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      خالصات وافية  -اًثاني  

      فرنسا    
      النظام القانوين   

حـسب   ق عليهـا  ل املعاهـدات الدوليـة املـصدَّ       مـن الدسـتور الفرنـسي، تـشكّ        ٥٥مبقتضى املـادة    
  . يف هذا القانونوتعلو على أية أحكام خمالفة هلا أ من القانون الوطيناألصول جزءاً ال يتجّز

 ٢٠٠٥يوليــه  / متــوز ١١ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يف     قت فرنــسا علــى وصــدَّ
ــصديق يف   ــذي  . ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول١١وأودعــت صــّك الت ودخــل القــانون التنفي

 / كـانون األول ١٤ حّيـز النفـاذ يف   ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٥الذي ُنشر يف اجلريدة الرمسية بتـاريخ        
  .٢٠٠٥ديسمرب 

د القواعــد العامــة للقــانون وتــرِ.  منبثــق مــن القــانون الرومــاينمــدين قــانون نظــام لــدى فرنــساو
  . قانون اإلجراءات اجلنائية و اجلنائيالقانوناجلنائي يف 

    
    استنتاجات عامة  

ذت أحكــام الفــصلني الثالــث والرابــع مــن االتفاقيــة   فرنــسا نفّــالحــظ املــستعرضون عمومــاً أنَّ
فعلـى  . ء علـى جمموعـة مـن املمارسـات اجليـدة          ومسـح االسـتعراض بتـسليط الـضو       . تنفيذاً كافياً 

ســبيل املثــال، خلــص املــستعرضون إىل تــآزر ملحــوظ نــاجم عــن تعــاون وثيــق بــني الــسلطات    
  .املسؤولة عن مكافحة الفساد

 ؤرَّخرة مبوجـب القـانون املـ      ل إنشاء وكالة إدارة واسترداد املوجودات املضبوطة واملُصادَ       ويشكّ
وتـستطيع هـذه الوكالـة      . مـع بلـدان أخـرى     ن املفيد مـشاطرهتا     م  جتربة ٢٠١٠يوليه  / متوز ٩يف  

خـوَّل  وُت. خمافـة اخنفـاض قيمتـها      حكـم بـذلك    دة حىت قبل صـدور    ف يف املمتلكات اجملمّ   التصّر
 علـى طلـب   مساعدة احملاكم الفرنسية على إجراء عمليات الضبط أو املصادرة بناءً       هلا صالحية 
  . عائدات بيع املوجودات املصادرةوُتموَّل الوكالة جزئيا من . دولة أخرى

 دعـوى   مقبوليـة  ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٩ يف   ؤرَّخرت حمكمة الـنقض يف قرارهـا املـ        وقّر
أيــضاً منوذجــاً  ل هــذا القــراروميكـن أن يــشكّ . هــدافهاأل حتقيقــاً رفعتـها مجعيــة ملكافحــة الفــساد 
  .لدول أطراف أخرى يف االتفاقية
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 اً فريـَق حتقيـق مـشترك      ٢٩ فرنسا أنـشأت     ، الحظ املستعرضون أنَّ   وفيما يتعلق بالتعاون الدويل   
 عوا الـسلطات الفرنـسية املختـصة علـى إطـالع       ُيعىن البعض منها حباالت الفساد الدولية، وشـجّ       

  .دول أخرى على هذه التجربة
    

    التجرمي وإنفاذ القانون    
    التجرمي    

  . جلنائيالفساد يف القانون ا جرائم يف النظام الفرنسي، تندرج

 ؛١١-٤٣٢ و١-٤٣٣وُيعد رشو موظف عمومي وطين وارتشاؤه فعالً إجراميـاً مبقتـضى املـادتني             
 أو ل لـه سـلطة عامـة   ختـوّ  شـخص  أيَّ" علـى العمـوم    "املوظف العمومي الوطين  " عبارة   وتشمل

 بـصورة  ٩-٤٣٤وتـنّص املـادة   . "انتخابيـا  يـشغل منـصبا عموميـا   يتوىل مهام اخلدمـة العامـة أو        
ــوطن خاصــة  ــا  .ني يف اجلهــاز القــضائييعلــى ارتــشاء املــوظفني ال ــة، فــإنَّ أمَّ ــة العملي  مــن الناحي

) ١٤-٤٣٢املـادة   " (احملابـاة "و) ١٢-٤٣٢املـادة   " (تـضارب املـصاحل   "اإلدانات املتعلقة جبرائم    
  . باملعىن الضيقالفساد  جرائم أكثر من

. و دويل وارتــشائه علــى رشــو موظــف عمــومي أجــنيب أ  ٣-٤٣٥ و١-٤٣٥وتــنّص املادتــان 
 بـاملوظفني األجانـب أو      يف ما يتعلق   على اجلرائم عينها     ٩-٤٣٥ و ٧-٤٣٥كما تنّص املادتان    

 يف  ؤرَّخمكافحـة الفـساد املـ      قـانون  ة مـن  وهـذه األحكـام مـستمدّ     . الدوليني يف اجلهاز القضائي   
  .٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤

بغـري وجـه    شـكل آخـر  أيِّ ف فيهـا بـ    التـصرّ  أو    أو تبديـدها    العمومية اختالس املمتلكات وُيعترب  
 احىت إذا كـان ذلـك ناجتـ   ) ١٥-٤٣٢املادة ( وطين جرمية    ِقبل موظف عمومي  حق شرعي من    

  ). ١٦-٤٣٢املادة (عن إمهال هذا املوظف 

، مبـا يف ذلـك احلـاالت        واملـستفيد علـى الـسواء     جِر   بالنسبة للُمتا  ل املتاجرة بالنفوذ جرمية   وتشكّ
ق األمـر   تعلّـ  إذابـالنفوذ    جِرتـا م فرنـسا املُ   وجتـرّ . ولـيس فعـالً    افتراضـاً  النفـوذ    يهـا يـستخدم ف   اليت

. دويل قـضائي  جهـاز  أعـضاء يف   وأمبوظف عمومي دويل أو عضو منتخـب يف مؤسـسة دوليـة             
 جرمية عندما يتعلق األمـر بقـرار يتخـذه موظـف عمـومي أجـنيب                 املتاجرة بالنفوذ ال ُتعدُّ    غري أنَّ 

  . سياسية أجنبيةأو عضو يف هيئة

تبديــد (  جــرائم عــّدة نظــراً إىل أنَّاملنــصب وال يــنّص القــانون الفرنــسي علــى جرميــة اســتغالل  
 القــانون الفرنــسي ال يــنّصو.  هــذا املفهــومتــشمل)  واحملابــاةاألمــوال العامــة وتــضارب املــصاحل

 ١-٣٢١  املــادتني لــدىفيمــا يتعلــق بــاإلثراء غــري املــشروع، ألنَّ علــى جرميــة مــستقلة  كــذلك
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 واملـادة    األمـوال  درامـص  الكشف عـن  عدم   من القانون اجلنائي املتصلتني باإلخفاء و      ٦-٣٢١و
  . نفسه اهلدَف،القانون العام للضرائب من ١٦٨

ــرَّ ــادتني    وُيَج ــساد يف القطــاع اخلــاص مبوجــب امل ــان  . ٢-٤٤٥ و١-٤٤٥م الف ــاول املادت وتتن
L.241-3 و L.242-6     ١-٣١٤واملـادة   ) خدام املمتلكات العامة  إساءة است (من القانون التجاري 

  .مسألة اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص) األمانة خيانة(من القانون اجلنائي 

ــ  مــن القــانون اجلنــائي نطــاق مبــدأ مــسؤولية األشــخاص االعتبــاريني   ٢-١٢١عت املــادة ووسَّ
ه املـسؤولية إداريـة أو      هـذ  وقـد تكـون    .املرتكبة يف اخلارج   مبا فيها اجلرائم  لتشمل كل اجلرائم،    

ومثة جمموعة من العقوبات الواجبة التطبيق على األشخاص االعتباريني، مبا فيهـا فـرض             . جنائية
غرامة أو مصادرة الشيء الذي ساهم يف ارتكاب اجلرمية أو أُِعّد هلـذا األمـر، أو عـرض القـرار                    

 ،تـه أو بالعالقـة مـع مزاولتـه         أثنـاء مزاول    اجلرمية ارُتكبت النشاط الذي  الصادر أو نشره، أو منع    
وتبلـغ أقـصى غرامـة منطبقـة علـى األشـخاص االعتبـاريني مخـسة                . أو حلّ الشخص االعتبـاري    

  . أضعاف أقصى غرامة منطبقة على األشخاص الطبيعيني

 ١٤-٤٣٤ ، وهــيم إعاقــة سـري العدالــة مبوجـب أحكــام عـّدة واردة يف القــانون اجلنـائي    وُتجـرَّ 
هتديد موظـف عمـومي     (٣-٤٣٣و) الرشو لإلدالء بشهادة زور    (١٥-٤٣٢و) زورالشهادة  (

  ).يف اخلارج الرشو (١٢-٤٣١و) وترهيبه

ــاول ــاء   ٢-٣٢٤ و١-٣٢٤ املادتــان وتتن ــسل األمــوال وإخف ــة مــن أفعــال   املعائــدات ال غ تأتي
  .جرمية) ١-٣٢٤ و١-٣٢١املادتان ( اإلخفاء وُيعدُّ. إجرامية

، التحـريض علـى ارتكـاب اجلـرائم والـشروع فيهـا        املـساعدة و    علـى  ويعاقب القـانون الفرنـسي    
   .الفساد جرائم  على بالكاملنطبقت هي أمورو

ــة ويــنّص   وثــالث للجنايــات علــى فتــرة تقــادم مــدهتا عــشر ســنوات   قــانون اإلجــراءات اجلنائي
، تبلـغ فتـرة تقـادم كـل اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة                 وبناء علـى ذلـك    . سنوات للجنح 

ويـنّص القـانون    .  من اجلنايات  عدُّالذي يُ   ارتشاء موظف يف اجلهاز القضائي،     ثالث سنوات إالّ  
. واقعيــة وأ القــضائية علــى وقــف العمــل هبــذه الفتــرة يف حــال وجــود عوائــق قانونيــة والــسوابق

   ووفقــاً لــوزارة العــدل، .التقــادمفتــرة  بدايــةإعــادة حــساب  ســلطة تقديريــة يفأيــضاً  للقــضاةو
  .  طويال هذه مشكلة حىت إذا استغرق التحقيق وقتاً فترة التقادمتطرحال 

فــإهنم لالتفاقيـة،   كــبري إىل حـدّ  املـستعرضني الحظــوا امتثـال النظــام القـانوين الفرنــسي    ومـع أنَّ 
  :ت يف ما يتعلق باملسائل التاليةأنه رمبا لزم إدخال حتسيناأشاروا إىل 



 

V.11-87224 5 
 

CAC/COSP/IRG/I.1/1/Add.3 

وظفني العمـوميني األجانـب أو   ي إمكانية جترمي املتـاجرة بـالنفوذ املتـصلة بـامل      تقّص  -  
 أعضاء اهليئات السياسية األجنبية؛

