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  خالصة وافية  -ثانيًا  
   

  بوركينا فاسو
   

مة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لبوركينا فاسو يف سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّ   -١  
    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم

 ٢٠٠٣كانون األول/ديســمرب  ١٠وقَّعت بوركينا فاســو على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد يف 
 . ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٠وصدَّقت عليها يف 

 دولة ورئيس السلطة التنفيذية كماونظام دولة بوركينا فاسو مجهوري. ورئيس اجلمهورية هو رئيس ال
ــــتور. ورئيس الوزراء هو رئيس احلكومة. أنه يرأس جملس الوزراء مبوجب ا ــــروط اليت حيددها الدس لش

  القضائية. وتتوىل اجلمعية الوطنية السلطة التشريعية. ومتارس السلطَة القضائية املحاكُم واهليئاُت
وتعمل بوركينا فاســـو بنظام القانون املدين املســـتند إىل الدســـتور الذي ميثل القانون األمسى للبلد. 

ق عليها واملنشـــــورة على النحو الواجب أن تطبََّق مباشـــــرة دَّهدات واالتفاقات املصـــــوجيوز للمعا
  من الدستور).  ١٥١شريطة أن تكون كافية يف حد ذاهتا (املادة 

وقد اســتعِرضــت بوركينا فاســو خالل الدورة األوىل من آلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
  ).CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28ملكافحة الفساد (

وتتمثل الصــكوك الوطنية الرئيســية املتعلقة بتنفيذ الفصــلني الثاين واخلامس من االتفاقية يف الدســتور 
املعين مبنع الفســاد ومكافحته يف بوركينا فاســو (يشــار إليه فيما يلي  CNT/2015-004والقانون رقم 

متويل املتعلق مبكافحة غســــــل األموال و AN/2016-016"بقانون مكافحة الفســــــاد") والقانون رقم 
يشــار إليه فيما يلي "بقانون غســل األموال ومتويل اإلرهاب")، الذي اإلرهاب يف بوركينا فاســو (

  اعتمد استنادًا إىل القانون املوحَّد لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
 ٢١املؤرَّخ  ٧-٦٨نائية (املرسوم رقم النصوص األخرى ذات الصلة فهي قانون اإلجراءات اجلأمَّا 

املتعلق بوضـــع قانون اإلجراءات اجلنائية) وقانون اإلجراءات املدنية (القانون  ١٩٦٨شـــباط/فرباير 
  بشأن قانون اإلجراءات املدنية).  ١٩٩٩أيار/مايو  ١٨املؤرَّخ  AN/99-22رقم 

ملراقبة شــؤون الدولة ومكافحة الفســاد واملؤســســة الرئيســية املعنية مبكافحة الفســاد هي اهليئة العليا 
 ٢٤(القانون األســـاســـي)، املؤرَّخ  CNT/2015-082(اهليئة العليا). وينظم القانون األســـاســـي رقم 

  ، صالحيات اهليئة العليا وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 
    

      الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  
    تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات على   -١-٢  

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية 
 )٦و ٥  (املادتان

 ت، وضعت بوركينا فاسو سياسة وطنية ملكافحة الفساد مصحوبة خبطة عمل، واعتمد٢٠١٣يف عام 
شرين األول/أكتوبر  ٣، املؤرَّخ PRES/PM/859-2013مبوجب املرسوم رقم  كلتامها . وُكلِّفت ٢٠١٣ت

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28
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اهليئة العليا واملجلس االستشاري، الذي يضم ممثلني عن املجتمع املدين، بإعداد تلك السياسة وتنفيذها 
 من القانون األساسي).  ٢وتقييمها (املادة 

سيما يف املدارس  واألوساط القانونية، كجزء وقد نظَّمت اهليئة العليا عددًا من محالت التوعية، ال 
) من القانون األساسي). ومع ذلك، لوحظ عدم وجود اتساق يف العنصر ٢( ٨من واليتها (املادة 
  املتعلق مبنع الفساد.

