحت يف مالحقة قضايا هامة وأعادت املوجودات إىل الضحايا.أنَّ و

املمتلكـات املعنيـة   أنَّ علـم أو يعتقـد   ، "وهـو ي يعمـد شـخص   ويالَحق بتهمة غسل األموال كـلُّ 
تــهاَون يف التحقــق ممــا إذا كانــت املمتلكــات متأتيــة علــى هــذا يأو  ،متأتيــة مــن ســلوك إجرامــي

───────────────── 
أقرَّ  ٢٠١٦قانون مكافحة الفساد لعام  مما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: أشارت السلطات إىل أنَّ )١(  

  ات الدولية العمومية.ؤسسالعموميني األجانب وموظفي امل رشو حمدَّدة بشأن املوظفني حكماً خاصا جبرمية
جرَّم  ٢٠١٦قانون مكافحة الفساد لعام   أنَّمما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: أشارت السلطات إىل )٢(  

  .الرشوة يف القطاع اخلاص
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إبدال املمتلكات أو إحالتها أو معاجلتها أو نقلها من إقليم البالد، ويعاقَـب بغرامـة   إىل النحو"، 
. ويقضـي قـانون مكافحـة    عامـاً  ١٥وبالسجن ملـدة   ماليني روبية سيشيلية ٥قصوى تصل إىل 
 خمـاطرة جسـيمة يف احتمـال أن تكـون    إذا "اسـتبان   الشـخص ُيعتـرب متـهاوناً   أنَّ غسل األموال ب

عـين لتلـك   املخـاطرة اجلسـيمة" ت  "أنَّ املمتلكات املعنية متأتية من سلوك إجرامي"، ويـنص علـى   
لظــروف الــيت يســتتبع، بــالنظر إىل ا ااهلــهجت مــن النــوع والدرجــة حبيــث إنَّ خمــاطرةاألغــراض "

املعلومات اليت كانـت حينئـذ    أصبح فيها الشخص مشتركاً يف تلك املمتلكات وبالنظر إىل كمِّ
  ضلوَعه بدرجة عالية". ،متاحة لديه بشأهنا
مكافحة غسل األمـوال علـى اسـتخدام املمتلكـات وحيازهتـا وإخفـاء مصـدرها         ويعاِقب قانونُ

 مجيـع أنـواع املمتلكـات    تجميـد يسـمح القـانون أيضـاً ب   واحلقيقي واملشاركة يف هذه األنشـطة.  
، مبـا يف ذلـك املمتلكـات الـيت ُخلطـت بغريهـا، واملنـافع املتأتيـة مـن تلـك           وحجزها ومصـادرهتا 

أو إقلــيم الــبالد ســواء داخــل  ُترتكــباجلــرائم األصــلية هــي الــيت   أنَّاملمتلكــات. وُنــصَّ علــى  
  .سنوات ٣ ال تقل عن ب عليها بالسجن ملدةويعاقَعلى حد سواء،  هخارج

  .فعل غسل األموال حلساب الذاتمت سيشيل وقد َجرَّ
  وجرَّم قانون مكافحة الفساد فعل اإلخفاء أيضاً.

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧اإلثراء غري املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛     

اخـتالس املمتلكـات   من القانون اجلنائي على حكم عام بشأن السرقة يتناول  ٢٥٣ة املادتنص 
أهنـا ال تتنـاول تسـريب املمتلكـات واسـتخدامها غـري املشـروع.        إالَّ ، بـل موظـف عمـومي   من ِق

ــنص  ــانون الوي ــوظفني العمــ  ب اخلــاصق ــات امل ــاءة      نيوميأخالقي ــة بشــأن إس ــدابري تأديبي ــى ت عل
  )٣(د هبا إىل املوظفني العموميني.اليت ُيعَهاملمتلكات  ،أو تبديد ،استخدام
أيِّ اخلدمـة العامـة يقـوم بـ     سـلك  يف يعمـل شخص كل من القانون اجلنائي " ٩٦املادة  وتعاقب

يشـغله، أو  لـه إياهـا املنصـب الـذي     السـلطة الـيت خيوِّ   مسـتغالً  غـري، قـوق ال حبس ميـ عمل تعسفي 
م ُيصدر تعليمات لذلك الغـرض" بالسـجن ملـدة ثـالث سـنوات، وبـذلك فاملـادة املـذكورة جتـرِّ         

ا إساءة استغالل الوظائف.جزئي  
ني وميأخالقيـات املـوظفني العمـ   ب اخلـاص قـانون  الأنَّ  مـع ، حتديداًم اإلثراء غري املشروع رَّجيمل و

لغـري  لنفسـه أو ل إلثـراء  لمنصـبه   وميالعمـ ملوظـف  ال يسـتغل ا "ينص على حظر عام يقضي بـأن  
───────────────── 

جرمية االختالس قد ُعدِّلت من خالل  مما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: أشارت السلطات إىل أنَّ )٣(  
  .٢٠١٦قانون مكافحة الفساد لعام 
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باإلفصـاح عـن    مـن املراتـب العليـا   ني وظفهذا القانون املم ). وُيلز٧ِعلى حنو غري سليم" (املادة 
أخالقيــات املــوظفني العمــوميني يف غضــون ثالثــة أشــهر مــن  املعنيــة بلجنــة ال لــدى موجــوداهتم

 حاليـا وال جيـري  سـنوات.   ٥لسـجن ملـدة   عدم االمتثـال هلـذا االلتـزام با   ويعاقَب على تعيينهم. 
 إىل املوظـف املعــين م شــكوى ضـد  قـدَّ تمـا مل   عـن املوجــودات  حإعالنــات اإلفصـا مـن  التحقـق  

اتبـاع   أيضـاً  وز. وجيـ ذلـك املوظـف   مـدة منصـب  هنايـة   علـى أشـهر   ٦ غضـون  املدعي العـام يف 
ــةدون االســتناد إىل حكــم مــن إجــراءات املصــادرة  املتعلــق قــانون اليف  املنصــوص عليهــا ،إدان