  أقــصى غرامــة منطبقــة علــى األشــخاص االعتبــاريني،  النظــر يف إمكانيــة مراجعــة   -  
علــى أربــاح طائلــة مــن قــد حــصل  الــشخص االعتبــاري يكــونال ســيما عنــدما 

  ؛الرشوةت من تأّت عقود

ات إىل مخــس ســنوات فيمــا يتعلــق النظــر يف إطالــة فتــرة التقــادم مــن ثــالث ســنو  -  
ثـالث سـنوات، ومـن      عـن ملـدة تقـلّ  باجلرائم اليت يعاقب عليها القانون بالسجن      

ثالث سنوات إىل سبع سنوات فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت يعاقـب عليهـا القـانون                   
 .ثالث سنوات ملدة تزيد علىبالسجن 

    
   إنفاذ القانون    

الفـساد إىل الـسجن عـشر سـنوات ودفـع            جـرائم  لىمن املمكن أن تصل العقوبات املفروضة ع      
اختياريـة، منـها     وينّص القانون اجلنائي على عقوبات تكميلية     .  يورو ١٥٠ ٠٠٠غرامة قدرها   

  .املدانني بالفسادعن املوظفني املنتخبني  هليةاأل نزع فترة

ــ ــتــدبريأيِّ وال ميكــن تــوقيفهم أو اختــاذ . ع الربملــانيون يف فرنــسا حبــصاناتوال يتمّت د  آخــر يقّي
امتيـاز  ب ع الـوزراء إالّ وال يتمتّـ .  مبوافقـة مكتـب اهليئـة الـيت ينتمـون إليهـا       إالّ حريتهم الشخـصية  

ا خـالل ممارسـة     هنـ رتكبوي الـيت فعال  األ على   حمكمة العدل للجمهورية  ، إذ حتاكمهم    اختصاصي
أن  جيـوز  الو. ةصفذه الـ هبـ  هـا يؤدّياألعمال اليت  ل عن   ؤوورئيس اجلمهورية غري مس   . وظيفتهم
ــهُيطلــب ــشهادته  من ــة حمكمــة أو ســلطة  أيِّ أمــام  اإلدالء ب ــه إداري ــسية خــالل واليت    كمــا ،فرن

  . ال ميكن رفع دعوى عليه أو التحقيق معه أو مالحقته قضائياً

 للــضحايا أن وجيــوز). ٥٧-٧٠٦املــادة (وحيظــى الــشهود واخلــرباء باحلمايــة مبوجــب القــانون  
 همبنـاًء علـى طلبـ     يتدّخل قاضٍ يعيَّن للـضحايا      و. مراحل اإلجراءات يكونوا طرفاً مدنياً يف كل      

  .احترام حقوقهملكفالة 

 اإلبـالغ عـن   ن علـى كـل شـخص يـودّ     من قانون اإلجراءات اجلنائيـة، يتعـيّ  ٤٠ومبقتضى املادة   
وتنطبـق هـذه املـادة أيـضاً علـى املـوظفني الـذين              . للجمهوريـة عي العـام    املـدَّ جرمية أن يلجـأ إىل      

وإذا مل يقـم املوظـف هبـذا الواجـب،          . نـائي هـا اجل  طابعيشتبه يف    أفعالليهم اإلبالغ عن    جيب ع 
 مــن قــانون L.1161-1، حتمــي املــادة ٢٠٠٧ومنــذ عــام . هحبقّــ  إجــراءات تأديبيــةفيجــوز اختــاذ

شـكل مـن أشـكال اجلـزاءات     أيِّ   القطاع اخلاص الذين يدلون مبعلومات من      العاملني يف  العمل
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ولكـن،  . إعمال سلطته التقديرية باملالحقة القضائية     عي العام وجيوز للمدَّ . فيةتعّسالتأديبية أو ال  
، ال  جنائيـة  عـائق قـانوين أمـام رفـع دعـوى             وال يوجـد أيُّ    وعنوانـه د هويـة الفاعـل      عندما ُتحـدَّ  
نـة متـصلة بارتكـاب األفعـال        كانـت ظـروف معيّ    " إذا   عي العام إهناء اإلجراءات إالّ    يستطيع املدَّ 

   .لسلطة السياسية من خالل وزير العدلل عون العامون للدولةوخيضع املدَّ". هذا األمرر تّرب

 .طبيعتـها، أو مـصادرهتا  مهمـا كانـت    ،  لجرميـة ل العائدات املباشرة أو غري املباشرة     ميكن حجز و
 أو بعـد مـصادرته    ُيحجـز فيهـا      اليف احلـاالت الـيت       قيمـة الـشيء      صادرةمبـ   أن يصدر أمر   وجيوز

  . مادياًاحتهإت رتعذّي

ف مـن سـّتة      فريق صغري مؤلّـ    وهي عبارة عن  ويف فرنسا، ال تتوىل الدائرة املركزية ملنع الفساد،         
احلـسابات أيـضاً    مراجعـة   حمكمـة   وميكن أن تتـوىل     . املسؤولية عن منع الفساد    أشخاص، سوى 

ــة     ــسألة مــن خــالل مراقب ــةهــذه امل ــزة العموميــ   إلدارةَبْعِديَّ ــع اإلدارات أو األجه ة أو شــبه مجي
 - ملكافحة غـسل األمـوال  هيئة وهي -وحدة االستخبارات املالية الفرنسية    ل  وتتدّخ. العمومية
ــصادرة عقــب  ــات ال ــيني  البالغ ــيني معن ــن مهن ــاب   مب  ع ــل اإلره ــوال ومتوي ــسل األم   . كافحــة غ
ــوىل ا ــة اخلطــرية    ويت ــساد   ملكتــب املركــزي لقمــع اجلــرائم املالي ــة ملكافحــة الف والوحــدة املركزي
صــصة إنفــاذ القــانون  بــاريس واحملــاكم املتخإلدارة شــرطة االســتخبارات املاليــة التابعــة ووحــدة

  .بصورة رئيسية

 دعــوى مدنيــة أمــام حمكمــة  بــأن يرفعــواويــستطيع الــضحايا اســتخدام وســيلتني جلــرب أضــرارهم
  .  جنائيةدعوى يف إطار ا مدنيا طرفأن يكونوا مدنية أو

 أو جنحـة إذا     جنايـة  ارتكـاب    الـذي يـشرع يف    شخص  لـ اويسمح القانون بإسقاط العقوبة عـن       
وللــسبب عينــه، يــستفيد مرتكبــو . االً مــع الــسلطات املــسؤولةتعــاون هــذا الــشخص تعاونــاً فّعــ

  . أو اجلنحة من ختفيف العقوبةاجلناية

ــصرفية  جيــوز االحتجــاج ب وال  ــسرية امل ــدىال ــار  ل ــضائية يف إط ــسلطة الق ــة إجــراءات  ال . جاري
 الـذي   الـسجل الـوطين للحـسابات املـصرفية       فحـص    ستطيع املـستعرضون  باإلضافة إىل ذلـك، يـ     

ــديره ١٩٨٣ عــام يفأنــشئ  ــة وت ــة بامليزاني ــوزارة املعني ــع  ال ــديها قائمــة جبمي احلــسابات  ، الــيت ل
 الــضريبية  اإلقــرارات علــى أســاس    املفتوحــة يف فرنــسا باســم أشــخاص طبيعــيني واعتبــاريني      

  . اإللزامية

حيتـوي علـى أحكـام ذات       و ،التعـاون مـع القطـاع اخلـاص        علـى     واملـايل  يقانون النقـد   ال ينّصو
أيِّ بـ عي العام للجمهوريـة  نة من املهنيني املدَّمعّي غ املؤسسات املالية وفئاتصلة بوجوب أن تبلِّ   

  .لوحدة االستخبارات املالية الفرنسية شكوك لديهاأيِّ وأن تكشف عن  جرائم
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االتفاقيـة األوروبيـة للمـساعدة املتبادلـة يف          لوهناك ترابط بني سـجالت الـسوابق العدليـة بفـض          
وبولنـدا  إسـبانيا وأملانيـا وإيطاليـا وبلجيكـا وبلغاريـا           عت عليهـا كـل مـن      اليت وقَّ  املسائل اجلنائية 

أبريـل  / نيـسان  ٢٠يف    واململكـة املتحـدة    لكـسمربغ ووفرنـسا   سلوفاكيا   و اجلمهورية التشيكية و
 املـستخرجة واملـستندات   ةاإلدانـ األحكـام ب  عـن  معلومات ويسمح هذا الترابط بتبادل  . ١٩٥٩

 بطريقة شبه آلية وآمنة، وبترمجة آلية بفـضل نظـام جـداول بـاجلرائم والعقوبـات      السجالتمن  
 ويف اآلونـة .  الـدول لكـل فئـة مـن فئـات اجلرميـة والعقوبـة            اخلاصة بكل دولة مـن     د القوانني حيّد
ــة ألخــرية، عــزّ ا ــدرَ ،زت املفوضــية األوروبي ــيت مل ُت ــُد ال ــة ج بع ــا اإلطاري ــصلة   قراراهت يف ذات ال

  . هذا النظام،القانون الفرنسي

 ، مبـا فيهـا اجلـرائم      املرتكبـة علـى إقليمهـا      الفـساد  جبرائم فرنسا اختصاصها فيما يتعلق      دتوحّد
 متـارس   ال ،حبق مواطن فرنـسي   إذا ارُتكبت اجلرمية يف اخلارج      ف .ني فرنسي نياملرتكبة ضد مواطن  

.  أو جنحـة ُيعاقـب عليهـا بالـسجن      جبنايـة  إذا كان األمـر يتعلـق         إالّ ر فيها  النظ اختصاص فرنسا
ال جيـوز تـسليمهم     الـذين   فرنـسيني   الواطنني  امل فيما يتعلق ب    النظر اختصاص  فرنسا أيضاً  ومتارس

ــدأ،     ــث املب ــن حي ــد آخــر م ــب أو األلبل ــرفض جان ــذين ت ــسليمهم ال ــ .ت ــة املــ أمَّ  نيواطنا مالحق
 ا إمَّـ  اً،قانونـ  ،تطلّـب فت  يف اخلـارج مالحقـة قـضائية يف فرنـسا          جـرائم  ني الذين يرتكبـون   فرنسيال

املـادة  (م هبـا الـضحية      كـب فيـه الفعـل أو شـكوى تتقـدّ          بالغاً رمسياً من سلطات البلد الـذي ارتُ       
 التابعـة   الوكالـة األوروبيـة للتعـاون القـضائي       يف   طـرف فرنسا  و).  من القانون اجلنائي   ٨-١١٣

يف هــذه الوكالــة يف األخــرى ح هلــا بالتنــسيق مــع الــدول األطــراف لالحتــاد األورويب، ممــا يــسم
  .اليت تدخل يف اختصاصهاجمال التحقيقات واملالحقات القضائية 

