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     خالصة وافية  - ثانياً  
    مايل    

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لدولة مايل يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  
   املتحدة ملكافحة الفساد األمم

مايل هي مجهورية تتبع تقاليد القانون املدين الذي يقوم فيه النظام الدستوري على مبدأ 
وقد وقََّعت مايل على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (االتفاقية) الفصل بني السلطات. 

وأودعت صك تصديقها على االتفاقية لدى األمني  ،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٩يف 
  .٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٨العام يف 

ويف ة يف االتفاقية متضمنة بصورة أساسية يف القانون اجلنائي رَّموأحكام جترمي األفعال اجمل
مشروع قانون مكافحة الفساد الذي "يهدف إىل جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب 
وموظفي املنظمات الدولية العمومية، والرشوة واختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص، 

أيار/مايو  ٢٧ ؤرَّخامل ٠١٥- ٢٠١٤وإخفاء عائدات إحدى هذه اجلرائم"، ويف القانون رقم 
 ٠٠٨- ٢٠١٦ع اإلثراء غري املشروع، وكذلك يف القانون رقم بشأن منع وقم ٢٠١٤

ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  موحَّد، وهو قانون ٢٠١٦آذار/مارس  ١٧ ؤرَّخامل
  ).٢٠١٦لعام  وحَّد(القانون امل

طرف يف منظمة مواءمة  أيضاًوهي  ،ومايل عضو يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
  ل يف أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا .قوانني األعما
اإلعداد للتوقيع على مشروع اتفاق بشأن التعاون القضائي بني مايل والنيجر  اوجيري حالي

  ).التعاون وتشاد (مشروع اتفاق
ق عليها واملوافق عليها املعاهدات املصدَّسلطة  من دستور مايل، فإنَّ ١١٦ومبوجب املادة 

القوانني الوطنية. وتنطبق أحكام تلك املعاهدات، تفوق، فور نشرها، سلطة األصول حسب 
  مبا فيها االتفاقية، على حنو مباشر دون احلاجة إىل إدراجها يف التشريعات احمللية.

  هي:واجلرائم املشاهبة واهليئات الرئيسية املعنية بالتصدي للفساد 
 ٠٠٩- ٢٠١٢شئ مبوجب القانون رقم الذي أن مكتب املراجع العام للحسابات،  -   

 ٢٥ ؤرَّخامل ٠٣٠- ٠٣، الذي يلغي القانون رقم ٢٠١٢شباط/فرباير  ٨ ؤرَّخامل
وحيل حمله. واملكتب هو اجلهة اإلدارية املسؤولة عن املراجعة  ٢٠٠٣آب/أغسطس 

الشاملة حلسابات اجلمهورية وحكومات الواليات والسلطات احمللية واملؤسسات 
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هيئة أخرى تتلقى معونة مالية من الدولة، وخصوصاً إيرادات تلك  أيِّالعامة أو 
  اجلهات ونفقاهتا.

 ٠٦٦- ٠٦اليت أنشئت مبوجب القانون رقم  وحدة االستخبارات املالية الوطنية،  -   
  وجعلت فعلياً مبوجب املرسوم رقم  ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٢٩ ؤرَّخامل

ئة إدارية حتت إشراف وزير املالية. هي ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٠ ؤرَّخامل ٢٩٧- ٠٧
وتتوىل الوحدة املسؤولية عن مجع وجتهيز املعلومات املتعلقة بغسل األموال ومتويل 

  اإلرهاب (استالم التقارير عن املعامالت املشبوهة وإرساهلا إىل السلطات املختصة).
- ٢٠١٦نون ، الذي أنشئ مبوجب القااملكتب املركزي ملكافحة اإلثراء غري املشروع  -   

املتعلق باإلثراء غري املشروع. ويتوىل هذا املكتب  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٧ ؤرَّخامل ٠١٥
املسؤولية عن تنفيذ مجيع تدابري منع اإلثراء غري املشروع ورصده ومراقبته. وجيري 

  .٢٠١٥اعتماد املرسوم الذي ينظم أعمال املكتب منذ أيلول/سبتمرب 
، اليت أنشئت مبوجب املرسوم رقم خطة العمل الوطنيةاللجنة املعنية برصد وتقييم   -   

10-350/PRM وتتوىل املسؤولية عن تنفيذ ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٣٠ ؤرَّخامل ،
  الفساد واجلرمية املالية. مبكافحةتوصيات املنتدى الوطين املعين 

، وهي مؤلفة من مكتب املدعي العام املتخصص الشعبة االقتصادية واملالية  -   
من الشرطة االقتصادية واملالية متخصصني  وعناصرلتحقيق املتخصصة ووحدات ا

  يف هذا الشأن.
    

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

    ) ٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
و) من القانون اجلنائي أفعال رشو املوظفني (الرش ١٢٠(االرتشاء) و ١١٩املادتان  جترِّم

العموميني الوطنيني على حنو جزئي. فهما، حتديداً، ال تأتيان بوضوح على ذكر مفهومي 
  املزية غري املستحقة والطرف الثالث املستفيد.

أفعال رشو وارتشاء املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات الدولية العمومية أمَّا 
من  ٤- ١٢٣إىل  ٢- ١٢٣ة يف املواد من جمرَّماالرتشاء يف القطاع اخلاص فهي والرشو و

  املعدل للقانون اجلنائي. مشروع قانون مكافحة الفساد
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  يف االتفاقية. دَّدوال يأيت القانون اجلنائي على تعريف مفهوم املتاجرة بالنفوذ على النحو احمل
    

  )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  ؛غسل األموال
لالتفاقية، ويشمل ذلك  وفقاًعناصر جرمية غسل األموال  ٢٠١٦لعام  دالقانون املوحَّيعرف 

). ٧املشاركة يف ارتكاب اجلرمية والتواطؤ واحملاولة واملساعدة والتحريض عليها (املادة 
نطاق تطبيق جرمية غسل أموال ليشمل أوسع جمموعة  ٢٠١٦لعام  وحَّدويوسع القانون امل
  ).٧ة (املادة من اجلرائم األصلي

وقد أرسلت مايل نسخة من تشريعاهتا املتعلقة بغسل األموال إىل األمني العام من خالل آلية 
  استعراض تنفيذ االتفاقية. 

