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 خالصة وافية  - ثانيا   
 

 الكاميرون   
 

المتحدة  في سياق تنفيذ اتفاقية األمم للكاميرون مقد ِّمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي  - 1 
  لمكافحة الفساد 

ق عليها رئيس الجمهورية في 2003  تشرين األول/أكتوبر   10  وقَّعت الكاميرون على االتفاقية في    شباط/فبراير   6  ، وصدَّ
2006 . 

الكـاميرون ناـامـا  ـقانونـيا  مًتلطـا  يجمع اين عـناصــــــــــــــر الاـانون العـاز والاـانون المـدني. ويجو  للمعـا ـدات  تعتمـدو 
ق عليها والمنشورة على النحو الواجب أن تطبََّق مباشرة )المادة   من الدستور(.  45واالتفاقات المصدَّ

اض تنفيــا االتفــاقيــة )الوثياــة في الــدورة األولى يليــة اســــــــــــــتعر  2017وقــد اســــــــــــــتفعرعـــــــــــــــت الكــاميرون في عــاز 
CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.37.) 

ل الفصـــلين الثاني والًامس من االتفاقية، في الدســـتور  والالئحة  وتتمثل التشـــريعات الوةنية الرئيســـية، التي تففعص
لمتعلاة بمنع وقمع غسل األموال وتمويل اإلر اب وانتشار األسلحة ا CEMAC/UMAC/CM/01التنايمية رقم 

 10المؤرخ   008-2003في وســــــــا أفريةيا )الئحة الجماعة االقتصــــــــادية والنادية لوســــــــا أفريةيا(  والاانون رقم 
التجـارـية في األعمـال  وانينالمتعلق بمعـاقـبة منته ي بعا الاوانين الموةـدة لمنامـة مواقمـة ق 2003تمو /يولـي  
، 1994تشــرين األول/أكتوبر  7المؤرخ  199/94للًدمة المدنية العامة )المرســوز رقم  النااز األســاســيأفريةيا  و 

(  وقـانون اإلجراقات الجنـائيـة  2000تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  12المؤرخ   2000/287رقم المعـدل بـالمرســــــــــــــوز و 
لمؤرخ ا2012/001م (  وقـانون االنتًـابـات )الاـانون رق2005تمو /يوليـ   27المؤرخ  2005/007رقم )الاـانون 

انون األول/ديســــــــــمبر ك 21الصــــــــــادر في   2012/017 مالمعدل بموجب الاانون رقو ،  2012نيســــــــــان/أاريل  19
(  والاانون  2004أيلول/ســـــــــبتمبر  24المؤرخ   2004/275م (  وقانون االشـــــــــتراق العمومي )المرســـــــــوز رق2012

 (.2016تمو /يولي   12المؤرخ   2016/007 الجنائي )الاانون رقم

 لم افحة الفســـــاد. وينام المرســـــوز رقموالمؤســـــســـــة الرئيســـــية التي تعمل على م افحة الفســـــاد  ي اللجنة الوةنية 
 الصالةيات المسندة إلى تلك اللجنة وتش يلها وتنايمها وتشغيلها.  2006آذار/مارس  11المؤرخ  2006/088

اللجنة الوةنية لم افحة الفســـــــــــاد، وو ارة  عن نوخالل الزيارة الاطرية، التاى الًبراق المســـــــــــتعرلعـــــــــــون مع ممثلي 
، وإدارة األمن الوةني، ورابطة أرباب العمل الكاميرونيين، وو ارة الدفاع، واالئتالف الوةني الًارجية، والشــــــــرةة

 لم افحة الفساد، والمح مة العليا، كما التاوا مع محامين وصحفيين وممثلين عن المجتمع المدني في الكاميرون.

 
 

 الفصل الثاني: التدابير الوقائية   - 2 
 
 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض   - 2-1 
 

 (6و 5)المادتان  سياسات وممارسات م افحة الفساد الوقائية   يئة أو  يئات م افحة الفساد الوقائية  

االســـــتراتيجية الوةنية لم افحة الفســـــاد. وقد أعدت تلك االســـــتراتيجية بطرياة   2010اعتمدت الكاميرون في عاز 
استراتيجية فرعية خاصة  30ةلاة عمل في جميع أنحاق الكاميرون، و ي تتألف من   30شاملة عبر تنايم نحو 

. وترتبا تلك االســــــــــتراتيجية 2015ول عملية تاييم في عاز خضــــــــــعت تلك االســــــــــتراتيجية ألباطاعات محددة. و 
ــنوات. وتتي  عملية ا ــتراتيجية أخرر للكاميرون خاصــــــــة بالنمو والعمالة، ويجر  تاييمها كل خمس ســــــ لتاييم  باســــــ

 الدور  لتلك االستراتيجية تضمينها التطورات الجديدة التي تطرأ على عملية م افحة الفساد.

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.37
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ــاد ةمالت توعـية في عـدة قطـاعـات، منهـا قطـاع التعليم. وتتي  الـتدااير  وينام االئتالف الوةني لم ـافحـة الفســــــــــــ
ول فورية للمسـائل المواعـيةية في مجال المحددة األ داف التي تتًا في إةار مبادرات النتائج السـريعة إيجاد ةل
تنفا على نطاق واســــــــع في جميع اليوز الفســــــــاد. ويجر  ةاليا تنفيا الجولة التاســــــــعة من تلك التدااير التي باتت 

 الهيئات الح ومية في الكاميرون.

ة الفسـاد والكاميرون عضـو أيضـا في الجماعة االقتصـادية لدول وسـا أفريةيا، وشـب ة المؤسـسـات الوةنية لم افح
في وسـا أفريةيا، ومركز م افحة الفسـاد التابع للكومنولا األفرياي، وفريق العمل المعني بم افحة غسـل األموال 
في وســا أفريةيا. وقد وقعت اللجنة الوةنية لم افحة الفســاد اتفاقيات شــراكة مع الوكالة الفرنســية لم افحة الفســاد 

 و يئة الرقابة اإلدارية المصرية.

ــمل مه ــوز رقموتشــ ــأة بموجب المرســ ــد وتاييم 2006آذار/مارس  11المؤرخ   2006/088 از اللجنة، المنشــ ، رصــ
ًـاذ و التنفـيا الفعـال لًطـة الح ومـة لم ـافحـة الفســــــــــــــاد   جمع التـاارير عن الفســــــــــــــاد وتـناولهـا على نحو مركز  وات

التدااير بشـــأنها  وإجراق الدراســـات أو التحةياات واقتراي تدااير لمنع الفســـاد أو الحد من   وعند االقتضـــاق، إجراق 
 2ادة لمشـــــــاريع وتاييم الاروف التي تنفا فيها عمليات االشـــــــتراق العمومي )المالفعلي لتنفيا العمليات تحاق من 
(. وتســا م مؤســســات أخرر أيضــا في منع الفســاد، منها الوكالة الوةنية للتحةياات 2006/088من المرســوز رقم 

المالية، وشـــــــــةبة مراجعة الحســـــــــابات التابعة للمح مة العليا في الكاميرون، وفروع م تب الدولة األعلى لمراجعة 
ع الو ارات والمؤســســات العامة، فضــال عن المح مة الجنائية الحســابات، ووةدات م افحة الفســاد العاملة في جمي 

الًاصــة. وباإلعــافة إلى تلك المؤســســات، تشــارع وســائل اإلعالز ومنامات المجتمع المدني العاملة في مجال 
 م افحة الفساد وفي مجال الح م الرشيد في تنفيا أنشطة وقائية. 