  .املعلَّلةعائدات اجلرمية ملصادرة الثروة غري ب
أحكـام القـانون اجلنـائي اخلاصـة بالسـرقة      ا جزئيـ مـن االتفاقيـة، تتنـاول     ٢٢وفيما يتعلق باملـادة  

  تشمل مجيع أنواع املمتلكات. فالفعل االختالس يف القطاع اخلاص، 
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
سـتخدام القـوة   اإلثبات العام يف سيشيل على عـدم قبـول الشـهادة املـدىل هبـا نتيجـة ال       ينص قانون

ــد أو الترهيــب  ــة أو التهدي ــة غــري مســتحقة. ويشــكِّ   البدني أو ل اإلدالء بشــهادة زور أو تقــدمي مزي
مـن القـانون اجلنـائي)، ويـنص      ١١٠إجـراءات قانونيـة جنحـةً يف سيشـيل (املـادة      أيِّ عرقلة تنفيـذ  

  إليهم مبوجودات. العاملني املعهودقانون مكافحة غسل األموال على أحكام حمدَّدة بشأن 
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
الشخصــيات الطبيعيــة  "الشــخص" للتعــبري  يف تعريفــهقــانون التفســري واألحكــام العامــة    يشــمل 

ــة  ــإنَّ    والشخصــيات االعتباري ــه، ف ــى الســواء. وعلي ــائي ي  عل ــانون اجلن ــرِّالق ــة  ق ر املســؤولية اجلنائي
ا لألشخاص االعتباريني يف القطاعني العام واخلاص. وُتعترب الشخصيات االعتباريـة مسـؤولة جنائيـ   

بصرف النظر عن مسؤولية جهاز اإلدارة. وفيما يتعلق بالعقوبـات املطبَّقـة، يـنص قـانون مكافحـة      
 شخصـية اعتباريـة  غسل األموال والقانون اجلنائي على أحكام خمتلفة بشأن الغرامات، وجيوز حلّ 

  مبقتضى القانون اخلاص بالشركات التجارية الدولية.
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
ويعاقَــب علــى فعــل الشــروع جيــرِّم القــانون اجلنــائي املشــاركة والشــروع يف ارتكــاب اجلــرائم. 

فعلـي  مكافحـة غسـل األمـوال     م قـانونُ باعتباره جنحـة، مـا مل يـرِد حكـم خبـالف ذلـك. وجيـرِّ       
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ومل جيـرَّم   )٤(ب مرتكبهما على أنـه فاعـل أصـلي.   املشاركة والشروع يف ارتكاب اجلرائم ويعاقَ
  الرتكاب جرائم. اإلعداَد

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

مـدى جسـامة   وتضـع يف االعتبـار   الفسـاد، رادعـة،   ذات الصـلة ب رائم اجلاملطبَّقة على  اجلزاءات
عــدا مــا يتعلــق مبســؤولية الشخصــيات االعتباريــة. وقــد اعُتــربت العقوبــات املشــدَّدة  م، مــااجلــر

 النصوص ذات الصلة. أمام تنفيذ حمتملةعقبة  اإلفصاح عن املوجوداتاملقرَّرة يف حال عدم 

القضـاة  أنَّ ومـع   ؛وظـائفهم اليت يزاولوهنا يف إطار أداء ألنشطة على ا نيالربملانيوتقتصر حصانة 
 ا،متهيـداً ملالحقتـهم قضـائي    لسـوء السـلوك   باحلصانة مبقتضى الدستور، ميكن تنحيتـهم يتمتعون 

  .بناء على قرار من سلطة التعيينات الدستورية
عـدم  قـرر   م أيَّ مسـوغات إن منه أن يقدِّ س مطلوباًي، ولة االدعاءصالحيالعام  املدعي وميارس

قضـايا  إعـداد ال يتـوىل  لدولـة  تـابع ل  يـة حمـامٍ  املال االستخباراتوحدة إجراء املالحقة القضائية. ول
 غسل األموال.املتصلة بجل تسهيل املالحقات القضائية أل

إىل وقد اختـذت سيشـيل تـدابري للنظـر يف مـنح اإلفـراج غـري املشـروط أو وفـق شـروط معقولـة            
  .اإلفراج املبكر أو املشروط وكذلك، حني احملاكمة

 عـن  سـؤولية املشؤون جملس الـوزراء واخلدمـة املدنيـة    إدارة اإلدارة العامة و وتتوىل إدارة شؤون
العامـة، يف   اإلدارة وجيـوز أن جتـري إدارة شـؤون   تنفيذ أوامر اخلدمـة العامـة يف اإلدارة العامـة.    

وميكـن اختـاذ تـدابري تأديبيـة      ا،إداريـ  اًحتقيقـ ، سـوء سـلوك  عـن   أو ادعـاءات حال وجود تقـارير  
  وختفيض الراتب.وخفض الرتبة الوقف عن العمل والفصل  على مستوى اإلدارة، مبا يف ذلك

عـن العمـل لـدى    اململوكـة للدولـة    املؤسساتجملس إدارة املعيَّنني لعضوية األفراد وجيوز وقف 
  حماكمتهم بسبب سوء السلوك.

تأديبيـة  الجراءات بـاإل دون املسـاس  مـن   ،جرميـة الذي يرتكب عمومي الوظف وجيوز حماكمة امل
  أوامر اخلدمة العامة.اليت ميكن أن ُتتخذ يف حقه مبوجب 

إعــادة يف سيشــيل بعــد مــرور مخــس ســنوات بغيــة تســهيل  أحكــام العقوبــةوُتشــطب ســجالت 
  .إدماج األشخاص املدانني يف اجملتمع

───────────────── 
عاجل فعلي  ٢٠١٦قانون مكافحة الفساد لعام  أنَّ مما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: أوضحت السلطات )٤(  

  املشاركة والشروع بالنسبة للجرائم املتصلة مبمارسات الفساد.
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الدسـتور  ل ، خيـوِّ تفاقيةاالمن  ٣٧لمادة وفقاً ل ،وفيما يتعلق بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون
ملدعي العام صالحيات تقديريـة بشـأن قـرارات إجـراء احملاكمـة أو      ااإلجراءات اجلنائية  ومدونة

 همني مـع سـلطات  تعـاون األشـخاص املـتَّ   بشـأن   عدم إجرائها. وال يرِد نص على تدابري حمـدَّدة 
  إنفاذ القانون، وال تدابري حلماية اجلناة املتعاونني.

