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    خالصة وافية  - ثانياً   
    الكاميرون    

في سياق تنفيذ اتفاقية  للكاميرونمقدِّمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي   - ١  
    المتحدة لمكافحة الفساد  األمم

عليها رئيس ، وصدَّق ٢٠٠٣ أكتوبر/تشرين األول ١٠ وقَّعت الكامريون على االتفاقية يف
  من طرف اجلمعية الوطنية. االعتماد، بعد ٢٠٠٦ فرباير/شباط ٦ اجلمهورية يف
مــن الدســتور علــى أنَّ قواعــد القــانون الــدويل واالتفاقيــات الدوليــة املقبولــة بوجــه  ٤٥ وتــنص املــادة
الــداخلي مفعوهلــا، جــزءاً ال يتجــزَّأ مــن القــانون  ســريانو عليهــا بقــانون  عنــد التصــديقعــام متثـِّـل، 

ال  للكــامريون، وتعلــو علــى أيِّ حكــم منــاقض وارد فيــه. ونتيجــة لــذلك، أصــبحت االتفاقيــة جــزءاً 
أ مـــن القـــانون الـــداخلي للكـــامريون بعـــد التصـــديق عليهـــا. بيـــد أن االتفاقيـــة ال تعلـــو علـــى يتجـــزَّ 

  دستور.الدستور يف التسلسل اهلرمي للقواعد، حيث حتتل مرتبة وسطا بني القوانني العادية وال
يضــــــم عناصــــــر مــــــن القــــــانونني  ا خمتلطــــــاً قانونيًّــــــ والكــــــامريون بلــــــد ثنــــــائي اللغــــــة ويعتمــــــد نظامــــــاً 

  األنغلوسكسوين واملدين.
السـلطة التنفيذيـة والسـلطة : وينقسم النظام السياسي الكامريوين إىل ثالثـة فـروع للحكومـة، وهـي

اجلمهوريـــة واحلكومـــة (الـــيت يرأســـها  التشـــريعية والســـلطة القضـــائية. وميثـــل الســـلطَة التنفيذيـــة رئـــيسُ 
ــــة وجملــــس الشــــيوخ. ومتــــارس الســــلطَة  ــــُة الوطني ــــل الســــلطَة التشــــريعية اجلمعي ــــوزراء). ومتث رئــــيس ال

  القضائية احملكمُة العليا وحماكم االستئناف واهليئات القضائية.
الكــامريون،  وخــالل الزيــارة الُقطريــة، اجتمــع اخلــرباء املستعِرضــون مــع ممثلــي هيئــات تابعــة حلكومــة

اخلارجيـة والشـرطة (املديريـة العامـة  العالقـات ومنها حتديدا اللجنـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد ووزارة
لألمن الوطين) ورابطـة أربـاب العمـل الكامريونيـة ووزارة الـدفاع والوكالـة الوطنيـة للتحقيقـات املاليـة 

ليـا إىل جانـب احملـامني والصـحفيني وغرفة التجارة والتحالف الوطين ملكافحة الفسـاد واحملكمـة الع
  واجملتمع املدين يف الكامريون.

   
    الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  - ٢  

كمالحظــة عامــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الفصــل، جتــدر اإلشــارة إىل أن تعريــف املوظــف العمــومي يف 
مــــن  ٢ املــــادةيشــــمل معظـــم فئــــات األشــــخاص املشـــمولة يف العقوبــــات مــــن قـــانون  ١٣١ املـــادة

األشــخاص الــذين ميارســون وظــائف عموميــة، ســواًء بصــفة دائمــة أو مــن حــني بيــد أن  االتفاقيــة.
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أعضــاء الربملــان واملســؤولني املنتخبــني وغــريهم ممــن ال يتلقــون فــإن   ،ــذا القــانون مشــمولني آلخــر
 تستخدمهم الدولة غري مذكورين على وجه التحديد.  وال أجراً 

   
    تنفيذ المواد قيد االستعراض مالحظات على  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد   
كمـني الرئيسـيني اللـذين جيرِّمـان (الفساد) مـن قـانون العقوبـات احل ١-١٣٤و ١٣٤ متثل املادتان

، و بـالرغم مـن انعـداممـن االتفاقيـة.  ١٥ الرشو واالرتشاء مبا يشـمل عمومـا معظـم عناصـر املـادة
ة صــــرحية إىل أفعــــال الرشــــوة غــــري املباشــــرة باســــتثناء احلــــاالت الــــيت يقــــع فيهــــا الفعــــل خــــارج إشــــار 

ــ))٢( ١٣٤ (املــادة منصــبه اختصــاص الشــخص الفاســد وبتيســري مــن الــنص رت ، فــإم احملــاكم فسَّ
وإضــافة إىل ذلــك، جتــدر اإلشــارة إىل أن املنــافع الــيت جتنيهــا  علــى أنــه يتضــمن الرشــوة غــري املباشــرة

. وعـالوة علـى العقوبـاتمـن قـانون  ١-١٣٤و ١٣٤ الثالثـة ال تُـذكر سـوى يف املـادتني األطراف
يبلِّغـون و  ت الرشـوة مـنهمَسـمِ اُلتُ  ذلك، مثة إعفاء تلقائي من املالحقة القضائية لألشـخاص الـذين

مـــن قـــانون  ٢-١٣٤ الســـلطات القضـــائية باجلرميـــة مـــن دون تقـــدمي املســـاعدة يف التحقيـــق (املـــادة
  . وال تتوافر إحصاءات بشأن التنفيذ استنادا إىل السوابق القضائية.العقوبات)

ـــة يف  ـــة العمومي وجتـــرِّم الكـــامريون رشـــو املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب ومـــوظفي املنظمـــات الدولي
  .١-١٣١و ٨٩ اللتني تُقرآن باالقرتان باملادتني ١-١٣٤و ١٣٤ املادتني

  من قانون العقوبات. ١٦١ يف املادة ا املتاجرة بالنفوذوجترِّم الكامريون جزئيًّ 
مــــن قــــانون العقوبــــات، وكــــذلك  ٣١٢ وجتــــرِّم الكــــامريون االرتشــــاء يف القطــــاع اخلــــاص يف املــــادة

 اإلقــرارات الكاذبــة وتضــليل املتعاقــدين مــن جانــب مــديري ومســؤويل الكيانــات اخلاصــة، يف املــادة
 من قانون العقوبات. ٣١٣

   
 )٢٤و ٢٣(املادتان غسل األموال؛ اإلخفاء   

 
 .)٢/١٠ مـــن الالئحـــة رقـــم ١ جتـــرِّم الكـــامريون غســـل األمـــوال مبـــا يتماشـــى مـــع االتفاقيـــة (املـــادة

ج  جتـاه غسـل األمـوال حبيـث تُعتـرب مجيـع اجلـرائم مبوجـب قـوانني التجرمي الكلـي وتتبع الكامريون 
أن تشــكل اجلرميــة  وأنظمــة الكــامريون جــرائم أصــلية. ومــن أجــل مالحقــة غســل األمــوال، ينبغــي

. ويعاقَـب علـى غسـل األمـوال الـذايت )١ يف البلـد الـذي ارُتكبـت فيـه (املـادةفعال جنائيا األصلية 
  ).٢/١٠رقم  من الالئحة ٥١ (املادة

  وال توجد بيانات إحصائية عن عدد التحقيقات اجلنائية واملالحقات القضائية واإلدانات. 
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إخفــــاء  مــــن قــــانون العقوبــــات ٣٢٤ واملــــادة ٢/١٠رقــــم  مــــن الالئحــــة ١ املــــادةم أحكــــام وجتــــرِّ 
  .العائدات واستمرار االحتفاظ مبلكيتها

