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    خالصة وافية  - ثانياً  
    كوت ديفوار    

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لكوت ديفوار يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

ــة) يف    وقَّعــت كــوت  ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد (االتفاقي كــانون  ١٠ديفــوار علــى اتفاقي
ــا ونشــــرهتا يف   ،٢٠٠٣األول/ديســــمرب  ــانون األول/ديســــمرب  ٦مث صــــدَّقت عليهــ . ٢٠١١كــ

تشــرين  ٢٥أَودعــت كــوت ديفــوار صــكَّ تصــديقها علــى االتفاقيــة لــدى األمــني العــام يف     وقــد
  .٢٠١٢األول/أكتوبر 
لقانوين يف كوت ديفوار على القـانون املـدين. واملصـادر الرئيسـية للقـانون يف البلـد       ويقوم النظام ا

هي الدستور والقـوانني الصـادرة عـن الربملـان والقـانون الـدويل واللـوائح التنظيميـة الـيت تصـدرها           
إالَّ السلطات اإلدارية. وحتظى االتفاقية مبكانة رفيعة ضـمن النصـوص التنظيميـة، وال يعلـو عليهـا      

لدستور، بينما تعلو هي على القوانني العادية. ويترتـب علـى اتبـاع النظـام القـانوين األحـادي يف       ا
ــة الــيت صــدَّ     ــدويل واالتفاقيــات الدولي ق عليهــا البلــد تشــكل جــزءاً   كــوت ديفــوار أنَّ القــانون ال

  أحكام خمالفة من القانون احمللي. يتجزأ من القانون احمللي، وهلا احلجية إزاء أيِّ  ال
  تشمل األجهزة الوطنية الرئيسية املعنية مبكافحة الفساد يف كوت ديفوار اهليئات التالية:و

 اهليئة العليا لإلدارة الرشيدة؛  •  

 الوحدة الوطنية لتجهيز املعلومات املالية يف كوت ديفوار؛  •  

  املفتشية احلكومية العامة؛  •  
  األمانة الوطنية لبناء القدرات؛  •  
  ت وحسن السلوك؛مرصد األخالقيا  •  
  فرقة مكافحة الفساد؛  •  
  هيئة تنظيم االشتراء العمومي؛  •  
  وحدة مكافحة االبتزاز.  •  

  ت كوت ديفوار عدداً من القوانني واملراسيم املتعلقة مبكافحة الفساد، مبا يف ذلك:وقد سنَّ
  بشأن القانون اجلنائي؛ ١٩٨١متوز/يوليه  ٣١ ؤرَّخامل ٦٤٠-٨١القانون رقم   •  
بشــــأن قــــانون  ١٩٦٠تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٤ ؤرَّخاملــــ ٣٦٦-٦٠القــــانون رقــــم   •  

  اإلجراءات اجلنائية؛
ــ ٨٧٥-٢٠١٣القــــانون رقــــم   •   ق املصــــدِّ ٢٠١٣كــــانون األول/ديســــمرب  ٢٣ ؤرَّخاملــ

بشــأن منــع ومكافحــة  ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٢٠ ؤرَّخاملــ ٦٦٠-٢٠١٣للمرســوم رقــم 
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د علــى حنــو واســع أحكــام  )، الــذي جيسِّــ٦٦٠(املرســوم رقــم الفســاد واجلــرائم املماثلــة 
  االتفاقية اليت تنص على جترمي أفعال الفساد؛

الــذي حيـدِّد صــالحيات   ٢٠١٣أيلول/سـبتمرب   ٢٠ ؤرَّخاملــ ٦٦١-٢٠١٣القـانون رقـم     •  
  اهليئة العليا لإلدارة الرشيدة وتركيبتها وهيكلها التنظيمي ومهامها؛  

املتعلــق مبكافحــة  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٢ ؤرَّخاملــ ٥٥٤-٢٠٠٥القــانون رقــم   •  
  )؛٢٠٠٥غسل األموال (قانون عام 

  املتعلق بتسليم األجانب (قانون تسليم اجملرمني)؛ ١٩٢٧آذار/مارس  ١٠ ؤرَّخالقانون امل  •  
ــم    •   ــانون التنظيمــي رق ــ ٣٣٧-٢٠١٤الق ــه  ٥ ؤرَّخامل ــة   ٢٠١٤حزيران/يوني بشــأن مدون

  يف إدارة املالية العامة. الشفافية
    

    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
) رشــو املــوظفني العمــوميني   ٦٦٠مــن املرســوم رقــم    ٢٩جتــرِّم قــوانني كــوت ديفــوار (املــادة     

مبـالغ أو هـدايا أو منـافع علـى     وارتشاءهم عن طريق القيام، بشكل مباشر أو غري مباشر، بعرض 
التماسـه هلـا. ويعاقَـب    املوظفني العموميني أو وعدهم بذلك، أو قبول املوظـف العمـومي رشـوة أو    

ماليـني   ١٠ماليـني و  ٥اجلرائم بالسجن من مخس إىل عشر سنوات وبغرامة تتراوح بـني   على هذه
سـنوات ويضـاعف مبلـغ الغرامـة ثالثـة أضـعاف        ١٠إىل وتصل مـدة عقوبـة احلـبس     فرنك أفريقي.

  ).٦٦٠من املرسوم رقم  ٢٩عندما يكون مرتكب اجلرم من جهاز القضاء (املادة 
علـى تعريـف واسـع النطـاق ملفهـوم "املوظـف العمـومي"         ٦٦٠مـن املرسـوم رقـم     ١وتنص املادة 

حبيث يشمل أيَّ شخص يتصرف باسم الدولة و/أو باالستعانة مبوارد الدولة أو ُيصـنَّف يف عـداد   
  املوظفني العموميني أو ُيتعامل معه هبذه الصفة وفقاً لألنظمة السارية.

رشـو وارتشـاء    ٦٦٠ن املرسـوم رقـم   مـ  ٤٢مـن املـادة    ١والفقـرة   ٤١من املـادة   ١م الفقرة وجترِّ
املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية. وميكن أن يكون اجلرم متصالً مبعاملـة  

 اقتصادية أو جتارية أو بأداء املوظف العمومي لواجباته.

بيـق  . بيد أنَّ نطاق تط٦٦٠من املرسوم رقم  ٣١وُجرِّمت املتاجرة بالنفوذ بنوعيها مبوجب املادة 
  هذه املادة يقتصر على ضمان اختاذ قرارات أو أداء أعمال معيَّنة لصاحل الشخص املعين.

مــن املرســوم   ٤٥ا الرشــوة يف القطــاع اخلــاص مبقتضــى املــادة     وجرَّمــت كــوت ديفــوار جزئيــ   
ــم ــى أن٦٦٠َّ رق ــق املرســوم ال يشــمل صــراحةً مــديري وأصــحاب املؤسســات      . عل نطــاق تطبي

ناول املادة املذكورة املزايا اليت قد حيصل عليها شـخص ثالـث. وعـالوة علـى     التجارية، كما ال تت
ــيِّ  ــواد   ذلــك، تب وجــود  ٦٦٠مــن املرســوم رقــم   ٤٨إىل  ٤٤ن العقوبــات املنصــوص عليهــا يف امل
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ماليـني   ١٠آالف و ١٠تفاوت كبري تبعاً لطبيعـة عمـل اجلـاين، مـع فـرض غرامـات تتـراوح بـني         
  سنوات. ١٠دة تتراوح بني سنة واحدة وفرنك أفريقي وعقوبة باحلبس مل

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

 ٢٠٠٥من قانون عام  ٤٦و ٤٢و ٤١و ٤٠و ٣٨و ٣٧و ٣و ٢غسل األموال جمرَّم مبوجب املواد 
كــوت ديفـوار مجيـع اجلـرائم جـرائم أصــلية،      . وَتُعـدُّ ٦٦٠مـن املرسـوم رقـم     ٢٢و ٢١و ٤واملـواد  

