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      خالصة وافية  -نياثا  
     غابون    

  حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لغابون يف سياق تنفيذ اتفاقية  مة:مقدِّ  - ١  
     األمم املتحدة ملكافحة الفساد

تصديقها على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد لـدى األمـني العـام          أودعت غابون صكَّ
 .٢٠٠٧كتوبر تشرين األول/أ ١لألمم املتحدة يف 

ــة ويصــدِّ      ــات واملعاهــدات الدولي ــى االتفاق ــيس غــابون التفــاوض عل ــوىل رئ ــدى  ويت ــا ل ق عليه
ــة          ــرار احملكم ــين وعقــب إق ــى الصــك املع ــأذن بالتصــديق عل ــانون ي ــان لصــاحل ق تصــويت الربمل

  الدستورية دستوريته.
ــأيت بعــد ال      ــة رفيعــة ضــمن الصــكوك التشــريعية، حبيــث ت ــة مبكان دســتور وحتظــى هــذه االتفاقي

 مباشرة، لكنها تعلو على القوانني األخرى.

 ٢٣ومتثل مكافحة الفساد واإلثراء غري املشروع أولوية حلكومة غابون. فقـد اعتمـد البلـد، يف    
  ، استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد وغسل األموال.٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب 

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  -٢  

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

ــوطنيني جمــرَّ   ــان   رشــو املــوظفني العمــوميني ال ــابوين (املادت ــائي الغ  ١٤٤م مبقتضــى القــانون اجلن
ــم   أيضــاً)، و١٤٦و ــانون رق ــاً  ٠٠٢/٢٠٠٣مبوجــب الق ــذي يرســي نظام ــراء غــري   ال ــع اإلث ملن

  ).٠٠٢/٠٠٣من القانون رقم  ١٦و ١٥وقمعه (املادتان املشروع 
 م قوانني غابون رشو املوظفني العموميني األجانب وارتشاءهم.وال جترِّ

، واملـادة  ٥، الفقـرة  ١٥، من القـانون اجلنـائي واملـادة    ١، الفقرة ١٤٧و ١٤٥وتعاقب املادتان 
املتـاجرة بـالنفوذ، علـى حنـو     ، املتاجر بالنفوذ واملستفيد مـن  ٠٠٢/٢٠٠٣من القانون رقم  ٢٠

  ما نصت عليه االتفاقية.
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مـن   ٢٥و ١٦من القانون اجلنـائي، واملادتـان    ١٤٦و ١٤٤وتتناول القوانني الغابونية (املادتان 
رض عــالرتشــاء يف القطــاع اخلــاص. وال َتفعلــي الرشــو وا جزئيــا) ٠٠٢/٢٠٠٣القــانون رقــم 

اخلـاص أو عملـه لديـه، وال للماهيـة املباشـرة       القوانني ملسألة إدارة شخص لكيان تابع للقطـاع 
 أو غري املباشرة للمزية غري املستحقة.

    
   )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

تتناول الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيـا واالحتـاد النقـدي لوسـط أفريقيـا رقـم       
ع ومكافحــة غســل األمــوال ومتويــل  ، قمــ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ٢خــة ، املؤر٠٢/١٠َّ

من تلك الالئحـة أركـان جرميـة غسـل األمـوال، مبـا        ١د املادة وسط أفريقيا. وحتدِّ اإلرهاب يف
يشــمل إبــدال املمتلكــات املتأتيــة مــن اجلرميــة أو مــن العائــدات اإلجراميــة وإحالتــها وإخفاءهــا   

ــاول الالئحــة    ــق   أفعــال املشــاركة و  أيضــاًواكتســاهبا وحيازهتــا. وتتن ــآمر والتواطــؤ عــن طري الت
  املساعدة يف ارتكاب اجلرم أو تسهيله.  

هـذه القائمـة   إالَّ أنَّ تشريعات غابون قائمة باجلرائم األصلية فيما يتعلق بغسل األمـوال،   حتدِّدو
 .عليها االتفاقيةتنصُّ ال تشمل مجيع اجلرائم اليت 

  حة املذكورة.من الالئ ٥١مبوجب املادة  جمرَّموفعل غسل األموال نفسه 
ــوال يف          ــة بغســل األم ــريعاهتا املتعلق ــن تش ــة بنســخة م ــابون األمان ــت غ ــد واف  نيســان/ ٢٣وق

  .٢٠١٥  أبريل
ــرِّمو ــادة  جتــ ــواد   ٣١٢املــ ــائي، واملــ ــانون اجلنــ ــن القــ ــم   ٢٣و ٢٢و ٢١مــ ــانون رقــ ــن القــ مــ

ات الظروف اليت قد تكـون فيهـا املمتلكـ    حتدِّدتلك املواد ال  فعل اإلخفاء، لكنَّ ٠٠٢/٢٠٠٣
  لالتفاقية. وفقاًة رَّممتأتية من أحد األفعال اجمل

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

من القانون اجلنائي املسؤولية اجلنائية عن تبديد أو اخـتالس موظـف عمـومي     ١٤١ر املادة تقرِّ
القـانون ال يشـري   إالَّ أنَّ  هـد هبـا إليـه.   أو املمتلكـات الـيت عُ   لألموال أو النقود أو األوراق املاليـة 

علــى إبــدال املمتلكــات  ٠٠٢/٢٠٠٣قــة لصــاحل الغــري. ويعاقــب القــانون رقــم  إىل املنــافع احملقَّ
  الثابتة بطريقة احتيالية.

مــن  ١٩املــادة  إســاءة اســتغالل الوظــائف علــى حنــو مــا حــددهتا جزئيــاويتنــاول ذلــك القــانون 
  قة لصاحل الغري.رض للمنافع احملقَّعقية. وال َياالتفا
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من ذلك القانون اإلثراء غري املشروع بأنه زيـادة موجـودات موظـف عمـومي      ٢ف املادة وتعرِّ
إىل دخلـه املشـروع.    ول سلطة عمومية زيادة كبرية ال يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسـاً ح

  هذا اإلثراء. مبثلغابون مل تقدم مناذج لقضايا تتعلق إالَّ أنَّ 
األفعـال   حتـدِّد ا وال من القانون اجلنائي املتعلقة بالسـرقة بأهنـا فضفاضـة جـد     ٢٩٢وتتسم املادة 

  للممتلكات يف القطاع اخلاص. اليت تشكل اختالساً
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
عـود أو عـروض أو هـدايا أو    من القانون اجلنائي املسؤولية اجلنائية عـن تقـدمي و   ١٧٩ر الفقرة تقرِّ

ـــلى       ممارســة الضــغط أو اســتخدام التهديــد أو العنــف أو احليــل أو اخلــدع إلكــراه شــخص مــا عـ
 اإلدالء بشــهادة زور أو تقدمي بيان أو إقرار كتايب مشفوع بيمني أثناء سري اإلجراءات القضائية.

اللجنة الوطنيـة املعنيـة    املتعلق بإنشاء ٠٠٣/٢٠٠٣من القانون رقم  ٤٧و ٤٦وتعاقب املادتان 
مبكافحة اإلثراء غري املشروع وهيكلتها وعملـها، علـى إعاقـة أعمـال اللجنـة، وعلـى اسـتخدام        

 التهديد أو اإلهانة أو العنف يف حق أعضائها.

