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    خالصة وافية  - ثانياً  
    كابو فريدي    

يف سياق تنفيذ اتفاقية  لكابو فريدي سيحملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّمة: مقدِّ  - ١  
     األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 كـانون األول/  ٩ د يفاألمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـا     تفاقيةا لىعت مجهورية كابو فريدي عوقَّ
  .٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٣قت عليها يف وصدَّ ٢٠٠٣ديسمرب 
الــيت يــتم التصــديق عليهــا وإقرارهــا حســب   عاهــداتامل بــأنَّ مــن الدســتور ١١ملــادة وتقضــي ا

 ١١للمـادتني   وفقـاً حجية أعلى من حجية القوانني الداخلية. و، افور نشرهاألصول تكتسب، 
ــقالدســتور، مــن  ١٢و ــدأ   تطب ــدويل يفحكــام االتلقــائي أل اإلدراجكــابو فــريدي مب  لقــانون ال

علـى وجـه اخلصـوص     االتفاقيـة تنفذ أحكـام  القوانني الوطنية اليت ومن . صلب القوانني الوطنية
 ٢/٢٠٠٥املرسوم القـانوين  القانون اجلنائي، و بشأن إقرار ٤/٢٠٠٣املرسوم القانوين ما يلي: 

 ،املوجـودات اسـتعادة  املتعلـق ب  VIII/2012/18 قانون اإلجراءات اجلنائيـة، والقـانون  بشأن إقرار 
ــانون  ــانون   بشــأن  VIII/2011/6والق ــة، والق ــاون القضــائي يف املســائل اجلنائي  VII/2009/38 التع

بشـأن   IV/95/139القـانون  محايـة الشـهود، و  بشأن  V/2005/81 والقانون ،األموالغسل بشأن 
ــة   ــة العام ــى الرقاب ــروة عل ــية. الناصــب أصــحاب املث ــد أذن السياس  VIII/2015/93 قانونــانوق

، وقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة    باملضي قدما يف تنقـيح القـانون اجلنـائي   حكومة لل VII/2015/94و
  التفاقية.االت اليت تعاجلها ااجمليشمل األحكام املتصلة بمبا 
ــة مب ة، ليســتقاليت تتمتــع باالالســلطة القضــائية الــ جانــب إىل و نــع تشــمل أهــم املؤسســات املعني

 ووحـدة  والشـرطة اجلنائيـة   النيابة العامـة وزارة العدل و لفساد واألنشطة ذات الصلةومكافحة ا
 أنَّإالَّ ، املظـامل  هـي ديـوان   ،مؤسسـة غـري قضـائية جديـدة     أيضـاً وأنشئت االستخبارات املالية. 

 مكافحة الفساد.ذا الديوان مل ينشط بعد يف ه
    

   التجرمي وإنفاذ القانون :الفصل الثالث  - ٢  
ــوطين بســبب نقــص ال   تعــذر تق ــيم بعــض أحكــام القــانون ال ــوافر   حصــائيةاإلبيانــات ي وعــدم ت

، رغم إطـالع اخلـرباء أثنـاء الزيـارة القطريـة علـى معلومـات عـن         التطبيق العمليعن علومات امل
  ذات الصلة.بعض القضايا 
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ذلـك   أنَّ، ولكـن يبـدو   للموظف العمومي امالًك اًتعريفالقانون اجلنائي من  ٣٦٢املادة  وتورد
  .تشريعيةالتعريف ال يشمل أصحاب املناصب ال

    
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥املتاجرة بالنفوذ (املواد و لرشوا    
املـال أو   عـرض القانون اجلنائي اليت حتدد مفهـومي  من  ٣٦٤املادة مبقتضى أحكام  جمرَّمالرشو 

املنصـوص  نح" املـ "أهنا ال تعاجل صـراحة مفهـوم   إالَّ ، و الوعد بذلكأ ضرب آخر من اهلداياأيِّ 
علـى السـواء    جيـرِّم القـانون اجلنـائي   أنَّ ورغـم  . مكافحـة الفسـاد   مـن اتفاقيـة   ١٥املادة عليه يف 

العقوبـة  أنَّ املمارسة العملية تكشف عن  "القيام بفعل ما" و"االمتناع عن القيام بفعل ما"، فإنَّ
ل يتعارض مع الواجبات الرمسية أشد بكثري من أداء أو ترك عمل مشروع علـى  على القيام بفع

الـذي يقـوم   عمومي الوظف تكتفي باإلشارة إىل امل تفاقيةأحكام االأنَّ حنو خيالف القانون. غري 
 األمـر أساسـاً   وينسـحب هـذا   ".بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية"
القانون اجلنـائي. وقـد قـدمت مالحظـات     ) من ٢( ٣٦٤املادة ملنصوص عليها يف اجلرمية ا لىع

  ) من اتفاقية مكافحة الفساد.١( ٣٠للمادة  وفقاًرة املقرَّالعقوبات حول مدى تناسب 
من القانون اجلنائي االرتشاء على حنو مماثل وختضـعه   ٣٦٣من املادة  ٢وتتناول أحكام الفقرة 

  لعقوبات مماثلة. أيضاً
بعـد يف   مـاً مل يكن رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العموميـة جمرَّ و

طريــة. ولكــن كــان هنــاك مشــروع نــص تشــريعي قيــد االعتمــاد  كــابو فــريدي خــالل الزيــارة القُ
  يأذن للحكومة بتعديل القانون اجلنائي وجترمي هذا الفعل.   VIII/2015/94مبقتضى أحكام القانون 

مـن العناصـر    بعضـاً من القانون اجلنائي جرمية املتاجرة بالنفوذ، اليت تشمل  ٣٦٥ناول املادة وتت
مفهوم املزية امللتمسة مـن كيـان عمـومي    أنَّ . ويبدو من االتفاقية ١٨املادة املنصوص عليها يف 

وفعـل   ."ةيـ مموع هيئـة  عليهـا مـن "إدارة أو  املتحصـل  سـتحقة"  املزيـة غـري   امل" مفهوممن ضيق أ
  .بشأن املتاجرة بالنفوذ ٣٦٥بأحكام املادة  متاماً "املنح" ليس مشموالً

وال يــنص القــانون علــى جتــرمي الرشــو واالرتشــاء يف القطــاع اخلــاص. وقــد أشــار املشــاركون    
  السلطات تنظر يف إمكانية جترميهما.أنَّ طرية إىل خالل الزيارة القُ
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    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
علــى حنــو واف. عناصــر جرميــة غســل األمــوال   VII/2009/38 مــن القــانون ٢٤تنــاول املــادة ت

أو نـوع  أيِّ ممتلكـات مـن    بأهنـا أيُّ (ب) "عائدات اجلرميـة"   )٢ا القانون يف املادة (ويعرف هذ
ال تقـل عقوبتـه   فعـل إجرامـي   ارتكاب يف شكل أيِّ باملشاركة  من ىتتأتَّموجودات حقوق أو 

 مجيـع اجلـرائم  هـذا احلكـم ال يشـمل     ومـن مث فـإنَّ  سـنوات.   سـجن ملـدة ثـالث   القصوى عـن ال 
  .جرائم الفساداألصلية، ولكنه يشمل 

 ٣٣٧خفـاء) و بشـأن اإل ( ٣٣٦و )الـيت تتنـاول االسـتالم   ( ٢٣٠ مبقتضـى املـواد   جمـرَّم  واإلخفاء
مــن  املشــدد بســبب إســاءة اســتغالل الوظــائف العامــة أو اإلخــالل بواجباهتــا)   اإلخفــاء فعــل (

  القانون اجلنائي.  
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
من القانون اجلنـائي تبديـد املمتلكـات     ٣٧٠و ٣٦٩ ٣٦٨و ٣٦٧و ٣٦٦تعرف أحكام املواد 
 واجلرائم املتصلة به.