). ٢٠٠٥مـن قـانون عـام     ٢و ١اجلـرائم اخلطـرية واجلـرائم املرتكبـة يف اخلـارج (املادتـان       يشمل  مبا
 ).٢٠٠٥من قانون عام  ٢من املادة  ٢وُجرِّم أيضاً غسل األموال ذاتياً (الفقرة 

مـن قـانون عـام     ٤٢وينص القانون اإليفواري على عقوبات بشأن جرمية غسل األموال مبوجب املادة 
لى غرامات تعادل أربعة أضعاف املبلغ املتأيت من الغسل إذا كان اجلـاين شخصـاً   ، اليت تنص ع٢٠٠٥

  طبيعيا، بينما يصل مبلغ الغرامة إىل مخسة أضعاف هذا املبلغ عندما يرتكب اجلرميةَ شخص اعتباري.
وقد قدَّمت كوت ديفوار تشريعاهتا اخلاصة مبكافحة غسل األموال إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة    
عرب آلية استعراض تنفيذ االتفاقية. وهي عضو يف جمموعة إيغمونـت لوحـدات االسـتخبارات املاليـة     

  .  ٢٠١٠منذ متوز/يوليه 
مــن  ٤١٤مــن املــادة  ١والفقــرة  ٦٦٠مــن املرســوم رقــم  ٦٠وُجــرِّم فعــل اإلخفــاء مبقتضــى املــادة  

  القانون اجلنائي.
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧غري املشروع (املواد االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء     
 ٥اختالس املمتلكات من ِقبل املوظفني العموميني جمرَّم مبقتضى القانون ويعاقَب عليه بالسجن مـن  

مـن   ٣٥إىل  ٣٣ماليني فرنـك أفريقـي (املـواد     ١٠ماليني و ٥سنوات وغرامة تتراوح بني  ١٠إىل 
عامـة واخلاصـة وأيضـاً املمتلكـات املاديـة وغـري       ). ويشـمل التجـرمي املمتلكـات ال   ٦٦٠املرسوم رقـم  

إذا ارُتكـب "عـن علـم    إالَّ من املرسوم تقضي بأنْ ال جيـرَّم فعـل االخـتالس     ٣٣املادة  أنَّإالَّ املادية. 
غ"، وفقـاً للمبـادئ العامـة لتـوفري األدلـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق بتـوافر عنصـر النيـة            ومن دون مسوِّ

 رم.باعتبارها أحد أركان اجل

 أحكام االتفاقية املتعلقة بإساءة استغالل الوظائف من ِقبل املوظفني العموميني. ٣٢وتشمل املادة 

وجيرَّم إثراء املوظف العمومي على حنو غـري مشـروع عنـدما تزيـد موجوداتـه زيـادة كـبرية ال ميكـن         
ني كـوت ديفـوار   وتـنص قـوان  ). ٦٦٠من املرسوم رقم  ٥٦تعليلها قياساً إىل دخله املشروع (املادة 

علــى مبــدأ عكــس عــبء اإلثبــات بغيــة إثبــات املصــدر غــري املشــروع للموجــودات. وهكــذا صــار   
 ٧(املـواد   ٢٠١٣املرسـوم يف سـنة    املوظفون العموميون ملزمني باإلفصاح عن الذمة املالية منذ سنِّ

شـخص   أيِّممثلـي األمـة املنتَخـبني وعلـى     ). ويسري اإللزام باخلصوص على الرئيس وعلـى  ١٠إىل 
  اهليئة العليا لإلدارة الرشيدة.يتصرف باسم الدولة، كما يسري على موظفي 

 ٦٦٠مــن املرســوم رقــم    ٤٤وُيتنــاول اخــتالس املمتلكــات يف القطــاع اخلــاص جزئيــا يف املــادة       
يقيـا  من القانون املوحَّد املنقَّح الصادر عن املنظمة املعنية مبناسقة قوانني األعمال يف أفر ٨٩١ واملادة
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بشأن الشركات التجارية وجتمعات املصاحل االقتصادية، ومها مادتان تشريان صراحة، يف مجلـة مـن   
ــي الرابطــات        ــات وممثل ــة والتعاوني ــة واملؤسســات املالي ــات التجاري ــديري الكيان ــيهم، إىل م تشــري إل

صفحاً عـن فئـة   والشركات واملؤسسات اخلاصة. ومع أنَّ املواد التالية تشمل اُألَجراء، فإهنا تضرب 
ســيما  غــري اُألجــراء. وال تنطبــق هــذه اجلــرائم علــى مجيــع األشــخاص املــذكورين يف االتفاقيــة، وال 

صفة كانت. وعالوة على ذلك، ال تشري تلك األحكام  العاملني يف كيان تابع للقطاع اخلاص بأيِّ
  إىل شيء ذي قيمة ُيعهد به إىل الشخص حبكم موقعه.

    
    )٢٥املادة إعاقة سري العدالة (    

مـن القـانون اجلنـائي اسـتخدام      ٣٠٢واملـادة   ٦٦٠مـن املرسـوم رقـم     ٣٩مـن املـادة    ١جترِّم الفقرة 
القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بأموال أو هدايا أو عرضها هبدف إعاقة سري العدالـة،  

مـن املرسـوم    ٣٩من املادة  ٢هذه األحكام تقتصر على املوظفني العموميني. وتتطرق الفقرة  ولكنَّ
أيضاً إىل اإلدالء بشهادة زور أو التدخل يف ممارسة موظف عمومي معين بإنفاذ القـانون   ٦٦٠رقم 

  .٦٦٠من املرسوم رقم  ٣٦م فعل االبتزاز مبقتضى املادة مهامه الرمسية. وُجرِّ
مـن املرسـوم    ٣٩ادة من امل ٢والفقرة  ٢٠١٣لعام  ٦٦١من املرسوم رقم  ١٧و ١٦م املادتان وجترِّ

ــم  ــدخل يف ممارســة      ٦٦٠رق ــد باســتخدامه للت موظــف قضــائي أو  أيِّ اســتخدام العنــف أو التهدي
  موظف معين بإنفاذ القانون أو عضو يف اهليئة العليا لإلدارة الرشيدة ملهامه.

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     

املســـؤولية اجلنائيـــة  ٦٦٠مـــن املرســـوم رقـــم  ٧٧ مـــن القـــانون اجلنـــائي واملـــادة ٩٩تقـــرر املـــادة 
للشخصيات االعتبارية. وقد تصـل العقوبـات إىل مخسـة أضـعاف مبلـغ الغرامـة الـيت قـد ُتفـَرض يف          

رت ). كمــا قُــر٦٦٠ِّمــن املرســوم رقــم  ٧٨حـال ارتكــاب اجلــرم مــن قَبــل شــخص طبيعـي (املــادة   
، الـيت  ٦٦٠من املرسـوم رقـم    ٨٦وجب املادة املسؤولية املدنية فيما يتعلق بالتعويض عن األضرار مب

 دعوى مدنية.رفع ل األشخاص االعتباريني احلق يف املطالبة بالتعويض عن األضرار من خالل ختوِّ

من مرفـق االتفاقيـة املنشـئة لالحتـاد االقتصـادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا          ٢٨و ٢٧وتنص املادتان 
  احلاالت.على العقوبات اإلدارية املقرَّرة يف هذه 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

جرمية فساد، وتنص أيِّ للعقاب فعل الشروع يف ارتكاب  ٦٦٠من املرسوم رقم  ٧٥ُتخضع املادة 
من القانون اجلنائي، على أنَّ املشاركة ُتعترب معادلة للجرم نفسه.  ٢٤، باإلحالة إىل املادة ٧٦املادة 

الطرف املتواطئ يف ارتكاب اجلرم العقوبات املفروضـة علـى الفاعـل    وتعادل العقوبات املطبَّقة على 
  من القانون اجلنائي). ٢٩(املادة األصلي 

وال خيضع فعل اإلعداد الرتكاب اجلرم للعقاب، ولكن جيوز اعتبار إثبات اإلعداد الرتكاب اجلـرم  
  من القانون اجلنائي). ٢٣ادة شرطاً مسبقاً الختاذ التدابري األمنية املقرَّرة يف القانون اجلنائي (امل
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    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
أفــرزت املناقشــات الــيت أجريــت خــالل الزيــارة القُطريــة إىل البلــد معلومــاٍت حمــدودة بشــأن تنفيــذ   

