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   خالصة وافية  -ثانياً  
    أنغوال    

اتفاقية األمم املتحدة  مة: حملة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ألنغوال يف سياق تنفيذدِّمق  - ١  
    ملكافحة الفساد

كـانون األول/ديسـمرب    ١٠عت مجهورية أنغوال علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف       وقَّ
  .٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٩قت عليها يف دَّ، وص٢٠٠٣

القانون الـدويل جـزء ال يتجـزأ مـن النظـام القـانوين األنغـويل، الـذي يطبـق          أنَّ وينص الدستور على 
التلقـائي للقـانون الـدويل. وتضـم قائمـة القـوانني الوطنيـة املتعـددة الـيت تضـع االتفاقيـة             القبـول مبدأ 

  :موضع التنفيذ
    ٣/١٠ة (القانون رقم يزاهة احلكوم نالقانون  (  
   ٣/١٥زاهة العامة (القانون رقم  قانون الن  (  
    قانون العقوبات بشأن اعتماد  ٢/٥أحكام املرسوم التشريعي رقم  
    قانون اإلجراءات اجلنائية  بشأن اعتماد ٢/٥املرسوم التشريعي رقم أحكام  
    ٣٤/١١انون رقم موال (القبشأن مكافحة غسل األ ٣٤/١١القانون رقم(  
    ٦/٩٩(القانون رقم  يةخالفات االقتصاداملبشأن  ٦/٩٩القانون رقم(  
   ١٣/٥سسات املالية (القانون رقم قانون املؤ(  

مـن تسـليم    كـالًّ بشـأن التعـاون القضـائي الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة        ١٣/١٥وينظم القـانون رقـم   
يف احلاالت الـيت ال يوجـد هلـا أسـاس تعاهـدي. والدسـتور هـو         اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة

  القانون األعلى للبالد.  
منــع الفســاد ومكافحتــه هــي وزارة العــدل والنيابــة العامــة والشــرطة    جمــال واملؤسســات األبــرز يف 

القضــائية (وزارة العــدل) ووحــدة االســتخبارات املاليــة وإدارة التفتــيش الوطنيــة وجهــاز احملاســبات  
  ائية مبا يف ذلك ديوان احملاسبة.والسلطة القض الوطين

    
      الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون الفصل  - ٢  

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

يتماشـى مـع االتفاقيـة.    على تعريف "املوظف العمومي" مبا  ٣/١٠من القانون رقم  ١٥تنص املادة 
من قانون العقوبـات   ٤٤٧و ٤٢١و ٣١٩واملواد  ٦/٩٩من القانون رقم  ٤٩و ٤٨م املادتان وجتُرِّ

  املوظفني العموميني.  وارتشاء رشو جزئياجترمياً 
  وظفي املنظمات الدولية العمومية.م رشو وارتشاء املوظفني العموميني األجانب ومومل ُيجرَّ
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؛ ٣/١٠من القانون رقم  ٢٦و ٢٥على املتاجرة بالنفوذ بيعا وشراء مبوجب املادتني  إدارياوُيعاقَب 
هـذا السـلوك علـى النحـو املوضـح يف االتفاقيـة. ومل        جزئيـا من نفس القـانون   ٣٩م املادة كما ُتجرِّ

انون مـن قـ   ٣٢١و ٣١٨املادتني أنَّ ُتجرَّم الرشوة يف القطاع اخلاص من خالل تشريع خاص، غري 
  الرشاوى اليت ُتدفع أو ُتعرض من جانب األشخاص العاديني.  جزئيامان العقوبات ُتجرِّ

    
    )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال    

، الـذي يعاقـب كـل مـن يقـوم بتبـديل أو       ٣٤/١١جترِّم أنغوال غسل األموال مبوجـب القـانون رقـم    
بغـرض إخفـاء   أو ييسِّـر ذلـك   حتويل عائدات خاصة به أو بغريه أو يساعد على تبديلـها أو حتويلـها   

مصــدرها غــري املشــروع أو بغــرض منــع املالحقــة القضــائية اجلنائيــة أو احملاكمــة اجلنائيــة لشــخص     
  ).٣٤/١١من القانون رقم  ٦٠يف ارتكاهبا (املادة  شاركجرمية أو  تكبار

ممتلكـات يكـون مـن املعلـوم يف وقـت      أيِّ كما ُيعاقب القانون علـى احتيـاز أو حيـازة أو اسـتخدام     
  .طالتورُّ هذا ا كان شكلارتكاب جرمية، أي ط يفالتورُّاحلصول عليها أهنا عائدات متأتية من 

التـآمر علـى ارتكـاب اجلـرائم األصـلية أو       أفعـال  بشـأن  أحكامـاً  ٣٤/١١رقـم   وال يتضمن القـانون 
أو إسـداء املشـورة بشـأنه علـى النحـو املنصـوص عليـه يف االتفاقيـة.          تيسـريه الشروع يف ارتكاهبا أو 

ارتكـاب جرميـة أصـلية     التـورط يف  ف القانون العائـدات اإلجراميـة بأهنـا العائـدات املتأتيـة مـن      ويعرِّ
جتـاوز  جرميـة   التورط. ويعترب القانون املـذكور أيَّ  شكل هذاكان  أيارمية لغسل األموال، متعلقة جب

احلبس ملدة ستة أشهر جرمية أصلية. وتـدخل جـرائم إعاقـة سـري العدالـة واالخـتالس        عقوبتها الدنيا
 ضمن اجلرائم األصلية. جزئيا

) لغرض منع وقمـع  ٣٥/١١رقم وقد تأسست وحدة لالستخبارات املالية مبوجب مرسوم رئاسي (
  جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب.  

باعتبارهــا باالتفاقيــة مــن حيــث إدراج جمموعــة شــاملة مــن األفعــال اجلنائيــة  وتلتــزم أنغــوال جزئيــا
  جرائم أصلية.