لة األعلى لمراجعة الحســــــــــــابات والوكالة الوةنية للتحةياات وتتمتع اللجنة الوةنية لم افحة الفســــــــــــاد وم تب الدو 
المالية بالشــــــًصــــــية الاانونية الًاصــــــة وتحاى كل واةدة منها باالســــــتااللية الو يلية والمالية. ويبدو أن اللجنة 
 م.الوةنية لم افحة الفساد  ي الوةيدة عمليا  التي توفر التدريب الا  قد يحتاج  المو فون لالعطالع اواجباته

 من االتفاقية.   6من المادة   3وقد  ودت الكاميرون األمين العاز بالمعلومات المتعلاة بالسلطة المشار إليها في الفارة 

 
 

الاطاع العاز  مدونات قواعد سلوع للمو فين العموميين  التدااير المتعلاة بالجها  الاضائي وأجهزة النيابة   
 ( 11و 8و 7العامة )المواد 

د النا ــي للًدمة المدنية العامة الشـــــــــــروط العامة للتو ي  والترقية )المادتان يحدصل ــاســـــــــ (. وترد 15و 12از األســـــــــ
ــوز رقم  ــلة التي تنام مًتلف  يئات المو فين المدنيين. ويحدد المرســـــــــــ المعايير المحددة في اللوائ  ذات الصـــــــــــ

2000/696/PM   (. 7و 2ية اإلدارية )المادتان اإلةار العاز لالمتحانات التنافس 2000أيلول/سبتمبر  13المؤرخ
ويتم تعيين المو فين الح وميين إمـا مـباشــــــــــــــرة أو على أســــــــــــــاس تـنافســــــــــــــي. ويجـب أن تتم التعييـنات األولـية أو 
االنتااالت من  يئة إلى أخرر وفاا للوائ  خاصـــــــة أو اللوائ  المعنية بالاطاعات ذات الصـــــــلة. وتبعا  للمتطلبات 

يحدد الو ير المســـــــــــؤول عن الًدمة المدنية عدد الو ائف الشـــــــــــاغرة التي يتعين  التي تحدد ا اإلدارات الو ارية، 
 سنوية والمًصصات المدرجة في الميزانية.الًطة الشغلها على أساس 

ــجيل على النحو الواجب في   ــمل االلتزاز بالتســــ ــب االنتًااية، التي تشــــ ويحدد قانون االنتًابات معايير األ لية للمناصــــ
(. وال يجو  تســــجيل األشــــًاي المدانين بارتكاب جرائم في  251و   220و   175و   156و   117ســــجل انتًااي )المواد 
( على تنايم تمويل األةزاب الســـــــياســـــــية،  278- 275المواد (. وينص قانون االنتًابات ) 47الاوائم االنتًااية )المادة 

ــية ومعايير األ لية للتعيين في   ــياسـ ــحين واألةزاب السـ ــد تمويل المرشـ ــبة لمراقبة ورصـ ــمن أة اما قانونية مناسـ فهو يتضـ
من الاانون على إنشــاق آلية رصــد للتحاق من تًصــيص األموال أو اســتًدامها    277المناصــب العامة. وتنص المادة 

 قبل األةزاب السياسية أو المرشحين. غير أن  لم يتسن تحديد ما إذا كانت تلك المادة تنفا عمليا.   من 
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على ةــاالت عــدز االمتثــال لاة ــاز المتعلاــة  2004تمو /يوليــ   22المؤرخ  2004/017 ويطبق الاــانون رقم
الاانون أيضا  على عمانات كافية لدرق ةاالت بالالمركزية التي تحار شغل أكثر من و يفة واةدة. وينص  اا 

العامة، كما ينص على عاوبات على المو فين المدنيين. ويجو  للمو فين   اتتضـــــــــــــارب المصـــــــــــــال  في اإلدار 
المدنيين الةياز انشاط خاي مجز شريطة أال يمس ذلك النشاط استااللهم أو ياوض العمل الا  يًدز المصلحة 

ديم ايان إلى الو ير المســــــــــــؤول عن الًدمة المدنية الا  يتًا التدااير المناســــــــــــبة العامة في و ائفهم. ويجب تا
 من النااز األساسي للًدمة المدنية العامة(.  37لحماية مصال  الًدمة المدنية )المادة 

ــة باـطاـعات مـحددة، يجر  تعميمـها على الهيـئات الح ومـية، كـما   واعتـمدت الـكاميرون ـمدوـنات قواـعد ســـــــــــــلوع ـخاصـــــــــــ
لتعميم نام إدارة م افحة الرشـــــــوة. والكاميرون عضـــــــو    37001:2016ت مةيار المنامة الدولية لتوةيد المااييس اعتمد 

في المنامة األفريةية للمؤســــــســــــات العليا لمراجعة الحســــــابات، التي تشــــــمل مهامها تعزيز األمانة والنزا ة في اإلدارات 
تي تنام شـــــــــؤون المو فين المدنيين وفي اللوائ  الًاصـــــــــة أو  العامة. وقد أدرجت قواعد الســـــــــلوع في اللوائ  العامة ال 

ن المو فين العموميين من  اللوائ  المعنية باطاعات معينة لبعا الهيئات اإلدارية. ورغم أن الكاميرون لديها نااز يم ص
 ل. اإلاالغ عن أفعال فساد على المستور المؤسسي، إال أنهم غير ملزمين قانونا  باإلاالغ عن تلك األفعا 

ًـايوقـد أنشــــــــــــــ  ناـاز   2006/003لمو فين العموميين بموجـب الاـانون رقم ـبا اإلفصــــــــــــــاي عن الموجودات ال
ــادر في   ــاســــي للًدمة المدنية 2006نيســــان/أاريل  25الصــ ــافة إلى ذلك الاانون، يتضــــمن النااز األســ . وباإلعــ

ــال  )المادتان  ــارب المصــــ ــأن اإلجراقات الواجب اتباعها في ةالة تضــــ ــئت لجنة 38و 37أة اما  بشــــ (. وقد أنشــــ
، 2006نيســـــان/أاريل  25الصـــــادر في  2006/003اإلفصـــــاي عن الممتلكات والموجودات، عمال بالاانون رقم  

ــســــي على ســــجالت الهدايا في  ــفاق الطابع المؤســ ــلوع بطعــ ــم  مدونات قواعد الســ ولكنها لم تبدأ عملها بعد. وتســ
   والرشوة.الهيئات العامة من أجل معالجة مسائل تضارب المصال

ــلطات العامة مجلســـا  تأديبيا  دائما  للًدمة المدنية.  ــأت السـ ــي للًدمة المدنية، أنشـ ــاسـ ــافة إلى النااز األسـ وباإلعـ
من النااز األسـاسـي للًدمة المدنية على العاوبات التي تففرض على المو فين المدنيين    100-92وتنص المواد 

( 42و 36و  30و 20-17لصــــــــلة من الاانون الجنائي )المواد المدانين بســــــــوق الســــــــلوع. وتنطبق األة از ذات ا
 على األفعال التي تندرج في إةار الاانون الجنائي.

