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      خالصة وافية  - ثانيا  
      مدغشقر    

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

 كـانون األول/  ١٠يف وقَّعت مجهورية مدغشـقر علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد        
  .٢٠٠٤سبتمرب أيلول/ ٢٢وصدَّقت عليها يف ، ٢٠٠٣ديسمرب 

، عقــب تعليــق عضــويتها ملــدة ٢٠١٤إىل االحتــاد األفريقــي يف عــام  اًدت مدغشــقر جمــدَّانضــمَّو
مخــس ســنوات بســبب عــدم االســتقرار السياســي واملؤسســي. وملدغشــقر نظــام شــبه رئاســي،   

 اًمـل رئـيس الـوزراء بصـفته رئيسـ     للدولـة، بينمـا يع   اًرئيسـ رئـيس اجلمهوريـة بوصـفه    فيه يعمل 
  للسلطة التنفيذية. وتتألف السلطة التشريعية من اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ.

ميثــل الدســتور القــانون األعلــى للــبالد. وتصــبح      و ،نظــام القــانون املــدين  بمدغشــقر  وتعمــل
وحتتـل مرتبـة أدىن مـن الدسـتور      ،انويناالتفاقيات، مبجرد التصديق عليها، جزءا من النظـام القـ  

إىل  ،ولكنها أعلى من التشريعات. وتتفـرع السـلطة القضـائية، حتـت مظلـة احملكمـة الدسـتورية       
وجملس الدولـة وديـوان مراجعـي     ترأسها حمكمة النقض ،ثالثة أفرع (العادي واإلداري واملايل)

  على التوايل. ،احلسابات
ُتجـرى التحقيقـات بقيـادة مكتـب املـدعي العـام، الـذي يتـوىل          وفيما يتعلق بـاإلجراءات اجلنائيـة،  

أثنـاء احملاكمـة أمـام     اموضـوعي  دوراً َييـؤدِّ أن عليـه  يـتعني  كذلك توجيـه االهتامـات يف احملكمـة و   
احملاكم واهليئات القضائية. وتقع التحقيقات اجلنائية األولية يف مسائل الفسـاد يف إطـار املسـؤولية    

  فضال عن الشرطة اجلنائية. ،)BIANCOالرئيسية للمكتب املستقل ملكافحة الفساد (
كافحـة الفسـاد وجلنـة    واملؤسستان األساسيتان املعنيتان مبكافحة الفساد مهـا املكتـب املسـتقل مل   

 مرقـ  ،قانون مكافحـة الفسـاد   يفكافحة الفساد ملالتشريع األساسي  ويرد .)CSIمحاية الرتاهة (
م تعمـيم صـادر مـن    . ويـنظِّ ٢٠-٢٠٠٤رقـم   ،مكافحة غسـل األمـوال   قانونو ٠٣٠-٢٠٠٤

  مكافحة الفساد. مسائلوزارة العدل السياسة اجلنائية يف 
 ويفحصــاءات اجلرميــة إلطريــة، منخرطــة يف إعــداد نظــام  إبــان الزيــارة القُ ،وكانــت مدغشــقر

  الوطنية ملكافحة الفساد. االستراتيجيةمشاورات بشأن اعتماد 
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
اهلـدايا   حكـم بشـأن  مـن قـانون العقوبـات وكـذلك يف      ١-١٧٧ُينظم الرشو يف كل من املادة 

مـــن قـــانون  ١٧٧املــادة   هفتنظمـــاالرتشــاء  أمَّـــا مـــن قــانون العقوبـــات.   ١٨٣يف املــادة   وارد
مــن قــانون العقوبــات رشــو املــوظفني األجانــب ومــوظفي     ٢-١٧٧املــادة  وجتــرِّمالعقوبــات. 

  أحكام بشأن ارتشاء هؤالء املوظفني. توجداملنظمات الدولية، ولكن ال 
 اأحكـام الرشـوة تتضـمن تعريفـ    فد للمـوظفني العمـوميني.   يـ حال يوجد يف مدغشقر تعريـف و و

ــان    ــاء الربملـ ــاق يشـــمل أعضـ ــع النطـ ــذلكواسـ ــاة  وكـ ـــ والقضـ ــؤولني التنفي ــار املسـ ذيني يف كبـ
  اجلرائم األخرى.فيما يتعلق بستخدم ُت خمتلفة اًصيغأنَّ بيد املؤسسات العامة. 

  وال يذكر القانون صراحة "منح" مزية وال األطراف الثالثة املستفيدة.
ــالنفوذ ســلباً و ــاجرة ب ــاً املت ــادة جمرَّمــة يف وإجياب ــانون العقوبــات  ١٧٩ امل ــيت، مــن ق ــاولال  ال  تتن

املتـاجرة بـالنفوذ   (الرشـو)   ١-١٧٧مـن املـادة    ٣البنـد   كما يتنـاول األطراف الثالثة املستفيدة. 
وختتلــف . اعموميــ اًي يســتغل نفــوذه (أي الوســيط) موظفــ عنــدما يكــون الشــخص الــذ  اًإجيابــ

  من قانون العقوبات. ١٧٩املادة و ١-١٧٧ ةاملادمن  ٣البند يف  العقوبات جمموعة
ــ ــاوال ُتنفَّ ــادة    ،ســليبال يف شــكلها إالَّ ٢١دة ذ امل ــن خــالل امل ــات.    ١٧٨م ــانون العقوب ــن ق م
فضــال عــن أصــحاب املهــن احلــرة، لكنــها   والعــاملني، ومحلــة األســهممل املــادة املــديرين وتشــ
  مل األطراف الثالثة املستفيدة.تش  ال
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
عتــرب وُي، ٢٠-٢٠٠٤مــن القــانون رقــم  ٣٥إىل  ٣٠و ٣و ٢و ١م غســل األمــوال يف املــواد جيــرَّ

  جرمية مستقلة.
اجلـرائم   ذلـك  جـرائم أصـلية، مبـا يف   تعـد مجيـع اجلـرائم    ف"مجيع اجلـرائم"،   وتطبق مدغشقر هنج

 املرتكبــة يف اخلــارج. ويلــزم أن ُتشــكل اجلــرائم املرتكبــة يف اخلــارج جرميــة جنائيــة يف البلــدين   
عـن طريـق   وميكـن أن ينشـأ هـذا االسـتثناء     فـق علـى خـالف ذلـك".     تُّكن قـد ا "ما مل ييهما كل

يكـون اجلـاين نفسـه     وميكن أن. حىت اآلنال يوجد اتفاق من هذا القبيل  وإن كاناملعاهدات، 
  هو أيضاً مرتكب اجلرمية األصلية.

  من قانون العقوبات. ٤٠١و ٤٦٠وُيجرَّم اإلخفاء يف املادتني 
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل     
وقـوع  ببالفعـل   ترتكبقد ااجلرمية تعترب من قانون العقوبات. و ١٦٩املادة يف االختالس  منظَّي

  املستفيد من هذا اجلرم. ملاهيةال اعتبار ف ومن مثفعل التسريب، 
  ات.من قانون العقوب ١-١٧٩ من خالل املادة ١٩ذ املادة وتنفَّ
من قانون العقوبـات فيمـا يتعلـق     ١-١٨٣جرَّمت مدغشقر اإلثراء غري املشروع يف املادة قد و

 مموجـوداهت التزام بـاإلعالن عـن   حمددين مسؤولني  عاتق علىيقع جبميع املوظفني العموميني. و
٩٨٣-٢٠٠٤، واملرسوم رقم ٣٠- ٢٠٠٤من القانون رقم  ٢و ١ تان(املاد اسنوي.(  
مـن قـانون العقوبـات     ٤٠٨و ٤٠٦و ٤٠١و ٣٧٩املواد بـ رَّم االختالس يف القطاع اخلاص جيو

