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      خالصة وافية  -ثانياً  
      مجهورية أفريقيا الوسطى   

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لـجمهورية أفريقيا الوسطى يف سياق تنفيذ   - ١  
    ملكافحة الفساد اتفاقية األمم املتحدة

شـباط/فرباير   ١١وقَّعت مجهورية أفريقيا الوسـطى علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف        
ــدة يف       ٢٠٠٤ ــم املتحـ ــام لألمـ ــني العـ ــدى األمـ ــا لـ ــديقها عليهـ ــك تصـ ــت صـ ــرين  ٦، وأودعـ تشـ

  .٢٠٠٦األول/أكتوبر 
 ا منصـوص عليهـا أساسـاً   مالحقتها قضـائي واألحكام املتعلقة باجلرائم املشمولة باالتفاقية وإجراءات 

يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية والئحة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا      
بشأن منـع وقمـع غسـل األمـوال      ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١١ة املؤرَّخ CEMAC/UMAC/CM/01م رق

شــار إليهــا أدنــاه بعبــارة "الئحــة اجلماعــة ومتويــل اإلرهــاب وانتشــار األســلحة يف وســط أفريقيــا (امل
االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا"). ومع ذلك، ونظـراً لعـدم وجـود سـوابق قضـائية، تعـذر القيـام        

  باستعراضٍ مفصلٍ لتنفيذ االتفاقية يف املمارسة العملية. 
  ومجهورية أفريقيا الوسطى عضٌو يف منظمة مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيا.

وبعد التصديق على املعاهدات وإقرارها حسب األصول، تنسخ أحكامها، فور نشرها، التشريعات 
يف ذلـك  من الدستور). وبذلك تنطبق أحكـام تلـك املعاهـدات، مبـا      ٩٤الوطنية ذات الصلة (املادة 

  تنفذها.   أحكام االتفاقية، على حنو مباشر، دون احلاجة إىل تشريعات
  صة مبكافحة الفساد واجلرائم ذات الصلة هي: واهليئات الرئيسية املخت

 ٣١ املــؤرَّخ ١٣٣-٨ ، الــيت أنشــئت مبوجــب املرســوم رقــم اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد   -
. وكــان اهلــدف الرئيســي للجنــة هــو وضــع اســتراتيجية ملكافحــة الفســاد   ٢٠٠٨آذار/مــارس 

إىل  ١٧ي يف الفتـرة مـن   أقرت يف االجتماعات الوطنية ملكافحة الفسـاد، الـيت عقـدت يف بـانغ    
، وكان من أهم مـا أوصـت بـه إنشـاء هيئـة عليـا ملكافحـة الفسـاد.         ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٠

، تقرر إنشاء سـلطة عليـا   ٢٠١٦ويف أعقاب اإلصالح الدستوري الذي جرى يف آذار/مارس 
  من الدستور). ١٥٠إىل  ١٤٦(املواد  تعىن باحلكم الرشيد

، CEMAC-UMAC-01/03، اليت أنشئت مبوجـب الالئحـة رقـم    اليةاهليئة الوطنية للتحقيقات امل  -
ــا، واملرســوم رقــم      ــة لوســط أفريقي  ٤٢-٥الــيت أصــبحت الئحــة اجلماعــة االقتصــادية والنقدي

. والوكالة مسؤولة عن تلقي ومعاجلة وحتليل التقارير املقدمـة  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ٢٢ املؤرَّخ
نـيني مبكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب       بشأن املعـامالت املشـبوهة مـن األشـخاص املع    

  وانتشار األسلحة.
، الـيت  النيابـة العامـة بـدائرة بـانغي ومكاتـب التحقيـق املتخصصـة        اإلدارة اخلاصة داخـل جهـاز    -

  .٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٥ املؤرَّخ ٢٠١-٥ أنشئت مبوجب املرسوم رقم
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 ٢٠ املـــؤرَّخ ٣٣٥- ٨ رقـــم ، الـــيت أنشـــئت مبوجـــب املرســـوم هيئـــة تنظـــيم االشـــتراء العمـــومي   - 
شــباط/فرباير  ٢٧ املــؤرَّخ ٥٨ - ٩ ، بصــيغته املعدلــة مبوجــب املرســوم رقــم٢٠٠٨أيلول/ســبتمرب 

  ، بشأن تنظيم وعمل هيئة تنظيم االشتراء العمومي جلمهورية أفريقيا الوسطى.٢٠٠٩
    

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

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 
من القانون اجلنائي). بيد  ٣٧٠و ٣٦٩املوظفني العموميني احملليني جرمية جنائية (املادتان يعدُّ رشو 

امتنـاع املوظـف عـن    من القانون) ال تغطي سوى حـاالت   ٣٧٠أنَّ األحكام املتعلقة بالرشو (املادة 
ال يعـدُّ حتقيـق منفعـة لصـاحل     . وعـالوةً علـى ذلـك،    عل مـا ولـيس حـاالت قيامـه بفعـل مـا       القيام بف

شخصٍ آخر عنصراً من عناصر اجلرمية. وختتلف قائمة املسؤولني الذين تنطبق علـيهم تلـك اجلـرائم    
عن قائمة املوظفني املشمولني جبرائم اخـتالس املمتلكـات العامـة وتبديـدها. وتنفـرد الالئحـة العامـة        

  ).١لخدمة املدنية بتعريف مصطلح "املوظف" (املادة ل
  أمَّا رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية، فلم جيرَّم بعد. 

من القانون اجلنائي). وعنصر الطـرف الثالـث املسـتفيد     ٣٧٣و ٣٧٢جزئيا (املادتان  وبيع النفوذ جمرَّم
  النفوذ جرميةً جنائيةً.   على بعض األشخاص. وال ُيعترب شراءإالَّ مية غري مشمول، وال تنطبق اجلر

الرشو يف القطاع اخلاص جرمية. وتقتصر جرمية االرتشـاء علـى العـاملني وال يعاقـب عليهـا       دُّوال ُيع
مـــن القـــانون اجلنـــائي)؛  ٣٦٩إذا ارتكـــب الفعـــل "دون علـــم أو موافقـــة" رب العمـــل (املـــادة إالَّ 
  يشمل هذا اجلرم املزايا غري املستحقة لصاحل األطراف الثالثة.  وال
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
 مــن الئحــة اجلماعــة   ٨مــن القــانون اجلنــائي واملــادة     ١٩٨غســل األمــوال جمــرَّم مبوجــب املــادة     

االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا. وهو منطبق على أوسع طائفٍة ممكنٍة من اجلرائم األصـلية (املـادة   
اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية واجلرائم املرتكبـة يف اخلـارج (الفقـرة     مجيع)، مبا يف ذلك ١٩٨
  االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). من الئحة اجلماعة ١من املادة  ٤٢
يز القانون يف مجهورية أفريقيا الوسطى مالحقة مرتكيب اجلرائم األصلية بتهمة غسل األموال إذا وجي

مــن الئحــة اجلماعــة االقتصــادية  ١٢٠مــا قــاموا بغســل العائــدات املتأتيــة مــن تلــك اجلــرائم (املــادة  
  والنقدية لوسط أفريقيا).

