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       وافيةخالصة  -اًثاني  

     بوروندي    
   اتفاقية تنفيذ سياق يفبوروندي ل واملؤّسسي القانوين اإلطار عن عامة حملة: مقّدمة  - ١  

    الفساد ملكافحة املتحدة األمم
واعُتمــد القــانون . ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠ إىل االتفاقيــة يف انــضمامهاأودعــت بورونــدي صــك 

واعُتمد القانون رقـم    . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١٨ على االتفاقية يف     التصديق  بشأن ١/٣رقم  
 ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١٨ بشأن تدابري منـع وقمـع الفـساد ومـا يتـصل بـه مـن جـرائم يف                     ١/١٢
  .بغرض تنفيذ أحكام االتفاقية، )٢٠٠٦ لعام ١/١٢القانون رقم بويشار إليه فيما بعد (

   املــؤرَّخ ١/٥ يف القــانون رقــم ٢٠٠٦ لعــام ١/١٢القــانون رقــم  أحكــام معظــم توقــد أُدرجــ
ــسان٢٢ ــل / ني ــات  ٢٠٠٩أبري ــانون العقوب ــنقح لق ــد .  امل ــأنَّوأُفي ــدى    ب ــائم ل ــة العــرف الق فرق

 اإلشــارة إىل هــو مبكافحــة الفــساد املختــصة واحملكمــة العــاممكافحــة الفــساد ومكتــب املــدعي 
 مـن القـانون     ٧٢ وتـنص املـادة      . مع بيان أرقامها    املذكور  القانون أحكاماألحكام اخلاصة، أي    

رهنــاً بالتعــديالت الــواردة يف هــذا القــانون، تنطبــق أحكــام اجمللــد األول مــن قــانون  "علــى أنــه 
القواعــد املتعلقــة ويــستمر ســريان . العقوبــات علــى اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف هــذا القــانون  

  ."اليت مل تعدل صراحةلقضائية، باإلجراءات اجلنائية وتنظيم القضاء واالختصاصات ا
 املعـدل لقـانون اإلجـراءات       ١٩٩٩يوليـه   / متـوز  ٢٠ املؤرَّخ   ١/١٥القانون رقم   أحكام  نطبق  تو

أغـسطس،  / آب ٣ املـؤرَّخ    ١/٢٧القـانون رقـم     :  الالحقـة التاليـة    مبراعاة القـوانني  اجلنائية، رهناً   
أن تأسـيس الفرقـة اخلاصـة        بـش  ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ املؤرَّخ   ١/٣٧والقانون رقم   

ديـسمرب  / كـانون األول ١٣ املـؤرَّخ    ١/٣٦ملكافحة الفساد وتنظيمهـا وعملـها، والقـانون رقـم           
  . مبكافحة الفساداملختصة بشأن تأسيس احملكمة ٢٠٠٦

املـدعي العـام    أنَّ  "وينص قانون اإلجراءات اجلنائية علـى       . ولدى بوروندي نظام قانوين حتقيقي    
  ." بشكل رمسيإنفاذ القوانني وطلب املالحقة القضائية العموميةات  عن عمليهو املسؤول

 وتعمــل منــذ ٢٠٠٦أبريــل /ويكــون ملــوظفي فرقــة مكافحــة الفــساد، الــيت تأســست يف نيــسان 
وميـارس مكتـب   .  شـرطة التحقيقـات اجلنائيـة     ضـباط ، نفـس صـالحيات      ٢٠٠٧يونيـه   /حزيران

  . العامة يف جمالهالنيابة مبكافحة الفساد مهام املختصاملدعي العام 



 

V.13-84844 3 
 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.16 

 كـانون   ١٣ املـؤرَّخ    ١/٣٦ مبكافحة الفـساد مبوجـب القـانون رقـم           املختصةوتأسست احملكمة   
 وحتيـل . ، وهلا والية قضائية على جرائم الفساد وما يتصل به من جرائم           ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 مكتـب   بـالغ إوجيوز أيـضاً    . إليهاالعامة القضايا   احلكومية  فرقة مكافحة الفساد وهيئة التفتيش      
 أفـادت وأثنـاء زيـارة البلـد،       .  من خـالل تقـدمي شـكاوى       بوقائع الفساد املدعي العام يف احملكمة     

 ٣٥٠ أحكـام هنائيـة يف        دعوى قضائية منذ تأسيـسها، منـها       ٤٥٣بأهنا أصدرت أحكاماً بشأن     
 ٥٩٣ أُحيلــت إليهــاوبــشكل إمجــايل، .  يف انتظــار البــت فيهــا ايا قــض١٠٣ زالــتقــضية ومــا 

ــ١٠٢يف احلكــم واســتؤنف . قــضية ــزال  ٢٧املتــهمني يف ســاحة  تأرِّ قــضية، وُب  قــضية، وال ت
ويف هذا الصدد، أشار رئيس احملكمة العليا إىل أنـه بـالرغم مـن صـدور                . النظر قضية قيد    ١٤٠

  . مدنية بعدجزاءاتُتنفذ لم فأحكام هنائية، 
ــيش   و ــة التفت ــة تأســست هيئ ــة احلكومي ــام العام ــم  مبوجــب املرســو  ٢٠٠٧يف ع م الرئاســي رق

 لعـــام ١/١٢ تنفيـــذ القـــانون رقـــم يف إطـــار ٢٠٠٦ســـبتمرب / أيلـــول٢٦ املـــؤرَّخ ١٠٠/٢٧٧
  .متثال واملسائل املالية واألداءاال: الرصد يف ثالثة جماالتأعمال  عن مسؤولة، وهي ٢٠٠٦

 مبوجــب بالفعــلوقــد تأســس .  مــن الدســتور١٧٨ إىل املــادة ديــوان احملاســبةويــستند تأســيس 
.  بوالية ثالثيـة رصـدية ومعلوماتيـة وقـضائية         ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١ املؤرَّخ   ١/٢ رقم   القانون

 يقتــصرولكــن اجمللــس الدســتوري قــضى بــأن واليتــه القــضائية ال تتفــق مــع الدســتور، ومــن مث  
  . الرصد املايلالديوان على أعمال
اتفــاق  بالرئاســة بعــد تنفيــذ  امللحقــةواخلصخــصة ةالرشــيد شــؤون احلوكمــةوتأســست وزارة 

لة ؤو، وهـي مـس  ٢٠٠٠أغـسطس  / آب٢٨ع يف سالم واملـصاحلة يف بورونـدي، املوقَّـ   أروشا للـ  
 . أيضاً عن مكافحة الفساد