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

 
مـــن قـــانون العقوبـــات.  ٣١٩و ٣١٨و ١٣٥و ١٨٤ ا يف املـــوادجتـــرِّم الكـــامريون االخـــتالس جزئيًّـــ

هذه املواد ال تشمل النطاق الكامل الختالس املمتلكـات أو األمـوال وتبديـدها وتسـريبها بيد أن 
تُقـدَّم أي سـوابق  على أيِّ حنو آخر ملصلحة املوظف العمومي أو أي شـخص أو كيـان آخـر. ومل

  .  بذلك قضائية تثبت أن امللكية اخلاصة مشمولة
مــــن قــــانون  ١٤٢و ١٣٧و ١٤٠  املــــوادا إســــاءة اســــتغالل الوظــــائف يفوجتــــرِّم الكــــامريون جزئيًّــــ

. بيـد أن عـدم أداء فعـل "اخلاصـة" العقوبات فيما يتعلق باألفعال الـيت تنتهـك احلقـوق أو املصـاحل
  صراحة.  نيما أو إغفاله مبا يشكل انتهاكا للقانون غري مشمول

بشـــأن اإلثـــراء غـــري املشـــروع، وإن كـــان هنـــاك مشـــروع قـــانون يـــنص القـــانون بعـــد علـــى جرميـــة  وال
  مكافحة الفساد يتضمن أحكاما ذات صلة.

مـــن قـــانون العقوبـــات.  ٣١٨ وجتـــرِّم الكـــامريون اخـــتالس املمتلكـــات يف القطـــاع اخلـــاص يف املـــادة
ويقتصــر املضــمون علــى الســرقة وخيانــة األمانــة واالحتيــال ولكنــه ال يشــمل اجملموعــة الكاملــة مــن 

مــن القــانون املوحــد بشــأن  ٨٩١ أن املــادة . بيــد٢٢ جــرائم االخــتالس املنصــوص عليهــا يف املــادة
الشــركات التجاريــة ومجاعــات املصــاحل االقتصــادية تشــمل إســاءة اســتخدام املمتلكــات أو األمــوال 

  التجارية لتحقيق مكاسب شخصية.
  

  )٢٥ إعاقة سري العدالة (املادة  
 

 ١٦٤ اإلجــراءات يف املــادتنييف أو تقــدمي األدلــة ا عرقلــة اإلدالء بالشــهادة جتــرِّم الكــامريون جزئيًّــ
(الشــركاء) مــن قــانون العقوبــات. بيــد أن التــدابري  ٩٧ اللتــني تُقــرآن بــاالقرتان باملــادة ١٦٨) و٢(

املــذكورة ال تنفِّــذ األحكــام املستعَرضــة تنفيــذا كــامال، وقــد أُدرج حكــم ذو صــلة يف مشــروع قــانون 
  مكافحة الفساد.

استخدام العنف أو التهديد بالتأثري علـى موظـف عمـومي علـى من قانون العقوبات  ١٦٠ املادةجترم و 
. وقــد أكــدت الســلطات أن عرقلــة أداء مــوظفي إنفــاذ القــانون واملــوظفني القضــائيني مشــروعحنــو غــري 
  يف الكامريون وأن تدابري احلماية املتاحة غري كافية.من الشواغل اهلامة  لعملهم
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  )٢٦ مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة  
 

 ١-٧٤ تــنص علــى املســؤولية اجلنائيــة للشخصــيات االعتباريــة (املــادة اعتمــدت الكــامريون أحكامــاً 
مــن الالئحــة  ٥١و ٤٦ مــن قــانون العقوبــات) وكــذلك، يف إطــار مكافحــة غســل األمــوال، املــادتني

ا بشأن املسؤولية املدنية واإلدارية.٢/١٠ رقم   . وعالوة على ذلك، توجد أحكام معمول 
العقوبــات اجلنائيــة الرئيســية فيمــا يتعلــق بالشخصــيات االعتباريــة حــل املؤسســة وإغالقهــا وتشــمل 

ائية وفرض غرامـات عليهـا (املـواد مـن قـانون  ٣-٢٥و ٢-٢٥و ١-٢٥و ١٨ بصورة مؤقتة أو 
. همنــــ ١-٧٤و ٣٦و ١٩ يف املــــواد تبعيــــة جــــزاءات علــــىيــــنص قــــانون العقوبــــات العقوبــــات)؛ و 

 ٥٣و ٤٦ جـــرائم غســـل األمـــوال (املـــوادعلـــى ارتكـــاب االعتباريـــة  الشخصـــياتيعاقـــب القـــانون و 
علـــــى مصـــــادرة يـــــنص القـــــانون ). وبالنســـــبة للجـــــرائم األخـــــرى، ٢/١٠ مـــــن الالئحـــــة رقـــــم ٥٤و

مــن قــانون العقوبــات)، وجيــوز أيضــا فــرض  ٣٥ املمتلكــات يف حــاالت اجلنايــات أو اجلــنح (املــادة
عقوبات إدارية، مثل إسقاط أهلية الشخصيات االعتبارية وتعليق مشاركتها يف املناقصات العامـة 

  .من خالل اإلجراءات املنظمة لعمليات االشرتاء
  

  )٢٧ املشاركة والشروع (املادة  
 

ــا الــوطين، املشــاركة يف فعــل  اعتمــدت الكــامريون التــدابري القانونيــة الالزمــة لكــي ُجتــرَّم، وفقــا لقانو
واألشـخاص الـذين يسـاعدون أو حيرِّضـون علـى ارتكـاب تدخلني إجرامي، وخباصة فيما يتعلق بامل

من قـانون العقوبـات.  ٩٩ إىل ٩٦و ٧٤ اجلرمية. وأشكال املشاركة ذات الصلة مشمولة يف املواد
ــ ؤالء األشــخاص وطريقــة املشــاركة وتنفيــذ ويُعــرِّف قــانون العقوبــات معــىن املصــطلحات املتعلقــة 

من قـانون العقوبـات. وال ُجيـرَّم  ٩٤ املادةمشمولة يف أحكام الفعل اإلجرامي. وعمليات الشروع 
  اإلعداد الرتكاب اجلرمية على حنو منفصل.

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

 
ـــا، والقـــيم تبـــنيِّ عـــ دة أحكـــام مـــن قـــانون العقوبـــات تصـــنيف اجلـــرائم حســـب طبيعتهـــا أو خطور

من قانون العقوبات)، والنطاق احملدد للجزاءات لكـل جرميـة  ٢١ التدرجيية املرتبطة باجلرمية (املادة
ين األدىن واألقصى)، وأسباب ختفيف عمليات املصـادرة واإلعفـاء منهـا، والعوامـل املشـدِّدة (احلدَّ 

  .اجلزائية االستثناءات. وال توجد مبادئ توجيهية إلصدار األحكامو 
وال يبـــدو أن نطـــاق احلصـــانات القانونيـــة واالمتيـــازات القضـــائية يشـــكل عائقـــا ال مـــربر لـــه أمـــام 

مـن الدسـتور علـى حصـانة ) ٦( ١٤ التحقيق الفعال مع اجلناة ومالحقتهم قضائيًّا. وتنص املادة
م. وال ُيشـرتط رفـع احلصـانات مـن و أعضاء اجلمعية الوطنيـة،  جيـب رفعهـا قبـل أن يتسـىن مقاضـا
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اإلجـراءات الربملانيـة باسـتثناء رفـع احلصـانات م لـوائح تـنظالربملـانيني. وال توجـد مع أجل التحقيق 
 ٦٢٩ مـن الدسـتور وكـذلك املـواد ١٤ عندما تكون اجلمعية الوطنية منعقـدة. وتـنص املـادةاملتبعة 
جـراءات اجلنائيـة علـى مـنح امتيـازات قضـائية لكبـار املسـؤولني احلكـوميني من قـانون اإل ٦٣٤ إىل