مـن   ٣٦٨املـادة  يف ا جزئي ه أيضاًعلي طرية، منصوصاً، خالل الزيارة القُالسلطةوكان استغالل 
 مبـالغ أو هـدايا غـري مسـتحقة أو     املوظـف العمـومي الـوطين   التمـاس   جترِّماليت ، القانون اجلنائي

احلصــول عليهــا يف شــكل تربعــات أو ضــرائب أو إتــاوات أو حقــوق عــن طريــق اســتغالل         
اقيـة. ومـع ذلـك،    مـن االتف  ١٩املـادة   أحكـام  أكثـر تقييـدا مـن   نص هذا الـ و. وظيفته أو منصبه

ــل      ــاد بالفع ــد االعتم ــص قي ــاك ن ــاًكــان هن ــانونلل وفق اســتكمال  يهــدف إىل VIII/2015/94 ق
ــاماأل ــاءة اســتغالل الســلطة واســتحداث     حك ــة اخلاصــة بإس ــوميني   جرمي ــوظفني العم ــد امل تبدي

  ).اجلنائيقانون المن  ألف ٣٧٢(املادة  األجانب للممتلكات
، مـن االتفاقيـة   ٢٠ملـادة  على النحـو املقـرر يف ا   كابو فريدي يف جمرَّمغري اإلثراء غري املشروع و

ــارة القُ  ــة إىل وإن أشــري خــالل الزي ــوخى بالفعــل أنَّ طري ــه مت ــى  . جترمي ــإنَّ وعــالوة عل ــك، ف  ذل
بتقـدمي إقـرارات للذمـة املاليـة يفصـحون فيهـا عـن ثـرواهتم          نيالسياسـي يلزم  IV/95/139 القانون

 القــانون علــى، ويعاقــب تلــك اإلقــرارات العليــا احملكمــة وتتســلم). ٣و ٢ املادتــان(ودخــوهلم 
التطبيـق   بعض أوجه القصـور يف  وقد رصدت). ٧(املادة االمتناع عن تقدميها أو الكذب فيها 

لـزمني بتقـدمي إقـرارات    توسـيع قائمـة األشـخاص امل   زمع ذه األحكام القانونية. ومن املالعملي هل
 غسـل األمـوال  جيـوز يف قضـايا   ذلـك،  وفضال عن . همالذمة املالية عن ثرواهتم وبيانات مبصاحل

، وجيوز افتراض عـدم مشـروعية   من مصدر غري مشروعاألشياء أو املوجودات املتأتية مصادرة 
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ثبــات مشــروعية إعجــزه عــن املتــهم أو تناســبها مــع دخــل يف حــال عــدم مصــدر املوجــودات 
  ).VII/2009/38قانون ال من ٣٣(املادة  هامصدر

مـن القـانون اجلنـائي     ٢٠٣املـادة  أحكـام  يف  جزئيـا معاجل يف القطاع اخلاص ل األموااختالس و
 العصيان املدين.املتعلقة ب ٢٢٠، واملادة املتعلقة باالحتيال ٢١٠يانة األمانة، واملادة املتعلقة خب

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

بشــأن  ٣٤٠ون اجلنــائي يف املــادة مشــمولة بأحكــام القــانســري العدالــة  اجلــرائم املتعلقــة بإعاقــة
ارتكاب جـرائم زور  للتحريض على بشأن تقدمي رشوة  ٣٤٦الدعاوى القضائية واملادة عرقلة 

ــدخل يف  ــادة شــهادة الاإلدالء بوالت ــة ســري    ٣٤٨وامل ــة وبشــأن إعاق ــادة العدال  بشــأن ٣٥٠امل
   العصيان املدين.

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

مــن القــانون اجلنــائي  ٩(املــادة  ةاالعتباريــ ياتكــابو فــريدي املســؤولية اجلنائيــة للشخصــ أقــرت
ها تــرتكبارائم فســاد ال توجــد أمثلــة جلــ ). ومــع ذلــك، VII/2009/38القــانون مــن  ٢٧املــادة و

 يف االتفاقيــة املنصــوص عليهــااجلــرائم املدنيــة بشــأن املســؤولية و. ةمســجل يات اعتباريــةشخصــ
 مـن القـانون اجلنـائي    ١٠٠املـادة  يف  أيضـاً من القانون املـدين و  ٤٨٣و ١٦٩تني يف املاد مقررة

 ومل تكـــنالقـــانون املـــدين.  ألحكـــامالتعويض إخضـــاع املســـائل املتعلقـــة بـــالـــيت تـــنص علـــى 
 ةاالعتباريـ  ياتاملسـؤولية اإلداريـة للشخصـ   طرية، قد أقرت بعد، خالل الزيارة القُفريدي  كابو

  االتفاقية.ا يف املنصوص عليهرائم عن اجل
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
من القانون اجلنائي أشكال املشـاركة يف ارتكـاب اجلـرائم املنصـوص      ٢٩و ٢٨تعاقب املادتان 

مـن القـانون اجلنـائي الشـروع يف ارتكـاب       ٢٢و ٢١عليها يف االتفاقيـة. كمـا تعاقـب املادتـان     
ثــالث ســنوات، وهــو مــا ينطبــق علــى مجيــع   اجلــرائم املعاقــب عليهــا بالســجن ملــدة تزيــد علــى 

  ة يف االتفاقية.رَّماألفعال اجمل
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
يف حـدود مـا يـنص    هم يْصـدرون أحكـام   فهـم  يف توقيـع العقوبـة،   ميارس القضاة سلطة تقديرية
 ٨٨إىل  ٨٣وف التشـديد والتخفيـف املنصـوص عليهـا يف املـواد      عليه القانون، مع مراعـاة ظـر  
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إالَّ أنَّ لالتفاقيــة متماثلــة،  وفقـاً ة رَّمــمـن القــانون اجلنـائي. والعقوبــات املقـررة علــى األفعـال اجمل    
ــة إلدراجهــا يف عــداد جــرائم غســل األمــوال       ــدنيا املطلوب بعــض اجلــرائم ال تســتويف احلــدود ال