مـن القـانون اجلنـائي نشـر تعليقـات أثنـاء سـري اإلجـراءات بغـرض التـأثري يف            ١٨١املادة  جترِّمو
إشـارة صـرحية إىل اسـتخدام     وال تـرد أيُّ  ار هيئـة التحقيـق أو احملكمـة.   أقوال الشـهود أو يف قـر  

ــدخل يف ممارســة     ــد للت ــة أو التهدي ــوة البدني ـــاذ    أيِّ الق ـــين بإنف موظــف قضـــائي أو موظــف مع
  لالتفاقـية.   وفقاً جمرَّمالقـانون مهامـه الرمسـية فـي إجراءات تـتعلق بارتكاب فعـل 

    
    )٢٦ارية (املادة مسؤولية الشخصيات االعتب    

من الئحـة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا واالحتـاد         ٤٦من املادة  ٥الفقرة تنصُّ 
، علـى تغـرمي الشخصـيات االعتباريـة، مـن دون املسـاس       النقدي لوسط أفريقيا، املـذكورة آنفـاً  

  .  ألشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون جرمية غسل أموالباملسؤولية اجلنائية ل
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
مــن القــانون اجلنــائي املســؤولية اجلنائيــة عــن املشــاركة يف   مكــرراً ٤٩و ٤٩و ٤٨ر املــواد تقــرِّ

أو  ارتكاب جرمية خطرية (جناية) أو جرمية رئيسية (جنحة) باعتبـار الطـرف املشـارك متواطئـاً    
من القـانون اجلنـائي فعـل الشـروع يف      ٦ من املادة ٢و ١. وتتناول الفقرتان ضاًأو حمرِّ مساعداً
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ارتكــاب جنايــة أو جنحــة. وال خيضــع اإلعــداد الرتكــاب فعــل إجرامــي للعقــاب مبوجــب          
  الغابونية.  القوانني

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
ر بـات تتناسـب مـع جسـامة اجلـرم، وتقـرِّ      من القانون اجلنـائي علـى عقو   ٣و ٢و ١املواد تنصُّ 

  طائفة من العقوبات السالبة للحرية والغرامات.
ويتمتع الربملانيون، من بني املوظفني العموميني، باحلصانة أثناء سريان دورة الربملـان. وال جيـوز   

اب اجلـرم  مبوافقة مكتب الدائرة املعنية أو يف حالة التلـبس بارتكـ  إالَّ رفع هذه احلصانة الربملانية 
مـن الدسـتور). ويتمتـع أعضـاء السـلطة القضـائية        ٣٨أو بناء على حكم هنائي باإلدانـة (املـادة   

إىل قـرار مـن رئـيس اجلمهوريـة      استناداًباحلصانة، وهي حصانة ترفع يف حالة التلبس، أو  أيضاً
ائح بشـأن اللـو   ١٢/٩٤مـن القـانون رقـم     ٧١بعد التشاور مـع اجمللـس األعلـى للقضـاء (املـادة      

عترب نائب رئيس اجلمهورية وأعضاء احلكومـة وأعضـاء   اليت حتكم أعضاء السلطة القضائية). وُي
 من الدستور). ٧٨من املادة  ٢احملكمة الدستورية مسؤولني أمام حمكمة العدل العليا (الفقرة 

قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة    أنَّ ويكتسي مبدأ الشرعية أمهية قصـوى يف غـابون، الـيت أوضـحت     
على جواز إعادة النظر يف قرار املدعي العـام القاضـي بـرفض الـدعوى. وأشـارت غـابون       ينصُّ 

ــاد       ــايا الفســ ــة يف قضــ ــلطة التقديريــ ــام للســ ــدعي العــ ــة املــ ــواز ممارســ ــدم جــ ــذلك إىل عــ كــ
 األموال.  وغسل

االحتجــاز إجــراء اســتثنائي، ويــنظم اإلفــراج عــن   أنَّ قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة علــى  يــنصُّ و
 إىل حني احملاكمة، مـع مراعـاة ضـرورة ضـمان مثـوهلم يف اإلجـراءات الالحقـة (املـواد         املتهمني
  ).١٢٦و ١٢٢و ١٢١و ١١٥
صـراحة  يـنصُّ  أنـه ال  إالَّ د القانون الشروط الـيت تسـري علـى طلبـات اإلفـراج املشـروط،       وحيدِّ

ر أو علـــى ضـــرورة مراعـــاة جســـامة اجلـــرائم املعنيـــة لـــدى النظـــر يف إمكانيـــة اإلفـــراج املبكـــ   
  املشروط.  اإلفراج

ــنصُّ و ــم  ي ــانون رق ــؤرخ  ١٢/٩٤الق ــيت حتكــم    ١٩٩٤أيلول/ســبتمرب  ١٦امل ــوائح ال بشــأن الل
 تـاً أعضاء السـلطة القضـائية علـى جـزاءات تأديبيـة مثـل خفـض الرتبـة والوقـف عـن العمـل مؤقَّ           

بشــأن نظــام اخلدمــة  ١٩٩١أيلول/ســبتمرب  ٢٦املــؤرخ  ٨/٩١القــانون رقــم يــنصُّ والعــزل. و
التشــريعات الغابونيــة إالَّ أنَّ املدنيــة العامــة علــى تنحيــة املــوظفني العمــوميني املــدانني بالرشــوة.  

صــراحة علــى تنحــــية املوظــــفني العمومــــيني املــــتهمني بارتكـــاب جـــرائم أخــرى         تــنصُّ  ال
 مشمولة باالتفاقـية أو وقفـهم عـن العمل أو نقلهم.



 

6 V.16-00940 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.34 

شخص مدان بارتكاب فعـل إجرامـي مـن تـويل     أيِّ مبنع ئي من القانون اجلنا ١٨وتقضي املادة 
منصــب عمــومي. فــإذا تعلــق األمــر جبنايــة، جــاز تعليــق احلــق يف ممارســة احلقــوق املدنيــة ملــدة    

  من القانون اجلنائي). ١٩تتراوح بني مخس وعشر سنوات (املادة 
مــومي علــى إســقاط أهليــة تــويل منصــب ع ٠٠٢/٢٠٠٣مــن القــانون رقــم  ٢١املــادة تــنصُّ و

شــخص خمــول ســلطة عموميــة أديــن بارتكــاب جرميــة أثنــاء توليــه ذلــك   أيِّ بصــفة دائمــة عــن 
بـإدارة ذلــك   املنصـب يف شـركة خاصــة أو مؤسسـة عموميــة أو شـبه حكوميــة أو كـان مكلفــاً     

تلـك املـادة تقـرر العقوبـات املنطبقـة علـى األشـخاص         الكيان أو اإلشـراف عليـه. ومـن مث فـإنَّ    
  ية فقط وليس على سائر األشخاص.املخولني سلطة عموم

من نظام اخلدمة املدنية العامة على وقف املوظفني العموميني عـن العمـل يف    ١٣١املادة تنصُّ و
ــة أو ارتكــاب جرميــة مبوجــب       ــة ســوء الســلوك اجلســيم، مثــل عــدم أداء الواجبــات الرمسي حال

ــنصُّ القــانون العــادي. و  ــدابري   ت ــة احملكمــة علــى ت ــوائح الــيت حتكــم كتب ــة دون املســاس   مؤقَّالل ت
  بالعقوبات التأديبية أو اجلنائية اليت قد تفرضها احملاكم املختصة.

 ٢٠١٤ همتوز/يوليــ ١٥املــؤرخ  ٠٠١٨ويقضــي مرســوم وزارة العــدل وحقــوق اإلنســان رقــم 
بشــأن اللــوائح الداخليــة الــيت تــنظم الســجون علــى إعــادة اإلدمــاج مــن خــالل العمــل والتعلــيم  

 والتدريب يف السجن.