  وبعض أعضاء اجلهاز القضائي.
وتأخذ الكامريون مببدأ املالحقة القضائية التقديرية. ومن املمكن استئناف قرارات عـدم املالحقـة 

ات القضـــائية، وُســـجلت حـــاالت مـــن هـــذا القبيـــل يف مســـائل الفســـاد. ويف حـــني توجـــد تعميمـــ
ا وزارة العــــدل فيمــــا يتعلــــق باملالحقــــة القضــــائية، ال توجــــد تــــدابري لضــــمان عــــدم إســــاءة  أصــــدر

  استخدام السلطة التقديرية فيما خيص املالحقة القضائية.
ضـمان وتراعي التدابري املفروضة خبصوص قرارات اإلفراج إىل حني احملاكمة أو االستئناف ضرورة 

ــــــه يف اإلجــــــراءات ا ــــــانحضــــــور املــــــدعى علي ــــــة الالحقــــــة (املادت مــــــن قــــــانون  ٢٢٢و ٢١٨ جلنائي
  اإلجراءات اجلنائية).

مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة  ٦٩٣ . وحتــدد املــادةمنظمــة جزئيــا وشــروط مــنح اإلفــراج املشــروط
  شروط منح اإلفراج املشروط ولكنها ال تذكر جسامة اجلرائم املعنية. 

باسـتكمال التـدابري  ة تصل إىل ثالثـة أشـهر رهنـاً وميكن إيقاف املوظفني العموميني عن العمل ملد
    ، لكن القانون ال ينص على تنحيتهم عن وظائفهم أثناء التحقيق معهم.التحقيقية

ــــدانعلــــى حرمــــان  مــــن قــــانون العقوبــــات) ٤( ١٨٤و ٣١و ٣٠ املــــوادتــــنص أحكــــام و 
ُ
جبرميــــة  امل

املشار إليها بشأن التنحيـة واالسـتبعاد . وتنطبق التدابري جنائية من األهلية لشغل الوظائف العامة
  من اخلدمة العامة أيضا على الشركات اليت متلكها الدولة كليًّا أو جزئيًّا.

الســجناء إعــادة إدمــاج اجلهــود الراميــة إىل الكامريونيــة الســجون واإلصــالحيات وتــدعم ســلطات 
خمتلفـة. بيـد أنـه ال توجـد املدانني بارتكـاب جـرائم فسـاد يف اجملتمـع مـن خـالل خـدمات وأنشـطة 

  .هم يف اجملتمعبرامج أو سياسات شاملة إلعادة إدماج
 وما يليها من قانون العقوبات أحكاما بشأن الظروف املخفِّفـة. وتـنص املـادة ٩٠ وتتضمن املادة

مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة علـــى أنـــه إذا أقـــرَّ املـــتهم بذنبـــه، جيـــوز أن يؤخـــذ ذلـــك يف  ٣٥٩
ف خمفِّـف. بيـد أنـه ال يوجـد جمـال لالتفـاق التفاوضـي علـى ختفيـف العقوبـة، ولــيس االعتبـار كظـر 

ا للَّجنــة الوطنيــة مــن املمكــن مــنح حصــانة كاملــة مــن املالحقــة القضــائية. ومــع ذلــك، جيــوز عمليًّــ
ملكافحـــة الفســـاد، إذا كانـــت حتقـــق يف جرميـــة فســـاد، عـــدم إحالـــة القضـــية إىل احملاكمـــة يف حـــال 

  تعاون اجلاين.
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  )٣٣و ٣٢ غني (املادتانمحاية الشهود واملبلِّ   
 

مـن ) ٣( ٣ غـني. ومـع ذلـك، فـإن املـادةلِّ ال تنفِّذ الكامريون األحكام اخلاصة حبماية الشـهود واملب
مرســوم اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد تــنص علــى عــدم الكشــف عــن هويــة األشــخاص املبلغــني 

  ومن مث فهي توفر هلم قدرا من احلماية. 
ويراعـــي القـــانون اجلنـــائي يف الكـــامريون مصـــاحل الضـــحايا، وخصوصـــا مـــن خـــالل إتاحـــة انضـــمام 

 ١٥٧ عني بــــاحلق املــــدين، وذلــــك مبوجــــب املــــادتنيالضــــحايا إىل الــــدعاوى العامــــة بوصــــفهم مــــدَّ 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ٣٨٥و
  

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

ا جزئيًّـ ٢/١٠ مـن الالئحـة رقـم ٥٤ من قـانون العقوبـات واملـادة) ٤( ١٨٤و ٣٥ تتناول املادتان
مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى  ٣٥ مـــن االتفاقيـــة. وتـــنص املـــادة ٣١ مـــن املـــادة ١ متطلبـــات الفقـــرة

املصــادرة التقديريــة فيمــا خيــص أي جنايــة أو جنحــة مبــا يشــمل جــرائم الفســاد. وتقتصــر املصــادرة 
مبـا يشـكل قيـدا علـى نطـاق املصـادرة. وعـالوة " لجـايناململوكة ل"األموال على  ٣٥ ب املادةمبوج

ة عـــدَّ امل"ولكـــن هـــذا ال يشـــمل األدوات علـــى مصـــادرة أدوات اجلرميـــة يـــنص القـــانون علـــى ذلـــك، 
  مة.يف ارتكاب أفعال جمرَّ " لالستخدام

مــن  ٥٤ يف جــرائم غســل األمــوال مبوجــب املــادة وال يُــنص علــى املصــادرة علــى أســاس القيمــة إالَّ 
  .  ٢/١٠ الالئحة رقم

 الـتحفظ عليهـاوقد اعتمدت الكامريون تـدابري تتـيح حتديـد املمتلكـات أو تعقُّبهـا أو جتميـدها أو 
ايـــــــة املطـــــــاف (املـــــــواد ا يف  مـــــــن قـــــــانون  ١٧٩ إىل ١٧٧و ١٠٠ إىل ٩٢ ألغـــــــراض مصـــــــادر

  ).٢/١٠ الئحة رقممن ال ٤٣ اإلجراءات اجلنائية واملادة
ـــدة واملصـــادرة، وخباصـــة  وال يوجـــد إطـــار تنظيمـــي شـــامل حيكـــم إدارة املوجـــودات املضـــبوطة واجملمَّ

 . وعــالوة علــى ذلــك، فــإن الكــامريون ال تنفِّــذ الفقــرات مــنصــرف فيهــااملوجــودات املنقولــة، أو الت
  .٣١ من املادة ٦ إىل ٤

ا فيمــــا يتعلــــق مبنشــــأ العائــــدات اســــتدالليًّ  افرتاضــــاً  ٢/١٠ مــــن الالئحــــة رقــــم ٥٤ وتتضــــمن املــــادة
  املزعومة املتأتية من جرائم املخدرات واجلرمية املنظمة وغسل األموال.