  الشروع فيه.  أو
ض املــوظفني العمــوميني الــذين يشــغلون مناصــب سياســية رفيعــة، مثــل الربملــانيني    بعــأنَّ ومــع 

والــوزراء، يتمتعــون بامتيــازات وحصــانات حتمــيهم مــن املالحقــة اجلنائيــة، فــإهنم ال يتمتعــون    
 جرائم الفساد يف كابو فريدي. يفحبصانة مطلقة من املالحقة القضائية 

) اختـاذ إجـراءات   ٨/٩٧ارة العامـة (املرسـوم القـانوين    وجتيز قوانني التأديـب اخلاصـة مبـوظفي اإلد   
جرميـة  أيِّ تأديبية يف حق املوظفني العموميني الذين ارتكبوا جرائم فسـاد. وجيـب عنـد اكتشـاف     

إبالغ النيابة العامة بتفاصـيلها ملباشـرة حتقيـق مسـتقل ومـواز بشـأهنا. وتشـمل العقوبـات التأديبيـة          
رامة والوقف عن العمل والفصـل وإهنـاء اخلدمـة. ويـنص القـانون      املمكنة، تبعا جلسامة الفعل، الغ

 ي.ـعلى نقل املوظفني املخالفني، ولكن النقل مل يستخدم قط كإجراء تأديب أيضاً

وقد استحدثت وزارة العدل برناجمـا إلعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع مـن أجـل األشـخاص املـدانني         
  لنفسية واالجتماعية.بارتكاب جرائم، ويشمل ذلك تزويدهم باملساعدة ا

وتتــيح قــوانني كــابو فــريدي إمكانيــة ختفيــف العقوبــة عــن املتــهم يف حــال تعاونــه تعاونــا كــبريا  
مـن القـانون    ٢٩خالل التحقيقات أو املالحقات القضائية املتعلقة جبرائم غسل األموال (املادة 

38/VII/2009 .( ٨٤ بالنســبة للجــرائم األخــرى، فإهنــا تعامــل وفــق املــادةأمَّــا )مــن القــانون ١ (
ــاً   ــورد حكمـ ــيت تـ ــائي الـ ــ اجلنـ ــانوين،    عامـ ــام القـ ــن النظـ ــات. ومل يكـ ــأن ختفيـــف العقوبـ ا بشـ

طريــة، يســمح بعــد مبــنح حصــانة لألشــخاص الــذين يقــدمون عونــا كــبريا يف  الزيــارة القُ خــالل
  عمليات التحقيق.

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلغني (املادتان     

ــرت ــريدي، مبق  أقــ ــابو فــ ــادة  كــ ــى املــ ــة، يف   ٤( ١٨٩تضــ ــراءات اجلنائيــ ــانون اإلجــ ــن قــ ) مــ
تدابري حلماية الشهود وغريهم من املشاركني يف اإلجراءات اجلنائيـة تشـمل    VI/2005/81 قانوهنا

يلي: إخفـاء هويـة الشـهود، وعقـد جلسـات االسـتماع بتقنيـات التـداول بالفيـديو، وتـدابري            ما
ن أن تشمل أفراد أسر هؤالء الشـهود واملشـاركني يف   أخرى حمددة (مثل محاية الشرطة اليت ميك

اإلجراءات وسائر أقارهبم) والـربامج األمنيـة اخلاصـة (مبـا يف ذلـك إمكانيـة إصـدار وثـائق هويـة          
 جديدة أو إجراء تغيريات جتعل حتديد مكان تواجد الشخص أكثر صعوبة).
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ي، فقد اسـتحدث خـط هـاتفي    محاية املبلغني حتديدا غري منصوص عليها يف كابو فريدأنَّ ومع 
أنَّ مساعد لإلبالغ عـن خمالفـات مـوظفي اجلمـارك دون حتديـد هويـة الشـخص املبلـغ. ويـرى          

ــدمي البالغــات          ــدة لتق ــاة مفي ــؤخرا ميكــن أن تكــون قن ــيت أنشــئت م ــوان املظــامل ال مؤسســة دي
  الرمسية.  غري
    

   )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
ينص القـانون اجلنـائي علـى أحكـام بشـأن ضـبط ومصـادرة املمتلكـات واملوجـودات الـيت متيـز            

أخرى تتنـاول التجميـد    أحكاماً VII/2009/38 ). ويتضمن القانون٢٤٣عائدات اجلرمية (املادة 
القـانون  أنَّ ). وعلى الـرغم مـن   ٣٤إىل  ٣٠(املواد  على اخلصوص بشأن غسل األموال حتديداً

38/VII/2009  األشياء املمكـن جتميـدها ومصـادرهتا تشـمل املمتلكـات واملعـدات       أنَّ ينص على
قـانون   واألدوات األخرى اليت استخدمت أو كانت معدة لالستخدام يف أنشطة إجرامية، فـإنَّ 

على مصادرة املمتلكات أو املوجودات املستخدمة يف ارتكـاب  إالَّ اإلجراءات اجلنائية ال ينص 
متكن من كشـف العائـدات واألدوات    تدابري خاصة جبرائم غسل األموالجرائم. وقد أرسيت 

ــبطها. و  ــا وضـ ــاء أثرهـ ــاًواقتفـ ــادة  وفقـ ــانون ٢( ٣٣للمـ ــن القـ أنَّ ، يفتـــرض VII/2009/38) مـ
املمتلكـات أو الودائــع أو األوراق املاليــة متأتيــة مــن مصــدر غــري مشــروع عنــدما يتعــذر إثبــات  

م معلومات كاذبة إىل السلطات القضـائية بشـأن وضـعه    مصدرها املشروع أو عندما يقدم املته
اخلاصـة بغسـل األمـوال محايـة      VII/2009/38من القـانون   ٣٢االقتصادي واملايل. وتكفل املادة 

  حقوق األطراف الثالثة حسنة النية.
مكتـــب إلدارة املوجـــودات يتـــوىل إدارة املمتلكـــات  VIII/2012/18وأنشـــئ مبوجـــب القـــانون 

اجملمدة إىل حني صدور حكم هنائي من احملـاكم يقضـي باملصـادرة. وجيـب أن     املتحفظ عليها و
للقــانون. وال ميــارس العمــل يف هــذا الشــأن ســوى  وفقــاًيتصــرف املكتــب يف تلــك املمتلكــات 

املكتب املعين باستعادة املوجـودات الـذي أنشـئ مبوجـب القـانون ذاتـه، ويلـزم تـدعيم ميزانيتـه          
ــإدار   ــة املكتــب املعــين ب ــا مــن االضــطالع علــى أكمــل وجــه     وميزاني ة املوجــودات حــىت يتمكن