 من المرســــــــوز رقم 5من الدســــــــتور والمادة   37من المادة  2وتار الكاميرون مبدأ اســــــــتاالل الاضــــــــاق )في الفارة  
لًدمة الاضــــائية، بصــــيغت  المعدلة األســــاســــي لنااز ال، الا  ينص على 1995آذار/مارس  8المؤرخ  95/048

 (.2004/080 بموجب المرسوز رقم

ويفعيَّن الاضــاة وفاا  للشــروط المنصــوي عليها في الفصــل الثاني من النااز األســاســي للًدمة الاضــائية والنااز 
 من النااز األساسي للًدمة الاضائية(. 11األساسي للًدمة المدنية )المادة 

تشـــــرين الثاني/نوفمبر   26الصـــــادر في   014-82ويعمل مجلس الاضـــــاق األعلى، المنشـــــأ بموجب الاانون رقم 
،  014-82من الاانون رقم  13، كهيئة تأديبية للاضــــاة الاين يرتكبون مًالفات خاعــــعة للتأديب )المادة 1982

ــائية(. ويرأس ذلك المجلس رئيس الجمهورية ويتكون    62و 46والمادتان  ــي للًدمة الاضــــــــ ــاســــــــ من النااز األســــــــ
أعضاؤه من و ير العدل وثالثة نواب تعينهم الجمةية الوةنية وثالثة قضاة وشًص واةد يعين  رئيس الجمهورية 

 3امون و ير العـدل )المـادة (. ويتبع المـدعون العـ 1982لعـاز   014-82من الاـانون رقم  1من المـادة  3)الفارة 
ــوز رقم  ــيغت    1995آذار/مارس  8المؤرخ   95/048من المرسـ ــائية، بصـ ــي للًدمة الاضـ ــاسـ المتعلق بالنااز األسـ

 (. 2004/080المعدلة بالمرسوز رقم 

نااز تاييم سنو  )الفصل السابع من النااز األساسي للًدمة الاضائية(. وينص الاانون على أيضا   أنشأت الكاميرون و 
 من النااز األساسي للًدمة الاضائية(.    19- 17تدريب أولي قبل ادق الًدمة وتدريب أثناق ا )المواد 
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كل المحتملة المتعلاة وال تملك الكاميرون مدونة قواعد سلوع للاضاة. و ناع بعا الاواعد التي تطبق على المشا
 من النااز األساسي للًدمة الاضائية(. 23و 16و 15بعدز التوافق أو تضارب المصال  )المواد 

 
 

 (  9المشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية )المادة   

تشــمل المبادا التي تنام شــؤون المشــتريات العمومية مبدأ ةرية تاديم العطاقات بشــأن المشــتريات العمومية، والمســاواة  
 2018/366من المرســـــــــوز رقم   2في المعاملة اين مادمي العطاقات، وشـــــــــفافية اإلجراقات، والكفاقة والنزا ة )المادة 

قانون المشــــــــــتريات العمومية(. ويجب أن تمن  العاود العامة التي تزيد   الا  يرســــــــــي   2018ةزيران/يوني    20المؤرخ 
ــتريات العمومية( اناق على   4ماليين فرنك من فرنكات الجماعة المالية األفريةية )المادة   5قيمتها على  من قانون المشـ

ـــية )الـمادتان  ــتريات العمومـية( أو باالتفـ   74و   73عملـية تـاديم عـطاقات تـنافســـــــــــ اق المـباشـــــــــــــر، الا   من قانون المشـــــــــــ
ـــية )الـمادة  ال  ـــمل فـئات اـلدعوات إلى تـاديم    108يتطـلب دعوة ـعاـمة لتـاديم عطـاقات تـنافســـــــــــ من نفس الـاانون(. وتشـــــــــــ

العطاقات إجراق مناقصـات مفتوةة، ومناقصـات محدودة، ومناقصـات تنافسـية، وةلب عروض على مرةلتين. ويم ن  
 من ذلك الاانون.   109محددة مدرجة في المادة   تطبيق إجراقات مباشرة إلرساق المناقصة في ةاالت 

ويجــب أن تنص الــدعوات إلى تاــديم العطــاقات، في جملــة أمور، على الم ــان الــا  يم ن فيــ  االةالع على 
وثائق المناقصــــــة، والشــــــروط التي تفرفا فيها العطاقات، والمعايير التي تح م تأ يل مادمي العطاقات أو تاييم  

العطاقات في نشــــــرة المشــــــتريات العمومية  وتنشــــــر الدعوات إلى تاديمنفس الاانون(.  من 86العطاقات )المادة 
ــورات إعالمية أخرر ذات  ــر ا في منشـ ــتريات العمومية، ويم ن نشـ ــؤولة عن تنايم المشـ ــادرة عن الهيئة المسـ الصـ

 من نفس الاانون(. 88انتشار واسع النطاق )المادة 

ــتراق العمومي الًاصـــــة ب  )المادة ويتحمل كل كيان المســـــؤولية عن إجراقات اال من نفس الاانون(. وتتولى   6شـــ
 الو ارة المعنية باالشتراق العمومي مسؤولية تنايم آليات االشتراق العمومي وةسن سير عملها.

ويجو  للمرشــــــــــــــحين أو مادمي العطاقات الاين يعتادون أنهم عوملوا معاملة غير عادلة في عملية االشــــــــــــــتراق، 
ي وصـــــــــلت إليها تلك العملية، أن يادموا ةعنا  إلى الســـــــــلطة المتعاقدة أو الســـــــــلطة المتعاقدة ةســـــــــب المرةلة الت 

من نفس الاانون(. وقرارات لجنة االســـــــتعراض غير ملزمة  170المفوعـــــــة أو لجنة اســـــــتعراض الطعون )المادة 
 من نفس الاانون(. 49)المادة 

 لين في مجال المشتريات أو تدريبهم. ولم تضع الكاميرون إجراق محددا الختيار المو فين العام

كــانون   26الصـــــــــــــــادر في  2007/006وفيمــا يتعلق بعمليــة إعــداد الميزانيــة، أنشــــــــــــــ  ناــاز عمال بــالاــانون رقم 
ياوز بموجب  المراقبون الماليون اتاديم تاارير عن اإليرادات والنفاات ويحدد آلية وعــــــــــع   2007األول/ديســــــــــمبر 

 الميزانية. ومشاركة المجتمع في عملية وعع الميزانية محدودة. 