علـــى محايـــة حقـــوق  مـــن قـــانون العقوبـــات، ال توجـــد تـــدابري تـــنص حتديـــداً  ٣٥ عـــدا املـــادةفيمـــا و 
  األطراف الثالثة احلسنة النية.
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  .الوطينالية نظام املصادرة يم مدى فعَّ ومل تُقدَّم أمثلة أو إحصاءات من أجل تقي
ومــا يليهــا مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة للشــرطة القضــائية بــإجراء عمليــات  ٩٢ وتســمح املــادة

ـــــــنص املـــــــادة ـــــــيش والضـــــــبط. وت ـــــــم ٨ التفت ـــــــانون الســـــــرية املصـــــــرفية رق  خاملـــــــؤرَّ  ٢٠٠٣/٤ مـــــــن ق
املالحقـــة ا كانـــت تعرقـــل إذعلـــى عـــدم جـــواز التـــذرع بالســـرية املصـــرفية  ٢٠٠٣ أبريـــل/نيســـان ٢١

اجلنائيــة. ولــدى اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد صــالحية رفــع الســرية املصــرفية دون احلاجــة إىل 
). وحتظــى الوكالـة الوطنيــة للتحقيقــات املاليــة، ٢٠ أمـر مــن احملكمــة مبوجــب مرسـوم اللجنــة (املــادة

للجماعـــة االقتصـــادية مـــن الئحـــة مكافحـــة غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب  ٣١ مبوجـــب املـــادة
 توجـد مـن الناحيـة العمليـة والنقدية لوسط أفريقيا، بصالحية االطـالع علـى الوثـائق املصـرفية. وال

على احلصـول علـى تلـك السـجالت الـيت يُطَّلـع عليهـا بشـكل جهزة املعنية قدرة األعقبات تعرقل 
  روتيين أثناء سري التحقيقات.

  
  )٤١و ٢٩ التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان  

 
ينظم قانون اإلجراءات اجلنائية فرتات التقـادم يف الكـامريون. وفيمـا خيـص جـرائم الفسـاد املصـنَّفة  

 سـنوات، وهـي ٣رة هـي عمومـا مـن قـانون العقوبـات)، فـإن الفـرتة املقـرَّ  ٢١ كجنح (وفقا للمادة
قـانون مـن  ٦٥ (املادة رميةسنوات فيما خيص اجلنايات، ُحتسب من اليوم التايل الرتكاب اجل ١٠

أحكامـــا  قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــةمـــن  ٦٨ إىل ٦٦ ). وتتضـــمن املـــواد مـــناإلجـــراءات اجلنائيـــة
  بشأن انقطاع وتعليق فرتة التقادم تنفِّذ هذا الشرط على النحو احملدد يف االتفاقية. 

 نــد إصــدار احلكــموجيــوز أن تأخــذ احملكمــة املختصــة اإلدانــة الســابقة يف اخلــارج بعــني االعتبــار ع
  من قانون العقوبات). ١٥ (املادة على املتهم

  
  )٤٢ الوالية القضائية (املادة  

 
مـــــن قـــــانون ) ١( ٧ متـــــارس الكـــــامريون واليتهـــــا القضـــــائية اإلقليميـــــة وواليـــــة دولـــــة الَعَلـــــم (املـــــادة

مـــن قـــانون العقوبـــات) ) ١( ١٠ (املـــادة الســـلبيةالعقوبـــات). وتطبـــق الكـــامريون مبـــدأ الشخصـــية 
بالنســبة لغســل  يــةارجاخلولكنهــا ال تنفــذ مبــدأ الشخصــية الســلبية. وقــد حتــدَّدت الواليــة القضــائية 

، وكـذلك بالنسـبة للمالحقـة عوضـاً عـن )(و) من قانون اإلجراءات اجلنائيـة ٦٩٩ األموال (املادة
  ئية.(أ) من قانون اإلجراءات اجلنا) ١( ٦٩٥ التسليم، وذلك مبوجب املادة
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  )٣٥و ٣٤ عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان  
 

الغـش " أحكاما تطبق أحد املبادئ العامة يف القانون، وهو أن العموميةيتضمن قانون املشرتيات 
للمحـــاكم  قـــانون العقوبـــاتمـــن  ٣٤ . وتســـمح املـــادة١٠٩ ، وذلـــك يف املـــادة"كـــل شـــيءبطـــل  ي

 بإغالق املنشآت التجارية اليت ُتستخدم الرتكاب اجلرمية. 

وما يليها من القانون املدين على الشروط العامة للتعويض عن األضرار الـيت  ١٣٨٢ وتنص املادة
يــز مــن قــانون العقوبــات علــى اجلــرب كعقوبــة جنائيــة. كمــا جت ١-٢٦ . وتــنص املــادةالغــرييســببها 
املطالبـة بتعويضـات مدنيـة يف اإلجـراءات للمجين عليـه من قانون اإلجراءات اجلنائية  ١٥٧ املادة

  اجلنائية.
  

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

لـــدى الكـــامريون وكالـــة متخصصـــة يف مكافحـــة الفســـاد، وهـــي اللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة الفســـاد 
). وهــــي متلـــك صـــالحيات التحقيــــق "كونـــاك" ملختصــــر بالفرنســـية، وهـــو(تُعـــرف عـــادة بامسهـــا ا

ـــة أن تتـــوىل التحقيـــق يف القضـــايا  ولكنهـــا ال متلـــك صـــالحيات املالحقـــة القضـــائية. وميكـــن للجن
. وهــي تتمتــع باالســتقالل الــذايت املــايل لصــون اســتقالهلا. وتقــدم اللجنــة تقريرهــا وظيفتهــاحبكــم 

ه على موقعها على اإلنرتنت. وقد وضعت اللجنة، بدعم مـن وتنشر اجلمهورية السنوي إىل رئيس 
برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، اســـرتاتيجية ملكافحـــة الفســـاد وتتـــوىل رصـــدها. وال يوجـــد للجنـــة 

  حضور إقليمي. 
وتعمل اللجنة مع جهازْي الشرطة والدرك اللذين لديهما أيضا والية التحقيـق يف قضـايا الفسـاد.  

وحــــدة متخصصــــة يف معاجلــــة اجلــــرائم االقتصــــادية واملاليــــة. وبغيــــة تعزيــــز  كمــــا أن لــــدى الشــــرطة
قضــية  ُحتــال التعــاون، يعمــل ضــباط الشــرطة والــدرك داخــل اللجنــة. ومــع ذلــك، مــن املمكــن أن

  تتوالها الشرطة إىل احملاكم من دون معرفة اللجنة. 
 خاملـؤرَّ  ٢٠٠٥/١٨٧ رقـموقد تأسست وحدة االستخبارات املالية يف الكامريون مبوجـب املرسـوم 

املتعلــق بتنظــيم وعمــل الوكالــة الوطنيــة للتحقيقــات املاليــة (املعــروف عــادة  ٢٠٠٥ مــايو/أيــار ٣١
مــن املرســوم، فــإن الوكالــة عبــارة عــن  ٢ ). ووفقــا للمــادة"أنيــف" بامسهــا املختصــر بالفرنســية، وهــو

)، ١٦ باالستقالل الذايت املايل (املـادةوحدة لالستخبارات املالية من النوع اإلداري، وهي حتظى 
وكــذلك بســلطة صــنع القــرار يف املســائل ذات الصــلة الــيت تنــدرج يف نطــاق اختصاصــها. وتُرَســل 
تقارير الوكالة مباشرة إىل النيابة العامة اليت يقع عليها التزام بالتصـرف علـى أسـاس تلـك التقـارير.  

  .٢٠١٠ ات االستخبارات املالية منذ عامكما أنَّ الوكالة عضو يف جمموعة إيغمونت لوحد
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وال حتتاج سلطات الدولة إىل أساس قانوين حمدد للتعاون بعضها مع بعـض. وعـالوة علـى ذلـك، 
فــإن اللجنــة تربطهــا مــذكرات تفــاهم بالوكالــة ومبجلــس تنظــيم العقــود العامــة ولكــن لــيس جبهــازي 

ءات اجلنائيـة والئحـة مكافحـة غسـل الشرطة والـدرك. وتوجـد التزامـات بـاإلبالغ يف قـانون اإلجـرا
  األموال ومتويل اإلرهاب. 