ن هــذا املفهــوم غـري معــرَّف، حبيــث  مــن القـانون اجلنــائي)، لكـ   ٢٠٦واإلخفـاء فعــلٌ جنـائي (املــادة   
  يتضح ما إذا كان يشمل العناصر املنصوص عليها يف االتفاقية.    ال
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد 
ــُي ــان      دَُّع ــةً (املادت ــةً جنائي ــة جرمي ــد املمتلكــات العمومي ــا  ٣٦٤و ٣٦٣اخــتالس أو تبدي ــن الق نون م

  . لث املستفيد غري مشمولاجلنائي). بيد أنَّ عنصر الطرف الثا
من االتفاقيـة، وال ُيعـد اإلثـراء غـري      ١٩وال تطابق األحكام املتعلقة بإساءة استغالل الوظائف املادة 

  املشروع جرمية جنائية.
من القانون اجلنائي السرقة وخيانة األمانـة، علـى التـوايل. وتعـد إسـاءة       ١٧٨و ١٦٣وجترِّم املادتان 

مــن  ٨٩١مــن القــانون اجلنــائي واملــادة  ٢١٥اســتخدام موجــودات الشــركة جرميــةً جنائيــةً (املــادة  
بشـأن   ١٩٩٧نيسـان/أبريل   ١٧ املـؤرَّخ القانون املوحد ملنظمـة مواءمـة قـوانني األعمـال يف أفريقيـا      

ممتلكـات" و"ُعهـد   أيِّ الشركات التجارية ومجاعات املصـاحل االقتصـادية). ومفـاهيم "التحويـل" و"    
  هبا إىل شخص حبكم موقعه" ليست مشمولة.

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 

مـن القـانون اجلنـائي). وال تشـمل      ١٤٤إىل  ١٣٩و ١٢٩إعاقـة سـري العدالـة جمرَّمـة جزئيـا (املـواد       
 مـن القـانون اجلنـائي التـدخل يف اإلدالء بالشـهادة أو تقـدمي األدلـة. وتشـمل املـواد مـن           ١٢٩ملادة ا

  من القانون باخلصوص ِفعلَي االزدراء والعنف ضد بعض املوظفني.   ١٤٤إىل  ١٣٩
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
ملســؤولية الشخصـيات االعتباريــة. وال ختــلُّ هــذه  مــن القــانون اجلنـائي املبــدأ العــام   ١٠تعـاجل املــادة  

أنَّ األحكام اليت جترِّم غسل األموال هي وحـدها الـيت   إالَّ  ،املسؤولية مبسؤولية الشخصيات الطبيعية
مـن الئحـة    ١٢٦مـن القـانون اجلنـائي واملـادة      ٢٠٥تنص على تغرمي الشخصيات االعتبارية (املادة 

واملــواد الــيت تليهــا مــن القــانون املــدين  ١٣٨٢ط أفريقيــا واملــادة اجلماعــة االقتصــادية والنقديــة لوســ
  ، الذي ال يزال منطبقا يف مجهورية أفريقيا الوسطى). ١٩٥٩الفرنسي لعام 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

 مـن الئحـة اجلماعـة    ٨مـن القـانون اجلنـائي واملـادة      ١٢و ١١يعدُّ التواطـؤ جرميـةً جنائيـةً (املادتـان     
تصادية والنقدية لوسط أفريقيا). واملشاركة يف مجاعـة بغيـة ارتكـاب جرميـة أو التـآمر مـن أجـل        االق

مــن الئحــة  ٨ارتكــاب جرميــة فعــالن منصــوص عليهمــا فيمــا يتعلــق جبــرائم غســل األمــوال (املــادة  
ــا علــى أفعــال الشــروع يف      ــا). ويعاقــب القــانون تلقائي اجلماعــة االقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقي

مــن القــانون اجلنــائي) ويف حــاالت حيــددها بشــأن  ٣) (املــادة اجلنايــاتاب اجلــرائم اخلطــرية (ارتكــ
من القانون). وملا كانت األفعـال اجملرَّمـة مبوجـب االتفاقيـة جـرائم       ٤) (املادة اجلنحاجلرائم العادية (

ا عادية، فيجب الـنص صـراحة علـى معاقبـة الشـروع فيهـا. والشـروع منصـوٌص عليـه صـراحةً فيمـ           
االقتصـادية   مـن الئحـة اجلماعـة    ١١٤من القانون اجلنائي واملادة  ١٩٩يتعلق بغسل األموال (املادة 

والنقديــة لوســط أفريقيــا)، ولكــن لــيس فيمــا يتعلــق جبميــع اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة.    
  اإلعداد الرتكاب اجلرمية فعال جنائيا. دُُّيع وال
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    )٣٧و ٣٠واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة 
تعترب معظم اجلرائم املشمولة باالتفاقية جرائم خطرية يعاقب عليهـا بالسـجن ملـدة تتـراوح عقوباهتـا      

ــني   ــة ال     ١٠و ٥القصــوى ب ــدو أنَّ أحكــام الغرام ــات، يب ــق بالغرام ــا يتعل تأخــذ يف  ســنوات. وفيم
مـن القـانون اجلنـائي     ٢٠٢يف حاالت غسل األموال (املادة إالَّ رمية املعنية االعتبار مدى خطورة اجل

  من الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). ١٨واملادة 
مـن الدسـتور).    ٦٧يف ظروف معينة (املادة إالَّ ويتمتع أعضاء الربملان باحلصانة اليت ال ميكن رفعها 

من الدستور). بيـد   ٦٧قضائية إذا طلبت اجلمعية الوطنية ذلك (املادة وجيوز أيضا تعليق املالحقة ال
أنه جيوز التحقيق مع أعضاء الربملان وإخضاعهم لتدابري مؤقتة؛ ويتوقف سريان فتـرة التقـادم خـالل    

مــن الدســتور) ولكــن لديــه  ٤٧فتــرة احلصــانة. ولــيس لــدى رئــيس اجلمهوريــة أيــة حصــانة (املــادة 
  لدى أعضاء اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد أية حصانة. امتيازات قضائية. وليس

من قانون اإلجراءات اجلزائية مبدأ السلطة التقديرية فيما خيـص املالحقـة القضـائية،     ٢٨وتقرُّ املادة 
لكنه مقيَّد بإمكانية إقامة دعوى مدنية يف إطار اإلجراءات اجلنائيـة. واملـدعي العـام ملـزٌم باملالحقـة      

مـن الئحـة اجلماعـة     ٧٣ا حتال إليه قضية من اهليئة الوطنية للتحقيقـات املاليـة (املـادة    القضائية عندم
  االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). 