ــنصُّ و ــان ت ــة        ٤٦و ٤٥املادت ــف عقوب ــيت تســوغ ختفي ــى الظــروف ال ــائي عل ــانون اجلن ــن الق م
لتشــجيع التعــاون مــع   حمــدَّدةالتشــريعات الغابونيــة ال تتضــمن تــدابري  إالَّ أنَّ الشــخص املــدان. 

 سلطات إنفاذ القانون.
    

    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلغني (املادتان     
  محاية الشهود واخلرباء والضحايا واملبلغني. ليس لدى غابون تشريعات بشأن

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

اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيـا واالحتـاد النقـدي لوسـط     من الئحة  ٥٤املادة تنصُّ 
لكـات العائـدة بشـكل    على مصادرة املمتلكات موضـوع جرميـة غسـل األمـوال أو املمت     أفريقيا

من قـانون اإلجـراءات    ٣٥٩و ٣٥٨مباشر أو غري مباشر إىل الشخص املدان. وتقضي املادتان 
ة لالسـتخدام  املمــتلكات أو املعــدات أو األدوات األخــرى الــيت كانـت معـدَّ       اجلنائية مبصـادرة 

  ية.  يف ارتكاب فعل إجرامي. وال يتناول القانون مجيع اجلرائم املشمولة باالتفاق
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ــان   ــم    ٤١و ٤٠وتتضــمن املادت ــانون رق ــن الق ــد و/أو    ٠٠٣/٢٠٠٣م ــدابري خاصــة بالتجمي ت
  إشارة إىل تدابري بشأن كشف تلك األشـياء أو اقـتفاء أثـرها.   أنه ال ترد أيُّإالَّ احلجز. 

من قانون اإلجراءات اجلنائية على إجراءات عامـة إلرجـاع    ٣٦٩و ٣٦٨و ٣٦٧املواد تنصُّ و
 صادرة.األشياء امل

القانون الغابوين على مصادرة أو جتميـد أو حجـز املوجـودات املتأتيـة مـن العــائدات       ينصُّ وال 
اإلجرامية اليت حولــت إىل ممتلكـات أخـرى أو بـدلت هبـا، وال علـى مصـادرة املمتلكـات الـيت          

  اكتســبت مــن مصــادر مشـروعة وخلطت بعائدات إجرامية.
ــا واالحتــاد النقــدي    اجلمــن الئحــة  ٥٤املــادة تــنصُّ و ــة لوســط أفريقي ماعــة االقتصــادية والنقدي

على مصادرة اإليـــرادات واملـــنافع األخـــرى املتأتـــية مـــن املمتلكـات موضـوع         لوسط أفريقيا
حبجـز   ٠٠٣/٢٠٠٣من القانون رقم  ٤٠من املادة  ٥و ٣الفعل اإلجرامـي. وتقضي الفقرتان 
عن طريق اإلثراء غـري املشـروع. وال يشـمل     جزئياأو  اكليأو جتميد املوجودات اليت اكتسبت 

اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، وال تشــري التشــريعات إىل املمتلكــات الــيت  كــلَّالقــانون 
  حولـت إىل ممتلكات أخرى أو بدلت هبا أو اليت خلطت بالعـائدات اإلجرامية.

اللجنـة الوطنيـة املعنيـة مبكافحـة اإلثـراء      أعضـاء   ٠٠٣/٢٠٠٣من القانون رقـم   ٣١وختول املادة 
وثيقـة أو شـيء ذي صـلة بالتحقيقـات الـيت جيروهنـا. ويف حـال        أيِّ غري املشروع احلـق يف طلـب   

رفــض مثــل هــذا الطلــب، جيــوز للقاضــي أن يــأمر بإتاحــة األشــياء أو الوثــائق موضــوع الطلــب.   
قاضي التحقيق حبجز األشياء الـيت   يأمر نون اإلجراءات اجلنائية جبواز أنمن قا ٨٨وتقضي املادة 

اجلماعـة االقتصـادية   من الئحـة   ١٥من شأهنا أن تساعد يف الوصول إىل احلقيقة. ومبوجب املادة 
، جيـوز أن تطلـب الوكالـة الوطنيـة املعنيـة      والنقدية لوسط أفريقيا واالحتاد النقـدي لوسـط أفريقيـا   
املـادة  تـنصُّ  عـن ذلـك،    ت ووثـائق. وفضـالً  بالتحقيقات املالية والسلطات القضائية تقدمي معلوما

على أنه ال جيوز حبجة السرية املهنيـة رفـض الطلبـات الـيت تتقـدم هبـا الوكالـة الوطنيـة املعنيـة           ٣١
مـن القـانون اجلنـائي     ٢٨٩بالتحقيقات املالية للحصول على معلومات أو وثائق. وتقضـي املـادة   

  ى لإلدالء بالشهادة.َعدخص ُيأيِّ شبرفع السرية املهنية فيما يتعلق ب أيضاً
ــا واالحتــاد النقــدي    مــن الئحــة  ٥٤املــادة تــنصُّ و ــة لوســط أفريقي اجلماعــة االقتصــادية والنقدي

لوسط أفريقيا على أن يعكس عبء اإلثبات يف قضـايا املصـادرة بعـد اإلدانـة. فيلـزم الشـخص       
  املدان بـأن يبـني املصـدر املشـروع ملمتلكاته.  

أيِّ مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة بإرجـاع األشـياء املصـادرة إىل         ٣٥٧و ٨٩وتقضي املادتان 
  له احلق فيها.أنَّ شخص يزعم 
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   )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
سـنوات   ١٠جلنايـات و بشـأن ا  عامـاً  ٢٠قانون اإلجراءات اجلنائية علـى فتـرة تقـادم مـن     ينصُّ 
تــنصُّ التشــريعات الغابونيــة ال إالَّ أنَّ البســيطة،  ملخالفــاتبشــأن اجلــنح وســنة واحــدة  بشــأن ا

  صراحة على وقف العمل بالتقادم يف حال إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة.  
الرتكـاب فعـل    حكم إدانـة سـبق أن صـدر يف دولـة أخـرى      وال تأخذ غابون بعني االعتبار أيَّ

    مبوجب االتفاقية. جمرَّم
    

    )٤٢ الوالية القضائية (املادة    
) للواليـة  ٢٥٦-٢٥٤خيضع قانون اإلجراءات اجلنائية اجلـرائم الـيت ترتكـب يف غـابون (املـواد      

القضائية فيما يتعلق بالفاعلني األصليني واملتواطئني على حـد سـواء، وتسـري الواليـة القضـائية      
الواليـة  ر على كل من املواطنني وعدميي اجلنسية الذين يقيمون بصفة اعتيادية يف غابون. وتقـرَّ 
إىل  اسـتناداً القضائية علـى اجلـرائم الـيت ترتكـب علـى مـنت طـائرة مسـجلة يف مجهوريـة غـابون           

من مشروع قـانون الطـريان املـدين الـذي جيـري اعتمـاده        ٢-٢٧١مكان هبوط الطائرة (املادة 
لواليتــها القضــائية اجلــرائم الــيت يرتكبــها رعايــا أجانــب خــارج   أيضــاًحاليــا). وختضــع غــابون 

مها حني تشكل اجلرميـة املعنيـة اعتـداء علـى أمـن الدولـة ويعتقـل ذلـك املـواطن األجـنيب يف           إقلي
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). وجيـوز إخضـاع األفعـال         ٥١٦غابون أو يسـلم إليهـا (املـادة    