  
  التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ٢  

 
ذات صــــلة. عــــدة جــــرائم متديــــد فــــرتة التقــــادم يف حالــــة املالحقــــة القضــــائية فيمــــا خيــــص  ● 

أقصــــى اجلــــرائم املشــــمولة بوســــوف يُنظــــر يف فــــرتة التقــــادم املنصــــوص عليهــــا فيمــــا خيــــص 
  عقوبة. 

  
  يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ   - ٣- ٢  

 
  :يُوَصى بأن تقوم الكامريون مبا يلي

يف  والنظـرمواصلة تعزيز نظم مجع البيانات من أجل الوقوف على قضايا الفساد وتتبعها  ● 
نشـــر هـــذه املعلومـــات بانتظـــام يف تقـــارير ســـنوية وعلـــى املوقـــع الشـــبكي اخلـــاص باللجنـــة 

  الوطنية ملكافحة الفساد.
مـن االتفاقيـة مشـمولون  ٢ املـادةللتأكد مـن أن مجيـع األشـخاص املـذكورين يف حتديد التشريع   ● 

ن وغــــريهم مــــن بتعريــــف املوظــــف العمــــومي، مبــــن فــــيهم أعضــــاء الربملــــان واملســــؤولون املنتخبــــو 
ا.   املسؤولني الذين ال يتلقون أجرا من الدولة وال يعملون حلسا

الرشوة غري املباشرة والتجرمي الكامل للمنافع اليت جتنيها األطراف الثالثـة فيمـا  أفعالجترمي  ● 
  ).١٥ خيص مجيع جرائم الرشوة (املادة

 ت مـــنهمَســـاُلُتمِ  الـــذينمواءمـــة اإلعفـــاء مـــن املالحقـــة القضـــائية فيمـــا خيـــص األشـــخاص  ● 
 يبلِّغون السلطات القضائية باجلرميـة مـن دون تقـدمي املسـاعدة يف التحقيـق (املـادةو الرشوة 
  .٣٧ من قانون العقوبات) مع متطلبات املادة ٢-١٣٤

    ).١٧لالتفاقية (املادة  وفقا توسيع جرمية االختالس ●  
املزيـة غـري املسـتحقة لشـراء النفـوذ، توسيع نطاق التشريعات حبيث تتناول عـرض أو مـنح  ● 

واملعاجلة احملددة ألفعال املتاجرة غري املباشـرة بـالنفوذ وكـذلك املنـافع الـيت جتنيهـا األطـراف 
  ).١٨ الثالثة ألغراض املتاجرة الفاعلة بالنفوذ (املادة
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جتــــرمي إســــاءة اســــتغالل مواءمــــة أحكــــام النظــــر يف توســــيع نطــــاق التشــــريعات مــــن أجــــل  ● 
  ).١٩ على حنو أكثر اتساقا مع االتفاقية (املادة الوظائف

 لإلقــرارالنظــر يف جتــرمي اإلثــراء غــري املشــروع واختــاذ التــدابري الراميــة إىل تنفيــذ نظــام فعــال  ● 
  ).٢٠ (املادة لذمة املاليةبا

  ).٢١ (املادة جترمي شامل للرشوة يف القطاع اخلاص وضعالنظر يف  ● 
  ).٢٢ (املادة وضع جترمي شامل لالختالس يف القطاع اخلاص النظر يف  ● 
تعـــديل التشـــريعات لتجـــرمي عرقلـــة اإلدالء بالشـــهادة أو تقـــدمي األدلـــة يف اإلجـــراءات، أو  ● 

  (أ)). ٢٥ التدخل يف ذلك (املادة
ال لتـــدابري احلمايـــة القائمـــة بشـــأن عرقلـــة العدالـــة أو املـــوظفني علـــى اإلنفـــاذ الفعَّـــ التأكيـــد ● 

  (ب)). ٢٥ املعنيني بإنفاذ القانون (املادة
اجلــرائم املشــمولة لــى لشخصــيات االعتباريــة عاملقــررة بالنســبة ل مــن أن العقوبــات التأكــد ● 

ال للعقوبـات لإلنفـاذ الفعَّـ باالتفاقية فعالة ومتناسبة ورادعة. وينبغي إيـالء االهتمـام أيضـاً 
  ).٢٦ يات االعتبارية (املادةاجلرائم املتصلة بالفساد على الشخصاملقررة على 

اختــــــاذ إجــــــراءات تشــــــريعية الســــــتعراض وتنقــــــيح فــــــرتات التقــــــادم متشــــــيا مــــــع االتفاقيــــــة  ● 
  ).٢٩ واملالحظات الواردة يف التقرير الُقطري الكامل (املادة

للتشــجيع علــى االتســاق يف  اجلزائيــة يف اعتمــاد مبــادئ توجيهيــة إلصــدار األحكــام النظــر ● 
  )).١( ٣٠ يف مجيع احملاكم (املادة زائيةاجل إصدار األحكام

  )).٢( ٣٠ النظر يف تنظيم إجراءات رفع احلصانات بصورة أمشل يف احلاالت املناسبة (املادة ● 
الحقــة مباعتمــاد التــدابري الالزمــة لكفالــة ممارســة الصــالحيات القانونيــة التقديريــة املتصــلة  ● 

إنفــاذ القـانون مــع إيــالء االعتبــار الواجــب مـرتكيب جــرائم الفســاد مــن أجـل تعظــيم فعاليــة 
  )).٣( ٣٠ لضرورة الردع (املادة

النظر يف النص على شروط منح وإلغاء اإلفراج املشروط على حنو حمدد، إىل جانب فـرتة  ● 
  )).٥( ٣٠ األهلية الدنيا، مع مراعاة مدى خطورة اجلرمية (املادة

 تقديريــةتعــديل التشــريعات بغيــة القضــاء علــى الطبيعــة اجلوازيــة للمصــادرة بوصــفها عقوبــة  ● 
  ).  ٣١ إضافية (املادة
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للمصــادرة لتشــمل مجيــع العائــدات  القابلــة تعــديل التشــريعات لتوســيع نطــاق املمتلكــات ● 
معـــدة " املتأتيـــة مـــن اجلـــرائم املنصـــوص عليهـــا يف االتفاقيـــة، وكـــذلك األدوات الـــيت تكـــون

  ).  ٣١ يف ارتكاب اجلرائم، وإتاحة املصادرة على أساس القيمة (املادة" لالستخدام
ختصـيص يف  حتديـدا تعزيز إدارة املوجودات والتصرف فيها والنظرمن أجل اعتماد تدابري  ● 

  )).٣( ٣١ إلدارة املوجودات (املادةجهة 
 احلسـنةة األطـراف الثالثـة ، واعتماد تدابري حلمايـ٦ إىل ٤ مواءمة التشريعات مع الفقرات ● 

  )).٩( ٣١ )؛ واملادة٦) إىل (٤( ٣١ النية (املادة
 مـــع وتتبـــع اإلحصـــاءات املتعلقـــة بالتنفيـــذ (املـــادةللســـماح جبتعـــديل نظـــم مجـــع البيانـــات  ● 

٣١.(  
ــا لتــوفري  ضــمناختــاذ التــدابري املناســبة وفقــا لنظامهــا القــانوين الــداخلي و  ●   حــدود امكانيا

