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       وافيةخالصة  -اًثاني  
     رواندا    

   تنفيذ سياق يف لرواندا يواملؤّسس القانوين اإلطار عن عامة حملة: مقّدمة  - ١  
    الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية

 املرسـوم بقت عليهـا   ، وصـدَّ  ٢٠٠٤ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٣٠عت رواندا علـى االتفاقيـة يف        وقَّ
ــدا صــك و. ٢٠٠٥ ديــسمرب/ كــانون األول٢٧خ  املــؤر٥٦/٠١َّ الرئاســي رقــم  أودعــت روان

  .٢٠٠٦ أكتوبر/ تشرين األول٤ لدى األمني العام يف هاتصديق
ــة  و ــى االتفاقي ــصديق عل ــل الت ــدا ،قب ــم   ٢٠٠٣أغــسطس /آب ٧  يف اعتمــدت روان ــانون رق الق

  .جرائمما يتصل به من  الفساد ووقمع بشأن منع ٢٣/٢٠٠٣
  )١(:هيقة مبكافحة الفساد يف رواندا التشريعات املتعل

 مدونــة بــشأن ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول ١٠  املــؤرَّخ٦١/٢٠٠٨ القــانون العــضوي رقــم  •
  ة؛عموميسلطات املؤسسات ال لالسلوك

 بــشأن ماليــة ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول ١٢  املــؤرَّخ٣٧/٢٠٠٦ القــانون العــضوي رقــم   •
  وممتلكات الدولة؛

غــسل   بــشأن منــع وقمــع٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول ٩  املــؤرَّخ٤٧/٢٠٠٨ القــانون رقــم  •
  األموال ومتويل اإلرهاب؛

  ة؛عمومي بشأن املشتريات ال٢٠٠٧مارس /آذار ٢٧ املؤرَّخ ١٢/٢٠٠٧القانون رقم   •
 بــشأن تنظــيم مكتــب ٢٠٠٣أغــسطس /آب ١٥ املــؤرَّخ ٢٥/٢٠٠٣القــانون رقــم   •

  املـؤرَّخ  ١٧/٢٠٠٥رقـم    انونلة بالق لة واملكمِّ  بصيغته املعدَّ  ه،أمني املظامل وسري عمل   
  ؛٢٠٠٥مايو /أيار ١٨

الفـساد    بـشأن منـع وقمـع      ٢٠٠٣أغـسطس   /آب ٧ املـؤرَّخ  ٢٣/٢٠٠٣القانون رقـم      •
، OL/01/2012 العـضوي   مبوجـب القـانون    امللغى غري    اجلزء جرائم يف ما يتصل به من     و

   قانون العقوبات؛بشأن ٢٠١٢ مايو / أيار٢املؤرَّخ 
───────────────── 

 يف تقرير االستعراض وتتناول بوجه خاص جمسَّدةحدثت بعض التغيريات التشريعية أثناء االستعراض، وهي  )1(  
القانون العضوي بشأن قانون العقوبات وقانون محاية املبلغني عن املخالفات وتعديل قانون املشتريات 

  .ةعموميال
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الــذي يقــضي   ١٩٧٧أغــسطس /آب ١٨خ  املــؤر٢١/٧٧َّم  رقــ التــشريعياملرســوم  •
   قانون العقوبات؛بوضع

 بــشأن تنظــيم وحــدة  ٢٠١١مــايو /أيــار ٣٠ املــؤرَّخ ٢٧/٠١املرســوم الرئاســي رقــم    •
  .تهاومهمها عملوسري االستخبارات املالية 

 يئـات وتتجمـع اهل روانـدا،   يف  يف مكافحـة الفـساد   العديد مـن املؤسـسات الروانديـة دوراً        يويؤّد
مكتـب أمـني     ن اجمللـس مـن    ويتكّو. االستشاري ملكافحة الفساد    اجمللس الوطين   إطار  يف ةاملؤسسي

العليـا وجهـاز املخـابرات الـوطين والـشرطة           احملكمـة و للمالحقـة القـضائية   وطنية  اليئة  اهلاملظامل، و 
ــة،  ــدل  اإلدارةوزارةوالوطني ــة ووزارة الع ــة  .  احمللي ــديالت جاري ــة تع   شــؤونة وزارإلدخــال ومث

 ماليــة لــشؤون ومكتــب املراجــع العــام ةعموميــ اللمــشتريات ل روانــدامكتــبرئاســة اجلمهوريــة و
  .الدولة

 عمـومي وهـو كيـان   . ومكافحتـه  منـع الفـساد    يف نظـام  وطنيـة  هيئة مكتب أمني املظامل هو أهم    و
 مويـتم حتديـد تنظـي      ،منه ١٨٢ و ١٧٦ دستور مجهورية رواندا، يف املادتني        مبوجب نشأ م مستقل
ــب ــه  وســري املكت ــم  عمل ــانون رق ــؤرَّخ ٢٥/٢٠٠٣يف الق ــد٢٠٠٣َّأغــسطس /آب ١٥ امل ل  املع
 يف   للمكتـب  املهـام الرئيـسية   و. ٢٠٠٥ مايو/أيار ١٨ املؤرَّخ ١٧/٢٠٠٥ بالقانون رقم    واملكمِّل

  الـدوائر  اجلـرائم يف مـا يتـصل بـذلك مـن    منع وحماربة الظلم والفـساد و   هي   إطار مكافحة الفساد  
 ومـوظفي كبار املـسؤولني احلكـوميني      ل التصرحيات عن الثروة  تلقي وفحص   و ؛واخلاصةة  عموميال

مدونـة    تنفيـذ  وضـمان متابعـة    ؛ةعموميـ  عـن املمتلكـات واألمـوال ال       نياملـسؤول  الدولة، واملوظفني 
 اجمللس االستـشاري الـوطين      يفالتنسيق    وضمان ؛ةعمومياملؤسسات ال وقواعد السلوك للسلطات    

  .الفساد ملكافحة
 يـشمل  وهـو . روانـدا  يف  الـشرطة الوطنيـة  ي جهازاملؤسسة الرئيسية األخرى ملكافحة الفساد ه   و

 مثـل الفـساد     ، يف بعـض املواضـيع      إالَّ ، األوليـة  ات التحقيقـ  تـستأثر بـإجراء   ، الـيت     القضائية الشرطة
  االختـصاص إىل مؤسـسات أخـرى    أيـضاً  القانونمينح، حيث   واملخالفات الضريبية وما إىل ذلك    

 مــن خــالل  لالســتخباراتهنــاك شــبكة واســعةفأمــا بالنــسبة للكــشف عــن الفــساد، . صــصةمتخ
 هنــاك خاليــاو. مــع القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص ال التعــاون الفعَّــإىل جانــب البلديــةالــشرطة 