    
      القانون وإنفاذ التجرمي: الثالث الفصل  - ٢  

      )٢٥- ١٥املواد (التجرمي   - ١- ٢  
    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ١- ٢ 

 تعريفـات للجـرائم املنـصوص       ٢٠٠٦ لعـام    ١/١٢القـانون رقـم      من   ٤٩ و ٤٨ن  اتتضمن املادت 
  ).و املوظفني العموميني الوطنينيرش( من االتفاقية ١٥عليها يف املادة 

مزيـة غـري    تقـدمي    أيـة إشـارة إىل       ٤٨وال تتـضمن املـادة      . فضفاض" املوظف العمومي "وتعريف  
ض هـذه احلـاالت ميكـن     بعـ وأشـارت سـلطات بورونـدي إىل أنَّ   .  أو كيان آخر للغريمستحقة  
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أو مـا   املزايـا املقدمـة إىل شـخص    الغـري معاملـة  التعامل معها من خالل معاملة املزايا املقدمة إىل      
  ).٥٤ إىل ٥١املواد (جرة بالنفوذ عن طريق تطبيق جرمية املتا

 جرمية قبول موظـف عمـومي       ٢٠٠٦ لعام   ١/١٢ من القانون رقم     ٤٧ إىل   ٤٢ن املواد   وتتضمَّ
ن قيــام موظــف عمــومي ، الــذي يتــضمَّ"البــسيط" الفــساد ٤٢دة وتغطــي املــا. وطــين لرشــاوى

بعمل يتعني عليه القيام به حبكـم وظيفتـه، أو امتناعـه عـن القيـام هبـذا العمـل، علـى حـني تـشري                
ــادة  ــادة   رُّ بتــصه إىل قيامــ٤٣امل  باحلــاالت الــيت يكــون هــدف   ٤٤ف غــري مــشروع، وُتعــىن امل

 علـى جـزاءات شـديدة ضـد         ٤٥وتنص املـادة    .  جرمية تكابارالرشوة فيها حث املوظف على      
  .التحقيقات اجلنائية شرطة وأعضاء النيابة العامة وأفراداملوظفني القضائيني 

 املنـصوص عليهـا يف      األركـان  معظـم    ٢٠٠٦ لعـام    ١/١٢ من القانون رقـم      ٦٣ن املادة   مَّوتتض
 األجانـب ومـوظفي املؤسـسات       رشو املوظفني العموميني  ( من االتفاقية    ١٦ من املادة    ١الفقرة  

مـستحقة   غـري    الركن اخلـاص بتقـدمي مزيـة      ن  مَّوإن كانت هذه املادة ال تتض     ). الدولية العمومية 
  .لشخص أو كيان آخر

قيـام موظـف عمـومي أجـنيب        ( مـن االتفاقيـة      ١٦ من املادة    ٢الفقرة  أحكام  ذ بوروندي   ومل تنفّ 
  ). دولية عمومية بقبول رشاوى يف مؤسسةموظفأو 
 مـن   ١٧ اجلرائم املنـصوص عليهـا يف املـادة          ١/١٢ من القانون رقم     ٥٦ و ٥٥تصنف املادتان   و

الـركن اخلـاص    وال تتـضمن املادتـان      ). االختالس أو التبديد أو التسريب بشكل آخر      (االتفاقية  
 .للغريبتقدمي مزية 

 رميـة اجل أركـان  على معظم  ٢٠٠٦ لعام   ١/١٢ من القانون رقم     ٥٤ من املادة    ٢وتنص الفقرة   
الـركن اخلـاص بتقـدمي    وال يظهـر   ).املتاجرة بالنفوذ( من االتفاقية ١٨املنصوص عليها يف املادة   

  .٥١يف املادة  وارد ولكنه، ٥٤ أو ٥٣ أو ٥٢ يف املواد للغريغري مستحقة مزايا 
ــض ــم  مَّويت ــانون رق ــادة   ١/١٢ن الق ــا يف امل ــصوص عليه ــة املن ــة  ١٩ اجلرمي ــن االتفاقي إســاءة ( م

ن هـذه املــواد عناصــر التمــاس أو قبــول  وتتــضمَّ. ٤٧ و٤٤ و٤٣يف املــواد ) ائف الوظــاسـتغالل 
 من االتفاقية تنص فقط على احلصول على مثل هـذه           ١٩مزية غري مستحقة، وإن كانت املادة       

ولـيس القيـام بفعـل      " غاشمفعل  " تنطبق على ارتكاب     ٤٣ املادة   نَّ أ وتبّين. املزية غري املستحقة  
  . ارتكاب جرمية٤٤ني تغطي املادة للقانون، على حل انتهاكاً يشكّ

 ٢٠ اجلرميـة املنـصوص عليهـا يف املـادة         ٢٠٠٦ لعـام    ١/١٢ من القانون رقـم      ٥٨وتغطي املادة   
 االستنـساخ  القـانون يتـضمن خطـأ يف الـصياغة أو     نَّإال أ). اإلثـراء غـري املـشروع    (من االتفاقية   
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أثارت فرقة مكافحة الفـساد املـشكلة الـيت ميثلـها           وقد  .  للحكم املعين  ة كامل مراجعةمينع إجراء   
، ممــا يــؤخر حبكــم قــضائي غــري املــشروع إثبــات األصــلاإلطــار القــانوين، مــن حيــث ضــرورة  

حكـام اسـتناداً إىل     األ تـدعو احملـاكم إىل إصـدار         دعاوى قـضائية   الفرقة   وقد رفعت . اإلجراءات
). كافحة الفساد واتفاقيات االحتاد األفريقـي     اتفاقية األمم املتحدة مل    (ةً مباشر ةات الدولي ياالتفاق

ي هـذه    تلقِّـ  مـسؤولية  خمتلفـة    هيئـات كما اعُترب نظام إقرار الذمة املالية غري فعـال، حيـث تتـوىل              
وهلذا السبب، اعُترب مـن املستـصوب وضـع نظـام           . اإلقرارات وتستخدم وسائل خمتلفة ملعاجلتها    

  .هذه اإلقرارات ومعاجلتهاي قِّوحيد لتل
 مـن   ٢١ تنفذ املادة     أحكاماً  من قانون العقوبات   ٤٢٩ إىل   ٤٢٧نت بوروندي املواد من     مَّوض

اختالس املمتلكـات يف القطـاع       (٢٢وفيما يتعلق باملادة    ). الرشوة يف القطاع اخلاص   (االتفاقية  
 اسـتخدام املمتلكـات ألغـراض تتعـارض مـع           ٢٠٠٦ لعـام    ١/١٢، يغطي القانون رقم     )اخلاص