    
    )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    

ــة الضــحايا والشــهود، ولكــن        ــدابري تكفــل محاي ــانون مكافحــة غســل األمــوال علــى ت يــنص ق
توجد آلية عامة حلماية الضحايا واخلرباء والشهود، وال تدابري حمدَّدة السـتخدام تكنولوجيـا    ال

االتصال احلديثة لسماع أقوال الشهود واخلرباء والضحايا، ولـيس هنـاك اتفاقـات قائمـة لتغـيري      
ي آراء الضـحايا وشـواغلهم والنظـر فيهـا     آلية عامة تكفل تلقِّ وال توجد أيُّ )٥(أماكن إقامتهم.

  .اجلنائية اإلجراءاتيف خمتلف مراحل سري 
وتتلقى الشرطة وغريها من األجهزة (إدارة شؤون اإلدارة العامة، اللجنة املعنية بأخالقيـات املـوظفني   

  .غنيحلماية املبلِّ اجملهولة املصدر، ولكن ال توجد آليةالعموميني) شكاوى، مبا فيها الشكاوى 
    

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
 عائـدات اجلـرائم  تقييـد التصـرف يف   يتضمن قانون مكافحـة غسـل األمـوال األحكـام اخلاصـة ب     

هتا. وينص القانون املتعلـق بعائـدات اجلـرائم (املصـادرة املدنيـة) بـدوره علـى        ومصادر هاحجزو
ــدابري ذات صــلة. وختضــع   ــها، واملمتلكــات   ت ــة أو قيمت ــدات اجلرمي ــها  عائ ــة من ــدَّاملتأتي ات واملع

لــت إىل ممتلكــات أخــرى أو  ُحوِّواملمتلكــات الــيت اجلرميــة، املســتخدمة يف ارتكــاب دوات األو
ا واملنافع احملقَّقة من هذه األنـواع مـن املمتلكـات لتـدابري التجميـد واحلجـز       لت أو ُخلطت هبُبدِّ

وتتوىل وحـدة االسـتخبارات املاليـة املمتلكـات الـيت جـرى جتميـدها أو حجزهـا أو         واملصادرة. 
مصادرهتا. ويقضي قانون مكافحـة غسـل األمـوال بـأن تواظـب املصـارف علـى موافـاة وحـدة          

عــن املعــامالت املشــبوهة، وبإمكــان وحــدة االســتخبارات املاليــة   االســتخبارات املاليــة بتقــارير
احلصول على السجالت املصرفية. ويـنص قـانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى عكـس عـبء         

املمتلكــات متأتيــة مــن عائــدات اجلرميــة إىل أن يتســىن للشــخص املتــهم   أنَّ ض اإلثبــات. وُيفتــَر
مـن القـانون املتعلـق     كـل بغسل األموال إثبات العكس استناداً إىل معيار إثبات مـدين. ويكفـل   

───────────────── 
). ٢٠١٥سن قانون حلماية الشهود (قانون عام  ٢٠١٥مما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: مت يف عام  )٥(  

  حتقيقات وإجراءات. يما يتعلق بأيِّالقانون يتوخى محاية هوية الشهود ف أنَّوأشارت السلطات إىل 
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بعائدات اجلرمية، فيما يتعلق بآلية املصـادرة دون االسـتناد إىل حكـم اإلدانـة، وقـانون مكافحـة       
  .ألطراف الثالثة حسنة النيةحقوق اغسل األموال محاية 

القـانون  ) ومثالً دفتر املعامالت املصـرفية ( األدلةقانون و قانون مكافحة غسل األموالويشتمل 
البنــك املركــزي يــوفر رفــع الســرية املصــرفية، وتقتضــي علــى أحكــام عائــدات اجلرميــة املتعلــق ب

  .املالية االستخباراتاملعلومات بالتعاون مع وحدة 
    

   )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان التقادم؛     
(باستثناء احملاكمات املسـتعجلة وفقـاً    نائيةاجل تنص تشريعات سيشيل على تقادم اإلجراءاتال 

، ميكن مالحقـة الفسـاد واجلـرائم    ى ذلكعلبناء من قانون اإلجراءات اجلنائية). و ١٩١للمادة 
  .وقت بعد ارتكاهباأيِّ املتصلة به يف 

املتَّبعة يف احملاكمـة، تراعـى السـجالت اجلنائيـة السـابقة، ولـو أنـه ال توجـد          ووفقاً للممارسات
  قاعدة بيانات موحَّدة للسجالت اجلنائية. أيُّ
    

   )٤٢الوالية القضائية (املادة     
، سيشـيل ينص القانون اجلنائي وقانون مكافحة غسل األموال على الوالية القضـائية اإلقليميـة ل  

 هأو داخلـ إقلـيم الـبالد   خـارج   رتكبُتجرائم غسل األموال اليت وتشمل الوالية القضائية أيضاً 
ــم سيشــيل والطــائرات املســجَّلة     أنَّ وأكــدت الســلطات   .علــى الســواء  ــيت حتمــل عل الســفن ال

مـن   ٦واليتـها القضـائية مبوجـب املـادة      مبقتضى قانوهنـا ُتعتـرب أمـاكن متـارس عليهـا اجلمهوريـةُ      
علــى اجلــرائم املشــمولة     حتديــداً الواليــة القضــائية  سيشــيل مل تقــرر   إالَّ أنَّ القــانون اجلنــائي.  