يف  التحقيقاملكلفـة بـ   ديريـة   امل يفولة عن التحقيقـات اجلنائيـة و      ؤ املس اإلداراتفساد يف   ملكافحة ال 
  .الفساد يف أفعال لتحقيقا ومهمتها اليت أنشئت مؤخراًو ،اليةاجلرائم امل

 أراضـي اجلـرائم املرتكبـة يف      كـل    مالحقـة  عـن    ةاملـسؤول ي   ه للمالحقة القضائية اهليئة الوطنية   و
 صة، مت إنــشاء وحــدة متخّصــ٢٠٠٦عــام ذ منــو. التحقيقــاتهــي الــيت تــشرف علــى روانــدا و
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هــو  تقريــر املراجــع العــام حلــسابات ماليــة الدولــة و. االقتــصادية الحقــة اجلــرائممب فقــط مكلفــة
  .املصدر الرئيسي للمعلومات عن اجلرائم االقتصادية

، خاصــة يف تطبيــق القــانون الفــساد  يف مكافحــة دوراً روانــدا أيــضاً يفالبنــك املركــزيويــؤدي 
متويــل  بــشأن منــع وقمــع غــسل األمــوال و ٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول ٩ املــؤرَّخ ٤٧/٢٠٠٨رقــم 

 الـربامج    إطـار   يف ةساعداملـ  يقـدم هلـا   املالية و وحدة االستخبارات    ويتعاون البنك مع     .اإلرهاب
هلــا يتــيح ممــا ،  روانــدا يفبالفعــل داخــل البنــك املركــزيعملــها  ومتــارس هــذه الوحــدة. التقنيــة

  .تاجهاحتاليت   إمكانية الوصول املباشر إىل املعلوماتأي، البنكالوصول إىل شبكة إمكانية 
حلـسابات   مثل مكتب املراجـع العـام   ،مكافحة الفساد  تتدخل يف أنشطة   أخرىت  مؤسساومثة  

ــة،  ــة الدول ــبمالي ــدا  ومكت ــشتريات ال روان ــللم ــستقلة و ة،عمومي ــة امل ــشأن  اللجن  لالســتئناف ب
  .ةعمومي الاملشتريات

    
    القانون وإنفاذ التجرمي: الثالث الفصل  - ٢  

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

  
اجلـرائم  ما يتـصل بـه مـن    الفساد و  بشأن منع وقمع  ٢٣/٢٠٠٣ من القانون رقم     ٢املادة  حتدِّد  

 االتفاقيـة،   الـذي حتـدده    للمعـىن     وفقاً العمومي مفهوم املوظف    ")٢٠٠٣ عام   قانون"فيما يلي   (
  مهمـا  ،عموميـة  يتمتـع بـسلطة    شـخص    أيَّ "عمـومي الف  وظـ امل" يعـين    )ج(" :على النحو التايل  

عـن طريـق االنتخـاب أو تفـويض         ، سـواء    عموميا  شخص يشغل منصباً   ، أو أيَّ  تهاكانت درج 
 يف إدارة ممتلكـات الدولـة،   يـسهم  ،عموميـة  دائـرة الدولة أو  جانب  من واملكلف مبهّمة السلطة  

  ".عمومية  شركة أو مؤسسةأو، عمومية مصلحة  أوحمافظة أو مدينةأو إدارة منطقة أو 
األجــزاء نَّ  أل مبعنامهــا الواســعالرشــو واالرتــشاء الروانــدي يتنــاول التــشريعوعــالوة علــى ذلــك، 

املقـصود  الرشـو    فـإنَّ وهكـذا،   ". اخلـاص "و" العام" يز بني مت ال   ٢٠٠٣ذات الصلة من قانون عام      
ولـذلك  ". مكلف بوظيفـة  شخص آخر    "جتاه"  شخص أيُّ " ما يقوم به    هو ١٦ إىل   ١٤ املواديف  
والفقـرة   ،١٦من املادة    ١ الفقرةو،  ١٥من املادة   ) أ(الفقرة الفرعية   أحكام  تفي ب  املادة    هذه فإنَّ

 أيُّ"  مـصطلح  ستخدم أيـضاً  يـ ،  باالرتـشاء وفيمـا يتعلـق     .  مـن االتفاقيـة    ٢١  من املـادة   )أ( الفرعية

───────────────── 
  .من قانون العقوبات اجلديد ٦٤٩ إىل ٦٣٣املواد  )2(  
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مـن املـادة     ٢الفقـرة   و،  ١٥ادة   مـن املـ    )ب( الفقرة الفرعية  تطلباتمب مما يسمح بالوفاء  ،  "شخص
  .االتفاقية من ٢١املادة من ) ب( والفقرة الفرعية، ١٦

علـى  ،  اللـتني تنطبقـان   ،  ٢٠٠٣ من قانون عام     ٢٠ و ١٩جترمي املتاجرة بالنفوذ يف املادتني      ويتم  
 .على املوظفني العموميني فقطشخص وليس أيِّ  على، غرار املواد املذكورة

    
    )٢٤و ٢٣ تانداملا (اءاإلخف األموال، غسل    

االتفاقيـة مبوجـب القـانون        مـن  ٢٣لمادة  لاألحكام الرئيسية   موضع التنفيذ    رواندا   وضعتقد  ل
ف تعـرّ و. غـسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب       ملنـع    ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلـول  ٩ املؤرَّخ ٤٧/٢٠٠٨

 ٢٣املـادة  ن  مـ ١الفقـرة    لنقـاط خمتلفـة مـن    وفقـاً غسل األموالجرمية  قانونال  هذا  من ٢املادة  
 من املـادة    ٢الفقرة  من  ) ب(و) أ( الفقرتني الفرعيتني  قانونال من   ٥تطبق املادة   و. من االتفاقية 

. مــن اجلــرائم الــيت ينطبــق عليهــا القــانون   جمموعــة واســعةحتديــد مــن االتفاقيــة مــن خــالل ٢٣
  .أخرى يف أراضي دولة  وقائع اجلرميةميكن أن ترتكبو

مــن ) د( الفقــرة الفرعيــة ، علــى النحــو املتــوخى يفتــودع بعــد مل اأهنــ إىل وقــد أشــارت روانــدا
 القوانني املشار إليهـا يف هـذه   اً مننسخ  األمني العاملدى من االتفاقية، ٢٣ من املادة ٢الفقرة  
تنظيمهـا   يتحـدد وحـدة اسـتخبارات ماليـة،         إنـشاء   علـى   أيضاً ٢٠٠٨  عام وينص قانون . املادة

