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    خالصة وافية  -ثانيًا  
   اموريتاني    

يف سياق تنفيذ اتفاقية  اسي ملوريتانيمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّمقدِّ  -١  
  املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

لدى األمني العام  أودعت موريتانيا صـــكوك انضـــمامها إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد
 .٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٥لألمم املتحدة يف 

سنة عدَّواُمل ١٩٩١متوز/يوليه  ٢٠ين املوريتاين إىل دستور ظام القانوند النِّسَتوَي صَد٢٠١٧ل  ر . وُت
 و يقترحها النواب.الربملان على مشاريع القوانني اليت تقدمها احلكومة أالقوانني بعد موافقة 

 قانون العقوبات، ويف شــمل اإلطار القانوين ملكافحة الفســاد، يف مجلة أمور، األحكام الواردة يفوَي
ق ُملتعلِّا ٢٠١٦ريل نيسان/أب ١٥املؤرَّخ يف  ٢٠١٦-٠١٤قانون اإلجراءات اجلنائية، والقانون رقم 

  حة الفساد.مبكاف

ق بعد على طبَُّي أنه مل إالَّ ا،حرفيًّاالتفاقية ر أحكام كرِّقانون مكافحة الفســــاد ُيأنَّ وعلى الرغم من 
 العتماده منذ عهد قريب. نطاق واسع، نظرًا

حو ديق عليها على النَّصمن الدستور، تكون للمعاهدات واالتفاقات اليت جيرى التَّ ٨٠للمادة  ووفقًا
 قانون املحلي. لطة أعلى من سلطة القوانني وهي بالتايل جزء من المبجرد نشرها، ُسالواجب، 

، للدولة عامةال شــــــيةفتى موريتانيا عدة هيئات مســــــؤولة عن مكافحة الفســــــاد، من بينها املولَد
دائية واملحكمة االبت ،واملالية مبكافحة اجلرمية االقتصــادية املكلَّفةللمالية، والشــرطة  عامةال شــيةفتوامل
 فة جبرائم الفساد.املكلَّ

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  -٢  

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

تشـــاَء من قبل املوظف الفســـاد الرشـــوَة واالرمن قانون مكافحة  ٣من املادة  ٢و ١م الفقرتان رُِّجت
 مفهوم املوظف العمومي.  ٢ف املادة تعرِّوالعمومي. 

تشــاء من قبل املوظف من قانون مكافحة الفســاد الرشــوة واالر ٤من املادة  ٢و ١م الفقرتان ُتجرِّو
من  ٢دة يف املا ُيعرَّف هؤالء األشـــخاصوالعمومي األجنيب وموظف املؤســـســـة العمومية الدولية. 
يئة أو الذين يعملون لصــــاحل ه األشــــخاصقانون مكافحة الفســــاد، ولكن دون أن يشــــمل ذلك 

 أجنبية. عامةمؤسسة 

 .تفاقيةلال وفقًاليب سَّاإلجيايب والمن قانون مكافحة الفساد االجتار بالنفوذ  ١٣م املادة جرُِّتو

هنا تكرر إاص، حيث واالرتشـــاء يف القطاع اخل من قانون مكافحة الفســـاد الرشـــو ٧ م املادةجرُِّتو
  ا.حرفيًّاالتفاقية أحكام 
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  )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال    
 َل األموال. (جديدة) من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب غس ٢م املادة جرُِّت

األراضــــي  جرمية أو جنحة، حىت وإن ارتكبت خارج مل اجلرم األصــــلي لغســــل األموال أيَّيشــــ
 ٥٠و ٢تان اول املادتتنومن قانون مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب).  ١املوريتانية (املادة 

 ت.من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب الغسل الذايت للعائدا ًامكرر

رتكاب غسل األموال ويل اإلرهاب حماولة امن قانون مكافحة غسل األموال ومت ٤٤م املادة جرُِّتو
 اجلرمية الرئيسي. والتواطؤ فيه وتعاقب هذه األفعال بالعقوبات نفسها اليت ُيعاَقب هبا مرتكب

ملادة جرُِّتو تان  ١٧م ا ملاد حة الفســـــــاد، وا كاف قانون م قانون  ٤٣٦و ٤٣٥من  بات، امن  لعقو
، ال توجد أحكام رهاب اإلخفاَء. ومع ذلكمن قانون مكافحة غســـل األموال ومتويل اإل ٢  واملادة

 بشأن االحتفاظ املستمر.
  

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧اإلثراء غري املشروع (املواد  ؛االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف    
كات وكذلك إســــاءة من قانون مكافحة الفســــاد االختالَس وتبديد املمتل ١٤و ١٠املادتان  جرِّمُت

 استغالل الوظائف.

احلرمان من احلقوق بمن قانون مكافحة الفســــــاد اإلثراء غري املشــــــروع وتعاقبه  ١٦املادة م جرُِّتو
  إضافة إىل املصادرة. املدنية

 ص. من القانون اجلنائي اختالس املمتلكات يف القطاع اخلا ٣٧٩املادة  جرِّمُتو
  

  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
االتفاقية صــــياغة  رِّركهنا ُتإإعاقة ســــري العدالة، حيث  الفســــاد من قانون مكافحة ١٨م املادة جرُِّت

 ا.جزئيًّ هذه اجلرمية إالَّ من القانون اجلنائي ٣٤٥و ٣٤٢و ٢٠٩م املواد ال جترِّوا هبذا الصدد. حرفيًّ
  

  )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
ألموال ومتويل من قانون مكافحة غســـــل ا ٦٠من قانون مكافحة الفســـــاد واملادة  ٢٢نص املادة َت

سؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني، دون اإلخالل مبسؤول ية املدراء، بوصفهم اإلرهاب على امل
  انونني.يها يف هذين الققتصر على اجلرائم املنصوص علنطاقها َيأنَّ فاعلني رئيسيني أو شركاء. غري 

قًا دَُّدُتَحو باري وف ية واإلدارية للشــــــخص االعت ملدن ية ا مادتني  املســــــؤول قانون  ٩٩و ٩٨لل من 
 االلتزامات والعقود.