اجلرميـة األصـلية يف اخلـارج،     اغسل األموال يف احلـاالت الـيت ُترتكـب فيهـ     جرمية أن تتحققوميكن 
  بغض النظر عن معرفة مكان ارتكاهبا أو هوية مرتكبها.  

ــة علــى مرتكــب   ٢٣مــن املــادة   ١وال تنطبــق اجلرميــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة    يف االتفاقي
  .اجلرمية األصلية
نـاول  من قانون العقوبات بشكل جزئي جترمي فعـل اإلخفـاء. وال تت   ١٠٦) و٤( ٢٣وتنظم املادتان 

يف حد ذاته؛ ولكنها تنسحب على  هباأو االستمرار يف االحتفاظ املمتلكات أحكامهما فعل إخفاء 
منها بأيـة صـورة أخـرى أو مسـاعدة      التربحاإلجرامية أو بيعها أو إعطائها أو  العائداتشراء أفعال 

  اإلجرامي. مبصدرها منها، مع العلم أثناء القيام بذلكالتربح اجلاين يف 
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧اإلثراء غري املشروع (املواد  ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس    
موظـف عمـومي ُتعهـد     أيَّ أحكامهـا من قانون العقوبات االخـتالس، إذ تعاقـب    ٣١٣املادة  مُتجرِّ
فيهـا علـى   أموال أو ممتلكات ختص الدولة أو أطرافـاً خاصـة، ويقـوم بالتصـرف      ،حبكم منصبه ،إليه

السـتخدامه الشخصـي أو    يقـوم بتبديلـها  أو يسـمح لغـريه بسـرقتها أو     يسـرقها أو  غري مشروعحنو 
 ٢٥و ٢٤و ٢٣. كمـا خيضـع االخـتالس ألحكـام املـواد      علـى حنـو خيـالف القـانون    ستخدام الغري ال
ــ(قــانون  ٣/١٠مــن القــانون رقــم  ٣٩و ٢٦و لنظــام (ا ١٣/١٠ة) والقــانون رقــم يــزاهــة احلكوم نال

  احملاسبة).األساسي لديوان 
اجلرائم الـيت يرتكبـها   بـ  املتعلقـة  ١٢مبقتضـى املـادة   مـن األعمـال اجملرَّمـة    إساءة اسـتغالل الوظـائف   و

أنَّ ة. غري يزاهة احلكوم نالمن قانون  ٣٩) واملادة ٢١/٩٠القانون رقم من شاغلو الوظائف العامة (
  ماً.  رَّاالمتناع عن أداء عمل رمسي ال ُيعد فعالً جم

ة الـذي يتنـاول   يـ زاهـة احلكوم  نالـ مـن قـانون    ٣٧مت أنغوال اإلثراء غري املشروع مبوجب املادة وجرَّ
  مسألة اإلثراء غري املربر.

علـى جتـرمي اخـتالس    زاهة احلكوميـة   النمن قانون  ٣٩من القانون اجلنائي واملادة  ٤٥٣وتنص املادة 
  املمتلكات يف القطاع اخلاص. 

    
    )٢٥دة إعاقة سري العدالة (املا    

 ٢٨٩و ٢٨٨و ٢٤٠م أنغـوال إعاقـة سـري العدالـة مـن خـالل أحكـام قـانون العقوبـات (املـواد           ُتجرِّ
ــانون و) ٢٩٧و ــق ــة احلكوم نال ــزاه ــي ــى اإلدالء    ٣٨ادة ة (امل ــذه األحكــام ُيعاقــب عل ). ومبوجــب ه

إنفـاذ األوامـر القانونيـة بالسـجن      عن أداء واجباهتـا يف بشهادات زور وإعاقة سلطات إنفاذ القانون 
اجلـرم علـى النحـو    هـذا   جزئيـا ملدد تتراوح بني سنتني ومثاين سنوات. وتغطي هذه األحكـام احملليـة   

  املتوخى يف االتفاقية.
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
لقــانون رقــم  مــن ا ٥) و٢( ٣) و١( ٣ختضــع مســؤولية الشخصــيات االعتباريــة ألحكــام املــواد      

بشــــأن  ١٣/٥مــــن القــــانون رقــــم  ١٣٣و ١٢٧و ١٢٦و ١٢٥و ١٢٤و ١٢٣، واملــــواد ٦/٩٩
  من قانون مكافحة غسل األموال.  ٦٥) و٢( ٤٣املؤسسات املالية، واملادتني 

وتكون مسؤولية الشخصية االعتبارية قائمة جنباً إىل جنب مع املسـؤولية الفرديـة ألعضـاء اهليئـات     
  أو من يتصرفون كوكالء بصفة قانونية أو طوعية.  املديرينني أو ذات الصلة أو املسامه

الشخصــيات االعتباريــة ُتعفــى مــن املســؤولية إذا كــان تصــرف املســؤولني أو املــوظفني أو    أنَّ غــري 
الوكالء املرتكبني للجرمية خمالفاً لألوامـر الصـادرة مـن اإلدارة ومل حتصـل تلـك الكيانـات علـى أيـة         

إىل إعادهتــا  مــن تلقــاء نفســها امتنعــت طواعيــة عــن حتصــيل أيــة مزيــة أو بــادرتمزايــا أو فوائــد أو 
  ).  ٦/٩٩) من القانون رقم ٢( ٣(املادة  املشروعملصدرها 
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    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
ــالتواطؤجنــائي  فعــلأيِّ مــن قــانون العقوبــات املشــاركة يف   ٢١و ٢٠تــنظم املادتــان   ةســاعداملو ب

مـن يرتكـب اجلرميـة أو     وهـ  الفاعـل األساسـي  مـن قـانون العقوبـات     ٢٠املـادة   وتعتـرب . والتحريض
أو  رتكـاب اجلرميـة  اليقدم املشـورة لشـخص آخـر     من وه املتواطئأنَّ يشارك يف ارتكاهبا، يف حني 