  قانون مكافحة الفساد فعل اإلخفاء.مشروع من  ٧- ١٢٣املادة  جترِّمو
    

  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧اإلثراء غري املشروع (املواد  ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس
) وانتهاك ٢٥٧إىل  ٢٥٢واملواد من  ٧٣و ٧٢القانون اجلنائي فعل االختالس (املادتان  جيرِّم

). ٢٨٢(املادة  العادي) وخيانة األمانة مبفهومها الوارد يف القانون ١٠٧املمتلكات العامة (املادة 
ال ترد مفاهيم املمتلكات االستخدام غري املشروع للممتلكات العامة فيعاقب عليه إدارياً. وأمَّا 

  فقط. ٢٨٢يف نص املادة إالَّ نوع من املمتلكات أيِّ اخلاصة أو اإلشارة األعم إىل 
من قانون االشتراء العمومي  ١١٩و ١١٨من القانون اجلنائي، واملادتان  ١١٢ املادة جترِّمو

اء العمومي. يف سياق إجراءات االشترإالَّ إساءة استغالل الوظائف، ولكنها ال تفعل ذلك 
جلرمية وال عن مسألة قيام الشخص أو عدم اشيء عن تعمد ارتكاب  وال يرد يف القانون أيُّ

قيامه بفعل ما، وال عن املزايا اليت حيصل عليها الشخص الذي يستغل وظيفته، كما ال ترد 
  لصاحل شخص أو كيان آخر"."فيه إشارة إىل مسألة االستغالل 

 ) أي٣ُّثراء غري املشروع هذه اجلرمية. وخيضع لذلك القانون (املادة قانون منع وقمع اإل جيرِّمو
مة عامة أو يشغل خدأيِّ شخص مدين أو عسكري ميارس سلطة عامة أو يتوىل املسؤولية عن 

هيئة  مسؤول أو موظف يف الدولة أو سلطة حملية أو مؤسسة جتارية وأيُّ ، وأيُّامنصباً انتخابي
تتوىل احملكمة العليا مسؤولية استالم اإلقرارات باملوجودات وجتهيزها  عامة أخرى. وحىت اليوم

ولكن املكتب املركزي اجلديد املعين باإلثراء غري املشروع، الذي أنشئ مبوجب قانون منع وقمع 
  ).٦اإلثراء غري املشروع، هو الذي سيتوىل املسؤولية عن تلك اإلقرارات يف املستقبل (املادة 

  من مشروع قانون مكافحة الفساد اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص. ٧- ١٢٣املادة  جترِّم
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  )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
من القانون اجلنائي على حنو جزئي إعاقة سري العدالة. فال تنص  ٢٤٥و ٢٢٢املادتان  جترِّم

مستحقة أو التشريعات يف مايل على الترهيب أو استخدام القوة البدنية أو الوعد مبزية غري 
عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو منع اإلدالء بشهادة أو تقدمي األدلة. 

)، ٨٤ة بشأن خمتلف اجلرائم (املادة (موحَّدالعقوبات املنطبقة غري  وعالوة على ذلك، فإنَّ
  من القانون اجلنائي) وال بشأن تشددها. ٢٤٥انظر املادة 

  
  )٢٦بارية (املادة مسؤولية الشخصيات االعت

من  ١٢٤تتحمل الشخصيات االعتبارية املسؤولية اجلنائية عن جرائم غسل األموال (املادة 
لعام  وحَّدمن القانون امل ١٢٥) وجرائم متويل اإلرهاب (املادة ٢٠١٦لعام  وحَّدالقانون امل
ء غري اإلثرا منع وقمعمن قانون  ٤٠- ٣٠) وجرائم اإلثراء غري املشروع (املواد ٢٠١٦

وجيري إعداد مشروع قانون يوسع نطاق هذه املسؤولية. وتسجل اجلزاءات  املشروع).
) وتعمم عن طريق منظمة RCCMاإلدارية يف سجل التجارة وائتمان املمتلكات الشخصية (

  مواءمة قوانني األعمال يف أفريقيا.
    

  )٢٧املشاركة والشروع (املادة 
اجلنائي املشاركة يف ارتكاب جرمية أو جنحة كطرف من القانون  ٢٥و ٢٤املادتان  جترِّم

  متواطئ أو مساعد أو حمرض.
ساد تعد جرائم جنح الفأنَّ غري  من القانون اجلنائي، ٣وجب املادة مب جمرَّمالشروع فهو أمَّا 

  الشروع. رمسية ال تنطبق عليها مسألة
    

  )٣٧و ٣٠تانن (املاداملالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانو
من القانون اجلنائي عقوبة تتناسب مع خطورة اجلرم، وتشمل طائفة  ٣٤و ٢و ١حتدد املواد 

واسعة من عقوبات السجن والغرامات. ويعاقب مرتكبو جرائم الفساد وغسل األموال يف 
فساد جرائم الأمَّا سنوات إىل السجن مدى احلياة.  ٥القطاع العام بالسجن ملدة تتراوح بني 

واإلثراء غري املشروع يف القطاع اخلاص فتعد جنحاً يعاقب عليها بالسجن ملدة تتراوح من 
  سنتني إىل مخس سنوات.