، ٣٠بشـأن تنفيـذ كـوت ديفـوار للمـادة      من االتفاقية. ومل تقدَّم الحقاً معلومات إضافية  ٣٠ املادة
  يتعذر معه إجراء تقييم كامل ملدى تنفيذ املادة املذكورة. مما

  ).٩٦مجيع األفعال اإلجرامية اليت يشملها ُتعترب ُجَنحاً (املادة  على أنَّ ٦٦٠وينص املرسوم رقم 
ــة العظمــى (      ــة اخليان ــا عــدا يف حال ــة م ــة الكامل ــرئيس باحلصــانة الوظيفي ــع ال ــادة ويتمت مــن  ١٠٩امل

يف حــاالت التلــبس   إالَّ مجيــع أعضــاء الربملــان يتمتعــون باحلصــانة الوظيفيــة       الدســتور). كمــا أنَّ 
بتصـويت يف الربملـان، وذلـك بأغلبيـة     إالَّ من الدستور). وال ميكن رفع احلصـانة   ٦٨و ٦٧ (املادتان

 ١١١و ١١٠الربملان (املادتـان  ثلثي األصوات فيما يتعلق بالرئيس واألغلبية املطلقة بالنسبة ألعضاء 
من الدستور). وعندئذ حتال القضـية إىل حمكمـة العـدل العليـا، الـيت تتـألف مـن أعضـاء مـن الربملـان           

ي حمكمـة  منتَخبني من نظرائهم. ومل تقدَّم أيُّ معلومـات عـن حـاالت حمتملـة لرفـع احلصـانة أو تلقِّـ       
ــدل العليــا أليٍّ  ــن هــذه القضــايا أو إخضــاعها للمحا    الع ــة. وتبــيِّ  م  ٦٤٥ن املــواد كمــة أو املالحق

من قانون اإلجراءات اجلنائيـة مسـطرة التحقيقـات الـيت ختـص أعضـاء السـلطة القضـائية،          ٦٥٧ إىل
الــذين يقــدَّمون للمحاكمــة أمــام الــدائرة اخلاصــة للمحكمــة العليــا إذا تــوافر مــا يكفــي مــن األدلــة    

  عضاء اهليئة العليا لإلدارة الرشيدة.ملالحقتهم قضائيا. وتنطبق هذه املواد أيضاً على أ
وميارس قضاة التحقيق السلطة التقديرية بشأن ما إذا كان يتعني مباشرة احملاكمة بشأن قضية معيَّنـة  

مــن املرســوم   ٢٧فــة. ومــع أنَّ املــادة   ا كانــت تســري عليهــا الظــروف املشــدَّدة أو املخفَّ    ومــا إذ
امني مــن ذوي املعرفـة املتخصصــة باملسـائل املتصــلة   عني العـ القضـاة واملــدَّ  تـنص علــى أنَّ  ٦٦٠ رقـم 

باالتفاقية ينبغي تعيينهم يف مجيع احملاكم، فقد لوحظ عدم وجـود وعـي باعتمـاد املرسـوم يف اآلونـة      
مـن املمكـن أن يسـتفيدوا مـن إمكانيـة وضـع        األخرية. ويرى القضاة واملدَّعون العامون يف البلد أنَّ

لضـمان تنفيـذها    ٦٦٠ري موضـع التنفيـذ يف إطـار املرسـوم رقـم      مبادئ توجيهيـة لوضـع تلـك التـداب    
  بصورة موحَّدة ومتَّسقة.

طائفة من العقوبات اليت تسري علـى األشـخاص الطبيعـيني     ٦٦٠من املرسوم رقم  ٦٣وتفرض املادة 
 املدانني بارتكاب اجلرائم املشمولة باالتفاقية، مبا يف ذلك إسقاط أهليتهم لتويل منصب عمـومي لفتـرة  
تتراوح بني ستة أشهر وثالث سنوات. وقد يترتب على ذلك أيضاً، مع استحضار تعريـف "املوظـف   

مـن   ١العمومي"، إسقاط أهلية الشخص لتويل منصب يف منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولـة (املـادة   
  من الدستور مبدأ سواسية اجلميع أمام القانون. ٧). وتكفل املادة ٦٦٠املرسوم رقم 

ــ ــادة   وي ــراج املؤقَّــت يف امل ــنص علــى اإلف ــادت     ١٣٨رِد ال ــد أف ــة. وق ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق
ديفوار بأهنا اختذت تدابري تشريعية لتعزيز إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكـاب جـرائم،    كوت

 املعلومات اليت قُدِّمت ال تكفي للتحقق من ذلك. أنَّإالَّ 

مـن   ٨٣عاونون من ختفيف العقوبة، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف املـادة      وجيوز أن يستفيد اجلناة املت
 ٢٠٠٥مـن قـانون عـام     ٤٣من القانون اجلنائي، يف حني تنص املادة  ١١٤واملادة  ٦٦٠املرسوم رقم 

  على إعفاء األشخاص املتعاونني من العقوبة. ومل ُتستحدث آليات حلماية اجلناة املتعاونني.  
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    )٣٣و ٣٢ني (املادتان بلِّغمحاية الشهود وامل    
ــادة  ــة املــ   ٦٦٠مــن املرســوم رقــم   ٦٧تــنص امل ــدابري خاصــة حلماي ني والشــهود واخلــرباء  بلِّغعلــى ت

والضحايا وأُسرهم، ولكن ال تزال كوت ديفوار تعكـف علـى عمليـة وضـع برنـامج رمسـي حلمايـة        
صــيغة مشــروع حــىت اآلن. ني، ومــا يــزال القــانون اخلــاص بوضــع هــذا الربنــامج يف بلِّغالشــهود واملــ

ون من تدابري بلِّغمن القانون اجلنائي بأنْ يستفيد اخلرباء والشهود والضحايا وامل ٣٠٢وتقضي املادة 
  احلماية نفسها. 

)، وجيوز اعتماد ٢٠٠٥من قانون عام  ٢٩ني (املادة بلِّغة املهويَّعدم كشف واتُّخذت تدابري تكفل 
مــن  ٦٩أو الشــاهد (املــادة  بلِّــغدارة الرشــيدة علــى أنــه عنــوان املعنــوان الشــرطة أو اهليئــة العليــا لــإل

). ويف حالـة وجـود خطـر وشـيك علـى أمـن األشـخاص املعنـيني أو سـالمتهم،          ٦٦٠املرسوم رقـم  
جيوز أيضاً أن تأذن احملكمة، من تلقاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب مـن املـدَّعي العـام، مبثـول أولئـك          

 ).٦٦٠من املرسوم رقم  ٧٠(املادة  األشخاص دون الكشف عن أمسائهم

ــادة   ــنص امل ــه ال جيــوز فــرض    ٦٦٠مــن املرســوم   ٧٢وت ــى أن ــى جمــرَّد   أيِّ عل ــة باالعتمــاد عل عقوب
العديـد مـن احلـاالت الـيت جيـوز       ٧١ن املـادة  معلومات غري معروفـة املصـدر. وبنـاء علـى ذلـك، تبـيِّ      

لــك احلــاالت الــيت يكــون فيهــا  الكشــف فيهــا عــن هويــة الشــخص املســتفيد مــن احلمايــة، مبــا يف ذ  
الكشف عن اهلوية الزماً حلمايـة حقـوق املـتَّهم. ففـي مثـل هـذه احلـاالت، يبلَّـغ الشـخص اخلاضـع           
للحماية بقرار الكشف عن هويته وُيمَنح مهلة عشرة أيام للطعن يف القرار أمام حمكمة االسـتئناف.  