مـن   ١٢و ١١. وتتنـاول املادتـان   لـه ارتكاهبـا أو التحضـري   أو يساعد يف تيسري  حيرضه على ارتكاهبا
  م األعمال التحضريية. الشروع يف ارتكاب اجلرائم. وال توجد نصوص جترِّ قانون العقوبات

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

مـن قـانون العقوبـات، مـع مراعـاة       ٥٧و ٥٦و ٥٥تطبق أنغوال عقوبات احتجازيـة مبوجـب املـواد    
، اليت حتدد املدة القصـوى للسـجن بـثالثني    املذكورمن قانون العقوبات  ٧٣ة القيود املقررة يف املاد

والوقـف   الوظيفةعلى عقوبات خاصة للموظفني العموميني، مثل العزل من  ٥٧سنة. وتنص املادة 
العموميـة يقتصـر علـى     الوظـائف إسـقاط األهليـة لتـويل    أنَّ  ٧٨عن العمـل والتـوبيخ. وحتـدد املـادة     

  االتفاقية. املنصوص عليها يفاالختالس؛ وعليه، ال ينطبق إسقاط األهلية على مجيع اجلرائم  جرائم
ق غــري ائــة علــى رد املمتلكــات املتحصــل عليهــا بطريــزاهــة احلكوم نالــمــن قــانون  ٣١وتــنص املــادة 

قانونية، وتقرر عقوبـات أخـرى إضـافة إىل عقوبـات السـجن مثـل التعـويض الكامـل عـن األضـرار           
التعاقــد مــع  واحلرمــان مــنوتعليــق احلقــوق السياســية ودفــع غرامــة   ةالعموميــ الوظيفــةمــن  والعــزل

  حوافز ضريبية وخسارة املمتلكات. احلصول على من اجلهات احلكومية أو
وينص الدستور على حصانة أعضاء اجمللس الوطين واملدعي العام وأعضـاء اجمللـس األعلـى للقضـاء.     

ــه االهتــام. كمــا ُتمــنح    وميكــن رفــع هــذه احلصــانة مــن خــال   ل إجــراءات خاصــة ُتتخــذ عنــد توجي
ممارســة  يف إطــارحصــانات للمحــامني يف األعمــال اإلجرائيــة وأعمــال التمثيــل الــيت تكــون الزمــة    

ــه          ــى وج ــوطين عل ــتور ال ــنص الدس ــة، ي ــا يف االتفاقي ــهم. وخبصــوص اجلــرائم املنصــوص عليه مهنت
حكم خـاص   لة الرشوة واخليانة. وال يوجد أيُّيف حاإالَّ رئيس الدولة  مساءلةاخلصوص على عدم 

إالَّ يقضي برفع احلصانات يف احلاالت املتعلقة باجلرائم املقررة طبقـاً لالتفاقيـة. وال ُيسـجن القضـاة     
يف اجلرائم اليت ُيعاقب عليها بالسجن ملـدة أكثـر مـن سـنتني. وميكـن التحقيـق مـع الـوزراء ونـواهبم          

إحصــاءات أو  م أيُّإجــراء خبصــوص احلصــانات الوظيفيــة. ومل ُتقــدَّ أيِّ ووزراء الدولــة دون اختــاذ 
  أمثلة حلاالت ُرفعت فيها احلصانات للسماح مبالحقة مرتكيب اجلرائم.

مـن   ٥إعادة إدماج األشخاص املدانني يف اجملتمع من خـالل املـادة    تطبيق مبدأ وتشجع أنغوال على
ــرامج إلعــا    ــذ ب ــات، الــيت تــنص علــى تنفي ــانون العقوب ــرامج  دة اإلدمــاج يف اجملتمــع مبــا يف ق  ذلــك ب

  للموظفني العموميني.
(املـادة   اجلناةيف التحقيق اجلنائي ومالحقة  املتهموميكن ختفيف العقوبات بصفة استثنائية إذا تعاون 

  من قانون غسل األموال). ٦٠ملادة ) من قانون العقوبات وا٢٠) و(١٨( ٣٩
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    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلغني (املادتان     
ال تــوفر أنغــوال احلمايــة للشــهود واملــبلغني. وعلــى وجــه اخلصــوص، ال توجــد قواعــد إثبــات تتــيح   
للشهود واخلرباء وأقارهبم اإلدالء بشهاداهتم على حنو يكفل سالمتهم. ومل تربم أنغوال أيـة اتفاقـات   

  وترتيبات بشأن تغيري أماكن إقامة الشهود واخلرباء. 
 تتيح عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة تدابري ومل ُتعتمد أيُّ

  من اإلجراءات اجلنائية ضد اجلناة، مبا ال ميس حبقوق الدفاع. 
فيمـا  ببالغـات  حبسن نية وألسـباب وجيهـة    الذين يتقدمونألشخاص حلماية اتدابري  وال توجد أيُّ

  يف االتفاقية.   يتعلق باجلرائم اجلنائية املنصوص عليها
    

    )٤٠و ٣١السرية املصرفية (املادتان  ؛التجميد واحلجز واملصادرة    
ألغراض التحـري   الوثائق مىت كان ذلك ضروريا مصادرة ١٣/٥من القانون رقم  ١٣٦املادة  جتيز

  أو مجع األدلة لإلجراءات القضائية.
(املؤسسـات   ١٣/٥مـن القـانون رقـم     ١٣٣واملـادة  ة، يزاهة احلكوم نالمن قانون  ٣١وبناًء على املادة 

الشـخص  أنَّ غري العقابية لإلدانات)، تقـر أنغـوال بـ    اآلثار) من قانون العقوبات (٢( ٧٥املالية) واملادة 
ت الـيت دخلـ   العائـدات و/أو  من ممتلكاته لتجريدهالذي تثبت إدانته بفعل مناٍف للقانون يكون عرضة 