  من قانون الشركات التجارية. ٩٣١واملادة 
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
ــ ــادة ُتنفَّ ــادة   ٢٥ذ امل ــات  ٣٦٥(أ) مــن خــالل امل ــانون العقوب ــع الوســائل   ،مــن ق وتشــمل مجي

 عنـدما ُتسـتخدم هـذه الوسـائل للحـض علـى       فقـط  لعرقلة سري العدالة، ولكـن  املنصوص عليها
  لتدخُّل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة.ل وليس ،اإلدالء بشهادة زور

بشـأن إعاقـة جهـود     ٣٠-٢٠٠٤من القانون رقـم   ٢٧(ب) من خالل املادة  ٢٥ذ املادة وُتنفَّ
شـري  ت اأهنـ بر سَّـ فت يتالـ وقل ملكافحة الفساد، املدير العام للمكتب املست يضطلع هباالتحقيق اليت 

أو  نيالقضــائيمل هــذا احلكــم التــدخل يف ممارســة املــوظفني وال يشــاملؤسســة برمتــها. هــذه إىل 
  ن لواجباهتم.واملوظفني املكلفني بإنفاذ القان

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

ــة       ــة للشخصــيات االعتباري ــؤولية اجلنائي ــنظم مدغشــقر املس ــادة  يفت ــم    ٣٢امل ــانون رق ــن الق م
تبلـغ مخسـة أضـعاف الغرامـة     على تلك الشخصـيات  الذي يسمح بفرض غرامة ، ٢٠-٢٠٠٤

ــى األشــخاص الطبيعــيني. وال    ــة عل ــة للشخصــيات     يوجــداملوقع نظــام عــام للمســؤولية اجلنائي
ــة ــق املصــاد  االعتباري ــ بوصــفها جــزاءً  اًرة أيضــ، ولكــن ُتطب ــ اجنائي ــة املمتلكــات   افرعي يف حال

  ).٣٠-٢٠٠٤قانون رقم المن  ١٦ادة املاململوكة للشخصيات االعتبارية (
 واملــادتني ٣٠-٢٠٠٤قــانون رقــم ال) مــن ٢( ١٧ املــادةكــل مــن املســؤولية اإلداريــة  ويتنــاول

ــ يتمـــن قـــانون االشـــتراء العمـــومي، الـــ  ٥٤و ٩ مـــن  إلزاميـــاالشـــركات  حرمـــاننص علـــى تـ
  العمومي.  االشتراء
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عـن سـلوك    مسـؤولة  ةاالعتباريـ  يةالشخصـ أنَّ مدغشـقر   تعتـرب وفيما يتعلـق باملسـؤولية املدنيـة،    
  العامة. يةأحد املبادئ القانونبوصف ذلك  ا،ممثليه

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

قـانون العقوبـات. وُيعاقـب الشـركاء يف     مـن   ٦٠و ٥٩من خالل املـادتني  ) ١( ٢٧ ذ املادةنفَّت
ــل مــرتكيب   ــهم مث ــان  نياجلرميــة األصــلي  اجلرميــة مثل ــنظِّم املادت ــانون   ٣و ٢. وت ــات مــن ق العقوب

 نص القـانون حيث يـ إال  م الشروع يف ارتكاب جنحةرَّوال جيقة بالشروع. القاعدة العامة املتعل
ــك  ــى ذل ــة   ُتعتــرب . وعل ــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقي ــ اجل باســتثناء غســل األمــوال    ا،جنح

اإلعـــداد الرتكـــاب وال جيـــرَّم ال يـــنص القـــانون علـــى جتـــرمي الشـــروع فيهـــا.  وواالخـــتالس، 
  فساد.  جرمية

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

 ومل تعـد طويلـة.   دالسـجن ملـد  وعلى جرائم الفساد يف مدغشقر بـني الغرامـة    اجلزاءاتتتراوح 
العمل اجلـربي   عقوبة فإنَّعلى سبيل املثال و، قتطبَّ اجلزاءات املنصوص عليها يف القانونبعض 

  السجن.عقوبة ل إىل وَّحت
 من الدستور حصانات أعضـاء الربملـان، فضـال عـن إجـراءات رفعهـا. وميكـن        ٧٣وتنظم املادة 

ــة إىل جــراءات اإلأثنــاء  يــةحتقيق خطــوات اختــاذ  اًفــع احلصــانات. ويتمتــع الــرئيس أيضــ  رالرامي
إجرائيـة عمـال باملـادتني    الدسـتور). ويسـتفيد القضـاة مـن امتيـازات       من ١٣١باحلصانة (املادة 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ٥١٣و ٥١٢
ــة؛   و ــة القضــائية إلزامي مــن وزارة العــدل بشــأن غســل    اًصــادر اًتعميمــأنَّ غــري ليســت املالحق

مــن املــدعني العــامني ممارســة مبــدأ الفرصــة املواتيــة بغيــة حتســني كفــاءة إنفــاذ    يطلــب  األمــوال
  القانون. وميكن أن خيضع قرار املدعي العام باملالحقة من عدمها إىل املراجعة القضائية.

بشـأن بـدائل االحتجـاز     علـى أحكـام تنظيميـة   مل قانون اإلجراءات اجلنائيـة يف مدغشـقر   تويش
ــواد   ــواد    بشــأن ) و٣٥٠إىل  ٣٤٢املؤقــت (امل ــراج املشــروط (امل ــراج املبكــر أو اإلف  ٥٧٤اإلف

  ).٥٧٨  إىل
نقلـهم مـن   مـن العمـل و  املمارسة العملية وقف املوظفني العموميني املتهمني بالفسـاد   يفوميكن 

متـهم جبرميـة فسـاد     موظـف إقالـة   وتعتـرب وظائفهم، ويتم ذلـك مبوجـب قـرار إداري تقـديري.     
  غري دستوري. إجراًءوغري مدان 
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إعالن اجلاين غري أهل ملمارسـة الوظـائف العامـة ملـدة ال تقـل عـن سـنتني         جزاء فرعيوميكن ك
مــن قــانون العقوبــات). ويشــمل ذلــك اإلجــراء احلرمــان مــن   ١٧٢و ١-١٨٠و ١٨٠(املــواد 

  للدولة. منشأة مملوكة كليا أو جزئياأيِّ منصب يف أيِّ تويل 
اإلجـراءات  أنَّ ) ٣( ٤٣خلدمـة املدنيـة؛ وتوضـح املـادة     قـانون ا ل خيضـع  دغشقر نظام تـأدييب ومل

  عن اإلجراءات اجلنائية.مستقلة التأديبية 
) أحكامـا بشـأن إعـادة إدمـاج اجملـرمني      ٢٠٠٥ويتضمن املرسوم املتعلق بإدارة نظام السجون (

  املدانني يف اجملتمع.
مـن قـانون العقوبـات     ٢-١٨٠مـن االتفاقيـة مـن خـالل املـادة       ٣٧نفذت مدغشقر املادة قد و

 هاختفيف العقوبة أو اإلعفـاء منـ  على  تنصان اللتنيمن قانون اإلجراءات اجلنائية،  ١٦١واملادة 
  يف حالة اجلناة املتعاونني.