أنَّ البلـد بـ   تـه  زيارأثنـاء  فريـق االسـتعراض  بلغ  وأُ. وم رئاسي  مبوجب مرس  وسري عملها ومهامها  
  .الوطنية  الشرطة من أفراديعمل فيهاداخل البنك املركزي، وهذه الوحدة تعمل بالفعل 

 الفقـرة الفرعيـة    يفعلى نطاق أوسـع     م  ّرجم من االتفاقية،    ٢٤اإلخفاء باملعىن املقصود يف املادة      و
 مـن قـانون   ١٧٩ املـادة  كـذلك يف ، و٢٠٠٨  عـام  قـانون  مـن ٢ املـادة     مـن  ١الفقـرة    من) ب(

 .) من قانون العقوبات اجلديد٣٢٦املادة ( العقوبات
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ املواد (املشروع غري اإلثراء ؛الوظائف استغالل إساءة االختالس؛    
 ة واخلاصـة يف   عموميـ  األمـوال ال   العقوبات منع تـسريب واخـتالس      من قانون    ٢٢٠املادة  تتناول  

 أو االخــتالس يف حــاالت  الــصادرة روانــدا العديــد مــن األحكــام ذكــرت، وممارســة الوظــائف
املـادة   شريوإذ تـ  .  موظـف عمـومي    جانـب مـن   استعمال غري مشروع لألموال     أيِّ  أو  تسريب  ال

 مـع   تـشري الفإهنـا   زالـة،   اإل أو    أو التبديـد    االختالس  التسريب أو  قانون العقوبات إىل   من   ٢٢٠
أيِّ تــوي علــى فإهنــا ال حتوباإلضــافة إىل ذلــك، . مات أخــرى غــري مــشروعةذلــك إىل اســتخدا

  مـن قـانون  ٤٢٤ملـادة   وال تغطـي ا . شخص أو كيان ثالـث   جانب عنصر من عناصر الربح من    
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عـاجل املـادة    ت و ؛يانـة األمانـة   خب فيمـا يتعلـق   املمتلكات يف القطاع اخلاص،      جزئياً العقوبات سوى 
  .ختالس يف القطاع اخلاصاالعاقب ت و الثغرةهذه من قانون العقوبات اجلديد ٣٢٥

 مبوجـب املـادة      جزئيـاً  ، إسـاءة اسـتغالل الوظـائف      بـشأن  من االتفاقيـة،     ١٩أحكام املادة   وتنطبق  
 غـري    آخـر  ربـح أيِّ  هديـة أو    أيِّ  ، بـ   [...]يطالـب كل من   " مّراليت جت  ٢٠٠٣ من قانون عام     ١١

  ."[...]عمل غري قانوين اً بذلك لقاء القيام ب الغري أو الذي يقبل وعد أم لصاحلمشروع لصاحله
م ّروجتـ . ٢٠٠٣  عـام  من قانون  ٢٤ من االتفاقية مبوجب املادة      ٢٠أحكام املادة   ب رواندا   وتفي

 أيُّ اإلثـراء غـري املـشروع        جبـرم  يكون مذنباً : " اإلثراء غري املشروع على النحو التايل      هذه املادة 
ــة موظــف ــرى آخــرشــخص  أو أيُّ دول ــات    دون أيث ــن إثب ــتمكن م ــذا أنَّ ن ي ــراءه ــادل الث  ع
وغرامــة   ســنوات،٥ إىل ٢ مــن  الــسجن عقوبــةي هــ املنــصوص عليهــاالعقوبــاتو". وقــانوين

 وكـذلك  ،قـانوين ال مل يثبـت منـشؤها     األصـول الـيت    قيمـة    أضـعاف  ١٠إىل  ضعفني  تتراوح من   
اإلثـراء غـري    ول  وهكـذا يتنـا   . اإليرادات حكماً اليت هي موضـوع املخالفـة       مصادرة األصول أو    

  . شخص آخر أيَّالعموميني كما يتناول نيوظفاملاملشروع 
    

    )٢٥ املادة (العدالة سري إعاقة    
 مــن قــانون ٢٣٣ و٢٣٠و ٢١١ املــواد مبوجــب مــن االتفاقيــة ٢٥أحكــام املــادة ب روانــدا تفــي

 الـشهود يف   رشـو م   نـص عـام جيـرّ      هي عبـارة عـن     من قانون العقوبات     ٢١١املادة  و. العقوبات
 املــادة ومــع ذلــك، ال تــستهدف.  أم التــأثري رشــوســواء كــان لــذلك الإجــراءات قانونيــة، أيِّ 

 الفقــرة الفرعيــةتطلبــات مب ٢٣٣ و٢٣٠ وتفــي املادتــان. عناصــر اإلثبــات عرقلــة تقــدمي صـراحة 
 ".التمرد"استخدام مصطلح ب من االتفاقية ٢٥من املادة ) ب(
    

    )٣()٢٦ ةاملاد (االعتبارية لشخصياتا مسؤولية    
 ٢٠٠٣عــام  مــن قــانون معــني يف فــصل ة االعتباريــالشخــصيات روانــدا مــسؤولية حــدَّدتقــد ل
 املـادة  وهكـذا، فـإنَّ  .  بشأن مكافحة غسل األمـوال   ٢٠٠٨ من قانون عام     ٥٠املادة  كذلك يف   و

اخلاصـة،  أم ة  عموميـ  ال  سـواء  ،ة االعتباريـ  الشخـصيات "أنَّ   تنص علـى     ٢٠٠٣ من قانون عام     ٣١
 هـذا القـانون، عنـدما ترتكـب مـن      ينص عليهاجرائم ما يتصل به من سؤولة عن الفساد ومتعترب  

ســلطة اختــاذ ) ب( ؛ أو متثيــلســلطة)  أ([...]قبــل ممثلــيهم أو أولئــك الــذين يــشغلون مناصــب   
". اارتكاهبـ علـى   خـرين   اآل أو الذين حرضوا     املتواطئني) د( سلطة التحكم؛ أو  ) ج( ؛ أو القرارات

───────────────── 
  . من قانون العقوبات اجلديد٦٤٩ و٣٢املادتان  )3(  
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 هــذا القــانون كمــا يف ، يفاملــسؤولية اجلنائيــة لألشــخاص االعتبــاريني فــإنَّلــك، وباإلضــافة إىل ذ
  .املتواطئني معهممثليهم أو مل املالحقات القضائية اإلفراديةستبعد ت غسل األموال، ال قانون
 علــى غرامــة قــدرها ٢٠٠٣ مــن قــانون عــام ٣٣ و٣٢ املادتــان  فتــنصبالنــسبة للعقوبــات،أمَّــا 