اليت ُترتكب ضد رعاياها أو اليت يرتكبها مواطنوهـا أو ُترتكـب ضـد الدولـة نفسـها.       باالتفاقية
سيشــيل. وميكــن التعــاون مــع الــدول  ويــنص قــانون تســليم اجملــرمني علــى جــواز تســليم رعايــا 

  استناداً إىل مبدأ املعاملة باملثل. ٤٢من املادة  ٥األخرى وفقاً للفقرة 
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
 إلغـاء العقـود أو فسـخها   تنص القواعد العامة السارية على العقود مبقتضى القانون املـدين علـى   

  األفعال غري املشروعة.إبرامها كان نتيجة لالحتيال أو غريه من سائر أنَّ إذا ثبت 
تعـويض عـن   احلصـول علـى   يف وتنص اإلجراءات املدنية واجلنائيـة علـى حـد سـواء علـى احلـق       

بعـد إشـعار    عـاديني  جنائيـة ضـد أفـراد    دعاوى مالحقـة مباشرة  العاديني ضرر. وجيوز لألفرادال
  املدعي العام بذلك.
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    )٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد ات املتخصِّصة والتنسيق فيما السلط    
لقـانون  ا التحقيق يف مجيع انتـهاكات بسلطة إنفاذ القانون املكلفة  والشرطة يف سيشيل هجهاز 
لقــانون وخيضــع رجــال الشــرطة . القضــائية ةجــراء املالحقــالعــام إل املــدعيإىل قضــايا ال وإحالــة
 ون مـن حمققـ أيضـاً   ويوجـد يف مزاعم الفسـاد.  ري تحاللشؤون الداخلية لوحدة ، وتتوىل تأدييب

نشـئت يف عـام   املاليـة، الـيت أُ   االسـتخبارات وحدة  ضمنجرائم غسل األموال يتعقبون الشرطة 
  .رئيس الدولةإمرة  مسؤولة أمامقانون النفاذ إلباعتبارها سلطة إضافية  ٢٠٠٨

تتوىل اللجنة املعنية بأخالقيات املوظفني العمـوميني،   وفيما يتعلق بالتعاون بني السلطات الوطنية،
وأمـني املظــامل، وإدارة شــؤون اإلدارة العامــة متابعــة مــزاعم الفســاد والتحقيــق فيهــا، حبيــث حتيــل  

هـاتني  إالَّ أنَّ القضايا املعنية إىل الشرطة أو إىل املدعي العام من أجل اختاذ تدابري إضـافية بشـأهنا،   
هبـذا اخلصـوص تتمثـل    السلطات إىل أنَّ املمارسـة املتَّبعـة   ني بذلك. وأشارت السلطتني غري ملزمت

  يف متابعة مكتب املدعي العام للقضايا املعروضة عليه مع السلطة اليت أحالتها إليه.
ــة تعــاون وت ــاً وحــدة االســتخبارات املالي ــاً تعاون  عــن وتتلقــى تقــارير  مــع القطــاع اخلــاص  وثيق

ــات       ــة بأخالقي ــة املعني ــام. وميكــن أن تتلقــى اللجن ــها إىل املــدعي الع املعــامالت املشــبوهة فتحيل
  الناس. عموماملوظفني العموميني وإدارة شؤون اإلدارة العامة وأمني املظامل شكاوى من 

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

مـن القـانون اجلنـائي علـى      ٣٧٥املـادة  تـنص   ،رشـو املـوظفني العمـوميني الـوطنيني    فيما يتعلـق ب 
لقـى هديـة، مـا مل ُيثبـت     ض أن يكـون املوظـف العمـومي قـد ت    عكس عبء اإلثبات حني ُيفتـرَ 

  خالف ذلك.
وميكن تسليط الضوء على جهود وحدة االستخبارات املاليـة يف جمـال مكافحـة غسـل األمـوال      

تعــيني  أيضــاًاألمــوال. ويســجَّل واجلرميــة عــرب الوطنيــة مبقتضــى أحكــام قــانون مكافحــة غســل  
ناجحـة تشـمل اسـترداد املمتلكـات      حمققني من الشرطة وحمامٍ تابع للدولة. وقد أثبتت حـاالتٌ 

  عمل وحدة االستخبارات املالية. لفائدة الضحايا يف دولة أخرى جناعةَ
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢ 
  :اخلطوات التاليةسيشيل خذ تتَّا، يوصى بأن تام لضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً

  القوانني ذات الصلة. تعريف "املوظف العمومي" يفمواءمة   •
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على حنو شامل عناصر املزية غري املستحقة والرشـوة غـري    تشريعاهتا لكي تتناولتعديل   •
  ).١٥املباشرة وانتفاع الطرف الثالث من رشو املوظفني العموميني الوطنيني (املادة 

ــاد جــرميتني     • ــر يف اعتم ــدَّدتنيالنظ ــوبشــأن  حم ــب    رش ــوميني األجان ــوظفني العم امل
  )٦(.)١٦(املادة  وموظفي املؤسسات الدولية العمومية وارتشائهم

؛ والنظـر يف  أو تسريبها بشـكل آخـر  ت متلكااملجترمي قيام موظف عمومــي بتبديد   •
  )٧(.)١٧ (املادة رمية حمدَّدة يف هذا الشأنجبحكم خاص النص على 

املتـاجرة   لفعل الدفع علىالكامل تجرمي الالنظر يف واملتاجرة بالنفوذ  جترميالنظر يف   •
  ).١٨(املادة بالنفوذ 

  ).١٩(املادة  كامالً جترمياًاستغالل الوظائف  إساءةالنظر يف جترمي   •
 ).٢٠(املادة  كامالً جترمياً غري املشروع اإلثراءالنظر يف جترمي   •

من خـالل الـنص علـى عناصـر     النظر يف التجرمي الكامل للرشوة يف القطاع اخلاص   •
 )٨().٢١(املادة املزية غري املستحقة والرشوة غري املباشرة وانتفاع الطرف الثالث 

  ).٢٢(املادة الختالس يف القطاع اخلاص للنظر يف التجرمي الكامل ا  •
وفقاً لالتفاقية باعتبارها جرائم أصلية جلرميـة  جترمي طائفة شاملة من األفعال اجملرَّمة   •

غســـل األمـــوال والنظـــر يف خفـــض العقوبـــة الـــدنيا للجـــرائم األصـــلية (الفقرتـــان  
  ).٢٣(ب) و(ج) من املادة ٢الفرعيتان 