 املستعرضون توصيات إضافية هبدف حتسني تنفيـذ مقتـضيات االتفاقيـة املتعلقـة بإنفـاذ      وقد أعدّ 
  :القانون

ــدأ       -   ــق مب ــن تطبي ــس النظــر يف إجــراء دراســة ع ــال ال ــة خبــصوص  إعم لطة التقديري
عون يتخـذها املـدَّ   سياسـي يف القـرارات الـيت         تدخليِّ  تفادياً أل املالحقة القضائية   

  للجمهورية؛العامون

  املنتخـبني  العمومينيعن املوظفني     تلقائيا  األهلية نزع عقوبة   فرضي إمكانية   تقّص  -  
  فيها؛ تهممشارك  أعمال فساد أوميف حال ارتكاهب

عـي أو اعتبـاري بـاللجوء إىل الـدائرة          ينية السماح لكـل شـخص طب      النظر يف إمكا    -  
املركزية ملنع الفساد أو إىل إحدى الدوائر اجلديـدة املنـشأة هلـذا الغـرض يف حـال                  

  االشتباه يف حصول جرائم فساد؛ 
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مـا يـشتبه يف      تنبيه الدائرة املركزيـة ملنـع الفـساد إىل        ب  املواطنني قيامي إمكانية   تقّص  -  
  غ؛دون كشف هوية املبلِّ سادف أنه أعمال

  للجمهورية عن وزارة العدل؛عني العامنياملدَّ ضمان استقاللية  -  

ف حاليـاً مـن   الوحدة املركزية ملكافحة الفساد اليت تتـألّ النظر يف زيادة عدد أفراد    -  
 ثالثة عشر شخصاً، كي تستطيع تعزيز فعالية عملها؛

ــواردة يف     -   ــالنظــر يف إلغــاء الــشروط ال ــائي ٨-١١٣ادة امل حــىت   مــن القــانون اجلن
ــضمن ــع احلــاالت   ُي ــصاُصيف مجي ــسية  اخت ــالنظر يف احملــاكم الفرن ــيت  ب  اجلــرائم ال

  . يرتكبها مواطنوها يف اخلارج
    

    التعاون الدويل    
    تسليم املطلوبني    

ــوبني   ــام املتـــصلة بتـــسليم املطلـ ــواد مـــن -تنطبـــق األحكـ ــانون ٤٧-٦٩٦ إىل ٦٩٦ املـ  مـــن قـ
  .  يف غياب اتفاقية دولية تنّص على خالف ذلك- جلنائيةاإلجراءات ا

 علــى  مــع ذلــكفال يتوقّــالــذي   معاهــدة ثنائيــة بــشأن تــسليم املطلــوبني،٤٤وأبرمــت فرنــسا 
  مل إذاوتـستطيع فرنـسا اعتبـار االتفاقيـة مبثابـة أسـاس قـانوين لتـسليم املطلـوبني                   . وجود معاهدة 

طلوبني إىل ازدواجيـة التجـرمي إالّ    وخيضع تسليم امل  . مة الطلب الدولة مقدِّ ب معاهدة تكن تربطها 
جلـرائم الـيت   ا ويلـزم املعاقبـة علـى   .  األورويب التوقيـف أمـر  مة يف إطـار فيما يتعلق بالطلبات املقدَّ 

 تكــون، ثبتــت إدانــة املطلــوب وإذا . بالــسجن ســنتني علــى األقــلّ تــستوجب تــسليم مرتكبيهــا 
  .أكثرشهرين أو ملدة  العقوبة الصادرة السجَن

 إجـراءات  يف إطـار   ه من املمكن تسليم مـواطنني     غري أن . نسا مواطنيها على العموم   م فر وال تسلِّ 
املتعلقـة بتبـسيط إجـراءات تـسليم اجملـرمني          املعاملة باملثل يف إطـار االتفاقيـة         جنائية فقط شريطة  

  .بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب

ورويب عندما يكون الشخص املطلوب لتنفيـذ عقوبـة          أ  توقيف وتستطيع فرنسا رفض تنفيذ أمر    
الحقتـه  مب وإذا التزمت السلطات املختـصة     حرمان من احلرية حيمل اجلنسية الفرنسية،     أو إجراء   

  ).  من قانون اإلجراءات اجلنائية٢٤-٦٩٥املادة (قضائياً 

ن تتكـوّ ،  توسـط  يف امل  شـهرين  األورويبالتوقيـف   أمر   مّدة إجراء تسليم املطلوبني مبقتضى    وتبلغ  
أمـام    قـرار غرفـة التحقيـق يف حمكمـة االسـتئناف           الطعـن يف  ميكن  و ؛ مرحلة قضائية فحسب   من



 

V.11-87224 9 
 

CAC/COSP/IRG/I.1/1/Add.3 

ن إجـراء التـسليم مـع البلـدان غـري األوروبيـة الـذي يبلـغ متوسـط مدتـه                     ويتضّم. حمكمة النقض 
وتلتزم احلكومة بـرأي غرفـة التحقيـق االستـشاري          . سنة واحدة، مرحلة قضائية ومرحلة إدارية     

. إذا قــررت احلكومــة تــسليم املطلــوب، فإهنــا تــصدر مرســوما هبــذا الــشأن  أمَّــا . عــدم التــسليمب
إذا كانـت اجلرميـة     ممـا   أمـام جملـس الدولـة الـذي يتحقـق بـدوره              هـذا املرسـوم   ميكن الطعن يف    و

 يفرنـس ال  القـانون  يـنصّ  ويف حـاالت الطـوارئ،       .إذا ثبـت ذلـك     ؤهإلغـا ومن مث    سياسية أم ال،  
ضمان حــضوره بــ  الكفيلــةالتــدابريعلــى لــشخص املطلــوب تــسليمه ول  املؤقــتحتجــازاالعلــى 

  .خالل إجراءات التسليم

ــاً شــر  ل جيــوزوال  ــسليم شــخص مؤقت ــسا ت   مــدةلقــضاءإليهــا  يعــاد ذلــك الــشخص  أن ةطيفرن
ولكن، إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية تنّص على هذه اإلمكانيـة، يـصبح             . العقوبة املفروضة عليه  

  . وب ممكناًتسليم املطل

إمكانيـة تنفيـذ عقوبـة    علـى    القانونينّص، ال   عليه وإذا ُرفض طلب تسليم مواطن لتنفيذ حكم      
ألفعـال  ا علـى ويف هذه احلال، جيب حماكمة الشخص عينه من جديـد           . جنائية أجنبية يف فرنسا   

  . نفسها يف فرنسا

عادلـة وخاليـة مـن       معاملة   قضائيةوتضمن العدالة الفرنسية معاملة كل شخص موضع مالحقة         
 انطباقاً مباشراً يف القـانون الفرنـسي        نساناإلق  االتفاقية األوروبية حلقو  وتنطبق أحكام   . التمييز

  .وجود تعارض بينهما  يف حالوتعلو على القانون الفرنسي

مـة الطلـب بواسـطة    الدولـة مقدِّ  طلب لتسليم مطلوبني، تتـشاور مـع     وقبل أن ترفض فرنسا أيَّ    
 متعلقــا اعتبــار الفعــل اإلجرامــيد جملــّر لتــسليما رفــض طلــب جيــوزوال . لوماســينيلني الدباملمــثّ
  .ماليةسائل مب

ــستعرضون أنَّورأى ــا      املـ ــة يف نظامهـ ــا يف االتفاقيـ ــصوص عليهـ ــدابري املنـ ــسا أدرجـــت التـ  فرنـ
 السلطات املختصة علـى البحـث يف إمكانيـة          م أوصوا بأن تنكبَّ   غري أهن . والتعاهدي التشريعي
  . ر جنائي أجنيب يف فرنسا إذا ُرفض طلب تسليم مواطن لتنفيذ عقوبةتنفيذ قرا

    
    املساعدة القانونية املتبادلة    

ــة واســع جــداً   إنَّ ــة املتبادل ــق املــساعدة القانوني ــا يف ذلــك     نطــاق تطبي ــسي، مب ــانون الفرن يف الق
د األورويب   االتفاقات الـيت أبرمتـها فرنـسا يف إطـار االحتـا            بصرف النظر عن  ف .حاالت الطوارئ 
ى ومـن املمكـن أن تتخطّـ   . بلدان من مجيع القـارات ب  معاهدة ثنائية  ٤٢ تربطهاوجملس أوروبا،   

 ٦٩٤ املـواد مـن   (املعاهدات الثنائية حدود ما هو منصوص عليه يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة               
  .من أجل ضمان املساعدة القانونية املتبادلة على أوسع نطاق ممكن) ٤-٦٩٤إىل 
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عدة القانونية املتبادلة غري مشروطة بازدواجيـة التجـرمي مهمـا كانـت الطبيعـة القـسرية أو         واملسا
  .االعتباريون غري القسرية لإلجراءات املطلوبة، وتشمل اجلرائم اليت يرتكبها األشخاص

م أيضاً مئـات مـن   مئات من طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وتقدّ   ى فرنسا يف كل عام    وتتلقّ
 طلبـاً   ٣٠ت فرنـسا حنـو      ، تلقّـ  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩وبني عـامي    .  املساعدة القانونية املتبادلة   طلبات

  . مشكلة فيما يتعلق بتنفيذهاوال تواجه أيُّ. متصالً بالفساد

وال تـرفض   . ل السرية املـصرفية عائقـاً أمـام تنفيـذ طلبـات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة                 وال تشكّ 
  .ماليةسائل  يتعلق أيضا مبالفعل اإلجرامي اعتبار أنَّد جملّرفرنسا طلباً 

التحـاور   عن طريق   أو اخلرباء   للشهود  السلطات القضائية لبلد آخر    ستمعوتسمح فرنسا بـأن ت   
ر تـربّ ضـرورات التحقيـق     كانت   ، إذا ) من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٧١-٧٠١املادة  ( بالفيديو
  .هذا األمر

يـق واحملاكمـة يف بلـد آخـر أن ُينقـل، مبوافقتـه، إىل               ويستطيع احملتجز الذي قـد يـساعد يف التحق        
االتفاقيــة وهــذا األمــر ممكــن يف إطــار  . املختــصةهــذا البلــد بغيــة مــساعدة الــسلطات األجنبيــة  

 مـع بلـدان جملـس أوروبـا وعلـى           ١٩٥٩لعـام    األوروبية للمساعدة املتبادلـة يف املـسائل اجلنائيـة        
  .غري األطراف يف اجمللس لة باملثل مع البلدان أخرى أو على أساس مبدأ املعاماتفاقيةأساس 

الــسلطة املركزيــة املــسؤولة عــن     هــي   والعفــو، يف وزارة العــدل،   اجلنائيــة مديريــة الــشؤون   و
ــة  ــة املتبادل ــساعدة القانوني ــة عــرب     . امل ــات والبالغــات إىل هــذه املديري ــه الطلب ــّد مــن توجي وال ب