 طلـوب أو امل ،  املقبـول  أو   املقبـوض  غـري املـشروع      الربحة أضعاف قيمة    مخسة أضعاف إىل عشر   
 تزيـد عـن     ال ملـدة    العموميـة  املـشتريات   املـشاركة يف   واالسـتبعاد مـن   أو املمنوح أو املوعود به،      

 ، تبعـاً بـشأن غـسل األمـوال      ٢٠٠٨قـانون عـام     ويـنص   .  اإلدانـة  نشر حكـم   إىل جانب    سنتني،
نــشطة أل مباشــرة أو غــري مباشــرة ممارســة مــن هنــائيظــر  فــرض ح‘١‘: ، علــىخلطــورة الوقــائع

تكــون عنــدما  لاحلــ‘ ٣‘؛  ملــدة مخــس ســنوات علــى األقــل   املنــشأةإغــالق‘ ٢‘؛ مهنيــة معينــة
  .الوقائع اجملّرمة الرتكاب الشخصية االعتبارية قد أنشئت

    
    )٢٧ املادة (والشروع املشاركة    

،  وكــذلك٢٠٠٣ص عليهــا يف قــانون عــام  مــت روانــدا املــشاركة يف اجلــرائم املنــصو قــد جّرل
 يفاملتــواطئني أنَّ يــنص علــى الــذي قــانون وال  ســبقالــذيوبــصفة عامــة، يف قــانون العقوبــات  

جلرمية، إال يف احلـاالت الـيت       ا نفس    مرتكيب نفس العقوبات اليت تفرض على    ل خيضعون  ما جرمية
 علـى  ٢٠٠٣ن عـام   مـن قـانو  ٢٩ و٢٨ن ا املادتـ  وتـنص .ينص فيها القانون على خالف ذلـك     

  اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون يعاقـب بـنفس العقوبـات الـيت     املتواطئ يف ارتكاب  "أنَّ  
 حبـق  إجـراءات    تتخـذ أيُّ   حىت لـو مل      وميكن مالحقة املتواطئ   ." هذه اجلرائم  و مرتكب يعاقب هبا 

 . اجلرائمبالنسبة لكل، عملية الشروع قانون العقوبات أيضاًوجيّرم . اجلاين
    

    )٣٧و ٣٠ املادتان (القانون إنفاذ سلطات مع التعاون واجلزاءات؛ واملقاضاة املالحقة    
 وكـذلك يف    ٢٠٠٣عـام    مـن قـانون    )٤(١٥ إىل   ١٠ يف املـواد مـن       جـزاءات  روانـدا علـى      تنص

 ٣٠ املـادة   مـن ١الفقـرة    ، والـيت تفـي مبتطلبـات      ٢٠٠٨عـام    مـن قـانون      ٥١ إىل   ٤٨ املواد من 
 الطبيعـيني األشـخاص    علـى عقوبـات بالـسجن وغرامـات علـى            املواد هذه   تنصو .تفاقيةاالمن  
عقوبـات  ب مـصحوبة  الرئيـسية  العقوبـات هذه  و.  عن غرامات على األشخاص االعتباريني     فضالً

 قـضائي  حـصانة أو امتيـاز     وجـد أيُّ  ت أنـه ال      إىل وقـد أشـارت روانـدا     . متناسـبة وإضافية رادعـة    
 ات تقديريـــة قـــضائية بـــشأن املالحقـــصـــالحية  أيُّيـــضاً هنـــاك أولـــيسملوظفيهـــا العمـــوميني، 

  .القضائية

───────────────── 
  . من قانون العقوبات اجلديد٦٥٦ إىل ٦٣٢املواد  )4(  
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 يف العـام  مـن االتفاقيـة يف أحكـام القـانون           ٣٠ مـن املـادة      ٥ و ٤حكام الفقرتني   بأ رواندا   وتفي
  .قانون العقوباتيف  اإلجراءات اجلنائية وقانون

ــة ــا . ة املــوظفني العمــوميني املتــهمني بالفــساد موجــود   عمــل تعليــقوإمكاني بالنــسبة لألفــراد أمَّ
 أو تقـدمي    العموميـة  يف اخلـدمات      بالعمل ال ميكن السماح هلم   ف،  الوقائعاملتهمني بارتكاب هذه    
  .العموميةالعروض يف املشتريات 

 احلرمـان مــن  علـى  ان مــن قـانون العقوبـات تنـص   ٦٧ و٦٦ املـادتني  فـإنَّ لـشخص،  ا وحاملـا يـدان  
الوظائف أو األعمال أو    مجيع  من  ستبعاد  اال و تنحيةالاحلقوق املدنية، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور،         

، باستثناء ما يـنص      عاماً ٢٠ احلقوق املدنية    وال ميكن أن يتجاوز احلرمان من     . العموميةاملناصب  
هنـاك قائمـة    و.  إلجراءات إعادة التأهيـل     وفقاً  هذا احلرمان   ختفيض أو إلغاء   ميكنعليه القانون، و  

  .العمومية يف اخلدمة توظيفهمب ارتكاب جرائم من أجل جتّن املدانني ببأمساء األشخاصسوداء 
ــانون رقـــم ويـــنص  ــه/ متـــوز٩ املـــؤرَّخ ٢٢/٢٠٠٢القـ ــام األساســـي  ٢٠٠٢ يوليـ  بـــشأن النظـ

  يف التأديبيـة ة والعقوبـ اجلـرم أنَّ علمـاً بـ   روانـدا علـى عقوبـات تأديبيـة،       العمـوميني يف  للموظفني  
 القانون اجلنائي، وبالتـايل ميكـن لـنفس         نص عليهما ي اللذين عن اجلرم والعقوبة     نيرواندا مستقل 

  .جنائيةؤدي إىل إجراءات تأديبية وإجراءات ت ة أنالواقع
 مـن قـانون     ٣٩ و ٣٨، يف املـادتني     تـنص  رواندا    فإنَّ  من االتفاقية،  ٣٧وفيما يتعلق بتنفيذ املادة     

أو يف اجلــرم  أو املــشاركني ع اجلنــاةشجِّتــ أن مــن شــأهنا  يــةتــدابري ختفيفعلــى  ،٢٠٠٣عــام 
سلطات الــ أو تقــدمي بعــض املعلومــات إىل التــصرحياتبعض بــ الــذين يقبلــون اإلدالءاملتــواطئني 

 عـن  الـذين ُيبلغـون  نح رواندا احلصانة من املالحقـة لألشـخاص      ومت.  والتحقيق املكلفة باملالحقة 
خــرين، لآلبالنـسبة  أمَّـا   ؛ مــع املؤسـسات قبـل أن يـتم ارتكــاب اجلرميـة    ويتعـاونون  فـساد  جرميـة 