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     

 اللتــان، ٣٠-٢٠٠٤قـانون رقـم   المـن   ٣٥و ٣٢تـنص علـى محايـة الشـهود واملــبلغني املادتـان      
ن احلمايـة  وإنفـاذ القـان  أجهـزة  محاية اهلويـة. وميكـن أن تـوفر     مثلبعض التدابري املهمة،  تقرران
ألداء هذه املهمة على نفقة الدولة. وُتطبـق قواعـد   الكافية لكنها تفتقر إىل املوارد املالية  ،املادية

التشــريع علــى اخلــرباء. ومل  ينطبــق. وال يــةالعمل املمارســة يفمايــة الشــهود اخلاصــة حباإلثبــات 
 للمطالبـة التـدخل يف اإلجـراءات اجلنائيـة     حـق  للضـحايا وحلمايـة الشـهود.    برنـامج  بعـد  يوضع

  .شواغلهم بصفة عامةللتعبري عن  ليسالتعويض، ولكن ب
وُتحظر األعمال االنتقاميـة ضـد املـبلغني عـن املخالفـات أو الشـهود. ويتـوىل املكتـب املسـتقل          

خطيـة  شـكاوى  تقدمي عن املخالفات لمبلغني لمحاية هويتهم. وجيوز مسؤولية افحة الفساد ملك
املختصة، الـيت   السلطةأن خياطب عندئذ لمكتب لميكن واملكتب املستقل ملكافحة الفساد،  إىل

إىل  ٣٢(املـواد   ماديـا إىل مناصـبهم أو تعويضـهم    ة املـبلغني تتخذ تدابري من قبيل إعـاد  ميكن أن
  ).٣٠- ٢٠٠٤قانون رقم المن  ٣٥
    

    )٤٠و ٣١السرية املصرفية (املادتان  التجميد واحلجز واملصادرة؛    
يف قـانون  حمـددة  جـرائم  علـى   افرعي املستندة إىل إدانة بوصفها جزاًء نظمت مدغشقر املصادرة

 ١٦املـادة   ويوجـد يف مـن قـانون العقوبـات).     ٢-١٨٣العقوبات (على سـبيل املثـال يف املـادة    
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يف قضايا الفسـاد،   ،املصادرةتوقيع جزاءات، من بينها إذن عام ب ٣٠-٢٠٠٤ قانون رقمالمن 
  مزيد من التفصيل.إيراد دون 
ــنص ــان  وت ــم  المــن  ٣٧و ٣٦املادت ــانون رق ــة    ٢٠-٢٠٠٤ق ــى املصــادرة املســتندة إىل إدان عل

دة هـي املصـادرة علـى أسـاس     القاعـ وواملصادرة غري املستندة إىل إدانة يف حالة غسل األمـوال.  
ا . وتشري هذه األحكـام إمَّـ  فرعية ةطريقكاملصادرة على أساس القيمة ممكنة ولكن  ،املمتلكات

، دون أن تشــــري صــــراحة إىل األدوات املســــتخدمة يف قيمتــــهإىل إىل "موضــــوع" اجلرميــــة أو 
  ارتكاب اجلرمية أو املخصصة لالستخدام يف اجلرمية.

 ١٣٥إىل  ١٣٣(املــواد  وجتميــدهاحجــز املوجــودات ضــي التحقيــق لمــدعي العــام وقالوميكــن 
ــة  ٢٦١و ٢٦٠و ٢١٢إىل  ٢١٠و ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــ ،مـــن قـ مـــن  ٢٩و ٢٨ن اواملادتـ
  ).٢٠- ٢٠٠٤قانون رقم ال
مـن   ٢٦٠يف املـادة   واردة إدارة املوجـودات احملجـوزة  بشـأن  تنظيمية أساسية  قاعدةدغشقر ومل

  لتنفيذها. امؤسسي بعد هيكالً تنشئمل  مدغشقرأنَّ بيد قانون اإلجراءات اجلنائية؛ 
قـد  العائـدات   ما تكـون وفيما يتعلق بغسل األموال، ميكن اختاذ مجيـع التـدابري ذات الصـلة عنـد    

 وفيمـا يتعلـق  مصـادر مشـروعة،    ت مبمتلكات متأتيـة مـن  اختلطإىل ممتلكات أخرى أو حوِّلت 
  ت واملنافع األخرى املتأتية من عائدات اجلرمية.اإليراداب

 ،أو ممتلكـات أفـراد أسـرته    ،وميكن مصادرة ممتلكـات الشـخص املـدان يف جرميـة غسـل أمـوال      
  مصدرها املشروع. إثباتمل يتمكنوا من   ما

مــن قــانون اإلجــراءات  ٢٦١املــادة  يفوتتمتــع حقــوق األطــراف الثالثــة احلســنة النيــة باحلمايــة 
  .٢٠-٢٠٠٤ قانون رقمالمن  ٣٦املادة من  ١ البندواجلنائية 

للمكتـب املسـتقل ملكافحـة الفسـاد      ، جيـوز ٣٠-٢٠٠٤قـانون رقـم   المـن   ٢٤مبوجب املادة و
مؤسسـات  أيِّ  لـدى أو احملتفظ هبا لدى املصارف  وأفراد أسرهم فيهمتفتيش حسابات املشتبه 

نفسـه   ٢٠-٢٠٠٤قـانون رقـم   المـن   ٢٧مالية أخرى وطلب الوثائق اخلاصة هبا. ومتنح املـادة  
  السرية املصرفية يف حتقيقات غسل األموال. جتاوز صالحيةاهليئات القضائية 

    
    )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان  التقادم؛    

مـن   اًوتبـدأ اعتبـار   ،يف حالـة اجلـنح  سـنوات   ٣سنوات يف حالة اجلـرائم و  ١٠فترة التقادم تبلغ 
جـرت   أو يـة حتقيقإجـراءات   ت يف غضـون ذلـك  خـذ تُّكـن قـد ا  مل ت إذاتاريخ ارتكاب اجلرمية، 
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ــة  ــادة قضــائية مالحق ــة).    ٣(امل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــإنَّ ومــن مثمــن ق ــرة ف ــادم فت  هــي التق
وال ُيعتـرب اإلفـالت   جـرائم الفسـاد.   سـائر  لسنوات  ٣و لغسل األموال واالختالس سنوات ١٠
  .فترة التقادملتعليق  اًالعدالة مربر من

  .٤١ذ مدغشقر املادة ومل تنفِّ
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
 مــن ٢٧ علــى أراضــيها (املــادة ُترتكــبجلــرائم الــيت علــى االقضــائية  واليتــهامدغشــقر  أقامــت
ــانون  ــى  )، ولكــن٤١-٦٢ق ــيس عل ــيت  ا ل ــى  ُترتكــبجلــرائم ال ــائرة  أيِّ مــنت عل ــفينة أو ط س
  ملدغشقر.  تابعة

القضائية على اجلرائم اليت يرتكبها مواطنو مدغشـقر، واجلـرائم    واليتها اًأيضمدغشقر  وأقامت
ــادة     ــة (امل ــن الدول ــة ضــد أم ــة)،    ٥٠٧املرتكب ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــن ق ائم اجلــروكــذلك م

 ٥٠٨(املـادة   عليهـا الية القضائية الوإقامة طلب املدعي العام  ذااملرتكبة ضد مواطين مدغشقر إ
  من قانون اإلجراءات اجلنائية).

