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    خالصة وافية  -ثانيًا  
 بنن  

 
 املتحدة سي لبنن يف سياق تنفيذ اتفاقية األمممقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ   -١  

  ملكافحة الفساد
 ،٢٠٠٣ديسمرب كانون األول/ ١٠األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف  وقَّعت بنن على اتفاقية

 .٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ١٤وأودعت صكَّ تصديقها عليها يف 

لتشريع االستعماري اَملنشأ ويتسم النظام القانوين لبنن باالزدواجية القانونية بني القانون احلديث (ا
  لقانون العريف.والتشريعات املكتوبة ذات اَملنشأ الوطين) وا

 فرنسا وُنُظمها عاتوبنن واليٌة قضائيٌة تطبق نظام القانون املدين وقد ورثت إىل حد كبري تشري
يت كانت سارية يف القانونية. فجميع النصوص، مبا يف ذلك القانون اجلنائي على وجه اخلصوص، ال

يه باحلكم تمتع ف(وهو التاريخ الذي أصبحت بنن ت ١٩٥٨كانون األول/ديسمرب  ٤فرنسا حىت 
للوائح الالحقة اليت اتزال مجيع  الذايت) ال تزال سارية املفعول بشكل مباشر مبوجب قانون بنن. وال

  اعتمدها هذا البلد تشبه إىل حد كبري لوائح النظام الفرنسي. 
ة أعلى من وتكتسب املعاهدات أو االتفاقات املصادق عليها حسب األصول، فور نشرها، حجي

  ستور).من الد ١٤٧التشريعات الوطنية، شريطة تطبيق الطرف اآلخر هلا (املادة حجية 
؛ ١٩٥٨ جلنائي لعاماويرد معظم األحكام اليت تعاقب على الفساد واجلرائم ذات الصلة يف القانون 

، الذي يقرُّ ١٩٧٩أيار/مايو  ١٠ ؤرَّخامل ٢٣-٧٩وقانون اإلجراءات اجلنائية؛ واملرسوم رقم 
يرتكبها موظفو الدولة  اجلنائية على االختالس والرشو والسرقة واجلرائم ذات الصلة اليتاملسؤولية 

تعلق مبكافحة ، امل٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١٢ ؤرَّخامل ٢٠-٢٠١١الدائمون؛ والقانون رقم 
 ٣١ ؤرَّخامل ١٤-٢٠٠٦الفساد واجلرائم األخرى ذات الصلة يف بنن؛ والقانون رقم 

يلي بقانون مكافحة  بشأن مكافحة غسل األموال (املشار إليه فيما ٢٠٠٦بر األول/أكتو تشرين
  غسل األموال).

السلطة الوطنية  واهليئات الرئيسية املسؤولة عن منع ومكافحة الفساد واجلرائم ذات الصلة هي
  ملكافحة الفساد والوحدة الوطنية ملعاجلة املعلومات املالية.

  
  وإنفاذ القانونالفصل الثالث: التجرمي   -٢  

 
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

 )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 

نذ اعتماد القانون اجلنائي ميعدُّ رشو املوظفني العموميني الوطنيني فعًال إجراميًّا مبوجب قانون بنن 
(االرتشاء)  ٤٠الراهن، يف املادتني ). وهو يرد، يف الوقت ١٧٨و ١٧٧(املادتان  ١٩٥٨لعام 

ساسية . ويشمل هذان احلكمان مجيع األركان األ٢٠-٢٠١١(الرشو) من القانون رقم  ٤١و
 ن القانون نفسه.م ٢املطلوبة مبوجب االتفاقية. وُيعرَّف مفهوم "املوظف العمومي" يف املادة 
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يني جرميتني جنائيتني أيضًا دنيني الدولويعدُّ رشو وارتشاء املوظفني العموميني األجانب واملوظفني امل
 وتقتصر كلتا ، على التوايل).٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٤٤و ٤٣مبوجب قانون بنن (املادتان 

زية غري مستحقة أخرى ماجلرميتني على اجلرائم املرتَكبة هبدف إعطاء الشخص منفعة جتارية أو أيَّ 
يها أو االحتفاظ أو مساعدة شخص يف احلصول عل يف األعمال التجارية الدولية أو احلصول عليها

من القانون  ٢املادة (هبا أو مساعدة شخص يف االحتفاظ هبا. ومفهوم املوظف املدين الدويل معرَّف 
  أنَّ مفهوم املوظف العمومي األجنيب ليس كذلك. )، إال٢٠َّ-٢٠١١رقم 

ذ واملتاجرة السلبية به. فاعلة بالنفواملتاجرة ال ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٥١و ٥٠وجترِّم املادتان 
  ول ذلك الوعد. وال تشمل املتاجرة الفاعلة بالنفوذ الوعد مبزية غري مستحقة يف حال عدم قب

و واالرتشاء يف على املسؤولية اجلنائية عن الرش ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٥٨وتنصُّ املادة 
ية، ألهنا ال تنطبق حصرًا جاوز متطلبات االتفاقالقطاع اخلاص. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ هذه املادة تت

  "األنشطة االقتصادية أو املالية أو التجارية".بـعلى األفعال املتصلة 
  

 )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 

ل األموال. ، قمع ومكافحة غس٢٠٠٦يتناول قانون مكافحة غسل األموال، الذي اعتمد عام 
. ٢٠-٢٠١١ من القانون رقم ١٠٦إىل  ١٠٤أيضًا يف املواد من وقمع غسل األموال مشمول 

األساسية هلذه  من قانون مكافحة غسل األموال واألركان ٢ويعرَّف غسل األموال يف املادة 
كاب جرمية غسل األموال، اجلرمية هي نفُسها املنصوص عليها يف االتفاقية. وتعدُّ املشاركة يف ارت

من قانون  ٣نائية (املادة أجل ارتكاهبا، أو حماوالت ارتكاهبا جرائم جأو أيِّ مجاعة أو التآمر من 
 مكافحة غسل األموال).

جزئيًّا، يف  بت، كليًّا أوويعاَقب على جرمية غسل األموال يف بنن إذا كانت اجلرمية األصلية قد ارُتك
  من قانون مكافحة غسل األموال). ٢اخلارج (املادة 

سل األموال غتطبيق جرمية  ٢٠-٢٠١١األموال وال القانون رقم وال مينع قانون مكافحة غسل 
  على الشخص الذي ارتكب اجلرمية األصلية.
من القانون  ١٣٤من القانون اجلنائي واملادة  ٤٦٠واإلخفاء مشموٌل على حنو مالئم باملادة 

      .٢٠-٢٠١١ رقم
 )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد 

خص ذي مركز على معاقبة أيِّ موظف عمومي أو ش ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٤٥تنصُّ املادة 
ت [...] اليت كانت يف عمومية أو خاصة أو ما يعادهلا من املمتلكا مكافئ "اختلس أو بدَّد أمواًال

ية عن االستخدام غري من هذا القانون على املسؤولية اجلنائ ٤٩حوزته حبكم وظيفته". وتنص املادة 
 املشروع للممتلكات العامة.