ــية  ــوات الدبلوماس ــل فر  . القن ــوارئ، تقب ــات بواســطة    ويف حــاالت الط ــات والبالغ ــسا بالطلب ن
 .إحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدةب وجيوز تقدمي الطلبات .اجلنائية املنظمة الدولية للشرطة

ى الــسلطة املركزيــة طلبــاً مل ُيــَصغ وفقــاً للــشكل املناســب أو ال يتــضمن العناصــر   وعنــدما تتلقّــ
هلـا  م   وتقـدّ  همـة الطلـب قبـل رفـض       مقدِّالدولـة   لي  املطلوبة مبوجب القانون الفرنسي، تتصل مبمثّ     

  .إلمتامه الالزمةاملعلومات 
    

   التعاون يف جمال إنفاذ القانون    
اتفاقيـة جملـس    تتعاون فرنـسا مـع البلـدان األخـرى مـن أجـل نقـل األشـخاص املـدانني يف إطـار                       

وروبيتـان  وتـنّص االتفاقيتـان األ    . وأُبرمت أيضاً اتفاقات ثنائية هلـذه الغايـة       . ١٩٨٣ لعام   وروباأ
  .  على نقل اإلجراءات اجلنائية٢٠٠٠ و١٩٥٩املساعدة القانونية املتبادلة لعام املتعلقتان ب

وأبرمــت فرنــسا بروتوكــوالت ثنائيــة مــع بلــدان االحتــاد األورويب بــصورة خاصــة، ممــا يــسمح   
  . اذ القانون ونظرياهتافبتعاون مباشر بني الدوائر الفرنسية املعنية بإن
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ــسا ــستطيع فرنـ ــرقوتـ ــشاء فـ ــق  إنـ ــشتركة  حتقيـ ــان (مـ ــانون ٣-٦٩٥ و٢-٦٩٥املادتـ ــن قـ  مـ
 هــذا الــشكل مــن التعــاون مــعميكــن إقامــة و. مــع بلــدان االحتــاد األورويب) اإلجــراءات اجلنائيــة

 ن أحكامـاً تـشبه أحكـام      معاهـدة تتـضمّ     أن تكـون هـذه البلـدان طرفـاً يف          ةطيشـر  أخـرى  بلدان
 / أيـار ٢٩ة يف ؤرَّخـ  بـني بلـدان االحتـاد األورويب امل       اجلنائيـة ملساعدة املتبادلة يف املـسائل      اتفاقية ا 

  .٢٠٠٠مايو 

جـرائم  واحملاكمـة علـى       االستعانة ببعض التقنيـات اخلاصـة للتحقيـق واملالحقـة القـضائية            وجيوز
ــون أو ُترتكــب بواســطتهم         ــون عمومي ــها موظف ــيت يرتكب ــالنفوذ ال ــاجرة ب ــساد واملت ــادة (الف امل

ــانون اإلجــرا  ٣-١-٧٠٦ ــن ق ــة م ــضّم). ءات اجلنائي ــات  وتت ــذه التقني ــة والتجــسّ ن ه س املراقب
واسـتعمال تكنولوجيـا الكـشف       االتصاالت السلكية والالسلكية  بواسطة  املراسالت   واعتراض

 ويـنّص القـانون أيـضاً علـى إمكانيـة        .ركباتامل أو   بالصوت والصورة املركّبة يف بعض األماكن     
  . اإلخفاء على يد جمموعات منظمةول  غسل األمواباملراقبة يف جرائماالستعانة 

    
   توغو    

   اإلطار القانوين واملؤسسي  - ١  
 / أيـار  ١٨ وصـّدقت عليهـا يف       ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠عت توغو على االتفاقية يف      وقّ

 .٢٠٠٥يوليه / متوز٦وأودعت صك التصديق عليها لدى األمني العام يف . ٢٠٠٥مايو 

 ١٩٩٢أكتـوبر  / تـشرين األول ١٤ يف   ؤرَّخمهورية الرابعة املـ    من دستور اجل   ١٤٠ املادة   وتنّص
ديــسمرب / كــانون األول٣١ يف ؤرَّخ املــ٠٢٩-٢٠٠٢القــانون رقــم  بــصيغته املنقحــة مبوجــب 

ة علـى القـوانني     يسـبق األ لمعاهدات الدولية املـصدَّق عليهـا حـسب األصـول          ل ، على أنَّ  ٢٠٠٢
ن التـصديق علـى معاهـدات بـشأن مـسائل            وال ميكـ   .قهـا الطـرف اآلخـر     يطّبالوطنية، شرط أن    

 تــشري املــادة إىل علــى ســبيل املثــال، ف .قــانونمبوجــب   مــن الدســتور إال١٣٨ملــادة ا يف دةحمــّد
التـصديق علـى     جييـز  واعُتمـد قـانون    املعاهدات اليت تعدل األحكـام القانونيـة، مـن مجلـة أمـور،            

غـري أنـه مـن      .  مثلما ذُكر أعـاله    ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٨كافحة الفساد يف    مل  األمم املتحدة  اتفاقية
  اجملّرمــةفعــالاأل ا تــنص علــى ألهنــ تفاقيــةاالأحكــام لتنفيــذ  وضــع قــانون جديــد   الــضروري

 .االستعراضإجراء  وقت بعد  قد اعتمديكن هذا القانون  ومل.املقابلة هلااجلزاءات و

وكــول اجلماعــة وتوغــو طــرف أيــضاً يف اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي ملنــع الفــساد وحماربتــه وبروت  
سـبتمرب  / أيلـول ١٤عليهمـا يف   املـصدق (أفريقيا بشأن مكافحة الفـساد   االقتصادية لدول غرب

٢٠٠٩.( 
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ن الصكوك القانونية الرئيسية ذات الصلة بتنفيذ أحكام اتفاقية مكافحة الفـساد القـانون        وتتضّم
ملعــدَّل ، ا١٩٨٠أغــسطس / آب١٣ يف ؤرَّخ املــ٠١-٨٠القــانون رقــم  (١٩٨٠اجلنــائي لعــام 
؛ وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة       )٢٠٠٢فربايـر   / شباط ٢٠ يف   ؤرَّخ امل ٠٢-٢٠٠٢بالقانون رقم   

ــام  ــم   (١٩٨٣لع ــانون رق ــ٠١-٨٣الق ــارس / آذار٢ يف ؤرَّخ امل ــانون مكافحــة  )١٩٨٣م ؛ وق
 ).٢٠٠٧ يوليه/ متوز٦ يف ؤرَّخ امل٠١٦-٢٠٠٧القانون رقم ( غسل األموال

النظـام القـضائي    و.  قائم على التحقيـق    جنائية ع نظام إجراءات   م نظام قانون مدين   ولدى توغو 
هـي احملـاكم االبتدائيـة وحمـاكم         ،يف توغو نظام موحـد للمحـاكم يعمـل علـى ثالثـة مـستويات              

 حتـت سـلطة وزيـر       ،)مـدعي اجلمهوريـة   ( العـام    هيئة االدعاء  وتتوىل. االستئناف واحملكمة العليا  
وميكـن أيـضاً للمـوظفني العمـوميني الـذين          . املالحقـة ، إجـراءات    أو أحد قضاة التحقيق    ،العدل
 )اجلمـارك والـضرائب وامليـاه والغابـات        سـلطات (لقيـام بـذلك     ا سـلطة  م قوانني خاصة   هل ختول

 باملالحقـة القـضائية     بـادرة املوجيـوز أيـضاً لـضحايا األفعـال اإلجراميـة           . تنفيذ إجراءات املالحقة  
قـضاة التحقيـق يف     أو    وتوجـه النيابـة العامـة،      .من خالل رفع دعوى مدنية لدى قاضٍ للتحقيق       

ــاك . حــاالت اســتثنائية، حتقيقــات الــشرطة القــضائية يف هــذا الــصدد    ــة عامــة أو  ولــيس هن  نياب
  . مكافحة الفساديف  حمكمة متخصصة

 بتنفيـذ   الـذي يـسمح    اإلطـار املؤسـسي      تندرج ضـمن  ن الصكوك القانونية األخرى اليت      وتتضّم
ــة مكافحــة الفــساد     القــانون رقــم  (١٩٦٨للمــوظفني العمــوميني لعــام   نظــام األساســيالاتفاقي

 ١٩٩٨ لعـام    مبراقبـة املخـدرات   ؛ والقـانون املتعلـق      )١٩٦٨ينـاير   / كانون الثاين  ٤ يف   ؤرَّخ امل ١
؛ والقانون املتعلق بتنظـيم حمكمـة       )١٩٩٨مارس  / آذار ١٨ يف   ؤرَّخ امل ٠٠٨-٩٨القانون رقم   (

 / متـوز ١٠ يف ؤرَّخ املـ ٠١٤-٩٨القـانون رقـم      (١٩٩٨مراجعة احلسابات وسـري عملـها لعـام         
؛ والقـانون األساسـي املتعلـق بوضـع القـضاة يف حمـاكم مراجعـة احلـسابات لعـام                    )١٩٩٨ يوليه

؛ والقــــانون )٢٠٠٩أبريــــل / نيــــسان١٥ يف ؤرَّخ املــــ٠٠٣-٢٠٠٩القــــانون رقــــم  (٢٠٠٩
ــام    ــق بوضــع القــضاة لع ــم   (١٩٩٦األساســي املتعل ــانون رق  / آب٢١ يف ؤرَّخ املــ١١-٩٦الق

ــام      )١٩٩٦أغــسطس  ــو لع ــديني ووضــعهم يف توغ ــاء التقلي ــق بالزعم ــانون املتعل  ٢٠٠٧؛ والق
  ). ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٨ يف ؤرَّخ امل٠٠٢-٢٠٠٧القانون رقم (

 توغــو معاهــدة الــيت قدمتــهااملتعــدد األطــراف /وتــشمل الــصكوك ذات الــصلة بالتعــاون الثنــائي
  .ياري ومعاهدة تسليم املطلوبني بني بنن وتوغو وغانا ونيجقضائية بني توغو وفرنسا

رقـم   رئاسـي ال رسـوم املوأُنـشئت جلنـة وطنيـة ملكافحـة الفـساد والتخريـب االقتـصادي مبوجـب         
2001-095/PR 109-2001رقم  املرسوم الرئاسي    و ٢٠٠١مارس  / آذار ٩ يف   ؤرَّخ امل/PR  ؤرَّخ املـ 
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ــارس / آذار١٩يف  ــذين يتـــضّم ٢٠٠١مـ ــة  ترناناللـ ــيحات أعـــضاء اللجنـ ــديل . شـ وجـــرى تعـ
ني ؤرَّخ امل PR/161-2001 ورقم   PR/160-2001رئاسيني رقم   الرسومني  بامل ما وتكميله املرسومني

بوســائل  همــة منــع الفــساد مبيف بــادئ األمــروُعهــد إىل اللجنــة . ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١٤يف 
ك القائمــة ملنــع الفــساد منــها مجــع املعلومــات عــن حالــة الفــساد يف البلــد وحالــة تنفيــذ الــصكو 