  .اعام مبدأً ة باعتبارهافهي مفترض همتسليم من بدالًوالية مالحقة مواطين مدغشقر أمَّا 
    

    )٣٥و ٣٤التعويض عن الضرر (املادتان  عواقب أفعال الفساد؛    
عقـد أو تـرخيص أو    أيَّأنَّ علـى   ٣٠-٢٠٠٤قـانون رقـم   المـن   ١٧من املادة  ١تنص الفقرة 

  .اتلقائي باطاليعترب تصريح أو تفويض يتم احلصول عليه بوسائل فاسدة 
 ١٨٢اإلجـراءات اجلنائيـة وفقـا للمـواد      يف إطاردعوى مدنية للتعويض عن الضرر  رفعوميكن 

  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ١٩٣و ١٩٢و ١٨٣و
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  اهليئاتالسلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني     
 ،التحقيـق يف الفسـاد هـي املكتـب املسـتقل ملكافحـة الفسـاد        الـيت تتـوىل  سلطات إنفاذ القـانون  

سلســلة الوحــدات اجلنائيــة املتخصصــة  املوجــودة يف ووحــدات التحقيــق  ،والــدرك ،والشــرطة
  .ملكافحة الفساد

مناصــب  مــن خــالل أمــنلقــانون وفقــا لل وكفــماســتقالل املكتــب املســتقل ملكافحــة الفســاد و
من القـانون رقـم    ٣٠إىل  ٢٢استقالل عملياته. وتوضح املواد ووتوافر املوارد الكافية  موظفيه
  صالحيات املكتب. ٣٠-٢٠٠٤
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 ومــدعني حمققــني مؤلفــة مــنسلســلة الوحــدات اجلنائيــة املتخصصــة ملكافحــة الفســاد فهــي أمَّــا 
. وال تقتصـر أنشـطتها   متخصصـة يف مكافحتـه  حمـاكم  و عامني متخصصني يف مكافحة الفسـاد 

ال تتــوىل سلســلة الوحــدات اجلنائيــة    ، ويف املقابــل. وحــدها علــى جــرائم الفســاد   حــىت اآلن
للمكتـب املسـتقل ملكافحـة     اًالفـ خو فسـاد. بال املتعلقةكافحة الفساد مجيع القضايا املتخصصة مل

  وطين.ال تتمتع السلسلة باختصاص  ،الفساد
إنشــاء علــى  ٥١٠-٢٠٠٧واملرســوم رقــم  ٢٠-٢٠٠٤مــن القــانون رقــم   ١٦وتــنص املــادة 

  .)SAMIFINالستخبارات املالية (اوحدة 
مــن مجيــع طلــب الــدعم مباشــرة  صــالحيةلمــدير العــام للمكتــب املســتقل ملكافحــة الفســاد  ول

). وميكــن للمكتـــب  ٣٠-٢٠٠٤ قــانون رقـــم ال) مـــن ٥( ٢٣ن (املــادة  وإنفــاذ القـــان  أجهــزة 
ن تبـادل الضـباط ذوي الدرايـة    واألجهـزة املختصـة بإنفـاذ القـان     وسائراملستقل ملكافحة الفساد 

تفـاهم مـع وحـدة االسـتخبارات      يتكتب املسـتقل ملكافحـة الفسـاد مـذكر    أبرم املقد اخلاصة. و
  ووزارة العدل. املالية
  ا.كتابين امني ال تدوَّإىل املدعني الع هةاملوجَّالتعليمات و

ويتعاون املكتب املستقل ملكافحة الفساد مـع القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك غرفـة التجـارة، يف        
 ،لكيانات القائمـة بـاإلبالغ  لستخبارات املالية التدريب جمال الوقاية والتثقيف. وتوفر وحدة اال

  بانتظام. هاوجتتمع مع
 حـىت إذا مل يبـيِّن  ، مـة املقدَّالشرطة والدرك الشكاوى املكتب املستقل ملكافحة الفساد و ويتلقى
خـط  تـوفر  الـيت  سـة الشـفافية الدوليـة يف مدغشـقر،     . ويتعـاون املكتـب مـع مؤس   تههوي مقدمها

  عتزم إنشاء موقع شبكي لإلبالغ عن جرائم الفساد.تاتصال مباشر للشكاوى و
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
  :التالية التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة علىيسلَّط الضوء 

  )).٢( ٣٠قبل رفع احلصانة (املادة  يةحتقيقإمكانية اختاذ خطوات  •
مــن قــانون مكافحــة  ٣٥ يف املــادة ابلغني عــن املخالفــات املنصــوص عليهــمحايــة املــ •

لتقـدمي الشـكاوى ميكـن أن     ات، الـيت تـنص علـى إجـراء    ٣٠-٢٠٠٤رقم  ،الفساد
 عــن املخالفــات إىل وظــائفهم أو  اختــاذ تــدابري مــن قبيــل إعــادة املــبلغني فضــي إىل ت

  ).٣٣حلق هبم (املادة عن الضرر الذي  همتعويض
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 ةشـفوي  بإفـادة امتها اإلجراءات القضائية املتعلقة بالتعويض عن الضرر، اليت ميكن إق •
  ).٣٥حىت حبكم منصبه (املادة و، من الضحية

    
    التنفيذالتحدِّيات اليت تواجه   - ٣- ٢  

وصى بـأن تقـوم   مدغشقر يف جمال مكافحة الفساد، ُي اليت تبذهلااجلهود اللجنة  تالحظيف حني 
  مدغشقر مبا يلي:

    
    اجلزء العام    

ــف  • ــارةتعري ــادة       عب ــن امل ــة (أ) م ــرة الفرعي ــا للفق ــومي" وفق ــن  ٢"املوظــف العم م
  يف مجيع أحكام قانون العقوبات. دائمااالتفاقية، واستخدام هذا املصطلح 

مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع نظـام وطـين إلحصـاءات اجلرميـة، مصـنفة حسـب        •
  اإلجراءات اجلنائية والنتائج. وحالةنوع اجلرمية 

  وإلغاء اجلزاءات اليت مل تعد ُتطبق. ،يف قانون العقوبات حتديث نظام اجلزاءات •
  التجرمي وإنفاذ القانون

ألطـراف الثالثـة و"مـنح" مزيـة غـري      ا العائـدة علـى  املنـافع   بشـأن ح يصـر نص إدراج  •
الرشـو (املـادة    جتـرِّم عناصر األحكام اليت  وحتديد ة؛مستحقة يف مجيع جرائم الرشو

بغيــة  حتديـدا أوضـح،   مـن قـانون العقوبــات)   ١٨٣مـن املــادة   ٢والفقـرة   ١-١٧٧
  ).١٦ من املادة ١والفقرة  ١٥جتنب التداخل فيما بينها (املادة 

  ).١٦من املادة  ٢النظر يف إمكانية جترمي االرتشاء عرب الوطين (الفقرة  •
التحقيق يف االختالس بوصفه جرمية تنص عليها االتفاقية ينبغي أن يقـع  أنَّ توضيح  •

  ).١٧ضمن اختصاص املكتب املستقل ملكافحة الفساد (املادة 
ألطراف الثالثة ضمن جـرائم املتـاجرة بـالنفوذ،    ا العائدة علىاملنافع  إدراجالنظر يف  •

بـني  واءمـة  املالنظـر يف  و، "منح" مزيـة غـري مسـتحقة   إىل صراحة اإلشارة والنظر يف 
مـن   ١٧٩واملـادة   ١-١٧٧مـن املـادة    ٣بنـد  الاألحكام اخلاصة باملتاجرة بـالنفوذ ( 

  ).١٨قانون العقوبات) (املادة 
جتـرمي الرشـو يف القطـاع اخلـاص، ومواصـلة      شأن مراعاة االعتبارات القائمة حاليا ب •

  ).٢١جترمي هذا السلوك (الفقرة الفرعية (أ) من املادة 
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ــة املســتفيدة يف   • الرشــوة يف القطــاع اخلــاص  جرميــة النظــر يف إدراج األطــراف الثالث
  ).٢١(الفقرة الفرعية (ب) من املادة 

  ).٢٢ملادة النظر يف جعل االختالس يف القطاع اخلاص جرمية قائمة بذاهتا (ا •
إىل اجلـرائم األصـلية املرتكبـة يف     اًبالتجرمي العـام لغسـل األمـوال اسـتناد     مع التسليم •

املـزدوج بغيــة   ،اخلـارج، إلغـاء إمكانيـة التنـازل مبوجـب معاهــدة عـن مبـدأ التجـرمي        
كــذلك تقــدمي و )؛٢٣(ج) مــن املــادة  )٢تعزيــز األمــن القــانوين (الفقــرة الفرعيــة (

إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة (الفقــرة    ذات الصــلة مدغشــقر نســخ مــن قــوانني 
  ).٢٣ ) (د) من املادة٢الفرعية (