  .ولكنه ال يغطي اختالس املمتلكات منه؛ ٦١املادة مصاحل اجملتمع يف 
غـسل  ( مـن االتفاقيـة      ٢٣ مـن املـادة      ‘١‘ )أ( )١(اجلرمية املنـصوص عليهـا يف الفقـرة الفرعيـة           و

 لعــام ١/١٢ مــن القــانون رقــم   ٦٢ مــن املــادة  ١يف الفقــرة موجــودة ) العائــدات اإلجراميــة 
 مـن املـادة     ٣ و ٢ ناتـ وتـنص الفقر  . قيـة الـيت تقتـضيها االتفا    األركـان   ، اليت تشمل مجيع     ٢٠٠٦

   تني الفـــرعينيتيف الفقـــر املوصـــوفة علـــى اجلـــرائم ٢٠٠٦ لعـــام ١/١٢ مـــن القـــانون رقـــم ٦٢
  . االتفاقيةتقضي هبا اليت األركان، وهي تغطي مجيع ‘١‘ )ب( ١ و‘٢‘) أ( ١

 مـن القـانون     ٧٢، ومبا يتوافق مع املادة      ٢٣ من املادة    ‘٢‘ )ب( ١ الفرعية   بالفقرةوفيما يتعلق   
، ٣٧ مــن املــادة ١الفقــرة ( مجيــع األحكــام املتعلقــة باملــشاركة فــإنَّ، ٢٠٠٦ لعــام ١/١٢رقــم 

 ١٤املـواد  (، والـشروع  )٣٨املـادة  (، واملـساعدة والتـشجيع   ) مـن قـانون العقوبـات     ٣٨واملادة  
علــى جــرائم تنطبــق ) ٣٨املــادة (، والتحــريض )٣٧ مــن املــادة ٢الفقــرة (، والتيــسري )١٧إىل 

  .غسل العائدات اإلجرامية
ــ ــدان الــشخص بارتكــاب  دت ســلطات بورونــدي وقــد أكَّ ــه ال يــشترط أن ُي  جرميــة أصــلية  أن

وباملثـل، عنـد إدانـة      . غـسل األمـوال   معـه أو يالحـق قـضائياً بتهمـة           لكي حيقق ) جرمية مستقلة (
  . التحقيق يف قيامه بغسل األموالشخص يف جرمية أصلية، جيوز أيضاً

وفقـاً  غسل األموال على مجيـع اجلـرائم األصـلية،          فعل   ٢٠٠٦ لعام   ١/١٢نون رقم   ق القا وُيطبِّ
وال يغطـي ذلـك صـراحة       .  من االتفاقية  ٢٣من املادة   ) ب(و) أ( ٢ الفقرتني الفرعيتني    ألحكام

ــيم بورونــدي؛ ولكــن     ــة خــارج إقل ــاجلــرائم األصــلية املرتكب ــة أكَّــسلطات ال ــه يف الوطني دت أن
 مالحقته قـضائياً بتهمـة    ، ميكن   يف اخلارج  أصلية   شخص ما جلرمية  اب  حاالت االشتباه يف ارتك   
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 اجلرميـة  بارتكـاب  هغسل األموال يف بورونـدي حـىت إن مل تكـن حمكمـة يف بلـد آخـر قـد أدانتـ             
  ).٢٣من املادة ) ج (٢رات الفرعية الفق(األصلية 
  .٢٣من املادة ) د (٢ذ بوروندي الفقرة الفرعية ومل تنفِّ

  ".الغسل الذايت"بـ، ال ُيستبعد ما ُيعرف ٢٣من املادة ) هـ( ٢فقرة وفيما يتعلق بال
، يتـضمن قـانون العقوبـات يف بورونـدي حكمـاً      )اإلخفـاء ( من االتفاقية   ٢٤وفيما خيص املادة    

ــادة     ــاء يف امل ــشأن اإلخف ــاً ب ــه٣٠٥عام ــة    .  من ــام واحملكم ــدعي الع ــب امل ــصةوأشــار مكت  املخت
أهنـا مـشاركة    علـى أسـاس     قـضائياً    اإلخفـاء    أعمـال اً مالحقة   مبكافحة الفساد إىل أنه ميكن أيض     

  .الحقة يف اجلرمية بعد ارتكاهبا
 مـن   ٤٠٢ و ٤٠١، تتـضمن املادتـان      )إعاقـة سـري العدالـة     ( من االتفاقيـة     ٢٥وفيما يتعلق باملادة    
هتديــد بــشأن  أو خــبري، و علــى شــاهداملفــسدالتــأثري ممارســة بــشأن أحكامــاً قــانون العقوبــات 

ــهمالــشهود و ــان . ترهيب ــد  ٣٩٥ و٣٩٤ وتتــصل هبــذا أيــضاً املادت ــة بــشأن ممارســة التهدي  أو أي
موظــف قــضائي أو وســيط أو متــرجم أو خــبري أو ممثــل قــانوين ألحــد        إزاء أعمــال ترهيــب  

 والتهديـد أو أعمـال الترهيـب مـن          واجباتهاألطراف هبدف التأثري على سلوكه املتعلق مبمارسة        
  .بل سلطة أعلى مرتبةِق

 ال يغطـي وبصورة عامة، . دلةاأل مقدِّميشهود أو   الن ذلك استخدام القوة البدنية ضد       ضمَّوال يت 
  .بل خرباءاألدلة من ِقال يشمل سوى تقدمي هو ف. التشريع أيضاً التدخل يف تقدمي األدلة

ــان    ــيب املادت ــد تل ــادتني    ٣٩٥ و٣٩٤وق ــاله، باإلضــافة إىل امل ــا أع ــشار إليهم ، ٣٨٢ و٣٨١ امل
 مــن االتفاقيــة؛ إال أنــه فيمــا خيــص أشــكال ٢٥مــن املــادة ) ب(طلبــات الفقــرة بــشكل كــبري مت

شـخاص احملمـيني مـن     العنف اجلسدي، فإهنا ال تغطـي سـوى الـضرب فقـط، وهنـاك قائمـة باأل                
 .مثل هذا الفعل

      
    اجه التنفيذالتحديات اليت تو  - ٢- ١- ٢ 

مـن أجـل    بالتـدابري التاليـة   يوصـى فذت العديد من األحكـام املعنيـة،    بوروندي نفَّنَّبالرغم من أ 
  :التنفيذ التام

تعـديل التـشريع    : ١٧، واملـادة    ١٦ من املـادة     ١، والفقرة   ١٥من املادة   ) أ(الفقرة    -  
  ؛ركن تقدمي مزية للغرييتضمن ل
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موافـاة األمـني العـام لألمـم املتحـدة بنـسخة            : ٢٣مـن املـادة     ) د( ٢الفقرة الفرعية     -  
  جرامية؛ قوانني غسل العائدات اإلمن