احملمـي مقابـل احلصـول علـى      وجيوز أن ترفض حمكمة االستئناف قرار الكشف عن هوية الشـخص 
  .موافقته على إفشاء بعض الوثائق فقط

كوت ديفوار مل ُتربم حىت اآلن أيَّ اتفاقات مع دول أجنبية بشأن تغيري أمـاكن   وعلى الرغم من أنَّ
  يف وسعها إبرام مثل هذه االتفاقات عند االقتضاء. إقامة الشهود، فإنَّ

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

علــى مصــادرة وحجــز  ٢٠٠٥مــن قــانون عــام  ٤٥واملــادة  ٦٦٠مــن املرســوم رقــم  ٦٥تــنص املــادة 
العائدات املتأتية من اجلرمية، واملمتلكات الـيت تعـادل قيمتـها قيمـة تلـك العائـدات، ومصـادرة وحجـز         

 ٦٥لت هبـا. وتـنص املادتـان    ُخلطت مبمتلكـات أخـرى أو ُبـدِّ    اليتات أو األدوات املمتلكات أو املعدَّ
 ٥٦  على إمكانية املصادرة واحلجز من دون إدانـة جنائيـة. وتـنص املـادة     ٦٦٠من املرسوم رقم  ٣٦و

مـن   ٤٥مـن نفـس املرسـوم واملـادة      ٨٥على عكس عبء اإلثبـات. وتكفـل املـادة     ٦٦٠من املرسوم 
  انون املدين حقوق األطراف الثالثة حسنة النية.من الق ١١٦٥واملادة  ٢٠٠٥قانون عام 

من قانون اإلجراءات اجلنائية على إنشاء آلية لكشف املوجـودات   ١٠٠إىل  ٩٢و ٧٥وتنص املواد 
واقتفاء أثرها وجتميدها و/أو حجزهـا. ويف حـال وفـاة املـتَّهم أو املشـتبه فيـه قبـل هنايـة التحقيـق أو          

إلجــراءات املدنيــة مــن أجــل ضــمان عــودة املوجــودات إىل  احملاكمــة، جيــوز للمحكمــة أن تواصــل ا
  ).٦٦٠من املرسوم رقم  ٨٧األطراف الثالثة حسنة النية (املادة 
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وختضـع املوجــودات اجملمَّــدة واملصـادرة إلدارة الوحــدة املعنيــة باسـترداد املوجــودات غــري املشــروعة    
  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ١٦ خؤرَّامل ٢٢٠-٢٠١٤وإدارهتا، وهي هيئة أنشئت مبوجب املرسوم رقم 

وال جيــوز االحتجــاج بقواعــد الســرية املصــرفية هبــدف عرقلــة التحقيــق أو املالحقــة القضــائية بشــأن 
  .٦٦٠من املرسوم رقم  ٨٩من املادة  ٢قضايا غسل األموال أو الفساد، وفقاً للفقرة 

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

سـنوات، وفقـاً ملـا تـنص عليـه       ١٠لتقـادم بشـأن جـرائم الفسـاد حمـدَّدة يف      على الرغم من أنَّ فتـرة ا 
ــادة ــم    ٧٩  امل ــن املرســوم رق ــادم   ٦٦٠م ــق العمــل بالتق ــالت   يف، يعلَّ ــن   اجلــاينحــاالت إف ــوم م املزع
). وقد َتقرَّر، يف أعقاب التعـديالت التشـريعية األخـرية،    ٦٦٠من املرسوم رقم  ٨٠العدالة. (املادة   يد

  ).  ٦٦٠من املرسوم رقم  ٧٩ة التقادم اعتباراً من وقت اكتشاف اجلرمية (املادة أن تسري فتر
 يفوال تشترط تشريعات كوت ديفـوار أن ُيؤخـذ بعـني االعتبـار أيُّ حكـم إدانـة سـبق أن صـدر         

جتيز التمـاس تلـك املعلومـات واسـتخداَمها      ٢٠٠٥من قانون عام  ٦١دولة أخرى. بْيد أن املادة 
  عندما يتعلق األمر بدول أخرى أعضاء يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

تشـمل مجيـع اجلـرائم الـيت ُترتكـب      الواليـة القضـائية    من القانون اجلنـائي علـى أنَّ   ١٥تنص املادة 
داخل حدود كوت ديفوار، مبا يف ذلك جماهلا اجلوي، وأيضـاً اجلـرائم املرتكبـة علـى مـنت السـفن       

  والطائرات املسجَّلة يف البلد.  
ــة علــى أهنــا جــرائم جســيمة عنــدما    وجيــوز أن ختضــع اجلــرائم الــيت تصــنِّ   فها التشــريعات اإليفواري

يرتكبها مواطن إيفواري يف اخلارج للمالحقة القضائية وحماكمة مرتكبـها يف كـوت ديفـوار. ويف    
إذا كـان  إالَّ املقابل، ال جيوز مالحقة مـرتكيب اجلـرائم املصـنَّفة ُجنحـاً مبوجـب القـانون اإليفـواري        

ب أيضاً مبوجب قانون الدولة اليت ارُتكب فيها. وأرست كـوت ديفـوار   الفعل املعين خاضعاً للعقا
االختصاص الشخصي حملاكمها، ما عدا يف احلاالت اليت ُيرتكـب فيهـا اجلُـرم ضـد أحـد مواطنيهـا       

عندما َيرتكب اجلـرم شـخص عـدمي اجلنسـية يوجـد      من القانون اجلنائي) أو  ١٥يف اخلارج (املادة 
وأفـادت كـوت ديفـوار بأهنـا تعكـف علـى تنقـيح القـانون اجلنـائي           .ليمهاإق يفمكان إقامته املعتاد 

  حبيث يتسىن إخضاع احلاالت اليت ُيرتكب فيها اجلرم ضد أحد مواطنيها لواليتها القضائية.
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
أو التـراخيص أو االمتيـازات أو األذون    اعتمدت كوت ديفوار تدابري إللغاء العقود أو املعـامالت 

مـن املرسـوم    ٨٥ح احملكمة ببطالن هذه الصـكوك (املـادة   املتأتية من جرمية فساد. وجيوز أن تصرِّ
لألشــخاص الطبيعــيني واالعتبــاريني علــى حــد ســواء املطالبــة بــالتعويض عمــا  ). وحيــق٦٦٠ُّرقــم 

  ).٦٦٠من املرسوم رقم  ٨٦أصاهبم من ضرر (املادة 
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    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     
مـن املرسـوم    ٤تتوىل اهليئة العليا لإلدارة الرشيدة منع وقمع أعمال الفساد واجلـرائم املماثلـة (املـادة    

هيئـة تنظـيم   ). وتشمل السلطات املتخصصة األخرى املكلَّفة مبكافحـة الفسـاد كـالًّ مـن     ٦٦٠رقم 
ومرصد األخالقيات وحسن السـلوك وفرقـة مكافحـة الفسـاد ووحـدة مكافحـة        االشتراء العمومي

  االبتزاز والوحدة الوطنية لتجهيز املعلومات املالية.
وتتلقى الوحدة الوطنية لتجهيز املعلومات املالية البيانات املتصلة بتقارير املعامالت املشـبوهة وتقـوم   

 ،. كمــا أهنــا تتلقــى ســائر املعلومــات الــيت قــد تكــون الزمــة هلــا ألداء مهمتــها    بتحليلــها ومعاجلتــها
 سيما املعلومات املقدَّمة من السلطات الرقابية وعناصر الشرطة القضائية. وال

وإىل جانــب هــذه الســلطات املتخصصــة، تشــارك اهليئــات التقليديــة املعنيــة بــالتحري مثــل مديريــة    
 مع أفعال الفساد واجلرائم املماثلة.الشرطة االقتصادية واملالية يف ق

على التعـاون بـني املـوظفني احلكـوميني واهليئـة العليـا لـإلدارة         ٦٦٠من املرسوم  ٨٩وتنص املادة 
  الرشيدة، وهي اهليئة اليت تتوىل إجراءات التحري واملقاضاة.