  .أضرارأيِّ  للتعويض التام عنوذلك بالقدر املطلوب اته على حنو غري مشروع ضمن ممتلك
ثبـوت دليـل علـى ارتكـاب أفعـال       علـى أنـه يف حـال   زاهـة احلكوميـة    النون من قان ٣٢وتنص املادة 

منافية للقانون، جيوز للنيابة العامة طلب احلجز على املمتلكات وجتميد احلسابات املصرفية اخلاصـة  
  ثالث ُيزعم تورطه يف اجلرم.موظف عمومي أو طرف أيِّ ب

، حتظــى األطــراف الثالثــة احلســنة النيــة باحلمايــة إذا   ٣٤/١١مــن القــانون رقــم   ٥٨ووفقــاً للمــادة 
  املنصوص عليها يف االتفاقية.دور يف ارتكاب اجلرائم أيِّ استطاعت إثبات عدم اضطالعها ب

مـن احملكمـة أو   نيـة مبوجـب أمـر    وميكن رفـع السـرية عـن البيانـات املصـرفية أثنـاء اإلجـراءات القانو       
مـن قـانون املؤسسـات املاليـة      ٦١و ٦٠أو حمافظ البنك الوطين األنغويل طبقاً للمادتني  النيابة العامة

  اخلصوصية والسرية املصرفية. محاية بشأن  ١٦/١٠(ب) من القانون رقم  )١( ٩٦واملادة 
    

    )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان  ؛التقادم    
عامـاً إذا كانـت اجلرميـة     ١٥بــ ) ٢، الفقـرة  ١٢٥تقادم يف القانون اجلنائي (املادة الأنغوال فترة  حتدد

 بــدأي). و٢، وعــام واحــد للجــنح (الفقــرة مخــس ســنوات بعقوبــة إصــالحية تتجــاوزيعاقــب عليهــا 
  ).٤ارتكاب اجلرمية (الفقرة  تاريخ فترة التقادم من احتساب

املتعلقة باإلدانات السابقة للجناة املزعومني يف دولة أخرى ألغراض وجيوز ألنغوال تبادل املعلومات 
عدد من األجهزة الوطنية قواعد بيانات  ويستخدماستخدام تلك املعلومات يف اإلجراءات اجلنائية. 

مــن االتفاقيــة بشــأن الســجل اجلنــائي. وتشــمل هــذه األجهــزة:  ٤١مــن أجــل تطبيــق أحكــام املــادة 
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ــة للســجال  ــة     اإلدارة الوطني ــائي واإلدارة الوطني ــق اجلن ــة للتحقي ــة واإلدارة الوطني ــة واجلنائي ت املدني
للتــدقيق يف األنشــطة االقتصــادية واإلدارة اإلقليميــة للتحقيــق اجلنــائي واإلدارة اإلقليميــة للتــدقيق يف 

 احملفوظـــاتالـــذي يتـــوىل إدارة  الـــنظم االفتراضـــية بالنيابـــة العامـــةاألنشـــطة االقتصـــادية ومكتـــب 
  رونية ووحدة االستخبارات املالية.اإللكت

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

مــن الدســتور؛  ١٧٥خيضــع تنظــيم مبــدأ الواليــة القضــائية اإلقليميــة ألحكــام قانونيــة خمتلفــة (املــادة 
 ٤٢من النظام القضائي املوحـد (الواليـة القضـائية اإلقليميـة يف املسـائل اجلنائيـة)؛ واملـادة         ٧واملادة 

بيـق  ) من قـانون العقوبـات (التط  ١( ٥٣قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛ واملادة من 
قلـيم  اإلينطبـق القـانون اجلنـائي علـى مجيـع اجلـرائم الـيت ُترتكـب يف         و ).اإلقليمي للقـانون اجلنـائي)  

  ما مل ينص على خالف ذلك يف معاهدة دولية. نغويلاأل
) مـن قـانون   ١( ٥٣من قانون مكافحة غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب واملـادة     ٤٢املادة  وأحكام

السـفن أو الطـائرات   علـى مـنت    اجلرائم الـيت ُترتكـب   ألنغوال علىالوالية القضائية تبسط العقوبات 
 ذلك يف معاهدة أو اتفاقية دولية.، ما مل ينص على خالف اليت حتمل علمها

يرتكبها  اليت اجلرائم املقررة مبوجب االتفاقية علىممارسة واليتها القضائية  يةالوطنوتستطيع احملاكم 
حــال وجــود اجلــاين يف أنغــوال مــىت كــان الفعــل الــذي يف بلــد أجــنيب وذلــك يف  مــواطن أنغــويل أيُّ

قد حوكم يف البلد الـذي  اجلاين  يكنأيضاً مبوجب تشريع البلد الذي ارُتكب فيه ومل  ارتكبه جمرَّماً
  .ارتكب فيه جرميته

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

علـى   ٢٠تنظم أنغوال عواقب أفعال الفساد فيما يتعلق بقـانون املشـتريات العموميـة. وتـنص املـادة      
دير مكتـب  ملـ  أنـه جيـوز  وجه اخلصوص (التدابري اإلصالحية) مـن قـانون املشـتريات العموميـة علـى      

صـادر مـن   فعـل أو قـرار غـري قـانوين     يِّ يات العمومية إصدار أمر باإللغاء الكلي أو اجلزئي ألاملشتر
؛ واألمر تتخذه تلك اجلهة وإصدار قرار بديل لهقرار غري قانوين أيِّ ؛ ومراجعة جهة تعاقد عمومية

بعـدم   املذكور من القانون ١٠٠إذا مل يكن العقد قد ُنفذ بعد. وتقضي املادة  عملية االشتراءبإلغاء 
  وجود شكوك جدية بالتواطؤ بني مقدمي العطاءات.  عقد يف حالأيِّ ترسية 

 واهليئـات  الدولـة مـن الدسـتور علـى أن تكـون      ٧٥وفيما يتعلق بالتعويض عن الضرر، تـنص املـادة   
العامـة ووكالؤهــا وموظفوهــا مســؤولني مســؤولية مشــتركة، مبوجــب القــانون املــدين، عــن ممارســة  

  واجباهتم التشريعية واالختصاصية واإلدارية أو ما يترتب عليها من نتائج.
    