  االتفاقية. بنفس الطريقة الواردة يف بننوإساءة استغالل الوظائف غري مشمولة بتشريعات 
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األشخاص الذين  على املسؤولية اجلنائية لبعض فئات ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٥٥وتنص املادة 
لوب حياهتم، وهي و ممتلكاهتم أو أصوهلم أو أسيتعذر عليهم إثبات املصدر املشروع ملواردهم أ

  الفئات املحددة بشكل مستفيض يف قائمة. 
من جانب  أو تبديدًا ختالسًاامن القانون اجلنائي خيانة األمانة وتعرِّفه باعتباره  ٤٠٨وجترِّم املادة 

س أن يعيد تلك شخص ما ملكوِّن معني من املمتلكات اليت عِهد هبا إليه بصفة مؤقتة على أسا
اءة استخدام أصول على املسؤولية عن إس ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٦٤املمتلكات. وتنصُّ املادة 

متلكات الشركة ثلها ملالشركات، وتعرِّف تلك اجلرمية على أهنا تعين استخدام مدير شركٍة ما أو مم
  اخلاصة.  أو اعتماداهتا على حنو يتناىف مع مصاحل الشركة، وذلك ملصلحته

  
 )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 

اهلدايا أو  العروض أو من القانون اجلنائي على املسؤولية عن استخدام الوعود أو ٣٦٥تنصُّ املادة 
 ١٣٦  ر. وتتضمن املادةعلى اإلدالء بشهادة زوالضغط أو التهديدات أو االعتداء أو احلَيل للتحريض 

 ستعملة يف االتفاقية.دة تتعلق بالفساد وتستخدم الصيغة املحمدَّ أحكامًا ٢٠-٢٠١١من القانون رقم 

ي إنفاذ القانون من ويعاقب قانون بنن أيضًا على األفعال اليت ترتكب ضد موظفي العدالة أو موظف
ئي)، وإهانة األشخاص من القانون اجلنا ٢١٢-٢٠٩سلطة (املواد خالل أحكامه اليت جترِّم مقاومة ال

 ٢٣٣-٢٢٢ وادالذين لديهم سلطة عامة أو موظفي إنفاذ القانون أو استخدام العنف ضدهم (امل
 ١٣٧نصوص عليها يف املادة من القانون اجلنائي) واجلرمية املحددة املتمثلة يف إعاقة سري العدالة امل

  .٢٠-٢٠١١من القانون رقم 
  

 )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 

للشخصيات االعتبارية.  بوضوح على املبدأ العام املتعلق باملسؤولية املدنية ال تنصُّ تشريعات بنن
من  ١٠٥(املادة  ا عن جرائم الفسادومع ذلك، قد تعترب الشخصيات االعتبارية مسؤولًة جنائيًّ

األموال)،  من قانون مكافحة غسل ٤٢األموال (املادة ) وجرائم غسل ٢٠-٢٠١١القانون رقم 
وبات املنطبقة االستبعاد باستثناء الدولة والشخصيات االعتبارية اخلاضعة للقانون العام. وتشمل العق

 والغرامات.  ت،من عقود االشتراء العمومي، واحلظر الدائم أو املؤقَّ

  رائم.جطبيعيني الذين ارتكبوا وال متسُّ مسؤولية الشخصيات االعتبارية األشخاص ال
  

 )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

د فيما يتعلق جبرائم الفساد من القانون اجلنائي. وقد جرِّم بشكل حمد ٦٠يف املادة  يرد التواطؤ عمومًا
 ).٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤١(املادة 

من  ٣٨املادة األموال (ويعاقب على التآمر على ارتكاب جرمية واملشاركة فيها يف سياق غسل 
  قانون مكافحة غسل األموال).
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، ال يعاَقب على وجه من القانون اجلنائي. ومع ذلك ٣و ٢ويرد "الشروع" على حنو عام يف املادتني 
من قانون  ٣٧ة التحديد سوى على الشروع يف غسل األموال الذي يرتكبه أشخاص طبيعيون (املاد

  د ذاته.عداد الرتكاب جرمية يف حص ُتَجرِّم اإلمكافحة غسل األموال). وال توجد نصو
  

 )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 

ائم خطرية يعاقب معظم اجلرائم املنصوص عليها يف تشريعات بنن وفقًا ألحكام االتفاقية هي جر
ض الظروف ضافة إىل غرامة. وتؤدي بعسنوات، باإل ١٠و ٥عليها بالسجن ملدة تتراوح بني 

جلاين، إىل تصنيف اجلرائم ااملشددة، مثل كميَِّة أو قيمِة ما جرى الوعد به أو ُقبوله كرشوة أو وضِع 
 قل.سنوات على األ ١٠دة ) يعاقب عليها بالسجن ملجناياتباعتبارها جرائم خطرية (

ة. وليس لدى املسؤولني ومن بني املوظفني العموميني، ال يتمتع باحلصانة سوى أعضاء اجلمعية الوطني
تورية سوى امتياز اآلخرين أو أعضاء احلكومة الذين يوجدون ضمن نطاق األحكام التشريعية والدس

إالَّ نية ية الوطمن الدستور، ال ميكن رفع احلصانة عن أعضاء اجلمع ٩٠قضائي. ومبوجب املادة 
. وقد تشكل ضرورة باحلصول على أغلبية األصوات املؤهلة (أغلبية الثلثني) يف اجلمعية الوطنية
 أمام املالحقة القضائية التصويت بشكل متتالٍ من أجل رفع احلصانة، مث من أجل توجيه االهتام، عائقًا

  الفعالة ألعضاء اجلمعية الوطنية.
من  ٣٨قديرية (املادة التنظيمي لوزير العدل ولديه السلطة الت واملدعي العام تابٌع من حيث اهلرم

لسجن ملدة مخس سنوات، اقانون اإلجراءات اجلنائية). وعندما تتجاوز العقوبة املنطبقة على اجلرمية 
ء مقيدة بإمكانية جيب النظر يف القضية من جانب قاضي التحقيق. وقوة السلطة التقديرية لالدعا

   اإلجراءات اجلنائية.إقامة دعوى مدنية يف
واإلفراج املشروط  )١٣٠-١٢٤وينص قانون اإلجراءات اجلنائية على اإلفراج قبل املحاكمة (املواد 