خص االعتباري هي قة على الشالعقوبات املطبَّمن قانون مكافحة الفساد تكون  ٢٢وطبقًا للمادة 
ص الطبيعيني؛ املفروضــة على األشــخاعشــرة أضــعاف العقوبات ومخســة  بني تتراوحالغرامة، اليت 

العقد منصــوص  إلغاء منح شــاط؛ وحل املؤســســة يف حالة العود. وكذلك، فإنَّوحظر ممارســة النَّ
 .)٦٣من املادة  ٢يف حاالت الفساد (الفقرة  عامةشتريات العليه يف قانون اُمل
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  )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
واجلنح. وباإلضــافة إىل  قوبات املشــاركة والتواطؤ يف اجلرائممن قانون الع ٥٤و ٥٣م املادتان جرُِّت

 ينص عليها هذا القانون. من قانون مكافحة الفساد املشاركة يف اجلرائم اليت ٢١م املادة جرِّذلك، ُت

حماوالت ارتكـاب اجلنح جنحـًاعتَبوال ُت حيدِّ إالَّ ر  حلاالت اليت  ها حيف ا خاص من أحكـام د كم 
ملادة  قانون (ا قانون اجلنائي).  ٣ال حماوالت ارتكجرُِّتومن ال يا  تان ية اليت م موري عال اجلنائ اب األف

ويل اإلرهاب ) وقانون مكافحة غســـــل األموال ومت٢١ينص عليها قانون مكافحة الفســـــاد (املادة 
 ).٤٤(املادة 

 جلرائم.إعداد ارتكاب األفعال اجلنائية بالنسبة ألخطر ا م موريتانيا أيضًارِّجوُت
  

  )٣٧و ٣٠الحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان امل    
ون مكافحة الفســاد من قان ٣٠صــادرة (املادة ب على جرائم الفســاد بالســجن والغرامات واُملعاَقُي

حلرمان من احلقوق ا بعقوبةعقوبة اإلثراء غري املشــــــروع  تتميزومن قانون العقوبات).  ١١واملادة 
 دةاُملشدِّى الظروف علينص قانون مكافحة الفساد ومن قانون مكافحة الفساد).  ١٦املدنية (املادة 

 ) مثًال٤ن املادة م ٢؛ الفقرة ٣من املادة  ٣عندما ُيرتكب فعل الفســـاد يف ظروف خاصـــة (الفقرة 
  فون.اة أو املحلَّبون، أو القضيف حالة اجلرائم اليت يرتكبها املسؤولون املنتَخ

لدورات، ال ميكن رفع خالل اومن الدستور).  ٥٠يتمتع أعضاء الربملان باحلصانة الوظيفية (املادة و
لعضو ويف حالة التلبس. ويف بإذن من اجلمعية اليت ينتمي إليها ا احلصانة من االعتقال واملالحقة إالَّ

ة املأذون هبا؛ أو احلكم التلبس؛ أو املالحق يف حالة غري دورات الربملان، ال يســــــمح باالعتقال إالَّ
  هو عضو فيها ذلك. الحقة إذا طلبت اجلمعية اليتيتم وقف االعتقال أو اُملو .النهائي باإلدانة

ئه لواجباو ناء أدا ية األفعال اليت يقوم هبا أث ــــــؤول نة يتحمل رئيس اجلمهورية مس لة اخليا حا ته يف 
ستور).  ٩٣العظمى (املادة  سيتحومن الد ضاء احلكومة امل ؤولية اجلنائية عن مل رئيس الوزراء وأع

 نح وقت ارتكاهبا.جف كجرائم أو صنَّاألفعال اليت يقومون هبا أثناء أدائهم لواجباهتم واليت ُت

رئيس  متابعةوز بشأن التنظيم القضائي على أنه ال جي ٠١٢-٢٠٠٧من األمر رقم  ١٨تنص املادة و
 . للقضاء املجلس األعلى ، ومبوافقة مسبقة منالتلبسيف حالة  إالَّ اجنائيًّ املحكمة العليا للقضاء

لرأي املسبق للمجلس املتعلق بالنظام األساسي ملحكمة احلسابات ا ٢٠-٩٣ب القانون رقم لَّتَطَيو
 األعلى للقضاء ملالحقة أعضاء حمكمة احلسابات. 

النائب وجراءات اجلنائية). من قانون اإل ٣٦َتعتِمد موريتانيا مبدأ مالءمة املالحقة القضائية (املادة و
لقرار إىل يتم تبليغ ا يف حالة وقف اإلجراءات دون مالحقة،وُيحرِّك الدعوى العامة. هو الذي العام 

 عي أو اُملدَّعي باحلق املدين يف ظرف مثانية أيام. اُملدَّ 

ية على قا نُصَيو ياطينون اإلجراءات اجلنائ ملادة  احلبس االحت إلفراج املؤقت يف اعلى و ١٣٨يف ا
 . ١٤٠املادة 
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شروط والقانون على اإلفراج املبكر.  نُصال َيو صارمة (املادة  إالَّال ُيلجأ إىل اإلفراج امل يف ظروف 
 من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٦٥٣

كوميني، دون اإلخالل احل املتعاقدينينص النظام األســاســي العام ملوظفي اخلدمة املدنية واملوظفني و
)، ١٠٢و ١٣و ١٢د (املواد باملقاضاة اجلنائية، على اختاذ التدابري التأديبية ضد مرتكيب جرائم الفسا

 ).٧٥مبا يف ذلك النقل مع تغيري اإلقامة (املادة 

احلقوق املدنية ون اجلنائي على احلرمان من ممارســـــــة حقوق املواطنة من القانو ٣٦تنص املادة و
 واحلقوق العائلية، كليا أو جزئيا. 