وتعتمـد خالل االجتمـاعـات  ويتعين على كـل وكـالـة عمومـية تتلاى تمويال من الـدولـة أن تضـــــــــــــع ميزانـية مؤقـتة تـناق  
الســــــــاباة إلعداد الميزانية. وبعد االنتهاق من المداوالت، يادز مشــــــــروع الميزانية إلى الجمةية الوةنية ومجلس الشــــــــيوخ  
للنار في . ويادز الاانون المتعلق بمشــــــروع الميزانية في نفس الوقت الا  يادز في  مشــــــروع الاانون المتعلق باســــــتًداز  

 باة، الا  تضع  شةبة مراجعة الحسابات في المح مة العليا للكاميرون. مًصصات السنة السا 

اللوائ  المنامة لشـؤون مجلس االنضـباط   2008كانون الثاني/يناير  17المؤرخ  2008/028ويحدد المرسـوز رقم 
 المالي والميزانية وسير عمل .

ــار  ــيق المشـ ــأن تنايم وتنسـ ــبية لمنامة مواقمة قوانين األعمال والكاميرون ةرف في الاانون الموةد بشـ يع المحاسـ
(. ويستًدز نااز المحاسبة 24في أفريةيا، كما أنها تستًدز النااز المحاسبي الا  وععت  تلك المنامة )المادة 

العاز للدولة معايير ذلك النااز المحاســـــــبي. ومن أجل الحفاال على ســـــــالمة الســـــــجالت، تحتف  شـــــــةبة مراجعة 
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المتعلاة باإلنفاق العاز واإليرادات العامة للحيلولة دون  مســــــتنداتالعليا في الكاميرون بال الحســــــابات في المح مة
 من الاانون الجنائي. 314من المادة  1والفارة  144تزوير ا. وترد العاوبات على التزوير في المادة 

 
 

 (  13و 10إاالغ الناس  مشاركة المجتمع )المادتان   

اتًات الكاميرون عدة خطوات لتم ين عامة الناس من الحصـــــــــول على معلومات عن األنشـــــــــطة الح ومية من 
مواقع على شــب ة االنترنت ومن وةدات االتصــال الموجودة في كل مؤســســة عامة. كما أنشــأت وةدات إعالمية 

 عالقات اإلعالمية وتتعهد نشرة رسمية تنشر فيها الارارات الح ومية. في المؤسسات العامة تتولى ال

وتنشــــر وةدات م افحة الفســــاد في جميع أنحاق البلد تاارير ســــنوية تدرج في التارير الوةني الا  تنشــــره اللجنة 
في المطالبة الوةنية لم افحة الفســـــاد ســـــنويا . إال أن  لم يصـــــدر بعد قانون لحرية اإلعالز يمن  المواةنين الحق  

 بالحصول على المعلومات والوثائق ذات المصلحة العامة.

وي رس دســـتور الكاميرون مبدأ ةرية تكوين الجمةيات. وفيما يتعلق بالمجتمع المدني، أنشـــأت اللجنة الوةنية لم افحة 
وللجنة أيضــــا م تب وخا  .  2008الفســــاد وجهات معنية االئتالف الوةني لم افحة الفســــاد في تشــــرين الثاني/نوفمبر 

 تتلاى من خالل  الش اور والبالغات. ( www.conac.cm( وموقع على شب ة اإلنترنت ) 1517ساخن مجاني ) 

ولضــمان مشــاركة الجهات الفاعلة غير الح ومية والاطاع الًاي والمجتمع المدني في م افحة الفســاد، اتًات اللجنة 
رابطة أرباب العمل الكاميرونيين، و يئة تنايم المشـتريات العمومية، والمدرســة  التدااير التالية: توقيع اتفاقات شـراكة مع 

الوةنية العليا للهندســة، والمدرســة الوةنية العليا للبريد واالتصــاالت  وإنشــاق تحالف األعمال عــد الفســاد، و و منصــة 
الف الوةني لم افحة الفســــــاد،  تجمع اين الاطاعين العاز والًاي وتوةد جهود ما في م افحة الفســــــاد  وإنشــــــاق االئت 

ضم ممثلين عن ت  ا و و منصة عامة للمجتمع المدني تسعى إلى تحايق نفس أ داف تحالف األعمال عد الفساد ولكنه 
ــالة إخبارية منتامة بعنوان  النشـــــرة  ــافة إلى تحرير ونشـــــر رســـ المجتمع المدني الكاميروني. وعالوة على ذلك، وباإلعـــ

ــة  اإلخبارية للجنة الوةنية لم  ــاد ارامج إذاعية وتلفزيونية خاصــ ــي  اللجنة الوةنية لم افحة الفســ ــتضــ ــاد ، تســ  افحة الفســ
هج الواجب وقد صـــــممت تلك البرامج اهدف تثةي  العامة بشـــــأن مًاةر الفســـــاد، والنف (. Espace CONACباللجنة ) 

 مناسب عن المًالفات. ال بالغ ال اتباعها إ اق الفساد، وإجراقات تاديم 

أيضا  في كل عاز ةلاات عمل كوسيلة لوعع خطا إقليمية لم افحة الفساد وتاييم تنفيا ا، تشارع  وتنام اللجنة 
فيهـا جميع الجهـات الفـاعلـة اإلقليميـة. كمـا أنهـا تعمـل مع األوســـــــــــــــاط التعليميـة بـأكملهـا لتنفيـا البرنـامج الوةني 

يع المســتويات، من رياض األةفال إلى للتثةي  بشــأن النزا ة. وتدرس النمائا التدريبية المعتمدة للطالب من جم
 الجامعات وفي مدارس التدريب المهني.

وقد أنشـــــأت الح ومة منتدر األعمال التجارية في الكاميرون، و و منتدر لتعزيز تبادل ايراق وصـــــنع الارار اين  
 -ها عامة الناس يشارع في  -الح ومة والاطاع الًاي. وينبغي أن ترافق  اه المبادرة اإليجااية مناقشة مفتوةة  

 ةول الارارات الح ومية. 

ولم تكن الكاميرون، وقت إجراق الزيارة الاطرية، قد سـنت قانونا  بشـأن ةرية المعلومات يمن  المواةنين الحق في 
 المطالبة بالحصول على المعلومات والوثائق التي تهم العامة.