  ).١٣٠و ٦٠). وينص الدستور على العفو الرئاسي (املادتان ٥٨٣-٥٨٠(املواد 
وميني املشتبه يف  العموقد اعُتمدت أحكام حمددة من أجل السماح باختاذ تدابري تأديبية ضد املوظفني

كوميني الدائمني). وعلى من القانون املحدد للوائح العامة للموظفني احل ١٣١ارتكاهبم جرائم (املادة 
ختاذ التدابري امن القانون على عقد جلنة لصنع القرار من أجل  ١٣٧وجه اخلصوص، تنص املادة 

ظفي الشرطة. وتسجل ن معاقبة موالتأديبية الالزمة. واملفتشية العامة للخدمات األمنية مسؤولة ع
إلجراءات اجلنائية (املادتان االقرارات التأديبية يف امللفات الفردية للموظفني املعنيني وهي مستقلة عن 

  من القانون). ١٣٧و ١٣١
يف إسقاط األهلية لتويل  وبالنسبة جلرائم الفساد، وباستثناء غسل األموال، توجد عقوبة إضافية تتمثل

من القانون رقم  ٣٨ة ادو تويل منصب يف منشأة مملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة (املمنصب عمومي أ
٢٠-٢٠١١.(  

   املجتمع. ومل تضع بنن تدابري لتشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب جرائم يف
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 ٢٠-٢٠١١قم رمن القانون  ٣٧من قانون مكافحة غسل األموال واملادة  ٤٤و ٤٣وتنص املادتان 
رم وفقًا لالتفاقية ى إمكانية تقليص عقوبة األشخاص الذين يشاركون أو شاركوا يف ارتكاب فعل جمعل

  نوا مع سلطات التحقيق واملالحقة.أو إعفائهم من العقوبة إذا تعاو
)، إضافة إىل ٣٤و ٣٣على تدابري إلخفاء هوية املبلغني (املادتان  ٢٠-٢٠١١وينص القانون رقم 
 ).٣٢و ٣١ت (املادتان  محاية هؤالء األشخاص من االنتقام طوال مدة اإلجراءاالتدابري الرامية إىل

  بلغني على املدى الطويل.ومع ذلك، يبدو أنَّ هذه التدابري غري كافية لكفالة توفري محاية فعالة للم
  

 )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان 

الضحايا (املادتان وهتدف إىل محاية هوية الشهود واخلرباء  أحكامًا ٢٠-٢٠١١يتضمن القانون رقم 
ولة من احتمال على محاية خاصة توفرها الد من هذا القانون أيضًا ٣١ص املادة ). وتن٣٤و ٣٣

ئقها مبوجب مرسوم االنتقام من هؤالء األشخاص أو أقارهبم، وهي احلماية اليت ينبغي حتديد طرا
د اعُتمد بعد. وباإلضافة قت الزيارة الُقطرية، مل يكن هذا املرسوم قتنفيذ القانون. ومع ذلك، ففي و

اإلدالء بالشهادة  على استخدام التكنولوجيا احلديثة للتمكني من بننإىل ذلك، ال تنص تشريعات 
 عد.عن ُب

 ال.وعالوًة على ذلك، ال تنطبق األحكام احلمائية فيما يتعلق جبرائم غسل األمو

 شخاص املحميني.اتفاقات أو ترتيبات مع أيِّ دول أخرى إلعادة توطني األومل تعقد بنن أيَّ 

ى مدنية يف إطار شخص يعترب ضحيًة رفَع دعويِّ من مدونة القانون اجلنائي أل ٢وجتيز املادة 
وله احلق يف  يف الدعوى اإلجراءات اجلنائية. ومن خالل هذه اإلجراءات، يصبح الضحية طرفًا

 باشرة أمام املحكمة اجلنائية.املطالبة بتعويضات م

 ٣٣ام. بيد أن املادتني ومل تضع بنن أيَّ أحكام حمددة من أجل احلماية الفعالة للمبلغني من االنتق
 تنص على إمكانية إخفاء هوية هؤالء األشخاص. ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٣٤و
  

 )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 

عائدات املتأتية على إمكانية جتميد وحجز ومصادرة ال ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٢٧املادة تنص 
 ارتكاب اجلرائم أو من اجلرائم اليت يشملها القانون، واملمتلكات واألدوات األخرى املستخدمة يف

تلك عندما تكون  ةقيمة معادل هلااليت املعتزم استخدامها يف ارتكاب اجلرائم وكذلك املمتلكات 
ملتأتية من تلك العائدات، املمتلكات قد ُخلطت أو حوِّلت أو بدِّلت، واإليرادات أو املنافع األخرى ا
 ٣٦عائدات. وتسمح املادة أو حتويلها، أو تبديلها أو املتأتية من املمتلكات اليت اختلطت هبا تلك ال

 سل األموال.جبرمية غمن قانون مكافحة غسل األموال حبجز أو مصادرة املمتلكات فيما يتصل 

ملمتلكات املجمدة أو ويدير مكتُب الشؤون القانونية للخزينة التابع لوزارة االقتصاد واملالية ا
 املحجوزة أو املصادرة، حتت إشراف قاضي التحقيق.

 ٣٦و ٣٣ادتان وامل ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٢٨واحلجز على السجالت املصرفية ممكٌن (املادة 
 من قانون مكافحة غسل األموال). 
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غسل األموال، جيوز  من قانون مكافحة ٣٦من املادة  ٢ووفقًا للمبادئ القانونية العامة والفقرة 
وص عليها يف القانون، رهنًا بالشروط املنصلقاضي التحقيق أن يأمر برفع تدابري التجميد أو احلجز 

ذلك، ال تتضمن  على إثبات مشروعية مصدر املمتلكات املعنية. ومع أي إذا كان اجلاين قادرًا
 أيَّ أحكام صرحية هبذا املعىن.  بننتشريعات 

لق بطلبات ية باستثناء ما يتعوال يتضمن قانون بنن أيَّ أحكام تتعلق حبماية األطراف الثالثة احلسنة الن
 كافحة غسل األموال).من قانون م ٦٢املساعدة القانونية املتبادلة يف سياق غسل األموال (املادة 

 ٢٨ ألحكام االتفاقية (املادة وال جيوز اختاذ السرية املصرفية ذريعًة ملنع مالحقة اجلرائم املقررة وفقًا
 موال).من قانون مكافحة غسل األ ٣٤واملادة  ٢٠-٢٠١١من القانون رقم 

  
 )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

ث سنوات بالنسبة ينص القانون العادي على فترة تقادم فيما خيص املالحقة القضائية مدهتا ثال
 سنوات بالنسبة للجرائم اخلطرية. ١٠) واجلنحللجرائم العادية (

رائم الفساد جعلى استثناءات تنطبق على  ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٢١ومع ذلك، تنص املادة 
إالَّ نة وهي ال تبدأ س ٢٠واجلرائم األخرى ذات الصلة. ومدَّة التقادم بالنسبة لتلك اجلرائم هي 