ــابوين يف اخلــارج،         ــواطن غ ــها م ــيت يرتكب ــات أو اجلــنح، ال ــداد اجلناي ــة املصــنفة يف ع اإلجرامي
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٥١٤ملقاضاة يف غابون (املادة للمالحقة وا

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

إىل جانــب مصــادرة الضــمانات الــيت يقــدمها اجلــاين يف إطــار إجــراءات طلبــات العــروض،          
من املرسوم رقـم   ١٨٠ادة املتنصُّ والتعليق املؤقت للمشاركة يف إجراءات االشتراء العمومي، 

 ١٩الصــادر عــن مكتــب الــرئيس ووزارة االقتصــاد والعمالــة والتنميــة املســتدامة املــؤرخ   ٢٥٤
   على عقوبة سحب الترخيص. ٢٠١٢حزيران/يونيه 

شـخص طبيعـي أو اعتبـاري حلـق بـه ضـرر       يِّ مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة أل     ٧وتتيح املادة 
باحلصول على تعويض عن الضرر الـذي أصـابه مباشـرة مـن     مباشر رفع دعوى مدنية للمطالبة 

علـى حـق    أيضـاً من نسخة القانون املدين السـابقة   ١٣٨٢املادة تنصُّ جراء الفعل اإلجرامي. و
  املتضرر يف رفع دعوى للمطالبة بتعويض عن األضرار اليت حلقت به.
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    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّ    
اللجنـة الوطنيـة املعنيـة مبكافحـة اإلثـراء غـري املشـروع بأهنـا          ٠٠٣/٢٠٠٣ف القـانون رقـم   يعرِّ

سلطة إدارية مستقلة تتوىل كشف أنشطة اإلثراء غري املشـروع وقمعهـا ومكافحتـها والتحقيـق     
يف  فيها. وتشتغل الوكالة الوطنية املعنية بالتحقيقات املالية، اليت أنشئت مبوجب مرسوم صـادر 

، حتت إمرة وزير املالية، وتقـدم إىل السـلطات القضـائية املختصـة تقـارير      ٢٠٠٦حزيران/يونيه 
عما جتريه من حتقيقات تعرض فيها توصـياهتا فيمـا يتعلـق باألفعـال املبينـة يف تقـارير املعـامالت        

  املشبوهة اليت تتناوهلا.
العموميـة واملـوظفني العمـوميني    التشريعات الغابونيـة علـى التعـاون بـني سـلطات الـبالد       تنصُّ و

 ٢٨وبني سـلطاهتا املسـؤولة عـن التحقـيق يف األفعـال اإلجرامـية ومالحقـة مرتكبــيها (املادتـان   
  ).٠٠٣/٢٠٠٣من القانون رقم  ٣١و

مـن الئحـة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا واالحتـاد النقـدي           ١٥ومبوجب املـادة  
تطلـب الوكالــة الوطنيـة املعنيــة بالتحقيقـات املاليــة معلومـات ووثــائق     لوسـط أفريقيـا، جيــوز أن   

 معاملة يتناوهلا أحد تقارير املعامالت املشبوهة.أيِّ تتعلق ب

اللجنـة الوطنيـة املعنيـة مبكافحـة اإلثـراء       ىعلى جواز أن تتلق ٠٠٣/٢٠٠٣القانون رقم ينصُّ و
  شخص.أيِّ غري املشروع معلومات من 

    
  دةالناجحة واملمارسات اجليِّالتجارب   -٢-٢  

دة التالية فيما خيـص تنفيـذ   تسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ ميكن إمجاالً
 الفصل الثالث من االتفاقية:

  )؛٢٣من املادة (ه)  ٢جترمي غسل األموال (الفقرة   •  
  

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٢ 
حاليــــا طــــوات التاليــــة يف ســــبيل تعزيــــز التــــدابري القائمــــة  لعــــل غــــابون تــــود أن تتخــــذ اخل

  الفساد:  ملكافحة
ــة،       •   ــة العمومي جتــرمي رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املؤسســات الدولي

  والنظر يف جترمي ارتشائهم؛
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تعــديل أحكــام قانوهنــا اجلنــائي حبيــث يشــمل قيــام موظـــف عمومـــــي لصــاحل أطــراف    •  
  )؛١٧املمتلكات وتبديدها (املادة ثالثة باختالس 

علـى  تـنصُّ  النظر يف تعديل األحكام التشريعية بشأن إسـاءة اسـتغالل الوظـائف حبيـث       •  
  )؛١٩املزية اليت حتصل عليها أطراف ثالثة (املادة 

ــواع الرشــوة يف القطــاع اخلــاص           •   ــث تشــمل مجيــع أن ــر يف تعــديل تشــريعاهتا حبي النظ
  )؛٢١  (املادة

 من االتفاقية؛ ٢٢عديل تشريعاهتا لكي تتماشى مع أحكام املادة النظر يف ت  •  

مــن االتفاقيــة  ٢٣مــن املــادة ‘ ٢‘و‘ ١‘ و(ب)‘ ٢‘و ‘١‘(أ) ١إدراج أحكــام الفقــرة   •  
  يف تشريعاهتا الداخلية؛

(أ)  ٢(الفقـرة  لغسـل األمـوال   اعتبار مجيـع اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة جـرائم أصـلية         •  
  )؛٢٣ادة و(ب) و(ج) من امل

  من االتفاقية؛ ٢٤النظر يف تعديل تشريعاهتا لكي تتماشى مع أحكام املادة   •  
تعــديل تشــريعاهتا حبيــث تشــري بصــراحة أكثــر إىل اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد     •  

  (ب))؛ ٢٥(املادة 
ام تعديل تشريعاهتا لتشمل مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية فيما يتعلـق بأحكـ    •  

 ؛٢٦من املادة  ٤و ٣و ٢و ١الفقرات 

ــديل تشــريعاهتا مــن أجــل جتــرمي اإلعــداد الرتكــاب فعــل إجرامــي        •   ــاًتع ــة  وفق لالتفاقي
  )؛٢٧من املادة  ٣  (الفقرة

على تعليق العمل بالتقادم يف حال إفـالت اجلـاين   صراحة تنصُّ تعديل تشريعاهتا حبيث   •  
  )؛٢٩املزعوم من يد العدالة (املادة 

لنص علـى احلصـانات أو االمتيـازات القضـائية املمنوحـة يف إطـار أداء وظـائف سـائر         ا  •  
املوظفني العموميني املسؤولني عن التحقيق يف جرائم الرشـوة أو اإلثـراء غـري املشـروع     

  )؛  ٣٠من املادة  ٢أو األفعال اإلجرامية ذات الصلة ومالحقتها ومقاضاهتا (الفقرة 
  من االتفاقية؛ ٣٠من املادة  ٥ع أحكام الفقرة تعديل تشريعاهتا متاشيا م  •  
  من االتفاقية؛ ٣٠من املادة  ٦مع أحكام الفقرة  النظر يف تعديل تشريعاهتا متاشياً  •  
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  من االتفاقية؛ ٣٠من املادة  ٧مع أحكام الفقرة  النظر يف تعديل تشريعاهتا متاشياً  •  
 إعـادة إدمـاج األشـخاص املـدانني     السعي إىل وضع طائفة أوسع من التدابري الرامية إىل  •  

  )؛٣٠من املادة  ١٠لالتفاقية يف جمتمعاهتم (الفقرة  وفقاًمة بارتكاب أفعال جمرَّ
(أ)  ١لالتفاقيـة فيمـا يتعلـق بـالفقرة      وفقـاً ة رَّمـ تعديل تشريعاهتا لتشمل كل األفعال اجمل  •  