ومبوجب الدستور، يتمتع أعضاء الربملان باحلصانة طوال مدة عضويتهم يف الربملان وال ميكن 
 بس أو صدور حكم هنائيمبوافقة مكتب اجلمعية الوطنية يف حاالت التلإالَّ رفع هذه احلصانة 
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أن تطلب تعليق  أيضاًاجلمعية الوطنية ميكنها أنَّ من الدستور). بيد  ٦٢(املادة يف حقهم 
من الدستور). وميكن للجمعية  ٦٢إجراءات احملاكمة خارج فترات انعقاد الربملان (املادة 

من  ٢/٣أغلبية العامة أن توجه الئحة اهتام إىل رئيس اجلمهورية والوزراء يف تصويت عام ب
من الدستور). ومل تلتئم  ٩٥أعضائها. وهم خيضعون لسلطة حمكمة العدل العليا (املادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية على  ٦١٦حمكمة العدل العليا أبداً حىت يومنا هذا. وتنص املادة 
هم إجراءات خاصة حملاكمة القضاة. والذين يرتكبون جرمية أو جنحة أثناء ممارسة مهام

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٦٢١حيالون إىل احملكمة العليا (املادة 
من قانون اإلجراءات اجلنائية).  ٥٣و ٥٢وتطبق مايل مبدأ مناسبة املالحقة القضائية (املادتان 

بيد أنه يصبح من واجب املدعني العامني الشروع بإجراءات املقاضاة عندما تصلهم وقائع 
  ستخبارات املالية الوطنية.القضية من وحدة اال

مرحلة من اإلجراءات أن يتخذ التدابري املتعلقة باإلفراج إىل أيِّ وميكن لقاضي التحقيق يف 
ا بناء على طلب املتهم أو حماميه، أو بناء على طلب املدعي العام، حبكم حني احملاكمة إمَّ
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١٥٧- ١٤٨منصبه، (املواد 

  تضمن القانون يف مايل أحكاماً بشأن اإلفراج املبكر أو املشروط.وال ي
بشأن وضع  ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٦ ؤرَّخامل ٠٥٣- ٠٢وينص القانون رقم 

موظفي اخلدمة املدنية على عقوبات تأديبية مثل التعليق املؤقت وخفض رتبة املوظف وفصله 
  ت جنائية تقررها احملاكم املختصة.عقوباأيِّ )، دون املساس ب٧٤من العمل (املادة 
(أ) من القانون اجلنائي على فرض منع دائم أو مؤقت من شغل  ٧و ٦وتنص املادتان 

الوظائف العامة واحلرمان املؤقت من احلقوق املدنية والسياسية، وخصوصاً عند ارتكاب 
  جرائم فساد.

شغل وظيفة يف مؤسسة من القانون اجلنائي املوظف العمومي الذي ي ١١٠وتعاقب املادة 
هذه املادة تفرض  عامة مبنعه من تويل مناصب عامة ملدة مخس سنوات أو أكثر. ومن مث، فإنَّ

  شخص.أيِّ عقوبات على من ميارس سلطة عامة فقط، وليس على 
   ؤرَّخامل ،PG-RM/002ولدى مايل قوانني لتعزيز إعادة إدماج احملتجزين (حيدد املرسوم رقم 

قواعد تفصيلية بشأن تنفيذ القانون املتعلق بنظام السجون،  ،١٩٨٨/يناير كانون الثاين ٤
شباط/فرباير  ٢٧ ؤرَّخامل ،٠٠٣-٠١واملواد اليت تليها من القانون رقم  ٧٩وتتناول املادة 

  ).١نظام السجون والتعليم يف اإلصالحيات، املادة  ،٢٠٠١
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اون مع التحقيق أو مع اجلهاز وينص القانون يف مايل على ختفيف عقوبة الشخص الذي يتع
القضائي أو إعفائه من العقوبة يف قضايا غسل األموال ومتويل اإلرهاب واإلثراء غري املشروع 

  فقط. وال ينصُّ القانون يف مايل على محاية األشخاص الذين يتعاونون مع اجلهاز القضائي.
  

  )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان 
، ليس لدى مايل تشريعات بشأن محاية ٢٠١٦لعام  وحَّدمن القانون امل ٩٥ اء املادةنباستث

  الشهود أو اخلرباء أو الضحايا أو املبلغني.
  

  )٤٠و ٣١السرية املصرفية (املادتان  ؛التجميد واحلجز واملصادرة
من القانون اجلنائي على مصادرة غرض اجلرمية أو اجلنحة واألدوات  ٤٢تنص املادة 
على مصادرة الضمانات اليت  أيضاًاالشتراء العمومي  ارتكاهبما. وينص قانون املستخدمة يف

). ويتيح قانون ١٢٠ يقدمها مرتكب جرمية الفساد يف سياق عملية اشتراء عمومي (املادة
اختاذ تدابري مؤقتة تؤثر على املمتلكات العقارية أو  أيضاًاإلثراء غري املشروع  منع وقمع

  الشخصية للمشتبه فيه.
) على حجز ومصادرة األموال ١٠٠و ٩٩(املادتان  ٢٠١٦د لعام وينص القانون املوحَّ

موارد مالية أخرى أيِّ واملمتلكات املتصلة بغسل األموال وجتميد املوجودات أو األموال أو 
ولكنه ال يتناول كل اجلرائم املشمولة باالتفاقية وال يأيت على تدابري الكشف  ،للمشتبه فيهم

  األثر.واقتفاء 
  .العاديحكم عام بشأن مصادرة املمتلكات يف قضايا الفساد يف القانون  مايل أيَّ ومل تسنَّ

  وليس لدى مايل وكالة متخصصة يف إدارة املوجودات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة.
 وينص القانون يف مايل على مصادرة األموال واملمتلكات املتأتية من عائدات اجلرمية، مبا يف

منع من قانون  ٤٢ذلك املمتلكات املختلطة فيما يتعلق جبرائم اإلثراء غري املشروع (املادة 
) ٤٢اإلثراء غري املشروع (املادة  منع وقمعاإلثراء غري املشروع). وينص قانون  وقمع

) على مصادرة اإليرادات واملنافع األخرى من ١٢٨و ٩٩(املادتان  وحَّدوالقانون امل
تسبة عن طريق اإلثراء غري املشروع أو غسل األموال. ولكنهما ال يغطيان كل املمتلكات املك

اجلرائم املشمولة باالتفاقية، وال يشريان إىل العائدات اإلجرامية اليت حتول إىل ممتلكات أو 
فيما يتعلق بغسل األموال (املادة إالَّ تبدل هبا وال إىل املمتلكات املخلوطة بتلك العائدات 

  ).وحَّدانون املمن الق ١٢٨
  )وحَّدمن القانون امل ٩٦و ٦و ٥وال تشكل السرية املصرفية عقبة أمام املالحقة القضائية (املواد 
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اإلثراء غري املشروع على عكس عبء اإلثبات لتأكيد  منع وقمعمن قانون  ١٩وتنص املادة 
  املصدر املشروع للممتلكات.