املتحفظ عليهـا، مبقتضـى    بوظائفهما اليت حددها القانون. ويف الوقت احلايل، ختضع املمتلكات
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، إلدارة أجهـزة القضـاء، وجيـوز للجهـة الوديعـة أن           ٢٤٩املادة 

  تصدر حكما قضائيا يف هذا الشأن.
، الــذي حيكــم النظــام املــايل، بــاحترام الســرية      VIII/2014/61 مــن القــانون  ٣٢ادة وتقضــي املــ 

تلــزم املؤسســات املاليــة باإلفصــاح عــن    VII/2009/38 مــن القــانون ١٩املــادة أنَّ املصــرفية. غــري 
املعلومات املطلوبة يف إطار اإلجراءات اجلنائية املتعلقة بغسل األموال، وبذلك تتـيح صـراحة رفـع    
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إتاحـة املعلومـات أو التعـاون يف    أنَّ من نفس القـانون بـ   ٢٣سرية املصرفية. وتقضي املادة غطاء ال
هذا السياق، على حنـو مـربر وحبسـن نيـة، ال يشـكل خرقـا للسـرية املصـرفية وال يسـتتبع مسـاءلة           

  جنائية أو مدنية أو إدارية للمؤسسات امللزمة يف املعتاد بتقدمي املعلومات املطلوبة.
    

    )٤١و ٢٩م؛ السجل اجلنائي (املادتان التقاد    
مـن هـذه املـادة علـى      ٤من القانون اجلنائي. وتنص الفقرة  ١٠٨فترات التقادم حمددة يف املادة 

مــن القــانون  ٣٧٠إىل  ٣٦٣املــدة القصــوى، وهــي مخســة عشــر عامــا، تنطبــق علــى املــواد أنَّ 
ة، منــها الرشــو واالرتشــاء اجلنــائي الــيت تعاقــب علــى عــدة جــرائم منصــوص عليهــا يف االتفاقيــ  
، ٣٤٨و ٣٤٠املادتــان أمَّــا واملتــاجرة بــالنفوذ وتبديــد املــوظفني العمــوميني الــوطنيني لألمــوال. 

إعاقة سري العدالة علـى النحـو املـبني يف االتفاقيـة، فتحـددان فتـرة التقـادم         جزئيااللتان تتناوالن 
مــن  ٤١ار ذلــك، حتـدد املــادة  خبمـس ســنوات اعتبـارا مــن تـاريخ ارتكــاب اجلرميـة. وعلــى غـر     

فتــرة التقــادم خبمــس ســنوات بالنســبة جلــرائم غســل األمــوال. وأجــازت  VII/2009/38 القــانون
للحكومة تعديل القانون اجلنائي لرفع احلـد األدىن لفتـرة التقـادم     VIII/2015/94 أحكام القانون

احتسـاب فتـرات التقـادم     تعليـق القـانون ال يـنص علـى    إالَّ أنَّ وحتديد أسباب وقف احتسـاهبا.  
  يف حال إفالت اجلاين من يد العدالة. املذكورة

من القانون اجلنائي، اليت تتناول معاودة اإلجرام، على مراعـاة أحكـام اإلدانـة     ٨٧وتنص املادة 
يف كابو فريدي يف حتديـد مـا إذا كـان     أيضاًة رَّمالصادرة عن احملاكم األجنبية بشأن األفعال اجمل

  ) من القانون اجلنائي).٣( ٨٧اإلجرام وتوقيع العقوبة اجلنائية عليه (املادة  تادياجلاين من مع
    

    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
الـيت ترتكـب   علـى األفعـال    كـابو فـريدي  مـن القـانون اجلنـائي الواليـة القضـائية ل      ٣املـادة   تقرر
وحتــدد . هــاترفــع علم الــيتأو فيهــا أو علــى مــنت الســفن أو الطــائرات املســجلة      إقليمهــا يف

ــادة ــائي  (ج) و(د)  )١( ٤ امل ــانون اجلن ــق  مــن الق ــدأيشــروط تطبي ــى   مب ــة القضــائية عل الوالي
) فيهــا كــان موجــوداًيف كــابو فــريدي وبصــفة اعتياديــة  املتــهم مقيمــاً عنــدما يكــون( األجانــب

ــواطنني   ــة القضــائية علــى امل ــدما يكــون ( والوالي ــهم ا عن  كــونوتيف كــابو فــريدي،   موجــوداًملت
فيـه اجلرميـة وتشـكل    املكان الـذي ارتكبـت   للعقوبة اليت حيددها قانون  خاضعةة رتكباألفعال امل

جرمية جيوز يف األحوال العادية تسليم مـن يرتكبـها ولكـن يوجـد مـا حيـول دون املوافقـة علـى         
  .كابو فريدي إقليمخارج ليت ترتكب فعال ابالنسبة لأل) طلب التسليم يف احلالة قيد النظر
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القانون اجلنائي الواليـة القضـائية لكـابو فـريدي      من(ه)  )١( ٤املادة  تقررعالوة على ذلك، و
  مبوجب اتفاقية دولية. يتعني أن تباشر بشأهنا إجراءات قضائيةعلى اجلرائم اليت 

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

لألحكـام   وفقـاً وسحب االمتيازات أو فسخها العقود إلغاء  بشأنكابو فريدي تدابري  تاعتمد
 مـــومي،الع االشـــتراءبشـــأن  ١/٢٠٠٩و ٥٤/٢٠١٠ املرســـومني القـــانونينيذات الصـــلة مـــن 

 قانوهنا املدين.مبقتضى أحكام  أيضاًو

عـن  تسببني يف األضرار ملطالبتهم بالتعويض ضد املالفساد اختاذ إجراءات قانونية  وحيقُّ لضحايا
مـن   ١٠٠املـادة  وتسـري أحكـام   ( ةإضـافي منفصـلة أو   ةمدنيـ دعـوى   مـن خـالل  تلك األضرار 

 ياتمسـؤولية الشخصـ   بشـأن  آنفـاً من القانون املدين املشار إليهـا   ٤٩٣ ةداواملالقانون اجلنائي 
  ).أيضاً على األشخاص الطبيعيني ةاالعتباري

    
    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     

النيابـة  اجلـرائم املتعلقـة بالفسـاد حتـت إشـراف       اجلنائية هي اهليئة املختصة بالتحري عنالشرطة 
كـان  وقـد  . تـها قضـائيا  جـرائم الفسـاد ومالحق  يف لتحقيق بـا  املختصـة هـي السـلطة   ليت ، االعامة

 ةســارئويتبــع  مكافحــة الفســاد متخصــص يف هــذا الشــأن يعــرف باســم جهــاز  هنــاك مكتــب 
النيابــة مــع التــداخل جتنــب مــن أجــل  ٢٠٠١ديســمرب ، ولكنــه ألغــي يف كــانون األول/الــوزراء
وسـلطات  الشـرطة   ضـمن جهـاز  وحدة متخصصة يف مكافحة الفساد يا حالال توجد و. العامة