  ؛٣١و(ب) من املادة 
  من االتفاقية؛ ٣١من املادة  ٢اختاذ التدابري املشار إليها يف الفقرة   •  
دة أو احملجـوزة  اختاذ تدابري إضافية لتنظـيم إدارة السـلطات املختصـة للممتلكـات اجملمَّـ       •  

مـن االتفاقيـة (الفقـرة     ٣١مـن املـادة    ٢و ١أو املصادرة، املنصوص عليها يف الفقـرتني  
  )؛٣١من املادة  ٣

  من االتفاقية؛ ٣١من املادة  ٤ألحكام الفقرة  وفقاًاعتماد تشريعات   •  
  من االتفاقية؛ ٣١من املادة  ٥ألحكام الفقرة  وفقاًاعتماد تشريعات   •  
  من االتفاقية؛ ٣١من املادة  ٦تعديل تشريعاهتا متاشيا مع أحكام الفقرة   •  
ــة فيمــا يتعلــق  وفقــاًة رَّمــتعــديل تشــريعاهتا لتشــمل مجيــع األفعــال اجمل    •   بأحكــام  لالتفاقي

  ؛٣١من املادة  ٨  الفقرة
  )؛٣٢اعتماد تدابري مناسبة لتوفري محاية مالئمة للشهود واخلرباء والضحايا (املادة   •  

ــبلغني مـــن     •   ــة املـ ــريعية حلمايـ ــدابري تشـ ــاد تـ ــر يف اعتمـ ــوِّأيِّ النظـ ــة ال مسـ ــا معاملـ غ هلـ
  )؛٣٣  (املادة

  )؛٣٦ليتهم (املادة مواصلة تدريب موظفي سلطاهتا املختصة وتعزيز استقال  •  
اعتماد تدابري مناسـبة لتشـجيع األشـخاص الـذين يشـاركون أو شــاركوا يف ارتكــاب          •  

 )؛٣٧فعـل إجرامي على التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادة 

ــالتحقيق        •   ــة ب ــة املعني ـــتعاون بــني الســلطات الوطني ــدابري لتشــجيع ال ــد مــن الت اختــاذ املزي
  )؛٣٩من املادة  ١قطاع اخلاص (الفقرة واملالحقة وكيانات ال

النظــر يف اعتمــاد تــدابري إضــافية لتشـــجيع رعاياهـــا علــى اإلبــالغ عــن ارتكــاب أفعــال   •  
  )؛٣٩من املادة  ٢لالتفاقية (الفقرة  وفقاًة جمرَّم

  )؛٤١اعتماد تدابري تشريعية بشأن قبول السجالت اجلنائية األجنبية (املادة   •  



 

12 V.16-00940 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.34 

كـان باعتمـاد القـانون األساسـي الـذي يرسـي قـانون الطـريان املـدين          التعجيل قدر اإلم  •  
  )؛٤٢(ب) من املادة   ١(الفقرة 

النظر يف اعتماد تدابري تشريعية إلخضاع اجلـرائم الـيت ترتكـب علـى مـنت سـفينة ترفـع          •    
  ).٤٢(ب) من املادة   ١علم غابون لواليتها القضائية (الفقرة 

    
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةدِّلتقنية، اليت ُحاالحتياجات من املساعدة ا  - ٤- ٢  

  )؛٢١و ٢٠و ١٩و ١٨و ١٥دة/الدروس املستفادة (املواد ملخص للممارسات اجليِّ  •  
 ٢١و ٢٠و ١٨و ١٥مها خـبري يف جمـال مكافحـة الفسـاد (املـواد      مساعدة موقعية يقدِّ  •  

  )؛٤١و ٣٦و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٣و
 ٣٧و ٣٦و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠و ١٩و ١٦ونيــة (املــواد  تقــدمي املشــورة القان   •  

  )؛٤١و ٣٩و
وضــع خطــة عمــل علــى حنــو مــا نصــت عليــه االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد      •  

  )؛  ٢١و ٢٠وغسل األموال (املادتان 
 )؛٣١و ٢٠بناء قدرات احملققني عن طريق التدريب يف جمال التحقيقات املالية (املادتان   •  

  )؛٣٧مناذج التفاقات/ترتيبات منوذجية (املادة توفري   •    
    

  الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
  

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

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
إجراءات تسليم املطلوبني. ومع ذلك، قد تطبـق  تشريعات بشأن  مل تضع غابون حىت اآلن أيَّ

ــاًمباشــرة،  ــادة   وفق ــة واملتعــ   ١١٥لدســتورها (امل ــات واملعاهــدات الثنائي ددة )، أحكــام االتفاقي
تسـليم اجملـرمني بـني الـدول األعضـاء يف اجلماعـة        عتـرب اتفـاق  ُياألطراف اليت هي طرف فيها. و

، واالتفاقيـة العامـة   ٢٠٠٤انون الثاين/ينـاير  كـ  ٢٨ خاالقتصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا املـؤرَّ    
واتفـاق املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،      ١٩٦١بشأن التعاون القضائي (اتفاقية أنتانانـاريفو) لعـام   

 ١٩٦٣ همتوز/يوليـ  ٢٣واتفاق تنفيـذ األحكـام وتسـليم اجملـرمني املـربم بـني فرنسـا وغـابون يف         
  .ت تطبيقاً(االتفاق الفرنسي الغابوين) أكثر املعاهدا
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شــخص إىل غــابون أو منــها خاضــعة  أيِّ وجيــب أن تكــون اجلــرائم الــيت جيــوز بشــأهنا تســليم    
ــة مــدهتا ســنة واحــدة أ   ــان  لعقوب ــر (املادت ــدول    مــن اتفــاق  ٣و ٢و أكث تســليم اجملــرمني بــني ال

األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا) أو لعقوبــة الســجن ملــدة ســنتني          
من اتفاقية أنتانانـاريفو). ويسـتويف معظـم     ٤١من االتفاق الفرنسي الغابوين واملادة  ٤٦ (املادة

التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، ولــيس مجيعهــا، هــذا الشــرط.   وفقــاًمــة األفعــال اجملرَّ
تسـليم اجملـرمني بـني الـدول األعضـاء       من اتفـاق  ٤(املادة  ويظل مبدأ ازدواجـية الـتجرمي سارياً

مــن االتفــاق الفرنســي الغــابوين   ٤٦يف اجلماعــة االقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا، واملــادة   
  من اتفاقية أنتاناناريفو). ٤٢واملادة 

د أهنـا مل تبلـغ األمـني العـام لألمـم      قية األساس القانوين للتسليم، بيـ وجيوز أن تعترب غابون االتفا
  املتحدة بذلك بعد.