 
 

 (12الاطاع الًاي )المادة   

ًـاي ألة ـاز الاـانون رقم   2003تمو /يوليـ   10المؤرخ   008-2003تًضــــــــــــــع عالقـات الح ومـة بـالاطـاع ال
ًـا ـا منامـة مواقمـة قو  ن األعمـال التجـارـية في أفريةـيا اني المتعلق بمعـاقـبة منته ي بعا الاوانين الموةـدة التي تت

 .2005أيار/مايو  31 المؤرخ 2005/187( وألة از المرسوز رقم 30و 17و 8)المواد 
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والوكالة الوةنية للتحةياات المالية  ي دائرة اســـتًبارات مالية عامة تابعة لو ارة المالية. و ي تتمتع باالســـتااللية 
ــائل التي تاع عــــــمن اختصــــــاصــــــها. وتتمثل مهمتها في تجهيز المعلومات التي ت    تي المالية والو يلية في المســــ

ــياق م افحة غســـل تحديد مصـــدر األموال أو ةبيعة الع مليات الواردة في أ  تارير عن معامالت مشـــبو ة في سـ
من المرســوز  3و 2األموال واإلر اب وإةالة تلك المعلومات، عند االقتضــاق، إلى الســلطات المًتصــة )المادتان 

 (. 2005أيار/مايو  31المؤرخ   2005/187رقم 

تحســــين معايير اإلاالغ المالي ومراجعة الحســــابات يتم باألســــاس غير أن تناول المســــائل المتعلاة بمنع الفســــاد و 
بــالتعــاون اين الكيــانــات الح وميــة، وليس اين الســــــــــــــلطــات والاطــاع الًــاي. ويتعين على الكــاميرون أن تعز   
التدااير المتًاة للحفاال على النزا ة داخل كيانات الاطاع الًاي ومنع إســــــــــــاقة اســــــــــــتًداز اإلجراقات المتعلاة 

 الكيانات الًاصة.اتنايم 

 وال تسم  الكاميرون بًصم النفاات التي تمثل رشاور من الضرائب.

 
 

 (14تدااير منع غسل األموال )المادة   

اعتمدت الكاميرون نهجا  شـــــــامال  في تجريم غســـــــل األموال بحيا تعتبر قوانين وأنامة الكاميرون أ  جريمة من 
  اا النوع جريمة أصلية. 

ــافحــــــة غســـــــــــــــــــل األموال من خالل الالئحــــــة  ــا لم ــــ ــانونيــــ ــارا قــــ ــاميرون إةــــ ــعــــــت الكــــ رقم  التنايميــــــة وقــــــد وعـــــــــــ
01/CEMAC/UMAC/CM   ــا أفريةيا ــلحة في وســ ــار األســ ــل األموال وتمويل اإلر اب وانتشــ المعنية بمنع وقمع غســ

 اه الالئحة مســــتمدة إلى ةد كبير من أة از فرقة العمل أة از )الئحة الجماعة االقتصــــادية والنادية لوســــا أفريةيا(. و 
ا أفريةيا. وعلى الصـــــــــعيد الوةني،  المعنية باإلجراقات المالية وفريق العمل المعني بم افحة غســـــــــل األموال في وـســــــــ 

بشــأن تنايم الوكالة الوةنية للتحةياات المالية وســير    2005أيار/مايو   31المؤرخ   2005/187يتضــمن المرســوز رقم 
ــية المتعلاة اتحديد  الزبائن عملها أة اما بشـــــــأن تحديد  وية  . وتتضـــــــمن التشـــــــريعات الوةنية أة از  اا النااز الرئيســـــ

نتفع النهائي، وعدز قبول فت  ةســـــــابات مجهولة المصـــــــدر، واتباع نهج قائم على تحديد المًاةر، ووعـــــــع المالك الم 
من الئحة الجماعة االقتصـادية والنادية    38إلى    36األشـًاي المعرعـين سـياسـيا، ونااز اإلاالغ. وتنص المواد من  

 ذات الصلة. المستندات فا ها ب لوسا أفريةيا على تحاق المؤسسات المالية من التحويالت البرقية واةت 

والكاميرون عضو في المنامة الدولية للشرةة الجنائية )اإلنتربول( وفي مجموعة إيغمونت لوةدات االستًبارات 
المالية. وينفَّا التعاون مع الســلطات األخرر من خالل مراســلين معينين داخل الكيانات الح ومية. وتيســر الوكالة 

 ة تبادل المعلومات عن المعامالت المشبو ة اين الوسطاق الماليين.الوةنية للتحةياات المالي 

وفيما يتعلق بالتدااير التي يم ن تطبياها لكشــف ورصــد ةركة الناد والصــ وع الااالة للتداول عبر الحدود، تفعمل 
 5غ بمبلغ من الئحة الجماعة االقتصــــــــادية والنادية لوســــــــا أفريةيا، التي تحدد عتبة اإلاال 15الكاميرون المادة 

من تلك الالئحة على التحاق  38إلى  36ماليين فرنك من فرنكات الجماعة المالية األفريةية. وتنص المواد من 
 من  وية الزبائن والمالكين المنتفعين.  

 
 

 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  - 2-2 

العامة وشــب  العامة، وكالك في المؤســســات إنشــاق وتفعيل وةدات لم افحة الفســاد في جميع المؤســســات   • 
 (.6من المادة  1اإلدارية )الفارة 

ــاد )الفارة   •  ــياق التحةياات في ادعاقات الفسـ ــتندات دون عوائق في سـ  2تًويل ســـلطة الحصـــول على المسـ
 (.6من المادة 

 (. 10 إنشاق مواقع على شب ة اإلنترنت لجميع مؤسسات الاطاع العاز )الفارة )أ( من المادة • 
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 التحديات التي تواجه التنفيذ  - 2-3 

 يفوَصى بأن تاوز الكاميرون بما يلي:

، الا  ينص على إنشـــاق اللجنة الوةنية لم افحة الفســـاد، إلى 2006/088تحويل المرســـوز الرئاســـي رقم  • 
 (.6من المادة  1، والفارة 5من المادة  1نص تشريعي بطصدار قانون ارلماني )الفارة 

 (.6من المادة  2عمان استارار قيادة المؤسسة المسؤولة عن التصد  للفساد )الفارة  • 

ــتراتيجية الوةنية لم افحة  •  ــاد فيما يتعلق باالســـــــــ ــتااللية عمليات اللجنة الوةنية لم افحة الفســـــــــ تعزيز اســـــــــ
تحةيااتها في الفســاد إلى الرئيس، الفســاد، ال ســيما في الحاالت التي يفطلب فيها من اللجنة أن تادز نتائج 

 (.6من المادة  2الا   و سلطة سياسية )الفارة 

ــلوع المو فين العموميين )الفارة  •  من  3اإلةاةة علما  بالمبادرات الدولية، مثل المدونة الدولية لاواعد الســــــــ
 (.8المادة 

ن المو فين  •  العموميين من اإلاالغ عن أفعال الفســـــــاد داخل النار في تاديم دعم قانوني للنااز الا  يم ص
 (.8من المادة  4المؤسسات )الفارة 

الممتلكات والموجودات ونااز اإلاالغ عن الموجودات لتعزيز  اإلفصـــــــــــــاي عن الســـــــــــــعي إلى تفعيل لجنة   • 
 (.8من المادة  5النزا ة في الشؤون العامة )الفارة 

 (. 9من المادة   1الطعون داخل نااز االشتراق العمومي )الفارة إنشاق نااز داخلي فعال ومستال للمراجعة و  • 

 (.9من المادة  1وعع إجراقات مالئمة الختيار وتدريب المو فين المسؤولين عن المشتريات )الفارة  • 

إقرار الحق في الحصـول على المعلومات واتًاذ تدااير لحماية ةرية وسـائل اإلعالز وةرمة الًصـوصـية  • 
 (.13والمادة  10من المادة )الفارة )أ( 