لق بالسجون على إعادة من املرسوم املتع ٢من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  ٦٥٢تنص املادة و
 يف املجتمع. اإلدماج

ألموال ومتويل من قانون مكافحة غســـل ا ٦٣من قانون مكافحة الفســـاد واملادة  ٣٥تنص املادة و
ــــــلط ات التحقيق اإلرهاب على ختفيف العقوبات املفروضــــــة على املتهمني الذين يتعاونون مع س

 حقة القضائية. هؤالء األشخاص ال متنح هلم احلصانة من املال واملالحقة القضائية. بيد أنَّ

ــــــو ــــــخاص الذين يتعاونون مع س  أيَّ توقِّعون ومل لطات إنفاذ القانال توفر موريتانيا احلماية لألش
 يف هذا املجال. اتفاقية

  
  )٣٣و ٣٢غني (املادتان محاية الشهود واملبلِّ    

ـــاد للُم ١٩منح املادة َت ـــبلِّمن قانون مكافحة الفس حايا ضـــواخلرباء وال هودغني عن املخالفات والش
 تهديد ضدهم. ترهيب والأعمال االنتقام وال وُتجرِّممنها الدولة، ضوأقارهبم محاية خاصة ت

ــــــوم  ١٣و ١٢و ١١نص املواد َتو  كفُلبري َتعلى تدا رًاالذي اعتمد مؤخَّ ٠١٨-٢٠١٧من املرس
ــــــخاص. غري أنَّ مكان إقامة جديد،  خذ تدابري متنحهمموريتانيا مل تتَّ عدم ذكر هوية هؤالء األش

وصــالت الفيديو أو  عن طريق تقنيات االتصــال مثل شــهاداهتمد قواعد تســمح هلم بتقدمي ِمعَتَت ومل
 غريها من الوسائل املناسبة.

 خاص.فاقات لتوفري مكان إقامة جديد هلؤالء األشاتِّ م موريتانيا أيَِّربمل ُتو
  

  )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
من قانون  ٥٣املادة من قانون مكافحة الفســــاد و ٣٠من قانون العقوبات واملادة  ١١ص املادة ُنَتو

صــادرة القيمة ال ميكن مومكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب على مصــادرة عائدات اجلرمية. 
  يف جرائم غسل األموال.إالَّ 
ــــــمُحَتو ها من األدوات من قانون العقوبات مبصــــــادرة املمتلكات أو املعدات أو غري ١١املادة  س

 ع اجلرائم أو اليت يعتزم استخدامها فيها.املستخدمة يف مجي

التحقيق أن  لقاضـــــيمن قانون مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب، جيوز  ٥٨للمادة  وفقًاو
 تدابري مؤقتة، مبا يف ذلك التجميد. يأمر باختاذ أيِّ
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واد الوســــائل واملمن قانون مكافحة الفســــاد على جتميد وحجز عائدات اجلرمية و ٢٩نص املادة َتو
 انون.املستخدمة أو اليت يعتزم استخدامها يف ارتكاب اجلرائم املحددة يف هذا الق

سوم ُتو سسة إدارية حيدد عملها مبر صادرة إىل مؤ عهد إدارة املمتلكات املجمدة أو املحجوزة أو امل
 )١(من قانون مكافحة الفساد). ٣٠(املادة 

أتية من املمتلكات اليت والعائدات أو املنافع األخرى املتمكن جتميد أو حجز العائدات اإلجرامية ُيو
 من قانون مكافحة الفساد). ٢٩من املادة  ٣و ١ُحوِّلت إليها العائدات اإلجرامية أو بدلت هبا (الفقرتان 

يها الشـــرطة القضـــائية رية املصـــرفية خالل التحقيقات اليت جترجوز للقضـــاة أن يأمروا برفع الســـِّ َيو
رفض تقدمي املعلومات لرية املهنية ال ميكن التذرع بالســــِّ وقانون مكافحة الفســــاد).  من ٢٦(املادة 

كافحة غســـل األموال ممن قانون  ٤١للســـلطات اإلشـــرافية أو للجنة حتليل البيانات املالية (املادة 
 ومتويل اإلرهاب).

من قانون مكافحة  ٦٤و ٥٣سنة النية منصوص عليها يف املادتني احلمحاية حقوق األطراف الثالثة و
 مكافحة الفساد. من قانون ٣٠للمادة  وعن طريق املصادرة وفقًا غسل األموال ومتويل اإلرهاب،

  
  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     

 ٢٤جلرمية (املادة االتقادم فيما خيص جرائم الفســاد ملدة مخس ســنوات، بدءا من اكتشــاف  ُدمَتَيو
هي ثالث ســنوات بدءا  مدة التقادم األخرى، فإنَّ للجنحا بالنســبة د). أمَّمن قانون مكافحة الفســا
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٨من يوم ارتكاهبا (املادة 

لســجالت اجلنائية امن قانون مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب على تبادل  ٨٥ص املادة ُنَتو
من  ريتانيا عددًاعت موباملثل. ومن جانب آخر، وقَّمع الدول الثالثة على أســـــــاس مبدأ املعاملة 

 االتفاقات الثنائية بشأن تبادل السجالت اجلنائية. 
  