 املشروع على إعادة األغراض احملجوزة اإلثراء غري منع وقمعمن قانون  ٣١وتنص املادة 
  طرف ثالث حسن النية.أيِّ بقرار قضائي إىل 

    
  )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

  
: فتفرض عشر سنوات بشأن ينص قانون اإلجراءات اجلنائية على مبدأ التقادم يف املقاضاة

فات. يف حني ال حيدد القانون وثالث سنوات بشأن اجلنح وسنة كاملة بشأن املخال اجلنايات
فيما يتعلق أمَّا ، من تاريخ ارتكاب اجلرمية. عموماًنقطة بدء فترة التقادم. فتبدأ فترة التقادم، 

بقضايا اإلثراء غري املشروع، فتبدأ تلك الفترة من يوم اكتشاف اجلرمية. إالَّ أنَّ التشريعات يف 
  ال إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة.مايل ال تنصُّ على تعليق العمل بالتقادم يف ح

وال تأخذ مايل أحكام اإلدانة األجنبية يف االعتبار فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية 
  .)٢٠١٦لعام  وحَّدمن القانون امل ١٤٦باستثناء جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب (املادة 

  
  ) ٤٢الوالية القضائية (املادة 

، باستثناء فيما يتعلق باجلرائم ٤٢مايل لواليتها القضائية احلاالت املشار إليها يف املادة  ختضع
املرتكبة ضد أحد مواطنيها واجلرائم اليت يرتكبها يف اخلارج شخص عدمي اجلنسية يوجد 
مكان إقامته املعتاد يف إقليمها واجلرائم اليت ترتكب على منت سفنها أو طائراهتا (باستثناء 

  من قانون العدالة العسكرية). ١٦املادة  –رائم اليت يرتكبها العسكريون اجل
من  ٧٨يف قضايا غسل األموال (املادة إالَّ املعلومات تبادل وال ينص القانون يف مايل على 

مشروع وما يليها من  ٤١) ويف جمال التعاون الشرطي (املادة ٢٠١٦لعام  وحَّدالقانون امل
  .)الدويلقانون التعاون 

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

ا من مبادئ تعترب مايل بوجه عام إلغاء مجيع العقود املتحصل عليها عن طريق الفساد مبدأ عام
ة يف جمال االشتراء حمدَّدأحكاماً لديها  نَّ. بيد أباطلةإذ ترى املوافقة يف تلك العقود  ،القانون

  من قانون االشتراء العمومي). ١٢٠ العمومي (املادة
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من قانون اإلجراءات اجلنائية مجيع األشخاص الذين حلقت هبم شخصياً أضـرار   ٤ومتنح املادة 
عــن تلــك  اتمباشــرة بســبب جرميــة مــا احلــق يف رفــع دعــوى مدنيــة للحصــول علــى تعويضــ   

العتبــاريني برفــع تلــك املــادة ال تشــري صــراحة إىل إمكانيــة قيــام األشــخاص ا نَّاألضــرار. غــري أ
  مكافحة الفساد برفع دعاوى.هدفها ال تتيح مايل إمكانية قيام مجعيات كما تلك الدعوى. 

    
  )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  خصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئاتالسلطات املت

لــدى مــايل عــدة هيئــات متخصصــة، وأمههــا املكتــب املركــزي ملكافحــة اإلثــراء غــري املشــروع  
اإلثراء غري املشروع). ولكن هذا املكتب املركـزي مل يبـدأ بعـد     منع وقمعنون من قا ٦(املادة 

) وقـد يعـاين مـن االفتقـار     ٢٠١٥أعماله (جيري حالياً النظـر يف مشـروع قـانون أيلول/سـبتمرب     
  إىل االستقالل هيكلياً ووظيفياً.

مـن   ٥٨امني (املـادة  يف مايل على التعاون فيما بني السلطات العامة واملسـؤولني العـ   القانونوينص 
عـن التعـاون بـني السـلطات العامـة وسـلطات التحقيـق واالدعـاء،          قانون اإلجراءات اجلنائية) فضالً

  من قانون منع وقمع اإلثراء غري املشروع). ٧وال سيما بشأن قضايا اإلثراء غري املشروع (املادة 
اص إىل جانـب أصـحاب   وتضم جلنة الرصد املركزيـة أصـحاب املصـلحة مـن القطـاعني العـام واخلـ       

املصلحة من اجملتمع املـدين. وتتـوىل املسـؤولية عـن تنفيـذ توصـيات املنتـدى الـوطين املعـين مبكافحـة           
املاليــة. وهلــذا الغــرض، تعكــف اللجنــة املركزيــة علــى وضــع خطــة عمــل لــثالث   واجلــرائمالفســاد 

  ات.سنوات بشأن التنسيق والتشاور فيما بني أصحاب املصلحة يف خمتلف القطاع
وتتمتع وحـدة االسـتخبارات املاليـة الوطنيـة بالسـلطة الالزمـة لطلـب معلومـات متصـلة جبـرائم           

  مؤسسة مالية.أيِّ ومتويل اإلرهاب من  األموالغسل 
وقـد اختـذت إجــراءات ترمـي إىل توعيـة الســكان مبسـائل مكافحـة الفســاد وتشـجيع املــواطنني        

خـط  ختصـيص  ( ماًأكثـر تلـك اإلجـراءات تقـدُّ    أنَّ إالَّ عن األفعال اليت يشهدوهنا.  اإلبالغعلى 
  وتنظيم محالت توعية) ال تزال تقتصر على جمال االشتراء العمومي.هاتفي 

    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  

دة التاليـة فيمـا يتعلـق بتطبيـق الفصـل      ميكن عمومـاً إيـراد التجـارب الناجحـة واملمارسـات اجليِّـ      
  قية:الثالث من االتفا

مبوجب أحكام القانون املتعلق مبكافحة غسل األموال، جيب على املدعيني العامني بدء   •    
 إجراءات قضائية بشأن احلاالت اليت تبلغ عنها وحدة االستخبارات املالية الوطنية. 
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يف جمال االشتراء العمومي،  فسادلتيسري اإلبالغ عن أنشطة  اهاتفي خطًّاخصصت مايل   •    
 مبا يف ذلك اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية.