. ومكافحتــه، واقتــراح تــدابري قانونيــة وتنظيميــة للقــضاء علــى الفــساد والتخريــب االقتــصادي   
ــشمل مجــع     ــها لت ــوعي املوُوســع نطــاق واليت ــشئت مبوجــب . علومــات وإذكــاء ال  املرســوم وأن

ــم   ــPR/030-2002الرئاســي رق ــار٢٧ يف ؤرَّخ امل ــايو / أي ــصادية  وحــدة ٢٠٠٢م ــشؤون االقت  لل
ويف هــذا . الفــساد والتخريــب االقتــصادي حــولواملاليــة يف اللجنــة مــن أجــل إجــراء حتقيقــات  

 ارتكـاب هـذه اجلـرائم،    مـن ، بنـاًء علـى أمـر قـضائي،     قالتحقّـ همـة   مب الوحـدة الصدد، ُعهد إىل    
  . وإنشاء قاعدة بيانات عن هذه األفعال ومرتكبيهاأدلةومجع 

 وحــدةال العامــة للدولــة وهيئــة التفتــيش تكتــسيمبكافحــة الفــساد،  تــصةاهليئــات املخومــن بــني 
) ٢٠٠٧ قانون مكافحة غسل األمـوال لعـام         أُنشئت مبوجب اليت  (الستخبارات املالية   ل الوطنية

 وبـدأت عملـها يف     ١٩٩٢اليت أُنـشئت مبوجـب الدسـتور يف عـام           (وحمكمة مراجعة احلسابات    
الســتخبارات املاليــة وفقــاً اللتزامــات ل دة الوطنيــةنــشئت الوحــ أُو. أمهيــة خاصــة) ٢٠٠٩عــام 

واءمة األحكـام املتعلقـة     مب يوصياالقتصادي لغرب أفريقيا الذي     النقدي و  االحتاد   يف إطار توغو  
 فـإنَّ باإلضافة إىل ذلـك،     . بغسل األموال ووحدات االستخبارات املالية يف دول االحتاد الثماين        

ــضو يف  ــو ع ــق توغ ــلفري ــد  العم ــا    احلكــومي ال ــوال يف غــرب أفريقي ــسل األم . ويل ملكافحــة غ
 ورابطـة احملـامني     االشتراء العمـومي  ن اجلهات صاحبة املصلحة األخرى الربملانيني وجلنة        وتتضّم

  .واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائل اإلعالم
    

   اجلهود الرامية إىل اإلصالح  - ٢  
ــة  تكــن مل ــشريعات املتعلق ــذ الت ــة مكافحــة   بتنفي ــساد اتفاقي ــد  الف ــد اعُتمــدت بع ــد إجــراء  ق عن

مـشروع قـانون    املستعرضني   عرضت على نظر  توغو   أنَّ   ، غري  كما سبقت اإلشارة   االستعراض
ــذي ــاً للفقــرة   تنفي ــة   ٣٣وفق ــة للخــرباء احلكــوميني واألمان ــادئ التوجيهي وكــان هــذا   . مــن املب

 ين باملخــدرات مبــساعدة مكتــب األمــم املتحــدة املعــ  ٢٠٠٨ يف عــام قــد أُعــّد أصــال  شروعاملــ
 ه مل ومات بغية مناقشة املشروع بيـد أنـ       لتحقّق من صحة املعل   ل عمل واجلرمية، وُعقدت حلقات  

وتـشمل تلـك املـسائل       .عالقـة   بسبب قيـود داخليـة ومـسائل        عليه للموافقةالربملان   يعرض على 
ــوظفني العمــوميني           ــاق إقــرارات امل ــة ونط ــراف جمهولــة اهلوي ــن أط ــدمي شــكاوى م ــة تق إمكاني

 .  وتكوينها ووالية اهليئة اجلديدة املقترحة ملكافحة الفسادتلكاهتممبم
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، مبـا   اهليئـات املختـصة    نعدام االستقرار السياسي يف توغو يف العقدين املاضـيني، تواجـه          ال ونظراً
ومل ُيعتمــد بعــد . ةيات ّمجــحتــّد، وطنيــة ملكافحــة الفــساد والتخريــب االقتــصادياللجنــة ال فيهــا

 ومل تبــدأ  ومــشروع االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفــساد،  الفــساد مكافحــةقــانون مــشروع
زت اللجنة يف سـنوات عملـها األوىل        وركّ. عملها سوى يف اآلونة األخرية     املؤسسات الرئيسية 

بليـون فرنـك مـن فرنكـات اجلماعـة املاليـة            ( على استرداد األموال املختلسة      )٢٠٠٤-٢٠٠١(
 غـري أنَّ  ) ومكتب املنتجات الزراعية   طت فيهما خزانة الدولة   توّر يف قضيتني رئيسيتني   األفريقية
اتفاقيـة   تنفيذاعتماد مشروع قانون ل   على  التشجيع   بسبب منذ ذلك احلني   معلقة    اللجنة أنشطة

 .إنشاء هيئة جديدة ملكافحة الفساد احتمالمكافحة الفساد و

 جتـرميٍ  عرضني أحكـام  اخلـرباء احلكـوميني املـست     ُعـرض علـى نظـر        وحيتوي مشروع القرار الـذي    
 وأفـادت . اللجنـة القائمـة   حتـلّ حمـل      هيئـة جديـدة ملكافحـة الفـساد        تـنص علـى إنـشاء      اوأحكام

 البلــد يف شــأن االحتفــاظ بالــسجالت  يواجههــايات الــيت  بــالنظر إىل التحــّد،هأنــب توغــو أيــضاً
 املختـصة    الـسلطات  تنكـبُّ ،   برّمتـه  ة مـن النظـام القـضائي اجلنـائي        وجتميع اإلحصاءات املستمدّ  

آلية للتقييم الدوري يف مـشروع القـانون املـذكور          إدراج   ر ومن املقرّ  ،هذه املسائل  على دراسة 
 .مكافحة الفسادبشأن  أعاله

عــدم  إىلو هــذه التحــدياتعلــى العمــوم إىل تفــاقم  ءلقطــاع القــضا نــسيبالضعف الــ ىوقــد أّد
 إصـالح أوسـع نطاقـاً    يف وقـد ُشـرع   .عـدد كـبري مـن التحقيقـات واملالحقـات القـضائية       إجراء  

مـن املتوقـع أن يـسهم هـذا األمـر يف مكافحـة              و قطاع القضاء  حتديثيف  ولنظام العدالة اجلنائية    
اعتمـاد صـكوك قانونيـة بـشأن أخالقيـات           أحد أبرز جوانب هـذا اإلصـالح       سيكونو. الفساد

مراجعـة   يـة أيـضاً   القانون اجلنائي وقـانون اإلجـراءات اجلنائ      وسُيراجع   .العاملني يف جمال القضاء   
 .  يف إطار برنامج اإلصالحةشامل

ينبغي إجراء إصالح حمدد لتشريعات مكافحـة الفـساد          كان إذا   يتعلق بالتساؤل حول ما    وفيما
البـدء  ه مـن األفـضل       رأت السلطات الوطنية يف توغو أن      ،بالتزامن معه  قبل اإلصالح الشامل أو   

بأهنـا ترغـب      توغـو  أفـادت  هـذا الـصدد،      ويف. بأسـرع مـا ميكـن      اإلصالحات ملكافحة الفساد  ب
ــذه اإلصــالحات       يف ــدماً يف ه ــضي قُ ــبيل امل ــتعراض يف س ــة االس ــائج عملي ــى   اســتخدام نت وعل

تفاقيـة مكافحـة الفـساد وإنـشاء هيئـة جديـدة            تنفيـذ ا  اعتماد مـشروع القـانون املتعلـق ب       األخص  
املعنيـة  اجلهـات    على ضسُيعر ،النهائية وبعد وضع مشروع القانون يف صيغته      .ملكافحة الفساد 

ــصلحة  ــشته والتحقّــ صــاحبة امل ــه ملناق ــوزراء   مث ســيعتمده. ق من ــس ال ــة موســيقّدجمل  إىل اجلمعي
  .يف اجلريدة الرمسية قانوناً ونشره لدراسته واعتماده الوطنية
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    االتفاقيةتنفيذ مالحظات بشأن  - ٣  
   ٢٥ إىل ١٥ التجرمي، املواد من - الفصل الثالث    

فيما يتعلق جبمـع البيانـات وعـدد التحقيقـات واملالحقـات القـضائية               املذكورة آنفا لقيود  ل نظراً
تنفيــذ خمتلــف مــدى لتوضــيح  حــاالت قليلــة مل يبلَّــغ علــى العمــوم ســوى عــناملــنخفض جــداً، 

 .أحكام اتفاقية مكافحة الفساد

 ؤرَّخ املـ  ٠١-٨٠القـانون رقـم      (١٩٨٠واألفعال اإلجرامية مذكورة يف القـانون اجلنـائي لعـام           
فربايـر  / شـباط  ٢٠ يف   ؤرَّخ امل ٠٢-٢٠٠٢املعدَّل بالقانون رقم    ) ١٩٨٠أغسطس  / آب ١٣يف  

 .اتفاقية مكافحة الفسادتنفيذ خاص ب قانون ومل ُيعتمد بعد. ٢٠٠٢

" املوظـف العمـومي    "ويعـرَّف  . من القانون اجلنائي جزئياً الرشو واالرتشاء      ٢٠٨وتشمل املادة   
  أو يتـوىل مهـام اخلدمـة العامـة أو          ختول له سلطة عامة    شخص   أيَّ" يشمل ألنه تعريفا فضفاضا 

يـزة  امل غـري أّنـه مل جيـرِ تنـاول مفهـوم        ."انتخابيا أو أيا مـن مـوظفي الدولـة         يشغل منصبا عموميا  
ــان آخــر غــري املوظــف العمــومي   املــغــري  ــا مــن  . ستحقة لــشخص أو كي إىل  ة خاصــإشــارةوم
 َيِفيــان  أو اســتثناء هلــم   العامــةدوليــة  ال نظمــات املجانــب أو مــوظفي  األعمــوميني  الوظفني املــ
 . من اتفاقية مكافحة الفساد١٦األحكام املنصوص عليها يف املادة ب

ف فيهـا  التـصرّ  أو تبديـدها  أو املمتلكـات   من القانون اجلنائي جزئياً اختالس ٢٠٢م املادة   وجتّر
 موظـف   أيَّأنَّ "عمـومي، إذ تـشري إىل   موظـف  من قبـل   بغري وجه حق شرعيآخر شكلأيِّ ب

 تــساهمالـيت  الـشركات   الدولـة أو الـسلطات احملليــة أو املؤسـسات العموميـة أو     لـدى أو عامـل  
   لـدى  موظـف أو عامـل      وبـصورة أعـّم أيَّ     ، من السلطات العموميـة األخـرى      افيها الدولة أو أي 