مــن قــانون اإلجــراءات  ١٠٤إىل  ٩١واإلفــراج عــن املتــهمني قيــد احملاكمــة منصــوٌص عليــه (املــواد  
تـدابري الـيت ميكـن لقاضـي التحقيـق تطبيقهـا       اجلنائية). ويقرُّ قانون اإلجراءات اجلنائيـة سلسـلةً مـن ال   

  لضمان حضور الشخص حماكمته. وجيوز األمر باالحتجاز قبل احملاكمة يف ظروف معينة.
 ٤٢٨(املـادة   واإلفراج املبكر أو املشروط منصوٌص عليهما يف ظروف معينة حتـدد مبوجـب مرسـوم   

 يكـن املرسـوم املـذكور قـد اعتمـد بعـد       من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة). وإبَّـان الزيـارة القُطريـة، مل     
  )١(يكن دور القاضي املسؤول عن إنفاذ األحكام قد أقر بعد. ومل

) ٧٢) والقـانون املـنظم للسـلطة القضـائية (املـادة      ١٣٦(املـادة   وتنص الالئحة العامة للخدمة املدنية
ون أجـر (املـادة   على تدابري تأديبية. وجيب وقف أيِّ مسؤول خيضع إلجراءات جنائيـة عـن عملـه د   

موظـف خيضـع   يِّ من القانون اخلـاص بـاملوظفني املـدنيني). وباإلضـافة إىل ذلـك، ال جيـوز أل       ١٣٩
مـن مرسـوم قـانون     ٢٠١لتدبري تأدييب أن يدخل امتحان تنافسـي لتعـيني مـوظفني عمـوميني (املـادة      
اخلدمـة العامـة. وأخـريا،    املوظفني املدنيني)، أو أن يعيَّن يف وظيفـة عامـة أخـرى أو أن يعـاد إحلاقـه ب     

مـن رسـوم    ٢٠٤موظف ُيحكم عليه بالسجن بالفصل الفوري من اخلدمـة (املـادة   أيِّ جيوز معاقبة 
  قانون املوظفني املدنيني).

واملنع من شغل املناصب العامـة أو العمـل يف اهليئـات احلكوميـة واحلرمـان مـن األهليـة لشـغل تلـك          
من القانون اجلنائي). غري أنَّ هذه العقوبـة غـري منصـوص     ٢٤الوظائف عقوبة إضافية مقررة (املادة 

__________ 

بعد الزيارة القُطرية، أشارت السلطات إىل إقرار دور القاضي املسؤول عن إنفاذ األحكام مبوجب املرسوم   )١(  
بشأن تعيني املسؤولني القضائيني أو انتداهبم أو تثبيتهم  ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١٢ املؤرَّخ ٢١-١٠رقم 

  ألداء خمتلف أدوار السلطة القضائية
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عليها صراحةً يف ما يتعلق جبرائم الفساد. وعالوةً على ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت تنطبق 
  أيضا على العمل باملنشآت اململوكة كليا أو جزئيا للدولة. 

  وال توجد تدابري رمسية إلعادة اإلدماج االجتماعي للسجناء املفرج عنهم.  
) ١٢٩وتتضمن الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا أحكاماً لتخفيف العقوبـة (املـادة   

على األشخاص الذين يشـاركون يف جـرائم غسـل األمـوال أو شـاركوا فيهـا يف حـال تعـاوهنم مـع          
). بيـد أنَّ تـدابري احلمايـة    ١٢٨الحقة القضائية أو إعفائهم من العقوبـة (املـادة   سلطات التحقيق وامل
  غري منصوص عليها.  

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان 

تنص الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا على محاية هوية الشـهود يف قضـايا غسـل    
من املالحقة لألشخاص املعنيني مبكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل     ) واحلصانة ١٠٠األموال (املادة 

اإلرهاب وانتشـار األسـلحة يف حـال تقـدميهم إفـادات بنيـة حسـنة إىل اهليئـة الوطنيـة للتحقيقـات           
). ولــيس هنــاك أحكــاٌم أخــرى تــنص علــى محايــة الشــهود واخلــرباء والضــحايا   ٨٨املاليــة (املــادة 

  وغريهم من املبلغني.
شـخص يلحقـه ضـرر شخصـي ومباشـر      يِّ من قانون اإلجراءات اجلنائيـة أل  ٤و ٢ن وتسمح املادتا

  نتيجة ارتكاب جرمية ما برفع دعوى مدنية. 
    

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 
يا من القانون اجلنائي). واملصادرة منصوص عليهـا يف قضـا   ٢١يوجد نظاٌم شاملٌ للمصادرة (املادة 

مــن الئحــة اجلماعــة     ١٢٧و ١١٨مــن القــانون اجلنــائي واملادتــان     ٢٠١غســل األمــوال (املــادة   
  االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا)، ولكن ليس يف قضايا الفساد.

مـن قـانون    ٦٤وجيوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء عمليـات تفتـيش وضـبط املوجـودات (املـادة      
مـن الئحـة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا         ١٠٤ادة اإلجراءات اجلنائية). وتكفـل املـ  

ــاجلرائم، وكــذلك حجــز       ــة ب ــد املمتلكــات املتعلق ــك    أيِّ ضــبط وجتمي ــد تل ــن حتدي أشــياء متكــن م
سـاعة   ٤٨املمتلكات. ولدى اهليئة الوطنية للتحقيقات املالية سلطة وقف املعـامالت املشـبوهة ملـدة    

مـن الئحـة    ٧٤عي العـام، الـذي يتخـذ قـراراً بشـأن التجميـد (املـادة        من أجل إحالة املسألة إىل املد
  اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا).

دة أو املـتحفظ  وليست لـدى مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى جهـة متخصصـة يف إدارة املمتلكـات اجملمَّـ        
  عليها أو املصادرة.  

صادية والنقدية لوسط أفريقيـا علـى املصـادرة    وفيما يتعلق بغسل األموال، تنص الئحة اجلماعة االقت
) ١١٨، مبا يف ذلك املمتلكات املشـروعة املنشـأ (املـادة    زئية ملمتلكات املتهم بعد إدانتهالكلية أو اجل

وكذلك املصادرة اإللزاميـة لعائـدات اجلرميـة، مبـا يف ذلـك املمتلكـات واإليـرادات املتأتيـة منـها، أو          
  ).١٣٠مشروعة واليت خلطت هبا هذه العائدات (املادة  املمتلكات املكتسبة من مصادر
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ــم باملصــدر غــري املشــروع        ــه مل يكــن يعل وجيــب علــى مرتكــب جرميــة غســل األمــوال أن يثبــت أن
  من الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا).  ١٣٠للعائدات املعرَّضة للمصادرة (املادة 

ا يف املطالبـة باسـترداد املوجـودات املضـبوطة     قًّله حأنَّ  شخص يتصرف حبسن نية ويدعييِّ وجيوز أل
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٦٤أن يقدم طلباً إىل قاضي التحقيق (الفقرة األخرية من املادة 

 ٠٤٢-٥  من املرسوم رقـم  ٨وال جيوز االحتجاج بالسرية املصرفية يف قضايا غسل األموال (املادة 
ــان  ٢٠٠٥شــباط/فرباير  ٢٢ املــؤرَّخ ــة    ١٠١و ٧٥واملادت مــن الئحــة اجلماعــة االقتصــادية والنقدي

  لوسط أفريقيا).  
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 
سـنوات   ١٠ينصُّ قانون اإلجراءات اجلنائية على فترة تقـادم فيمـا خيـص املالحقـة القضـائية، وهـي       

). ومبـا أنَّ  ٨)، وثـالث سـنوات بالنسـبة للجـرائم العاديـة (املـادة       ٧بالنسبة للجرائم اخلطرية (املـادة  
. جرائم غسل األموال وجرائم الفساد جرائم عادية، فهـي ختضـع لفتـرة تقـادم تبلـغ ثـالث سـنوات       

ــة.      وقــفوي ــرة التقــادم هــذه عنــد بــدء إجــراءات التحقيــق أو إجــراءات قضــائية جنائي احتســاب فت
  اجلاين من العدالة.فرار يف حال  تساهباوقف اح يتناول القانون مسألة وال

ــرتكيب        ــة م ــد مالحق ــٍة أخــرى عن ــات يف دول ــار اإلدان ــا الوســطى يف االعتب ــة أفريقي وال تأخــذ مجهوري
  اجلرائم.