  )٤٢الوالية القضائية (املادة     
 قانون مكافحة الفساد يفالقضائي فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها  ت موريتانيا اختصاصهااَمَقَأ

فحة الفســاد). كما من قانون مكا ٣٤و ٣٣فصــلها (املادتان  واجلرائم ذات الصــلة أو اليت ال ميكن
 . ٧٠املادة  ينص قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على اختصاص موريتانيا مبوجب

فن أو الطائرات ب على منت الســُّ َكرَتت موريتانيا أيضــا اختصــاصــها فيما يتعلق باجلرائم اليت ُتقاَمَأو
(أ)  ٧٠من قانون مكافحة الفساد والبند  ٣٤من املادة  ٦لداخلي (الفقرة لة مبوجب قانوهنا ااملسجَّ

من قانون مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب). كما أقامت موريتانيا اختصـــــاصـــــها عندما 
ضدها (الفقرة  ضد أحد مواطنيها  ٣٤من املادة  ٤ترتكب اجلرمية  من قانون مكافحة الفساد)، أو 

ما ُترَتَكب اجلرمية خارج األراضـــي املوريتانية من قبل مواطن موريتاين أو ))، أو حين٢( ٣٤املادة (
ــــــية يقيم عادة يف موريتانيا ( ــــــخص عدمي اجلنس عندما يكون اجلاين على  ))، أو٣( ٣٤املادة ش

                                                                    

ف بإدارة لَّرسوم املنشئ للمكتب املكامل ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٤بتاريخ اعتمد جملس الوزراء املوريتاين   )١(  
 األصول اجلنائية. واسترداداملمتلكات املجمدة واملضبوطة واملصادرة 
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من قانون مكافحة الفســـاد، والبند  ٣٤من املادة  ٥األراضـــي املوريتانية، ومل يتم تســـليمه (الفقرة 
  .)قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب(ب) من  ٧٠

 اخلارج، واليت يكون يفة َبَكفيما يتعلق جبرائم غســل األموال املرَت اختصــاصــها قائم أيضــًا كما أنَّ
ــــــَّ  علق باجلرائم اليت واختصــــــاص موريتانيا قائم كذلك فيما يت .ريك يف ارتكاهبا يف موريتانياالش

 جلنائية).امن قانون اإلجراءات  ٦٢٥و ٦٢٢املادتان ُيرتكب أحد عناصرها يف موريتانيا (
  

  )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
من  ٢٣(املادة  ة النيةســــناحلالثالثة حبقوق األطراف  إلبطال العقود، رهنًا ًالل الفســــاد عاِمشــــكُِّي

 .عامة)من قانون املشتريات ال ٦٥قانون مكافحة الفساد واملادة 

لضــــرر نتيجة ضــــون لمن قانون اإلجراءات اجلنائية حق األشــــخاص الذين يتعرَّ ٢تضــــمن املادة و
 صاف.اذ إجراءات قانونية لالنِتختللفساد يف ا

  
  )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  اهليئاتصة والتنسيق فيما بني املتخصالسلطات     

حة الفساد، ال سيما هيئة جمال مكافصة يف إنفاذ القانون يف صِّ تَخلدى موريتانيا عدد من اهليئات اُمل
قة بالفســــــاد؛ باجلرائم املتعلِّ املكلَّفةفة مبكافحة الفســــــاد؛ واملحكمة االبتدائية كلَّاُمل عامةالنيابة ال

 يل البيانات املالية.واملديرية املركزية لشرطة مكافحة اجلرمية االقتصادية واملالية، وجلنة حتل

، أثنــاء أدائــه ُعِلطَّموظف عمومي َي أيَّ على أنَّ ات اجلنــائيــةقــانون اإلجراءمن  ٣٦تنص املــادة و
 .اعن ذلك فوًر وكيل اجلمهوريةلواجباته، على جرمية أو جنحة، جيب عليه إبالغ 

ملؤسسات املالية من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، جيب على ا ٣٤ومبوجب املادة 
ال املســتخدمة فيها هي عائدات األموأنَّ ة املعامالت اليت يشــتبه بن للجنة حتليل البيانات املاليعِلأن ُت

  غسل األموال.جرمية 
ــــاد من قانون مكافحة ٢٥عالوة على ذلك، توجب املادة و ــــؤول الفس ني يف الدولة على مجيع املس
  يها يف هذا القانون.راقبة إبالغ النيابة عن مجيع اجلرائم املنصوص علواُمل بالرصدفني كلَّاُمل
  للتبليغ عن أفعال الفساد. رقمًا أخضرد َوَضعت موريتانيا وق
    

 التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  

  :االتفاقيةمن  الثالثفصل ميكن عمومًا اإلبالغ عن اإلجنازات وأفضل املمارسات التالية بشأن تنفيذ ال
النشاطات  على سياقر الفعل الذي يشكل جرمية الرشوة يف القطاع اخلاص صِ قَتال َي  •  

 .)٢١املادة (هلذا احلكم  واسعًا االقتصادية واملالية والتجارية، مما يتيح جماًال

قل عائدات اجلرمية نفترة التقادم منذ اكتشاف اجلرمية وكذلك عدم التقادم يف حالة  تبدُأ  • 
  ).٢٩مرتكب اجلرمية (املادة  هروبإىل اخلارج أو 



CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.33

 

8/14 V.17-08584 
 

 ميكن  ال اليت أو هبا ةبطرَتاُمل وتلك ابتدائية مكلفة جبرائم الفسادكمة حم موريتانيا أسَّست  •  

  ).٣٠(املادة  عنها فصلها
    

  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ، حيثما انطبق ذلك  -٣-٢  
 االتفاقيةددهتا حوسيع نطاق تعريف املوظف العمومي األجنيب ليشمل مجيع الفئات اليت َت  •  

  .)١٦و ٢(املادتان 
  )؛٢٤ملادة (اجرمية اإلخفاء  ضمناالحتفاظ اُملستمر َينَدِرُج  التأكُّد من أنَّ  •  

نصوص عليها يف مجيع اجلرائم امل لتشملوسيع نطاق تعريف جرمية إعاقة سري العدالة َت  •   
 .)٢٥(املادة االتفاقية 

نصوص رائم املمجيع اجل لتشملوسيع نطاق املسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني َت  •  
 .)٢٦من املادة  ١(الفقرة االتفاقية عليها يف 

عد مسؤولية األشخاص بسَتاملسؤولية اجلنائية لألشخاص االعتباريني ال تَ  د من أنَّالتأكُّ  •  
الية يف حالة الشركات وبات املُقعن مسؤولية املديرين، والنظر يف رفع الُع الطبيعيني فضًال