الــيت تســهم يف إعاقــة ســري العدالــة  عناصــر التعــديل تشــريعاهتا حبيــث تشــمل مجيــع    •
  ).٢٥ادة والنظر يف اعتبار هذا الفعل جناية (امل

النظــر يف تشــديد العقوبــات املفروضــة بشــأن مســؤولية الشخصــيات االعتباريــة          •
  ).٢٦من املادة  ٤(الفقرة الفرعية 

───────────────── 
 ٢٠١٦انون مكافحة الفساد لعام ق مما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: أشارت السلطات إىل أنَّ  )٦(  

  الدولية العمومية. املؤسساتاملوظفني العموميني األجانب وموظفي رشو جرمية حمدَّدة بشأن على   نص
 ٢٠١٦مكافحة الفساد لعام قانون  القُطرية: أشارت السلطات إىل أنَّمما استجد يف أعقاب الزيارة   )٧(  

  االختالس. جرمية حمدَّدة بشأنعلى   نص
 ٢٠١٦ن مكافحة الفساد لعام قانو مما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: أشارت السلطات إىل أنَّ  )٨(  

  الرشوة يف القطاع اخلاص.  جرَّم
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والشروع يف ارتكاب األفعال اجملرَّمة وفقـاً لالتفاقيـة علـى     املشاركةالنظر يف جترمي   •
  )٩().٢٧أهنما جنايتان، والنظر يف جترمي اإلعداد الرتكاب هذه اجلرائم (املادة 

العقوبات املطبَّقة على األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية هبدف تعزيـز   مراجعةالنظر يف   •
  ).٣٠ملادة من ا ١فعالية املالحقة (الفقرة الفرعية 

زيد من اخلطوات بغية تعزيز فعاليـة التـدابري التأديبيـة وتشـديد املالحقـات،      القيام مب  •
  ).٣٠من املادة  ٦وإنشاء قاعدة بيانات للعقوبات التأديبية (الفقرة الفرعية 

إلسـقاط أهليـة األشـخاص املـدانني بارتكـاب أفعـال جمرَّمـة         تـدابري النظر يف إرسـاء    •
  ).٣٠(أ)) من املادة ٧من تويل منصب عمومي (الفقرة الفرعية لالتفاقية  وفقاً

، مبا يف ذلك اسـتخدام وسـائل   لشهود واخلرباء والضحاياامحاية اعتماد تدابري تكفل   •
وإتاحـة  لترحيل إىل مكـان آخـر   بشأن ااتفاقات مع الدول األخرى  االتصال، وإبرام

  )١٠().٣٢والنظر فيها (املادة  ودواعي قلقهمإمكانية عرض آراء الضحايا 
  ).٣٣غني (املادة تدابري حلماية املبلِّ اعتمادالنظر يف   •
اختــاذ إجــراءات تكفــل لســلطات إنفــاذ القــانون أداء وظائفهــا وفــق اختصاصــات      •

  ).٣٦غ له (املادة تأثري ال مسوِّأيِّ واضحة وبفعالية من دون 
إنفـاذ   األشـخاص املتـهمني مـع سـلطات    تعاون تدابري حمدَّدة بشأن  اعتمادالنظر يف   •

  ).٣٧القانون (املادة 
وتوضـيح التـداخل احملتمـل    بني السلطات الوطنيـة   فيما تعزيز التعاونإرساء تدابري ل  •

  ).٣٨(املادة بني الصالحيات 
  ).٤١قاعدة بيانات موحَّدة للسجالت اجلنائية (املادة  إنشاءالنظر يف   •
ــر   • ــداًالنظ ــة مبقتضــى  يف إخضــاع  حتدي ــال اجملّرم ــها القضــائية    األفع ــة لواليت االتفاقي

الفقـرات الفرعيـة   ومواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان التشاور مع الدول األخـرى ( 
 ).٤٢من املادة  ٥(أ) و(ب) و(د) و٢

───────────────── 
نص على  ٢٠١٦قانون مكافحة الفساد لعام  القُطرية: أشارت السلطات إىل أنَّمما استجد يف أعقاب الزيارة  )٩(  

  لقانون أو يسدي املشورة بشأنه أو يتآمر على ارتكابه.ذا امعاقبة من يشجع على ارتكاب فعل جمرَّم وفقاً هل
). ٢٠١٥ام قانون حلماية الشهود (قانون ع ٢٠١٥مما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: ُسن يف عام   )١٠(

وأشارت السلطات إىل أنَّ هذا القانون يتوخى محاية هوية الشهود فيما يتعلق بأّي حتقيقات أو إجراءات. 
 ٢٠١٣ال يف عام وفضالً عن ذلك، أوضحت السلطات أنّ قانون اإلثبات ومدونة اإلجراءات اجلنائية ُعدِّ

  كمة عن طريق وصلة تلفزيونية مباشرة.للنص على إمكانية استقاء األدلة من الشهود من خارج قاعة احمل
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   االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  
 ليتعزيـز قـدرة سيشـ   يف قضـايا الفسـاد   معاجلـة  سلطات إنفاذ القانون على  تدريُبسوف يفيد 

 العموميـة تـوفري  اللجنـة الربملانيـة للشـؤون املاليـة واحلسـابات       تطلبقد مكافحة الفساد. و على
  .بناء القدرات ليف جماتدريب خاص 

    
      الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    االستعراضمالحظات على تنفيذ املواد قيد   - ١- ٣  
   تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية    

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
، الـذي  ١٩٩١لعـام  م مبوجب قـانون تسـليم املطلـوبني    منظَّمن سيشيل وإليها تسليم املطلوبني 

الطالبـة   ُتعتـرب الدولـةُ  ينص على اعتبار اجلرائم املشمولة باالتفاقيـات أو االتفاقـات الدوليـة الـيت     
يف  مل جتــرَّم بعــُد األفعــال اجلُرميــةهــذه  للتســليم. ولكــنَّ خاضــعةً جــرائم وسيشــيل طــرفني فيهــا