 مل هذا احلكم جرائم غسل األموال.عندما تكتشف اجلرمية. وال يش

جلاين أو منصبه أو امل تكن اإلجراءات ممكنة بسبب مجلة أمور منها وضع وتعلق فترة التقادم إذا 
 ).٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ٢١وظيفته (املادة 

 بنن، على الرغم من يفوليس من املمكن مراعاة السجالت اجلنائية األجنبية يف اإلجراءات اجلنائية 
 يف هذا الصدد. موال تتضمن أحكامًامن قانون مكافحة غسل األ ٦١أنَّ املادة 

  
 )٤٢الوالية القضائية (املادة 

ا. ومع ذلك ومبوجب تتعلق بالوالية القضائية اإلقليمية ملحاكمه أحكامًا بننتشريعات ال تتضمن 
ئية وفق القواعد اإللزامية من قانون اإلجراءات اجلنائية، تتمتع حماكم بنن بالوالية القضا ٦٤٦املادة 

 فيها. رفًاطللوالية القضائية املقرَّرة مبوجب املعاهدات واالتفاقيات اليت تعدُّ بنن 

احد على األقل من أركاهنا من قانون اإلجراءات اجلنائية أنَّ أيَّ جرمية ُيرتكب و ٦٤٣وتعترب املادة 
 األساسية يف بنن قد ارتكبت يف إقليم بنن.

اطين بنن أو عندما وتكون ملحاكم بنن الوالية القضائية أيضًا عندما ُترتكب اجلرمية ضد أحد مو
بالنسبة إالَّ ة التجرمي ة، ال تشترط ازدواجييرتكبها أحد مواطين بنن يف اخلارج. ويف احلالة األخري

لوالية القضائية عندما امن قانون اإلجراءات اجلنائية). وجيوز إقرار  ٦٣٩للجرائم العادية (املادة 
انون اإلجراءات قمن  ٦٤٤و ٦٣٩ُترتكب اجلرمية ضد الدولة يف بعض احلاالت املعينة (املادتان 

 مسألة األشخاص عدميي اجلنسية.نن اجلنائية). وال تتناول تشريعات ب

من قانون مكافحة غسل األموال، تكون ملحاكم بنن الوالية القضائية على  ٤٦ومبوجب املادة 
جرائم غسل األموال اليت يرتكبها أيُّ شخص طبيعي أو اعتباري بصرف النظر عن جنسيته، حىت 



CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.39

 

8/16 V.17-06250 
 

يف إحدى الدول األعضاء يف  وإن ارتكبت اجلرمية يف اخلارج، شريطة أن تكون اجلرمية قد ارتكبت
 فريقيا.ب أاالحتاد االقتصادي والنقدي لغر

ءات اجلنائية). وأفادت من قانون اإلجرا ٧٣٧من املادة  ١وال تسلم بنن رعاياها املطلوبني (الفقرة 
إىل هذا السبب.  م استنادًاعند رفض طلب للتسلي "إمَّا التسليم وإمَّا املحاكمة"بنن بأهنا تطبق مبدأ 

 تتضمن أيَّ أحكام يف هذا الصدد.  أنَّ تشريعاهتا الغري
  

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

و جيدد نتيجة لفعل أل عليه العمومي على أنَّ أيَّ عقد ُيحصَ من قانون االشتراء  ١٥٦تنص املادة 
 العمومي.. غري أنَّ هذا احلكم يقتصر على االشتراء فساد يعدُّ باطالً 

ة مباشرة وشخصية شخص يتأثر بصوريِّ من قانون اإلجراءات اجلنائية، جيوز أل ٢ومبوجب املادة 
فًا يف اإلجراءات بارتكاب جرمية إقامُة دعوى مدنية للتعويض عن الضرر. وبذلك تصبح الضحية طر

لك، ترد أحكام ىل ذاجلنائية وجيوز هلا أن تلتمس التعويض عن الضرر الذي حلق هبا. وباإلضافة إ
 من قانون االشتراء العمومي. ١٥٦و ١٥٥حمددة يف املادتني 

  
 )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد 

مة وفقًا لالتفاقية. وتوجد أنشأت بنن عددًا من اهليئات اليت يتعلق عملها مبنع ومكافحة األفعال املجر
 صرية.متلك الوالية القضائية احل ومالية؛ غري أهنا الداخل الشرطة فرقة اقتصادية 

هلدف . وا٨-٢٠٠٨وباإلضافة إىل ذلك، أنشئ مرصد مكافحة الفساد مبوجب املرسوم رقم 
لتحقيقات والشروع األساسي من إحداثه هو إجراء البحوث بشأن قضايا الفساد وحتليلها، وإجراء ا

ىل السلطة الوطنية نية للتعويض عن األضرار. وتتويف اإلجراءات القانونية من خالل الدعوى املد
توعية يف املقام ، مهمة الوقاية وال٢٠-٢٠١١ملكافحة الفساد، اليت أنشئت مبوجب القانون رقم 

ن جبهة املنظمات ماألول. وُجمع عدد من املنظمات غري احلكومية املعنية مبكافحة الفساد كجزء 
 الوطنية املعنية مبكافحة الفساد.

الوطنية ملعاجلة  ال منع ومكافحة غسل األموال، أنشأ قانون مكافحة غسل األموال الوحدةويف جم
 مالت املشبوهة.ر املتعلقة باملعااملعلومات املالية، وهي مسؤولة عن جتميع وحتليل التقاري

الة الحقة القضائية الفعومن الناحية العملية، يبدو أنَّ اهليئات املختلفة تتعاون من أجل ضمان امل
أن إضفاء الطابع جلرائم الفساد اليت تكتشف هبذه الطريقة. غري أنه ال توجد أحكام مكتوبة بش

 الرمسي على التعاون املباشر بني تلك اهليئات أو تعزيزه.