 .)٢٦من املادة  ٤و ٣الدولية (الفقرتان 

خلاص، وكذا جترمي موريتانيا جترمي حماولة ارتكاب جرمية االختالس يف القطاع ا بإمكاِن  •  
 .)٢٧ من املادة ٣و ٢(الفقرتان  االتفاقيةهلذه  قررة وفقًاإعداد جرمية ُم

تني للماَد املقررة وفقًا سبة للجرائمن حتديد فترة تقادم طويلة، حسب االقتضاء، بالنِّعيََّتَي  •  
 .)٢٩(املادة  االتفاقيةمن  ٢٣و ٢٢

رة اجلرمية (الفقرة ذ بعني االعتبار خطوأُخيتعني فرض عقوبة على اإلثراء غري املشروع َت  •  
  .)٣٠من املادة  ١

شكل عقبة أمام املالحقة تتعلقة حبصانات وامتيازات اإلحالة ال األحكام اُمل د من أنَّالتأكُّ  •  
  .)٣٠من املادة  ٢القضائية (الفقرة 

رمية لتشمل مجيع عادل قيمتها قيمة عائدات اجلمتلكات اليت ُتصادرة اُملوسيع نطاق مُ َت  •  
 .)٣١ادة من امل ١االتفاقية (البند (أ) من الفقرة عليها يف  اجلرائم املنصوِص

  :جِزأو َح جميِدماح بَتاختاذ التدابري الالزمة للسَّ  •  
 .)٣١املادة  من ٢قيمتها قيمة عائدات اجلرمية (الفقرة  تعادلمتلكات اليت اُمل  -    
ة َعدَّانت ُمأو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو ك اتعدَّاُملمتلكات أو اُمل  -    

اص لالستخدام يف ارتكاب جرائم غسل األموال واالختالس يف القطاع اخل
 .)٣١من املادة  ٢ (الفقرة

لى النحو املنصوص عة، َرصادَ متلكات اُملة إدارة املُ مؤسس ماد مرسوم ينص على إنشاءِ اعِت  •  
 .)٣١من املادة  ٣من قانون مكافحة الفساد (الفقرة  ٣٠عليه يف املادة 
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عائدات اإلجرامية رة حىت وإن مت حتويل الصاَدالتأكد من إمكانية التجميد واحلجز واُمل  •  
 .)٣١من املادة  ٤(الفقرة 

 .تفاقيةاالمن  ٣١من املادة  ٦و ٥تشريعاهتا من أجل االمتثال للفقرتني  تعديل  •  

 ٣٣و ٣٢يف املادتني  إليهم شاِرق حبماية األشخاص اُملتعلِّتوسيع نطاق أحكام املرسوم اُمل  •  
ق ترتيبات احلماية ؛ وتطبياالتفاقيةلتشمل مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف  االتفاقيةمن 

من املادة  ١قرة الفعاونون مع السلطات (تَ شاركون يف اجلرمية ويَ ُي على األشخاص الذين
 .)٣٧من املادة  ٤والفقرة  ٣٣واملادة  ٣٢

ليهم يف املادة إجديد لألشخاص املشار  رتلمتدابري لتوفري  تتخذبإمكان موريتانيا أن   •  
رباء باإلدالء ود واُخل، والنظر يف إبرام اتفاقات هبذا الشأن والسماح للشهاالتفاقيةمن  ٣٢
 ،٢ن الفقرة (أ) و(ب) م الفقرتان الفرعيتاناالتصال (هاداهتم باستخدام تقنيات بَش

 .)٣٢من املادة  ٣والفقرة 

انون لتشمل مجيع دابري الرامية إىل تشجيع التعاون مع أجهزة إنفاذ القتتوسيع نطاق ال  •  
 .)٣٧املادة من  ٢و ١(الفقرتان  االتفاقيةاجلرائم املنصوص عليها يف 

بشكل كبري يف  النظر يف منح احلصانة من املالحقة القضائية لألشخاص الذين يتعاونون  •  
من  ٥و ٣(الفقرتان  ق مبنح هذه احلصانة وختفيف العقوبةعلََّتالتحقيق وإبرام اتفاقات َت

 .)٣٧املادة 

  .)٣٩(املادة توسيع نطاق التعاون بني القطاع اخلاص وسلطات مكافحة الفساد   •  
طاع ة االختالس يف الِقاملالحقة القضائية جلرمي عيُقرية املصرفية ال ُتالتأكد من أن السِّ  •  

 .)٤٠اخلاص (املادة 

االت الواردة طاع اخلاص يف احلتوسيع اختصاص حماكمها فيما يتعلق باالختالس يف القِ   •  
 .٤٢من املادة  ٣ والفقرة ١(ب) من الفقرة  الفقرة الفرعيةيف 

واالختالس يف  جرائم غسل األموال لتشملوسيع واليتها القضائية إمكان موريتانيا َتب  •  
من  ٢ن الفقرة (أ) و(ب) م الفقرتني الفرعيتنيالواردة يف طاع اخلاص يف احلاالت الِق

 .٤٢املادة 

(د) من  قرة الفرعيةالفتقرير واليتها القضائية يف احلاالت الواردة يف  موريتانيابإمكان   •  
  .٤٢من املادة  ٤والفقرة  ٢لفقرة ا

   
  االتفاقية تنفيذ حتسني من أجل ُحدِّدت اليت التقنية، املساعدة من االحتياجات  -٤-٢  

  )٣١و ٣٠و ٢٧صياغة القوانني واملشورة القانونية (املواد   •  
عدة يف إطار مساللكافحة الفساد األخرى زة ُمضاة وأجِهالُق شات تدريبية لصاِحلوَر  •  

 )٢٣و ١٦ملواد ا(شف عن جرائم الفساد التحقيقات والكَ 
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 )؛٣٥و ٣٢و ٢٦ناء قدرات السلطات الوطنية (املواد ساعدة يف بِ اُمل  •  