 .العقوبة ختفيف فيمكن اللجوء إىل تدابري
    

    )٣٣و ٣٢ املادتان (واملبلّغني الشهود محاية    
 ٣٤ وكـذلك املـادة      ٢٠٠٣ مـن قـانون عـام        ٣٧و ٣٦ املادتني يف الشهود   محاية رواندا   تضمن

 بـشأن مدونـة قواعـد       ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول ١٠  املؤرَّخ ٦١/٢٠٠٨من القانون العضوي رقم     
 ه علـى أنـ    ٢٠٠٣ مـن قـانون عـام        ٣٦ املـادة    تـنص و. العموميـة  املؤسسات   يفلطات  سلوك الس 

 ،ملنـصوص عليهـا يف هـذا القـانون         اجلـرائم ا    تنظـر يف   سـلطة خمتـصة   أيِّ   قاضـي أو  ال يتعني علـى  "
 منيعـة  التدابري الالزمة لـضمان محايـة        كل  أو تتخذ  تخذي أن   ،احملاكمةو أثناء املالحقات اجلنائية  

 هـذا القـانون أو      الـيت يـنص عليهـا     موا معلومات عن اجلـرائم      الذين قدَّ شخاص  األ) أ(: لكل من 
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الـشهود  ) ب( ؛ التحقيـق أو املقاضـاة  يف  املختـصة  مـع الـسلطات    تعـاونوا  مساعدة أو     أيَّ قدَّموا
  ".حبق املتهم أو لصاحله

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

 قانون العقوبـات وقـانون عـام        يف عدة أحكام    خالل من االتفاقية من     ٣١ام املادة   يتم استيفاء أحك  
 ٢٠٠٣ مـن قـانون عـام     ٣٠املادة  وتنص  . ٢٠٠٨ وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون عام       ٢٠٠٣
ــشيء الــذي اســتخدم أو أعــد   "علــى   يف ارتكــاب اجلرميــة، ومــصادرة  لكــي يــستخدم مــصادرة ال

 معــهتــواطئ امل أو الــشيء الــذي حــصل عليــه اجلــاين أو شــريكه املــال أو  وكــذلكعائــدات اجلرميــة
شـيء  ل حملـه    حيـ  أو ال ميكـن أن       ال يـصادر الـشيء    وعالوة على ذلك، عنـدما      ". بشكل غري قانوين  

 إىل مـصادرة املمتلكـات       القـضائية   ضـابط الـشرطة    ويعمـد . ة لـه  قابلـ امل القيمـة صادرة  يؤمر مبـ  ،  آخر
  يف ،تجميـد يف روانـدا    التحديـد و  يف جمـال ال    دقـة كثـر   األألحكـام    بعـض ا   وهنالـك  لذلك،اخلاضعة  

 يفجيوز اختاذ تدابري احترازية من قبـل املوظـف املخـتص    و.  غسل األموالبشأن ٢٠٠٨عام قانون  
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، ولكـن لـيس هنـاك حكـم عـام أو                    ٣١ للمـادة    النيابة العامـة، وفقـاً    

 مـن املـادة     ٦ إىل   ٤الفقـرات   وال تطبـق    . ة أو احملجـوزة أو املـصادرة      سلطة إلدارة املمتلكات اجملمد   
  .بشأن غسل األموال ٢٠٠٨ قانون عام يف  جزئياًإال من االتفاقية ٣١
 الـسلطات املختـصة، مبـا يف        جتـاه الـسرية املـصرفية     ب االحتجـاج  التحقيقـات،    يف أثناء  ،ال ميكن و

  .ذلك مكتب أمني املظامل
 جرميــة يفلبــضائع لشروع املــ باملنــشأء اإلثبــات فيمــا يتعلــق علــى عكــس عــبويــنص القــانون 

حيمـي هـذا القـانون    و.  بشأن غسل األموال٢٠٠٨ يف قانون عام وكذلكاإلثراء غري املشروع  
 املوجــودات موضــوع أصــحاب يكونــون حقــوق األطــراف الثالثــة احلــسنة النيــة عنــدما  جزئيــاً

  .اجملنيةئد  وغريها من الفوااإليرادات، مبا يف ذلك االنتهاك
    

    )٤١و ٢٩ املادتان (اجلنائي السجل التقادم؛    
 إىل ٠٤ مـن املـواد     فيمـا يتعلـق بالتقـادم، وهـي مـستقاة         د قانون اإلجراءات اجلنائية القواعد      دِّحي

، وثـالث   للمخالفـات  بالنسبةفترة التقادم هي سنة واحدة      و. من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٠٨
 املخالفــاتأنَّ وجتــدر اإلشــارة إىل .  ســنوات بالنــسبة للجــرائمعــشرنح ولُجــل بالنــسبةســنوات 

أيِّ يف   توقيـف شـرط التقـادم      على   ٧تنص املادة   و.  أو جرائم  ُجنحف بأهنا   املتعلقة بالفساد تعرّ  
 مبوجـب املـادة     املهـل احملـددة   عمل من أعمال التحقيق أو املقاضاة يف        أيِّ   حبكم عمومية دعوى

  .كم غيابياًاحل يكون كن أنومن املم من هذا القانون، ٤
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الـسجل   يتنـاوالن جزئيـاً    األمـوال  بـشأن غـسل    ٢٠٠٨إذا كان قـانون العقوبـات وقـانون عـام           
 مراعـاة  علـى وجـه التحديـد        يـذكران  ال   مـا ، فإهن  معـاودة اجلرميـة    على وجه اخلـصوص   و اجلنائي

 . يف دولة أخرىالسجل اجلنائي
    

    )٤٢ املادة (القضائية الوالية    
 مـن   ٨ إىل   ٦ واملـواد  مـن االتفاقيـة      ٤٢ مـن املـادة      ١ للفقرة   ندا واليتها القضائية وفقاً   د روا دِّحت

ــات  ــانون العقوب ــى  و ،ق ــنص عل ــة أيَّأنَّ ت ــدا ُتعناصــرها أحــد ُيرتكــب  خمالف ــرب يف روان ــا عت أهن
  . روانداكبت يفارُت
نون العقوبــات،  مــن قــا١٠ و٩ يف املــادتني الفعَّالــة ة الشخــصيالواليــة القــضائيةد روانــدا دِّوحتــ

غــسل  الكامنــة وراء املخالفــات والواليــة القــضائية بــشأن   ؛دون اســتهداف عــدميي اجلنــسية  
 العموميــة حبــق املمتلكــات االنتــهاكات بــشأن القــضائية الواليــة و؛ املرتكبــة يف اخلــارجاألمــوال
  . حيدده القانونملا للدستور ووفقاً
 )٥(٥١/٢٠٠٨ مـن القـانون العـضوي رقـم          ٩٠ادة   يف املـ   العامليـة  الواليـة القـضائية       أيـضاً  وحتدِّد
. ســري عملــها والواليــة القــضائيةنظــيم ت الــذي يتنــاول قــانون ٢٠٠٨ســبتمرب /أيلــول ٩ املــؤرَّخ