الً او أمـ  عـن طريـق االحتيـال     د   أو بـدَّ   أزال أو   اخـتلس  ،شخص اعتبـاري مبوجـب القـانون العـام        
 كانــت حبوزتــه ممتلكــات منقولــة  أوراق ماليــة أو أو ســندات أوأشــياء أو مــا يعادهلــا أو عامــة
 شـخص آخـر      يـستفيد منـها    علـى أالَّ   ".أو فيما يتصل بأداء هذه الواجبات     أداء واجباته    بسبب

 يف أوىل ســنوات عمــلطُرحــت عــّدة قــضايا بــأنَّ وأفــادت الــسلطات يف توغــو . أو كيــان آخــر
ــهولكنــمبوجــب هــذا احلكــم  وطنيــة ملكافحــة الفــساد والتخريــب االقتــصادي  اللجنــة ال يف ّت  ُب

ــدما أعــاد   معظمهــا ــاةعن ــق  اجلن ــة التحقي ــسة يف مرحل أهنــم مــع  ، األمــوال أو املمتلكــات املختل
  .إلجراءات تأديبيةمع ذلك خضعوا 

ق  ال تتطــّرلكنــها،  علــى جتــرمي املتــاجرة بــالنفوذ أيــضا مــن القــانون اجلنــائي٢٠٨ املــادة وتــنّص
ــ.  غــري املوظــف العمــومي ستحقة لــشخص آخــراملــمليــزة غــري ا بــدورها ملــسألة ذ توغــو ومل ُتنفِّ

إسـاءة  " من اتفاقيـة مكافحـة الفـساد بـشأن           ٢١ إىل   ١٩األحكام املنصوص عليها يف املواد من       
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. ، علــى التــوايل"الرشــوة يف القطــاع اخلــاص " و"اإلثــراء غــري املــشروع " و" الوظــائفاســتغالل
ــادةفــذ وتن ــواد  و٩٨ امل ــة    ١٠٦ إىل ١٠٣مــن امل ــاً األحكــام املتعلق ــائي جزئي ــانون اجلن  مــن الق

 وسـوء اسـتخدام موجـودات       خيانـة األمانـة    مفهـوم    علـى أسـاس    باالختالس يف القطاع اخلـاص    
 .الشركة

 مــن اتفاقيــة مكافحــة ٢٣ أحكــام املــادة ٢٠٠٧ويتنــاول قــانون مكافحــة غــسل األمــوال لعــام  
 قـد   القـانون وكـان   .  كان قيـد املراجعـة     هذا القانون  أنَّ   ل الزيارة القُطرية  ولوحظ خال . الفساد
 لغــرب أفريقيــا وتوجيــه  االقتــصاديالنقــدي و اللتزامــات توغــو يف إطــار االحتــاد  امتثــاالً صــيغ

ــ االحتــاد ــول١٩ يف ؤرَّخامل ــّيوَت. ٢٠٠٢ســبتمرب / أيل ــانون   أنَّ نب ــذ  هــذا الق ــن مــن تنفي ــد مكّ  ق
تنفيـذ   تنفيذاً كامالً، وقـدمت توغـو قـضية تـربز            ٢٣من املادة   ) ب(و) أ (١الفقرتني الفرعيتني   

،  مـن املـادة نفـسها      )د( ٢إىل  ) أ( ٢ذت توغو أيـضاً الفقـرات الفرعيـة مـن           ونفَّ. هذه األحكام 
  ممـا يـضمن    ، املنصوص عليها يف القـانون اجلنـائي       واجلنحكل اجلنايات    اجلرائم األصلية  بتضمني
 ت الوحـدة الوطنيـة    ويف وقت إجـراء االسـتعراض، تلقّـ       . كنة من اجلرائم  أوسع جمموعة مم  تغطية  

.  مشبوهة، أُحيلت أربع قضايا منـها علـى القـضاء      معامالت عن   بالغا ٢٠الستخبارات املالية   ل
  املؤقـت تـسديد الب وصدر أمران بالتجميد يف قضيتني من هذه القضايا األربـع، كمـا صـدر أمـر        

 .بالغ يف قضية واحدةمل

  من القانون اجلنـائي يف توغـو إخفـاء ممتلكـات أو االحتفـاظ              ١٢٢ و ١٢١ و ٩٨املواد  وتتناول  
يــة مــن أفعــال  تلــك املمتلكــات متأّت هبــا عنــدما يكــون الــشخص املعــين علــى علــم بــأنَّاملتواصــل
 مـن اجلـرائم املنـصوص    اعـدد  أنَّ رغـم  مـن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد،         ٢٤ وفقـاً للمـادة      إجرامية

 توضـيحاً مت سـوابق قـضائية      وقُـدِّ . التوغوليـة التـشريعات   غري جمّرمـة يف      اقيةعليها يف هذه االتف   
 مـن القـانون     ١٦٦إىل   ١٥٧ واملواد مـن     ١٤٨ إىل   ١٤٠وتشمل املواد من    . تنفيذ هذا احلكم  ل

  .جرمية إعاقة سري العدالة أركان اجلنائي
    

    ٤٢ إىل ٢٦ األحكام العامة وإنفاذ القانون، املواد من - الفصل الثالث    
ألشـخاص  ل توغـو علـى املـسؤولية اجلنائيـة     يف  مـن القـانون اجلنـائي   ٤٣ إىل ٤٠ املواد من  تنّص

 مـن قـانون غـسل األمـوال لعـام          ٤٢ وال سيما فيما يتعلق بغسل األمـوال يف املـادة            ،االعتباريني
ــر القــانون هــذا و .٢٠٠٧ ــدااألخــري أكث ــق،    حتدي ــة التطبي ــاجلزاءات الواجب وهــو  فيمــا يتعلــق ب
  القـانون علـى    ويـنصّ .  على جمموعة واسعة مـن اجلـرائم األصـلية          كما سبقت اإلشارة،   يسري،

  . االشتراء العمومي  يف جمالأخرىجزاءات 
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ــ ــة    ذتونفَّ ــاً األحكــام العام ــو جزئي ــادتنيل توغ ــن ٢٨ و٢٧ لم ــة    ا م ــن اتفاقي ــث م ــصل الثال لف
 ١٢املواد مـن      وتشمل .٢٠٠٧غسل األموال لعام    ل اقانوهنا اجلنائي وقانوهن   مكافحة الفساد يف  

وجتـرِّم  . م مبوجـب اتفاقيـة مكافحـة الفـساد         من القـانون اجلنـائي املـشاركة يف فعـل جمـرَّ            ١٤إىل  
 تدبري فعـل إجرامـي علـى        ١٨٨ و ١٨٧ الشروَع يف ارتكاب جرمية، كما جترِّم املادتان         ٤املادة  

 كمـا . ة خيانة األمانة  جرمي االشتراك يف تتعلق ب مت توغو سابقة قضائية      وقدَّ .يد مجاعة إجرامية  
العلـم  لـة يف  أركـان اجلرميـة املتمثّ   مـن قـانون اإلجـراءات القـضائية     ٣٠٣ و٣٠٢تتناول املادتـان   

تقيــيم طرائــق اإلثبــات وفقــاً لقناعتــهم ل ســلطة تقديريــة واســعة لقــضاةل وختــوَّل ،والــدافعوالنيــة 
 .ملدينالشخصية، مع مراعاة معايري الواليات القضائية العاملة بالقانون ا

 ســنوات ١٠ مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى ٧ املــادة فتــرة التقــادم، تــنّصب وفيمــا يتعلــق
تـصنيف خمتلـف اجلـرائم       دتحـدّ يو. للمخالفـات ؛ وسـنة واحـدة      للجـنح  سنوات   ٥؛ و للجنايات

 إمكانية تعليـق العمـل بفتـرة         القانون على  وال ينصّ  .املقابلة هلا  املنصوص عليها شّدة اجلزاءات   ب
  . اجلاين املزعوم من يد العدالة يف حالة إفالتلتقادم ا

ا علـى شـكل عقوبـات بالـسجن     إمّـ ن وضع جزاءات مالئمة،    ، تبيّ ٣٠وفيما يتعلق بتنفيذ املادة     
 ١٢٩ إىل ١٢٧املـواد مـن    و٥٣ املـادة  عـن طريـق   ٣٠ مـن املـادة      ٢ الفقرة   وتنفَّذ .أو غرامات 

ــام  دســتور مــن ــواد١٩٩٢ع ــن؛ وامل ــام    ٤٤٧ إىل ٤٤٢  م ــة لع ــانون اإلجــراءات اجلنائي  مــن ق
وفيمـا يتعلـق    . من القانون املتعلق بالزعمـاء التقليـديني ووضـعهم يف توغـو            ٢٨؛ واملادة   ١٩٨٣
رفــع هــذه   ســلطة  حبــصانة أعــضاء اجلمعيــة الوطنيــة، ميلــك مكتــب اجلمعيــة وحــده       حتديــدا

، التقديريـة  القـضائية    ةالسلطمبمارسة  يف ما يتعلق    و. وزير العدل من  احلصانات بناًء على طلب     
عـضاء  أل جيـوز  مـن مث  و.املالحقـة تبعـا لـسلطة االدعـاء العـام التقديريـة          تعمل توغو وفقـاً لنظـام       

 وميكــن لقــضاة التحقيــق إصــدار قــرار بــرفض التحقيــق أو رفــض  رفــض الــدعوىالنيابــة العامــة 
بالنظـام  تعلـق   وحيكـم القـانون امل    . وختـضع أجهـزة النيابـة العامـة لـسلطة وزارة العـدل            . الدعوى
  .  األحكام املتصلة باجلزاءات التأديبية١٩٦٨للموظفني العموميني لعام  األساسي

املـواد ذات   بواسـطة     مـن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد        ٣١ادة  امل ذت توغو عددا من أحكام    قد نفَّ و
 مــن القــانون املتعلــق مبراقبــة ١٢٠و ١١٩؛ واملــادتني ١٩٨٠الــصلة مــن القــانون اجلنــائي لعــام  

ذت وُنفِّـ . ٢٠٠٧ من قانون مكافحة غـسل األمـوال لعـام           ٤٥؛ واملادة   ١٩٩٨خدرات لعام   امل
ــدِّ   ــاً، وقُ ــضاً عملي ــضائية مت هــذه األحكــام أي ــشأن إىل املــستعرضني ســوابق ق  غــري أنَّ.  هبــذا ال

 . إدارة املمتلكات املصادرةمثل ،وانب عّدةق جلالقانون التوغويل مل يتطّر
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أيِّ "عقوبات جنائيـة علـى       قانون اجلنائي ال من   ١٦٣ تفرض املادة    وفيما يتعلق حبماية الشهود،   
تأديبيــة مــن خــالل التهديــد أو   قانونيــة أو إجــراءات  شــاهد يفرشــو أو حيــاول يرشــوشــخص 

 ." أو اإلغـراء   االعتـداء أو تقـدمي الوعـود أو اهلـدايا أو           اخلـداع التعسف يف استخدام الـسلطة أو       
األمر ينطبق عملياً على الشهود واخلرباء وأقربـائهم الـذين           هذا   وأفادت السلطات يف توغو بأنَّ    