وجـود  دون مـن   الكومنولـث إىل بلـدان  م سيشـيل املطلـوبني   وجيـوز أن تسـلِّ  التشريعات احمللية. 
املوافقـة علـى التسـليم إىل    ، يف حني يشترط القانون وجود اتفاق ثنائي مـن أجـل   اتفاقات ثنائية

اتفاقـات مـع العديـد مـن     علـى إبـرام   وقـد تفاوضـت سيشـيل     .الكومنولـث دول غري من  بلدان
  .تسليمثنائي واحد بشأن الاتفاق إىل إالَّ ل حىت اآلن توصَُّيالدول، ولكن مل 

، وجيري التحقق من عناصر اجلـرم لضـمان اسـتيفاء    لتسليمللموافقة على اازدواجية التجرمي ط وُتشتَر
شـهراً.   ١٢هذا الشرط. وجيب أن يعاقَب على اجلرائم اخلاضعة للتسـليم بالسـجن ملـدة ال تقـل عـن      

  قانوين للتعاون يف جمال التسليم.ال سيشيل األمني العام بأهنا لن َتعترب االتفاقية األساَس أعلمتوقد 
ي طلـب تسـليم بشـأن شـخص مـدان أو مـتَّهم بارتكـاب جـرم         ر املـدعي العـام، لـدى تلقـ    وُيصِد

ــى    خاضــع للتســليم، تفويضــاً  ــة مبباشــرة اإلجــراءات بعــد احلصــول عل ــة مــن  موافق ــيس كتابي رئ
ساعة، وميكن إبقـاء   ٢٤ر القاضي أمر توقيف إىل الشرطة لتنفيذه يف غضون ، مث ُيصِداجلمهورية

يومـاً لكـي يتسـىن للمـدعي العـام إصـدار        ٣٠الشخص املوقوف قيـد االحتجـاز ملـدة ال تتجـاوز     
 التفويض مبباشرة اإلجراءات. وتقرر احملكمة العليا (احملكمة االبتدائية) بشأن إمكانية التسليم.

سلَّم طلب التسليم إىل مفوَّض الشرطة عن طريق اإلنتربـول أو مـن   بع إجراءات مماثلة عندما ُيوُتتَّ
عنـدما يوافـق الشـخص املعـين علـى       لتسـليم املطلـوبني   طةميكن اختـاذ إجـراءات مبسَّـ   . وهي ِقبلها

ُيثبـت أمـر    تسليمه. وجيب أن ُتشفَع طلبات التسليم باملستندات املطلوبة، تبعاً للحالـة املعنيـة، مبـا   
  التوقيف وحتديد العقوبة وشهادة اإلدانة ووصف الوقائع وخالصة القوانني السارية.
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ومحايـة  حملاكمـة العادلـة   اضـمانات  وميكن تسليم مواطين سيشيل. ويـنص الدسـتور علـى مراعـاة     
أسـباب تتعلـق   علـى   ض طلب التسليم إذا كـان قائمـاً  حقوق اإلنسان يف إجراءات التسليم. وُيرفَ

  .رق أو الدين أو اجلنسية أو الرأي السياسيالِعب
خضـوع اجلرميـة    توافر ازدواجية التجرمي وعـدمَ  غات الرفض اإللزامية يف سيشيل عدَمتشمل مسوِّو

للجــرم املطلــوب بشــأنه التســليم. ودأبــت سيشــيل يف املمارســة  السياســي  الطــابَعاملعنيــة للتســليم، و
  ماً بشروط التسليم وأسباب الرفض.العملية على التشاور مع الدولة الطالبة وإحاطتها عل

املربم التفاق لذ فِّ، املن٢٠١٠لعام نقل السجناء ون يأذن قانمن االتفاقية،  ٤٥وفيما يتعلق باملادة 
)، ٢٠٠٥واجملرمني احملكوم علـيهم (  ينالفارِّشرق أفريقيا يف جمال تبادل وتسليم  منطقة دولبني 

عرب اتفاقات أو  وأنقل األشخاص احملكوم عليهم من خالل مذكرات تفاهم رمسية ب إىل سيشيل،
أبرمـت سيشـيل العديـد مـن االتفاقـات ومـذكرات       وقـد   الدبلوماسية.تبادل الرسائل واملذكرات 

  .هبذا اخلصوص التفاهم
  تدابري داخلية تنص على نقل اإلجراءات اجلنائية. وال توجد أيُّ

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

املسـاعدة القانونيـة. ويـنص     تبادلَ ١٩٩٥املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية لعام  قانونُم نظِّي
مــن دون وجــود اتفاقــات  الكومنولــثدول م سيشــيل املســاعدة إىل تقــدِّ ن علــى أنهــذا القــانو

م سيشـيل املسـاعدة   اسـتناداً إىل اتفاقـات ثنائيـة. وتقـدِّ     ،الكومنولثلدول غري املنتمية إىل وإىل ا
ــة   ــة العملي ــري دول إىل يف املمارس ــثدول غ ــتناداً  الكومنول ــل.    أيضــاً اس ــة باملث ــدأ املعامل إىل مب

وعالوة على ذلك، جيوز عند تواتر تقدمي املساعدة إىل دولـة واحـدة أن تفـاوض سيشـيل علـى      
د شــرعت إبــرام اتفــاق مــع تلــك الدولــة إلضــفاء الطــابع الرمســي علــى املســاعدة املتبادلــة. وقــ    

  دول هي أيضاً أطراف يف االتفاقات الدولية.سيشيل يف تقدمي املساعدة إىل 
مــن  ٤٦مــن املــادة  ٣الفقــرة الــوارد بياهنــا يف  األشــكالوجيــوز تقــدمي املســاعدة وفقــاً ملختلــف 

 األشـكال . وال تـرِد إشـارة حتديـداً إىل اسـترداد املوجـودات، ومـن الـالزم إدراج هـذه         االتفاقية
  .الكومنولثإضافية مع دول غري دول من املساعدة يف معاهدات 

 االسـتخبارات  وحـدةَ  ٢٠١١عـام  انون مكافحة غسل األمـوال  أُدخل على ق تعديلٌقد خوَّل و
ــة  ــســتخبارية اال علومــاتامل إحالــة صــالحيةَاملالي ة ســلطات إنفــاذ القــانون األجنبيــ   إىل  اتلقائي
ا خـرى تلقائيـ  األملعلومـات  حـال ا وُتالعـام.   للمـدعي دون املرور عرب القناة الرمسيـة  من ، مباشرة

  العام. عياملدَّعن طريق 
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معلومات أو أدلة يتم احلصول عليها يف إطار االستجابة لطلب لتبـادل املسـاعدة   أيِّ وحيافَظ على سرية 
  .املساعدةسيشيل تقدمي لرفض  سبباًل السرية املصرفية وال ُتشكِّالقانونية يرِد من دولة أجنبية. 