شــخص، مبــا يف ذلــك   أيِّ هــة ضــد  احملكمــة العليــا خمتــصة للبــت يف التــهم املوجَّ    أنَّ والواقــع 
 ارتكـب يف روانـدا أو       ،األجنبيـة و  أالروانديـة    اجلمعيـات واملنظمـات غـري احلكوميـة       واألجانب  

  . مصنفة كجرائم دولية أو جرائم عابرة للحدودخمالفاتيف اخلارج 
  عـام  يف قـانون  " أو املقاضاة التسليم   "تنص على مبدأ   تسليم رعاياها و   ها رواندا يف دستور   ومتنع

 . على جرائم غسل عائدات اجلرمية ومتويل اإلرهاب هذا القانون ولذا يقتصر؛٢٠٠٨
    

    )٣٥و ٣٤ املادتان (الضرر عن التعويض الفساد؛ أفعال عواقب    
 أحكام يف جمال املـشتريات      وكذلك االلتزامات التعاهدية،    صالحية بشأنرواندا أحكام عامة    لدى  

وباإلضافة إىل ذلك، ينص قانون اإلجراءات اجلنائية علـى شـروط دعـوى التعـويض عـن                 . العمومية
  .دنية أمام حمكمة جنائيةاملوى ادعال ١٣٨ إىل ١٣٠ وادوتتناول امل، ةعامبصفة  ،األضرار

 تـنص علـى أنـه       ١٢/٢٠٠٧ من القانون رقم     ٩١املادة   فإنَّ،  املشترياتأما بالنسبة إللغاء عقد     
املعلومـات أو الوثـائق     أنَّ   إذا ثبـت      تلقائيـاً  يلغـى العقـد   ،  هتنفيذ العقـد أو أثنـاء       قبل ،يف كل مرة  

     .إىل أساليب احتياليةتستند   أواملقدمة من قبل املقاول كاذبة
───────────────── 

  . من قانون العقوبات اجلديد١٦ و١٥املادتان  )5(  
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    )٣٩و ٣٨و ٣٦ املواد (اهليئات بني فيما والتنسيق املتخّصصة السلطات    
ويــنص .  أهنــا أنــشأت مكتــب أمــني املظــامل حيــث مــن االتفاقيــة ٣٦فــي روانــدا مبتطلبــات املــادة  ت

لة يف ممارسـة     مـستق  عموميـة  مؤسـسة    هـو ‘ مكتب أمني املظامل  ‘"أنَّ    على ،١٨٢ يف املادة    ،الدستور
أغـسطس  /آب ١٥ املـؤرَّخ  ٢٥/٢٠٠٣ القانون رقم    هذا املكتب يف  صالحيات  وترد  . "صالحياهتا
 ٢٠٠٥ أغــسطس/ آب١٨ املـؤرَّخ  ١٧/٢٠٠٥ بالقــانون رقـم  يف صـيغته املعدَّلـة واملكمَّلـة    ٢٠٠٣

ي  ضـابط شـرطة قـضائية ملـوظف        صـفة  ُمنحـت وقـد   . هواملتعلق بتنظيم مكتب أمني املظامل وسري عمل      
  .٢٠٠٩ عام صدر يفاملكتب مبوجب مرسوم وزاري 

  .للمالحقة القضائيةكتب حتقيقات بالتعاون مع الشرطة الوطنية واهليئة الوطنية املري وجي
مكتـب أمـني    أنَّ    إىل  روانـدا  أشـارت وفيما يتعلق بالتدابري املتخذة لضمان استقالل أمني املظـامل،          

تعــيني أنَّ و ؛الربملــان؛ وهــو مــسؤول أمــام شــراف لإلعموميــةمؤســسة أيِّ غــري مــرتبط بــاملظــامل 
 للــشروط  واختبــارات االختيـار وفقــاً علنـاً  التمــاس الترشــيح علــى أسـاس  املكتــب جيـري مـوظفي  

التدريب أنَّ  كتب، و امل ولكن حتت إشراف     ةعموميللدوائر ال املنصوص عليها يف النظام األساسي      
  .بالذات املكتب ينظمه

أنَّ  علـى  ٢٥/٢٠٠٣ مـن القـانون رقـم    ١٩ الوكـاالت، تـنص املـادة    وبالنسبة للتعـاون فيمـا بـني      
مـــن وة عموميـــ مجيـــع إدارات الدولـــة ومؤســـساهتا الالـــصالحية ألن يطلـــب مـــنلديـــه  "املكتـــب

 وإيـضاحات   تـصرحيات وشـهادات     ما قـد يلـزم مـن       املؤسسات اخلاصة واملنظمات غري احلكومية    
 اإلفــادات الالزمــة  منــهطلــبيشــخص و يِّأل أن يــستمع وميكنــه. ارياجلــحلــسن ســري التحقيــق 

  ".لتحقيقل
 املـشبوهة مـن      املاليـة   آلية لإلبالغ عن املعامالت    بشأن غسل األموال   ٢٠٠٨قانون عام   ويضع  

 قـانون   ومـع ذلـك، فـإنَّ     .  من االتفاقية  ٣٩قتضيات املادة   مل ئياً جز مما يستجيب ،  جانب املواطن 
 يـسهم كـل مـن     : " يلـي  يث ينص على مـا    ح من نفس املادة     ٢ الفقرة   يفي بأحكام  ٢٠٠٣عام  

 مبوجـب هـذا القـانون، دون أن يكـون قـد شـارك يف ارتكـاب هـذه              املخالفـات يف اإلبالغ عن    
  ". املصادرة من اجلايناألصولقيمة ) ١٠/١( عشر مبقدار مكافأة احملكمة هنحمت، املخالفات

    
    دةاجليِّ واملمارسات الناجحة التجارب  - ٢- ٢  

 والتوعيـة  نشطة اليت يضطلع هبا مكتب أمني املظامل للوقاية من آفة الفـساد           ط الضوء على األ   لُِّس
أشـري إىل نظـام التـصريح عـن      اإلثـراء غـري املـشروع،    مبنـع فيما يتعلـق  ووعالوة على ذلك،   . هبا
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 رواندا اخلـربة واملـشورة يف هـذا اجملـال           تبادلتوقد  .  ممارسة جيدة  مبثابة ها والتحقق من  األصول
  . التعاون الثنائييف إطار أنشطةالقارة دول أخرى يف مع 