اعتمدت مايل خطة عمل مدهتا ثالث سنوات لتنفيذ توصيات املنتدى الوطين املعين   •    
مبكافحة الفساد واجلرمية املالية. وتتيح خطة العمل تلك قدراً كبرياً من التشاور 

  نية مبكافحة الفساد (العامة واخلاصة).والتنسيق فيما بني خمتلف اجلهات املع
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  التالية أن تعزِّز التدابري القائمة حاليا ملكافحة الفساد: للخطواتميكن 

اعتماد التدابري التشريعية الالزمة لضمان أن تشمل جرمية رشو املوظفني العموميني الوطنيني   •    
  )؛١٥ملستحقة وحتقيق منفعة لصاحل شخص أو كيان آخر (املادة مفهوم املزية غري ا

رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي  جيرِّماعتماد مشروع القانون الذي   •    
املنظمات الدولية العمومية والرشوة واختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص وإخفاء 

  )؛٢٤و ٢٢و ٢١و ١٦العائدات املتأتية من إحدى هذه اجلرائم (املواد 
توسيع نطاق جترمي اختالس املمتلكات وتبديدها ليشمل مجيع املوظفني العموميني،   •    

ويشمل االستعمال غري املشروع لتلك املمتلكات، ولصاحل شخص آخر، ويشمل قيام 
أوراق مالية خصوصية أو استعماهلا أيِّ موظف عمومي بتبديد ممتلكات أو أموال أو 

  )؛١٧ مشروعة (املادة طريقة أخرى غريأيِّ ب
حتديد مفهوم املتاجرة بالنفوذ وإضفاء السمة اجلنائية عليه بغية ضمان توسيع نطاقه   •    

  )؛١٨مع االتفاقية (املادة  شياًامت
توسيع نطاق تطبيق مفهوم إساءة استغالل الوظائف ليشمل مفاهيم "املزايا غري   •    

ة استغالل قيام بفعل ما" و"إساءاملستحقة" و"لصاحل شخص أو كيان آخر" و"عدم ال
  )؛١٩الوظائف" (املادة 

إنفاذ أحكام القانون اجلديد املتعلق مبقاضاة مرتكيب جرمية اإلثراء غري املشروع،   •    
سيما من خالل زيادة املوارد البشرية واملادية املخصصة الستالم إقرارات املمتلكات  ال

املنظم للمكتب املركزي ملكافحة اإلثراء والتحقق منها على حنو فعال؛ وإقرار املرسوم 
  )؛٢٠غري املشروع (املادة 
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إضافة مفاهيم "تقدمي األدلة" و"الترهيب" و"املزية غري املستحقة" إىل جرمية إعاقة سري   •    
العدالة. وتعزيز األثر الرادع للعقوبة بالنص على ظروف مشددة يف حاالت هتديد 

  )؛٢٥بعض املسؤولني (املادة 
يع نطاق املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية ليشمل جرائم أخرى غري غسل توس  •    

  )؛٢٦األموال ومتويل اإلرهاب واإلثراء غري املشروع من خالل اعتماد حكم عام (املادة 
  )؛٢٧من املادة  ٢النظر يف جترمي الشروع يف ارتكاب جنح غري جرائم الفساد (الفقرة   •    
راعي حاالت إفالت اجلاين املزعوم من قبضة العدالة. والنظر يف حتديد فترة تقادم ت  •    

حتديد فترة تقادم أطول وتأخري بداية احتساهبا حىت تاريخ اكتشاف اجلرمية، كما هو 
  )؛٢٩احلال بالنسبة لقضايا اإلثراء غري املشروع (املادة 

من  ١الفقرة حتديد العقوبات الواجبة التطبيق على اجلرم حسب جسامة ذلك اجلرم (  •    
  )؛٣٠املادة 

تنقيح األحكام الدستورية املتعلقة باحلصانات واالمتيازات القضائية للتأكد من أهنا ال تشكل   •    
  )؛٣٠من املادة  ٢أمام املالحقة القضائية (الفقرة  عائقاً

النظر يف توسيع نطاق إجراءات املالحقة اإللزامية املنصوص عليها بشأن جرائم غسل   •    
من  ٣ل ومتويل اإلرهاب ليشمل اجلرائم األخرى الواردة يف االتفاقية (الفقرة األموا
  )؛٣٠املادة 

ألحكام  وفقاًإنشاء هيكل متخصص إلدارة املمتلكات احملجوزة أو اجملمدة أو املصادرة   •    
  )؛٣١من املادة  ٣االتفاقية (الفقرة 

اد وتوسيع نطاق تطبيق تلك التدابري اعتماد تدابري مالئمة لتمكني املصادرة يف قضايا الفس  •    
  )؛٣١من املادة  ٦و ٥و ٤على اجلرائم غري غسل األموال ومتويل اإلرهاب (الفقرات 

وضع إطار قانوين لضمان احلماية الفعالة للشهود واخلرباء والضحايا وغريهم من   •    
ات األشخاص، سواء ممن شارك يف ارتكاب جرمية أم مل يشارك، الذين يقدمون معلوم

، ٣٣و ٣٢إىل السلطات املختصة بشأن مجيع اجلرائم اليت حددهتا االتفاقية (املادتان 
  )؛٣٧من املادة  ٤والفقرة 

تعزيز صالحيات املكتب املركزي ملكافحة اإلثراء غري املشروع وضمان استقالليته يف   •    
  )؛٣٦العمل واستقالليته من الناحية املالية (املادة 
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املتخذة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو شاركوا يف ارتكاب فعل تعزيز التدابري   •    
هلذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات املختصة، وتوسيع  وفقاً جمرَّم

 ١شمل جرائم أخرى غري غسل األموال ومتويل اإلرهاب (الفقرة ينطاق تلك التدابري ل
  )؛٣٧من املادة 

  )؛٣٨د لضمان استمرار الدعم املايل والسياسي (املادة تعزيز هيكل جلنة الرص  •    
دعم برنامج الطوارئ لتدريب اجلهات املعنية على مواجهة التحديات اجلديدة، وتعزيز   •    