للشــهود و اخلــرباء و الضــحايا مــن أي انتقــام أو تــرهيب حمتمــل، و النظــر يف  الــةفعَّ محايــة 
مــــع دول أخــــرى ألجــــل تغيــــري أمــــاكن إقامــــة هــــؤالء امكانيــــة إبــــرام اتفاقــــات أو ترتيبــــات 

 ٣٧لتشـــمل اجلنـــاة املتعـــاونني (املـــادة )؛ وتوســـيع هـــذه احلمايـــات ٣٢األشـــخاص (املـــادة 
)٤.((  

ضد أية معاملـة ال مسـوغ هلـا لألشـخاص النظر يف إدخال التدابري املناسبة لتوفري احلماية   ●  
  ).٣٣(املادة يف ُصلب نظامها القانوين الداخلي غني املبلِّ 

املشــرتيات  تقنــنيفســخ أو إلغــاء مناقصــة مشــوبة بالرشــوة يف الــنص صــراحة علــى إمكانيــة   ●  
  .)٣٤(املادة 

عــن طريــق املنافســات  اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الفســادمني يف املســتخدَ  النظــر يف توظيــف  ●  
  .)٣٦(املادة  اإلختيار من األعضاء السابقنيالعامة (املسابقات) بدال عن 

ضافية لتشجيع اجلناة للتعـاون مـع سـلطات إنفـاذ القـانون، مبـا فيهـا إمكانيـة إاختاذ تدابري  ●  
مــــن املالحقــــة القضــــائية و النظــــر يف إبــــرام اتفاقــــات ذات صــــلة مــــع دول  مــــنح احلصــــانة

  ).٣٧أطراف أخرى (املادة 
) (أ) و وضــع إجــراءات التشــاور ٢( ٤٢(املــادة  الســلبيةة يوضــع مبــدأ الشخصــالنظــر يف  ●  

  .)٥( ٤٢وفقا للمادة 
  

  االتفاقيةمن أجل تحسين تنفيذ ُحدِّدت جات من المساعدة التقنية، التي االحتيا  - ٤- ٢  
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ا حباجة إىل املساعدة التقنية لتنفيذ املادة   .٣٢ أشارت الكامريون إىل أ
  

  الدولي التعاون: الفصل الرابع  - ٣  
 

  مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
 

أو قـانون بشـأن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة بـل  املطلوبني ليس لدى الكامريون قانون عام لتسليم
؛ عــدة معاهــدات ثنائيــةتعتمــد علــى أحكــام التســليم الــواردة يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة؛ وعلــى 

وعلــى االتفاقــات املتعــددة األطــراف مثــل االتفاقيــة العامــة بشــأن التعــاون القضــائي املوقعــة حتــت 
) واالتفــــاق املتعلــــق "أنتانانــــاريفواتفاقيــــة "وامللغاشــــية الســــابقة (رعايــــة املنظمــــة املشــــرتكة األفريقيــــة 

  بالتعاون القضائي بني الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.
  

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

 
تســـليم ثنائيـــة مـــع ثالثـــة بلـــدان (مـــايل ومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة لـــدى الكـــامريون معاهـــدات 

االتفاقيــة : وفرنســا)، ووقَّعــت عــددا مــن االتفاقــات املتعــددة األطــراف بشــأن هــذا املوضــوع، وهــي
بشـأن تسـليم  جلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـااالعامة بشأن التعاون القضـائي؛ واتفـاق 

قــانون يُـنظِّم لتسـليم املطلـوبني داخـل الكومنولـث. وعلـى الصـعيد احمللـي،  ؛ وخطـة لنـدناملطلـوبني
  ).٦٧٥ إىل ٦٣٥ (املوادتسليم املطلوبني  إجراءات اإلجراءات اجلنائية

تقـل  ) (أ)) علـى أالَّ ١( ٦٤٢ وُتشرتط ازدواجية التجرمي، وينص قانون اإلجراءات اجلنائية (املادة
  عن السجن ملدة سنتني كي ُيسمح بالتسليم. قررة العقوبة الدنيا امل
ومـا يليهـا مـن قـانون اإلجـراءات  ٦٤٦ حتكمه املـادة ا خمتلطاً ا وتنفيذيًّ قضائيًّ  إجراءً ويُعترب التسليم 

اجلنائيــة. وتتخــذ الــدائرة االستشــارية مبحكمــة االســتئناف قــرار التســليم. فــإذا وافقــت الــدائرة علــى 
  القضية إىل وزير العدل من أجل التسليم. طلب التسليم، حييل املدعي العام

، علـى املتصـلة جبرميـة أخـرى، أي التسليم بشأن اجلـرائم التسليم "التبعي" مبدأ وال جتيز الكامريون
مـن االتفاقيـة. وتُعتـرب جـرائم الفسـاد مـن اجلـرائم  ٤٤ من املادة ٣ النحو املنصوص عليه يف الفقرة

بيـــق املباشـــر لالتفاقيـــة. بيـــد أن شـــرط احلـــد األدىن الـــيت تســـتوجب تســـليم مرتكبيهـــا بســـبب التط
للعقوبة مبا ال يقل عن سنتني مرتفع للغاية حبيث إن عددا حمدودا من اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة 

  سيخضع لتلك العقوبة خارج الكامريون.
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بوجــود معاهــدة حيــث تطبــق مبــدأ املعاملــة باملثــل   مشــروطاً  املطلــوبنيوال جتعــل الكــامريون تســليم 
  كقاعدة عامة وتسمح باستخدام االتفاقية كأساس قانوين.

أســباب ، وكــذا قــانون اإلجــراءات اجلنائيــةمــن  ٦٤٥ إىل ٦٤٢ يف املــوادحمــددة وشــروط التســليم 
فإنـه . وعلـى الـرغم مـن أن اإلجـراءات مبوجـب هـذه األحكـام معقـدة، همن ٦٤٩ الرفض يف املادة

) ١( ٦٥٩ ميكن تطبيق إجراء مبسـط إذا أبـدى الشـخص املطلـوب تسـليمه موافقتـه وفقـا للمـادة
من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة. وميلـك مكتـب املـدعي العـام الواليـة القضـائية لألمـر باحتجـاز أي 

  شخص مطلوب من سلطات أجنبية.
. وال جيــوز عليــه القــانون الــدويل الــذي يــنص" احملاكمــةوإمــا التســليم "إمــا وتطبــق الكــامريون مبــدأ 

تسليم أي مـواطن كـامريوين. بيـد أن واليـة مالحقـة مـواطين الكـامريون بـدًال مـن تسـليمهم تسـتند 
ـــة. وعـــالوة علـــى ذلـــك، تـــنص املـــادة مـــن قـــانون العقوبـــات علـــى  ٢ إىل مبـــدأ الشخصـــية اإلجيابي
تعتمـد مبـدأ املالحقـة القضـائية أسبقية املعاهدات الدولية. ولـذلك، وبـالنظر إىل أن الكـامريون ال 

  اإللزامية، فإن هذا االلتزام ينبع مباشرة من االتفاقية.
)، ال جيـــوز تســـليم ٦٤٥و ٦٤٢ ووفقـــا لديباجـــة الدســـتور وقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة (املـــادتني

، أو إذا كــان الطلــب يســتند إىل عــن نفســه دفاعالــ ه يفإذا كــان ذلــك ميكــن أن ميــس حبقوقــمــتهم 
سياســــية أو دينيــــة أو عرقيــــة أو إىل جنســــية الشــــخص املعــــين. ويف القــــانون الكــــامريوين، أســــباب 

 ومـــن مث ميكـــن أن تكـــون أساســـاً  األنغلوسكســـوين تنـــدرج اجلـــرائم الضـــريبية ضـــمن جـــرائم القـــانون
للتسليم. بيد أن بعض االتفاقات الثنائية املوقَّعـة بشـأن التعـاون القضـائي ال جتعـل تسـليم مـرتكيب 

  الضريبية ممكنا إال يف ظروف معينة، وهو ما ميكن أن يتعارض مع أحكام االتفاقية.  اجلرائم
وبينما ال توجد تشريعات صرحية تنظم تقدمي املعلومات إىل الدولة الطرف الطالبة يف حال رفـض 

  التسليم، فإن احلكم الوارد يف االتفاقية ينطبق بصورة مباشرة. 
شـأن نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم أو تسـن أي تشـريع حمـدد ومل تربم الكامريون بعد اتفاقـات ب

  بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية.
  