ــادة   ــاول امل ــم    ١٩وتتن ــن املرســوم رق ــة والقطــ     ٦٦٠م ــني الســلطات الوطني ــاون ب اع مســألة التع
اخلــاص. وُيلــزم القــانون مؤسســات القطــاع اخلــاص بإنشــاء آليــات ملنــع أفعــال الفســاد واجلــرائم   

ت تشــريعات للتشــجيع علــى اإلبــالغ عــن هــذه األفعــال، مــن قبيــل األحكــام    املماثلــة، وقــد ُســنَّ
  .٦٦٠من املرسوم رقم  ٦٢و ٦١و ٨٣و ٤٠الواردة يف املواد 

كما أنشئ خط ساخن لتيسري إبـالغ عامـة النـاس عـن وقـائع الفسـاد، ورافـق إطـالَق هـذا اخلـط           
  تنظيم محالت توعية.  

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٢  

ميكن، إمجاالً، اعتبار التدابري التالية جتارب ناجحة وممارسات جيدة فيما خيصُّ تنفيذ الفصل الثالث 
  من االتفاقية:

تيح التعديالت التشريعية اليت اعتمدهتا كوت ديفوار يف اآلونة األخرية بدء سـريان فتـرة   ت  •  
  )؛٢٩التقادم اعتباراً من وقت اكتشاف اجلرمية لضمان إخضاع اجلرم للعقاب (املادة 

ي املتهم أو املشتبه فيه قبل انتهاء التحقيق أو احملاكمة، جاز للمحكمة أن تواصـل  إذا توفِّ  •  
ت املدنيـــة لضـــمان إعـــادة املوجـــودات إىل األطـــراف الثالثـــة احلســـنة النيـــة        اإلجـــراءا
  )؛٣١  (املادة

إلــزام كيانــات القطــاع اخلــاص بإنشــاء آليــات ملنــع الفســاد واجلــرائم املماثلــة، والتشــجيع   •  
  ).٣٩على اإلبالغ عن هذه األفعال (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  خذ كوت ديفوار اخلطوات التالية:، يوصى بأن تتَّالتدابري القائمة ملكافحة الفسادتعزيز لضمان 
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وضع نظـام وطـين إلحصـاءات اجلرميـة مصـنَّفةً حسـب نـوع اجلـرم واملرحلـة الـيت بلغتـها              •  
  اإلجراءات ونتائجها (ملحوظة عامة)؛

) ٦٦٠رسـوم  مـن امل  ٥١إىل  ٢٨مواءمة خمتلف العقوبـات بشـأن جـرائم الفسـاد (املـواد        •  
  )؛١٥فجوات قائمة (املادة أيِّ ضماناً لالتساق يف تطبيق القانون وسّد 

لضـمان تطبيـق القـانون     ٦٦٠مـن املرسـوم رقـم     ٣٥إىل  ٣٣مواصلة رصد تنفيـذ املـواد     •  
على حنو واسع وشـامل علـى ضـوء مفهـوم اخـتالس املمتلكـات أو تبديـدها أو تسـريبها         

  )؛١٧ف العمومي (املادة "بشكل غري معلَّل" من ِقبل املوظ
  (أ))؛ ١٨النظر يف إمكانية جترمي املتاجرة بالنفوذ (املادة   •  
مواصلة توسيع نطاق أحكام املتاجرة بالنفوذ حبيث تشمل أيَّ شخص من غـري املـوظفني     •  

) على حنـو مـا قررتـه االتفاقيـة     ٦٦٠من املرسوم رقم  ٣١من املادة  ٢العموميني (الفقرة 
  )؛(ب) ١٨(املادة 

النظر يف وضع مبادئ توجيهية للقضاة بشـأن سـبل مراعـاة خمتلـف درجـات اإلثـراء غـري          •  
ــد          ــانون اجلدي ــذ الق ــة ضــماناً لالتســاق يف تنفي ــات املنطبق ــد العقوب ــدى حتدي املشــروع ل

  )؛٦٦٠من املرسوم رقم  ٢٠  (املادة
مــن  ٤٥و ٤٤ النظــر يف مواءمــة األحكــام املتعلقــة بالرشــوة يف القطــاع اخلــاص (املادتــان   •  

ــم   ) حبيــث ال تكــون قائمــة األشــخاص املــذكورين يف تلــك األحكــام     ٦٦٠املرســوم رق
  )؛٢١حصرية وُيدَرج عنصر املزية اليت حيصل عليها طرف ثالث (املادة 

صـفة يف   شـخص يعمـل بـأيِّ    مـن املرسـوم لتشـمل أيَّ    ٤٤النظر يف توسيع نطـاق املـادة     •  
احلـاالت الـيت ُيعَهـد فيهـا بأشـياء ذات قيمـة إىل       كيان تابع للقطاع اخلاص وتشمل أيضاً 

  )؛٢١شخص حبكم موقعه (املادة 
بشـأن إعاقـة سـري     ٦٦٠من املرسوم رقـم   ٣٩العمل على ضمان أن تشمل أحكام املادة   •  

تقتصــر علــى التهديــد والترهيــب الــذي يســتهدف  العدالــة مجيــع األشــخاص املعنــيني وأالَّ
  أ))؛( ٢٥املوظفني العموميني (املادة 

إعادة النظر يف األحكام الدسـتورية املتعلقـة باحلصـانة علـى حنـو يكفـل عـدم عرقلـة هـذا            •  
  ))؛٢( ٣٠االمتياز ملالحقة ومقاضاة مرتكيب األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية (املادة 

مبادئ توجيهية للقضـاة وأعضـاء النيابـات العامـة علـى حنـو يكفـل مواءمـة أحكـام           توفري  •  
 من االتفاقية؛ ٣٠من املادة  ٣مع أحكام الفقرة  ٦٦٠من املرسوم رقم  ٢٧املادة 

ــادة         •   ــاً للمـ ــهود وفقـ ــة الشـ ــل محايـ ــة تكفـ ــات مالئمـ ــر وآليـ ــتحداث أطـ ــمان اسـ  ٣٢ضـ
  االتفاقية؛  من

ــات مال    •   ــر وآليـ ــتحداث أطـ ــمان اسـ ــة املـــ  ضـ ــل محايـ ــة تكفـ ــادة  بلِّغئمـ ــاً للمـ  ٣٣ني وفقـ
  االتفاقية؛  من
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ــا لــإلدارة الرشــيدة       •   ــة اهليئــة العلي ــة يف تنفيــذ والي ــة إىل حتقيــق الفعالي تعزيــز اجلهــود الرامي
  )؛٣٦  (املادة

ضمان استحداث أطر وآليات مالئمة تكفل محايـة األشـخاص الـذين يتعـاونون إىل حـد        •  
  ))؛  ٤( ٣٧انون (املادة كبري مع سلطات إنفاذ الق

أحكـام إدانـة سـبق أن صـدرت حبـق       النظر يف توسيع نطاق األحكام القاضية مبراعـاة أيِّ   •  
اجلاين يف دول أخرى غري الدول األعضاء يف االحتاد االقتصادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا    

 ؛)٤١(املادة 

رتكب ضد مواطين كـوت  احلث على اعتماد مشروع القانون القاضي بإخضاع اجلرائم اليت ُت  •  
  )؛٤٢  ادة(أ) من امل ٢ديفوار يف اخلارج للوالية القضائية للمحاكم اإليفوارية (الفقرة 

النظر يف توسيع نطاق الوالية القضائية للمحاكم الوطنية لتشمل اجلرائم اليت يرتكبـها يف    •  
(ب)  ٢إقليمهــا (الفقــرة  يفاخلــارج شــخص عــدمي اجلنســية يوجــد مكــان إقامتــه املعتــاد  

  ).٤٢املادة   من
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  
  )؛٣٦و ٣٤و ٢٣و ١٩و ١٨و ١٥املمارسات اجليِّدة والدروس املستفادة (املواد   •  
  )؛٣٦و ٢٣و ١٥(املواد مساعدة ميدانية مقدَّمة من خبري يف جمال مكافحة الفساد   •  
  )؛٣٦و ٢٣و ١٩وضع خطة عمل لتنفيذ االتفاقية (املواد   •  
  )؛٢٧الصياغة التشريعية/املشورة القانونية (املادة   •  
  بناء قدرات أصحاب املصلحة يف جمال مكافحة الفساد.  •  

    
    الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    االستعراضمالحظات على تنفيذ املواد قيد   - ١- ٣  
    )٤٧و ٤٥و ٤٤نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد  تسليم اجملرمني؛    

قت كوت ديفوار على اتفاقية تسليم اجملرمني الصادرة عـن اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب      صدَّ
انـب (قـانون تسـليم اجملـرمني)     ق، يف املقام األول، القانون املتعلق بتسـليم األج أهنا تطبِّإالَّ أفريقيا، 

ــ ــوار تســليم اجملــرمني مشــروطاً بوجــود       ١٩٢٧آذار/مــارس  ١٠ ؤرَّخامل ــل كــوت ديف . وال جتع
 ٩٠وتشـري املـادة   معاهدة، وقد أبرم البلد عدداً حمدوداً مـن االتفاقـات الثنائيـة لتسـليم املطلـوبني.      