عنـدما  لـيس فقـط    ٢٥جترمي إعاقة سري العدالـة وفقـا للفقـرة الفرعيـة (أ) مـن املـادة        •
عنـدما هتـدف إىل    أيضاًعلى اإلدالء بشهادة زور بل  احلض هتدف هذه اإلعاقة إىل

  ).٢٥ة أو تقدمي األدلة (الفقرة الفرعية (أ) املادة لتدخُّل يف اإلدالء بالشهادا
 وظفنيمجيــع املــعرقلــة أداء لالبدنيــة أو التهديــد أو الترهيــب  جتــرمي اســتخدام القــوة •

واملوظفني املعنيني بإنفاذ القانون واجباهتم الرمسيـة (الفقـرة الفرعيـة (ب)     نيالقضائي
  ).٢٥املادة 

لشخصـيات االعتباريـة عـن مجيـع     لاملسـؤولية اجلنائيـة    اسـتحداث النظـر يف إمكانيـة    •
وتقيــيم مــا إذا كانــت اجلــزاءات، وال ســيما الغرامــات اجلنائيــة        ،جــرائم الفســاد 

  ).٢٦فعالة ورادعة مبا فيه الكفاية (املادة  ،االعتبارية املنصوص عليها للشخصيات
  ).٢٧من املادة  ٢جترمي الشروع يف مجيع جرائم الفساد (الفقرة  ميكن •
 فتـرة إمكانيـة تعليـق    وإقـرار ، اجنح تعتربرائم الفساد اليت جلفترة تقادم أطول  إقرار •

 وميكــنمــن العدالــة.  اإلفــالتتقــادم أطــول يف حالــة التقــادم أو الــنص علــى فتــرة  
جــرائم تقــادم  ايبــدأ مبوجبــه اســتحداث قاعــدةم مدغشــقر إمكانيــة كــذلك أن تقــيِّ

  ).٢٩ الكشف عن الوقائع (املادةعند الفساد 
باعتمـاد سياسـة    ،تقديريـة  ةصـالحي أيِّ اسـتخدام  يف  ،سترشـاد الالنظر يف إمكانيـة ا  •

بتلك الواردة يف التعميم اخلـاص بالسياسـة اجلنائيـة املتعلقـة بغسـل األمـوال،        شبيهة
  )).٣( ٣٠إنفاذ القانون (املادة  ل حتقيق الفعالية القصوى لتدابريمن أج

بـاحلجز علـى عائـدات     فيما يتعلق ٣١مع املادة اعتماد نظام تشريعي شامل يتوافق  •
اجلرميــة وجتميــدها ومصــادرهتا وكــذلك األدوات املخصصــة لالســتخدام يف اجلرميــة 
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إطـار مؤسسـي إلدارة املوجـودات احملجـوزة      وإرسـاء يف حالة مجيع جرائم الفساد، 
  ).٣١واملصادرة (املادة 

ألفعــال اإلجراميــة، وضــع تشــريعات موحــدة حلمايــة الشــهود فيمــا يتعلــق جبميــع ا   •
لشــهود واخلــرباء؛ وتأســيس فيمــا خيــص االتــدابري املبينــة يف االتفاقيــة، مجيــع  تتنــاول

؛ والنظــر يف بالقــدر الــالزم واملمكــن ،تمويــل لــهالتــوفري وامج حلمايــة الشــهود نــبر
هود علــى الصــعيد الــدويل؛ واختــاذ الــدخول يف اتفاقيــات بشــأن إعــادة تــوطني الشــ 

  ).٣٢ الضحية أثناء احملاكمة (املادةتعزيز دور لتدابري 
واختـاذ تـدابري لضـمان     ن؛وإنفـاذ القـان   أجهـزة تلـف  إنشاء آليات تنسيق متينة بني خم •

التعليمـات إىل  أنَّ نص علـى  تـ  أحكام بإدراج وذلك مثالاستقالل املدعني العامني، 
 يف يقـوم  اجلديـد الـذي   املبـادرة هنـج   ه كتابـة؛ وكـان  توجـ جيـب أن  املدعني العامني 

ملكتــب املســتقل ملكافحـة الفســاد بالتصــرف حبكـم منصــبه موضــع ترحــاب   ا إطـاره 
  ).٣٦(املادة 

الفقـرة  (تشـريعات محايـة الشـهود    إصـالح   ضمنمحاية املتعاونني مع العدالة  إدراج •
  ).٣٧من املادة  ٤

مـن خـالل إنشـاء     مواصلة تشجيع املواطنني على اإلبالغ عن اجلرائم، مبـا يف ذلـك   •
  ).٣٩من املادة  ٢(الفقرة  خطوط اتصال مباشر

يف دول الــيت حــدثت اإلدانــات الســابقة  مبراعــاةميكــن اعتمــاد تشــريعات للســماح  •
  ).٤١أخرى (املادة 

القضــائية علــى اجلــرائم الــيت ترتكــب علــى مــنت الســفن أو الطــائرات  الواليــة  إقامــة •
قضـائية  الواليـة  ال إقامـة )، والنظـر يف  ٤٢ (ب) من املادة ١(الفقرة الفرعية  الوطنية
ــى ــة يف اخلــارج أو الشــروع       عل ــوال املرتكب ــرائم غســل األم ــا املشــاركة يف ج فيه

)، والتشـاور مـع الـدول األطـراف األخـرى      ٤٢ (ج) مـن املـادة   ٢(الفقرة الفرعيـة  
مدغشـقر   تقـيم . وميكـن أن  ٤٢من املادة  ٥يف احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة 

مـن   ٤(الفقـرة   اجلـاين املزعـوم  م القضائية على جرائم الفساد عندما ال تسلِّواليتها 
  ).٤٢ املادة
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    حتسني تنفيذ االتفاقيةمن أجل اليت ُحدِّدت  ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
ــة يف ســياق      ــا مــن املســاعدة التقني ــذ  صــوغأوضــحت مدغشــقر احتياجاهت  االســتراتيجيةوتنفي

    الوطنية ملكافحة الفساد.
مدغشقر املساعدة يف جمال صـياغة التشـريعات، مبـا يف ذلـك مـن       طلبتوفيما يتعلق بالتجرمي، 

مـن املـادة    ٢الفقرة بـ  مـا يتعلـق  مكافحة الفسـاد، في يف من قبل خرباء  يف املوقعخالل املساعدة 
. ويف جمــال ٢٩و ٢٦و ٢٥ واملــواد، ٢١الفقــرة الفرعيــة (ب) مــن املــادة  و، ٢٠ ، واملــادة١٦

ــ فيمــا يتعلــقن، ُتطلــب نفــس أشــكال املســاعدة التقنيــة   وإنفــاذ القــان  ٣٧و ٣٤إىل  ٣٠املواد ب
ــ فيمــا يتعلــق ، فضــال عــن التــدريب  ٣٩ إىل ــادة ٣٣إىل  ٣١املواد ب  أيضــاً تكــرذُو. ٣٧ و امل

  اجلرمية.عن املساعدة على إنشاء إحصاءات/قواعد بيانات 
  أولوية:ومت حتديد جمالني بوصفهما 

  ؛اتام جترمياجترمي مجيع جرائم الفساد  من أجلاملساعدة التشريعية  توفري  (أ)  
 حلماية الشهود واخلرباء واملتعاونني مع العدالـة؛  يندإنشاء إطار وبرنامج موحَّ  (ب)  

 الـــذين حيققـــونالتـــدابري حلمايـــة املـــوظفني  وضـــع مواصـــلةمســـألة ذات صـــلة،  مـــا خيـــصوفي
  الفساد.  يف

    
      الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

      مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية اجملرمنيتسليم     

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
عـدد مـن املعاهـدات    يف و ،معاهدتني ثنائيتني وثالث معاهدات إقليميـة  يف اجملرمنيتسليم م ينظَّ