تسليم اجملـرمني بـني الـدول األعضـاء يف اجلماعـة       ) واتفاق٥١فو (املادة نتانانارياتفاقية أتنصُّ و
) علـى  ٥١) واالتفـاق الفرنسـي الغـابوين (املـادة     ١٦االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيـا (املـادة   

ــ اتفاقيــة أنتانانــاريفو دون الصــكوك األخــرى علــى  تــنصُّ للتســليم. و ت متهيــداًاالحتجــاز املؤقَّ
لـرفض   مقبـوالً  غاً). وتعترب جنسية الشخص املطلوب تسليمه مسو٨ِّلقسم طة (اإجراءات مبسَّ

تسليم اجملـرمني بـني الـدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية        من اتفاق ٥طلب التسليم (املادة 
ا ا التسـليم وإمَّـ  ق مبـدأ "إمَّـ  مـن اتفاقيـة أنتانانـاريفو). ويطبَّـ     ٤٥والنقدية لوسـط أفريقيـا واملـادة    

باعتبــاره مبــدأ مــن مبــادئ القــانون الغــابوين.    أيضــاًقتضــى املعاهــدات املــذكورة و احملاكمــة" مب
بشـأن افتـراض الـرباءة)     ١مـن املـادة    ٢٣دستور غابون علـى املعاملــة املنصــفة (الفقـرة     ينصُّ و
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة).      ٢٤و ٢٣و ٢٢من خالل تطبيق مبدأ املغارمة (املـواد   أيضاًو

ــادة  وال ختضــع اجلــر  ــدول    ق) مــن اتفــا ٢( ٤ائم السياســية للتســليم (امل تســليم اجملــرمني بــني ال
مـن اتفاقيـة أنتانانـاريفو).     ٤٤األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا واملـادة     

وتــرد األســباب الباعثــة علــى رفــض التســليم يف االتفاقيــات واملعاهــدات الــيت تطبقهــا غــابون،    
 يكــون فيهــا طلــب التســليم قائمــا علــى أســباب تتعلــق جبــنس الشــخص  وتشــمل احلــاالت الــيت

تسـليم اجملـرمني بـني     مـن اتفـاق   ٤مـن املـادة    ٢(الفقـرة  املطلوب تسـليمه أو عـــرقه أو ديانـــته    
مـــن اتفاقيـــة  ٤٨الـــدول األعضـــاء يف اجلماعـــة االقتصـــادية والنقديـــة لوســـط أفريقيـــا واملـــادة  

تسـليم اجملـرمني بـني الـدول األعضـاء يف       من اتفاق ٤٤املادة باب سياسية (أنتاناناريفو) أو ألس
ــان     ــا واملادتـ ــة لوســـط أفريقيـ ــادية والنقديـ ــة االقتصـ ــي   ٤٩و ٤٧اجلماعـ ــاق الفرنسـ ــن االتفـ مـ

لطالـــبة قـــبل رفـــض تلــك الصــكوك علــى وجــوب التشـــاور مــع الــدول ا تــنصُّ الغــابوين). وال 
 مــن اتفــاق ١٤املعلومــات (املــادة  مــنعلــى إمكانيــة طلــب مزيــد تــنصُّ كانــت  التســـليم، وإن
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 ٥٣تسليم اجملرمني بني الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا واملـادة     
لالتفاقـات   وفقـاً من االتفاق الفرنسي الغابوين). وختضع اجلرائم املتعلقة باألمور املالية للتسـليم  

اجملـرمني بـني الـدول األعضـاء      اتفاق تسليممن  ٤ة من املاد ٤غابون (الفقرة  عليها عتاليت وقَّ
 ٤٨مـن اتفاقيـة أنتانانـاريفو واملـادة      ٤٧يف اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، واملادة 

  من االتفاق الفرنسي الغابوين).
) ويف االتفـاق  ٥٦ويرد النص على نقل األشخاص احملكوم عليهم يف اتفاقية أنتاناناريفو (املادة 

مـن االتفاقـات الـيت انضـمت إليهـا غـابون علـى         أيٌّيـنصُّ  ). وال ٢٧لفرنسي الغـابوين (املـادة   ا
  نقل اإلجراءات اجلنائية.

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

اخلاص باللجنة الوطنية املعنية مبكافحـة اإلثـراء غـري املشـروع،      ٠٠٣/٢٠٠٣القانون رقم ل يشكِّ
ــات الثن ــة       واالتفاق ــة، واتفاقي ــة املتبادل ــاون واملســاعدة القانوني ــددة األطــراف بشــأن التع ــة واملتع ائي

املــربم بــني الــدول األعضــاء يف اجلماعــة      ٢٠٠٤أنتانانــاريفو، واتفــاق التعــاون القضــائي لعــام     
) واالتفــاق املــربم بــني ١٩٦٣االقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا، واالتفــاق الفرنســي الغــابوين (

)، األســاس القــانوين لتقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف غــابون. كمــا   ٢٠٠٨ (غــابون ومــايل
مباشـرة  تنطبق الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا واالحتـاد النقـدي لوسـط أفريقيـا     

اقيـة  ، مـن اتف ٢٣ا يف غابون (انظر أعاله فيما يتعلق بالفصل الثالـث، املـادة   داخلي باعتبارها قانوناً
األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد). وقــد أكــدت غــابون أهنــا تطبــق األحكــام اخلاصــة باملســاعدة     

علــى الطلبــات غــري املتعلقــة هبــذه احملكمــة،  أيضــاًالقضــائية الــيت وضــعتها احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة 
األمـم املتحـدة    اتفاقيةأنَّ إىل  أيضاًمن االتفاقية. وأشارت غابون  ٤٦ألحكام املادة  تنفيذاًوذلك 

أهنـا مل تبلـغ   إالَّ ملكافحة الفساد ميكن أن تتخذ بدورها أساسا قانونيـا لتبـادل املسـاعدة القانونيـة،     
األمني العام لألمم املتحدة بذلك. ويتم االستناد إىل مبدأ املعاملة باملثـل ويطبـق عنـد عـدم وجـود      

ــادة    ــاون (امل ــدة تع ــم    ٣٩معاه ــانون رق ــن الق ــادة ٠٠٣/٢٠٠٣م ــن  ٥٦ وامل ــة  م الئحــة اجلماع
  ).االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا واالحتاد النقدي لوسط أفريقيا

وتضــطلع وزارة العــدل يف غــابون بــدور الســلطة املركزيــة املعنيــة باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة    
مـن اتفـاق التعـاون القضـائي املـربم بـني الـدول األعضـاء يف اجلماعـة           ٢٩مـن املـادة    ١(الفقرة 

االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيـا). ومـع ذلـك، جـرت العـادة بتلقـي الطلبـات وإرسـاهلا عـن          
ات املاليـة السـلطة املختصـة    قـ طريق القنوات الدبلوماسية. وتعترب الوكالة الوطنية املعنية بالتحقي

الئحـة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط      مـن   ٥٧و ٥٦فيما يتعلق بغسل األموال (املادتان 
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  يف شـبكة اتصـاالت اإلنتربـول     أيضـاً فريقيا واالحتـاد النقـدي لوسـط أفريقيـا). وغـابون عضـو       أ
I-24/7، .اليت تنقل من خالهلا املعلومات بصورة رمسية وغري رمسية على السواء  

ــرة       ــة معظــم العناصــر املدرجــة يف الفق ــة املتبادل ــادة   ٣وتشــمل املســاعدة القانوني مــن  ٤٦مــن امل
مـن اتفـاق التعـاون القضـائي املـربم بـني الـدول األعضـاء يف اجلماعـة           ٢٢إىل  ١٩ االتفاقية (املواد

الئحـة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة     مـن   ٦١إىل  ٥٧االقتصادية والنقدية لوسـط أفريقيـا واملـواد    
مـن اتفاقيـة أنتانانـاريفو). وقـد      ٢٩إىل  ١٤واملـواد  لوسط أفريقيا واالحتاد النقدي لوسط أفريقيـا  

ذت بالتعـاون مـع الـدول    فِّـ مة من خالل التفويض القضـائي نُ ابون حاالت لطلبات مقدَّذكرت غ
 الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا واالحتاد النقـدي لوسـط أفريقيـا   تنصُّ الطالبة. و