تعــديل التــشريع ليتــضمن اســتخدام القــوة البدنيــة ضــد : ٢٥مــن املــادة ) أ(الفقــرة   -  
  شهادة، والتدخل يف تقدمي األدلة؛ األدلة، وعرقلة المقدِّميالشهود أو 

. تعـديل التـشريع ليـشمل مجيـع أشـكال القـوة البدنيـة        : ٢٥من املـادة    ) ب(الفقرة    -  
ف أكثــر عموميــة لألشــخاص الـــذين    تعريـــباســتخدام   ، عنــد التعــديل،  ويوصــى 

القـوة البدنيـة ضـد مـوظفي الـسلطة القـضائية            استخدام  تضمن  مبا ي يشملهم ذلك،   
  .أو سلطات إنفاذ القانون

  :وفيما يتعلق باألحكام اليت تتضمن االلتزام بالنظر، يوصى مبا يلي
   يف اعتماد تشريع لتنفيذ املادة؛النظر: ١٦ من املادة ٢الفقرة   -  
ليتـضمن  ) ٥٤ و ٥٣ و ٥٢فيما يتعلق بـاملواد     (النظر يف تعديل التشريع     : ١٨ املادة  -  

  ركن تقدمي مزية للغري؛
يفــسر بطريقــة تغطــي مجيــع " الغاشــمالفعــل " مــصطلح نَّد مــن أالتأكُّــ: ١٩املــادة   -  

ــهاكات ــة،     انت ــدي املــصطلح هبــذه الطريق ــانون؛ وإذا مل تفــسر ســلطات بورون  الق
تعــديل التــشريع ليتــضمن حكمــاً واســع النطــاق  يوصــى بــأن تنظــر بورونــدي يف  ف

   من االتفاقية؛١٩اردة يف املادة يغطي مجيع احلاالت الو
 صـيغة التـشريع بـشأن اإلثـراء غـري املـشروع، والنظـر               مراجعةالنظر يف   : ٢٠املادة    -  

   لتلقي إقرارات الذمة ومتابعتها؛يف وضع نظام وحيد
  . املمتلكاتضمن اختالسالنظر يف تعديل التشريع ليت: ٢٢ املادة -  

    
      )٤٢ -  ٢٦املواد (إنفاذ القانون   - ٢- ٢  

    بشأن تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات   - ١- ٢- ٢ 
، تكـون الشخـصيات االعتباريـة مـسؤولة عـن أفعـال             ٢٠٠٦ لعـام    ١/١٢مبوجب القانون رقم    

  .االفساد اليت يرتكبها ممثلوه
ــائي أحكامــاً عامــة تــ    ــادة  أنَّ شمل مثــل هــذه املــسؤولية؛ إال كمــا يتــضمن القــانون اجلن  ٢٤امل

  . ، واملؤسسات العامة التجارية والصناعية واإلدارية والعلميةواملناطق احملليةتستبعد الدولة، 
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عن الفعل املرتكب املالحقـة القـضائية ملـن ميثلـها أو             مسؤولية الشخصيات االعتبارية     تستبعدوال  
  ).٢٠٠٦ لعام ١/١٢من القانون رقم  ٦٤قوبات واملادة  من قانون الع٢٢املادة (. يتواطأ معها

-١٠٥ واملـواد   ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١٨ املـؤرَّخ    ١/١٢ من القانون رقـم      ٦٨وتتضمن املادة   
  .اجلرائم املعنية لى من قانون العقوبات جزاءات ع١٠٩

واد مـن خـالل املـ   مطبَّقـة  ) املـشاركة والـشروع  ( مـن االتفاقيـة    ٢٧ من املـادة     ١ الفقرة   أحكامو
 ٢الفقـرة   أحكـام    بـشأن الـشروع      ١٧ إىل   ١٤ من قانون العقوبات، وتطبق املواد       ٤١ إىل   ٣٧

حيثما أعان شـخٌص مـا شخـصاً         من قانون العقوبات اإلعداد،      ٣٨م املادة   وجترِّ. ٢٧من املادة   
  .آخر يف التحضري الرتكاب اجلرمية أو كان حاضراً كشريك أثناء التحضري الرتكاهبا

وتتراوح فترة التقـادم بـشكل      .  من قانون العقوبات قواعد التقادم     ١٤٨ إىل   ١٤٦ وحتدد املواد 
  . أعوام وميكن إيقافها١٠ إىل ٥ عام ما بني

، تـصنف اجلـزاءات   )املالحقـة واملقاضـاة واجلـزاءات   ( من االتفاقية ٣٠وفيما يتعلق بتنفيذ املادة  
قــد أشــارت فرقــة مكافحــة و.  عــن كــل جرميــة وفقــاً خلطورهتــا٢٠٠٦الــواردة يف قــانون عــام 

 مبكافحــة الفــساد، باإلضــافة إىل احملكمــة  املختــصةالفــساد، ومكتــب املــدعي العــام، واحملكمــة  
، إصـدار  العليا، إىل بعض الصعوبات املتعلقة باستكمال التحريات واملالحقات، ونتيجـة لـذلك        

  .األحكام وتوقيع العقوبات
ــازات القــضائي    ــواد (ة ويــنص دســتور بورونــدي علــى بعــض االمتي ، ١٣٦، و١١٨ - ١١٦امل

وال جيوز لفرقـة مكافحـة الفـساد القيـام بتحريـات بـشأن أشـخاص يتمتعـون                  ). ١٥١ و ١٥٠و
  بتحرِّيـات عـن املـسؤولني املعيـنني مبوجـب مراسـيم رمسيـة              كما ال جيوز القيـام      .هبذه االمتيازات 

 مـربم بـني   ب اتفـاق    أال أنـه وفقـاً ملمارسـة معتمـدة مبوجـ          . من املدعي العـام   بتفويض قضائي   إال  
ــام    ــصة مبكافحــة الفــساد واحملكمــة  املخــتصوزارة العــدل ومكتــب املــدعي الع  مبكافحــة املخت

 بـشأن هـؤالء األشـخاص حيـث         تفـويض قـضائي   الفساد، جيوز للفرقة البـدء يف حتقيقـات دون          
  . عامقضائي تفويض اعترب االتفاق مبثابة
  .هم بالفساد أو نقلهتاملدين املوظف امل بوروندي وقف وجييز القانون يف