ــــــتعراض الصــــــكوك القانونية والتدابري اإلدارية اليت تتصــــــل  وميكن للهيئة العليا أن توصــــــي باس
  الفساد.  مبكافحة

قب املايل العام للدولة الذي يعيَّن من خالل إجراءات توظيف تنافسية (املادة ويرأس اهليئة العليا املرا
سوم  ١٤ سنوات. ومل ُيعتمد مر سي) لفترة والية غري قابلة للتجديد مدهتا مخس  من القانون األسا

حيدد شروط التوظيف بعد ومل ُيعيَّن أعضاء املجلس االستشاري بعد. وأعضاء اهليئة العليا مستقلون 
  من القانون األساسي). ٥١دارات والدوائر واهليئات اليت يرصدوهنا (املادة عن اإل

عن  رئيس بوركينا فاســو تقريرًا عامًّا ســنويًّا م املراقب املايل العام للدولة إىل، يقد٢٠٠٨ِّومنذ عام 
من  ١٨أنشــطة اهليئة العليا مع إرســال نســخة منه إىل رئيس الوزراء ورئيس اجلمعية الوطنية (املادة 

شارك  القانون األساسي). وختضع التوصيات الناجتة عنه ملتابعة اهليئة العليا. وباإلضافة إىل ذلك، ت
  اهليئة العليا، بناء على طلبها، يف استعراضات جتريها منظمات نظرية يف بلدان أخرى يف املنطقة.

ساد، صكوك اإلقليمية والدولية ملكافحة الف سو طرف يف عدد من ال مبا يف ذلك اتفاقية  وبوركينا فا
االحتاد األفريقي ملنع ومكافحة الفســـــاد والتوجيهات ذات الصـــــلة لالحتاد االقتصـــــادي والنقدي 

  أفريقيا. لغرب
يف منع الفســاد، مثل مفتشــية اخلدمات التقنية؛ والوحدة الوطنية  وتســهم مؤســســات أخرى أيضــًا

واهليئة الوطنية ملكافحة الغش؛ واللجنة  لتجهيز املعلومات املالية؛ والفرقة الوطنية ملكافحة الغش؛
الوطنية لألخالقيات؛ وهيئة تنظيم االشـــــتراء العمومي. وتكفل اهليئة العليا التنســـــيق فيما بني تلك 

) من القانون األســــاســــي)، مبا يف ذلك من خالل اإلطار ٩( ٩) و١٠( ٨املؤســــســــات (املادتان 
  التشاوري ملكافحة الفساد.

ؤسسات، تشارك وسائط اإلعالم ومنظمات املجتمع املدين املنخرطة يف جمال وباإلضافة إىل تلك امل
  مكافحة الفساد والعاملة يف جمال احلكم الرشيد يف األنشطة الوقائية.

ــــــبة يف املائة من امليزانية الوطنية، حبيث تكفل  ٠,١ وحتدَّد ميزانية اهليئة العليا مبوجب القانون بنس
من القانون األســـاســـي). غري أنه يف املمارســـة العملية،  ٥٩كايف (املادة اســـتقاللية اهليئة ومتويلها ال

  يؤدي التفسري الضيق ألحكام امليزانية إىل عدم كفاية االعتمادات املرصودة فيها.
 ٦من املادة  ٣وقد أبلغت بوركينا فاســـو األمني العام بشـــأن الســـلطة املعينة عمًال بأحكام الفقرة 

  االتفاقية. من
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العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي القطاع 
  )١١و ٨و ٧لنيابة العامة (املواد وأجهزة ا

املتعلق بنظام  CNT/2015-081خيضـــع توظيف املوظفني العموميني وترقيتهم وتقاعدهم للقانون رقم 
ية). ويتم  ملدن عام (قانون اخلدمة ا ية ال ملدن ية من خالل إجراءات اخلدمة ا ملدن باخلدمة ا االلتحاق 

ــــــية (املادة  ــــــر ١٨توظيف تنافس )، وتوكُل إدارته ومراقبته إىل هيئة التوظيف العامة للدولة. وُتنش
الشـــواغر يف املوقع الشـــبكي للهيئة. وتتم الترقية إىل منصـــب أو رتبة أعلى من خالل امتحان مهين 

 ). ١٠٢و ٢١(املادتان 

قاضــــــي  ملادة واحلق يف ت مة، مكرس يف ا قا بدل اإل تب و لك املر مبا يف ذ قانون  ٣٦األجر،  من 
  املدنية.  اخلدمة

وُيشترط احلصول على تدريب متخصص يتضمن منيطة بشأن األخالقيات للعمل يف بعض اهليئات 
العامة، مثل اجلهاز القضـــــائي وهيئة كتبة املحاكم. وباإلضـــــافة إىل ذلك، نظمت اهليئة العليا عدة 