ر حتظـ  ) وتشـمل أحكامـاً  ٥٩إىل  ٥٧لقانون الدولة الطالبة (املـواد   وفقاًعلى تنفيذ الطلبات  أيضاً
أنــه علــى الــرغم مــن عــدم إالَّ ، الفقــرة (ب)). ٣١رفــض الطلــب حبجــة الســرية املصــرفية (املــادة 

ـــيها           ـــوز أن حتاســـب عل ـــيت جي ــة بشــأن اجلــرائم ال ــة املتبادل ــنظم املســاعدة القانوني وجــود نــص ي
شخصـية اعتبارية، فقد أشارت غابون إىل عدد من القضايا الـيت مهـت فيهـا التحقيقـات مصـرف      

  .آخرينو ن. بريس ط أفريقيا، مبا يف ذلك قضية املدعي العام ضددول وس
وترد املسـائل املتعلقـة بشـكل الطلـب ومضـمونه يف اتفـاق التعـاون القضـائي املـربم بـني الـدول            

واملـواد الالحقـة)،    ٢٨و ٢٦األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسـط أفريقيـا (املادتـان    
مجيـع   جتـرِّم ). واملساعدة القانونيـة املتبادلـة حمـدودة حبيـث مل     ٢١ملادة ويف اتفاقية أنتاناناريفو (ا

علـــى طلـــب احلصـــول علـــى معلومـــات إضـــافية   أيضـــاًاألفعـــال املشـــمولة باالتفاقيـــة. ونـــص 
مـن االتفـاق الفرنسـي الغـابوين واملـادة       ٢١من قانون اإلجراءات اجلنائية، واملـادة   ٦٠١ (املادة

  من اتفاقية أنتاناناريفو). ٧
ويرد النص على سرية البيانات االستخبارية واملعلومات املستقاة من خـالل املسـاعدة القانونيـة    

ــان  ــة)،     ١٣٣و ١٣٢(املادت ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــا يليهمــا مــن ق غــابون مل تضــع  إالَّ أنَّ وم
  أحكاما تسمح باستخدام هذه املعلومات يف تربئة املتهم.

ــ انتفــاء ازدواجيــة التجــرمي   رمي حــىت اآلن يف غــابون، فــإنَّ ق شــرط ازدواجيــة التجــ ولــئن مل يطبَّ
ــة  مــن  ٥٨لــرفض الطلــب (املــادة   مقبــوالً غاًيشــكل مســوِّ الئحــة اجلماعــة االقتصــادية والنقدي

مبـدأ ازدواجيـة التجـرمي لـيس      ). ومـع ذلـك، فـإنَّ   لوسط أفريقيا واالحتاد النقدي لوسط أفريقيا
لتخلـي عـن هـذا الشـرط مـن أجـل تقـدمي "أكـرب قـدر          ، وقد أشارت غابون إىل إمكانيـة ا مطلقاً

ــادة    ــدول األعضــاء يف      ٢ممكــن مــن املســاعدة" (امل مــن اتفــاق التعــاون القضــائي املــربم بــني ال
اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). وترد األسباب األخرى الباعثة على رفـض طلـب   
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ــائي (املــواد   ــة    بشــأن ٦٧إىل  ٦١املســاعدة يف القــانون اجلن اجلــرائم الــيت تســتهدف أمــن الدول
الئحـة  بشـأن اجلـرائم الـيت تسـتهدف أمـن الدولـة الـداخلي) ويف         ٧٥إىل  ٦٨اخلارجي واملواد 

ــا      ــا واالحتــاد النقــدي لوســط أفريقي ــة لوســط أفريقي ــادة  اجلماعــة االقتصــادية والنقدي ). ٥٨(امل
مــن  ٦١٠ة (املــادة وجيــب، قبــل رفــض طلــب املســاعدة، أن تتشــاور غــابون مــع الدولــة الطالبــ

رفـض لتبـادل املسـاعدة القانونيـة (املـادة      يِّ قانون اإلجراءات اجلنائية). ويتعني تقدمي أسباب أل
مـن اتفـاق التعـاون القضـائي املـربم بـني الـدول         ٣٣من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  ٦٠١

التفاقـــات الثنائيـــة األعضـــاء يف اجلماعـــة االقتصـــادية والنقديـــة لوســـط أفريقيـــا). وال تشـــمل ا
واملتعددة األطراف املتعلقة باملساعدة القانونية املتبادلة اليت تعترب غابون طرفـا فيهـا اجلـرائم الـيت     

على أمـور ماليـة. وجيـوز، أثنـاء سـري اإلجـراءات، أن ترجـئ غـابون تنفيـذ طلـب            أيضاًتنطوي 
 ٠٠٣/٢٠٠٣مـن القـانون رقـم     ٣٩مـن املـادة    ٢املساعدة القانونية املتبادلة أو ترفضه (الفقرة 

الئحــة اجلماعــة االقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا واالحتــاد النقــدي لوســط  مــن  ٥٨واملــادة 
طلبـــات املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة تعـــاجل، يف املمارســـة أنَّ ). وأشـــارت غـــابون إىل أفريقيـــا

  العملية، بأسرع وقت ممكن.
مـن   ١٩نحـو املنصـوص عليـه يف االتفاقيـة (املـادة      ومن املمكن نقل الشهود احملتجـزين، علـى ال  

ــادة   ــاريفو وامل ــة أنتانان ــدول األعضــاء يف       ٢٥اتفاقي ــني ال ــربم ب ــاون القضــائي امل ــاق التع مــن اتف
ــا واملــادة    ــة لوســط أفريقي ــة).   ٦١٩اجلماعــة االقتصــادية والنقدي مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائي

) ملــدة ثالثـني يومــا،  ١٩تـة للشــهود (املـادة   مؤقَّاتفاقيــة أنتانانـاريفو علــى تـوفري حصــانة   تـنصُّ  و
. وال يســمح بعقـــد يومــاً ١٥ملــدة  )٧االتفــاق الفرنســي الغــابوين (املــادة   أيضــاًعليهــا يــنصُّ و

  جلسات لسماع أقوال الشهود واخلرباء عن طريق التواصل بواسطة الفيديو.
ســجالت أو وثــائق أو  ممــا لــدى احلكومــة مــن م نســخاًيف وســعها أن تقــدِّأنَّ وأكــدت غــابون 

 ٢٧و ٣، واملادتـان  ٠٠٣/٢٠٠٣مـن القـانون رقـم     ٣٨معلومات متاحـة لعامـة النـاس (املـادة     
من اتفاق التعاون القضائي املربم بني الـدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط       

ط أفريقيـا واالحتـاد   الئحة اجلماعة االقتصادية والنقديـة لوسـ  أفريقيا) والوثائق احملدودة التوزيع (
  ).٥٧، املادة النقدي لوسط أفريقيا

    
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
خــالل املكتــب املركــزي الـــوطين     مــن  I-24/7اإلنتربـــول غــابون عضــو يف شــبكة اتصــاالت     

رسـالة   ٢ ٠٠٠كتـب املركـزي الـوطين بأنـه تلقـى مـا ينـاهز        لإلنتربول يف ليربفيل. وقد أفـاد امل 
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. وجتــدر اإلشــارة، يف هــذا  ٢٠١٤/٢٠١٥رســالة خــالل الفتــرة   ١ ٥٠٠وبعــث مبــا جمموعــه  
غابون دولة طرف يف اتفاقيـة التعـاون بشـأن شـؤون الشـرطة اجلنائيـة بـني دول        أنَّ الصدد، إىل 