إىل  ١٠الفقــرات املســاعدة مبقتضــى  تقــدَمي املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة قــانونُويتــيح 
  فيما يتعلق بتقدمي األدلة أو اإلدالء بالشهادة. من االتفاقية ٤٦من املادة  ١٢

 يتلقِّـ ل املختصـة السـلطة  وزارة الشـؤون اخلارجيـة هـي    أنَّ وقد أخطرت سيشيل األمـني العـام بـ   
املـدعي العـام هـو    إالَّ أنَّ  ا؛ها إىل السلطة املركزية لتنفيـذه مث حتيل ومن طلبات املساعدة املتبادلة

ا السلطة اليت تتوىل التنفيذ، إذ تعـاجل مجيـع الطلبـات الـواردة والصـادرة. وحتـرَّر الطلبـات كتابيـ        
  األمني العام.إىل  غ بعُدبلَُّتمل هذه املعلومة إالَّ أنَّ ا باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية، إمَّ

سلطة الطالبة ووصفاً لطبيعة املسألة اجلنائية املعنيـة  ال وتشمل الطلبات، يف مجلة ما تشمل، اسَم
للوقـائع والقـوانني ذات    ح اسم ووصف الشخص موضوع طلـب التسـليم ومـوجزاً   يوضِّ وبياناً

لغرض الطلب ولطبيعة املساعدة املطلوبة وتفاصـيل اإلجـراءات املتَّبعـة يف الدولـة      الصلة ووصفاً
  وأسباب ذلك.برغبة الدولة األجنبية فيما خيص سرية الطلب  الطالبة، وبياناً

الفيديو لتيسري مساع أقوال اخلرباء أو الشـهود،  وسيلة املداولة بوال ينص القانون على استخدام 
  )١١(ولكن أشارت سيشيل إىل إمكانية اعتماد هذا الشكل من أشكال املساعدة.

إن الـذي تسـمح بـه القـوانني الداخليـة. فـ       ية الطلب ومضمونه بالقـدر وحتافظ سيشيل على سرِّ
 الطالبة بذلك. الدولةَرغبت يف استخدام هذه املعلومات، أخطرت 

 ومـن مث غات لـرفض طلبـات التسـليم.    مسوِّاملساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية  قانونُويعرِض 
الطلــب أنَّ لالعتقــاد بــأســباب وجيهــة  إذا تــوافرتض طلــب التســليم ُيــرفَأنَّ فهــو يــنص علــى 

املـدعي العــام  رفض ويـ  .لغـرض مالحقـة جرميـة ذات طــابع سياسـي     مينطـوي علـى متييـز أو قُــدِّ   
تنفيــذه يتعــارض مــع القــوانني الداخليــة أو يتعــذر مبقتضــى تلــك  إذا كــان أيضــاً طلــب التســليم 

 وُيرفض الطلـب كـذلك إذا   مصاحلها الوطنية. وأ هاأمنالبالد أو ينتهك سيادة القوانني أو كان 
كان من شأن املسـاعدة املطلوبـة أن متـس بالتحريـات أو اإلجـراءات املتعلقـة مبسـألة جنائيـة يف         

ال داعــي لــه علــى مواردهــا. وتتحمــل سيشــيل يف املمارســة    سيشــيل، أو كانــت تســتتبع عبئــاً 
ــة   ــة التكــاليف املعقول ــة بشــأن       ،العملي ــة الطالب ــع الدول ــايل م ــاق م وتســعى إىل التوصــل إىل اتف

  لرفض دائماً إىل الدولة الطالبة.ا  العادية. وتبلَّغ أسباُبالتكاليف غري

───────────────── 
ُعدِّال  اإلجراءات اجلنائيةقانون اإلثبات ومدونة  مما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: أشارت السلطات إىل أنَّ  )١١(

  إلتاحة استقاء األدلة من الشهود من خارج قاعة احملكمة من خالل وصلة تلفزيونية مباشرة. ٢٠١٣يف عام 
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ر الدولـة  ا، وُتشـعِ املطلوبـة بأسـرع مـا ميكـن عمليـ     ملسـاعدة املتبادلـة   وتسعى سيشيل إىل تقـدمي ا 
حتقيقـات أو مالحقـات   يف  رتقـدمي املسـاعدة املطلوبـة يـؤثِّ     كان الطالبة عند حصول تأخر. وإن

 جاز لسيشيل أن ترفض الطلب.، أو إجراءات قضائية جارية

مـن االتفاقيـة. وميكـن تزويـد      ٤٦مـن املـادة    ٢٧ض مبقتضى الفقرة ويرِد النص على عدم التعرُّ
معلومـات  أيِّ الدولة الطالبة، بناء على طلبها، بُنسـخ مـن املسـتندات املوجـودة يف سيشـيل، وبـ      

  انت متاحة لعموم الناس أم كانت سرِّية.سواء أك
  )١٢(اتفاقات ثنائية يف جمال املساعدة القانونية املتبادلة.ومل ُتربم سيشيل 

    
  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
، تتعـاون الشـرطة مـع نظرياهتـا األجنبيـة يف الغالـب عـرب        فيما خيص التعـاون علـى إنفـاذ القـانون    