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

صصة يف مكافحة اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية مثل يوجد يف أنغوال عدد من السلطات املتخ
واملالحقــات اجلنائيــة واإلدارة الوطنيــة ملنــع ومكافحــة الفســاد واإلدارة  للتحقيقــاتاإلدارة الوطنيــة 
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الوطنية للتحقيق اجلنائي بوزارة الداخلية واإلدارة الوطنية للتدقيق والتحقيق يف األنشطة االقتصـادية  
تـدقيق الشـؤون املاليـة للدولـة واهليئـات العامـة       والعامـة لتحقيقـات الشـرطة الوطنيـة.      التابعة للقيادة

فهـي  وحـدة االسـتخبارات املاليـة    أمَّـا  و، هـو مـن صـالحيات ومسـؤوليات ديـوان احملاسـبة       األخرى
 املصرفية املشتبه فيها وتقييمها.مبنع املعامالت مكلفة 

تبادل املعلومات مـع مكتـب النائـب العـام للجمهوريـة      وتقوم وحدة االستخبارات املالية يف أنغوال ب
وسلطات إنفاذ القانون واإلدارة الوطنيـة للتـدقيق والتحقيـق يف األنشـطة االقتصـادية التابعـة للقيـادة        
العامــة للشــرطة الوطنيــة واإلدارة الوطنيــة للتحقيــق اجلنــائي التابعــة للقيــادة العامــة للشــرطة الوطنيــة   

ــوطن االســتخبارات وأمــن  وجهــازي ــادل هــذه  ال ــع الوكــاالت    اجلهــات. وتتب أيضــاً املعلومــات م
احلكومية األخرى مثل مديرية الضرائب الوطنية واهليئة الوطنية للجمـارك ووكالـة اهلجـرة وشـؤون     

  واملديرية الوطنية للتجارة. والشهر العقارياألجانب واملديرية الوطنية للسجالت 
وباســتثناء التزامــات الكيانــات اخلاصــة بتقــدمي تقــارير إىل وحــدة االســتخبارات املاليــة، مبوجــب    

لوطنيـة والقطـاع   لتعـاون بـني السـلطات ا   لة حمـدَّد قانون مكافحة غسل األموال، ال توجـد صـورة   
  اخلاص يف أنغوال.

    
    دةيِّالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٢  

الناجحة واملمارسات اجليِّدة التاليـة فيمـا خيـصُّ تنفيـذ الفصـل الثالـث        ميكن إمجاالً إبراز التجارب
  ة:من االتفاقي

     وجهـــازالرقابـــة الداخليـــة، وهـــي إدارة التفتـــيش الوطنيـــة  أجهـــزةالتعــاون اإللزامـــي بـــني 
أو املؤسسـات   للـهيئات تابعـة  الخـرى  األتدقيق الرقابة أو الأجهزة  وسائرالوطين  اتاحملاسب

  ).٣٦التعاون مع ديوان احملاسبة (املادة ب امللزمةاحلكومية 
        ــة ــة واإلدارة الوطني ــة واجلنائي ــة للســجالت املدني ــات يف اإلدارة الوطني تأســيس قواعــد بيان

ــادية واإلدارة اإلقليميـــة    ــائي واإلدارة الوطنيـــة للتـــدقيق يف األنشـــطة االقتصـ للتحقيـــق اجلنـ
احملفوظـات   قسم  األنشطة االقتصادية وإنشاءللتحقيق اجلنائي واإلدارة اإلقليمية للتدقيق يف

  ).٣٧(املادة  مبكتب النظم االفتراضية بالنيابة العامةاإللكترونية 
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  د:كافحة الفساملُيوَصى بتنفيذ اإلجراءات التالية لتوطيد اإلطار احلايل 

    ١٥العموميني طبقاً لالتفاقية (املادة  املوظفنيوارتشاء تعديل التشريعات لتجرمي رشو(  
     املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة   وارتشــاء ضــمان جتــرمي رشــو

  )١٦تفاقية (املادة العمومية طبقاً لال
    ١٨النظر يف جترمي املتاجرة بالنفوذ على النحو املوضح يف االتفاقية (املادة(  
    ١٩النظر يف جترمي إساءة استغالل الوظائف عند االمتناع عن القيام بعمل ما (املادة  (  
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   ٢١الرشوة يف القطاع اخلاص (املادة  النظر يف جترمي(  
   ـا  النظر يف تعديل التشريعات لتجرمي اختالس املمتلكطبقـاً   ات يف القطاع اخلاص جترميـاً تام

  )  ٢٢لالتفاقية (املادة 
   ٢٣العائدات اإلجرامية (املادة ب اجلرائم املتعلقةملشاركة اإلجرامية يف أشكال ا توسيع  (  
    ة وفقـاً لالتفاقيـة ضـمن اجلـرائم األصـلية لغسـل األمـوال        رَّمـ ضمان إدراج مجيع األفعـال اجمل

  )  ٢٣(املادة 
    قيـة  التدابري التشريعية الالزمة لتجرمي فعـل اإلخفـاء جترميـا كـامالً طبقـاً لالتفا     اختاذ النظر يف

  )  ٢٤(املادة 
    يف  دَّدعلــى النحــو احملــ جترميــا كــامالًلتجــرمي إعاقــة ســري العدالــة   التشــريع األنغــويلتعــديل

التطبيـق الصـحيح   االتفاقية، مبا يف ذلك عنصـر ممارسـات الفسـاد باعتبارهـا وسـيلة إلعاقـة       
  )٢٥(املادة للعدالة 

    العدالـة  اجلـاين املزعـوم مـن     فـرار وقف احتساب فتـرة التقـادم يف حـال    اختاذ تدابري لضمان
  )٢٩(املادة 