 خمتلـف    التنسيق على املـستوى الـوطين مـن خـالل اجمللـس االستـشاري الـوطين أيـضاً                  وقد مكن 
  .أفضل م على حنوحتديد أدوارهم وإجراءاهتمن كافحة الفساد مبالسلطات املعنية 

 الــسلطات كّــنأن ميإعــداد ونــشر قائمــة بأمســاء األشــخاص الــذين أدينــوا بالفــساد   ومــن شــأن 
ــ يف اخلدمــة العــدم تــوظيفهم  احلــرص علــىة مــنعموميــال  حيــددها للــشروط الــيت ة وفقــاًعمومي

  .القانون
    

    التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢  
جـرائم قبـل    ما يتصل بـه مـن        الفساد و  وقمع بشأن منع    ٢٠٠٣قانون عام   ا  روانداعتماد  يفسر  
مالحظـة  وقـد أفـضت     . ني هـذا القـانون واالتفاقيـة       بـ  االختالفات على االتفاقية بعض     هاتصديق

 بعـض القـوانني، مثـل قـانون غـسل           تعـديل  العديد من املبـادرات الراميـة إىل         إىلهذا االختالف   
 الــصك ٢٠٠٣كــان قــانون عــام و. ، وغريمهــااألمــوال وقــانون محايــة املــبلغني عــن املخالفــات 

 أن دخــل القمعــي منــذ باجلانــبلــق الرئيــسي لتنفيــذ االتفاقيــة، ولكنــه مل يعــد كــذلك فيمــا يتع 
  .القانون اجلنائي اجلديد حيز النفاذ

 لــضمان االمتثــال الكامــل ها العديــد مــن االنتــهاكات وتوضــيح حتديــد، اســتكملوتبعــاً لــذلك
  .ألحكام االتفاقية

  .تقدمي عناصر اإلثباتعرقلة سري العدالة، مل يرد يف تعريف اجلرمية ذكر بوفيما يتعلق 
فـال بـدَّ مـع      عظـم أحكـام االتفاقيـة،       مب يفـي  بـشأن غـسل األمـوال      ٢٠٠٨عـام   إذا كان قانون    و

  . املصادرةتدابري ذلك من استكمال
ــرةواعتــرب ــائع ت فت ــائع الفــساد قــصرية مــن حيــث  تقــادم وق ــة ُجــنح  الوق ثــالث  (املــصنفة مبثاب
  .؛ وبالتايل ينبغي متديد هذه الفترة)سنوات

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

تــدريب مــوظفي مكتــب أمــني  يف جمــال دت روانــدا االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة، و حــدَّ
 . عن تقدمي املشورة القانونية الستكمال اإلطار التنظيمي واملؤسسياملظامل، فضالً
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    الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  
    االستعراض قيد املواد يذتنف على مالحظات  - ١- ٣  

   اجلنائية اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل اجملرمني؛ تسليم    
    )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد(

غـسل   بـشأن    ٢٠٠٨ دستور رواندا وقانون العقوبات وقانون عام        ألحكامخيضع تسليم اجملرمني    
تـسليم اجملـرمني األجانـب      بسمح  ال يـ   "ه من الدستور تنص على أن     ٢٥املادة  أنَّ  والواقع  . األموال

.  فيهـا  اً روانـدا طرفـ     تكـون  إال ضمن احلدود اليت ينص عليها القانون أو االتفاقيـات الدوليـة الـيت             
أنَّ  علـى  ١٥وينص قـانون العقوبـات يف املـادة        ". روانديمواطن  أيِّ    تسليم ال ميكن ومع ذلك،   

 بـه إالَّ   يـسمح    وال.  الدوليـة   واألعراف ت لالتفاقيا  القانون الرواندي وفقاً   حيكمهتسليم اجملرمني   "
ــة يف نظــر    إذا  ــرب جرمي ــسليم تعت ــة موضــوع طلــب الت ــانون  كانــت الواقع ــدي والق ــانون الروان  الق

  ".لب لغرض سياسيسياسي أو إذا طُوال يسمح به يف حال انتهاكات ذات طابع . األجنيب
وجــود ل ُتخــضعهروانــدا ال  فــإنَّتــسليم اجملــرمني، مطلوبــاً يف حــال  التجــرمي وإذا كــان ازدواج

عنـدما   كأسـاس قـانوين      ستخدم االتفاقية أيضاً  تو.  على أساس املعاملة باملثل    وإمنا متنحه معاهدة  
  .معاهدة أو إذا مل يكن هناك معاملة باملثل  وجود الطرف اآلخريستوجب

 هــو الــصك القــانوين الرئيــسي للتعــاون الــدويل يف روانــدا، ولكــن تطبيقــه ٢٠٠٨قــانون عــام و
 هـذا  وفريـق االسـتعراض  روانـدا  وقـد تناولـت   . قتصر بالضرورة على اجلرائم املـشار إليهـا فيـه        ي

مـا   وليـشمل الفـساد   جمـال التعـاون الـدويل    حبيـث يتـسع   القصور، وينبغي بذل جهود اإلصالح      
.  جرائم يف احلاالت اليت يكون فيها التعاون غري ممكن علـى أسـاس املعاملـة باملثـل                 يتصل به من  
يف حال عـدم وجـود معاهـدة لتـسليم اجملـرمني أو تـشريع يف هـذا               "القانون على أنه    وينص هذا   

بادئ اليت حددهتا املعاهـدة النموذجيـة   امل مع مراعاة لإلجراءات   الشأن، يتم تسليم اجملرمني وفقاً    
ومـع ذلـك،    . ٤٥/١١٦تسليم اجملرمني اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة يف قرارهـا              ل

  ".حكام هذا القانون تشكل األساس القانوين إلجراءات التسليم أفإنَّ
 أن يـتم التـسليم إال هبـذه          انطالقـاً منـه     ميكـن  الـذي  مسألة احلـد األدىن للعقوبـة        وال ميكن تنظيم  

 ، يف املعاهـدة النموذجيـة     ا املنـصوص عليهـ    غري إشارة إىل عقوبات أخرى      ليس من الطريقة ألنه   
  .من سنة إىل سنتنيأي 
، مبـا يف ذلـك يف حـاالت الطـوارئ مـن قبـل               تقـدمي الطلبـات    شـروط    ٢٠٠٨عام  قانون   دحيدِّو

 ةاألجنبيـ   واالتصال املباشر بني الـسلطات القـضائية       )اإلنتربول(املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية     
تنفيـذ طلبـات تـسليم    ل املختـصة    هـي اهليئـة    للمالحقة القضائية اهليئة الوطنية   و.  رواندا وسلطات
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سـبقت اإلشـارة    وكمـا   .  لقانون اإلجـراءات اجلنائيـة     جيوز اختاذ تدابري احترازية وفقاً    و. اجملرمني
 مبـدأ  يـنص علـى   تـسليم مواطنيهـا و  مينـع دستور روانـدا    فإنَّ الوالية القضائية اجلنائية،     خبصوص