التأكد من تضــمين تاارير األنشــطة الســنوية التي تورد تفاصــيل عن ةاالت الفســاد على الصــعيد الوةني  • 
تحليالت لمًاةر الفســاد في الاطاع العاز، مع إارا  نااط الضــعف والتدااير المتًاة للتًلي  من ةدتها 

 (.10)الفارة )ج( من المادة 

نام جمع البيانات بحيا يم ن إدراج ةاالت الفســــــــــــاد في التاارير الدورية عن مًاةر مواصــــــــــــلة تعزيز  • 
 (.10)الفارة )ج( من المادة  امةالع اتالفساد في اإلدار 

تعزيز اســـتاالل الاضـــاق، اوســـائل منها إصـــالي ةرياة تشـــ يل مجلس الاضـــاق األعلى بحيا ال يًضـــع  • 
 (.11لتدخل السلطات األخرر )المادة 

لة تعزيز نزا ة الاضــاق، اوســائل منها اعتماد مدونة قواعد ســلوع للاضــاة، وعــمان ةصــول مو في مواصــ  • 
 (.11الجها  الاضائي على التدريب الكافي في  اا المجال )المادة 

ــاد وتحســـــــــــين معايير اإلاالغ المالي  •  تعزيز التعاون اين الســـــــــــلطات والاطاع الًاي من أجل منع الفســـــــــ
 (.12الحسابات )المادة ومراجعة 

 
 

 االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحد ِّدت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية  - 2-4 
 

 .10أشارت الكاميرون إلى أنها بحاجة إلى مساعدة تانية لتنفيا المادة  • 
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 الفصل الخامس: استرداد الموجودات  - 3 
 

 االستعراض مالحظات على تنفيذ المواد قيد  3-1 
 

 (59و 56و 51ة م عاز  التعاون الًاي  االتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة األةراف )المواد   

ليس لدر الكاميرون قانون يعنى تحديدا  باسترداد الموجودات. ويفنفا التعاون الدولي على أساس قانون اإلجراقات 
ــادية ــا أفريةيا، والمعا دات الثنائية والمتعددة األةراف   الجنائية، والالئحة التنايمية للجماعة االقتصـ والنادية لوسـ

ذات الصلة، وال سيما اتفاق التعاون الاضائي المبرز اين الدول األعضاق في الجماعة االقتصادية والنادية لوسا 
ــا ــال  عن ذلك، تكتســــــب المعا دات أو االتفاقات المصــــ ــمل جميع الجرائم الجنائية. وفضــــ دق أو أفريةيا، الا  يشــــ

الموافق عليها ةسـب األصـول )بما يشـمل االتفاقية( فور نشـر ا، ةجية أعلى من ةجية الاوانين الداخلية، ويجو  
 من الدستور(.  45)المادة  مباشرةتطبياها 

من الئحة   82ويجو  للوكالة الوةنية للتحةياات المالية، اوصـــــفها عضـــــوا في مجموعة إيغمونت، وعمال بالمادة 
 تصادية والنادية لوسا أفريةيا، أن تتبادل المعلومات اناق على الطلب أو بصورة تلاائية. الجماعة االق

 
 

 (58و 52منع وكشف إةالة العائدات المتأتية من الجريمة  وةدة المعلومات االستًبارية المالية )المادتان   

من الئحة الجماعة االقتصــــــــــادية والنادية لوســــــــــا أفريةيا على التحاق من  وية الزبائن.    32إلى    29تنص المواد من 
وعندما ال تكون المؤسـسـات المالية متأكدة من أن الزبون يتصـرف باألصـالة عن نفسـ ، فعليها أن تسـتًدز كل الوسـائل  

 ماعة االقتصادية والنادية لوسا أفريةيا(.  من الئحة الج   33لتحديد  وية المالك المنتفع )المادة 

ــيا  معرَّفون في المادة  ــياســ ــون ســ ــًاي المعرعــ ــا أفريةيا.  1واألشــ ــادية والنادية لوســ من الئحة الجماعة االقتصــ
ــيا  من المواةنين واألجانب، وكالك العاملين في المنامات  ــياســ ــين ســ ــًاي المعرعــ ــمل ذلك التعري  األشــ ويشــ

من الئحة الجماعة االقتصـادية  60شـًاي المعروفين بارابة ارتباةهم اهم. ووفاا  للمادة الدولية وأفراد أسـر م واأل
والنادية لوســــــــا أفريةيا، يجب على المؤســــــــســــــــات المالية أن تنفا إجراقات مالئمة، من دون تحديد ا، وأن تكفل 

 إخضاع األشًاي المعرعين سياسيا  لعملية فحص دقيق ومستمر.

من الئحـة الجمـاعـة االقتصـــــــــــــــاديـة  35قيق فيمـا يتعلق ابعا المعـامالت )المـادة ويجـب إجراق عمليـة فحص د
والمعامالت، على النحو المبين  الزبائن والنادية لوســــــــــا أفريةيا( وينبغي تعزيز العناية الواجبة فيما يتعلق ابعا 

 من الالئحة.  43في المادة 

ــســــــــات الم الية بأســــــــماق األشــــــــًاي الاين ينبغي أن تًضــــــــع ولم تفبلغ الوكالة الوةنية للتحةياات المالية المؤســــــ
ــلطات أن  ــاباتهم لفحص دقيق. وفيما يتعلق باوائم عاوبات مجلس األمن التابع لامم المتحدة، ذكرت الســـــــــ ةســـــــــ

 و ارة الًارجية تحيل فعليا  قوائم األشًاي المعنيين إلى السلطات الرقااية. 

ــادية والنا  38وتنص المادة  ــتندات لمدة من الئحة الجماعة االقتصــ ــا أفريةيا على واجب االةتفاال بالمســ دية لوســ
سـنوات اعتبارا  من وقت إغالق الحسـابات أو إنهاق العالقات مع الزبائن. وال يحار إنشـاق مصـارف ليس لها  10

حار إنشــــــــاق عالقات مراســــــــلة مع يف في ةين  ،ةضــــــــور ماد  وال تنتســــــــب إلى مجموعة مالية خاعــــــــعة للرقابة
المؤســــســــات المالية بأن تكفل عدز إقامة عالقات مصــــرفية مراســــلة مع أجانب يســــمحون  تلززو  ،مصــــارف و مية

 من الئحة الجماعة االقتصادية والنادية لوسا أفريةيا(. 58باستًداز ةساباتهم من قبل مصارف و مية )المادة 

شـــــــــأن ب  003/2006 من الاانون رقم 2من الدســـــــــتور والمادة  66في المادة  المحددينويجب على المســـــــــؤولين 
أن يعلنوا عن ممتلكاتهم وموجوداتهم داخل الكاميرون أو خارجها في اداية   والموجوداتاإلفصــاي عن الممتلكات 

(. وإجراقات 003/2006من الاانون رقم  4و 3من الدســــتور والمادتان  66ونهاية فترة واليتهم أو عملهم )المادة 
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(. غير أن نااز 003/2006من الاانون رقم  8من المادة  3والموجودات ســرية )الفارة  اإلفصــاي عن الممتلكات
 اإلفصاي ذاع لم يبدأ العمل ب  بعد.