قــانون تســليم  يفم علــى حنــو فرعــي يــنظَّكمــا مدغشــقر طــرف فيهــا، املتعــددة األطــراف الــيت 
الصـيغة   وضـع  االسـتعراض  وكـان جاريـاً أثنـاء   . ٢٠-٢٠٠٤ مقانون رقال) و١٩٢٧( اجملرمني
  .)دلةواملساعدة القانونية املتبا اجملرمنيشروع قانون بشأن التعاون الدويل (تسليم ملالنهائية 

علـى أسـاس    همأن تسـلم  وجـود معاهـدة، ولكـن ميكـن     اجملـرمني وال تشترط مدغشقر لتسـليم  
  .تسليم املتهمنيتفاقية أساساً قانونيا لالاملعاملة باملثل أو اجملاملة الدولية. وتعترب مدغشقر ا
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جيـة  ازدواأنَّ بيـد  ص. يويتم التسليم على أساس مبادئ ازدواجية التجرمي، والتناسب، والتخص
  جلرمية.ا الذي شكَّلوتتحدد بناء على السلوك  ،رس بقدر كبري من املرونةاُتمالتجرمي 

ع عليها أقصـى جـزاءات احلرمـان مـن احلريـة      اليت توقَّتلك تسليم هي الواجلرائم اليت تستوجب 
لـيس كلـها.   لكـن  ملدة ال تقل عن سنتني، وتشمل بعض اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيـة و 

ــد و ــة اســتعن ــانوين كخدام االتفاقي ــا يف     ،أســاس ق ــع اجلــرائم املنصــوص عليه ــار مجي ميكــن اعتب
 ُتعتـرب جـرائم متعـددة،    بسـبب  اإذا كـان الشـخص مطلوبـ   و. تسليمالاالتفاقية جرائم تستوجب 

  سنتني. اى لعقوباهتوقصال ودتسليم إذا بلغ جمموع احلدلل ةستوجبمرائم اجل
عتـرب غسـل األمـوال جرميـة سياسـية (املـادة       م السياسـية. وال يُ يف اجلرائ املتهمنيوُيستبعد تسليم 

ــم    ٥٤ ــانون رق ــن الق ــة.    ٢٠-٢٠٠٤م ــادئ العام ــيس)؛ وال الفســاد كــذلك، مبوجــب املب  ول
  صراحة. مسموحا به اجلرائم املالية يف املتهمنيتسليم 

ــى      ــبض علـ ــقر القـ ــي مدغشـ ــن أن تلقـ ــراء    أيِّ وميكـ ــرة احلمـ ــتنادا إىل النشـ ــخص اسـ ــيت شـ الـ
  اإلنتربول.  اتصدره

ــادة   ــانون  ١( ٥واســتنادا إىل امل ــهمني ) مــن ق ، بينمــا مواطنيهــا، ال ُتســلم مدغشــقر  تســليم املت
. ٢٠-٢٠٠٤) من القانون رقـم  ح( ٥١ل اجلنسية أساسا اختياريا للرفض مبوجب املادة تشكِّ
سـبيل  التسـليم أو احملاكمـة" (علـى    مدغشـقر طـرف فيهـا التـزام "    م بعـض املعاهـدات الـيت    وتنظِّ

من املعاهدة املربمة مع فرنسا)، فضـال عـن إمكانيـة إنفـاذ األحكـام       ٢من املادة  ٢املثال الفقرة 
 ،مـن االتفاقيـة العامـة بشـأن التعـاون يف مسـائل العدالـة        ٦٠األجنبية (علـى سـبيل املثـال املـادة     

  من دول املنطقة).دولة  ١٢املربمة بني 
 اسـتئناف ة قضـائية وأخـرى إداريـة. وال ميكـن     مرحلـ علـى  تسـليم املتـهمني   إجـراءات   وتشتمل

لــرفض التســليم عمــال باملــادة     إلزاميــا ســبباالقــرارات املتخــذة. ويشــكل القلــق إزاء التمييــز     
تشـاور مـع الدولـة الطالبـة     بالالتزام قـانوين   وال يوجد. ٢٠-٢٠٠٤(ب) من القانون رقم  ٥٠

  قبل رفض التسليم.
علـى مواعيـد    تسليم املتـهمني . وينص قانون اًشهرين تقريب تسليم املتهمنيإجراءات  وتبلغ مدة

ــادة     ــنص امل ــة حمــددة. وت ــانون   ١٥هنائي ــن ق ــهمني م ــادة  تســليم املت ــم    ٦١وامل ــانون رق ــن الق م
 كمــاإجــراءات مبســطة إذا وافــق الشــخص املطلــوب علــى تســليمه،  اتبــاع علــى  ٢٠-٢٠٠٤

راءات مباشـرة تـتم بـني وزاريت    تنص املعاهدتان الثنائيتان على إجراءات مبسطة مـن خـالل إجـ   
األدلـة الـيت    ولـيس ، تسـليم املتـهمني  القانونيـة ل  املتطلبـات تـوافر   سوىاحملكمة  م. وال ُتقيِّالعدل

  تثبت ارتكاب اجلرم.
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علـى  حيتـوي   تسليم املتهمنيلقانون جديد لاالستعراض القطري مشروع  وكان هناك يف وقت
بنــد واجلــرائم املاليــة،  بســببتســليم البينــها مــن بشــأن عــدد مــن املســائل ذات الصــلة، أحكــام 
واحلق يف االستئناف. واحتفظ مشروع القانون بشرط احلـد األدىن للعقوبـة    ،التمييز بشأن منع

  غري ملزم لرفض التسليم. كسببشرط اجلنسية كما احتفظ ب ،سنتني البالغ
ــة إضــافية ب  علــىوأعربــت مدغشــقر عــن عزمهــا علــى التفــاوض    تســليم شــأن معاهــدات ثنائي

ــهمني ــة املتبادلــة، و   املت ــاعدة القانوني ــى واملس ــول اجل  عل ــة اإلمنائيــة  التصــديق علــى بروتوك ماع
  مكافحة الفساد.بشأن للجنوب األفريقي 

  أبرمت مدغشقر ثالث معاهدات بشأن نقل احملكوم عليهم.قد و
  جلنائية.انقل الدعاوى ب فيما يتعلقأو ممارسة  تشريعدغشقر أيُّ مل وليس

    
    )٤٦اعدة القانونية املتبادلة (املادة املس    

يف و ،م املساعدة القانونية املتبادلـة مـن خـالل املعاهـدات الثنائيـة واإلقليميـة السـالفة الـذكر        ُتنظَّ
. ٢٠-٢٠٠٤ فضال عن القـانون رقـم   ،من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢٥٣ من املادة ٣الفقرة 

أنـه  مدغشقر املساعدة القانونية املتبادلة على أساس االتفاقيـة، علـى الـرغم مـن      تقدِّموميكن أن 
  .من هذا القبيل حاالت أيُّ ل بعدتسجَّ مل

(د) مــن  ٤٣املمارســة ووفقــا للمــادة  مــن حيــث ، وذلــكمدغشــقر التجــرمي املــزدوج وتشــترط
املتبادلــة علــى املســاعدة القانونيــة ميكــن تقــدمي . ومــن حيــث املبــدأ، ٢٠-٢٠٠٤القــانون رقــم 

  أساس االتفاقية يف غياب ازدواجية التجرمي.
 أيضـاً وذلـك  املنصوص عليها يف االتفاقيـة،   األغراضوميكن أن تقدم مدغشقر املساعدة جلميع 

ء املطلـوب مـع   اإلجـرا  بشـرط عـدم تنـايف   فيما يتعلق باإلجراءات ضد الشخصيات االعتباريـة،  
 مــن القــانون رقــم ٤٤حملــددة يف الطلــب (املــادة اإلجــراءات ا ذلــكشــمل يالقــانون الــداخلي. و