  )؛٣٩من املادة  ١قدرات املسؤولني يف اإلدارات العمومية (الفقرة 
ليشمل جماالت توسيع نطاق إمكانية اإلبالغ عن اجلرائم دون الكشف عن اهلوية   •    

تعزيز بروز مراكز اإلبالغ وتيسري الوصول إليها وأخرى غري جمال االشتراء العمومي. 
  )؛٣٩من املادة  ٢(الفقرة 

ضمان التنفيذ السليم للقانون اجلديد املتعلق مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.   •    
اجلرائم األخرى  وتوسيع نطاق األحكام املتعلقة بالسجالت اجلنائية لتشمل مجيع

  )؛٤١املشمولة باالتفاقية (املادة 
ع نطاق الوالية القضائية حملاكم مايل ليشمل مجيع اجلرائم اليت حددهتا االتفاقية يتوس  •    

  )؛٤٢من املادة  ١(الفقرة 
توسيع نطاق التشارك باملعلومات ليشمل قضايا غري غسل األموال ومتويل اإلرهاب   •    

  ).٤٢من املادة  ٥قرة والتعاون الشرطي (الف
  

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت حدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ٢  
 ٢٤و ٢٣و ٢٢و ١٩و ١٨و ١٦دة/الدروس املستفادة (املواد اجليِّ للممارساتملخَّص   •    

  )٤١و ٣٩و ٣٦و ٣٤و ٣٣و ٣٢و ٣٠و ٣٧و ٢٦و
 ٢٣و ٢٢و ١٨و ١٦مكافحة الفساد (املواد  موقعية يقدِّمها خبري يف جمال مساعدة  •    

  )٤١و ٣٩و ٣٧و ٣٦و ٣٤و ٣٢و ٣٠و ٢٧و ٢٦و ٢٤و
  )٤١و ٣٩و ٣٧و ٣٣و ١٩و ١٨و ١٦القانونية (املواد  املشورةتقدمي   •    
 ٣٢و ٣٠و ٢٧و ٢٦و ٢٤و ٢٣و ٢٢و ١٩و ١٨و ١٦عمل (املواد  خطةوضع   •    

  )٤١و ٣٩و ٣٦و ٣٤و ٣٣و
  )٣٩و ٣٧و ٣٣و ٣٢د برامج بناء القدرات (املوا  •    
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  )٢٤(املادة  منوذجيةقوانني   •    
  )٢٤(املادة  التشريعيةالصياغة   •    
من أجل إنشاء سجل عام للمسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية  املساعدةتقدمي   •    

  )٢٦(املادة 
  ).٣٧إنشاء برنامج حلماية الشهود واملبلغني (املادة   •    

  
    لدويل الفصل الرابع: التعاون ا  -٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
   اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية تسليم

  )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
تنظم شؤون التسليم االتفاقيـات الـيت دخلـت مـايل طرفـاً فيهـا، وهـي حتديـداً: اتفاقيـة اجلماعـة           

(اتفاقيــة اجلماعــة االقتصــادية) املتعلقــة بتســليم      A/P1/8/94لــدول غــرب أفريقيــا    االقتصــادية
  لتسليم املطلوبني. اأساساً قانوني أيضاًاملطلوبني. وتعترب مايل االتفاقية 

إعداد مشروع اتفـاق تعـاون قضـائي بـني مـايل والنيجـر وتشـاد (مشـروع اتفـاق          اوجيري حالي 
  ).  التعاون

إىل  ٧طلـوبني (املـواد مـن    مـاً خاصـة بتسـليم امل   ويتضمن مشـروع قـانون التعـاون الـدويل أحكا    
أحكـام قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة (املـواد       اانتظار إقرار ذلك القـانون، تنطبـق حاليـ   يف ). و٢٢

ــانون امل ٢٤٩إىل  ٢٣٧مــن  ــد) إضــافة إىل أحكــام الق ــام  وحَّ ــواد مــن   ٢٠١٦لع إىل  ١٥٧(امل
١٦١  .(  

القـانون يـنص علـى فـرض عقوبـة      نَّ باالتفاقيـة أل  وميكن تسليم مرتكيب مجيع اجلـرائم املشـمولة  
مـن اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية      ٣مـن املـادة    ١السجن ملدة ال تقل عن سنتني بشأهنا (الفقـرة  

عقوبـة دنيـا فيمـا    أيِّ ). وال يـنص القـانون علـى    الـدويل التعـاون  قـانون  مـن مشـروع    ٨واملادة 
). وتعتــرب ٢٠١٦لعــام  وحَّــدمــن القــانون امل ١٥٦مــن املــادة  ١يتعلــق بغســل األمــوال (الفقــرة 

الفســاد حتديــداً مــن اجلــرائم الــيت تتــيح تســليم مرتكبيهــا (بروتوكــول اتفاقيــة اجلماعــة      جــرائم
  االقتصادية املتعلق مبكافحة الفساد).

من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة،    ٢٤٤ميكن تسليم مرتكيب اجلرائم السياسية يف مايل (املادة  وال
  من اتفاقية اجلماعة االقتصادية).   ٤واملادة 
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مــن اتفاقيــة اجلماعـــة    ٩يتعلــق بــاجلرائم املاليــة، فـــيمكن تســليم مرتكبيهــا (املــادة        فيمــا أمَّــا  
  ).الدويلالتعاون قانون من مشروع  ٨االقتصادية، واملادة 
ات من قانون اإلجـراء  ٢٤٤لقبول تسليم املطلوبني (املادة  زدواجية التجرمياوجيب الوفاء بشرط 

هذا الشرط ال ينطبق على اجلـرائم  إالَّ أنَّ من مشروع قانون التعاون الدويل).  ٨اجلنائية، واملادة 
 ١١٦املشمولة باالتفاقية ذات التطبيق املباشر، اليت تفوق سلطتها سلطة القـوانني الوطنيـة (املـادة    

  من الدستور).
 وحَّـد مـن القـانون امل   ١٥٧ة مايل إجراءات مبسطة تطبـق يف حـاالت معينـة (املـاد     وضعتوقد 
  ).الدويلالتعاون قانون من مشروع  ١٦، واملادة ٢٠١٦لعام 