املتحــدة ملكافحــة  اتفاقيــة األمــمنَّ أ(اإلنتربــول). وذكــرت غــابون  ١٩٩٩وســط أفريقيــا لعــام 
  تشكل بدورها األساس القانوين للتعاون بني سلطات إنفاذ القانون. الفساد ميكن أن

فيهـا علـى التعـاون يف جمـال      خمتلف االتفاقات املتعددة األطراف اليت تعتـرب غـابون طرفـاً   تنصُّ و
ــادل املعلومــات بشــأن التحقيقــات اجل     ــذي يشــمل تب ــانون ال ــاذ الق ــة  إنف ــة ومكافحــة اجلرمي نائي

الئحـة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط      مـن   ٦٥واملسائل العامـة املتعلقـة بالشـرطة (املـادة     
مـن اتفــاق التعـاون بشـأن شـؤون الشــرطة      ٣والقسـم   أفريقيـا واالحتـاد النقـدي لوســط أفريقيـا    

على تبـادل املعلومـات   من الالئحة املذكورة  ٥٦املادة تنصُّ اجلنائية بني دول وسط أفريقيا). و
  بني وحدات االستخبارات املالية.

مثـل هـذه   أنَّ بشـأن التحقيقـات املشـتركة، ولـو      ٤٩للمادة  تنفيذاًاتفاقات  ومل تربم غابون أيَّ
ــة والكــامريون. ولــيس لــدى غــابون      التحقيقــات قــد أجريــت مــع الواليــات املتحــدة األمريكي

ــة وال األحكــام التشــريعية الال  زمــة الســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة. وقــد   األدوات التقني
ذكرت غـابون حالـة لعمليـة تسـليم مراقـب أجريـت بـرغم عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيـب هلـذا             

الئحـة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة     الغرض (مل تكن تلك القضية متعلقة بالفساد). ووحـدها  
ــا     ــدي لوســط أفريقي ــا واالحتــاد النق ــادة   إىل التســليمتشــري  لوســط أفريقي ــن  ٦٥املراقــب (امل م

  صياغة اتفاقات ثنائية وإقليمية.حاليا الالئحة). وجتري 
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
نفيـذ  تسليط الضوء على التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة التالية فيما خيـص ت  ميكن إمجاالً

  الفصل الرابع من االتفاقية:
غـابون   دد االتفاقات الرمسية املربمة بشأن التعاون الدويل حمـدود، فـإنَّ  عأنَّ بالرغم من   •  

أثبتـت قـدرهتا علـى التعــاون مـع الـدول الــيت تطلـب املسـاعدة لكــي يتسـىن هلـا دراســة          
  الطلبات بصورة إجيابية وتنفيذها.

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  

حاليــــا ل تعزيــــز التــــدابري القائمــــة لعــــل غــــابون تــــود أن تتخــــذ اخلطــــوات التاليــــة يف ســــبي 
  الفساد:  ملكافحة
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النظر يف توسيع نطاق االتفاقات الثنائية وزيادة عدد الدول املدرجـة يف القائمـة املعـدة      •  
ــرة    ــادة   ١٨ألغــراض تســليم اجملــرمني (الفق ــة  ٤٤مــن امل ــة املتبادل ) واملســاعدة القانوني

  )؛٤٦من املادة  ٣٠(الفقرة 
طـاق املعاهـدات الـيت هـي طـرف فيهـا هبـدف ضـمان إخضـاع مجيـع           إعادة النظـر يف ن   •  

اجلــرائم املشــمولة باالتفاقيــة للتســليم، ال ســيما هبــدف مواءمــة مــدة العقوبــة احلبســية     
  )؛٤٤من املادة  ٨املشترطة (الفقرة 

إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بأهنا تعتـرب االتفاقيـة األسـاس القـانوين للتعـاون بشـأن         •  
  من االتفاقية؛ ٤٤من املادة  ٦م، على حنو ما نصت عليه الفقرة التسلي

ا احملاكمة" والنظر يف تنفيذ األحكام القضائية الصـادرة يف  ا التسليم وإمَّتطبيق مبدأ "إمَّ  •  
  )؛٤٤من املادة  ١٣و ١٢و ١١اخلارج لدى رفض تسليم مواطنيها (الفقرات 

مي املساعدة القانونيـة املتبادلـة بشـأن اجلـرائم     من املمكن تقدأنَّ أن توضح يف تشريعاهتا   •  
اليت جيوز أن حتاسـب علــيها شخصــية اعتباريـة، وذلـك يف ضـوء قضـية املـدعي العـام         

  )؛٤٦من املادة  ٢(الفقرة  آخرينو ن. بريس ضد
إبالغ األمني العام لألمم املتحـدة بالسـلطة املركزيـة الـيت جـرت تسـميتها وباللغـة الـيت           •  

 ٤٦مـــن املـــادة  ١٣للفقـــرة  وفقـــاًلبـــات املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة، ســـتقدم هبـــا ط
  االتفاقية؛  من

إعادة النظر يف أحكامها املتصلة بالبيانات االستخبارية واملعلومات املستقاة من خـالل    •  
علـى اسـتخدام تلـك املعلومـات يف تربئـة املتـهم       تنصُّ املساعدة القانونية املتبادلة حبيث 

  )؛٤٦املادة  من ٥(الفقرة 
غــابون قــد تعتــرب االتفاقيــة األســاس القــانوين  أنَّ إبــالغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة بــ   •  

  )؛٤٦من املادة  ١٣للمساعدة القانونية املتبادلة (الفقرة 
النظر يف وضع أحكام بشأن نقل اإلجراءات اجلنائيـة هبـدف توسـيع نطـاق التعـاون يف        •  

  )؛٤٧االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (املادة  هذا اجملال خارج إطار اجلماعة
النظــر يف إبــرام اتفاقــات ثنائيــة وتوســيع نطاقهــا وزيــادة عــدد الــدول املدرجــة يف القائمــة    •  

  )؛٤٩واملادة  ٤٨من املادة  ٢املعدة ألغراض التعاون بني سلطات إنفاذ القانون (الفقرة 
مــن  ١التحــري اخلاصــة (الفقــرة لنظــر يف وضــع تشــريعات بشــأن اســتخدام أســاليب  ا  •  

  )؛٥٠من املادة  ٤) والتسليم املراقب (الفقرة ٥٠املادة 
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النظر يف توسيع نطاق االتفاقـات الثنائيـة وزيـادة عـدد الـدول املدرجـة يف القائمـة املعـدة           •  
  ).٥٠من املادة  ٢ألغراض التحقيقات اليت تستخدم أساليب التحري اخلاصة (الفقرة 

    
    ات من املساعدة التقنية، اليت حددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياج  - ٤- ٣  

ــاذ         •   ــدرات الســلطات املســؤولة عــن التعــاون عــرب احلــدود يف جمــال إنف ــاء ق ــامج لبن برن
  )؛٥٠  ) والتحريات (املادة٤٧و ٤٦) واملسائل اجلنائية (املادتان ٤٤القانون (املادة 

  )؛٤٤إعداد خطة عمل (املادة   •  
  )؛٥٠و ٤٧و ٤٦رة القانونية (املواد املشو  •  
  )؛٥٠و ٤٧مساعدة موقعية يقدمها خبري مؤهل يف امليدان املعين (املادتان   •  
برامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عن تصميم وإدارة اسـتخدام أسـاليب التحـري      •  

  )؛٥٠اخلاصة (املادة 
  ).٥٠مناذج التفاقات/ترتيبات منوذجية (املادة   •  

  
  