 مــن ٦٧ مــن املــادة ٣ مــن االتفاقيــة، تــنص الفقــرة ٣٠ مــن املــادة ٧وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ الفقــرة 
 بارتكــاب فعــل ُيجرِّمــهالشخــصيات الطبيعيــة املدانــة  أنَّ  علــى٢٠٠٦ لعــام ١/١٢القــانون رقــم 

 املهنية أو االجتماعيـة      ختضع لعقوبات تبعية مبنعها من أداء الوظائف العمومية أو         جيوز أن القانون  
  .هبا، لفترة ال تتجاوز عشر سنواتاليت ارُتكبت اجلرمية أثناء مزاولتها أو فيما يتعلق 
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املـصادرة يف قـانون العقوبـات؛ وهـي مـذكورة           علـى عقوبـة      لبورونـدي     النظـام القـانوين    وينص
كعقوبة تبعية ُتطبق علـى كـل    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٨ املؤرَّخ   ١/١٢صراحة يف القانون رقم     

 مـن قـانون اإلجـراءات       ٢٠٤ و ٥٤وتتـضمن املادتـان     . اجلرميةمن العائدات اإلجرامية وأدوات     
اجلنائية أحكاماً تتعلق باملصادرة جيوز ملوظفي التحقيقات اجلنائية التابعني ملكتـب املـدعي العـام               

تناداً إىل قيمـة الـشيء إذا مل         من قـانون العقوبـات علـى املـصادرة اسـ           ٦٢وتنص املادة   . تنفيذها
حلــاالت الــيت ، ولكنــها ال تغطــي بــشكل خــاص ابيــان حالــهيكــن مــن املمكــن احلجــز عليــه أو 

وتـسلم األشـياء    .  أو ُبـدِّل هبـا أو اخـتلط معهـا           بـضائع أخـرى    إىلل  يكون الشيء فيهـا قـد ُحـوِّ       
ريعات بورونـدي علـى     وال تنص تش  . املصادرة إىل الدولة على حني ُتباع األشياء القابلة للتلف        

  .ع للعائدات املزعومة من اجلرميةضرورة أن يثبت املتهم املصدر املشرو
محاية الـشهود واخلـرباء     ( من االتفاقية    ٣٢من املادة   ) ب( ٢ والفقرة الفرعية    ١ الفقرة   وأحكام
، الـذي يـشمل     ٢٠٠٦ الثالث من قانون عـام       أحكام الباب  من خالل    منفَّذة جزئيا ) والضحايا

غني، وهـو مـا أشـار إليـه         لِّكما أنه ينص أيضاً على إمكانية تعويض املـب        .  املبلغني والشهود  محاية
بورونـدي مل   أنَّ كمـا . هـذه املـادة مل تطبـق عمليـاً      أنَّ   إال. املستعرضون على أنه ممارسـة جيـدة      

 ٣٣  مـن االتفاقيـة، أو املـادة       ٣٢ من املـادة     ٥ إىل ٣ ات من أو الفقر ) أ( ٢تنفذ الفقرة الفرعية    
احلمايـة املقدمـة إىل املـبلغني        أنَّ   دت فرقـة مكافحـة الفـساد علـى        وأثنـاء زيـارة البلـد، أكَّـ       . امنه

  .مناسبةوالقضاة واحملققني غري 
لكـل مـن يتعاقـد    ، فإنـه جيـوز     )عواقب أفعال الفـساد   ( من االتفاقية    ٣٤وفيما خيص تنفيذ املادة     

ل الفـساد أن يطلـب إلغـاء ذلـك العقـد،             موافقته بواقع فعـل مـن أفعـا        على توريد شيء مث تبطل    
  .امة أن تطلب إلغاء عقد التوريدهليئة التفتيش العجيوز وأشارت السلطات الوطنية إىل أنه 

ن  مـ  ٣٥ للتعـويض عـن الـضرر وفقـاً للمـادة         ويتيح قانون اإلجراءات اجلنائيـة إمكانيـة املقاضـاة          
  ).التعويض عن الضرر(االتفاقية 

، فإن فرقة مكافحة الفساد هي      )السلطات املتخصصة ( من االتفاقية    ٣٦ة  وفيما يتعلق بتنفيذ املاد   
ــه مــن جــرائم      . قــوة شــرطة ذات صــالحية حمــدودة وحــصرية للتحقيــق يف الفــساد ومــا يتــصل ب

 بليـون  ١٦  يبلـغ  اتتعويـض ل عنـها إمجـايل      ّص حت دعوى قضائية  ٤٦٠وتعاملت منذ تأسيسها مع     
احلصول على تعويض عن األضرار بالقوة اجلربية       ن  وعلى الرغم من أنه ال ميك     . فرانك بوروندي 

ــد ــد مت اســترداد مخــسة     إال بع ــضائية، فق ــن اإلجــراءات الق ــهاء م ــني االنت ــدي  بالي ــك بورون  فران
  .اإلجراءات بل حىت أثناء سرياملالحقات واإلجراءات القضائية، بدء وسدادها إىل اخلزانة قبل 
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 أو  حتقيقاهتـا إحالة من مكتب املدعي العـام أو        وجيوز للفرقة أن تتصرف استناداً إىل شكوى أو         
، وإن كان أُشري خـالل االجتمـاع        بتحرياتهويقوم مكتب املدعي العام أيضاً      . أية وسيلة أخرى  

، بـالنظر إىل االتـصال الوثيـق    اختـصاصها مكتب املدعي العام نـادراً مـا ُيعـدل     أنَّ مع الفرقة إىل 
لـــيت تواجههـــا الفرقـــة يف عملـــها طـــول فتـــرة  وتتـــضمن العقبـــات ا. بـــني اجلـــانبنيواملتواصـــل 

  .تحقيقات وصعوبة احلصول على أدلةال
ــادة   ــق امل ــم   ٦٩وُتطب ــانون رق ــن الق ــام ١/١٢ م ــرات ٢٠٠٦ لع ــادة  ٣ إىل ١ الفق ــن امل  ٣٧ م

  ).لتعاون مع سلطات إنفاذ القانونا(
تعـاون بـني     ال – مـن االتفاقيـة      ٣٨املـادة   (مـا بـني املؤسـسات       فيوفيما يتعلـق بتبـادل املعلومـات        

 لــدىالعامــة القيــام بتحريــات ميدانيــة    احلكوميــة ، جيــوز هليئــة التفتــيش   )الــسلطات الوطنيــة 
ــال أو فــساد ومل تكــن  واقعــة وإذا مت اكتــشاف . الــسلطات العامــة عــن  املــسؤولني أقــوالاحتي
  . القضائيةل القضية إىل السلطاتّوالعامة، حتاحلكومية  هليئة التفتيش ارتكاهبا مقنعة