    
    )٤٢ الوالية القضائية (املادة

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة نطـاق الواليـة القضـائية جلمهوريـة أفريقيـا           ٣٢٢حتدد أحكام املادة 
ــا        ــه وفق ــة أيِّ شــخص وحماكمت ــز مالحق ــة ، وهــي جتي ــة لالتفاقي الوســطى بشــأن األحكــام اإللزامي

 باختصـاص  قـرار املمكن اإلمن للشروط املنصوص عليها يف االتفاقية، ولكنها ال توضح ما إذا كان 
  من االتفاقية. ٤٢امية من املادة احملاكم الوطنية بتطبيق األحكام غري اإللز

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

). واإلهنــاء املــرتبط بالفســاد غــري  ٣٤حيــدد قــانون االشــتراء العمــومي أســباب إهنــاء العقــود (املــادة   
لقانونية املربمة عن طريق الفسـاد قـد تلغـى علـى أسـاس أهنـا       منصوص عليه صراحةً؛ بيد أنَّ العقود ا

  من القانون املدين). ١١٣١غري مشروعة (املادة 
شخص حلقه ضرٌر مباشٌر إقامة دعوى مدنية للتعويض عن الضـرر النـاجم مباشـرةً عـن     يِّ وجيوز أل

تكــون طرفــاً يف  مـن قــانون اإلجــراءات اجلنائيـة). وللجمعيــات احلـق يف أن    ٤و ٢اجلرميـة (املادتــان  
  من لوائح تنظيم اجلمعيات).  ٧اإلجراءات القانونية (املادة 

   



CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.38

 

8/17 V.17-03097 
 

    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد 
اللجنة الوطنية ملكافحـة الفسـاد    لدى مجهورية أفريقيا الوسطى عدة هيئات متخصصة، منها حتديداً

 ٢٢ املـؤرَّخ ) واهليئـة الوطنيـة للتحقيقـات املاليـة (املرسـوم      ٢٠٠٨رس آذار/ما ٣١ املؤرَّخ(املرسوم 
). بيد أنَّ اللجنة ليست سلطة خمتصة بإنفـاذ القـانون. واهليئـة تعـاين مـن نقـص       ٢٠٠٥شباط/فرباير 

  كبري يف املوارد.  
وقــد أنشــئت إدارة خاصــة باملســائل االقتصــادية داخــل جهــاز النيابــة العامــة بــدائرة بــانغي مبوجــب   

  .٢٠٠٥متوز/يوليه  ١٥ املؤرَّخ ٢٠١-٥ ملرسوم رقما
ــة واملســؤولني العمــوميني أو بــني       وال يــنص القــانون علــى التعــاون املباشــر بــني الســلطات العمومي

  السلطات العمومية وسلطات التحقيق واملالحقة. 
واإلبـالغ  وقد أُعدت بعض التدريبات لفائدة القطاع اخلاص بشأن مسائل الفساد وغسل األموال. 

مـن الئحـة اجلماعـة     ٨٣عن املعامالت املشبوهة إىل اهليئة الوطنية للتحقيقات املاليـة إلزامـي (املـادة    
  االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا).

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢- ٢  

  )؛٣٠من املادة  ٢ليس لدى رئيس اجلمهورية حصانة بل جمرد امتياز قضائي (الفقرة  •
باملالحقـة القضـائية يف الـدعاوى املدنيـة املرفوعـة للمطالبـة بـالتعويض يف         ملزٌماملدعي العام   •

إطار اإلجراءات اجلنائية وعنـدما حتـال إليـه قضـايا مـن الوكالـة الوطنيـة للتحقيقـات املاليـة          
  ).٣٠من املادة  ٣(الفقرة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣- ٢  

  مجهورية أفريقيا الوسطى مبا يلي:يوصى بأن تقوم 
  مجع اإلحصاءات والسوابق القضائية •
تعريٍف عامٍّ لتعبري "موظف عمومي" يشمل مجيع املسؤولني املشـار إلـيهم    اعتمادالنظر يف   •

  )١٧و ١٥من االتفاقية (املادتان  ٢يف الفقرة (أ) من املادة 
يت جتــرم رشــو املــوظفني العمــوميني إدراج مفهــوم الطــرف الثالــث املســتفيد يف األحكــام الــ •

  )١٥الوطنيني (املادة 
ضـمن أركـان جرميـة رشـو املـوظفني      االمتنـاع عـن الفعـل    حـاالت  بـإدراج   االكتفاءعدم  •

  )١٥املادة (الفقرة (أ) من  القيام بفعلالعموميني الوطنيني بل إدراج أيضا حاالت 
املؤسسات الدولية العمومية، والنظـر يف  جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي  •

  )١٦جترمي ارتشائهم (املادة 
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توسيع نطاق أحكامها املتعلقة باختالس املمتلكات وتبديدها لتشمل ارتكاب هذه األفعال  •
  )١٧لصاحل شخص آخر (املادة 

النظــر يف جتــرمي شــراء النفــوذ وتوســيع نطــاق أحكــام القــانون املتعلقــة ببيــع النفــوذ لتشــمل   •
  )١٨هوم الطرف الثالث املستفيد وال حتصر اجلرمية يف بعض اجلناة (املادة مف

  )١٩النظر يف استحداث جرميٍة عامٍة تتعلق بإساءة استغالل الوظائف (املادة  •
  )٢٠النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع (املادة   •
ق أحكامهـا املتعلقـة   النظر يف جترمي الرشو يف القطاع اخلاص؛ والنظـر أيضـاً يف توسـيع نطـا      •

باالرتشــاء يف القطــاع اخلــاص لتشــمل عناصــر املزيــة غــري املســتحقة لصــاحل شــخص آخــر    
  )٢١وحذف العنصر اإلضايف "دون علم أو موافقة رب عمله" (املادة 

التأكــد مــن أنَّ اجلــرائم املتعلقــة بــاختالس املمتلكــات يف القطــاع اخلــاص تشــمل مفهــومي    •
  )٢٢و"ُعهد هبا إىل شخصٍ حبكم موقعه" (املادة  ممتلكات"أيِّ "التحويل" و"

  )٢٤من االتفاقية (املادة  ٢٤النظر يف تعريف مفهوم اإلخفاء وفقاً ألحكام املادة  • 
اختاذ ما يلزم من تدابري تشريعية لضمان أنَّ اجلرائم املتعلقة بإعاقة سري العدالة تشـمل مجيـع    • 

التــدخل يف اإلدالء بالشــهادة أو تقــدمي األدلــة،  العناصــر الــيت حــددهتا االتفاقيــة، وال ســيما
  )٢٥والتأكد من أنَّ هذه اجلرائم تنطبق على مجيع مسؤويل العدالة وإنفاذ القانون (املادة 

النص على مسؤولية الشخصـيات االعتباريـة عـن اجلـرائم األخـرى خبـالف غسـل األمـوال          •
  )٢٦وحتديد العقوبات عليها (املادة 

أفعال الشروع يف ارتكـاب اجلـرائم األخـرى املنصـوص عليهـا طبقـاً لالتفاقيـة        كفالة مشول  •
  )٢٧خبالف غسل األموال، والنظر يف جترمي أفعال اإلعداد (املادة 