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،      ٢٤٠وجيوز يف مايل احتجاز شخص مطلوب تسليمه (املـادة  
  .)الدويلالتعاون قانون من مشروع  ١٤من اتفاقية اجلماعة االقتصادية، واملادة  ٢٢واملادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائيـة، واملـادة    ٢٢احملاكمة" (املادة  وإمَّاالتسليم إمَّا بدأ "وتطبق مايل م
، واملــادة ٢٠١٦لعـام   وحَّـد مـن القــانون امل  ١٦١اجلماعـة االقتصــادية، واملـادة    اتفاقيـة مـن   ١٠
  ).الدويلالتعاون قانون من مشروع  ١٢

مـن   ٩بـافتراض بـراءة املتـهم (املـادة      علـى حنـو صـارم املبـدأ الدسـتوري القاضـي       أيضـاً وتطبق مايل 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٢٤٧و ٢الدستور)، مبا يف ذلك يف جمال تسليم املطلوبني (املادتان 

من اتفاقيـة   ٤ومتارس مايل حقها يف رفض التسليم يف القضايا اليت تتضمن حاالت متييز (املادة 
    ).الدويلالتعاون قانون من مشروع  ١٠من املادة  ٦االقتصادية، والفقرة  اجلماعة
(ميثـاق   عت مايل على ميثاق برنامج التعاون القضائي اجلنائي فيمـا بـني بلـدان السـاحل    قَّوقد و

  يشجع تلك البلدان على التشاور فيما بينها قبل رفض التسليم. الذي، الربنامج)
ئيــة الــيت صــدقت عليهــا ونقــل املــدانني يف مــايل إجــراء شــائع ويــنص عليــه مجيــع االتفاقــات الثنا

حمتجـزاً مـن السـنغال     ٨٢القدوة للـدول األخـرى بنقلـها لــ     ٢٠١١مايل يف عام  وأعطتمايل. 
  من تايلند إىل أراضيها. ٢٠١٢إىل أراضيها، ونقلها حملتجزين آخرين يف عام 

  
  )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا     مايل اتفاقيةُاملساعدة القانونية املتبادلة يف تنظم مسائلَ
A/P.1/7/92 اجلديــد  وحَّــدة يف القــانون املدَّدواألحكــام احملــ، القانونيــة املتبادلــة  املســاعدةشــأن ب

). ويتضـمن بروتوكـول اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب       ١٥٥و ١٣٨ (املادتـان  ٢٠١٦لعام 
  ).١٥ة بشأن الفساد (املادة حمدَّد ماًأحكا أفريقيا بشأن منع ومكافحة الفساد
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يف  اًبني مايل والنيجر وتشاد أحكامالقضائي يتضمن املشروع اجلاري بشأن اتفاق التعاون و
  هذا الشأن.

ومل تعني مايل بعد سلطة خمتصة بطلبات املساعدة القانونية املتبادلة لدى األمني العام، كما 
  تلك الطلبات.أهنا مل حتدد بعد اللغات اليت تقبل هبا 

وال تشترط مايل وجود معاهدة مبوجب مبدأ اجملاملة الدولية لتنفيذ طلب مساعدة قانونية 
  ).دويلالتعاون القانون من مشروع  ٢من املادة  ١متبادلة (الفقرة 

ومتنح مايل أوسع نطاق للمساعدة القانونية املتبادلة من خالل تنفيذ االتفاقية، اليت هي طرف 
قانوهنا الوطين. ولكن مايل متتنع عن املساعدة عندما يتعلق طلب املساعدة فيها، وتنفيذ 

مايل مل تقر بعد باملسؤولية اجلنائية نَّ القانونية املتبادلة جبرمية ارتكبتها شخصية اعتبارية أل
  كمبدأ عام.

نصوص وتتضمن املساعدة القانونية املتبادلة املنصوص عليها يف تشريعات مايل مجيع التدابري امل
الدويل مشروع النص اجلديد للقانون املتعلق بالتعاون أنَّ من االتفاقية. بيد  ٤٦عليها يف املادة 

بالبيانات والشهادات واألدلة وحتديد  من األحكام املتعلقة حتديداً ا) ال يتضمن أي٢٧(املادة 
  هوية الشخص أو الغرض.

من  ٣القانونية املتبادلة (املادة وقد أبقي على شرط التجرمي املزدوج كمبدأ للمساعدة 
). غري أنه ال يلزم الوفاء هبذا الشرط فيما يتعلق باجلرائم الدويلالتعاون قانون مشروع 

 ١١٦املشمولة باالتفاقية مبوجب مبدأ اجملاملة الدولية ومبدأ التطبيق املباشر لالتفاقية (املادة 
  من الدستور).

لرفض طلب املساعدة  ملسائل مالية سبباً الطلبِ ُنمَُّضوال تشكل السرية املصرفية وال َت
  من مشروع قانون التعاون الدويل). ٢٣القانونية املتبادلة (املادة 

وميكن مع ذلك رفض طلب ما إذا كان من احملتمل أن يقوض النظام العام أو السيادة أو 
التعاون الدويل؛ من مشروع قانون  ٢٣ األمن الوطين أو املبادئ األساسية للقانون (املادة

  ).٢٠١٦لعام  وحَّدمن القانون امل ١٤٠من املادة  ٢والفقرة 
وال تنص التشريعات يف مايل صراحة على اإلبالغ االستباقي ملعلومات متعلقة بقضايا جنائية 

غرضه يتمثل يف "تبادل اخلربات أنَّ ميثاق الربنامج ينص على أنَّ غري  ،دون طلب مسبق
  واملساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية". بشأن تسليم املطلوبني
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 ٦وتنص التشريعات يف مايل على التنفيذ الفوري لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
  من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة).

من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول  ٩املتبادلة مكفولة (املادة  وسرية طلب املساعدة القانونية
لعام  وحَّدمن القانون امل ١٤١غرب أفريقيا املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة؛ واملادة 

من مشروع قانون التعاون الدويل). وإذا كان من غري املمكن تنفيذ  ٢٦؛ واملادة ٢٠١٦
ملعلومات املتعلقة بالطلب، يتعني أن تبادر الدولة الطالبة طلب املساعدة دون الكشف عن ا

على حنو مسبق إىل إبالغ الدولة متلقة الطلب بذلك. وال ينص القانون يف مايل على 
  استخدام املعلومات املربئة.