من الئحة الجماعة االقتصــادية والنادية  83وواجب اإلاالغ عن المعامالت المشــبو ة منصــوي علي  في المادة 
لوســــــــــا أفريةيا. وتتولى الوكالة الوةنية للتحةياات المالية المســــــــــؤولية عن تلاي التصــــــــــريحات من األشــــــــــًاي 

من  66، والمادة 2005أيار/مايو  31المؤرخ   2005/187من المرسوز رقم  14الًاععين لهاا الواجب )المادة 
الئحة الجماعة االقتصــــادية والنادية لوســــا أفريةيا( ويجو  لها أن تطلب من أ  فرد أو كيان قانوني أن يزود ا  

 من الئحة الجماعة االقتصادية والنادية لوسا أفريةيا(.  66من المادة  3بأ  معلومات في ةو ت  )الفارة 

ــلين    -ية للتحةياات المالية مو فون ولدر الوكالة الوةن  ــم  المراسـ ــات  -يعرفون باسـ ــسـ م لفون بالعمل في المؤسـ
المصرفية والمالية وشركات التأمين وشركات تحويل األموال فيرسلون لها تاارير عن المعامالت المشبو ة بمجرد 

 (.2005/187من المرسوز رقم  14و 13اكتشاف أ  نشاط مشبوه )المادتان 

من الئحة الجماعة االقتصـــادية والنادية لوســـا أفريةيا، يم ن للوكالة الوةنية للتحةياات   73و 72ووفاا  للمادتين 
المالية أن تبلغ المدعي العاز عندما تشـــير تحةيااتها إلى وقائع قد تشـــ ل جريمة غســـل عائدات جريمة أو تمويل 

ــادـية والناـدـية  73المـادة إر ـاب. ويتعين على المـدعي العـاز عـند ـا إقـامـة الـدعور ) من الئحـة الجمـاعـة االقتصــــــــــــ
لوســــــــــــــا أفريةـيا(. ويجو  للوكـاـلة الوةنـية للتحةيـاات المـالـية أن ـتأمر ـبطيـااف معـامـلة تكون موعــــــــــــــوع االغ عن 

 من الئحة الجماعة االقتصادية والنادية لوسا أفريةيا(. 74ساعة )المادة  48معاملة مشبو ة لمدة 
 
 

االسترداد المباشر للممتلكات  آليات استرداد الممتلكات من خالل التعاون الدولي في مجال المصادرة  تدااير   
 ( 55و 54و 53التعاون الدولي ألغراض المصادرة )المواد 

رغم أن التشـــــــريعات الوةنية في الكاميرون ال تنص صـــــــراةة على إم انية اتًاذ دول أجنبية إلجراقات قانونية، 
ت الح ومية ذكرت أن  ال يوجد نص قانوني يمنعها من الةياز االك. ومن ثم، يجو  للدول األجنبية إال أن السلطا

أن تســـتهل إجراقات قانونية وتًضـــع للنااز الداخلي العاز، بما في ذلك االلتزاز بطثبات مصـــلحة مشـــروعة وةاها 
ــمن الادرةف عل ــجل لدر ناابة المحامين المحلية. وتتضـــــــ ــفها ةرفا  في في أن يمثلها محاز مســـــــ ــرفها اوصـــــــ ى تصـــــــ

اإلجراقات الاــانونيــة الاــدرَة على رفع دعــاور مــدنيــة أمــاز المحــاكم الوةنيــة بميــة إثبــات الحق في ممتلكــات أو 
من قــانون   385من الاـــانون المـــدني والمـــادة  1382ملكيتهـــا أو للمطـــالبـــة بــالتعويا عن األعــــــــــــــرار )المـــادة 

راق الزيـارة الاطريـة لم تكن قـد ةـدثـت ةـالـة من  ـاا الابيـل. ومن ثم لم اإلجراقات الجنـائيـة(. ايـد أنـَّ  في وقـت إج
 )ج( من االتفاقية. 53تنفصلا الكاميرون المادة 

ــل عائدات الجريمة )المادة  ــادر عن مح مة في دولة ةرف أخرر فيما يتعلق بغســ ــادرة صــ ويجو  تنفيا أمر مصــ
ــا أفريةيا 153 ــادية والنادية لوســـ ــادر عن من الئحة الجماعة االقتصـــ ــادرة آخر صـــ (. ويجو  تنفيا أ  أمر مصـــ

من الاــانون الجنــائي، التي تتعلق بــطنفــاذ األة ــاز األجنبيــة. وال ينص الاــانون على  16دولــة أجنبيــة وفاــا للمــادة 
 المصادرة دون إدانة جنائية.

ويجو  أيضــــــا  من الاانون الجنائي.   16ويجو  تنفيا أمر تجميد أو ةجز صــــــادر عن مح مة أجنبية وفاا للمادة 
ــتنادا إلى المادة  ــاعدة متبادلة ألغراض الحجز اســــ ــادية والنادية   141تنفيا ةلب مســــ من الئحة الجماعة االقتصــــ

ــاس المادة  ــل األموال وتمويل اإلر اب، أو على أســ ــا أفريةيا، التي تنطبق على الطلبات المتعلاة بغســ  200لوســ
نابات قضــــائية صــــادرة عن محاكم أجنبية. ويم ن ةلب اتًاذ من قانون اإلجراقات الجنائية، التي تتعلق اتنفيا إ

من الئحة   152تدااير اةترا ية تمهيدا لعملية مصــادرة متصــلة بغســل أموال أو تمويل إر اب على أســاس المادة 
 الجماعة االقتصادية والنادية لوسا أفريةيا. 
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ــادرة من دولة أخرر، فال ي   2و  1م ن تاييم مدر تطبياها للفارتين وبما أن الكاميرون لم تتلق بعد أ  ةلب مصـــــ
ــمون   142من االتفاقية. وتحدد المادة  55من المادة  ــا أفريةيا مضـ ــادية والنادية لوسـ من الئحة الجماعة االقتصـ

ــل األموال أو تموـيل اإلر ـاب. وال يحـدد قـانون اإلجراقات  ــاعـدة الاـانونـية المتـبادلـة المتعلاـة بغســــــــــــ ةلـبات المســــــــــــ
ــاعدة الاانونية المتبادلة. ويجو  تطبيق االتفاقية الجنائية المضـــــــــــمون الم طلوب للطلبات األخرر المتعلاة بالمســـــــــ
 من الدستور. 45مباشرة بموجب المادة 

ــلة في وقت إجراق االســـــتعراض. وال تشـــــترط الكاميرون وجود  وقد قدَّمت الكاميرون نســـــًا  من قوانينها ذات الصـــ
 ر في  اا الشأن.معا دة خاصة بالمصادرة والحجز التًاذ تدااي 

وال تنص التشـــــــــريعات الوةنية في الكاميرون صـــــــــراةة على إم انية من  الدولة الطرف الطالبة فرصـــــــــة لعرض 
ةججهـا لببـااق على ـتداير اةترا   قـبل رفع ذـلك الـتداير. غير أن  ـاا الواجـب ينشــــــــــــــأ عن التطبيق المـباشــــــــــــــر  

من  153من الاـانون الجنـائي والمـادة  77يـة والمـادة من قـانون اإلجراقات الجنـائ  403لالتفـاقيـة. وتحمي المـادة 
 الئحة الجماعة االقتصادية والنادية لوسا أفريةيا ةاوق األةراف الثالثة الحسنة النية. 