تشمل حاالت فرار اجلاين املزعم من العدالة، والنظر يف متديد الفترة  تقادمالنص على فترة  •
  )٢٩التفاقية (املادة مة وفقاً لرة بشأن األفعال اجملرَّاملقرَّ

اختاذ ما قد يلزم من تدابري لضمان أن تراعي مجيع العقوبـات املنطبقـة علـى جـرائم الفسـاد        •  
متاماً خطورة تلك اجلرائم، على غرار العقوبات املنطبقة على جرائم غسل األموال (الفقرة 

  )٣٠من املادة  ١
ــراج      •   ــاإلفراج املبكــر واإلف ــذي حيــدد دور القاضــي   اعتمــاد املرســوم املتعلــق ب املشــروط وال

  )٣٠من املادة  ٥املسؤول عن إنفاذ األحكام (الفقرة 
النظر يف وضع إجراءات متكن السلطة املختصة من عزل أو نقـل املوظـف العمـومي املتـهم       •  

  )٣٠من املادة  ٦تفاقية (الفقرة بارتكاب فعلٍ جمرَّمٍ وفقاً لال
ارتكـاب جـرائم فسـاد مـن تـويل مناصـب عامـة أو        شخص يـدان ب أيِّ النظر يف كفالة منع   •

  )٣٠من املادة  ٧كليا أو جزئيا للدولة (الفقرة  مملوكٍةشغل وظائف لدى منشآٍت 
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 ١٠النظر يف اعتماد تدابري تتعلق بإعادة إدمـاج السـجناء املفـرج عنـهم يف اجملتمـع (الفقـرة         •
  )٣٠من املادة 

بتطبيق تدابري املصادرة والتجميـد والضـبط يف قضـايا    اعتماد ما قد يلزم من تدابري للسماح  •
  )٣١الفساد، متاشيا مع التدابري املعمول هبا يف قضايا غسل األموال (املادة 

إنشــاء هيئــة متخصصــة إلدارة املمتلكــات احملجــوزة أو املصــادرة أو اجملمــدة وفقــاً ألحكــام    •
  )٣١من املادة  ٣االتفاقية (الفقرة 

 ٣١مـن املـادة    ٧أمـام املالحقـة القضـائية (الفقـرة      سرية املصرفية عائقاًتشكل ال ضمان أالَّ  •
  )٤٠واملادة 

مصـادرة  النظر يف إمكانية مطالبـة اجلـاين بإثبـات املصـدر املشـروع للممتلكـات املعرَّضـة لل        •
  )٣١من املادة  ٨(الفقرة 

هـم مـن األشـخاص    وضع إطار قانوين لكفالة احلماية الفعالة للشهود واخلرباء والضحايا وغري  •
ــذين يقــدِّمون  إىل الســلطات املختصــة بشــأن الفعــل اجملــرَّم، بغــض النظــر عــن     معلومــاتال

  )٣٧من املادة  ٤والفقرة  ٣٣و ٣٢مشاركتهم يف ارتكاب الفعل اجملرَّم (املادتان 
ــاذ القــانون، وضــمان منحهــا       • ــة متخصصــة يف مكافحــة الفســاد مــن خــالل إنف إنشــاء هيئ

  )  ٣٦االستقاللية والقدرات واملوارد الالزمة؛ والنظر يف تعزيز اهليئات القائمة (املادة 
توسيع نطاق التدابري الرامية إىل تشجيع األشخاص الذين يشاركون أو شـاركوا يف ارتكـاب    •

معلومات مفيدة إىل السلطات املختصة يف حاالت أخرى غـري حـاالت    فعل جمرَّم على تقدمي
  )٣٧غسل األموال؛ والنظر يف تنفيذ تدابري لتخفيف العقوبة أو اإلعفاء منها (املادة 

اختاذ ما قد يلـزم مـن تـدابري إلتاحـة التعـاون املباشـر بـني السـلطات الوطنيـة املسـؤولة عـن             •
  )٣٨كشف ومكافحة اجلرائم (املادة 

ــالتحقيق        • اختــاذ مــا قــد يلــزم مــن تــدابري لتشــجيع التعــاون بــني الســلطات الوطنيــة املعنيــة ب
 ١واملالحقة القضائية وكيانات القطاع اخلاص، مبا يتخطى قضـايا غسـل األمـوال (الفقـرة     

  )؛٣٩من املادة 
 مـن  ٢النظر يف اختاذ تدابري لتشجيع األشخاص علـى التبليـغ عـن اجلـرائم املرتكبـة (الفقـرة         •

  )٣٩املادة 
  )٤١النظر يف تنفيذ أحكام بشأن السجالت اجلنائية (املادة   •
 ٤٢النظر يف كفالة إقـرار الواليـة القضـائية فيمـا يتعلـق باألحكـام غـري اإللزاميـة مـن املـادة             •

  )٤٢ املادةمن  ٤و ٢(الفقرتان 
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    االتفاقية االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ  -٤-٢  
  )٣٣و ٣٢و ١٧ملخَّص للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة (املواد   •
  )٤١(املادة  مساعدة ميدانية من خبري مؤهل  •
  )٤١و ٣١املشورة القانونية (املادتان   •
  )٤١و ٣٧و ٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ١٦وضع خطة عمل (املواد   •
  )٣٧و ٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣١و ١٧برامج بناء القدرات (املواد   •
  )٤١و ٣٦و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ١٦القوانني النموذجية (املواد  •
  )٤١و ٣٧و ٣١الصياغة القانونية (املواد   •
  )٣٦الدعم املايل من أجل إنشاء مقر للهيئة العليا اجلديدة املعنية باحلكم الرشيد (املادة  •
  )٣٦(املادة  املساعدة يف وضع قانون حمدد بغية كفالة استقالل اهليئة املنشأة •
  )٣٧تعزيز السلطات املسؤولة عن مكافحة الفساد (املادة  •
  بناء القدرات:   •

  )٣٠يف جمال املراجعة القضائية وتعديل األحكام القضائية (املادة   ○  
اجلرائم املشمولة باالتفاقية والكشف  لدى السلطة القضائية واهليئات املسؤولة عن منع  ○  

  )٣٦عنها ومكافحتها (املادة 
املســاعدة يف حتقيــق التــرابط الشــبكي بــني اهليئــات الوطنيــة املشــاركة يف مكافحــة اجلــرائم     •

  ).٣٨املشمولة باالتفاقية (املادة 
    

    الفصل الرابع: التعاون الدويل  -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

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

عـت اتفاقـات   قَّد بشـأن تسـليم اجملـرمني. وقـد و    ليس لدى مجهورية أفريقيا الوسـطى أيُّ قـانون حمـدَّ   
ثنائية ومتعددة األطراف بشأن تسـليم اجملـرمني مثـل اتفـاق تسـليم اجملـرمني بـني الـدول األعضـاء يف          
اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (يشار إليه فيما يلي باسم "اتفاق تسليم اجملرمني اخلـاص  

واتفـاق التعـاون    ٢٠٠٤/ينـاير  كـانون الثاين  ٢٨باجلماعة االقتصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا") يف    
. وباإلضـافة إىل ذلـك،   ١٩٦٥كـانون الثاين/ينـاير    ١٨بشأن املسائل القضائية املـربم مـع فرنسـا يف    

تتضــمن الئحــة اجلماعــة االقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا أحكامــاً تتعلــق جبــرائم غســل األمــوال 
املغـرب خـالل الزيـارة القُطريـة.      بشـأن اتفـاق مـع    جاريـاً ). وكان التفاوض ١٦٤إىل  ١٥٩(املواد 

وحيدد قانون اإلجراءات اجلنائية شروط وآثار وإجراءات تسـليم اجملـرمني مـا مل يوجـد اتفـاق دويل      
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من اتفاق تسليم اجملـرمني اخلـاص باجلماعـة     ١١؛ انظر أيضا املادة ٣٧٧ينص على غري ذلك (املادة 
  االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). 

مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة).   ٣٨٠جملــرمني لشــرط ازدواجيــة التجــرمي (املــادة  وخيضــع تســليم ا
مــن  ٣٨٠ســنتني (املــادة  القصــوى علــى اجلرميــة املعنيــة عــن الســجن ملــدة  تقــل العقوبــة  وجيــب أالَّ

مـن اتفـاق التعـاون     ٤١هـذه املـدة إىل سـنٍة واحـدٍة يف بعـض االتفاقـات (املـادة         القانون). وختفَّـض 
مـن اتفـاق تسـليم اجملـرمني اخلـاص       ٣مـن املـادة    ١املسائل القضائية املربم مع فرنسـا والفقـرة   بشأن 

وبالنسبة لـبعض اجلـرائم ال يوجـد شـرط يتعلـق باحلـد        )االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا باجلماعة
حالــة  مــن الئحــة اجلماعــة االقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا). ويف  ١٥٩األدىن للعقوبــة (املــادة 

ارتكاب جرائم متعددة، يسمح اتفاق تسليم اجملرمني اخلاص باجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط     
تقـل العقوبـة    أفريقيا بالتسليم غري املشروط بالنسبة جلميع هذه اجلرائم. وتشترط صكوك أخرى أالَّ

  جلنائية).من قانون اإلجراءات ا ٣٨١من املادة  ٢املقررة عن السجن ملدة سنتني (الفقرة 
ويف إطار التطبيق املباشر لالتفاقية، ال تعترب األفعال اجملرَّمة مبوجب االتفاقية جرائم سياسـية، وتعتـرب   

  كلها جرائم تستوجب التسليم.
وال جتعل مجهورية أفريقيا الوسطى التسـليم مشـروطاً بوجـود معاهـدة وهـي تعتـرب االتفاقيـة أساسـاً         

  لغ األمني العام بذلك. قانونيا للتسليم. غري أهنا مل تب
ــادة      ــلٌ للتســليم بالنســبة جلــرائم غســل األمــوال (امل ــاك إجــراٌء معجَّ مــن الئحــة اجلماعــة   ١٦٠وهن

االقتصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا) وبالنسـبة للحـاالت الـيت يوافـق فيهـا الشـخص املطلـوب علـى            
تجـاز الشـخص املطلـوب    من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). وجيـوز اح     ٣٩١و ٣٩٠تسليمه (املادتان
االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا،      من اتفاق تسليم اجملرمني اخلاص باجلماعـة  ١٦تسليمه (املادة 

ــا، واملــادة    مــن الئحــة اجلماعــة  ١٦٢واملــادة  ــة لوســط أفريقي ــانون  ٣٨٨االقتصــادية والنقدي مــن ق
ن القضائي اليت وقعتـها دول االحتـاد   من االتفاقية العامة بشأن التعاو ٥١اإلجراءات اجلنائية، واملادة 

  األفريقي وامللغاشي).
مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ٣٨٢مـن املـادة    ١والفقـرة   ٣٧٩وال ميكن تسليم املواطنني (املـادة  

من االتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي املذكورة أعاله). وتنص عدة اتفاقيـات علـى    ٤٢واملادة 
مـن اتفـاق التعـاون بشـأن املسـائل القضـائية املـربم مـع          ٤٠(املـادة   إمَّا احملاكمـة" مبدأ "إمَّا التسليم و

من اتفاق  ٤-٥االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، واملادة  من الئحة اجلماعة ١٦٤فرنسا، واملادة 
مـن   ٤٢تسليم اجملرمني بني الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسـط أفريقيـا، واملـادة    

  االتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي) خبالف قانون اإلجراءات اجلنائية. 
وجيوز جلمهورية أفريقيا الوسطى إنفاذ عقوبة مفروضة يف اخلارج إذا رفضت تسليم مواطنٍ بغرض 

مـن االتفاقيـة العامـة     ٦٠إنفاذ حكم صـدر ضـده يف إطـار التطبيـق املباشـر لالتفاقيـة ووفقـاً للمـادة         
  لتعاون القضائي.  بشأن ا

) ٥و ٤و ٣وحقوق األفراد الـذين خيضـعون إلجـراءات التسـليم مكفولـةٌ مبوجـب الدسـتور (املـواد         
  ).٣٨٨وقانون اإلجراءات اجلنائية (املادة 
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)، رفض التسليم ألسباب متييزية على أساس اجلنس أو العـرق  ٦وجيوز، استناداً إىل الدستور (املادة 
صل العرقي للشخص املطلـوب تسـليمه. ورفـض التسـليم بسـبب جـرائم       أو الدين أو اجلنسية أو األ

من اتفاق التعاون بشأن املسائل القضائية املربم مع فرنسـا واملـادة    ٤٢سياسية منصوص عليه (املادة 
من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة     ٣٨٢من االتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي). وتنص املادة  ٤٤

يم املطلوب لغرض سياسي أو إذا كان الشخص املطلوب تسليمه سـيحاكم  على رفض طلب التسل
  أمام حمكمة ال تقدم الضمانات األساسية لإلجراءات اجلنائية أو محاية حقوق الدفاع.

 ٣٨٢وال يندرج اعتبار أنَّ اجلرمية تتعلق بأمور ضريبية ضمن أسباب رفض طلبات التسـليم (املـادة   
  من القانون).  

مــن اتفــاق التعــاون بشــأن املســائل القضــائية مــع فرنســا) نقــل   ٢٢اهــدة (املــادة وميكــن مبوجــب مع
  األشخاص احملكوم عليهم.

وال يوجد ما ينص على نقل اإلجراءات اجلنائية إالَّ يف الئحة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط     
تطبيـق أحكـام    )، لكن السلطات أكـدت أنَّ مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ميكنـها     ١٣٤أفريقيا (املادة 

مــن القــانون). ومــع ذلــك، مل حيــدث أيُّ نقــلٍ لإلجــراءات اجلنائيــة   ٥٠٣االتفاقيــة مباشــرة (املــادة 
  خالل الزيارة القُطرية. 

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

ــواد     ــة مبوجــب امل ــة املتبادل ــنظَّم املســاعدة القانوني ــانون اإلجــراءات اجلنائيــ   ٣٧٣إىل  ٣٦٤ت ة مــن ق
ومبوجب اتفاق املساعدة القضائية املوقع بني الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط 

االقتصــادية والنقديــة  أفريقيــا (املشــار إليــه أدنــاه بعبــارة "اتفــاق التعــاون القضــائي اخلــاص باجلماعــة 
والنقديـة لوسـط    لوسط أفريقيا"). وهناك أيضـا أحكـام ذات الصـلة يف الئحـة اجلماعـة االقتصـادية      

) واالتفاق املتعلق بالتعـاون بشـأن املسـائل القضـائية املـربم مـع فرنسـا        ١٦٤إىل  ١٣٣أفريقيا (املواد 
  واالتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي.