 ؛)٣٦رباء مكافحة الفساد (املادة ع من قبل ُخساعدة يف املوِقتقدمي اُمل  •  

 )؛٣٦وضع خطة عمل للتنفيذ (املادة   •  

 ).٣٨و ٣٧(املادتان أنواع أخرى من املساعدة التقنية   •  
    

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

  )٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد     
  
، وقانون مكافحة ٧١٤و ٧١٣ السيما املادتني ،ع تسليم املجرمني لقانون اإلجراءات اجلنائيةخضَ َي

ية والثنائية اليت تكون عن االتفاقيات اإلقليماإلرهاب (الفصل الرابع)، فضالً غسل األموال ومتويل 
 اقية الرياض").فيها، مثل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ("اتف موريتانيا طرفًا

ــيًّرب ازدواجية التجرمن قانون اإلجراءات اجلنائية، ُتعَت ٧١٤ِوفقًا للمادة و ــاس ا لتســليم مي شــرطًا أس
قوبتها ا أو تلك اليت ُعئيًّعاقب جنااليت ُت يف حالة األفعال إالَّ تنفيذهال ميكن  وهو شــــــرطاُملجرمني، 

هذه  ملشروع، ألنَّاغري  سليم بسبب اإلثراِءسجن على األقل. ولذلك، ال ميكن التَّ سنتاصوى الُق
تنفيذ  ع أيضــــًاجن. ومع ذلك، أشــــارت موريتانيا إىل أهنا تســــتطيســــاجلرمية ال تقتضــــي عقوبة بال

  من دستورها. ٨٠وفقا للمادة  مباشرًا تنفيذًا االتفاقية
ا للتعاون قانونيًّ أســاســًا قيةاالتفارب عَتَتولتنفيذ تســليم املجرمني،  اتفاقيةال تشــترط موريتانيا وجود و

   .االتفاقيةمع الدول األطراف األخرى يف 
 جرمني.ضي للُمَرالَع سليِممن قانون اإلجراءات اجلنائية على التَّ ٧١٤املادة تنص و

 رائم ســياســية. غري أنَّجســليم املجرمني الرتكاهبم الرياض، ال ميكن َت اتفاقيةمن  ٤١للمادة  وفقًاو
 ع سياسي.على أهنا ذات طاب االتفاقيةموريتانيا ال تعترب اجلرائم املنصوص عليها يف 

ياض على األســـباب اليت الر اتفاقيةمن  ٤١من قانون اإلجراءات اجلنائية واملادة  ٧١٣ادة ص املُنَتو
 جيوز رفض التسليم مبوجبها.

سية.َنعرب الَق سليمي طلبات التَّلقِّمن قانون اإلجراءات اجلنائية َت ٧١٩ي املادة قتضِ َتو  وات الدبلوما
ط لتســــليم بســــَّ ُم اإلرهاب على إجراء يِلمن قانون مكافحة غســــل األموال ومتو ٩٤املادة  صُّتنو

سال الطلب من قانون اإلجراءات اجلنائية، يف احلاالت ا ٧٢٩املادة  سمُحَتواملجرمني.  لعاجلة، بإر
 إىل النائب العام إلصدار أمر اعتقال مؤقت. باشرًةُم

على ذلك املادة  ما تنصك، املؤقَّتقال من قانون اإلجراءات اجلنائية على االعِت ٧١٩املادة  نصَُّتو
 مَ بِرنائي الذي ُأاق الثُّمن االتف ٤١اإلرهاب، واملادة  مويِلوَت كافحة غســل األمواِلمن قانون ُم ٩٦

 مع املغرب.
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ــــــَ من قانون اإلجراءات اجلنائية، ال ُت ٧١٣للمادة  فقًاِوو "إمَّا مبدأ  عاياها. غري أنَّرم موريتانيا لِّس
ــــــليم وإمَّا املحاكمة" ي موال ومتويل اَأل ســــــِلمن قانون مكافحة َغ ٧١ن خالل املادة نطِبق مالتس

 .تفاقيةاإلرهاب، ومن خالل التطبيق املباشر لال

لقانون الداخلي اعلى إمكانية تنفيذ حكٍم ُأصـــــــدر مبوجب  الرياض يةمن اتفاق ٥٨ص املادة ُنَتو
 .تفاقيةللدولة الطالبة، وميكن تنفيذه عن طريق التطبيق املباشر لال

ــــــتور واملــادة األوىل من قــانون اإلجراءات اجل ١٤و ١٣املــادتــان  حميَتو نــائيــة حقوق من الــدس
 سليمهم.طلوبني لَتاألشخاص اَمل

كم هذا اُحل نفيَذَت أنَّ يَدزية. َبييســـليم ألســـباب َمتالتَّ شـــريع الوطين املوريتاين على رفِضالتَّ صُُّنال َيو
 .تفاقيةباشر لالطبيق اُملمن خالل التَّ مكٌنُم االتفاقيةمن 

ذلك أنَّ ائل ضريبية، غري سوي على َمنَطسليم اليت َتطلبات التَّ ترفضشارت موريتانيا إىل أهنا ال َأو
 .تفاقيةاالنصوص عليها يف شريع فيما خيص مجيع اجلرائم اَمليف التَّ صراحًة رُدال َي

 فض.قبل الرَّ شاوراِتالرياض على اُمل اتفاقيةمن  ٤٥ص املادة ُنَتو

مع  االتفاقتها، منها: املجرمني وتعزيز فعالي ات ألجل تســــــليِممن االتفاق ت موريتانيا عددًابرَمَأو
مع اجلزائر  االتفاق)، و١٩٦٥مع تونس ( االتفاق)، و١٩٦٣مع مايل ( االتفاق)، و١٩٦١فرنســــا (