ــانون عــام   ٦٦٠مــن املرســوم رقــم   دابري املنطبقــة يف جمــال  فيمــا يتعلــق بالتــ  ٢٠٠٥إىل أحكــام ق
التعــاون الــدويل. ومــع ذلــك، فقــد أشــارت كــوت ديفــوار إىل إمكانيــة اختاذهــا االتفاقيــة أساســاً   

  ني)، وأبلغت األمني العام بذلك.من قانون تسليم اجملرم ١قانونيا للتسليم عند االقتضاء (املادة 
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مـن قـانون تسـليم اجملـرمني).      ٣دة وُيشترط تـوافر ازدواجيـة التجـرمي للموافقـة علـى التسـليم (املـا       
قـانون تسـليم    وختضع للتسليم اجلرائم اليت يعاقَب عليها بعقوبة حبس دنيـا مـدهتا سـنتان، ولـو أنَّ    

اجملرمني يقتصر على اشتراط أن ختضع اجلرمية لعقوبـة حـبس دنيـا مـدهتا شـهران يف احلـاالت الـيت        
  من قانون تسليم اجملرمني). ٤ملادة يكون فيها املتهم املطلوب تسليمه قد سبقت إدانته (ا

البلـد يتقيـد مببـدأ     من قانون تسليم اجملرمني). علـى أنَّ  ٣م كوت ديفوار مواطنيها (املادة وال تسلِّ
مـن   ١٠"إما التسليم وإما احملاكمة" عن طريق إحالة القضايا إىل السلطات املختصة وفقـاً للمـادة   

  يقيا بشأن تسليم اجملرمني.  اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفر
  املعاملة باملثل. وجيوز إنفاذ األحكام الصادرة يف دولة أخرى استناداً إىل مبدأ

تقـدمي   وجيوز أيضاً إبقاء الشخص املطلوب رهن االعتقال املؤقت يف انتظار التسليم، مـع اشـتراط  
ــادة     طلــب خطــي هبــذا الشــأن أو أيِّ   ــاً (امل ــاِدل ســجالًّ مكتوب ــات تع ــانون تســليم   ١٩بيان مــن ق

 ،من اتفاقية اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا بشـأن تسـليم اجملـرمني         ٢٢واملادة  ،اجملرمني
علــى إجــراءات  ٢٠٠٥مــن قــانون عــام  ٧٢). وتــنص املــادة ٢٠٠٥مــن قــانون عــام  ٧٤ واملــادة

بسَّطة أيضاً يف حال موافقة الشخص املطلوب علـى تسـليمه   تسليم مبسَّطة. وتنطبق اإلجراءات امل
  من قانون تسليم اجملرمني).   ١٥(املادة 

 كهـا دوافـع سياسـية أو الطلبـات املتصـلة جبـرائم سياسـية أو بـأيٍّ        وُترفض طلبات التسليم اليت حترِّ
ــادة     ــواردة يف امل ــن األســباب ال ــادة     ٥م ــانون تســليم اجملــرمني وامل ــن ق ــة   ٤م ــن اتفاقي ــة م اجلماع

االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن تسليم اجملـرمني. وُيـرفض التسـليم أيضـاً إذا كـان يسـتهدف       
مالحقة الشخص املطلوب على أساس التمييز أو االضـطهاد. وختضـع اجلـرائم الـيت تنطـوي علـى       

شـأن  مـن اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا ب        ٩أمور مالية للتسليم مبقتضـى املـادة   
 ٢٢تسليم اجملرمني. وترِد األحكام اخلاصة بضمانات احملاكمـة العادلـة وافتـراض الـرباءة يف املـادة      

  من دستور كوت ديفوار.  
تنصـان علـى التعـاون الـدويل يف      ٦٦٠مـن املرسـوم رقـم     ٩١و ٩٠املـادتني   وعلى الـرغم مـن أنَّ  

قتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا بشـأن      مـن اتفاقيـة اجلماعـة اال    ١٩املـادة  أنَّ جمال تسـليم اجملـرمني و  
تســليم اجملــرمني تــنص علــى جــواز أن تلــتمس الدولــة متلقيــة الطلــب معلومــات إضــافية، مل ُتــْرسِ  
كوت ديفوار بعُد إلزامية التشاور مع الدولة الطالبة أو متكني تلك الدولة من اإلعراب عن رأيهـا  

  أو تقدمي مزيد من املعلومات قبل رفض الطلب.  
، على التـوايل، نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم      ٢٠٠٥من قانون سنة  ٤٧و ٦٧ملادتان وتتناول ا

تنفيــذ تلــك األحكــام يقتصــر علــى الــدول األعضــاء يف االحتــاد  أنَّإالَّ ونقــل اإلجــراءات اجلنائيــة، 
مـن اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب        ٢االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. وتنص املادة 

علـى نقـل    ٢١شأن تسليم اجملرمني على نقل األشخاص احملكوم عليهم، فيما تنص املـادة  أفريقيا ب
  اإلجراءات اجلنائية.
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    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
قت كوت ديفوار على اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشـأن املسـاعدة املتبادلـة    صدَّ

أبرمت العديد من االتفاقات الثنائية يف جمال التعاون القضائي مع كـلٍّ مـن   يف املسائل اجلنائية، كما 
 ،فرنسا واملنظمة املشتركة ألفريقيا ومدغشـقر وسويسـرا ومـايل وتـونس. أمـا علـى الصـعيد الـوطين        

 أيضاً أحكاماً بشأن التعاون الدويل. ٢٠٠٥وقانون عام  ٦٦٠فيتضمن املرسوم رقم 

علــى وجــوب تقــدمي أكــرب قــدر ممكــن مــن املســاعدة    ٦٦٠قــم مــن املرســوم ر ٩٠وتــنص املــادة 
ــائر الـــدول األ  ــة إىل سـ ــة املتبادلـ ــة. وتطبِّـــ القانونيـ مـــن  ٢٩إىل  ٩ق الفقـــرات طـــراف يف االتفاقيـ

مـن االتفاقيـة بصـورة مباشـرة. وجيـوز أيضـاً تطبيـق األحكـام اخلاصـة بتبـادل املسـاعدة             ٤٤ املادة
اد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بناء على مبـدأ املعاملـة   القانونية جتاه الدول األعضاء يف االحت

) بشـأن التعـاون   ٣(الفصـل   ٢٠٠٥إىل األحكـام الـواردة يف قـانون عـام      ٩٠باملثل. وتشري املادة 
أشـكال   ٩٠الدويل باعتبارها إجراءات مالئمة لتقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة. وَتْعـرض املـادة     

  تبادلة املأذون هبا، وهي األشكال ذاهتا اليت تنص عليها االتفاقية.املساعدة القانونية امل
على تبادل املعلومات بناء على طلب معلَّـل حسـب األصـول     ٦٦٠من املرسوم رقم  ٩٢وتنص املادة 

ــول).       ــة (اإلنترب ــة للشــرطة اجلنائي ــة الدولي ــق املنظم ــل عــن طري ــوار   أنَّإالَّ ُيرَس تشــريعات كــوت ديف
  ي طلب مسبق هبذا الشأن.  إمكانية إفشاء املعلومات للمحاكم األجنبية دون تلقِّتنص على   ال