   املكفولـة  بـني احلصـانات   ،ةحمـدَّد  لـوائح تنظيميـة  مـن خـالل    ،ضمان إرساء توازن مناسب 
األفعـال   بشـأن علـى حنـو فعـال     واملالحقة القضائية واحملاكمـة التحقيق  إجراء والقدرة على

  )٢ ، الفقرة٣٠ة وفقاً هلذه االتفاقية (املادة رَّماجمل
    ونظـام فعـال حلمايـة الشـهود واخلـرباء وأقـارهبم        نـاجع  برنامج إلنشاءتدابري الالزمة الاختاذ

  )٢و ١، الفقرتان ٣٢وثيقي الصلة هبم على النحو املقرر يف االتفاقية (املادة الواألشخاص 
           ضمان وضع قواعد إثبات تتـيح للشـهود واخلـرباء اإلدالء بشـهاداهتم مـن خـالل اسـتخدام

  (ب)) ٢، الفقرة الفرعية ٣٢االتصاالت لضمان سالمتهم (املادة تكنولوجيا 
    ٤، الفقرة ٣٢لشهود على الضحايا أيضاً (املادة ا املتوخاة بشأنتطبيق األحكام(  
            ضمان إمكانية عـرض آراء وشـواغل الضـحايا يف مراحـل مناسـبة مـن اإلجـراءات اجلنائيـة

  )٥، الفقرة ٣٢(املادة يف الوقت نفسه املتخذة ضد اجلناة مع محاية حقوق الدفاع 
   ِّ٣٣غني (املادة النظر يف اختاذ تدابري مناسبة طبقاً لالتفاقية حلماية املبل(  
       وتعزيــز ٣٧اختــاذ التــدابري املناســبة لتشــجيع التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القــانون (املــادة (

  )٣٨التعاون بني السلطات الوطنية (املادة 
    عـن   القضـائية  إبالغ السلطات الوطنيـة املعنيـة بـالتحقيق واملالحقـة    النظر يف التشجيع على

  )٢، الفقرة ٣٩ملادة ة من خالل زيادة الوعي وتدابري التوعية األخرى (ادَّداجلرائم احمل
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           ة رَّمـ اختاذ التدابري الالزمة لتعزيـز تطبيـق اإلطـار القـانوين للواليـة القضـائية علـى األفعـال اجمل
اإلقامــة  حمــلإىل األشــخاص عــدميي اجلنســية أو  لنظــر يف إدراج إشــارةمــع اوفقــاً لالتفاقيــة 

  )).) (ب٢( ٤٢يف االتفاقية (املادة  حمدَّداملعتاد لألشخاص، وفقاً ملا هو 
    

    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةدِّاليت ح ،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
 املساعدة التقنية التالية ستكون مفيدة، إن تـوفرت، جوانب أنَّ  إىل أشارت أنغوال يف تقييمها الذايت

  لتعزيز إطار عمل مكافحة الفساد:
   ِّدة/الدروس املستخلصةملخص للممارسات اجلي  
    املساعدة امليدانية من خبري يف مكافحة الفساد  
   املشورة القانونية  
   كافحــة الفســاد إعــداد خطــة عمــل علــى النحــو املنصــوص عليــه يف االســتراتيجية الوطنيــة مل

  وغسل األموال 
   مناذج التفاقات/ترتيبات منوذجية  

    
      الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
"معاهـدات واتفاقـات دوليـة معتمـدة ومصـدق       أيَّ ) مـن دسـتور أنغـوال، فـإنَّ    ٢( ١٣طبقاً للمـادة  

االتفاقيـة  إنَّ ميكـن القـول   عليها حسب األصول تصبح جزءاً ال يتجزأ من القانون األنغويل". ولذا، 
ال تـزال   القانونية، لقواعدا سلممرتبة املعاهدات يف  مع ،هذه الفرضيةأنَّ باشر. غري املتطبيق قابلة لل
  النقاش. موضع

بشـأن التعـاون القضـائي الـدويل يف املسـائل       ١٣/١٥ل القـانون اجلديـد رقـم    ، دخـ ٢٠١٥ويف عام 
اجلنائية حيز النفاذ، وينظم هذا القانون على حنو شامل املساعدة القانونية املتبادلـة وتسـليم اجملـرمني    

  يف احلاالت اليت ال يوجد هلا أساس تعاهدي.
    

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

، ميكــن تســليم اجملــرمني علــى أســاس املعاملــة باملثــل. ومبــدأ ازدواجيــة  ١٣/١٥طبقــاً للقــانون رقــم 
التجرمي من الشروط املعتادة غري أنه يتم التعامل معه مبرونة؛ وميكن اختاذ تدابري غري قسرية يف حـال  

إىل أحكام االتفاقيـات   ١٣/١٥من القانون رقم  ٤تشري املادة  غياب شرط ازدواجية التجرمي. كما
استخدام أنَّ واملعاهدات الدولية املصدق عليها، اليت تعلو على القواعد املقررة يف هذا القانون. غري 

االتفاقية كأساس قانوين لتسليم اجملرمني يف اجلرائم املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة مل يلـق بعـد قبـوالً       
  دى الدوائر القانونية.واسعاً ل
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وتتشــارك الســلطات القضــائية والتنفيذيــة يف مباشــرة إجــراء تســليم اجملــرمني، والقــرار النــهائي فيهــا  
  متروك للمحكمة العليا.

جرميـة مـن جـرائم     وال تعتـرب أيَّ  ١٣/١٥وجتيز أنغوال التسـليم "التبعـي" علـى أسـاس القـانون رقـم       
  الفساد من اجلرائم السياسية. 