للتعاون  العام االتفاق)، و٢٠٠٩مع الســودان ( االتفاق)، و٢٠٠٦مع إســبانيا ( االتفاق)، و١٩٦٩(
للتعاون القانوين  ريبالع املغرباتفاقية و )،١٩٨٣( ةالعربياالتفاقية )، و١٩٦١( يف املجال القضــــــائي

ضائي وتسليم )، وهي عضو يف شبكة التعاون الق١٩٧٢مع املغرب ( االتفاق)، و١٩٩٣( والقضائي
 غرب أفريقيا، يفاملجرمني لدول الســاحل، والشــبكة املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات 

 نظمة.وشبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية واملدعني العامني ملكافحة اجلرمية امل

أيِّ رت يف إقليم َدائية صــَ هنائية ِنتنفيذ إدانات ِج زأنه جيو من اتفاقية الرياض على ٥٨نص املادة َتو
 تعاقد آخر.طرف ُمأيِّ تعاقد يف إقليم طرف ُم

 اإلجراءات اجلنائية. بنقلتعلق ي حمدد ليس لدى موريتانيا تشريعو
  

  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
) ٣٧و ٣٦ســـاد (املادتان الرياض وقانون مكافحة الف تفاقيةاملســـاعدة القانونية املتبادلة ال خضـــُعَتو

لك، بإمكان ذباإلضـــــافة إىل  ).٩٢-٧٧وقانون مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب (املواد 
 .مباشرًةاالتفاقية ق طبِّوريتانيا أن ُتم

يا أن ُت ورهنًا تان يقدِّباملعاملة باملثل، بإمكان موري قانون بادلة جلميع األغراض ة اُملم املســـــــاعدة ال ت
من  ٨٠اريني (املادة يف إطار اإلجراءات ضد األشخاص االعتب ، وأيضًااالتفاقيةاملنصوص عليها يف 

ة غســــل األموال من قانون مكافح ٧٧مكافحة الفســــاد واملادة  من قانون ٣٦ســــتور، واملادة الدُّ
 ومتويل اإلرهاب).
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 اإلضافة إىل ذلك، وفقًاا. وبلقائيًّمن قانون مكافحة الفساد على نقل املعلومات ِت ٤٥نص املادة َتو
  ردة.ية املعلومات الوارِّحافظ على ِسبإمكان موريتانيا أن ُت من قانون اإلجراءات اجلزائية ١١للمادة 

 بالســـــريةلتذرع امن قانون مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب، ال ميكن  ٧٧للمادة  فقًاِوو
 املهنية لرفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة.

ية املتبادلة على أســـاس املســـاعدة القانون نُحمكن َممن قانون مكافحة الفســـاد، ُي ٣٦للمادة  فقًاِوو
 ية.سِردابري َقوي على تنَطيف احلاالت اليت َت التجرمي، إالَّيف غياب ازدواجية  االتفاقية

 ٢٤ب املادة حتجزين ألغراض الكشــف عن هوياهتم أو شــهاداهتم مبوجمكن نقل األشــخاص اُملُيو
طبيق ى أســـــــاس َتمن قانون اإلجراءات اجلنائية، وعل ٧٤٢و ٧١٨واملادتان  الرياض، يةمن اتفاق
 ١٢و ١١و ١٠لفقرات طبيق األحكام الواردة يف امكن َتذلك، ُي مباشــرة. وباإلضــافة إىل االتفاقية

 .مباشرًا تطبيقًا االتفاقيةمن  ٤٦من املادة 

عاجلتها هي وزارة العدل، وُم فة بتلقي طلبات املســـــاعدة القانونية املتبادلةكلَّلطة املركزية اُملالســـــُّ و
ا من مي الطلبات خطيًّمر. جيب تقداأل لزمخرى إذا لطات اُألق هذه األخرية عملها مع الســـــُّ نســـــِّ وُت

اعدة القانونية املتبادلة يف املادة شروط طلبات املس ُدِرَتوغة العربية. بلوماسية وباللُّنوات الدِّخالل الَق
ص املادة ُنَتورهاب. من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإل ٧٨واملادة  الرياض يةمن اتفاق ٢٠
ساعدة القانونية املتبادلة  قدَميعلى أن َت يةاالتفاق همن هذ ١٨ لإلجراءات القانونية  خضُعَيطلبات امل

 لب.تلقي الطَّرف ُمعليها يف قانون الطَّ املنصوِص

 .السريةمبدأ  من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب على احترام ٨٠ص املادة ُنَتو

 مبدأ التخصص. تفاقيةطبيق املباشر لالالتَّويكفل 

شيء َيعلى و صعيد القانوين، ال يوجد  سة التداول عن طال ريق الفيديو. ومع منع االستماع إىل جل
 ذلك.ب التقنيةاإلمكانيات  سمُحذلك، يف الغالب ال َت

فض املســاعدة من قانون مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب على أســباب ر ٧٩نص املادة َتو
 فض.لرَّاالبة عن سبب بالغ الدولة الطَّعلى وجوب إ نصُّالقانونية املتبادلة، كما َت

 رفض موريتانيا املساعدة املتبادلة فقط ألهنا تتعلق مبسائل ضريبية.ال َتو

 ن ِخالل التَّطبيق املباشر لالتفاقية.مميكن التنفيذ السَّريع وكذا تأجيل طلبات اُملساعدة القانونية املتباَدلة و

صــــــول على ُحلاألموال ومتويل اإلرهاب طلبات ا من قانون مكافحة غســـــــل ٩٥ل املادة تناَوَتو
 معلومات إضافية.