 إطـار  علـى الـضمانات الالزمـة يف         ويـنص أيـضاً   . ٢٠٠٨يف قـانون عـام      " أو املقاضـاة  التسليم  "
  .رمنيتسليم اجمل

التمييز بـ  أساسـاً  وهـي تتعلـق  بعض األسباب اإللزامية للرفض،   على   ٢٠٠٨عام  قانون  حيتوي  و
ــأو  ــة القاســية أو       ب ــذيب وغــريه مــن ضــروب املعامل ــو، والتع ــه، والعف ــشيء املقــضي ب سلطة ال

 يف اإلجـراءات اجلنائيـة مبوجـب     انـصوص عليهـ   املالالإنسانية أو املهينة، وضـمانات احلـد األدىن         
تـسليم جملـرد    الال جيـوز رفـض      و.  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية        ١٤دة  املا
  .مبسائل ضريبية اجلرم يعترب متصالًأنَّ 

 اململكـة   مـع  روانـدا اتفاقـات لنقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم، علـى سـبيل املثـال                    أبرمـت وقد  
تنص معاهدات تـسليم اجملـرمني     و. واندااملتحدة ويف إطار التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية لر        

.  على إجـراءات تـسليم املـشتبه فـيهم واألشـخاص املـدانني             بني رواندا وغريها من البلدان أيضاً     
 ٩ املـؤرَّخ  ٤٧/٢٠٠٨ من القانون رقـم   ٣١ املادة   تدعووفيما يتعلق بنقل اإلجراءات اجلنائية،      

قـد   هـا  معة متوافقـ إجـراءات أخـرى  فقـط أو      روانـدا  ات إىل تطبيق إجراء   ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول
 ة إالَّ أجنبيـ اتتطبيق إجـراء ب الرواندي ال يسمح   التشريعأنَّ   إىل   وتشري الدولة الطالبة،    تقترحها
 . مع قانون اإلجراءات اجلنائية يف روانداة متوافقتإذا كان

    
    )٤٦ املادة(املتبادلة  القانونية املساعدة    

 املــساعدة الوحيــدة خبــصوصحكــام األ مــوال علــى غــسل األ بــشأن٢٠٠٨حيتــوي قــانون عــام 
نص الفصل الرابـع، بـشأن التعـاون الـدويل، علـى        وي.  يف نظام رواندا   املوجودةالقانونية املتبادلة   

 مــع الــدول األخــرى لغــرض تبــادل املعلومــات والتحقيــق واملالحقــة   ادولــة روانــدتتعــاون "أن 
 املتعلقـة   واملوجـودات مـوال   األ و األشياءرة   التدابري االحترازية واحلجز ومصاد    متخذةالقضائية،  

 وتقابـل . " املتبادلـة   التقنيـة  تسليم اجملـرمني واملـساعدة    ألغراض  بغسل األموال ومتويل اإلرهاب،     
 املـادة   مـن ٣لفقـرة  مـن ا ) و(إىل ) أ(الفقرات الفرعيـة   الواردة يف خمتلف أشكال املساعدة تلك  

. اً حتفظيـ تـدبرياً  ولكن ميكن اعتبـاره  يذكر صراحةالذي ال   التجميداستثناء  ب من االتفاقية،    ٤٦
من تلك الفقرة يف القانون علـى هـذا النحـو،           ) ح(و  ) ز( أحكام الفقرتني الفرعيتني   جدَرُتمل  و

مــن  تكميليــة  معلومــاتالتمــاسنص علــى إمكانيــة تــ ٢٠٠٨  عــام مــن قــانون٤٤ولكــن املــادة 
 هاية طلبـ  سـرَّ  حلفـاظ علـى   ا روانـدا    مـن أن تطلـب    جيـوز للدولـة الطالبـة       و. ساعدةاملـ   تقدمي أجل

  .هومضمون
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 من خالل القنوات الدبلوماسية ويتم تنفيذها مـن قبـل            املتبادلة وحتال طلبات املساعدة القانونية   
والواليـة   املـسؤولني املعنـيني       إىل طلبـات التحقيـق   ب للمالحقة القضائية الـيت تتوجَّـه      ة الوطني اهليئة

 مـن  ١٣ للفقـرة   روانـدا مل ترسـل بعـد إىل األمـني العـام، وفقـاً          فإنَّومع ذلك،   . القضائية املعنية 
  مـن قـانون  ٤٢د املـادة  دِّوحتـ .  من االتفاقية، اإلخطـار بـشأن تعـيني الـسلطة املركزيـة            ٤٦املادة  
  .القانونية املتبادلة املساعدة التماس طلبات  مبوجبها الشروط اليت تقدم٢٠٠٨ عام

 لـرفض تنفيـذ     التمسك هبـا  ميكن  اليت  سباب  األ ٤٧/٢٠٠٨ من القانون رقم     ٣٠ملادة  ا ويرد يف 
أسـباب  بجنبيـة  األكومـة  احل روانـدا علـى وجـه الـسرعة         وتبلغ. طلب املساعدة القانونية املتبادلة   

  .تحمل التكاليف الدولة الطالبة، ما مل يتفق على خالف ذلكت، وارفض االمتثال لطلبه
 يف بروتوكول البحريات الكـربى بـشأن التعـاون         رواندا طرف  فإنَّتفاقات  االأما بالنسبة إلبرام    

 . معاهدات ثنائيةإمكانية عقد إىل تالقضائي، وأشاريف الشؤون 
    

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

تنفيـذ  لدودة احملـ حكـام   بـشأن غـسل األمـوال، بعـض األ        ٢٠٠٨ يف قانون عام     ،روانداأدرجت  
 للتحقيقـات ة أسـاليب   مـن القـانون علـى عـدَّ     ٢٦ املادة    وتنص . من االتفاقية  ٥٠ إىل   ٤٨املواد  

وقــد أثبتــت الــشرطة الوطنيــة أيــضا . اخلاصــة الــيت ميكــن القيــام هبــا يف إطــار القــانون الروانــدي 
 .تعاوهنا مع شركاء يف اخلارج

    
    التنفيذ اليت تواجه التحّديات  - ٢- ٣  

، إذا لزم هرواندا استكمال اإلطار القانوين للتعاون الدويل من أجل توسيع نطاقتعني على ي
  .اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيةليشمل األمر، 

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

  .إطارها القانوين من استكمال اة القانونية لتمكينه املشورعن احتياجاهتا يف جمالأعربت رواندا 
 