  
  التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة  ؛التعاون يف جمال إنفاذ القانون

  )٥٠و ٤٩و ٤٨ اد(املو
ذ مايل عمليات تبادل املعلومات ألغراض إنفاذ القوانني من خالل برنامج التعاون تنف

القضائي اجلنائي فيما بني بلدان الساحل واإلنتربول وشبكة غرب أفريقيا للسلطات املركزية 
 أيضاًوينص ميثاق املدعني العامني يف غرب أفريقيا  املنظمة.واملدعني العامني ملكافحة اجلرمية 

دل املعلومات بني السلطات املركزية والقضاة والشرطة من أجل منع ومكافحة على تبا
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اخلطرية. وتكرس الصيغة األحدث ملشروع قانون التعاون الدويل 

  فصال كامال للتعاون بني أجهزة الشرطة يف املسائل اجلنائية.
التعاون يل وأحكام مشروع اتفاق من مشروع قانون التعاون الدوالفصل الرابع نص وي

بني مايل وتشاد والنيجر على إمكانية إجراء حتقيقات مشتركة واستخدام أساليب القضائي 
التحري اخلاصة. ولكن، بانتظار اعتماد هذين املشروعني، ال ينص القانون يف مايل على 

  إجراء حتقيقات مشتركة.
د اجلديد ملكافحة غسل األموال املوحَّوأساليب التحري اخلاصة منصوص عليها يف القانون 

املتعلق  ٢٠٠١متوز/يوليه  ١٨ ؤرَّخامل ٠٧٨- ٠١) والقانون رقم ٩٤ومتويل اإلرهاب (املادة 
شعبة  ٢٠١٣). كما أنشأ قانون صدر يف أيار/مايو ١١٧مبراقبة املخدرات والسالئف (املادة 

نطاق عمليات أنَّ غري  ،قضائية متخصصة باجلرمية املنظمة منحت صالحيات حتري خاصة
  التحقيق اليت تقوم هبا حمدودة وال تشمل جرائم الفساد.
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
ميكن عموماً اإلبالغ عن اإلجنازات وأفضل املمارسات التالية بشأن تنفيذ الفصل الرابع من 

  االتفاقية:
لبات املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق باجلرائم ا لطقانوني تعترب مايل االتفاقية أساساً  •    

املشمولة باالتفاقية. وعالوة على ذلك، ميكن تطبيق االتفاقية مباشرة يف إطار املبدأ 
 الدستوري الذي يعطيها الغلبة على القانون الوطين.

أيِّ وجود الدولية، الذي يتيح هلا طلب التعاون يف حال عدم  اجملاملةتطبق مايل مبدأ   •    
  أساس قانوين. 

  
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ميكن للمبادرات التالية أن تساعد على تعزيز التدابري القائمة بشأن مكافحة الفساد:
توسيع نطاق الوالية القضائية للمحاكم يف مايل ليشمل مجيع اجلرائم املنصوص عليها   •    

  )؛٤٢من املادة  ١يف االتفاقية (الفقرة 
توسيع نطاق التشارك باملعلومات ليشمل قضايا غري غسل األموال ومتويل اإلرهاب   •    

  )؛٤٢من املادة  ٥والتعاون الشرطي (الفقرة 
توسيع نطاق املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية جلعلها مشمولة بنطاق املساعدة   •    

  )؛٤٦من املادة  ٢القانونية املتبادلة (الفقرة 
ادة إدراج األحكام املتعلقة بالبيانات والشهادات وتقدمي األدلة وحتديد اهلوية يف إع  •    

  )؛٤٦من املادة  ٢٧و ٣مشروع القانون املتعلق بالتعاون الدويل (الفقرتان 
من املادة  ١٢اعتماد مشروع القانون املتعلق بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية (الفقرة   •    

  )٥٠و ٤٩واملادتان  ٤٦
  )؛٤٦من املادة  ١٤و ١٣مة إىل األمني العام (الفقرتان حتديث املعلومات املقدَّ  •    
األحكام املنطبقة على غسل األموال، ويف إطار تنفيذ اتفاقية اجلماعة أنَّ التأكد من   •    

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، مدرجة يف مشروع القانون املتعلق بالتعاون الدويل 
  )؛٤٧(املادة 

ضمان توقيع مشروع االتفاق بشأن التعاون يف املسائل اجلنائية بني مايل وتشاد والنيجر   •    
  )؛٤٩خرى (املادة القائمة األشاريع املوحتقيق تقدم بشأن التوقيع على 
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توسيع نطاق أساليب التحري اخلاصة، وال سيما التسليم املراقب، ليشمل جرائم   •    
  ).٥٠ل اإلرهاب واالجتار باملخدرات (املادة أخرى غري جرائم غسل األموال ومتوي

    
    حتسني تنفيذ االتفاقية من أجلت االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّد  -٤-٣  

  )٥٠و ٤٩و ٤٨و ٤٧و ٤٦دة/الدروس املستفادة (املواد ملخَّص للممارسات اجليِّ  •    
  )٤٩و ٤٧و ٤٤املساعدة التقنية/املشورة القانونية (املواد   •    
  )٥٠و ٤٩و ٤٨و ٤٧ري مؤهل (املواد مساعدة موقعية يقدمها خب  •    
  )٥٠و ٤٩و ٤٧و ٤٤القدرات (املواد برامج لبناء   •    
  )٥٠و ٤٨وضع خطة عمل للتنفيذ (املادتان   •    
  )٥٠و ٤٤يبات منوذجية) (املادتان اتفاق منوذجي (اتفاقات منوذجية) أو ترتيب منوذجي (ترت  •    
لبناء القدرات مصمم خصيصاً للسلطات املسؤولة عن التعاون عرب احلدود يف إنشاء برنامج   •    

 )٥٠و ٤٩املسائل اجلنائية ويف مسائل التحقيق (املادتان 
اخلاصة  التحرِّيوضع برامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عن إدارة أساليب   •    

  ).٥٠واستخدامها (املادة 
  