نية املعنية مبكافحة وعادة ما يتصل أعضاء القطاع اخلاص، على سبيل املثال، جببهة املنظمات الوط
ل اجلبهة هذه املعلومات حاالت الفساد أو التأخريات اإلدارية املفرطة. وحتيالفساد قصد اإلبالغ عن 

 جراء التحقيقات.إحىت تتمكنا من  إىل السلطات املختصة وإىل السلطة الوطنية ملكافحة الفساد،
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غ عن أفعال الفساد. وعالوةً على ذلك، أنشأت بنن خطوطًا هاتفية مباشرة قصد التشجيع على اإلبال
اهلوية. وال حيول  لسلطة الوطنية ملكافحة الفساد املكاملات، وميكن االتصال دون كشفوتستقبل ا

 ملالحقة القضائية.العام ألغراض اعدم الكشف عن اهلوية دون إجراء التحقيقات أو إخطار املدعي 
  

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  
 عامًا ٢٠لفترة تقادم طويلة تبلغ ختضــــــع جرائم الفســــــاد (فيما عدا غســــــل األموال)   •

 )٢٩عند اكتشاف اجلرمية (املادة إالَّ تبدأ  وال

ــ  • اد. وجيوز أنشــأت بنن خطوطًا هاتفية مباشــرة للتشــجيع على اإلبالغ عن أفعال الفس
كافحة الفساد، االتصال دون الكشف عن اهلوية، وتستقبل املكاملات السلطُة الوطنية مل

 يل املعلومات إىل املدعي العاماليت جتري التحقيقات وحت

لقضائية على امن قانون مكافحة غسل األموال، ملحاكم بنن الوالية  ٤٦مبوجب املادة   •
نظر عن جرائم غســـل األموال اليت يرتكبها أيُّ شـــخص طبيعي أو اعتباري بصـــرف ال

لدول اجنســـــــيته، حىت يف اخلارج، شـــــــريطة أن تكون اجلرمية قد ارُتكبت يف إحدى 
 فريقيااد االقتصادي والنقدي لغرب أاألعضاء يف االحت

  
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

لدولية االنظر يف عدم قصـــر رشـــو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤســـســـات   •
مزية غري  يَّأ  العمومية على اجلرائم اليت ُترتكب هبدف منح الشــــــخص منفعة جتارية أو

ة الشــخص مســتحقة أخرى يف األعمال التجارية الدولية أو احلصــول عليها أو مســاعد
ا، والنظر على احلصــول عليها أو االحتفاظ هبا أو مســاعدة الشــخص على االحتفاظ هب

 )١٦من املادة  ٢يف وضع تعريف ملفهوم املوظف العمومي األجنيب (الفقرة 

زية غري مســتحقة املتاجرة الفاعلة بالنفوذ ليشــمل الوعد مبالنظر يف توســيع نطاق جرمية   •
 )١٨من املادة  يف حال عدم قبول ذلك الوعد (الفقرة (أ)

 )١٩النظر يف جترمي إساءة استغالل الوظائف (املادة   •

  )٢٠النظر يف توسيع نطاق تطبيق اإلثراء غري املشروع (املادة   •
 )٢٦ملسؤولية (املادة اية اخلاضعة للقانون العام من إلغاء إعفاء الدولة والشخصيات االعتبار  •

وع تنطبق على مجيع التأكد من أنَّ األحكام املتعلقة بالتواطؤ والتآمر واملشــاركة والشــر  •
اإلعداد الرتكاب فعل  األفعال املجرَّمة وفقًا لالتفاقية؛ كما ميكن لبنن أن جترِّم أيضـــــــًا

 )٢٧جمرَّم طبقًا لالتفاقية (املادة 

ترة التقادم النظر يف توســـــــيع نطاق األحكام اليت تنص على اســـــــتثناءات فيما يتعلق بف  •
 )٢٩لتشمل جرائم غسل األموال (املادة 

قة ومقاضاة مرتكيب التأكد من أنَّ األحكام الدستورية املتعلقة باحلصانات ال متنع مالح  •
 )٣٠من املادة  ٢األفعال املجرَّمة (الفقرة 
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شــغل   ام أوعتوســيع تطبيق عقوبة احلرمان من األهلية لشــغل منصــب  النظر يف إمكانية  •
شأٍة مملوكٍة كليًّا أو جزئيًّا للدولة على جرائم غسل ا  ٧ألموال (الفقرة منصب لدى من

 )٣٠من املادة 

 ١٠   املجتمع (الفقرةيفالنظر يف اعتماد تدابري مالئمة لتعزيز إعادة إدماج مرتكيب اجلرائم   •
 )٣٠من املادة 

روع للعائدات النظر يف وضـــع أحكام مكتوبة تلزم اجلاين بتقدمي ما يثبت املصـــدر املشـــ  •
 )٣١من املادة  ٨ة اإلجرامية املزعومة أو املمتلكات األخرى املعرَّضة للمصادرة (الفقر

نية مبا يتجاوز اختاذ ما قد يلزم من تدابري لضـــــــمان محاية األطراف الثالثة احلســـــــنة ال  •
 )٣١ملادة من ا ٩القانونية املتبادلة يف قضايا غسل األموال (الفقرة املساعدة 

، مبا يف ذلك اختاذ ما قد يلزم من تدابري لضـــــــمان احلماية الفعالة للخرباء والشـــــــهود  •
هبم،  الضــحايا وكذلك، حســب االقتضــاء، أقارهبم وســائر األشــخاص الوثيقي الصــلة

يع نطاق تدابري عن األشــخاص املتعاونني، من أيِّ فعل من أفعال االنتقام؛ وتوســ فضــًال
رتيبات مع دول ت  احلماية لتنطبق يف قضـــايا غســـل األموال؛ والنظر يف إبرام اتفاقات أو

 )٣٧ن املادة م ٤والفقرة  ٣٢أخرى بشأن تغيري أماكن إقامة هؤالء األشخاص (املادة 

ن عن التعرض ناســــــبة لتوفري احلماية لألشــــــخاص الذين يبلغوالنظر يف اعتماد تدابري م  •
 )٣٣لضروب من املعاملة الظاملة (املادة 

 )٣٤لعمومي (املادة اتوسيع نطاق األحكام املتعلقة ببطالن العقود إىل ما يتجاوز االشتراء   •

اقية ليها يف االتفالتأكد من أنَّ اهليئات املســؤولة عن منع ومكافحة اجلرائم املنصــوص ع  •
رية واملادية واملالية لديها، يف املمارســــة العملية، ما يلزم من االســــتقاللية واملوارد البشــــ

 )٣٦ألداء واجباهتا (املادة 

برام والنظر يف إ تعزيز تدابري محاية األشــخاص الذين يتعاونون مع ســلطات إنفاذ القانون،  •
 )٣٧املادة  من ٥و ٤رتان اتفاقات أو ترتيبات بشأن عالجهم على الصعيد الدويل (الفق

ـــاء واجب إبالغ الســـلطات املســـؤولة عن التحقيق يف اجلرائم اجلنائية  • ومقاضـــاهتا  إرس
إلزام املوظفني وجرمية ما قد ارتكبت؛ أنَّ عندما تكون هناك أســـباب معقولة لالعتقاد ب
 )٣٨املادة (املعلومات الالزمة  بكلالعموميني بتزويد السلطات، بناء على طلبها، 

 ) ٤١ جنبية (املادةالنظر يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري ملراعاة السجالت اجلنائية األ  •