وال توجـــد قيـــوٌد فيمـــا يتعلـــق بتقـــدمي املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة فيمـــا خيـــص اجلـــرائم املتعلقـــة    
  . وميكن جلمهورية أفريقيا الوسطى أن تتعاون على أساس االتفاقية. بالشخصيات االعتبارية

وميكن جلمهورية أفريقيا الوسطى أن تقـدم أيَّ شـكل مـن أشـكال املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت         
تسمح هبا اإلجراءات احملليـة. بيـد أنـه ال جيـوز إخضـاع الشـخص املالحـق قضـائيا لالسـتجواب أو          

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٣٦٩فقته (املادة مبواإالَّ املواجهة 
ــب مســبق،     ــات ذات الصــلة دون طل ــل املعلوم ــل   إالَّ وال ميكــن نق ــوال ومتوي يف قضــايا غســل األم

  من الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا).  ٨٢اإلرهاب (املادة 
مـن قـانون    ٣٦٨القانونيـة املتبادلـة (املـادة    وال تشكل السرية املصرفية سببا لـرفض تقـدمي املسـاعدة    

  اإلجراءات اجلنائية).
تبادل املساعدة القانونية يف غياب ازدواجية التجرمي، بينما ُتشترط ازدواجيـة التجـرمي    وجييز القانون

  ).  ٢١يف إطار اتفاقية التعاون القضائي اخلاصة باجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (املادة 



CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.38

 

14/17 V.17-03097 
 

من اتفاقية التعاون القضائي اخلاصة باجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيـا واملـادة    ٢٥وجتيز املادة 
  من الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا النقل املؤقت لألشخاص احملتجزين. ١٤٠

مـن   ٣٦٤املتبادلة (املادة  ووزارة العدل هي السلطة املركزية املعنية بتلقي طلبات املساعدة القانونية
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى مل تبلــغ األمــني العــام بــذلك. ويف  أنَّ قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة). غــري 

مـن   ٣٦٤احلاالت العاجلة، جيوز إرسـال الطلبـات مباشـرة إىل السـلطات املختصـة لتنفـذها (املـادة        
إالَّ ية للشرطة اجلنائية (اإلنتربـول) ال جتـوز   القانون). بيد أنَّ إحالة الطلبات من خالل املنظمة الدول

  .)القتصادية والنقدية لوسط أفريقيامن الئحة اجلماعة ا ١٣٥يف قضايا غسل األموال (املادة 
مـن الدسـتور). ومل يبلَّـغ األمـني      ٢٤وجيب تقدمي الطلبات خطياً بالفرنسية أو بلغة السـانغو (املـادة   

  العام باللغات املقبولة. 
مـن اتفـاق التعـاون     ٣٤بالطلبات (املـادة   ض األحكام متطلبات الشكل واملضمون املتعلقةوحتدد بع

من الئحة اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسـط   ١٤٢بشأن املسائل القضائية املربم مع فرنسا واملادة 
  أفريقيا). بيد أنَّ األحكام ذات الصلة من االتفاقية قابلة للتطبيق مباشرةً.

شريعات احمللية عقد جلسات االستماع عن طريـق التـداول بالفيـديو لـإلدالء بشـهادة،      وال تنظم الت
  ومن املتعذر تنظيم هذه اجللسات من الناحية العملية. 

ــا        ــة أفريقي ــات، ولكــن مجهوري ــنظم ســرية الطلب وال توجــد أحكــام ترســي قاعــدة التخصــيص أو ت
  الوسطى ميكن أن تطبق االتفاقية مباشرةً يف هذا الصدد.

ــادة      و ــة مبوجــب امل ــة املتبادل ــانون   ٣٦٨حتــدَّد أســباب رفــض طلــب تقــدمي املســاعدة القانوني مــن ق
 ١٤٣من اتفاق التعاون بشأن املسائل القضائية املربم مع فرنسا واملادة  ٦اإلجراءات اجلنائية واملادة 

ني بيــان مــن اتفــاق التعــاون القضــائي اخلــاص باجلماعــة االقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا. ويــتع  
 ٣٣من قانون اإلجراءات اجلنائية واملـادة   ٣٦٨أسباب رفض طلب تبادل املساعدة القانونية (املادة 

مـن   ١٤٣من اتفاق التعاون القضائي اخلاص باجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا واملـادة       
  االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا). الئحة اجلماعة

  لالتفاقية التنفيذ الفوري للطلب وإمكانية اقتراح الدولة الطالبة ملواعيد هنائية. ويتيح التطبيق املباشر
واملرور اآلمن منظَّم مبوجب اتفاق التعاون القضـائي اخلـاص باجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط       

ئحـة  ) وال١٠) واتفاق التعـاون بشـأن املسـائل القضـائية املـربم مـع فرنسـا (املـادة         ٢٦أفريقيا (املادة 
  ) وميكن كفالته بالتطبيق املباشر لالتفاقية.١٤٧اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (املادة 

يف إالَّ وال توجد أحكام تنظيم سداد التكـاليف املتكبـدة لتنفيـذ طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة        
 ون القضــائي اخلــاص باجلماعــة) واتفــاق التعــا١٢االتفاقيــة العامــة بشــأن التعــاون القضــائي (املــادة  

االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا؛ الذي ينص على أنَّ الدولة املتلقية للطلب ينبغي أن تتحمل هذه 
  ).  ٣٤التكاليف، باستثناء ما يتعلق منها مبشاركة اخلرباء ونقل األشخاص احملتجزين (املادة 
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  ؛ أساليب التحري اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

أبرمت مجهورية أفريقيا الوسطى اتفاقاً بشـأن التعـاون بـني أجهـزة الشـرطة يف دول وسـط أفريقيـا،        
اتصــال يف البلــدان  وهــو يــنص علــى التعــاون املباشــر بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون، ونشــرت مــوظفي 

اجلماعــة االقتصــادية والنقديــة لوســط أفريقيــا   اجملــاورة علــى أســاس ذلــك االتفــاق. وتكفــل الئحــة 
) وعلـى  ٨٠التعاون املباشر بني الوكاالت الوطنية للتحقيقات املالية علـى الصـعيد اإلقليمـي (املـادة     

). وميكــن جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى أن تســتخدم االتفاقيــة كأســاسٍ   ٨٢الصــعيد الــدويل (املــادة  
واهليئــة الوطنيــة للتحقيقــات املاليــة ليســت عضــواً يف  للتعــاون، وهــي تتعــاون عــن طريــق اإلنتربــول.

 ةجمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية. وتواجه مجهورية أفريقيا الوسـطى حتـدياٍت عمليـ   
  يف التعاون فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة. 