التعاون بني السلطات الوطنيـة والقطـاع اخلـاص،    ( من االتفاقية ٤٠ و٣٩يتعلق باملادتني   وفيما  
 فرقـة   تعقـد  القطـاع املـصريف،      حيكم، فعلى الرغم من عدم وجود نظام حمدد         )والسرية املصرفية 

. مكافحة الفساد اجتماعات دورية وتقوم حبمالت توعية تستهدف أوساط األعمـال التجاريـة            
 مباشر جمـاين للبالغـات املقدمـة مـن جمهـول عـن طريـق الفـاكس أو الربيـد                      خط اتصال  ويوجد

روري وال تطبق الـسرية املـصرفية يف بورونـدي؛ ومـن مث لـيس مـن الـض                 . اإللكتروين أو اهلاتف  
  .سن تشريع بشأن هذه املسألة

  . من االتفاقية٤١بوروندي املادة ذ ومل تنفِّ
 ٩ و ٨يف املـادتني    ) الواليـة القـضائية   (االتفاقيـة    مـن    ٤٢ مـن املـادة      ١ذت بوروندي الفقرة    ونفَّ

) أ( ٢ مـن قـانون العقوبـات جزئيـاً الفقـرتني الفـرعيتني       ١٠وتنفـذ املـادة     . من قانون العقوبـات   
. ، رهنــاً بــشرط ازدواجيــة التجــرمي ووجــود املتــهم يف إقلــيم بورونــدي٤ و٣والفقــرتني ) ب(و

تتخـذ تـدابري إذا     قـدم دولـة أخـرى طلبـاً و        ومن الناحية العملية، تنتظـر سـلطات بورونـدي أن ت          
ــدي كانــت األفعــال جمرَّ  ــاذ   . مــة يف بورون ــع وإذا كــان األمــر كــذلك، ميكــن إنف األحكــام مجي

 ال تطبقـان تلقائيـاً، ولكـن تتـصرف سـلطات            حيـث جزئياً  منفذتان   ٥ و ٤والفقرتان  . الصادرة
 الفقــرتني ذ أحكــامومل تنفّــ.  علــى طلــب مــن دولــة أخــرى ًءبورونــدي، إذا اقتــضى األمــر، بنــا 

  .٦والفقرة ) د(و) ج (٢الفرعيتني 
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    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٢- ٢- ٢ 
، توصـى بورونـدي باختـاذ       ٤٢ إىل   ٢٦بغرض التنفيذ الكامل لألحكـام اإللزاميـة يف املـواد مـن             

  : التدابري التالية
ــادة   -   ــسماح   : ٢٨امل ــشريع  لل ــديل الت ــى تع ــة و باالســتدالل عل ــم والني الغــرض  العل

  املالبسات الوقائعية املوضوعية؛كأركان للجرمية من 
 التقادم ليتضمن احلاالت الـيت يـنجح فيهـا اجلـاين            بشأنتعديل التشريع   : ٢٩املادة    -  

  املزعوم يف اإلفالت من قبضة العدالة؛
تعزيز قـدرات أجهـزة إنفـاذ القـوانني، وخباصـة قـدرات فرقـة مكافحـة                 : ٣١املادة    -  

  قة بالتحقيق يف املعامالت املالية املعقدة؛ الفساد، املتعل
  تصاص يف جماالت احلجز واملصادرة؛اعتماد تشريع ينظم االخ: ٢، الفقرة ٣١ املادة  -  
 احلـاالت   حمـدد تعـديل التـشريع ليغطـي بـشكل         : ٦ إىل   ٤، الفقرات من    ٣١املادة    -  

 اختلطـت  أو ُبدِّلت هبـا اليت تكون املمتلكات فيها قد ُحولت إىل بضائع أخرى أو           
  ، كلياً أو جزئياً؛معها

ختـــاذ التـــدابري الالزمـــة ا: ٥ إىل ٣مـــن والفقـــرات ) أ( ٢، الفقـــرة الفرعيـــة ٣٢املـــادة   -  
  لتنفيذها؛

  اختاذ التدابري الالزمة لتنفيذها؛ : ٤، الفقرة ٣٧املادة   -  
ــادة    -   ــصفة   : ١، الفقــرة ٣٩امل ــدابري تغطــي ب  العالقــات مــع القطــاع  حمــددةاختــاذ ت

  خلاص؛ مع كيانات القطاع اوالتعاونصريف امل
  .تعديل التشريع لتنفيذها بالكامل: ٤٢املادة   -  

  :الية لتنفيذ األحكام االختياريةوصى باختاذ التدابري التوباإلضافة إىل ذلك، ُي
  ختاذ التدابري الالزمة لتنفيذها؛النظر يف ا: ٣٣املادة   -  
  ذها؛النظر يف تنفي: ٣٧ من املادة ٥الفقرة   -  
  ظر يف تشجيع اإلبالغ عن اجلرائم؛الن: ٣٩ من املادة ٢ الفقرة  -  
ــرة   -   ــادة  ٣الفق ــدي  : ٢٧ مــن امل ــة   تنظــرلعــل بورون ــدابري الالزم ــضاً يف اختــاذ الت  أي

   الرتكاب جرمية فساد؛إعدادلتجرمي أي 
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أيــضاً يف اختــاذ تــدابري تتــيح اســتخدام املعلومــات تنظــر لعــل بورونــدي : ٤١املــادة   -  
  . ن اإلدانات اجلنائية املتحصل عليها يف دولة أخرىبشأ

    
      الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  

      م اجملرمنيتسلي  - ١- ٣  
    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ١- ٣ 

 تـسليم   وال جييـز   القـانون،    بتسليم املطلوبني إال يف حدود ما يقـضي بـه          دستور بوروندي    ال يأذن 
وال متتلـك بورونـدي حاليـاً أيـة         . حمكمـة جنائيـة دوليـة     أمـام    حملاكمتـهم ورونديني إال   املواطنني الب 

  .املطلوبنييعات وطنية بشأن تسليم تشر
، فقد صادقت بوروندي على ميثـاق األمـن واالسـتقرار    املطلوبنيوفيما يتعلق مبعاهدات تسليم   

ــبحريات الكــربى، الــذي يــستخدم    ــة يف منطقــة ال ــانوين كإطــاروالتنمي للتعــاون القــضائي يف   ق
 ودخــل حيــز التنفيــذ يف  ٢٠٠٦ديــسمرب /اعُتمــد يف كــانون األول(منطقــة الــبحريات الكــربى  