ضائية للمحاكم الوطنية حتديد ما إذا كان من املفيد اعتماد قواعد داخلية تقرُّ الوالية الق  •
 )٤٢من املادة  ١(الفقرة 

شخص عدمي اجلنسية  اليت يرتكبهاإقرار الوالية القضائية ملحاكمها الوطنية على اجلرائم   •
 )٤٢(ب) من املادة  ٢يوجد حمل إقامته املعتاد يف إقليمها (الفقرة 

إمَّا التسليم اختاذ ما قد يلزم من تدابري تشريعية إلقرار الوالية القضائية على أساس مبدأ   •
عندما يرفض طلب التســـــليم فقط على أســـــاس أنَّ الشـــــخص املعين من  وإمَّا احملاكمة
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)؛ والنظر يف توســــيع نطاق تطبيق ذلك املبدأ ليشــــمل ٤٢من املادة  ٣عاياها (الفقرة ر
 )٤٢من املادة  ٤أسباب أخرى للرفض (الفقرة 

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

 االتفاقية. ل الثالث مننفيذ الفصحتسني تأفادت بنن بعدم وجود احلاجة إىل املساعدة التقنية من أجل 
  

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

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

 ١٠ ؤرَّخبادلة يف القانون املواملساعدة القانونية املتترد األحكام األساسية املتعلقة بتسليم املجرمني 
لتابعة من أفريقيا الغربية يف األقاليم ا واملتعلق بتسليم األجانب، الذي أصبح ساريًا ١٩٢٧آذار/مارس 

عول يف بنن بنصه والذي ال يزال ساري املف ١٩٢٧نيسان/أبريل  ٢ مؤرَّخالفرنسية مبوجب مرسوم 
قية تنطبق بشكل على أنَّ االتفا ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٢املادة األصلي. ومع ذلك، تنص 

 شر فيما يتعلق بتسليم املطلوبني.مبا

رييا، كما أهنا وقد أبرمت بنن معاهدة لتسليم املجرمني مع فرنسا وأخرى مع توغو وغانا ونيج
فريقي وامللغاشي، واتفاقية ألطرف يف االتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي اليت وقعتها دول االحتاد ا

، واالتفاقية املتعلقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس) املتعلقة بتسليم املجرمني
الدول األعضاء يف جملس الوفاق.  بالتعاون واملساعدة املتبادلة يف املسائل املتعلقة بالعدالة اليت أبرمتها

يم املجرمني اليت تكون أو نص آخر من النصوص املتعلقة بتسل وعدا أيِّ معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق
يتوقف التسليم  . ومع ذلك، الا لتسليم املطلوبنيقانونيًّ فيها، تستخدم بنن االتفاقية أساسًا بنن طرفًا

 على وجود معاهدة.

األقل  ملدة سنتني على وُتشترط ازدواجية التجرمي وقد ختضع مجيع اجلرائم اليت يعاقب عليها بالسجن
ميكن تسليم و). ١٩٢٧آذار/مارس  ١٠ ؤرَّخمن القانون امل ٤و ٣ألحكام التسليم (املادتان 

). ويعاقب ١٩٢٧رس آذار/ما ١٠ ؤرَّخمن القانون امل ٤املطلوبني يف اجلرائم ذات الصلة (املادة 
يه الكفاية ف ويلة مباطعلى معظم اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، وليس مجيعها، بالسجن ملدة 

 لتصبح قابلة للتسليم.

 قية جرائم سياسية. لالتفا مة وفقًامن األفعال املجرَّ السلطات أنَّ بنن ال تعترب أيًّا وأكدت

ن طريق إرسال وينص قانون بنن على تبسيط إجراءات تسليم املجرمني يف قضايا غسل األموال ع
 األموال). غسل من قانون مكافحة ٧٢دة طلب التسليم مباشرًة إىل املدعي العام املختص (املا

 ١٠ ؤرَّخون املمن القان ١٩على الشخص املطلوب تسليمه (املادة  تًاوجيوز التحفُّظ مؤقَّ 
 ).١٩٢٧ آذار/مارس
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ة مواطنيها وفقًا لقوانينها وال يسمح القانون املحلي لبنن بتسليم رعاياها. بيد أنَّه جيوز لبنن مقاضا
 جراءات اجلنائية).من قانون اإل ٦٤١البلد الذي ارتكب فيه اجلرم (املادة بناء على طلب سلطات 

بة إذا ُرفض تسليم أحد وال تنص تشريعات بنن على إمكانية إنفاذ العقوبة املفروضة يف الدولة الطال
 ملطلوب تسليمه لغرض إنفاذ احلكم.الرعايا ا

رتكبة ألغراض سياسية ية أو اجلرائم املوترفض بنن طلبات تسليم املجرمني املتصلة باجلرائم السياس
لوطنية أيَّ أحكام ا). وال تتضمن التشريعات ١٩٢٧آذار/مارس  ١٠ ؤرَّخمن القانون امل ٥(املادة 
 بشأن الرفض ألسباب متييزية.أخرى 

 املجرمني بسبب اجلرائم املالية. وجييز قانون بنن تسليم

دمي املعلومات ذات فرصة كبرية لعرض آرائها وتقوإمكانية التشاور مع الدولة الطالبة ملنحها 
لك املشاورات يف الصلة بادعاءاهتا غري منصوص عليها يف تشريعات بنن، ولكن ميكنها إجراء ت

 املمارسة العملية.

تسليم املجرمني  من معاهدة ٧٢وأبرمت بنن اتفاقات بشأن نقل األشخاص املحكوم عليهم (املادة 
ن معاهدة م ١٤واملادة  من االتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي، ٦٠ة املوقعة مع فرنسا، واملاد

 ملوقعة مع توغو وغانا ونيجرييا).تسليم املجرمني ا

مة اجلنائية الدولية مع األمم املتحدة بشأن إنفاذ األحكام الصادرة عن املحك ووقعت بنن اتفاقًا
ن لقضاء م هذه املحكمة إىل بنلرواندا. ومبوجب هذا االتفاق، نقل سبعة أشخاص أدانته

 عقوبتهم. مدة

 قضايا غسل يفمن قانون مكافحة غسل األموال على نقل اإلجراءات اجلنائية  ٤٧وتنص املادة 
رب أفريقيا املتعلقة من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غ ٣٢إىل  ٢١األموال. كما تنص املواد 

 راءات اجلنائية. على إمكانية نقل اإلج بتسليم املجرمني أيضًا
  

 )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

حة وقانون مكاف )،١٥٤-١٤٣(املواد  ٢٠-٢٠١١ختضع املساعدة القانونية املتبادلة للقانون رقم 
ئية، اليت تتعلق من قانون اإلجراءات اجلنا ٧٧٣و ٧٧٢) واملادتان ٧٠-٥٣غسل األموال (املواد 

فاقية اجلماعة االقتصادية ئية الدولية. وباإلضافة إىل ذلك، بنن طرف يف اتبالتعاون مع املحكمة اجلنا
ية الرباعية األطراف بني بنن لدول غرب أفريقيا بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية، واالتفاق
 ا.، وبني بنن ونيجرييوتوغو وغانا ونيجرييا، وخمتلف االتفاقات الثنائية املربمة بني بنن وفرنسا

 ٤٢واملادة  ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٠٥وأقرت بنن مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
يت جيوز أن حتاسب من قانون مكافحة غسل األموال)، وقد متنح املساعدة فيما يتعلق باجلرائم ال

 عليها شخصية اعتبارية.