 
 

 (57إرجاع الموجودات والتصرف فيها )المادة   

رون التصـــــــرف في الممتلكات  من الئحة الجماعة االقتصـــــــادية والنادية لوســـــــا أفريةيا، يجو  للكامي   154للمادة  ا  ووفا 
المصــــادرة في إقليمها والمتعلاة بجريمة غســــل األموال أو تمويل اإلر اب اناق على ةلب ســــلطات أجنبية، ما لم ينص 
اتفــاق مع الــدولــة الطــالبــة على خالف ذلــك. وفيمــا يتعلق بــالجرائم األخرر المنصـــــــــــــوي عليهــا في االتفــاقيــة، أكــدت 

 ميرون أن تعيد الممتلكات المصادرة في التطبيق المباشر لالتفاقية.  السلطات الح ومية أن  يجو  للكا 

وتحاى ةاوق األةراف الثالثة الحســـــــــــنة النية وةاوق المالكين الشـــــــــــرعيين بالحماية بموجب المواد الماكورة أعاله من 
ا. وتنفَّا ةلبات التعاون،  قانون اإلجراقات الجنائية والاانون الجنائي والئحة الجماعة االقتصــــــادية والنادية لوســــــا أفريةي 

من ةـيا المـبدأ، ـادون مـااـال. ومع ذـلك، ال يوـجد ـما يمنع الـكاميرون من أن تاتطع نفـاات معاوـلة تكون ـقد تكـبدتـها في  
 عمليات التحايق أو المالةاة أو اإلجراقات الاضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو التصرف فيها. 

 اتفاقات أو ترتيبات بشأن تااسم الموجودات.ولم تبرز الكاميرون أ  

 
 

 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  - 3-2 

يجو  للوكــالــة الوةنيــة للتحةياــات المــاليــة أن تطلــب من أ  فرد أو كيــان قــانوني خــاي أن يزود ــا بــأ    • 
من  66المادة من  3معلومات في ةو ت  من شـــــــأنها أن تدعم اإلاالغ عن المعامالت المشـــــــبو ة )الفارة 

 الئحة الجماعة االقتصادية والنادية لوسا أفريةيا(.
 
 

 التحديات التي تواجه التنفيذ  - 3-3 

 يفوَصى بأن تاوز الكاميرون بما يلي:

 1تحديد  وية المالكين المنتفعين بصــورة منهجية ادل االقتصــار على الحاالت التي يشــوبها الشــك )الفارة   • 
 .(52من المادة 

ــأن تــدااير العنــايــة الواجبــة المعز ة التي يتعين تطبياهــا على بعا الزبــائن  اعتمــاد  •  مبــادا توجيهيــة بشـــــــــــــ
من الئحة الجماعة االقتصـــــــــــــادية والنادية لوســـــــــــــا أفريةيا  43والمعامالت، على النحو المبين في المادة 

 (.52)أ( من المادة  2)الفارة 
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ون الداخلي، اهوية األشًاي الاين ينبغي أن تًضع إاالغ المؤسسات المالية، على نحو يتوافق مع الاان  • 
 (.52من المادة  2ةساباتهم لفحص دقيق )الفارة 

من  4ةار إنشـاق مصـارف ليس لها ةضـور ماد  وال تنتسـب إلى مجموعة مالية خاعـعة للرقابة )الفارة  • 
 (.52المادة 

من خالل إنشــاق نااز فعال لبفصــاي عن من الدســتور  66النار في اتًاذ التدااير الال مة لتنفيا المادة  • 
( وعــمان أن يشــمل  اا النااز 52من المادة   5لمو فين العموميين المعنيين )الفارة خاي باالموجودات  

ــلطة  ــاب مالي في الد أجنبي أو ســ ــلحة في ةســ ــًاي المعنيين بأن يعلنوا أن لهم مصــ ــا  واجب األشــ أيضــ
 (.52من المادة  6 ةتوقيع أو سلطة أخرر على ذلك الحساب )الفار 

ن الدولة األجنبية عمليا من رفع دع  كفالة •  مدنية أماز المحاكم إلثبات ةق ملكية ممتلكات اكتسبت   اور تم ُّ
بارتكاب فعل مجرَّز وفاا  لالتفاقية أو إثبات ملكية تلك الممتلكات، وةلب تعويا عن األعــــــــــــــرار )الفارة 

 .(53)أ( من المادة 

ب  كفالة إم انية أن تعترف المحاكم والســلطات، عند الفصــل في دعاور مصــادرة ممتلكات اكتســبت بارتكا • 
، بــالمطــالبــات الماــدمــة من الــدول األخرر بــاعتبــار ــا المــالكــة الشــــــــــــــرعيــة لتلــك فعــل مجرز وفاــا  لالتفــاقيــة

 (.53الممتلكات )الفارة )ب( من المادة 

النار في الســــــــــماي بالمصــــــــــادرة دون إدانة جنائية في  روف معينة من أجل تاديم المســــــــــاعدة الاانونية  • 
 (.54)ج( من المادة  1المتبادلة في  اه المسائل )الفارة 

النار في توســــيع نطاق التدااير المؤقتة الرامية إلى تحضــــير تنفيا أمر مصــــادرة ليشــــمل جرائم أخرر في  • 
(، على النحو المنصـــــــــــوي علي  في الئحة الجماعة االقتصـــــــــــادية 54)ج( من المادة  2االتفاقية )الفارة 

 والنادية لوسا أفريةيا.

 (.55( من المادة 8قف أ  تدااير مؤقتة )الفارة )مواصلة عمان إجراق مشاورات مع الدول الطالبة قبل و  • 

د في الفارة  •  من  3اتًاذ تدااير تشـــــريةية أو أ  تدااير أخرر لضـــــمان إرجاع الممتلكات على النحو المحدَّ
 من االتفاقية. 57المادة 

جهود  فعـــاليـــةمتعـــددة األةراف لتعزيز الالنار في إاراز المزيـــد من االتفـــاقـــات أو الترتيبـــات الثنـــائيـــة أو  • 
 (.59التعاون الدولي الا  يضطلع ب  عمال  اهاا الفصل من االتفاقية )المادة 

 
 

 االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ُحد ِّدت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية  - 3-4 

 أشارت الكاميرون إلى أنها بحاجة إلى مساعدة تانية لتنفيا الفصل الًامس. • 
 