ويتضمن امليثاق عـشرة بروتوكـوالت ملزمـة قانونـاً، منـها بروتوكـول              ). ٢٠٠٨يونيه  /حزيران
، والــذي يتــضمن أحكامــاً بــشأن  ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١ املــؤرَّخ التعــاون القــضائي

  . وال توجد إشارة إىل ما إذا كانت بوروندي قد عقدت معاهدات ثنائية. املطلوبنييم تسل
ــسليم    ــدي، ال خيــضع ت ــسلطات بورون ــاً ل ــوبنيووفق ــسليم  .  إىل وجــود معاهــدة املطل وميكــن ت

جتـرمي الفعـل يف كـال       (ازدواجيـة التجـرمي     شترط  تُـ  إىل بوروندي يف مجيع اجلرائم، وال        املطلوبني
 جنــسيته ســوىســبب تــسلمه لغــري مــا ملزمــة مبحاكمــة أي شــخص ال نــدي وبورو. )البلــدين

ووفقاً لسلطات بوروندي، مل ُتـرفض أي طلبـات   ).  من قانون العقوبات١٠املادة  (البوروندية  
  .يسوغ رفض التسليمال يوجد أساس قانوين على كل حال  و.املطلوبنيلتسليم 

    
    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٢- ١- ٣ 

يوصـى باختـاذ   ف،  مـن االتفاقيـة عمليـاً   ٤٤ بورونـدي لعـدة متطلبـات للمـادة          استيفاء بالرغم من 
  :التدابري التالية

ــر يف   -   ــشأن تــسليم   وضــعالنظ ــشمل  قــانون ب  مجيــع حــاالت التــسليم   املطلــوبني ي
ة؛ وقــد يتــضمن هــذا  املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة وغريهــا مــن الــصكوك الدوليــ  

  تعديل الدستور؛
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ثنائيـة   معاهـدات   إبـرام أو  /ة األمم املتحدة ملكافحة الفـساد مباشـرة، و        تطبيق اتفاقي   -  
   والتصديق عليها؛املطلوبنيتسليم ل

 .املطلوبنيتسليم معاجلة حاالت تدريب موظفي املؤسسات ذات الصلة على   -  
    

    نقل األشخاص احملكوم عليهم  - ٢- ٣  
بـشأن  توجـد سـوابق قـضائية       ق بوروندي على أية معاهدات بشأن هـذا املوضـوع وال            دِّمل تص 

  .نقل األشخاص احملكوم عليهم
  . ويوصى بأن تنظر بوروندي يف إعداد معاهدات بشأن هذا املوضوع

    
      املساعدة القانونية املتبادلة  - ٣- ٣  

    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣- ٣ 
ويتـضمن  . م التعـاون الـدويل  قانون اإلجراءات اجلنائية يف بوروندي أيـة أحكـام تـنظ   ن  ال يتضمَّ 

ى الربوتوكــول املــذكور أعــاله مليثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــرب    
  .أحكاماً بشأن التعاون القضائي

 وجــود أهنــا ال تــشترطدت بورونــدي علــى وفيمــا يتعلــق مبــسائل املــساعدة القانونيــة املتبادلــة أكَّــ
ال يعتمـد   أنَّ منحهـا     و  ملنح تلـك املـساعدة،      ازدواجية التجرمي  وأأساس قانوين يف قانوهنا الوطين،      

  .تفويض قضائي دويل استناداً إىل املعاملة باملثل أو فيمكن منحها –على وجود معاهدة 
ــالفقرتني    ــق ب ــا يتعل ــادة  ١٤ و١٣وفيم ــن امل ــربت، ٤٦ م ــدي اعت ــام  أنَّ  بورون ــدعي الع ــو امل ه

 املـسماة  ةاألمـني العـام بالـسلطة املركزيـ        ختطـر بعـد      ولكنـها مل  . يف هذا الـشأن   ركزية  امل السلطة
). ١٤الفقـرة   (ُتقدم هبا طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة         جيب أن   أو باللغة اليت    ) ١٣الفقرة  (

وتــسمح بورونــدي بتوجيــه الطلبــات إىل الــسلطة املركزيــة، ويف احلــاالت العاجلــة، عــن طريــق 
وجيب أن متر الطلبات املرسلة مـن بورونـدي أوالً          ). نتربولاإل(املنظمة الدولية للشرطة احلنائية     

إلرسـاهلا   إىل وزارة اخلارجيـة   ومنـها ه إىل وزارة العـدل،      املدعي العام مث توجّ   مكتب  من خالل   
  .القنوات الدبلوماسيةعرب 

إرسـال املعلومـات     القـانون ال يـنص علـى         تقـدمي طلـب، حيـث إنَّ       معلومـات    ويلزم لتبـادل أي   
ــاً  القــانون ال يــنص علــى نقــل املــواطنني   كمــا أنَّ. املمارســة العمليــة يعتــد بــذلك يف وال تلقائي

  .أو املساعدة يف احلصول على أدلةالبورونديني بغرض حتديد اهلوية، أو تقدمي الشهادة، 
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    اليت تواجه التنفيذالتحديات   - ٢- ٣- ٣ 
  :وصى مبا يليتفاقية، ُياال من ٤٦بوروندي تليب عملياً عدة متطلبات للمادة  أنَّ  إدراكمن واقع
 الستقـصاء  ومعاهدات بشأن املساعدة القانونية املتبادلـة والتعـاون       ات تشريع وضع  -  

  واحلجز عليها ومصادرهتا؛عائدات الفساد، 
 أو األمــوال املتأتيــة مــن  عــن التحقيــق يف حركــة املوجــودات مــسؤولإنــشاء كيــان   -  

  الفساد؛
  ت الصلة على املساعدة القانونية املتبادلة؛ وظفي املؤسسات ذاملتدريب توفري ال  -  
  . هليئات التحقيقمالئمة وسائل اتصال توفري  -  

    
     اجلنائيةنقل اإلجراءات  - ٤- ٣  

  .وصى بصياغة تشريع بشأن هذه املسألة من االتفاقية ومن مث ُي٤٧ املادة ذ بورونديمل تنفّ
    

      ذ القانونالتعاون يف جمال إنفا  - ٥- ٣  
    االستعراض قيد املواد تنفيذ على اتمالحظ  - ١- ٥- ٣ 

لتعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون؛ ولكـن بروتوكـول             اال يوجد لـدى بورونـدي تـشريع بـشأن           
ــضائي   ــاون الق ــضمن      التع ــبحريات الكــربى يت ــة ال ــة يف منطق ــن واالســتقرار والتنمي ــاق األم مليث