يِّ سلطة قضائية لدولة أالفساد إىل وميكن تقدمي أيِّ معلومات تتعلق بالقضايا اجلنائية اليت تتصل ب
 . )٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٣أجنبية، رهنًا مببدأ املعاملة باملثل (املادة 
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ن تقدم جيوز لبنن أ )،٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٢ومن خالل التطبيق املباشر لالتفاقية (املادة 
على سرية هذه  نها املحافظةمعلومات تتعلق بالفساد إىل دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، وميك

 من نفس القانون). ١٤٣ات (املادة املعلوم

باملساعدة القانونية  فيما يتعلق وأكدت السلطات أنَّ منع االحتجاج بالسرية املصرفية ينطبق أيضًا
غسل األموال  ). وينص قانون مكافحة٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٣و ٢٨املتبادلة (املادتان 

القانونية املتبادلة،  ميكن االحتجاج بالسرية املهنية لرفض تنفيذ طلب املساعدة صراحة على أنه ال
من قانون  ٥٥ظر املادة السرية املصرفية (ان وأكدت السلطات أنَّ مفهوم السرية املهنية يشمل أيضًا

لدول غرب أفريقيا  من اتفاقية اجلماعة االقتصادية ٤من املادة  ٢مكافحة غسل األموال والفقرة 
 .)املتبادلة يف املسائل اجلنائية بشأن املساعدة

من القانون  ١٥٠املادة (ويف غياب ازدواجية التجرمي، جيوز لبنن أن ترفض طلبات املساعدة املتبادلة 
ساعدة القانونية ). وأفادت السلطات أنه يف مثل هذه احلاالت، ترفض بنن تقدمي امل٢٠-٢٠١١رقم 

لك، يشترط بعض ذكانت تنطوي على إجراءات قسرية. وعالوة على إذا إالَّ املتبادلة املطلوبة 
ائل عدة املتبادلة يف املساالتفاقيات، مثل اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن املسا

 اجلنائية، ازدواجية التجرمي.

من القانون  ١٤٢ ونقل األشخاص املحتجزين أو األشخاص الذين يقضون مدة العقوبة ممكن (املادة
اقية اجلماعة من اتف ١٣من قانون مكافحة غسل األموال، واملادة  ٦٠، واملادة ٢٠-٢٠١١رقم 

 ة).املتبادلة يف املسائل اجلنائياالقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن املساعدة 

زية املعنية باملساعدة القانونية يا املدنية واجلنائية التابعة لوزارة العدل هي السلطة املركومديرية القضا
نسبة لطلبات للغة املقبولة بالاملتبادلة. وقد أبلغت بنن األمني العام هبذا التعيني وبكون الفرنسية هي ا

 املساعدة املتبادلة.

 ات الشفوية.. وال تقبل بنن الطلبيةوجيب إرسال الطلبات إىل بنن عرب القنوات الدبلوماس

ىل االتفاقية إ ٢٠-٢٠١١وفيما يتعلق بفحوى طلبات املساعدة املتبادلة، يشري القانون رقم 
اجلماعة االقتصادية  ) واتفاقية٥٤). كما يتضمن قانون مكافحة غسل األموال (املادة ١٤٢  (املادة

) ٥من املادة  ٣و ١ان ل اجلنائية (الفقرتلدول غرب أفريقيا بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائ
 .ذات صلة أحكامًا

 ينص الطلب على خالف ملللنظام الداخلي الساري يف بنن، ما  وتنفذ طلبات املساعدة املتبادلة وفقًا
 ).٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٤ذلك (املادة 

فاقية عن طريق إىل االت وجيوز االستماع إىل الشخص أو استجوابه لغرض تنفيذ الطلب استنادًا
 ).٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٥التداول بالفيديو (املادة 

وحتافظ بنن على سرية طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وال تستخدم املعلومات الواردة يف هذه 
، ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٢الطلبات ألغراض غري تلك املنصوص عليها يف الطلب (املادة 
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من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول  ٩و ٨من قانون مكافحة غسل األموال، واملادتان  ٥٦ة واملاد
 غرب أفريقيا بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية). 

 ٢٠-٢٠١١انون رقم من الق ١٥٠وترد أسباب رفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف املادة 
القتصادية لدول غرب ا)، واتفاقية اجلماعة ٥٥ة غسل األموال (املادة )، وقانون مكافح١٥٠(املادة 

)، ومعاهدة تسليم املجرمني ٤ة من املاد ٥أفريقيا بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية (الفقرة 
 ).٢٣املربمة مع فرنسا (املادة 

ا بشأن املساعدة ب أفريقيمن اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غر ٤من املادة  ٢وتنص الفقرة 
جيوز أن يرفض ملجرد أنَّ اجلرم  املتبادلة يف املسائل اجلنائية صراحة على أنَّ طلب املساعدة املتبادلة ال

ك السبب كذريعة لرفض على مسائل مالية. وال تشري التشريعات الوطنية إىل ذل منطويًا يعترب أيضًا
، الفقرة الثالثة من ١٤٤فض لتبادل املساعدة (املادة طلبات التسليم. ويتعني تقدمي أسباب أليِّ ر

لطات أنَّ من قانون مكافحة غسل األموال)؛ وأكدت الس ٥٥واملادة  ٢٠-٢٠١١القانون رقم 
 الطلبات تنفذ يف أقرب وقت ممكن.