وقــد سـاعدت الشـرطةُ ووحــدة االسـتخبارات املاليـة واهليئــة الوطنيـة إلنفــاذ       شـبكة اإلنتربـول.  
ــة بشــأن مســائل تتعلــق باالحتيــال الضــرييب وســرقة      ــة املخــدرات نظرياهتــا األجنبي قــوانني مراقب

أُدخـل   ويتـيح تعـديلٌ  هتريب املخدرات. املمتلكات وغسل األموال والقرصنة واجلرمية املنظَّمة و
على قـانون مكافحـة غسـل األمـوال لوحـدة االسـتخبارات املاليـة أن تتبـادل املعلومـات           مؤخراً

  دون املرور عرب السلطة املركزية.االستخبارية مباشرة مع نظرياهتا األجنبية 
ال توجـد أيُّ  أنـه  إالَّ وجترى يف املمارسة العملية حتقيقـات مشـتركة بشـأن هتريـب املخـدرات،      

  حتكم هذه اآللية.ة األطراف اتفاقات ثنائية أو متعدد
وتقرر السلطة القضائية بشـأن اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة (التسـليم املراقـب، املراقبـة،         

  ا هبذا الشأن.ت على املكاملات اهلاتفية) لدى تقدمي سلطات إنفاذ القانون إقرار كتابيالتنصُّ
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
سـريع وتريهتـا   إجـراءات التسـليم وت   تبسـيطُ  التشاور مع الدول األخـرى وأيضـاً   ممارسةُاعُتربت 

  ممارسات جيدة.
واالتفاقـات املتوصَّـل    نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم    وتستحق جهود سيشيل يف سبيل تنظـيم  

  إليها مع دول أخرى أن تكون حملَّ ترحيب.
───────────────── 

لطة املركزية يف سيشيل أبرمت الس جد يف أعقاب الزيارة القُطرية: أشارت السلطات إىل أنَّمما است  )١٢(
  الروسي. الزيارة القُطرية مذكرة تعاون بشأن تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مع نظريهتا يف االحتاد  بعد
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تقــدمي املســـاعدة إىل الــدول األطـــراف يف   ولوحظــت املمارســة املتَّبعـــة يف اآلونــة األخـــرية يف    
  االتفاقية يف غياب اتفاقات ثنائية.

واعُتربت األنشطة اليت تضطلع هبا وحـدة االسـتخبارات املاليـة ومـا ُيبـذَل مـن جهـود يف سـبيل         
  .كذلك التعاون على إنفاذ القانون ممارسات جيدة

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  :اتام تنفيذاً االتفاقيةهبدف كفالة تنفيذ وصى بأن تتخذ سيشيل اخلطوات التالية ُي
األفعـال   يشـمل مبـا  ، الكومنولـث إبرام مزيد من املعاهدات مع دول مـن غـري دول     •

 ٤و ١الفقرتـان الفرعيتـان   (، حبيث يتسىن تسليم املطلوبني اجملرَّمة مبقتضى االتفاقية
  ).٤٤من املادة 

يف التشريعات الداخلية والنظر يف املوافقـة   لالتفاقية وفقاً جترمي األفعال اجملرَّمة ضمان  •
  ).٤٤ من املادة ٢على التسليم بشأن األفعال اليت مل جترَّم بعُد (الفقرة الفرعية 

  ).٤٤من املادة  ٥القانوين للتسليم (الفقرة الفرعية  النظر يف اعتبار االتفاقية األساَس  •
أن ُيلحـق ضـرراً    سباب رفض التسليم إذا كان من شأن الـرفض توسيع قائمة أالنظر يف   •

  ).٤٤من املادة  ١٥ الفرعية بالشخص املطلوب بسبب جنسه أو أصله اإلثين (الفقرة
النظــر يف إضــفاء الطــابع الرمســي علــى ممارســة التشــاور مــع الــدول األخــرى بشــأن   •

  ).٤٤من املادة  ٢٦و ١٧ الفقرتان الفرعيتانالتسليم (
، مبـا يف ذلـك   الكومنولـث إبرام مزيد من املعاهدات الثنائية مع دول مـن غـري دول     •

ــاً   ــة وفق ــال اجملرَّم ــة      األفع ــة املتبادل ــدمي املســاعدة القانوني ــة، لكــي يتســىن تق لالتفاقي
  ).٤٦من املادة  ٣٠و ١٢و ٩و ٣و ١ الفرعية (الفقرات

النظــر يف تعــديل إبالغهــا إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة بشــأن الســلطة املركزيــة    •
ــة والفرنســية مهــا  أنَّ لتســمية املــدعي العــام هبــذه الصــفة، واإلبــالغ عــن     اإلنكليزي

  ).٤٦من املادة  ١٤و ١٣ الفرعيتان اللغتان املقبولتان لتحرير الطلبات (الفقرتان
املداولـة  النظر يف إتاحة مساع أقوال الشهود أو اخلرباء يف الـدول األخـرى بواسـطة      •

  )١٣().٤٦من املادة  ١٨ الفرعية الفيديو (الفقرةب
───────────────── 

قانون اإلثبات ومدونة اإلجراءات اجلنائية ُعّدال  مما استجد يف أعقاب الزيارة القُطرية: أشارت السلطات إىل أنَّ  )١٣(
  إلتاحة استقاء األدلة من الشهود من خارج قاعة احملكمة بواسطة وصلة تلفزيونية مباشرة. ٢٠١٣يف عام 
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النظر يف التوصل إىل اتفاقات مع دول أخرى حبيث يتسىن نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة      •
  ).٤٧(املادة 

اختاذ مزيد من التدابري للتعاون علـى إنفـاذ القـانون مـن قبيـل التوصـل إىل        النظر يف  •
للتعـاون يف   اقانوني اًاستخدام االتفاقية أساس اتفاقات مع الدول األخرى والنظر يف

  ).٤٨جمال إنفاذ القانون (املادة 
  ).٤٩إجراء التحقيقات املشتركة (املادة  تفاقات مع دول أخرى بشأنالنظر يف إبرام ا  •
اسـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة      تفاقات مع دول أخـرى بشـأن  النظر يف إبرام ا  •

  ).٥٠(املادة 
  