م التكنولوجيـا  وليس بوسع بورونـدي مكافحـة الفـساد باسـتخدا     . أحكاماً بشأن هذا املوضوع   
 أخــصائي يف احلديثـة؛ وقــد أشــارت فرقــة مكافحــة الفــساد بـصورة خاصــة إىل أنــه لــيس لــديها  

  .تكنولوجيا املعلومات
 ٤٩املـادة   (نـها مـن القيـام بتحقيقـات مـشتركة           لدى بوروندي تشريع أو معاهـدات متكّ      وليس  

مليثــاق األمــن ي التعــاون القــضائبروتوكــول علــى املــستوى الــدويل؛ وإن كــان  ) مــن االتفاقيــة
واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات الكربى ينص على إنشاء جلـان حتقيـق مـشتركة وعلـى                 

  .اتباعها على املستوى اإلقليمياإلجراءات املتوجب 
عـاون يف تطبيـق     وليس لدى بورونـدي املـوارد الالزمـة لتطبيـق أسـاليب التحـري اخلاصـة أو للت                 

  .مثل هذه األساليب
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    يات اليت تواجه التنفيذحدِّالت  - ٢- ٥- ٣ 
  :يليوصى مبا ُي  

  وضع تشريع بشأن التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ : ٤٨املادة   -  
تزويد هيئات التحقيق بالتكنولوجيـا احلديثـة الالزمـة للتعـاون يف جمـال              : ٤٨املادة    -  

  إنفاذ القانون؛
  ت املشتركة؛عاهدات بشأن التحقيقا وموضع تشريعاتالنظر يف : ٤٩املادة   -  
ــادة   -   ــشريع : ٥٠امل ــداد والنظــر يف اتوضــع ت ــشأن أســاليب التحــري    معاإع ــدات ب ه

  اخلاصة؛
ن إىل  التعـــاون يف جمـــال إنفـــاذ القـــانوتـــوفري التـــدريب علـــى: ٥٠ إىل ٤٨املـــواد   -  

  .موظفي املؤسسات ذات الصلة
    

     من املساعدة التقنية احملدَّدةاالحتياجات  - ٤  
من املساعدة التقنية يف جمـالني  خمتلفة احتياجات عملية االستعراض، وال ط بوروندي  حدَّدت

دت بورونــدي علــى أمهيــة وجــود كَّــوأ. املــساعدة التــشريعية وبنــاء القــدرات: هلمــا األولويــة
كافحــة الفقــر مل اســتراتيجية وضــعاســتراتيجية شــاملة لعمليــات اإلصــالح املختلفــة، وخباصــة 

ــة  ــيدوأخـــرى للحوكمـ ــدابري ةالرشـ ــشريعي  كامل وتـ ــساد، واإلصـــالح التـ ــة الفـ ــدفحـ  وتوطيـ
  .ماحنني بشأن املساعدة اإلمنائيةاملؤسسات، واستراتيجية شاملة لل

    
    املساعدة التشريعية    

علـى   إىل مساعدة تقنية يف صياغة تعديالت تـشريعية  عن حاجتها سلطات بوروندي   أعربت
  .ملكافحة الفسادطار القانوين اإل

 تقيــيم كامــل إجــراءيــة للمرحلــة األوىل مــن اإلصــالح بغيــة   وهنــاك حاجــة إىل مــساعدة تقن 
يتضمن هـذا التقيـيم حتلـيالً جلميـع         سوف  و. املعايري الدولية احلالية  بلإلطار التشريعي ملقارنته    
يستند إىل تقرير االستعراض وُيستكمل بتحليل الردود علـى         وسوف  التشريعات ذات الصلة    

. ا يف ذلك بشأن الفصلني الثاين واخلامس من االتفاقيـة         أسئلة قائمة التقييم الذايت املرجعية، مب     
م تنفيـذ األحكـام الدوليـة األخـرى ذات الـصلة باإلضـافة إىل معاهـدات التعـاون                   يِّ يق وسوف
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ــشأن   ــدويل ب ــسائلال ــشأن مكافحــة الفــساد والتوصــيات     امل ــة والتوصــيات األربعــني ب  اجلنائي
  .راءات املالية فرقة العمل املعنية باإلجتمويل اإلرهاب الصادرة عنب املتعلقةالتسع اخلاصة 

 مقترحـات إلصـالح التـشريعات       لوضـع وبالنسبة للمرحلة الثانية، هناك حاجة إىل مساعدة تقنية         
  :  وتتضمن أهم جماالت اإلصالح ما يليجديدة عليها تعديالت وإدخالالسارية 
  ؛واملبلّغني الشهود محاية  -   
   واالمتيازات القضائية؛احلصانات  -   
  غسل األموال؛   -   
   غري املشروع، وفيما يتعلق بتلك اجلرمية، نظام إقرار الذمة املالية؛ اإلثراء  -   
، املساعدة القانونية املتبادلة،    املطلوبنيتسليم  ( اجلنائية   املسائلالتعاون الدويل يف      -   

  ).  يف جمال إنفاذ القانونالتعاون
  . يف الشؤون اجلنائيةبشأن التعاون الدويل معاهدات على وضعوقد ُينظر أيضاً يف املساعدة 

    
    بناء القدرات    

أشارت معظم الكيانات املشاركة يف مكافحة الفـساد إىل احلاجـة إىل التـدريب علـى العديـد        
وجيب أن تشمل هذا التدريبات جمموعة واسعة مـن املوضـوعات           . من أوجه مكافحة الفساد   

د بـصورة   وأُكِّـ . لفـساد املتعلقـة با  القـضائية   حقـات   املتعلقة بتنفيذ القـوانني والتحقيقـات واملال      
خاصــة علــى احلاجــة إىل التــدريب علــى التحقيقــات االقتــصادية واملاليــة والتعــاون الــدويل يف 

، واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة، والتعــاون يف جمــال إنفــاذ  املطلــوبنيتــسليم (الــشؤون اجلنائيــة 
أعــضاء النيابــة العامــة ه التــدريبات للقــضاة و إعطــاء األولويــة يف مثــل هــذ وينبغــي). القــانون

  مبكافحـة الفـساد باإلضـافة إىل أعـضاء فرقـة مكافحـة الفـساد، وميكـن أن                  املختـصة احملكمة  و
  .متتد الحقاً لتشمل كيانات أخرى

ولتقــدمي دعــم إضــايف يف جمــال التعــاون الــدويل يف الــشؤون اجلنائيــة، ميكــن النظــر يف تقــدمي     
 هلا باملشاركة يف املؤسسات ذات الصلة، مثـل رابطـة سـلطات        مساعدة إىل بوروندي تسمح   

  .مكافحة الفساد يف شرق أفريقيا
 