 اخل مع حتقيقات أو مالحقاتوميكن تأجيل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة إذا كان من شأهنا أن تتد
من القانون  ١٤٢ادة أو إجراءات قضائية جارية يف بنن، على أساس التطبيق املباشر لالتفاقية (امل

تصادية لدول غرب من اتفاقية اجلماعة االق ٤من املادة  ٤و ٣للفقرتني  )، ووفقًا٢٠-٢٠١١رقم 
طلب، جيوز نفيذ التأجيل ت أفريقيا بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية. وقبل رفض أو

يفية متابعة الطلب كاالتفاق بشأن  للسلطات املختصة يف بنن وسلطات الدولة الطالبة التشاور بغية
 ).٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٤(الفقرة الرابعة من املادة 

ن خالل التطبيق موعدم التعرُّض لألشخاص املنقولني ألغراض تبادل املساعدة القانونية مكفول 
فاقية اجلماعة من ات ١٥) واملادة ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٢لالتفاقية (املادة املباشر 

ة. ويف إطار التطبيق املباشر االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائي
ا الطلب املوجه إليه ، تتحمل بنن التكاليف العادية لتنفيذ الطلب بصفتها الدولةلالتفاقية أيضًا

ادية لدول غرب من اتفاقية اجلماعة االقتص ٣٤واملادة  ٢٠-٢٠١١من القانون رقم  ١٤٢  (املادة
 املتبادلة يف املسائل اجلنائية).أفريقيا بشأن املساعدة 

  
 )٥٠و ٤٩و ٤٨ة (املواد التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاص

ية للجمارك، وفريق خالل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واملنظمة العاملتتعاون بنن من 
الدولية للشرطة  )، واملنظمةGIABAالعمل احلكومي الدويل ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا (

استخدام االتفاقية  اجلنائية (اإلنتربول)، وجلنة رؤساء أجهزة الشرطة يف غرب أفريقيا، وميكنها
 ).٢٠-٢٠١١م من القانون رق ١٤٢دة اس قانوين للتعاون بني سلطات إنفاذ القانون (املاكأس

جر، بالتحقيقات املشتركة ويف جمال التعاون بني أجهزة الشرطة، تقوم بنن والبلدان املجاورة، مثل الني
لت مثل رج أو استقبوالدوريات املشتركة. ومل تبني بنن ما إذا كانت قد عينت ضباط اتصال يف اخلا

 تتصل بأمن كل دولة.وع استراتيجي هؤالء املوظفني من اخلارج، ألهنا ترى أنَّ هذه املسألة ذات طاب
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 ة استنادًا إىل ترتيبات خمصَّصة.وجترى التحقيقات املشترك

م املراقب والعمليات واستخدام بعض التقنيات مثل التنصت اهلاتفي واملراقبة اإللكترونية والتسلي
)، ٢٢ (املادة ٢٠-٢٠١١سموح به فيما يتعلق باجلرائم املنصوص عليها يف القانون رقم السرية أمر م

ترتيبات ثنائية أو متعددة  أنه ال يزال غري ممكن من الناحية العملية. ومل تربم بنن اتفاقات أوإالَّ 
دم هنا ال تستخأاألطراف الستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه يف سياق التعاون الدويل، كما 

 لدويل على أساس كل حالة على حدة.هذه األساليب على الصعيد ا
   

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
علومات تتعلق ينصُّ صراحة على إمكانية تقدمي أيِّ م ٢٠-٢٠١١ُيرى أنَّ كون القانون رقم 

، شريطة املعاملة باملثل أجنبيةبالقضايا اجلنائية اليت تتصل بالفساد إىل أيِّ سلطة قضائية يف دولة 
 وسالسة أكرب على التعاون الدويل.)، يساهم يف إضفاء مرونة ١٤٣  (املادة

   
  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  يوَصى بأن تقوم بنن مبا يلي:
انية تســـليم خفض احلد األدىن للعقوبة املوجبة للتســـليم إىل ســـنة واحدة، وضـــمان إمك  •

  )٤٤ن املادة م ٨و ٤و ١اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية (الفقرات مرتكيب مجيع 
  )٤٤ من املادة ٢املوافقة على تسليم املجرمني دون اشتراط ازدواجية التجرمي (الفقرة   •
ل هبا من شروط مواصلة اجلهود الرامية إىل التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما يتص  •

ل األموال مبا يف ذلك يف احلاالت األخرى غري غســـــــ اإلثبات يف املمارســـــــة العملية،
  )٤٤من املادة  ٩ (الفقرة

غراض ألن النظر يف إنفاذ األحكام الصـــــــادرة يف اخلارج إذا رفض التســـــــليم هلذه األ  •
  )٤٤من املادة  ١٣الشخص املطلوب تسليمه هو أحد رعاياها (الفقرة 

، كأســــاس لدين واألصــــل اإلثينحتديد عوامل التمييز، كالتمييز على أســــاس العرق وا  •
  )٤٤من املادة  ١٥لرفض طلب التسليم (الفقرة 

  )٤٤من املادة  ١٧التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض التسليم (الفقرة   •
انتفاء  النظر يف تنفيذ حكم لتمكني بنن من توفري مســـــــاعدة أوســـــــع نطاقًا يف حال  •

  )٤٦(ج) من املادة  ٩ازدواجية التجرمي (الفقرة 
ليت تقــدم اقبول الطلبــات العــاجلــة اليت تنقــل عن طريق اإلنتربول، وكــذلــك الطلبــات   •

  )٤٦من املادة  ١٤و ١٣ا (الفقرتان ا وجيرى تأكيدها خطيًّشفويًّ
حة غســـل األموال النظر يف نقل اإلجراءات اجلنائية مبا يتجاوز نطاق تطبيق قانون مكاف  •

  )٤٧جرمني (املادة ريقيا املتعلقة بتسليم املواتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أف
جعل استخدام أساليب التحري اخلاصة ممكنًا يف املمارسة العملية، والسماح باستخدام   •

  )٥٠من املادة  ١(الفقرة  ٢٠-٢٠١١تلك التقنيات خارج نطاق تطبيق القانون رقم 
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اصة يف سياق تحري اخلالنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات من أجل استخدام أساليب ال  •
لى أســـاس كل التعاون على الصـــعيد الدويل، أو اختاذ قرار باســـتخدام هذه التقنيات ع

  )٥٠من املادة  ٣و ٢حالة على حدة (الفقرتان 
بيل ســــضــــمان أن يشــــمل التســــليم املراقب على الصــــعيد الدويل طرائق مثل اعتراض   •

و إبداهلا كليًّا أو جزئيًّا ًة أو إزالتها أالبضائع أو األموال والسماح هلا مبواصلة السري سامل
  )٥٠من املادة  ٤(الفقرة 

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

  ستساعد املساعدة التقنية التالية بنن على حتسني تعاوهنا الدويل:
ة. واقترح املســتعِرضــون بناء القدرات لفائدة العاملني يف جمال املســاعدة القانونية املتبادل  •

  )٤٦من املادة  ٣٠استخدام املساعدة املوقعية من قبل خبري مؤهل (الفقرة 
لة عن مســـــاعدة موقعية من قبل خبري مؤهل وبرامج لبناء قدرات الســـــلطات املســـــؤو  •

  )٥٠إدارة استخدامها (املادة تصميم أساليب التحرِّي اخلاصة و
 