كافحـة اجلـرائم   مل صـغرية وحـدات  وإن كانت النيابة العامـة أنشـأت مـؤخرا    ، املالحقة القضائية
مبـا يتناسـب مـع كـل قضـية      رائم الفسـاد  يف التصدي جلالتنسيق ري جي. وقاملالية يف بعض املناط

حاليـا.  القضايا اجلاري التحقيق فيها أو اخلاضعة للمالحقـة القضـائية    لقلة عددنظرا على حدة 
ــهم قضــائ     و ــاة ومالحقت ــة علــى تعقــب اجلن ــدريب  يا ممــا حيــد مــن القــدرة الوطني ــرامج الت ــة ب قل

إنفـاذ القـانون   سـلطات  تبـادل املعلومـات بـني    ويـتم  . أناملتخصص وضعف املوارد يف هذا الشـ 
، وحـدة االسـتخبارات املاليـة   ودوائـر النيابـة العامـة و    وسلطات اجلمارك) الشرطة اجلنائية (مثل
املؤسسـات األخـرى   وتشـمل   عنـد االقتضـاء.  ، أيضـاً  تبادل املعلومات مع البنك املركـزي اليت ت

  إدارة التفتيش املايل العامة.و احملاسباتديوان اليت تتعاون يف هذا الصدد  املختصة
زارة العــدل وهــي تابعــة لــو، باالســتقالليةكــابو فــريدي  يفوحــدة االســتخبارات املاليــة وتتمتــع 

املركـــزي). مصـــرف لتابعـــة ل التـــاريخهـــذا قبـــل وقـــد كانـــت ( ٩/٢٠١٢مبوجـــب املرســـوم 
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ارير عــن املعــامالت تقــوتقــدم ، وتقــوم بتحليلــها معلومــات ماليــة وغــري ماليــةالوحــدة  وتتلقــى
  .VII/2009/38للقانون  وفقاًالعام  املدعياملشبوهة إىل مكتب 

التشـجيع علـى اإلبـالغ     ترمـي إىل ، أشري إىل مبـادرات  يما يتعلق بالتعاون مع القطاع اخلاصوف
  فساد.عن جرائم ال

    
    دةلتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّا  - ٢- ٢  

غسـل األمـوال حـىت    علـى   ،VII/2009/38مـن القـانون    ٢٤مـن املـادة    ٤لفقـرة  تعاقب أحكام ا
إذا مـا كانـت مسـتوجبة     ارتكبـت يف اخلـارج  هتا ااجلرميـة األصـلية الـيت تغسـل عائـد      لو كانـت و

 . املكان الذي ارتكبت فيهنينواقمبقتضى  أيضاًللعقوبة 

، لـوطين االقانون الدويل جـزء ال يتجـزأ مـن النظـام القـانوين      أنَّ وإىل جانب نص الدستور على 
مـن   (ه) )١( ٤املـادة  إىل أحكـام   اسـتناداً إىل حـد بعيـد    واليتـها القضـائية  كابو فـريدي   متارس

أن تطبـق  ) مـن القـانون اجلنـائي،    ٣( ٤املـادة   أحكـام  مبوجـب كما جيوز هلـا،  القانون اجلنائي. 
ة إذا كــان ذلــك يصــب يف مصــلحة رميــاجلالقــانون اجلنــائي للدولــة الــيت ارتكبــت فيهــا  أحكــام 

  .منطبقا على اجلرمية املرتكبةاحلاالت اليت يكون فيها القانون الوطين  ملتهم، مبا يشملا
    

    التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢ 
  من شأن اخلطوات التالية أن تعزز تدابري مكافحة الفساد القائمة:

 التحقيقــات واملالحقــاتعــن تــوفري بيانــات مبــا يتــيح تكييــف نظــم مجــع البيانــات    •  
  ؛التفاقيةل وفقاًة رَّمة املتعلقة باألفعال اجملاإلدانأحكام و لقضائيةا

املوظــف أصــحاب املناصــب التشــريعية ضــمن تعريــف   جإلدراتعــديل التشــريعات   •  
  ؛(أ)) ٢العمومي (املادة 

 ؛)١٥(املادة رشو تعريف ال ضمن" نحفعل "املإلدراج تعديل التشريعات   •  

 املوظفني العمـوميني األجانـب  لتجرمي رشو إعداده  اجلاري عتماد مشروع القانونا  •  
 ؛)١٦(املادة  ارتشائهموموظفي املؤسسات الدولية العمومية والنظر يف جترمي 

ملقتضـيات   وفقـاً النظر يف تعديل التشريعات لتجـرمي املتـاجرة بـالنفوذ جترميـا كـامال        •  
  ؛)١٨االتفاقية (املادة 
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اري إعداده لتجـرمي إسـاءة اسـتغالل الوظـائف     النظر يف اعتماد مشروع القانون اجل  •  
  ؛)١٩ملقتضيات االتفاقية (املادة  وفقاً كامالً جترمياً

ــانون     •   ــروع القــ ــاد مشــ ــر يف اعتمــ ــداده  النظــ ــاري إعــ ــري  اجلــ ــراء غــ ــرمي اإلثــ لتجــ
املـوظفني امللـزمني بتقـدمي إقـرارات الذمـة املاليـة       والنظر يف توسـيع قائمـة    املشروع،

وحتسـني إجـراءات    IV/95/138 القـانون  اخلاصـة مبوجـب   واإلفصاح عـن مصـاحلهم  
ــة مــن خــالل    التحقــق مــن   ــة املالي ــرارات الذم ــع  صــحة إق وحــدة متخصصــة يف من

  ؛)٢٠ومكافحة الفساد (املادة 
يف القطـاع اخلـاص    واالرتشـاء  مواصلة النظـر يف تعـديل التشـريعات لتجـرمي الرشـو       •  

    ؛)٢١(املادة 
جترميــا كــامال جــرمي االخــتالس يف القطــاع اخلــاص  النظــر يف تعــديل التشــريعات لت   •  

  ؛)٢٢(املادة 
 ة مبقتضــىرَّمــمجيــع األفعــال اجمل اعتبــارنطــاق جرميــة غســل األمــوال لضــمان عــديل ت  •  

وإخضـاعها   املطبقة على اجلـرائم املعنيـة  تعديل العقوبات  أصلية، أواالتفاقية جرائم 
  ؛)٢٣سنوات (املادة  ٣ السجن ملدة ال تقل عن عقوبةل

عرضـها أو   الوعـد مبزيـة غـري مسـتحقة أو    إخضـاع فعـل   تعديل التشريعات لضمان   •  
  ؛)٢٥االتفاقية (املادة  ألحكام وفقاًلعرقلة تقدمي األدلة للعقاب منحها 