٢٠-٢٠٠٤.(  
تلقت مدغشقر معلومات دون طلـب مسـبق، وحيـق هلـا مبوجـب املبـادئ العامـة للقـانون أن         قد و

وُتعقـد   حـىت اآلن.  ء نفسـها تلقـا من مدغشقر معلومات  ترسلحتتفظ بسرية هذه املعلومات. ومل 
 ،إعـداد طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة     يف القضـايا مـن أجـل    اجتماعات غـري رمسيـة للتنسـيق    

  .اتتنازع االختصاصعلى سيما يف احلاالت اليت تتعلق بواليات قضائية متعددة أو  ال
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ــة        ــة الفرنســية واللغ ــواردة باللغ ــات ال ــتم تلقــي الطلب ــة. وي ووزارة العــدل هــي الســلطة املركزي
معاهدة على حكم آخر. وتسـمح بعـض   ما مل تنص  ،امللغاشية من خالل القنوات الدبلوماسية

املعاهـدات الـيت مدغشـقر طـرف فيهـا بنقــل املعلومـات إىل مكتـب املـدعي العـام مباشــرة. ويف          
ــروف ــن   الظـ ــة، ميكـ ــيالعاجلـ ــالل   تلقـ ــن خـ ــات مـ ــولالطلبـ ــد   اإلنتربـ ــاكس أو بالربيـ أو بالفـ
  ولكن ليس شفويا. ،اإللكتروين

، ٢٠-٢٠٠٤مــن القــانون رقــم  ٦٢و ٥٩ املــادتنيص يف يالتخصــمبــدأ الســرية و مبــدأم نظَّيــو
ا مــن املبــادئ العامــة للقــانون. وجــرت ممارســة التــداول بالفيــديو ألغــراض  مبوصــفه انطبقــيو

  مشروع القانون. وهي واردة يف ،الشهادةاإلدالء ب
وتسـتغرق  حاالت املساعدة القانونية املتبادلة يف مدغشقر سـنة واحـدة يف املتوسـط،     وتستغرق
عــام ن وزيــر العــدل يف مــه تعمــيم صــدر وجَّــقــد شــهرين إىل ثالثــة أشــهر. و اليســريةاحلــاالت 
تم يف ويـ تنفيـذ الطلبـات يف الوقـت املناسـب.     لإعطاء األولوية بتعليمات إىل املسؤولني  ٢٠١٣

الطـرف الطالبـة    الدولـة املمارسة العملية تنفيـذ الطلبـات وفقـا للمواعيـد النهائيـة الـيت تقترحهـا        
سلطات مدغشـقر أمثلـة طلبـت فيهـا     أعطت قد  املعلومات عن حالة الطلبات املقدَّمة. وتوفريو

  املزيد من املعلومات أو تشاورت مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض الطلب.
واملعاهـدات الـيت مدغشـقر طـرف فيهـا علـى        ٢٠- ٢٠٠٤مـن القـانون رقـم     ٤٣وتشتمل املـادة  

 التـذرع . وال ميكـن  بعيدمع االتفاقية إىل حد  ةتوافقمتبادلة رفض املساعدة القانونية امللمسوغات 
مـا يتعلـق   مدغشـقر ال ميكـن حاليـا أن تقـدم املسـاعدة في     أنَّ غري بالسرية املصرفية يف هذا الصدد. 

تقـدم  أن يمكن مـن حيـث املبـدأ    فـ سائل مالية مب املتعلقةيف حالة جرائم الفساد أمَّا اجلرائم املالية؛ ب
علــى  ٢٠- ٢٠٠٤مــن القــانون رقــم  ٤٣علــى أســاس االتفاقيــة. وتــنص املــادة   املســاعدة بشــأهنا

سباب عند رفض املساعدة، وميكن تأجيل املساعدة القانونيـة املتبادلـة إذا كانـت    األ بداءإضرورة 
أمـان   ُيكفـل تتعارض مع اإلجراءات الداخلية. ويف بعض املعاهـدات الـيت مدغشـقر طـرف فيهـا،      

للشــهود الــذين يقــدمون أدلــة بنــاء علــى طلــب مــن الدولــة الطالبــة. وال توجــد تشــريعات   املــرور
الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب     أنَّ أكـدت سـلطات مدغشـقر    قـد  و طلـب؛ التكاليف تنفيذ شأن ب

  تتحمل التكاليف ما مل يتفق الطرفان على خالف ذلك.
    

  أساليب التحرِّي اخلاصة  التحقيقات املشتركة؛ التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

أبــرم املكتــب املســتقل ملكافحــة الفســاد اتفاقــات تعــاون مــع نظرييــه يف موريشــيوس وفرنســا،    
كمـا  تطوير التعاون مع الصني وماليزيا. وتتعاون الشـرطة عـن طريـق اإلنتربـول،     ب ويقوم حاليا
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ماليــة لــدى وحــدة اســتخبارات لتكــون مرشــحة  "SAMIFIN" وحــدة االســتخبارات املاليــةأنَّ 
ــق      ــة. ويتحق ــت لوحــدات االســتخبارات املالي ــة إيغمون ــاون يف  معظــمجمموع ــاذ  التع جمــال إنف

هـذا  القضـائي لبلـدان جلنـة احملـيط اهلنـدي. ويـربط       اإلقليمـي  ن خالل املنرب القانون يف املنطقة م
ائي التابعــة لالحتــاد مثــل وحــدة التعــاون القضــ أخــرى، تعــاونشــبكات ب أيضــاًاملنــرب مدغشــقر 

يوروجست) أو الشـبكة القضـائية األوروبيـة أو منـرب التعـاون القضـائي اجلنـائي بـني         األورويب (
  بلدان الساحل.

يف معاهـدة، مبـا يف ذلـك االتفاقيـة، أو     أيِّ وميكن تشكيل أفرقة التحقيق املشتركة علـى أسـاس   
اس اتفاقيـة األمـم املتحـدة    علـى أسـ   ا القبيـل هـذ مـن  أفرقـة  وقـد أنشـئت   ترتيـب خمصـص.    إطار

  ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية.
ــع أســاليب التحــري      ــوال مجي ــق مدغشــقر علــى جــرائم غســل األم ــذكورة يف   وُتطب اخلاصــة امل

ميكـــن  ،يف مســـائل أخـــرىو ).٢٠-٢٠٠٤مـــن القـــانون رقـــم  ٢٦و ٢٥االتفاقيـــة (املادتـــان 
يـأمر  ة، دون سـند قـانوين حمـدد. وميكـن أن     املمارسـة العمليـ   يف اًأيضـ  م هذه األسـاليب استخدا

أن تكـون   وجيب ،املراقبة اإللكترونية استصدار أمر قضائي وتتطلباملدعي العام.  باستخدامها
مدعومة أمام احملكمة بأدلة أخرى. وعلى الصـعيد   ذه املراقبةه من خالل جمعُتاملعلومات اليت 

ــة    ــدويل، ال توجــد أي ــدال حمــددة يف املعاهــدات ذات الصــلة، ولكــن ميكــن أن تســتخدم      قواع
 وسـبق أن فعلـت   ،االتفاقية أو على أساس كل حالـة علـى حـدة    على أساسمدغشقر التقنيات 

  بعد يف جرائم الفساد. ه، وإن مل تفعلذلك
    

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٣  
  

واملسـاعدة   تسـليم املتـهمني  عتماد تشريعات شاملة بشـأن  ال اًتبذل مدغشقر جهود •
  ).٤٦و ٤٤القانونية املتبادلة (املادتان 

ة غــري رمسيــة بشــأن طلبــات    فيف التشــاور بصــ تتمثــل راســخة   ةدغشــقر ممارســ مل •
  ).٤٦املساعدة القانونية املتبادلة قبل تقدمي الطلب الرمسي (املادة 

لمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    لبـات الرمسيـة   قبل إعـداد الطل  يةُتعقد اجتماعات تنسيق •
  ).٤٦(املادة  تتعلق بواليات قضائية متعددةيف احلاالت اليت 