ــة       ــة املتبادل ــرفض تقــدمي املســاعدة القانوني ــة باعتبارهــا ســبباً ل وال جيــوز االحتجــاج بالســرية املهني
). وختضــع طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة لشــرط تــوافر  ٢٠٠٥مــن قــانون عــام  ٥٥ (املــادة

 ).  ٢٠٠٥من قانون عام  ٥٥التجرمي، ولكن جيوز تطبيق هذه القاعدة مبرونة (املادة ازدواجية 

وجيوز نقل الشخص الذي يوجد قيد االحتجاز أو يقضي عقوبة احلبس بغـرض اإلدالء بالشـهادة   
). وينص احلكـم نفسـه علـى إلزاميـة إعـادة ذلـك الشـخص إىل        ٢٠٠٥من قانون عام  ٦٠(املادة 

تشـريعات كـوت ديفـوار     أنَّإالَّ منها ليقضي كامل العقوبة املفروضـة عليـه.   عهدة الدولة املنقول 
ال تشــترط موافقــة الشــخص احملتجــز علــى نقلــه، كمــا أهنــا ال تــنص علــى عــدم جــواز مالحقــة      

قيود أخرى على حريتـه الشخصـية بسـبب فعـل أو     أيِّ الشخص أو احتجازه أو معاقبته أو فرض 
  ه الدولة املنقول منها.ملغادرت إغفال أو حكم إدانة سابق

وقد أبلغـت كـوت ديفـوار األمـني العـام بتسـمية مديريـة القضـايا املدنيـة واجلنائيـة التابعـة لـوزارة             
اللغة املقبولة لتحرير الطلبات هـي الفرنسـية. وميكـن أيضـاً      العدل بوصفها السلطة املركزية، وبأنَّ

ر خارجية كوت ديفـوار الـذي يتـوىل نقـل     تقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة من خالل وزي
الطلب إىل وزير العـدل. وجيـب أن تقـدَّم طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة كتابـةً وأن تتضـمن          

مـن قـانون    ٥٤(ط) مـن املـادة   -املعلومات املطلوب توافرها يف مثل هـذه الطلبـات (الفقـرات (أ)   
ن الدولـة الطالبـة   على وجـوب أن تبـيِّ   ٢٠٠٥(ز) من قانون عام  ٥٤). وتنص املادة ٢٠٠٥عام 

 ما إذا كانـت تشـترط أيَّ إجـراءات خاصـة لتنفيـذ الطلـب. وجيـوز أن تطلـب كـوت ديفـوار أيَّ          
  ).٢٠٠٥من قانون عام  ٧٣معلومات إضافية (املادة 
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ــديو         ــد جلســات االســتماع إىل الشــهود أو اخلــرباء بواســطة الفي ــوار بعق وال تســمح كــوت ديف
مــن قــانون  ٥٦خص أو كــان حضــوره غــري مرغــوب فيــه. وتــنص املــادة   ر حضــور الشــتعــذَّ إذا
أهنــا ال تــنص علــى إالَّ علــى وجــوب إبقــاء مــا يقــدَّم مــن معلومــات طــيَّ الكتمــان،    ٢٠٠٥ عــام

ــربِّ   ــة إفشــاء معلومــات ت ــهم. وال جتسِّــ إمكاني د تشــريعات كــوت ديفــوار قاعــدة   ئ الشــخص املت
 التخصيص اليت ترسيها االتفاقية.  

ــب ــادة   وتشـــمل أسـ ــة، مبوجـــب املـ ــاعدة القانونيـــة املتبادلـ ــانون  ٥٥اب رفـــض طلـــب املسـ مـــن قـ
، ما يلي: انتفاء ازدواجية التجرمي؛ واحلاالت اليت ال يكـون فيهـا الطلـب صـادراً عـن      ٢٠٠٥ عام

تنفيـذ   سلطة خمتصة؛ واحلـاالت الـيت ال ُيرَسـل فيهـا الطلـب علـى حنـو سـليم أو إذا كـان يبـدو أنَّ          
الطلب من شأنه أن ميس بسيادة كوت ديفوار أو أمنها أو نظامها العام أو املبادئ األساسـية الـيت   
تنص عليها قوانينـها؛ أو إذا مل تقـدَّم ضـمانات كافيـة تكفـل محايـة حقـوق املتـهم؛ أو إذا كانـت          

و جنسـيته أو  الطلب قُدِّم ضد الشخص بسـبب ِعرقـه أو ديانتـه أ    هناك أسباب وجيهة العتقاد أنَّ
 أو جنسه أو آرائه السياسية. اإلثينأصله 

حصرية، فقد أشـارت كـوت ديفـوار إىل     ٥٥قائمة أسباب الرفض الواردة يف املادة  وبالنظر إىل أنَّ
الطلب ال ُيرفض بداعي كون اجلرم يتعلق بأمور مالية. وتكون مجيـع القـرارات القاضـية بـرفض      أنَّ

أنَّ طلبــات املســاعدة إالَّ بادلــة معلَّلــة وُتبلَّــغ فــوراً إىل الدولــة الطالبــة، طلبــات املســاعدة القانونيــة املت
  القانونية املتبادلة ال تشترط تشاور السلطات اإليفوارية مع الدولة الطالبة قبل رفض الطلب.

ن الـدول الطالبـة   ) أن تبـيِّ ٢٠٠٥(ح) مـن قـانون عـام     ٥٤وتشترط قـوانني كـوت ديفـوار (املـادة     
ينبغــي أن يســتغرقها تنفيــذ الطلــب. وتــنص قــوانني البلــد علــى إرســال الوثــائق اخلاصــة   املــدة الــيت 

بـاإلجراءات و/أو القــرارات. فعلــى سـبيل املثــال، جيــوز تنفيـذ طلــب إرســال وثيقـة تشــترط مثــول     
يوماً قبل تاريخ عقد جلسـة االسـتماع. فـإن تعـذَّر تنفيـذ مثـل هـذا         ٦٠الشخص يف موعد أقصاه 

سلطات املختصة أن ُتخطر الدولة الطالبة على الفور بأسباب عـدم التنفيـذ.   الطلب، وجب على ال
ــة       ومي ــة املتبادل ــرفض طلــب املســاعدة القانوني ــة أيضــاً ســبباً ل ــرب وجــود حتقيقــات جاري كــن أن ُيعت

  ). وال يوجد حكم يتناول حتديداً إرجاء تنفيذ الطلب.٢٠٠٥من قانون عام  ٥٥  (املادة
انون علــى حصــانة الشــهود ومتنــع الدولــة الطالبــة مــن اغتنــام فرصــة   مــن نفــس القــ ٥٩وتــنص املــادة 

  وجودهم لإلدالء بالشهادة إلقحامهم يف أمورٍ غري ما يشري إليه طلب املساعدة القانونية املتبادلة.
ومل تقدِّم كوت ديفوار معلومـات بشـأن تقاسـم تكـاليف طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وجيـوز          

مــــن قــــانون  ٦١و ٥٨و ٥٧و ٥٤و ٥٣نــــوع مــــن املســــتندات عنــــد الطلــــب (املــــواد  تقــــدمي أيِّ
  حكم لتبادل املعلومات أو الوثائق طوعاً أو من دون طلب مسبق. )، ولكن ال يوجد أي٢٠٠٥ُّ عام
    

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
م أكـرب قـدر ممكـن مـن     ، جيب على اهليئة العليا لـإلدارة الرشـيدة أن تقـدِّ   ٦٦٠للمرسوم رقم وفقاً 

العون ملثيالهتا من السلطات األجنبية من خالل توقيع اتفاقات بشأن التعـاون وتبـادل املعلومـات.    
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 ت اسـتناداً إىل معلومـات وبيانـات تتعلـق بتحقيقـات اسـُتهلَّ      وجيب على تلك السلطات تقـدمي أيِّ 
تقريــر معاملــة مشــبوهة علــى الصــعيد الــوطين. وجيــوز تبــادل املعلومــات مــع األجهــزة املعنيــة            
باملعلومـــات املاليـــة يف الـــدول األطـــراف ومـــع قـــوات الشـــرطة يف خمتلـــف الـــدول األعضـــاء يف    