  )٤٦ املساعدة القانونية املتبادلة (املادة  
 

مــــن  ٤٥ تنطبــــق أحكــــام املســــاعدة القانونيــــة املتبادلــــة يف االتفاقيــــة بشــــكل مباشــــر حبكــــم املــــادة
معاهــــدات ثنائيــــة (مــــع مــــايل ومجهوريــــة الدســــتور. وإضــــافة إىل ذلــــك، أبرمــــت الكــــامريون ثــــالث 

الكونغــو الدميقراطيــة وفرنســا) وأربعــة اتفاقــات متعــددة األطــراف. ويف حــال عــدم وجــود اتفــاق أو 
  معاهدة، ُتستوىف طلبات املساعدة القانونية املتبادلة مبوجب مبدأ املعاملة باملثل.
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ونيـة املتبادلـة، حـىت عنـدما ينطـوي ازدواجية التجرمي من أجل تقدمي املساعدة القان وُتشرتط عموماً 
األمر على تدابري غري قسرية. وميكن االضطالع بتدابري قسرية يف إطـار التطبيـق املباشـر لالتفاقيـة 
وقـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة. ويعـــرتف قـــانون العقوبـــات الكـــامريوين باملســـؤولية اجلنائيـــة للكيانـــات 

رائم ذات اجلــعدة القانونيــة املتبادلــة فيمــا خيــص االعتباريــة. وعــالوة علــى ذلــك، ميكــن تقــدمي املســا
  صلة، وهي مشمولة صراحة بالقوانني املتعلقة بغسل األموال.ال

 ٤٦ وميكن االضطالع باجملموعة الكاملة من تدابري املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة املـذكورة يف املـادة
(قانون اإلجـراءات اجلنائيـة) ومبوجـب ) من خالل التطبيق املباشر لالتفاقية والتشريعات احمللية ٣(

أحكــام بعــض االتفاقــات املتعــددة األطــراف املوقَّعــة، مثــل الئحــة مكافحــة غســل األمــوال ومتويــل 
ـــة الوطنيـــة للتحقيقـــات  ـــا. وتســـتطيع الوكال ـــة لوســـط أفريقي اإلرهـــاب للجماعـــة االقتصـــادية والنقدي

  املماثلة.جهزة ا مع غريها من األاملالية تبادل املعلومات تلقائيًّ 
وميكـــن للكـــامريون أن تتخـــذ اإلجـــراءات الـــيت حتفـــظ ســـرية املعلومـــات وفقـــا للمبـــادئ الـــيت حتكـــم 

 الســرية املصــرفية الســريةَ  العالقــات الدوليــة ويف إطــار التطبيــق املباشــر لالتفاقيــة. وال يكــرِّس قــانونُ 
جاج بـه ضـد السـلطات املصرفية كسبب لرفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، وال ميكن االحت

  القضائية.
وميكــن نقــل الشــخص احملتجــز أو الــذي يقضــي عقوبــة لغــرض اإلدالء بالشــهادة مــع ضــمان عــدم 
ـــنظم هـــذه  ـــة. وال توجـــد تشـــريعات حمليـــة صـــرحية ت ـــه يف إطـــار التطبيـــق املباشـــر لالتفاقي التعـــرض ل

مح التشــريعات ). وتســ٦٤٥) و٤( ٦٤١ األحكـام عــدا عــن قــانون اإلجـراءات اجلنائيــة (املادتــان
  الكامريونية بأن ُيستمع إىل شهادة األفراد عن طريق التداول بالفيديو.

ي طلبـــات املكلَّفـــة مبســـؤولية وصـــالحية تلقـــ ووزارة العـــدل يف مجهوريـــة الكـــامريون هـــي الســـلطة املركزيـــة
تُعـىن وزارة   مـالطات املختصـة لتنفيـذها. وعـادة املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذها أو إحالتهـا إىل السـ

بتســـلُّم طلبـــات املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة وإرســـاهلا. وميكـــن تقـــدمي الطلبـــات والوثـــائق  اخلارجيـــة أيضـــاً 
إىل التطبيـــق املباشـــر لالتفاقيـــة، فـــإن شـــكل ومضـــمون طلبـــات  باللغـــة اإلنكليزيـــة أو الفرنســـية. واســـتناداً 

االتفاقية. وال جيوز تنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة دان يف املساعدة القانونية املتبادلة مها احملدَّ 
ا لإلجـراءات تنفيـذ الطلبـات وفقـ  اري يف الكامريون. ومع ذلك، ميكنسوى وفقا للقانون الوضعي الس

مل يتعــــارض ذلــــك مــــع القــــانون احمللــــي. وُحتــــَرتم قاعــــدة التخصــــيص والســــرية يف   احملــــددة يف الطلــــب مــــا
  إطار التطبيق املباشر لالتفاقية. املمارسة العملية يف 

وتنص الئحة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب للجماعة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا 
) علــى أســباب رفــض طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. وخــارج جمــال مكافحــة غســل ٥٨ (املــادة



CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.37

 

16/18 V.16-09552 
 

املســـائل عـــد ب التشـــريعات احملليـــة. وال تُ األمـــوال ومتويـــل اإلرهـــاب، ُتطبَّـــق االتفاقيـــة مباشـــرة يف غيـــا
لـرفض التسـليم. وإذا مل ُمتـنح املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، تُبلَّـغ الدولـة الطالبـة بـذلك سببا الضريبية 

مع بيان أسباب الرفض يف إطـار التطبيـق املباشـر ألحكـام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد. 
ا تتعارض مع حتقيقات جارية. وجيوز تأجيل املساعدة على أساس   أ

وتتحمل الكامريون التكاليف االعتيادية املتعلقة بتقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة. وميكـن تقـدمي 
) مـــــن قـــــانون ٢( ٦٤١ الوثـــــائق املتاحـــــة للعمـــــوم والوثـــــائق الســـــرية عنـــــد الطلـــــب مبوجـــــب املـــــادة

  اإلجراءات اجلنائية على سبيل القياس.
  