 عــن مجيــع املمتلكــات للكشــفالتــدابري الالزمــة  تســري تعــديل التشــريعات حبيــث  •  
ــا ) أو تعقبــــــها أو جتميــــــده١( ٣١املــــــذكورة يف املــــــادة  ا أو الــــــتحفظ عليهــــ

، ولـيس غسـل األمـوال    لالتفاقيـة  وفقـاً ة رَّمـ األفعـال اجمل على مجيع مصادرهتا  بغرض
 وجــوداتاملمتلكــات وامل مــن ضـبط السـلطات القضــائية  متكــني وضــمان فحسـب،  

أو  االتفاقيـــــة املنصـــــوص عليهـــــا يفاجلـــــرائم ارتكـــــاب يف  ســـــتخدامة لالاملعـــــدَّ
  ؛)٣١(املادة  مصادرهتاو  هاجتميد

يـع  بشـأن مج النيـة   ةحسـن طـراف الثالثـة   حقـوق األ لضمان محاية تعديل التشريعات   •  
غسـل األمـوال    علـى جرميـة   حبيـث ال تقتصـر  اجلرائم املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة،   

  ؛)٣١(املادة 
قـــدمون معلومـــات تكشـــف  النظـــر يف اختـــاذ تـــدابري حلمايـــة األشـــخاص الـــذين ي    •  

  ؛)٣٣ة واجلنائية واملهنية (املادة يف اجملاالت اإلداريممارسات الفساد 
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إنشـــاء هيئـــة واحـــدة أو أكثـــر متخصصـــة يف مكافحـــة الفســـاد وإعـــداد مـــوظفني   •  
متخصصــني يف مكافحتــه مــع تزويــد تلــك اهليئــات وهــؤالء املــوظفني بقــدر كــاف  

هم وبـني  بينـ القائمـة  العالقـة والتنسـيق   واستعراض جوانب  ية،ستقاللومالئم من اال
  ؛)٣٦ملادة (ا النيابة العامة

ــانون     •   ــد اإلعــداد الرامــي إىل اختــاذ   النظــر يف اعتمــاد مشــروع الق ــدابريقي  إضــافية ت
لالتفاقية على تقـدمي   وفقاً جمرَّميف ارتكاب فعل كل من شارك أو يشارك لتشجيع 

ــدة إىل الســلطات املختصــة   للتحقيــق يف تلــك اجلــرائم واســتخالص  معلومــات مفي
 ؛)٣٧(املادة  األدلة بشأهنا

ــا قــ   •   ــة      داختــاذ م ــق واملالحق ــاون بــني ســلطات التحقي ــدابري لتشــجيع التع ــزم مــن ت  يل
 الفعـ األقـة بارتكـاب   لاملتعيف التصـدي للمسـائل    وكيانات القطـاع اخلـاص   القضائية

 تشـجيع رعايـا  ل مواصـلة النظـر يف اختـاذ مزيـد مـن اخلطـوات      ، ولالتفاقيـة  وفقاًة رَّماجمل
ــة علــى  كــابو فــريدي وســائر املقــيمني فيهــا بصــ    ــق  إبــالغ ســلطات فة اعتيادي التحقي

  .)٣٩(املادة  لالتفاقية وفقاًة جمرَّمما يرتكب من أفعال ع واملالحقة القضائية الوطنية
    

    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاليت حدِّ، االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
  :بوجه عامتنفيذ االتفاقية  املساعدة لتعزيزمن التالية  االحتياجاتكابو فريدي  دتحدَّ

  ؛اإلحصائيةألغراض لمجع البيانات  ليف جمابناء القدرات لبرامج   •  
واجلنائيـة   الشـرطة الوطنيـة  موظفي والقضاة و وأعضاء النيابة العامةتدريب احملققني   •  

  ؛وزارة العدل وموظفيومفتشي املالية 
  املساعدة من خبري مؤهل يف البلد.تقدمي   •  

    
    الدويل التعاون: الرابع لالفص  - ٣  

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

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد(
التعاون القضائي الـدويل  املتعلق ب ٢٠١١غسطس آب/أ ٢٩ خاملؤرَّ VIII/2011/6قانون ينظم ال

ونقـل األشـخاص احملكـوم    اجلاريـة  ونقل اإلجراءات اجلنائية املطلوبني اجلنائية تسليم يف املسائل 
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املفـرج عنـهم   األشـخاص  ومراقبـة  األحكـام اجلنائيـة    إنفـاذ عليهم واملساعدة القانونية املتبادلـة و 
  .إفراجا مشروطا

م عـد  يف حالو. على أساس تعاهديالدويل على الصعيد كابو فريدي بشكل رئيسي  وتتعاون
ــة،    ــانون  وجــود معاهــدة أو أحكــام كافي أحكــام اســتند إىل إالَّ و، VIII/2011/6حيــتكم إىل الق

  .)VIII/2011/6القانون من  ٤قانون اإلجراءات اجلنائية (املادة 
الربتغـال والسـنغال   كـل مـن   تسـليم املطلـوبني مـع    لكـابو فـريدي معاهـدات ثنائيـة      وقد أبرمـت 

 لتعـاون تـنظم ا  لديها أحكاماً فإنَّالتفاقات املتعددة األطراف، ابسبانيا وهولندا. وفيما يتعلق إو
اجلماعــة االقتصــادية ومــع الربتغاليــة اللغــة مــع جمموعــة البلــدان الناطقــة ب املطلــوبني تســليم علــى

    لتسليم املطلوبني. اًساسأ االتفاقية وال تتخذلدول غرب أفريقيا. 
عــن إالَّ  ال ميكــن املوافقــة علــى التســليموالتجــرمي، اســتيفاء شــرط ازدواجيــة التســليم ويقتضــي 

فعـال الـيت   األوتستويف هذا الشرط مجيع اجلرائم اليت يعاقب عليها بالسجن ملدة تزيد عن سنة. 
ــةتوجــب اال تســلم كــابو فــريدي   وال. جترميهــا والــيت خضــعت للتجــرمي يف كــابو فــريدي   تفاقي

 قضـايا اإلرهـاب واجلرميـة املنظمـة     يفرعاياها عادة، ويستثىن من هذه القاعدة العامة املطلوبون 
ملـن يرتكـب   نح احلمايـة  ، كـيال متـ  اجلنسية بعد ارتكاب اجلرميةكانوا قد اكتسبوا  إذا ما الدولية
. وعنــدما تســليمالجنســية كــابو فــريدي لتفــادي   مث يســعى للحصــول علــى يف اخلــارج جرميــة 

ــواطن  يســلم ال ــة ارتكبــت   م ــة ضــده  اختــاذ اإلجــراء  جيــبيف اخلــارج، بشــأن جرمي ات اجلنائي
 عـن  وفضـالً احملاكمـة".   اوإمَّـ  ا التسـليم ملبـدأ "إمَّـ   وفقـاً ) من الدسـتور)،  ٤( ٣٨املادة مبقتضى (