 دة أيُّعاِقَتبني األطراف اُمل ب على املســـــاعدة املتبادلةال يترتَّ من اتفاقية الرياض، ٢١للمادة  بقًاِطو
ــــُّ  ــــتثناء تلك املتعلقة بالش نص كاليف. َتهذه التَّ بالطرف الطالل تحمَّرباء وَيهود واُخلتكاليف، باس

 رباء.هود واُخلتصريح املرور للشُّ الرياض على َمنح يةمن اتفاق ٢١ادة امل

والوثائق احلكومية واملعلومات  قاريرقدمي التَّمن قانون اإلجراءات اجلنائية كيفية َت ٧١٤م املادة نظُِّتو
 .عامةغري ال
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  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ    
  )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

خبارات ونظام اســــــِت I-24/7عاون وكاالت إنفاذ القانون املوريتانية من خالل شــــــبكة اإلنتربول َتَت
 ).WAPISالشرطة يف غرب أفريقيا (

ــــــتخباروَتقوم جلنة حتليل البيانات  ات املالية األخرى. وهذا املالية بتبادل املعلومات مع أجهزة االس
ن أجل مكافحة العمل املايل ملنطقة الشـــــرق األوســـــط ومشال أفريقيا م يف جمموعة اجلهاز عضـــــٌو

ملفاوضــــــات ات َغَلوقد َب ،٢٠٠٦ عمليات غســــــل األموال وقمع متويل اإلرهاب (مينافاتف) منذ
ديرية يتانيا ُمباإلضــــــافة إىل ذلك، أنشــــــأت مورومة. تقدِّلاللتحاق مبجموعة إيغمونت مرحلة ُم

يل يف جمال إنفاذ القانون، مبا فة بالتعاون الدولََّكوهي ُم واملالية صــــاديةمركزية ملكافحة اجلرمية االقت
ملديرية املركزية تضمن إنشاء ااُمل ٢٠٠٤-٠٦٧من املرسوم رقم  ٢يف ذلك مكافحة الفساد (املادة 

 ملكافحة اجلرمية االقتصادية).

: اإلمارات العربية ن التاليةالبلدا مع باشـــرةلتبادل املعلومات املالية م اتبرمت موريتانيا عدة اتفاقَأو
ــــــِّ ٢٠١٠( املتحــدة رنســــــــا )؛ وف٢٠١٢)؛ واملغرب (٢٠١١)؛ واجلزائر (٢٠١٠نغــال ()؛ والس

 عاون يف إنفاذ القانون.للت أساسًااالتفاقية  ُتَعدُّباإلضافة إىل ذلك، و ).٢٠١٣)؛ والنيجر (٢٠١٣(

 شتركة.اتفاقات إلنشاء هيئات حتقيق م أيَّمل تربم موريتانيا و

األموال ومتويل  من قانون مكافحة غســـل ٤٠من قانون مكافحة الفســـاد واملادة  ٢٦ص املادة ُنَتو
ة راقبة اإللكترونية. واألدلَّســليم املراقب واُملحقيق اخلاصــة، مبا يف ذلك التَّاإلرهاب على أســاليب التَّ

 اليت يتم احلصول عليها من خالل هذه األساليب مقبولة يف املحاكم.

 ه يف إطار التعاون الدويل.اتفاقات بشأن استخدام أساليب التحقيق اخلاصة هذ موريتانيا أيَّ ربم ُتملو
    

 التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  

  :االتفاقيةذ الفصل الرابع من الية بشأن تنفيمارسات التَّمكن عمومًا اإلبالغ عن اإلجنازات وأفضل املُ ُي
  وطنية؛االتفاقية يف غياب القوانني الق موريتانيا بشكل مباشر أحكام طبُِّت  •  
رب عتَ تَ هي ازدواجية التجرمي و م املساعدة القانونية املتبادلة يف غيابقدِّأن ُت بإمكان موريتانيا  •  

  ا للتعاون الدويل.قانونيًّ  أساسًااالتفاقية 
    

  كالتحديات اليت تواجه التنفيذ، حيثما انطبق ذل  -٣-٣  
ت التَّعاون ءات وحاالت طلباوضع نظام إعالمي يسمح جبمع البيانات وَتوفري اإلحصا  •  

  ويل؛الد
  )؛٤٤من املادة  ٢الفقرة ُيمكن ملوريتانيا تسليم املجرمني يف غياب ازدواجية التجرمي (  •  
 تسليم إىلي أن تؤدِّ  ميكناملشروع كجرمية  غرياإلثراء  لتصنف احلالية التشريعات تعديل  •  

 )؛٤٤من املادة  ٧املجرمني (الفقرة 
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املتبادلة  القانونيةاعدة اُملكلَّفة بتلقي طلبات املس املركزيةالعام بالسُّلطة  األمنيإخطار   •  
 )؛٤٦واللغات املقبولة (املادة 

 )؛٤٦ن املادة م ١٨النَّظر يف إمكانية تنظيم جلسات استماع عن طريق الفيديو (الفقرة   •  

 )؛٤٧يف اعتماد قانون بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة  النَّظر  •  

اء حتقيقات ُمشتركة النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ُثنائية أو ُمتعددة األطراف إلجر  •  
 )؛٤٩(املادة 

ن الدويل أو اتِّخاذ اخلاصة يف التعاو التحرياعتماد ترتيبات أو اتفاقات الستخدام أساليب   •  
احلاالت كل  قرارات بشأن استخدام هذه التقنيات على الصعيد الدويل على أساس دراسة

  ).٥٠من املادة  ٤إىل  ٢ من (الفقرات واحدة على حدة
   

  االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  
  املعلومات ألغراض إحصائية مجع جمال القدرات يفَتعزيز   •  
 )٤٧و ٤٦املادتان ِصياغة القوانني واملشورة القانونية (  •  

احلدود لتعاون عرب ام خصيصًا للسُّلطات املسؤولة عن َوضع برنامج لِبناء الُقدرات ُمصمَّ  •  
  )٥٠و ٤٩و ٤٨املواد املسائل اجلنائية ويف مسائل التحقيق ( يف

اخلاصة  يرِّاملسؤولة عن إدارة أساليب التحَوضع برامج لبناء قدرات السُّلطات   •  
 .)٥٠املادة واستخدامها (

 