 أو عناوينــهم تغــيريعــن طريـق تــدابري منــها   ممــا قــد حيـدث مــن أعمــال انتقــام  احلمايــة ُتـوفّر هلــم 
ــدّخ ــ. إذا اقتــضى األمــر  ل قــوات األمــن ت ــادة   ومل ُتنفَّ ــة  ٣٢ذ عناصــر أخــرى مــن امل  مــن اتفاقي

 بــني حقــوق املتــهم واحلاجــة إىل محايــة  التوفيــق بــشأن كيفيــة وجــرى نقــاشمكافحــة الفــساد 
ِلَمـن   ٢٠٠٧ قـانون مكافحـة غـسل األمـوال لعـام        مبوجـب  مايـة احل وتـوفَّر . الضحايا والـشهود  
 .ة مشبوهة حبسن نّيأفعال  عنيقدمون بالغات

ذت توغـو أحكـام املـادة    ونفَّـ . باالشـتراء العمـومي  فيمـا يتعلـق   مـن االتفاقيـة    ٣٤ذت املادة  وُنفِّ
 إىل  ٦٤ واملـواد مـن      ٤ إىل   ١ من خالل املواد مـن       الضررتفاقية بشأن التعويض عن     اال  من ٣٥
 وتنطبـق هـذه األحكـام عمومـاً علـى مجيـع ضـحايا األفعـال            . من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٧٤

مــع  دعــاوى مدنيــة، ووجــود إمكانيــة رفــع دعــاوى مدنيــة مبــوازاة   رفــعاإلجراميــة مــن خــالل 
 . نائيةاجل الدعاوى

 ة املتعلقـ  ٣٦ذت توغـو جزئيـاً املـادة        ما يتعلق باإلطار املؤسسي ملنع الفـساد ومكافحتـه، نفَّـ          وفي
 الـشؤون االقتـصادية واملاليـة يف اللجنـة الوطنيـة            وحدة من خالل إنشاء     ،بالسلطات املتخصصة 

  أيـضاً علـى    تقـع  إنفـاذ القـانون   املـسؤولية عـن      غـري أنَّ  . ملكافحة الفساد والتخريب االقتـصادي    
. أعـضاء النيابـة العامـة وقـضاة التحقيـق        حتـت إشـراف       الشرطة الوطنية والشرطة القضائية    قعات

 القـضايا غالبـاً مـا تبقـى متراكمـة يف النظـام               التحقيقات تفتقر إىل الفعاليـة، وأُفيـد أنَّ        واعُترب أنَّ 
قـل   فريـق متن   ولـديها  علـى مكافحـة الفـساد        تلقّـت تـدريبا    الـشرطة القـضائية      غـري أنَّ   .القضائي

  . العامة للدولة وغريها من السلطاتهيئة التفتيشللتحقق يساعد 

ــ ــادة   ونفَّ ــاً أحكــام امل ــة مكافحــة الفــساد   ٣٧ذت توغــو جزئي ــة  مــن اتفاقي بالتعــاون مــع  املتعلق
 ٤٣ مـن القـانون اجلنـائي، واملـادتني     ١٨٩ و١٦ و١٥سلطات إنفاذ القانون مـن خـالل املـواد        

 مــن ٣٨أحكــام املــادة تنفَّــذ  ،وباملثــل .٢٠٠٧لعــام  مــن قــانون مكافحــة غــسل األمــوال ٤٤و
ــة مكافحــة الفــساد   ــا اتفاقي ــة جزئي ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــة  ،يف ق ــّين مــن املمارســة العملي  ويتب

 وحـصل تعـاون بـني       .هناك تعاونا وتنسيقا ُمرضيني على العمـوم بينـها         أنَّ   جهزة النيابة العامة  أل
  الوحـدة الوطنيـة    متـنظّ  قـانون غـسل األمـوال، إذ         السلطات الوطنيـة والقطـاع اخلـاص يف إطـار         

 وهيئـات  مـع املؤسـسات املاليـة         منتظمة الستخبارات املالية دورات تدريبية وجلسات إعالمية     ل
  الوطنيـة  اللجنـةُ كمـا ُتـشرك   .  مـن القـانون ذي الـصلة       ٥القطاع اخلـاص املـشار إليهـا يف املـادة           
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فاقيـة مكافحـة الفـساد مـن خـالل إذكـاء الـوعي               اخلاص يف اجلهود الراميـة إىل تنفيـذ ات         القطاَع
م ســوى مل يقــّد القطــاع اخلــاص غــري أنَّ. وعقــد حلقــات عمــل للــصياغة علــى الــصعيد الــوطين

 . الفسادحاالت  القليل من البالغات عن

 قــانون مكافحــة غــسل مــن خــالل املتعلقــة بالــسرية املــصرفية ٤٠ذت توغــو جزئيــاً املــادة ونفَّــ
وفيمــا .  بنطــاق هــذه األحكــامبعــة يف مــا يتعلــقاملّتحظــت املمارســة  ولو٢٠٠٧األمــوال لعــام 

 املتصلة بالواليـة القـضائية بـشأن األفعـال اإلجراميـة املنـصوص عليهـا يف               ٤٢يتعلق بتنفيذ املادة    
 .اتفاقية مكافحة الفساد، امتثلت توغو جلميع األسس اإللزامية للوالية القضائية

    
   ٥٠ إىل ٤٤ املواد من  التعاون الدويل،- الفصل الرابع    

 لعام  ٠١٦-٢٠٠٧ الصكوك القانونية ذات الصلة بالتعاون الدويل يف توغو القانون رقم            نتتضّم
مجهوريـة   املتعلق مبكافحة غسل األموال؛ ومعاهدة تـسليم املطلـوبني بـني مجهوريـة بـنن و                ٢٠٠٧

بني فرنسا وتوغـو؛ واتفـاق    القضائية واالتفاقية؛  االحتاديةيارينيجمجهورية  توغو ومجهورية غانا و   
 كــانون ١٠ يف ؤرَّخيــا املــريالتعــاون بــشأن شــؤون الــشرطة اجلنائيــة بــني بــنن وتوغــو وغانــا ونيج

 الـصكوك اإلقليميـة بروتوكـول اجلماعـة االقتـصادية لـدول             نتتضّمكما  . ١٩٨٤ديسمرب  /األول
 وال توجد أيُّ.  وحماربتهواتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد أفريقيا بشأن مكافحة الفساد غرب

 . التعاون الدويل يف قانون اإلجراءات اجلنائيةتنظّمدة فصول أو أحكام حمّد

تماسـات  لال واإلصدار االعتيـادي   التعاون الدويل  تعّدد عالقات  ولوحظ خالل الزيارة القُطرية عدم    
ــصلة بالفــساد   ــا يتعلــق  التفــويض القــضائي املت . ار باملخــدراتغــسل األمــوال أو االجتــ  رائمجبــ يف م

التماسـات التفـويض    البـّت يف      التعاون الـدويل ألنَّ     جمال يات يف  حتدّ  يواجه  القضاء ولوحظ أيضا أنَّ  
  .يستغرق وقتا طويال  الطلباتالنظر يفاملسؤول عن من طرف كبري قضاة التحقيق 

ــسليم  توال تــش ــة مقدِّ طلــوبني وجــود معاهــدة املرط توغــو لت   هــي و. مــة الطلــب  تربطهــا بالدول
تـسليم  ل ا املـذكورة أعـاله أحكامـ   والتـشريعات ن الصكوك تضّمتو.  املطلوبنيم مواطنيهاال تسلّ 

األطــراف يف هــذه  تــشملمــن مث فهــي املطلــوبني صــيغت وفقــاً لنطاقهــا املــادي واإلقليمــي، و  
 من اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنـع الفـساد وحماربتـه           ١٥على سبيل املثال، تنّص املادة      ف .الصكوك

 أنَّ"و"  على اجلرائم اليت حددهتا الدول األطراف وفقاً هلذه االتفاقيـة          تنطبق " هذه املادة   أنَّ على
ــةا هــذه يف إطــار الــيت تــدخل اجلــرائم  ــة للــدول  تعتــرب مندرجــة ضــمن  التفاقي  القــوانني الداخلي

لـدول األطـراف هـذه اجلـرائم يف         ا وتـدرِج . ب تـسليم املطلـوبني    األطراف بصفتها جـرائم تتطلّـ     
 املـادة   وتـنصّ ". بوصفها جرائم جيـوز تـسليم مرتكبيهـا        بينها هدات تسليم املطلوبني القائمة   معا
الدولة الطرف اليت ال تشترط يف تسليم املطلـوبني وجـود معاهـدة              " من املادة نفسها على أنَّ     ٤



 

20 V.11-87224 
 

CAC/COSP/IRG/I.1/1/Add.3

ب تــسليم هبـذا الـشأن تعتـرف بـاجلرائم الـيت تنطبـق عليهـا هـذه االتفاقيـة بوصـفها جـرائم تتطلّـ            
شــروط  اإلجــراءات وتبــسيط بالتعجيــل بتنفيــذ وفيمــا يتعلــق". لــوبني بــني الــدول األطــرافاملط

ل إرسـال الطلبـات      أحكامـاً ختـوّ    ٢٠٠٧ن قانون مكافحـة غـسل األمـوال لعـام           ، يتضمّ اإلثبات
ــدل      ــسخة إىل وزارة الع ــع إرســال ن ــة م ــة العام ــزة النياب ــدما يكــون  . مباشــرة إىل أجه مــن وعن

 لتقـدمي  مخـسة عـشر يومـاً        امـدهت جيـوز حتديـد مهلـة       مات إضافية،    احلصول على معلو   الضروري
  . ذلك مع طبيعة القضيةتعارض إذا هذه املعلومات إالّ

اتفاقيــة تــسليم املطلــوبني بــني  مــن خــالل  مــن اتفاقيــة مكافحــة الفــساد إال٤٥ّذ املــادة ومل ُتنفَّــ
ــا و     ــة غان ــو ومجهوري ــة توغ ــنن ومجهوري ــة ب ــا االحت مجهوري ــة نيجريي ــةمجهوري ــن مث فهــي   ادي   وم

 ه مـن املعاهـدة علـى أنـ        ١٤من املـادة     ١وتنّص الفقرة   . ال تنطبق سوى على األطراف املتعاقدة     
مـن احلريـة، بنـاًء        عليـه باحلرمـان    ُحكـم  الدول األطـراف املتعاقـدة    مواطن من   أيِّ  جيوز تسليم   "

دولـة لقـضاء    إىل سـلطات تلـك ال      موافقتـه كتابـةً،   و على طلب الدولة الـيت يكـون مـن رعاياهـا          
 أن ُيطلـق سـراح هـذا       جيـوز وال  .  تكـاليف النقـل    مـة الطلـب   مقدِّل الدولـة    وتتحمّـ . فترة عقوبته 