 تدابري التعاون املتوخاة. ٦٦٠من املرسوم رقم  ٩٠اإلنتربول. وَتعرض املادة 

التابعــة لإلنتربــول يف مكاتــب الوحــدة  I-24/7الت الشــرطية العامليــة بــت منظومــة االتصــاوقــد ُركِّ
الوطنيـــة لتجهيـــز املعلومـــات املاليـــة، وهـــي وحـــدة االســـتخبارات املاليـــة بكـــوت ديفـــوار، منـــذ 

. وفضــالً عــن ذلــك، تتــوىل اهليئــة العليـا لــإلدارة الرشــيدة تعزيــز التعــاون بــني أجهــزة  ٢٠١٢ عـام 
مـن املرسـوم    ٨٩ويل والتماس معلومات أو وثائق مفيدة (املادة مكافحة الفساد على املستوى الد

). وأبرمــت كــوت ديفــوار أيضــاً اتفاقــات وترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف بشــأن  ٦٦٠ رقــم
التعــاون املباشــر مــع هيئــات إنفــاذ القــانون مــن الــدول األطــراف األخــرى. وال تــنص تشــريعات   

لدويل للتصـدي للجـرائم املشـمولة باالتفاقيـة مـن      كوت ديفوار على وجه التحديد على التعاون ا
  خالل استخدام التكنولوجيا احلديثة.

ومل تقــدَّم أيُّ معلومــات بشــأن إنشــاء ِفــَرق حتقيقــات مشــتركة بــني الــدول األطــراف. وأشــارت  
ــوار إىل أنَّ ــادة    كـــوت ديفـ ــا يف املـ ــة منصـــوص عليهـ ــري اخلاصـ ــاليب التحـ ــانون  ٧٩أسـ مـــن قـ
إجـراءات حتـرٍّ يراهـا    أيِّ ل القاضـي صـالحية إصـدار أمـر مبباشـرة "     لـيت ختـوِّ  اإلجـراءات اجلنائيـة، ا  

مفيــدة يف إجــالء احلقيقــة". ولكــن ال يوجــد إطــار تشــريعي وتنظيمــي لتنفيــذ هــذه اإلجــراءات.    
  ولذلك، مل يتسنَّ لكوت ديفوار، حىت اآلن، استخدام أساليب التحري اخلاصة املذكورة.

    
    واملمارسات اجليدةالتجارب الناجحة   - ٢- ٣  

ميكن، إمجاالً، اعتبار التدابري التالية جتارب ناجحة وممارسات جيدة فيما خيصُّ تنفيذ الفصـل الرابـع   
  من االتفاقية:

تتخطــى األســباب الباعثــة علــى رفــض طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف مــا يتعلــق      •  
مبــا يف ذلــك وجــود "أســباب   بضــمانات محايــة حقــوق املتــهم مــا تــنص عليــه االتفاقيــة،  

قُـدِّم ضـد الشـخص بسـبب ِعرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته أو        الطلـب   وجيهة لالعتقـاد بـأنَّ  
  ).٤٦من املادة  ١١( الفقرة  "أصله اإلثين أو جنسه أو آرائه السياسية

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  

  خذ كوت ديفوار اخلطوات التالية:بأن تتَّ، يوصى تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادلضمان 
مـن أجـل    ١٩٢٧إجراء مراجعة شاملة لقانون تسليم اجملرمني احلايل الذي يعود إىل عـام    •  

  ضمان ما يلي:
ــة     أالَّ  -   مــدهتا عامــان  حــبسحيــول اشــتراط أن تكــون جرميــة الفســاد خاضــعة لعقوب

للموافقة على التسليم دون إمكانية موافقة كوت ديفوار علـى التسـليم فيمـا يتعلـق     
  )؛٤٤من املادة  ٨باجلرائم املشمولة باالتفاقية (الفقرة 
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ــوار إذا       -   ــاذ األحكــام الصــادرة يف دول أخــرى يف كــوت ديف ــة إنف مل يســلَّم إمكاني
  )؛٤٤من املادة  ١٣الشخص حبجة أنه من مواطنيها (الفقرة 

إمكانية املوافقـة علـى التسـليم بشـأن اجلـرائم املاليـة، حـني تكـون خاضـعة للتسـليم             -  
مبقتضى اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا بشـأن تسـليم اجملـرمني، إىل     

 ).  ٤٤ملادة من ا ١٦دول غري أعضاء يف اجلماعة (الفقرة 

لكــي تتــيح هلــا فرصــة لعــرض آرائهــا وتقــدمي  إرســاء إلزاميــة التشــاور مــع الــدول الطالبــة   •  
 )؛٤٤من املادة  ١٧معلومات إضافية قبل رفض طلبات التسليم (الفقرة 

توسيع نطاق األحكام اخلاصة بنقل األشخاص احملكوم عليهم ونقـل اإلجـراءات اجلنائيـة      •  
  )؛٤٧و ٤٥اف يف االتفاقية (املادتان لتشمل مجيع الدول األطر

ــد  •   الســلطات املختصــة يف دول أطــراف أخــرى، مــن دون طلــب مســبق،     النظــر يف تزوي
ــدة لتلــك الســلطات أو ميكــن أن تســاعدها فيمــا تباشــره مــن       مبعلومــات قــد تكــون مفي

  )؛٤٦من املادة  ٤إجراءات (الفقرة 
يقضي عقوبته قبل نقلـه ألغـراض   ضمان احلصول على موافقة الشخص احملتجز أو الذي   •  

  )؛٤٦(أ) من املادة   ١٠ الفقرةتقدمي مساعدة يف إقليم دولة طرف أخرى (
ضمان عدم مالحقة الشخص الذي ُينقَل ألغراض تقدمي املساعدة إىل دولة طرف أخـرى أو    •  

قيود أخرى على حريته الشخصية بسبب فعل أو إغفـال أو  أيِّ احتجازه أو معاقبته أو فرض 
  )؛٤٦من املادة  ١١م إدانة سابق ملغادرته إقليم الدولة اليت ُنقل منها (الفقرة حك

تنقيح التشريعات احلالية حبيث تتـواءم مـع مبـدأ التخصـيص فيمـا يتعلـق باملعلومـات الـيت           •  
ئ الشخص املـتَّهم وفقـاً   معلومات تربِّأيِّ إفشاء تتلقاها كوت ديفوار، والنظر يف ضمان 

  )؛٤٦من املادة  ١٩(الفقرة لالتفاقية 
اإليفواريــة بالتشــاور مــع الدولــة الطالبــة قبــل رفــض طلــب املســاعدة     الســلطات مطالبــة  •  

  )؛٤٦من املادة  ٢٦القانونية املتبادلة (الفقرة 
النظر يف تنظيم مسألة تقاسم التكاليف اخلاصة بطلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة رفعـاً       •  

  )؛  ٤٦من املادة  ٢٨ل تكاليف غري معقولة (الفقرة إلزام بتحمُّ أيِّلكل لبس أو تفادي 
للتصــدي للجــرائم املشــمولة باالتفاقيــة، الــيت  النظــر يف اســتخدام التعــاون الــدويل ســبيالً    •  

  )؛٤٨من املادة  ٣ُترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة (الفقرة 
ا مالئمــاً يتــيح اســتخدام أســاليب ضــمان اعتمــاد كــوت ديفــوار إطــاراً تشــريعيا وتنظيميــ  •  

التحري اخلاصـة املنصـوص عليهـا يف قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، وبالتـايل توسـيع نطـاق          
ــدويل          ــاون ال ــار التع ــة يف إط ــود املبذول ــاركة يف اجله ــز املش ــبيل تعزي ــراء يف س ــذا اإلج ه

  ).٥٠و ٤٩(املادتان 
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    ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت   - ٤- ٣  
ــة          •   ــالل عمليـ ــُتبينت خـ ــيت اسـ ــديات الـ ــة التحـ ــبيل مواجهـ ــة يف سـ ــاعدة تقنيـ ــدمي مسـ تقـ

  االستعراض.
 