القضائي لبلـدان جلنـة   اإلقليمي املنرب  من خاللتنخرط مدغشقر بنشاط يف التعاون  •
  ).٤٨احمليط اهلندي (املادة 
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  مدغشقر مبا يلي:ى بأن تقوم يوَص

 تســـليم املتـــهمنيالراميــة إىل اعتمـــاد تشــريعات شـــاملة بشــأن     هـــاجهودمواصــلة   •
مجيــع  ةاجلديــد اتالتشــريع هتضــمن هــذتالقانونيــة املتبادلــة؛ وكفالــة أن واملســاعدة 

  ).٤٦و ٤٤العناصر اليت تنظمها االتفاقية (املادتان 
كـان   إذامـا  وتقيـيم   ،ريقـي التصديق على بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األف •

ــرام  ــأن إبـ ــدة   مـــن شـ ــة جديـ ــزز معاهـــدات ثنائيـ ــان  أن يعـ ــاون الـــدويل (املادتـ التعـ
  ).٤٦و  ٤٤

 ٢رمي املزدوج (الفقـرة  يف غياب التج املتهمني تسليمعلى مدغشقر  ميكن أن توافق •
  ).٤٤ من املادة

سـتوجب  ت يف االتفاقيـة باعتبارهـا جـرائم   االعتراف جبميع اجلرائم املنصـوص عليهـا    •
  ).٤٤من املادة  ٧و ٤(الفقرتان تسليم ال

مـن   ٤جرائم الفساد ال تعتـرب جـرائم سياسـية (الفقـرة     أنَّ ب يفيدتوضيح القانون مبا  •
  ).٤٤املادة 

 تســليم املتــهمنيتعتــرب االتفاقيــة أساســا قانونيــا ل مدغشــقرأنَّ إبــالغ األمــني العــام بــ •
  ).٤٤من املادة  ٦(الفقرة 

ــدأ "إمَّــ  • ــاتســليم ا التنظــيم مب ــة،  اإصــالحإطــار احملاكمــة" يف  وإمَّ هتا التشــريعية املقبل
  ).٤٤ من املادة ١٣و ١١إنفاذ األحكام األجنبية (الفقرتان كذلك و

إجراء بـ ، وتسـليم املتـهمني  املراجعـة القضـائية الشـاملة للقـرارات اخلاصـة ب     ب السماح •
ــان      ــليم (الفقرتـ ــل رفـــض التسـ ــة قبـ ــة الطالبـ ــع الدولـ ــاورات مـ ــن  ١٧و ١٤مشـ مـ

  ).٤٤  املادة
مـن   ١٥ضمن أسباب الـرفض (الفقـرة   بصفة عامة املخاوف بشأن التمييز  إدراج •

  ).٤٤املادة 
ــب      ميكــن أن ترســل  • ــدول األطــراف األخــرى دون طل ــات إىل ال مدغشــقر املعلوم

  ).٤٦من املادة  ٤مسبق (الفقرة 
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 ازدواجيــة التجــرمي؛ غيــابتــدابري قســرية يف  تتطلــب اختــاذاملســاعدة الــيت ال  تقــدمي •
حــىت يف غيــاب ازدواجيــة ا نطاقــ أوســعمســاعدة  أيضــاًمدغشــقر  تقــدموميكــن أن 

  ).٤٦من املادة  ٩التجرمي (الفقرة 
غريهـا  شـهادة و التنظيم نقل احملتجزين من مدغشقر وإليها ألغراض احلصـول علـى    •

  ).٤٦من املادة  ١٢-١٠دلة (الفقرات من األ
 هحتديثـ وتعـيني سـلطتها املركزيـة،    شـأن  مـني العـام ب  األ املوجـه إىل  خطاراإل مراجعة •

السلطة املركزية الطلبـات مباشـرة    تلقِّي إذا كان من شأن اموتقييم عند االقتضاء، 
  ).٤٦من املادة  ١٣يف سرعة التعاون وكفاءته (الفقرة  أن يسهم

يـتم  العاجلـة، علـى أسـاس أن     الظروفتقبل مدغشقر الطلبات شفويا يف  ميكن أن •
  ).٤٦من املادة  ١٤على الفور (الفقرة  ياكتاب تأكيدها

اجلرميـة   أنَّملساعدة القانونية املتبادلـة علـى أسـاس    اطلبات  عدم جواز رفضضمان  •
  ).٤٦من املادة  ٢٢سائل مالية (الفقرة مب تتعلق

تنفيــذ طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف أقــرب وقــت ممكــن وتقليــل متوســط    •
  ).٤٦من املادة  ٢٤(الفقرة تنفيذها لالوقت الالزم 

، وإمكانيـة تقـدميها إىل   املتاحة علـى الصـعيد العـام   توضيح حدود سرية الوثائق غري  •
  ).٤٦(ب) من املادة  ٢٩الطرف الطالب (الفقرة الفرعية 

يف  يهـا أو إلالنظر يف إمكانية نقل اإلجراءات اجلنائية من الدول األطـراف األخـرى    •
يهـــا هـــذا النقـــل يف صـــاحل إقامـــة العـــدل علـــى حنـــو ســـليم  احلـــاالت الـــيت يعتـــرب ف

  ).٤٧  (املادة
لتسليم املراقب وغريه مـن أسـاليب   لاالستخدام املناسب  تنظمة حيصروضع أحكام  •

التحري اخلاصة، مثل املراقبة اإللكترونية أو غريهـا مـن أشـكال املراقبـة والعمليـات      
 القـــانوين الـــداخلي نظـــاملتســـمح بـــه املبـــادئ األساســـية ل الـــذيقـــدر الب الســرية، 
هـذه   اسـتخدام ومـن أجـل    ،، يف مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيةملدغشقر
  ).٥٠يف التعاون الدويل (املادة  األساليب

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

  املساعدة التقنية: أشارت مدغشقر إىل االحتياجات التالية من
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ــانون          ــروع قـ ــة ملشـ ــيغة النهائيـ ــع الصـ ــل وضـ ــن أجـ ــاعدة مـ ــت املسـ ــري، طُلبـ ــد القصـ يف األمـ
  الدويل.  التعاون

واملسـاعدة القانونيـة    تسـليم املتـهمني   يف جمـال مسـاعدة تقنيـة حمـددة     تلزمويف األجل املتوسط، 
  املتبادلة، مبا يف ذلك ما يلي:

  يعات اجلديدة.تعزيز املؤسسات من أجل تنفيذ التشر •
  وضع مبادئ توجيهية للتعاون الدويل. •
التــدريب علــى  يشــمل، مبــا نيالقضــائي واملــوظفنين وإنفــاذ القــان تــدريب مــوظفي •

  استرداد املوجودات على الصعيد الدويل.
  ).٤٦و ٤٤نشر املمارسات اجليدة يف جمال التعاون الدويل (املادتان  •

مدغشـقر املسـاعدة مـن أجـل تعزيـز املشـاركة الفاعلـة مـن جانـب           طلبـت ذلـك،  وعالوة على 
ــان املســـؤول مـــن  ١اســـترداد املوجـــودات (الفقـــرة ون وني يف مدغشـــقر يف شـــبكات إنفـــاذ القـ
  ).٤٨  املادة
 ،خـبري يف مكافحـة الفسـاد   جانـب  التـدريب واملسـاعدة يف املوقـع مـن     تـوفري   من شـأن أنَّ كما 

أسـاليب  ب وفيمـا يتعلـق   العصـرية باسـتخدام التكنولوجيـا    تكبراليت ُتفيما يتعلق جبرائم الفساد 
  .٥٠واملادة  ٤٨من املادة  ٣أن يسهم يف التنفيذ الكامل ألحكام الفقرة  ،التحري اخلاصة

 