على شروط تسـليم اجملـرمني، الـيت مـن      ١٣/١٥وما يليها من أحكام القانون رقم  ٣٢ادة وتنص امل
بينها أن يكون احلد األدىن للعقوبة ثالث سنوات وهو شرط تستوفيه معظـم جـرائم الفسـاد ولـيس     

مــن بينــها أن تكــون اجلرميــة وكــذلك علــى أســباب رفــض التســليم  هــذه األحكــاممجيعهــا. وتــنص 
) مـن  ٥( ٥٥عدام. وطبقـت أنغـوال أيضـاً إجـراًء مبسـطاً لتسـليم اجملـرمني (املـادة         معاقب عليها باإل

  .١٣/١٥من القانون رقم  ٥٢). وجتيز أنغوال التوقيف املؤقت مبوجب املادة ١٣/١٥القانون رقم 
. ورغـم أنـه ال ميكـن تسـليم املـواطنني      ا احملاكمـة ا التسـليم وإمَّـ  إمَّـ وتلتزم أنغوال إىل حـد بعيـد مببـدأ    

واليتها القضائية على مواطنيهـا علـى أسـاس     تبسطأنغوال  من الدستور)، فإنَّ ٧٠ألنغوليني (املادة ا
ى هـذه الواليـة القضـائية بنـاًء علـ      ومتلي عليها التزاماهتـا الدوليـة أن متـارس   مبدأ الشخصية اإلجيابية. 

  طلب الدولة اليت تطلب التسليم.
والصني وناميبيـا)  والربتغال الربازيل االحتاد الروسي ووقد أبرمت أنغوال مخس معاهدات ثنائية (مع 

لتسليم اجملرمني وثالث معاهدات متعددة األطراف من بينها اتفاقية تسليم اجملرمني فيما بـني الـدول   
بـني الـدول    اجملـرمني فيمـا   األعضاء يف جمموعة البلدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة وبروتوكـول تسـليم     

  .واالتفاقيةإلمنائية للجنوب األفريقي األعضاء يف اجلماعة ا
اتفاقية تسليم اجملرمني فيمـا بـني الـدول األعضـاء يف جمموعـة البلـدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة           وجتيز

 جتيـز نقل األشخاص احملكوم علـيهم. كمـا    ١٣/١٥القانون رقم أحكام وما يليها من  ١١٠واملادة 
  .١٣/١٥القانون رقم  أحكام وما يليها من ٧٥مادة لل وفقاًأنغوال نقل اإلجراءات اجلنائية 

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

بشــأن  (مــع االحتــاد الروســي والربازيــل والربتغــال والصــني)  أبرمــت أنغــوال أربــع معاهــدات ثنائيــة  
املساعدة القانونية املتبادلة ومعاهدتني إقليميتني ومهـا اتفاقيـة املسـاعدة القانونيـة يف املسـائل اجلنائيـة       
بــني الــدول األعضــاء يف جمموعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــة وبروتوكــول املســاعدة القانونيــة   

 حـال اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي. ويف     املتبادلة يف املسائل اجلنائية بني الـدول األعضـاء يف اجلماعـة   
ار القـانوين  اإلط ١٣/١٥عدم وجود أساس تعاهدي للمساعدة القانونية املتبادلة، يوفر القانون رقم 

عنــون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف لتقــدمي هــذه املســاعدة مبوجــب أحكــام البــاب الســادس منــه امل 
  وما يليها). ١٤١املسائل اجلنائية (املادة 

التـدابري غـري    طلبات املساعدة القضائية يف حال وال تشترط أنغوال عادةً ازدواجية التجرمي عند تلبية
القسرية. وفيما يتعلق بالشخصيات االعتبارية، يتطلب اختاذ التدابري القسرية ازدواجية التجرمي، غري 

  الشخصيات االعتبارية ال ختضع للعقوبات اجلنائية. أنَّ 
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على طائفة واسـعة مـن التـدابري تشـمل مجيـع       ١٥١و ١٤١يف املادتني  ١٣/١٥م وينص القانون رق
  ) من االتفاقية.٣( ٤٦تدابري املساعدة القانونية الواردة يف املادة أنواع 

وطبقاً التفاقية تسليم اجملرمني فيما بني الدول األعضاء يف جمموعـة البلـدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة      
لقانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية بـني الـدول األعضـاء يف اجلماعـة اإلمنائيـة      وبروتوكول املساعدة ا

اجلرائم اجلنائية دون طلـب مسـبق. وتلـك     بشأنللجنوب األفريقي، ميكن ألنغوال تبادل املعلومات 
متنع سـرية   والاجلرائم تشمل اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية وغسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

عندما تكون مربئة لشخص يف موضـع اهتـام. وال ُتعتـرب السـرية      هااملعلومات أنغوال من اإلفصاح عن
  املصرفية سبباً لرفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.

شخص حمتجز أو يقضي عقوبـة مـا لغـرض اإلدالء بالشـهادة علـى أسـاس اتفاقـات        أيِّ وميكن نقل 
فاقية تسليم اجملرمني فيما بـني الـدول األعضـاء يف جمموعـة البلـدان      ثنائية أو متعددة األطراف مثل ات

ــة أو القــانون رقــم    مــنح ُتيف حــال عــدم وجــود معاهــدة مربمــة. و   ١٣/١٥الناطقــة باللغــة الربتغالي
االسـتماع  علـى نفـس األسـاس. وال تسـمح القـوانني األنغوليـة ب       لألشخاصعدم التعرض  اتضمان

  بعض االتفاقات الثنائية تنص على ذلك.أنَّ فيديو، رغم عن طريق التداول بالإىل الشهود 
تعـيني سـلطة مركزيـة     اجلمهوريـة علـى رئـيس    جيـب ، ١٣/١٥مـن القـانون رقـم     ٢٢وطبقاً للمادة 

تكون مسؤولة عن تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. وبـالرغم مـن قيـام أنغـوال بتعـيني وزارة      
األمـني   فإهنا مل ختطريتني معنيتني ببعض أوجه التعاون الدويل، العدل والنائب العام كسلطتني مركز
ــذلك. وال تُ   ــة. وخيضــع شــكل     العــام لألمــم املتحــدة ب ــات احملــررة باللغــة الربتغالي قبــل ســوى الطلب