واليتـها القضـائية   لكـابو فـريدي    ختضع أنْبمن القانون اجلنائي (ه)  )١( ٤تقضي املادة ذلك، 
 ملعاهدات الدولية.ومالحقة مرتكبيها وحماكمتهم مبوجب ا التحري بشأهنااجلرائم اليت جيب 

علـى األقـل   تكـون واحـدة منـها    جرائم متعـددة  تشمل يف احلاالت اليت وجيوز تسليم املطلوبني 
ــويتمتــع التفاقيــة. مشــمولة با الضــمانات نفس ىل كــابو فــريدي بــ ذين يســلمون إاألشــخاص ال

 تسـليمه الشخص املطلوب باحتجاز  مؤقتاًدعي املوجيوز أن يأمر لمواطنني. ة املكفولة لالقانوني
 .األخرى إجراءات التسليمحلني االنتهاء من 

ألسـباب  قـدم  طلـب تسـليمه   أنَّ تـبني   شـخص إذا مـا  أيِّ وال توافق كـابو فـريدي علـى تسـليم     
يواجــه إذا كــان الشــخص أو عرقيــة أو دينيــة أو بســبب جنســية الشــخص أو آرائــه السياســية   

أن وميكـن   سائل ضـريبية. مبرم يتعلق اجلأنَّ عقوبة اإلعدام. وال جيوز رفض طلب التسليم جملرد 
حملكمــة مــذكرة توقيــف مؤقــت عنــدما يكــون الشــخص املطلــوب تســليمه موجــودا يف در اُتصــ

    ).VIII/2011/6القانون من  ١٠(املادة  له عابراًإقليمها أو 
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مــن  نقــل األشــخاص احملكــوم علــيهم  VIII/2011/6مــن القــانون  ١٢١إىل  ١١٠وتــنظم املــواد 
يها. وتطبق أحكامها على طلبات النقل املقدمة يف هذا الشأن مـن السـجناء أو   كابو فريدي وإل

 عندما يوافق السجناء على طلبات نقلهم.

نقل اإلجـراءات اجلنائيـة مـن كـابو فـريدي       VIII/2011/6من القانون  ٩٠إىل  ٧٥وحتكم املواد 
مــن  املنقولــة قضــائيةتــويل إجــراءات املالحقــة اجلنائيــة الكــابو فــريدي  وجيــوز أن تقــرر. وإليهــا
اسـتكمال اإلجـراءات إذا مـا قبلـت ذلـك. وقـد       دولـة أجنبيـة   أو تفويض السـلطات يف   اخلارج

، كمـا أهنـا طـرف يف    سـبانيا إبشأن نقل اإلجراءات اجلنائية مع يا ثنائ اًاتفاقأبرمت كابو فريدي 
  .جمموعة الدول الناطقة باللغة الربتغاليةاتفاق متعدد األطراف بني 

    
   )٤٦ملساعدة القانونية املتبادلة (املادة ا    

ولكـن   املعاملة باملثل. إىل مبدأ استناداًعلى تقدمي املساعدة القانونية  VIII/2011/6ينص القانون 
عنـدما تكفـل   املعاملة باملثـل،   جيوز تقدمي املساعدة يف احلاالت األخرى، اليت ال يطبق فيها مبدأ

أو  الفعل املرتكب يشـكل جرميـة خطـرية    إذا كانإنصافا أو معاملة أكثر لمتهم هذه املساعدة ل
إدماج املتهم يف اجملتمـع أو توضـح األفعـال املنسـوبة ألحـد      إعادة تيسر  كانت املساعدة املقدمة

 ).VIII/2011/6من القانون  ٣كابو فريدي (املادة مواطين 

. علــى أحكــام القــانون للمعاهــدات الدوليــة األســبقية VIII/2011/6القــانون مــن  ٤وتعطــي املــادة 
جيب تطبيق أحكام القانون املذكور مث أحكـام قـانون اإلجـراءات    يف حالة عدم وجود معاهدة، و

للموافقـة علـى    اًأساسـ ا نظريـ التفاقيـة  أن تكـون ا ذلـك، ميكـن   ى لـ ع وبناء. اجلنائية بصفة تكميلية
  املمارسة العملية.آلن يف ذلك مل حيدث حىت اإالَّ أنَّ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. 

ولكـن وزارة  املعنيـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،      السـلطة املركزيـة  ومكتب املـدعي العـام هـو    
ــةقبولمالعــدل هــي املســؤولة عــن البــت يف    ــة يف هــذا الشــأن  الطلبــات ي ــرجيــب و. املقدم  حتري

املوجهـة إىل   الطلبـات  أن متر أيضاًإىل السلطة املركزية. وميكن  وتوجهالطلبات باللغة الربتغالية 
  القنوات الدبلوماسية. السلطة املركزية عرب

ــابو فـــريدي أيَّ وتـــرفض ــاعدة طلـــب كـ ــتها صـــكوك  ينتـــهك االلتزامـــات  للمسـ الـــيت أرسـ
ال تعتـرب اجلـرائم   و). VIII/2011/6مـن القـانون    ٦(املـادة   انضـمت إليهـا  اإلنسان اليت   حقوق

 VIII/2011/6مبقتضــى القــانون جــرائم سياســية  مكافحــة الفســاداتفاقيــة يت نصــت عليهــا الــ
 ).(ه) )٢(  ٧  (املادة
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لتنفيذ طلبات املسـاعدة القانونيـة    التكاليف العاديةكابو فريدي  على أن تتحمل القانون وينص
). وإذا كانـت تلبيـة الطلـب تسـتلزم نفقـات      VIII/2011/6القـانون  ) مـن  ١( ٢٦(املادة  املتبادلة

ــة  ــري عادي ــا ،غ ــة       الســلطةر وتتش ــة الطالب ــدى الدول ــا ل ــع نظريهت ــة م ــاملركزي ط والشــر دلتحدي
  .الطلب تكفل تنفيذواألحكام اليت 

ــة     ــة الطالب ــع الدول ــد جيــري التشــاور م ــدمي املســاعدة  وق ــل رفــض تق ــنص أحكــام    قب ــا. وت إليه
علـى أنـه، يف حـال عـدم كفايـة املعلومـات الالزمـة         VIII/2011/6) من القـانون  ٦( ١٣٨ املادة

طلب املساعدة القانونية املتبادلة، جيوز طلب املزيد مـن املعلومـات، مـع إمكانيـة      للموافقة على
  حتديد مهلة لتقدمي املعلومات املطلوبة.