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

 
ـاتعترب الكامريون االتفاقية أساسـا للتعـاون املتبـادل يف جمـال إنفـاذ القـانون علـى أسـاس  تشـكل  أ

  عنصرا مكمِّال لنظامها القانوين.
للتعاون مـع الـدائرة املركزيـة ملنـع الفسـاد يف فرنسـا  توكوالً الوطنية ملكافحة الفساد برو  اللجنةوقَّعت 

املعلومات. وهناك ضباط اتصال مـن الشـرطة الفرنسـية شاطر التدريب وتتبادل من أجل 
اتصــاالت مــع وكالــة مكافحــة الفســاد الكونغوليــة.  توجــدمتمركــزون يف الكــامريون. كمــا 

والكامريون عضو يف اتفاق التعاون بشأن شـؤون الشـرطة اجلنائيـة بـني دول وسـط أفريقيـا 
  .٢٠١٥ منذ عام

بروتوكــول للتعــاون مــع هيئــة الرقابــة اإلداريــة ملصـــر  الوطنيــة ملكافحــة الفســاد اللجنــةوقعــت أيضــا 
  لومات يف املسائل املتعلقة بالرشوة.لتبادل اخلرباء و التدريبات و املع

  
و يعتـــرب الكـــامريون عضـــو يف  مت وضـــع أيضـــا اتصـــاالت مـــع الوكالـــة الكونغوليـــة ملكافحـــة الفســـاد

  .٢٠١٥اتفاق التعاون املتعلق مبسائل الشرطة اجلنائية لدول أفريقيا الوسطى منذ 
  

ــــدول وســــط ــــا، أنشــــأت  إىل جانــــب األعضــــاء العشــــرة اآلخــــرين يف اجلماعــــة االقتصــــادية ل أفريقي
 ١١ الكـــامريون، مـــن خـــالل اللجنـــة الوطنيـــة ملكافحـــة الفســـاد، يف ليربفيـــل، غـــابون، يف

ـــــا ٢٠١٥ ديســـــمرب/كـــــانون األول ، شـــــبكة وكـــــاالت مكافحـــــة الفســـــاد يف وســـــط أفريقي
  )."ريناك" وهو(املعروفة عادة بامسها املختصر بالفرنسية، 
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املنظمة اإلقليمي يف وسـط أفريقيـا. ويقـع املكتـب والكامريون عضو يف اإلنرتبول وتستضيف مكتب 
املركزي الوطين لإلنرتبول داخل جهاز الشرطة الذي يوجـد لديـه ضـباط اتصـال متخصصـون معنيـون 
بــاإلنرتبول. وحتظــى الوكالــة الوطنيــة للتحقيقــات املاليــة بالعضــوية الكاملــة يف جمموعــة إيغمونــت منــذ 

ا من االتفاقات الثنائيـة مـع وحـدات االسـتخبارات املاليـة . وقد وقَّعت الوكالة عددا كبري ٢٠١٠ عام
ــــا. ويــــتم تبــــادل شــــرتط األخــــرى، ولكنهــــا ال ت حــــىت مــــذكرات تفــــاهم مــــن أجــــل التعــــاون مــــع نظريا

املعلومات بصورة تلقائية بني أعضاء اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا. وإضـافة إىل ذلـك، 
 ط أفريقيــا بشــأن اتفــاق متعــدد األطــراف مــن أجــل اســتحداثمت التفــاوض مــع بلــدان أخــرى يف وســ

  ."مؤمتر وحدات االستخبارات املالية يف وسط أفريقيا"
الشرطة اجلنائيـة بـني شؤون وقد أجرت الكامريون عمليات مشرتكة على أساس اتفاق التعاون يف 

  سطى.، وعلى وجه التحديد مع تشاد ومجهورية أفريقيا الو ٢٠١٥لعام  دول وسط أفريقيا
لســـيربانية مـــن قـــانون اجلـــرائم ا ٤٩ ) مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة واملـــادة٣( ٩٢ وتـــنظم املـــادة

ي اخلاصــة األخــرى. بيــد أن قبــول احملــاكم لألدلــة املراقبــة اإللكرتونيــة ولكــن لــيس أســاليب التحــرِّ 
اإلجــراءات مــن قــانون  ٣٠٨ حيــث إن املــادةمقيــد املســتمدة مــن أســاليب التحــري اخلاصــة غــري 

اجلنائيــة تــنص علــى حريــة اإلثبــات مــن أي مصــدر. ومل تــربم الكــامريون اتفاقــات بشــأن اســتخدام 
  أساليب التحري اخلاصة.

  
  ارب الناجحة والممارسات الجيِّدةالتج  - ٢- ٣  

 
مثــل أبــرز التجــارب الناجحــة واملمارســات اجليِّــدة يف تنفيــذ الفصــل الرابــع مــن االتفاقيــة، إمجــاًال، تي

  :يليفيما 
مشــــروطا بوجــــود معاهــــدة، وتطبــــق مبــــدأ املعاملــــة  املطلــــوبنيال جتعــــل الكــــامريون تســــليم  ● 

  باملثل، وتسمح باستخدام االتفاقية كأساس قانوين. 
  

  يات التي تواجه التنفيذدِّ التح  - ٣- ٣  
 

  :فيما خيص التعاون الدويل، يُوَصى بأن تقوم الكامريون مبا يلي
للعقوبــة أو جعلــه يشــري إىل احلــد األعلــى للعقوبــة، أو جعــل مجيــع ختفــيض شــرط احلــد األدىن  ● 

  ).٤٤ من املادة ١ اجلرائم املشمولة باالتفاقية خاضعة صراحة للتسليم (الفقرة
النظــر يف وضــع اســتثناءات لشــرط التجــرمي املــزدوج للتســليم وطلبــات املســاعدة القانونيــة  ● 

  ).٤٦ من املادة ١ والفقرة ٤٤ من املادة ٢ املتبادلة (الفقرة
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النظــر يف املوافقــة علــى التســليم إذا مشــل طلــب التســليم عــدة جــرائم منفصــلة يكــون جــرم  ● 
واحد منها على األقـل خاضـعا للتسـليم مبقتضـى هـذه املـادة ويكـون بعضـها غـري خاضـع 
 للتسليم بسبب مدة احلـبس املفروضـة عليهـا ولكـن هلـا صـلة بأفعـال جمرَّمـة وفقـاً لالتفاقيـة

  ).٤٤ من املادة ٣ (الفقرة
األولوية لنص االتفاقيـة لتفـادي التضـارب مـع االتفاقـات القضـائية الثنائيـة  إيالءالنظر يف  ● 

  ).٤٤ من املادة ١٦ السابقة (الفقرة
  ).٤٥ إبرام اتفاقات بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة إمكانيةالنظر يف  ● 
النظر يف توضيح التشريعات الوطنيـة بشـأن تقـدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا يتعلـق  ● 

  ).٤٦ من املادة ٢ االعتبارية (الفقرة بالشخصيات
ضمان إمكانية تقدمي املساعدة القانونية املتبادلـة الـيت ال تنطـوي علـى إجـراء قسـري حـىت  ● 

  ).٤٦ دةمن املا ٩ ازدواجية التجرمي (الفقرة غيابيف 
رصد طول تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة واختاذ اإلجـراءات املناسـبة إذا كانـت  ● 

  ).٤٦ من املادة ٢٤ تُعترب غري ُمرضية (الفقرة
النظــر يف تنفيــذ التشــريعات املناســبة الــيت تســمح بنقــل اإلجــراءات اجلنائيــة عنــد االقتضــاء  ● 

  ).٤٧ (املادة
ي اخلاصــة وقبــول تشــريعات تــنص صــراحة علــى اســتخدام أســاليب التحــرِّ النظــر يف ســن  ● 

ا (الفقرة   ).٥٠ من املادة ١ احملاكم 
 ٢ ي اخلاصــة (الفقــراتإمكانيــة إبــرام اتفاقــات بشــأن اســتخدام أســاليب التحــرِّ  النظــر يف ● 

  ).٥٠ من املادة ٤ إىل
  

  أجل تحسين تنفيذ االتفاقيةدِّدت من حُ اجات من المساعدة التقنية، التي االحتي  - ٤- ٣  
 

أعربـــت الكـــامريون عـــن احلاجـــة إىل املســـاعدة التكنولوجيـــة واملســـاعدة يف : ٥٠و ٤٩و ٤٨ املـــواد
  جمال بناء القدرات.

  