، واتفاقيـة تسـليم   ١٣/١٥ومضمون طلبات احلصول على املساعدة القانونية املتبادلـة للقـانون رقـم    
األعضاء يف جمموعة البلدان الناطقة باللغـة الربتغاليـة وبروتوكـول املسـاعدة     اجملرمني فيما بني الدول 

القانونية املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة بـني الـدول األعضـاء يف اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي.          
طين. ، ما مل يتعارض ذلـك اإلجـراء مـع القـانون الـو     فيها دَّدوتنفذ أنغوال الطلبات طبقاً لإلجراء احمل

، ١٣/١٥األطراف املربمـة والقـانون رقـم     تعددةاملوطبقاً لالتفاقات كما ُتراعى قاعدة التخصيص. 
  طلب بشكل سري.أيِّ ميكن التعامل مع 

وبروتوكول املساعدة القانونية املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة بـني الـدول      ١٣/١٥وحيدد القانون رقم 
األفريقي واتفاقية تسليم اجملرمني فيما بني الـدول األعضـاء يف    األعضاء يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب

جمموعــة البلــدان الناطقــة باللغــة الربتغاليــة أســباب رفــض طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وفقــاً   
 حـىت اآلن أيَّ  اأهنا مل ترفض رمسيسبباً للرفض. وأكدت أنغوال  الضريبيةلالتفاقية. وال ُتعد املسائل 

وإذا كــان وجــود شــخص مــا يف أنغــوال الزمــا حصــول علــى املســاعدة القانونيــة املتبادلــة. طلــب لل
  لتحقيقات أو إجراءات جنائية جارية فيها فقد يتم إرجاء تسليمه للدولة اليت تطلبه.

وتتحمل أنغوال التكاليف املعتادة لتنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة. وميكـن تقـدمي الوثـائق         
  للعموم عند الطلب.  املتاحة
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  ي اخلاصةرِّأساليب التح ؛التحقيقات املشتركة ؛التعاون يف جمال إنفاذ القانون    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

ــاجلرائم       ــادل يف جمــال إنفــاذ القــانون فيمــا يتعلــق ب ــة أساســاً للتعــاون املتب ال تعتــرب أنغــوال االتفاقي
  .هبااملشمولة 

، ويضــم مكتــب ١٩٨٢وأنغــوال عضــو يف املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول) منــذ عــام 
بشكل أساسي وزارة الداخلية. وهي أيضـاً   تتبعاناالتصال الوطين هبا إدارتني (التعاون والعمليات) 

يـات  عضو يف منظمة التعاون اإلقليمي بني رؤسـاء الشـرطة يف اجلنـوب األفريقـي، الـيت تـدعم العمل      
ــدود   ــابرة للحـ ــرطية العـ ــقها  الشـ ــيت ينسـ ــدة    الـ ــاون وحـ ــول. وتتعـ ــي لإلنتربـ املكتـــب دون اإلقليمـ

، الـذي  ٣٥/١١الرئاسي رقم  املرسوماالستخبارات املالية األنغولية مع نظرياهتا األجنبية استناداً إىل 
 جمموعـة  وحدة االسـتخبارات املاليـة األنغوليـة عضـو يف    أنَّ حدد هيكل هذه الوحدة وعملها. كما 

ــة. وســبق أن عينــت أنغــوال ضــباط اتصــال     ــابعني إيغمونــت لوحــدات االســتخبارات املالي هلــا يف  ت
يف الوقـت   لـديها  مبابوي وغريها من دول اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي. غـري أنـه ال يوجـد     ز

  ضباط اتصال من الشرطة يف اخلارج. الراهن أيُّ
حتــت  وُتجــرى ١٣/١٥مــن القــانون رقــم  ١٤٢ادة وختضــع التحقيقــات املشــتركة ألحكــام املــ

  مظلة اإلنتربول.
علـى اسـتخدام أسـاليب     ١٦٢-١٦٠على وجـه اخلصـوص يف مـواده     ١٣/١٥وينص القانون رقم 

قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة األنغــويل أنَّ مــن االتفاقيــة. غــري  ٥٠التحــري اخلاصــة املتوخــاة يف املــادة 
من تلك  األدلة املستمدةتقبل احملاكم  الأحكام تتعلق بتلك األساليب. ولذلك، أيِّ حيتوي على  ال

  .يف اإلجراءات احملليةاألساليب 
    

    دةيِّالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٣  
، إمجـاال،  تنفيـذ الفصـل الرابـع مـن االتفاقيـة      يفالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  تتمثل أبرز

  لي:يفيما 
 بشأن التعاون الدويل. ١٣/١٥القانوين الشامل اجلديد املنصوص عليه يف القانون رقم  اإلطار  

    
    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٣  

  أن تقوم أنغوال مبا يلي:ب ىوصُيفيما يتعلق بالتعاون الدويل، 
    وإن ضــمان إمكانيــة تســليم اجملــرمني يف مجيــع اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، حــىت

ــثالث ســنوات املنصــوص عليهــا يف املــادة     مل ــة ال ) مــن القــانون رقــم  ٢( ٣٢تســتوِف عتب
  )).٧) و(٤( ٤٤(املادة  ١٣/١٥

   ا النظر يف تعيني سلطة مركزية١٣/١٥من القانون رقم  ٢٢عمالً باملادة  رمسي  
    عن طريق التداول بالفيديو إىل الشهود االستماعبتشريعاهتا  تسمحضمان أن  
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   يف إقرار تشريع لتنظيم االستخدام احمللي ألساليب التحري اخلاصـة والسـماح بقبـول     النظر
  يف احملاكم مدة منهاتاألدلة املس

  قنوات اتصـال بـني السـلطات والوكـاالت واألجهـزة املعنيـة بإنفـاذ القـانون         إقامةالنظر يف 
  .وتعزيز تلك القنوات

  
  