 ".أصدرت حكما حبقه الدولة اليت مبوافقة الشخص قبل هناية فترة عقوبته إالّ

تـــسليم و فيمـــا يتعلـــق باملـــساعدة القانونيـــة املتبادلـــة  وتنطبـــق الـــصكوك والتـــشريعات نفـــسها
 وزيـر   وأُبلـغ املـستعرضون أنَّ    . سواءال علىتطبيق مادياً وجغرافياً    النطاق  حيّد من    ااملطلوبني، مم 

 بـه   االتـصال بيانـات   و .ركزيـة بـشأن املـساعدة القانونيـة املتبادلـة         املسلطة  الـ  هو صـاحب   العدل
؛ +٢٢٨٢٢٢١٠٩٧٥: ؛ اهلــاتفP.O. Box 121, Lomé, Togo :العنــوان الربيــدي :كالتــايل 

وتشترط توغو ازدواجية التجرمي غـري أهنـا تـسعى     .justice@justice.gouv.tg: الربيد اإللكتروين 
. وفقاً جلملة أمور منها التزاماهتا مبوجب اتفاقية االحتاد األفريقـي          مبرونةالقاعدة  هذه  إىل تطبيق   

 أسـباب الـرفض،   بـشأن  وحـده أحكامـاً   ٢٠٠٧ لعـام    ن قـانون مكافحـة غـسل األمـوال        ويتضّم
  .السرية املصرفيةيشمل  ال وهواملشمولة يف ذلك القانون، ضمن نطاق اجلرائم 

 مـن   ٤٧ املـادةَ تنفيـذا جزئيـا      ٢٠٠٧ من قـانون مكافحـة غـسل األمـوال لعـام             ٤٧ ذ املادةُ نفَّوُت
عنـدما تعتـرب    : "اتفاقية مكافحة الفساد املتعلقة بنقل اإلجراءات اجلنائية، إذ تـنّص علـى مـا يلـي               

أفريقيـا،   االقتـصادي لغـرب   والنقـدي    الـدول األعـضاء يف االحتـاد      عاء العام يف إحـدى      هيئة االدّ 
بـدأت بالفعـل تواجـه       إجـراءات  أو مواصـلة     الشروع يف إجـراءات جنائيـة       سبب كان، أنَّ   أليِّ

جيـوز   ،بفعاليـة علـى األراضـي الوطنيـة      اإلجراءات اجلنائيـة   تنفيذه من املمكن    أنو عوائق كبرية، 
 . املختـصة اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة ضـّد اجلـاين املزعـوم               تطلب من الـسلطات القـضائية      هلا أن 
 دولـة أخـرى، وعنـدما       سـلطات  الطلـب مـن      يقـدَّم  عنـدما أيـضا    أحكام الفقرة الـسابقة      وتنطبق

 ُيرفـق و. تقـدمي طلـب للغـرض نفـسه        عـاء الوطنيـة    يف تلك الدولة هليئة االدّ     الساريةالقواعد  جتيز  
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واملعلومـات املوجـودة يف   واألشياء  وامللفات املستنداتو بالوثائق نقل اإلجراءات اجلنائية   طلب
  ".مة الطلبعاء يف الدولة مقدِّحوزة هيئة االّد

 من اتفاقية مكافحة الفساد املتعلقة بالتعاون يف جمال إنفاذ القـانون  ٤٨ذت توغو جزئياً املادة   ونفَّ
 مـن بروتوكـول   ١٥ه واملـادة   من اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد وحماربت       ١٨من خالل املادة    

أفريقيـا بـشأن مكافحـة الفـساد واتفـاق التعـاون بـشأن شـؤون          اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب    
الشرطة اجلنائية بني مجهورية بـنن ومجهوريـة توغـو ومجهوريـة غانـا ومجهوريـة نيجرييـا االحتاديـة            

ــ ــسمرب / كــانون األول١٠ يف ؤرَّخامل ــاون وترمــي هــذه األحكــام إىل تع . ١٩٨٤دي ــز التع بــني  زي
التواصـل املنـتظم بـني هـذه         ولـوحظ خـالل الزيـارة القُطريـة       . األطـراف  الدول يف أجهزة الشرطة 

 مـن  ٤٩ذت توغـو جزئيـاً املـادة      ونفَّـ .  بواسطة املكاتب املركزية الوطنية التابعـة لإلنتربـول        الدول
 اجلماعـة االقتـصادية   اتفاقية مكافحة الفساد املتعلقة بالتحقيقات املشتركة مـن خـالل بروتوكـول      

  .  اخلاصةيبأساليب التحّر  املتعلقة٥٠ ولكنها مل تطبق املادة ،أفريقيا لدول غرب
    

     املساعدة التقنية منحتياجاتاالالتوصيات و  - ٤  
 خــالل عمليــة  نــةاملبّي اإلصــالحية أثنــت الــدول األطــراف املــستعرِضة علــى توغــو جلهودهــا      

 مــشروع القــانون املتعلــق مبكافحــة الفــساد الــذي    شــأنمــن أنَّ وارتئــي. االســتعراض القُطريــة
 بعـد يف    ُتـدرج  أحكـام اتفاقيـة مكافحـة الفـساد الـيت مل          معظم   ذينفَّأن   ُعرض على املستعرضني  

 املــستعرضون توغــو علــى تــسريع وتــرية هــذه  وحــثّ. يف البلــد واملؤســسي  القــانويناإلطــارين
 اجلمعيـة الوطنيـة     وعرضه على القانون  اإلصالحات وال سيما دعم االنتهاء من صياغة مشروع         

ذ اتفاقيـة مكافحـة     ن مـشروع القـانون أحكامـاً قانونيـةً تنفِّـ          تضّميو. اعتمادهو تهمناقش من أجل 
 مـشاركة جهـات     وكانـت  .هيئة جديدة ملكافحة الفساد    تنشأ مبوجبه  مؤسسياً   وعنصراالفساد  
  . العمليةعنصراً أساسياً يف هذه على الصعيد الوطين  صاحبة مصلحةأخرى 

 اهليئــات عــدد مــن وتعزيــز تــشجيع مواصــلة ال بــّد مــن ،القــائم  املؤســسيباإلطــاروفيمــا يتعلــق 
ــه   ــساد ومكافحتـ ــع الفـ ــة مبنـ ــة   . املعنيـ ــدة الوطنيـ ــسابات والوحـ ــة احلـ ــة مراجعـ ــت حمكمـ  وكانـ

أهــم  وهيئــة التفتــيش العامــة التابعــة للدولــة     االشــتراء العمــومي الســتخبارات املاليــة وجلنــة   ل
  .ال بّد من تعزيزهااليت يف األعوام األخرية و اليت بدأت عملها ؤسساتامل

 .دة األطـراف   إبـرام معاهـدات ثنائيـة ومتعـدّ         علـى  تشجيعالوعلى صعيد التعاون الدويل، ينبغي      
يف مـشروع القـانون املتعلـق       ا  إمّـ دة بشأن التعـاون الـدويل       إدراج تشريعات حمدّ  ومن الضروري   

 مــن مــن أجــل تنفيــذ أحكــام الفــصل الرابــع جــراءات اجلنائيــةمبكافحــة الفــساد أو يف قــانون اإل
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مالحظـات بـشأن مـشروع      بتقـدمي   ضون واألمانـة     اخلـرباء املـستعرِ    وقـام .  تنفيذاً كـامالً   االتفاقية
ــاًء علــى طلــب توغــو مبوجــب الفقــرة   ،قــانون مكافحــة الفــساد   مــن املبــادئ التوجيهيــة  ٣٣ بن

هـذا القـانون    من شأن     أنَّ وارتئي. عراضات قطرية  بشأن إجراء است   للخرباء احلكوميني واألمانة  
 . القائمةاألنظمة  أو القوانني يفبعد  معظم أحكام اتفاقية مكافحة الفساد اليت مل ُتدرجتنفيذ 

ا توغــو يف تنفيــذ الفــصلني الثالــث والرابــع، أي املــوارد هــيات الــيت تواجهالتحــّدوُحــّددت طبيعــة 
إىل مجلـة   ذلـك   يعـود   و .وانعـدام التنـسيق بـني الوكـاالت       ودة  احملـد البشرية واملاليـة والتكنولوجيـة      

نقل عمل اللجنة الوطنية القائمة ملكافحة الفساد والتخريـب          طول الوقت الذي يتطلبه   أمور منها   
 املتعلـق  مشروع القـانون     املنصوص على إنشائها يف    اهليئة اجلديدة ملكافحة الفساد    إىلاالقتصادي  

عائقـاً   والشرطةلت القدرات احملدودة لقطاعي القضاء      وسع، شكّ  أ وعلى نطاق . كافحة الفساد مب
  . جرائم الفسادمرتكيب إدانةو فعالية التحقيق واملالحقة القضائية إضافيا أمام

 علـى   املساعدة التقنيـة الـيت ُحـددت خـالل الزيـارة القُطريـة املـساعدةَ               من حتياجاتاال وتشمل
معاهـدات منوذجيـة بـشأن التعـاون الـدويل          و  منـوذجي  قـانون وطُلب وضـع    . صياغة التشريعات 

. من أجل توحيد ومواءمة اإلطار القانوين القائم لتسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة            
 .قواعد السلوك مدونات لوطلبت توغو أيضاً املساعدة على صياغة

ملساعدة على بناء قدرات    امن أجل تنفيذ االتفاقية بفعالية،       ه من املهم للغاية،   وبّين االستعراض أن  
 بــصفة عامــة وكــذلك فيمــا يتعلــق مبــشروع القــانون بــصفة خاصــة، أصــحاب املــصلحة املعنــيني، 

قطــاعي ب التــدريب اخلــاصأمهيــة ط الــضوء علــى وُســلِّ .بعــد أن تعتمــده اجلمعيــة الوطنيــةوذلــك 
اعُتـرب   كمـا . لتحـديث قطـاع القـضاء       يف الربنـامج احلـايل     إدراجـه ميكـن    الـذي ،  والشرطةالقضاء  

  .حتياجاتضمن اال التدريب املتخصص خلرباء مكافحة الفساد والتدريب على التعاون الدويل

توغـو مـن     متكـني ا  موطلبت توغو أيضاً املساعدة على وضع استراتيجية وخطة عمل مـن شـأهن            
.  عن عملية االستعراض القُطرية تنفيـذاً كـامالً        املنبثقة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد والتوصيات    

  حمــلّحتــلّ ويــنّص مــشروع قــانون مكافحــة الفــساد علــى إنــشاء جلنــة جديــدة ملكافحــة الفــساد 
وتّتبـع   وُتعـّزز الـصالحيات املخّولـة هلـا       اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد والتخريـب االقتـصادي،         

 ديــدة وتــسيري عملــها يف اجللجنــة الإنــشاء   علــىاملــساعدةوسيــستفاد أيــضا مــن  .مشوليــا اهنجــ
 فيهـا علـى     والتحقيـق ومنع اجلرائم    التنسيقمن حيث    وعلى األخص  ،مهامها  تنفيذ منمتكينها  

  . ومتابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد يف توغوالصعيد الوطين
 
 