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

    )٥٠و ٤٩و ٤٨ املواد(
غســـل أمـــوال تنطـــوي قضـــايا يف  ةجنبيـــإنفـــاذ القـــانون األ هيئـــاتكـــابو فـــريدي مـــع  تعاونـــت

وحتديـد هويـة األشـخاص     علومات،امل التعاون تبادل وقد مشل هذاجرائم تتعلق باملخدرات.   على
ــيني ــر ، املعنـ ــاء أثـ ــة واألدوات  واقتفـ ــدات اجلرميـ ــتخدمة عائـ ــادراملسـ ــادة هتا ومصـ ــن  ١٥٨(املـ مـ
ة رَّمــاألفعــال اجملبشــأن صــدد يف هــذا الجتربــة حمــددة أيِّ ومل يشــر إىل ). VIII/2011/6 القــانون
  التفاقية.ل  وفقاً
ــة املســاعدة   تقــدم وحــدة االســتخبارات القضــايا املتعلقــة بغســل األمــوال،   مــا يتعلــق ب فيو املالي

فريـق العمـل احلكـومي الـدويل ملكافحـة غسـل األمـوال يف غـرب أفريقيـا.           عن طريـق  وتتلقاها
ة إيغمونـت لوحـدات االسـتخبارات    جمموعـ وأشارت كابو فريدي إىل أهنا بصدد االنضمام إىل 

يف مـع نظرياهتـا   تبـادل املعلومـات   ويتزايد رصيد الوحدة املذكورة من اخلـربات يف جمـال   املالية. 
اتفـاق رمسـي.   وجـود  دون مـن  املعلومات مع وحدات أخـرى   وميكن أن تتبادل الوحدةآسيا. 

ة بلـدان أخـرى   وحـدات االسـتخبارات املاليـة يف عـد    مـذكرات تفـاهم مـع     أبرمـت ومع ذلك، 
  هبدف تيسري تبادل املعلومات فيما بينها.

املركزيـة يف   املصـارف أخـرى مماثلـة مثـل     هيئـات تعـاون مـع    اتاملركـزي اتفاقـ   أبرم املصرفو
املركزيــة  للمصـارف الربتغـال والربازيــل وأنغـوال. وبنـاء علـى هــذه االتفاقـات، ميكـن       كـل مـن   

ــادل املعلومــات مباشــرة   ــىبشــأن دورهــا الرقــايب ع تب ــة.   ل ميكــن واملؤسســات واألســواق املالي
يف حــاالت الطــوارئ مؤقتــة  تــدابريمباشــرة الختــاذ  فيمــا بينــهاللســلطات القضــائية أن تتعــاون 

ــادة  ــانون مـــن  ٢٩(املـ ــة يف ). وVIII/2011/6القـ ــابو فـــريدي  تتبـــادل الشـــرطة اجلنائيـ ــاًكـ  أيضـ
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املنظمـة الدوليـة    واسـع مـع  تنسـق علـى نطـاق    والشرطة يف املنطقة،  سائر أجهزةاملعلومات مع 
  بشأن التدابري العاجلة املؤقتة. )اإلنتربول( للشرطة اجلنائية

 مثــل التســليم املراقــب ،اســتخدام أســاليب التحــري اخلاصــة  VIII/2011/6وجتيــز أحكــام القــانون 
 ١٥٥ وتـنص املـادة  ). ١٦١و ١٦٠ تـان والعمليات السرية (املاد والتنصت على املكاملات اهلاتفية

  .ضذكور على إجراءات ضمان عدم التعرانون املمن الق
التحقيقات املشتركة مع اهليئـات األجنبيـة.    VIII/2011/6من القانون  ١٤٧إىل  ١٤٢وتنظم املواد 

  االتفاقية.املشمولة باجلرائم حمددة إلجراء حتقيقات من هذا القبيل بشأن حاالت  تذكر أيُّ ومل
    

    دةيِّالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٣  
اجلـرائم السياسـية أو الـيت تصـنف      ،(ه) )٢( ٧صراحة، يف املـادة   VIII/2011/6يستثين القانون 

  للمعاهدات الدولية امللزمة. وفقاًكذلك، 
    

   التنفيذ تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٣  
املساعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا يتعلـق     دون تقدمي السرية املصرفية  حتول أالَّ ضمان  •  

  ؛))٨( ٤٦االتفاقية (املادة املشمولة بجبميع اجلرائم 
التعـاون علـى    مبـا يتـيح  ، املطلـوبني  لتسـليم  اقانوني اًاالتفاقية أساس اختاذيف ا إمَّالنظر   •  

ــدول األطــراف بشــأن جــرائم الفســاد     ــاملي مــع خمتلــف ال ــالصــعيد الع ــرام ا ، وإمَّ إب
 ؛))٦( ٤٤ف (املادة اتفاقات لتسليم املطلوبني مع سائر الدول األطرا

  ؛للتسليم أيضاًمبقتضى االتفاقية موجبة  حديثاًة رَّمضمان أن تكون مجيع األفعال اجمل  •  
 القانونيـة  ملسـاعدة كأسـاس قـانوين لتبـادل ا   االتفاقيـة  يف التوسـع يف اسـتخدام   النظر   •  

العـاملي مـع خمتلـف الـدول األطـراف بشـأن       على الصعيد التعاون نطاق توسيع بغية 
  ؛)٤٦االتفاقية (املادة رائم املشمولة باجل

تسـليم واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة     الإحصـاءات عـن حـاالت    بفـاظ  تحالنظر يف اال  •  
  ؛االتفاقيةاملنصوص عليها يف اجلرائم  بشأن

السـلطات املختصـة، مبـا يف ذلـك     بني لتعاون الدويل ااختاذ تدابري لتعزيز تنفيذ إطار   •  
  .على الصعيد الداخلي يةتعزيز القدرات احملل
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    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاليت حدِّ، االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٣  
  :بوجه عاماملساعدة لتعزيز تنفيذ االتفاقية من كابو فريدي االحتياجات التالية  دتحدَّ

  الوطنية؛ إلدراج أحكام االتفاقية يف التشريعاتلصياغة التشريعية املساعدة على ا  •  
  املساعدة التقنية وتعزيز القدرات يف جمال مجع البيانات ألغراض إحصائية؛    •  
  توفري تدريب متخصص للمحققني وأعضاء النيابة العامة والسلطات القضائية؛  •  
ــز قــدرات   •   ــة العامــة  تعزي ــة  وضــباطأعضــاء النياب ــة  الشــرطة الوطني  والشــرطة اجلنائي

اتفاقيـة   إىل اسـتناداً التعـاون الـدويل    يف جمـال العـدل  زارة و وموظفيومفتشي املالية 
  ؛مكافحة الفساد

بنــاء قــدرات القضــاة علــى ممارســة التعــاون الــدويل مبختلــف أشــكاله، مبــا يشــمل       •  
  االستعانة باالتفاقية هلذه األغراض؛

  ؛العام املدعيكتب التابعة ملوحدة التعاون لتعزيز نشاط  توفري الدعم الالزم  •  
  ل يف البلد؛ملساعدة من خبري مؤهتقدمي ا  •  
  .من خالل إدارة املخاطر الفساد على مجيع املستويات تدابري منع ومكافحةتعزيز   •  

  