ــا الوســطى إجــراء حتقيقــاٍت مشــ    ــة أفريقي ــانون  ٣٧٦إىل  ٣٧٤(املــواد  ةتركوحيــوز جلمهوري مــن ق
  من اتفاق التعاون بني أجهزة الشرطة). ١٥إىل  ٥اإلجراءات اجلنائية واملواد 

وليست هناك أحكاٌم تنص على استخدام أساليب التحرِّي اخلاصة. بيـد أنَّ السـلطات أكـدت أهنـا     
قات بشأن استخدامها. وينظم ُتستخدم يف املمارسة العملية. ومل تربم مجهورية أفريقيا الوسطى اتفا

قانون اإلجراءات اجلنائيـة تنفيـذ العمليـات السـرية األجنبيـة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ومراقبـة          
  ).٣٧١و ٣٧٠األشخاص يف اخلارج (املادتان 

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  

 العقوبــة القصــوى عليهــا مجيعــاًميكــن تســليم اجملــرمني فيمــا يتعلــق بعــدة جــرائم إذا كانــت   •  
 ٣٨١احلـد املنطبـق علـى جرميـة واحـدة (املـادة        تقل عن السجن ملدة سنتني، وهو أيضاً ال

  من قانون اإلجراءات اجلنائية).  
ــادة    •   ــز امل ــة       ٣٩٣جتي ــة الطالب ــأذن للدول ــة االهتــام أن ت ــة لغرف ــانون اإلجــراءات اجلنائي مــن ق

مـن املـادة    ١٧ظَـر خالهلـا يف طلـب التسـليم (الفقـرة      باملشاركة يف جلسة االستماع اليت ين
  من االتفاقية).   ٤٤

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  يوصى بأن تقوم مجهورية أفريقيا الوسطى مبا يلي:
النظر يف ما إذا كان اعتماد تشريعٍ حمدٍد بشـأن تسـليم اجملـرمني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة        • 

  )  ٤٦و ٤٤قد يكون مفيداً (املادتان 
  )  ٤٤من املادة  ٢املوافقة على تسليم اجملرمني دون اشتراط ازدواجية التجرمي (الفقرة   •  
(أ)  ٦قانونيا لتسليم اجملرمني (الفقرة الفرعية  إبالغ األمني العام بأنَّها تعترب االتفاقية أساساً  •  

    )٤٤من املادة 
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األفعال اجملرَّمة وفقاً لالتفاقية موجبة للتسليم؛ وأنه، تشريعاهتا أنَّ مجيع إدراج ما يوضح يف   •  
يف حال رفض التسليم، تعرض القضية على السلطات الوطنية املختصة من أجل املالحقـة؛  

ية الصادرة مبوجب القانون الداخلي للدولـة الطالبـة سـتنفذ إذا ُرفـض     وأنَّ األحكام القضائ
  )٤٤من املادة  ١٣و ١١و ٧ التسليم ألغراض تنفيذ حكم قضائي (الفقرات

  )٤٥النظر يف إبرام اتفاقاٍت أو ترتيباٍت إضافيٍة بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم (الفقرة   •  
ــة اســتجواب أو مواجهــه    •   ــه   ياالشــخص املالحــق قضــائ تيســري إمكاني يف حــال عــدم موافقت

  )٤٦(أ) من املادة  ٣(الفقرة الفرعية 
النظر يف إرسال املعلومات املتعلقة باملسائل اجلنائية بدون طلب مسبق يف القضايا األخـرى    •  

  )٤٦من املادة  ٤خبالف غسل األموال (الفقرة 
حتت أيِّ ظـرف مـن الظـروف، حتَّـى      تقدمي املساعدة اليت ال تنطوي على إجراءات قسرية  •  

يف حــال عــدم تــوافر ازدواجيــة التجــرمي، والنظــر يف تقــدمي مســاعدة أوســع نطاقــاً يف هــذه   
  )  ٤٦املادة  (ب) و(ج) من٩القضايا (الفقرتان الفرعيتان 

تيسري نقل األشخاص احملتجزين خارج سياق الئحـة اجلماعـة االقتصـادية والنقديـة لوسـط        •  
ــا واتفــاق   ــا     أفريقي ــة لوســط أفريقي التعــاون القضــائي اخلــاص باجلماعــة االقتصــادية والنقدي

  )  ٤٦من املادة  ١٢إىل  ١٠(الفقرات 
إبالغ األمني العام بالسلطة املختصة لديها فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة، ودراسـة    •  

القضايا األخـرى   ما إذا كان إرسال الطلبات عن طريق اإلنتربول ميكن أن يكون مفيداً يف
  )  ٤٦من املادة  ١٣خبالف غسل األموال (الفقرة 

إبالغ األمني العام باللغات املقبولة لديها فيمـا يتعلـق بطلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،         •  
مـن   ١٤لعاجلـة (الفقـرة   والنظر يف قبول الطلبات الشفوية الـيت تؤكَّـد خطيـا يف احلـاالت ا    

  )٤٦املادة 
عقد جلسات االستماع عن طريق التداول بالفيديو، وتيسـريها مـن الناحيـة العمليـة     إجازة   •  

  )  ٤٦من املادة  ١٨(الفقرة 
النظر يف جدوى النص على عـدم جـواز رفـض طلبـات املسـاعدة القانونيـة لغـري مـا سـبب            •  

  )٤٦من املادة  ٢٢اجلرمية تعترب متعلقة أيضا مبسائل ضريبية (الفقرة أنَّ سوى 
الدولة الطرف متلقية الطلب تتحمل تكاليف تنفيذ طلـب   نَّإدراج ما يوضح يف التشريعات أ  •  

املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، وأنَّ الدولـة الطالبـة ميكنـها أن تقتـرح مواعيـد هنائيـة وأن تطلـب           
  )  ٤٦من املادة  ٢٨و ٢٤معلومات عن حالة الطلبات وعن التقدم احملرز بشأهنا (الفقرتان 

جــواز نقــل إجــراءات املالحقــة القضــائية بشــأن   إدراج مــا يوضــح يف تشــريعاهتا   لنظــر يفا • 
  )  ٤٧بينها وبني الدول األطراف األخرى (املادة  فيما طبقاً لالتفاقيةاألفعال اجملرمة 

مـن   ١تطوير التعاون مع دول أخرى من أجل تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القانون (الفقرة   •  
  )٤٨املادة 
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الســعي إىل التعــاون علــى التصــدي للجــرائم املشــمولة باالتفاقيــة الــيت ُترتكــب باســتخدام      •  
  )٤٨من املادة  ٣التكنولوجيا احلديثة (الفقرة 

فريقيـا الوسـطى   النص على أساليب التحري اخلاصة على الصعيد الوطين؛ وتشجَّع مجهورية أ  •  
سـاليب التحـري اخلاصـة يف سـياق     بشـأن اسـتخدام أيٍّ مـن أ    على إبرام اتفاقـات أو ترتيبـات  

التعاون الدويل وتيسري التسليم املراقـب علـى الصـعيد الـدويل، مبـا قـد يشـمل اعتـراض سـبيل          
  ).٥٠من املادة  ٤إىل  ١البضائع أو األموال والسماح هلا مبواصلة السري (الفقرات 

    
    تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني   -٤-٣  

مــن أجـــل حتســـني تنفيـــذ الفصــل الرابـــع مـــن االتفاقيـــة، أشــارت مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى إىل    
  االحتياجات التالية من املساعدة التقنية:

  )٥٠و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤اجليِّدة/الدروس املستفادة (املواد  للممارساتملخَّص   •  
  )٥٠و ٤٧و ٤٥و ٤٤املشورة القانونية (املواد   •  
  )٥٠و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤برامج بناء القدرات (املواد   •  
  ).٤٨و ٤٧و ٤٥و ٤٤وضع خطة عمل للتنفيذ (املواد   •  

  