  ت تدريبية ومحالت توعية ملختلف الوزارات واملدارس وغريها من اهليئات.دورا
ـــببًا ـــيئة س ـــروط األهلية لالنتخاب للمناصـــب. وتعترب املمارســـات الس  وحيدد القانون االنتخايب ش

شار يف البلدية (املادة  ساد ٢٤٢لالستبعاد من االنتخاب ملنصب مست ). واإلدانة بارتكاب جرمية ف
  من قانون مكافحة الفساد. ٨٢لالستبعاد مبوجب املادة  بًاسب قد تشكل أيضًا

ل ميزانية الدولة الترشـــيحات النتخاب شـــاغلي املناصـــب العمومية واألحزاب الســـياســـية. وُتموِّ
  من القانون رقم ١٣و ١٠و ٢وخيضــــــع ذلك التمويل لرقابة ديوان مراجعي احلســــــابات (املواد 

  السياسية). وال ينظِّم هذا القانون التمويل اخلاص. بشأن متويل األحزاب واملجموعات 008-2009
ضارب املصاحل يف املادة   ٥٠و ٢من قانون مكافحة الفساد واملادتني  ٦وترد القواعد املتعلقة مبنع ت

  من قانون االشتراء العمومي.
مة من قانون اخلد ٤٠أنشــــــطة مدرَّة للربح (املادة أيِّ اخلدمة املدنية من ممارســــــة  وُيمَنع موظفو

املدنية). ويلزم بعض كبار املســــؤولني والشــــخصــــيات اهلامة األخرى تقدمي إعالنات منتظمة عن 
  من قانون مكافحة الفساد). ٧املصاحل (املادة 

من قانون مكافحة الفساد أرباب العمل على أن يأخذوا بعني االعتبار مبادئ الرتاهة  ٤وُتلزم املادة 
ـــــؤولية يف إدارة احليا ـــــي للجهاز  ١٤٨ة الوظيفية. وتنص املادة واألمانة واملس ـــــاس من النظام األس

  القضائي على تقليد القضاة الذين يتحلون بالرتاهة أومسة.
) يوكل ٥لقواعد السلوك (املادة  تويقتضي قانون مكافحة الفساد أن تعتمَد املؤسسات العامة مدونا

اهليئات مل تعتمد بعد مدونات لقواعد بعض  نَّ). بيد أ٤١رصــــــدها وتقييمها إىل اهليئة العليا (املادة 
الســــلوك. وتكفُل إدارات املوارد البشــــرية من خمتلف املؤســــســــات العامة االمتثال للقواعد الواردة يف 

  من قانون اخلدمة املدنية). ١٥٣املدونات، وتطبِّق تدابري تأديبية يف حال انتهاك تلك القواعد (املادة 
واعد الســـلوك اســـتنادًا إىل امليثاق األفريقي لقيم ومبادئ وقد وضـــعت بوركينا فاســـو مدوناهتا لق

  اخلدمة العامة واإلدارة.
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ــــــاد (املادة  ــــــاد على اعتبار عدم اإلبالغ عن أفعال الفس ) وأعمال ٧٩وينص قانون مكافحة الفس
جرائَم جنائية. وقد ُأنشــــــئت يف بعض  )٧٧العنف املوجهة ضــــــد املبلغني عن املخالفات (املادة 

كومية املعرضـــة للفســـاد، خطوط مســـاعدة هاتفية ووضـــعت داخلها صـــناديق بريدية اإلدارات احل
لإلبالغ عن أعمال الفســـاد، مبا يف ذلك إبالغ إدارات خارجية. ويتضـــمن مشـــروع قانون بشـــأن 

هتدف  أســاليب التحري اخلاصــة، الذي كان يف طور االعتماد أثناء إجراء الزيارة الُقطرية، أحكامًا
  عن هوية املبلغني عن املخالفات. شفإىل ضمان عدم الك

وال تقتضــي بوركينا فاســو ســوى من املســؤولني الرفيعي املســتوى وكبار املســؤولني املذكورين يف 
من قانون مكافحة الفســــــاد تقدَمي إعالن عن موجوداهتم ومصــــــاحلهم. وُيعاقب على  ١٣املادة 

  من القانون). ٣٠و ٢٩التصرحيات الكاذبة وعدم تقدمي ذلك اإلعالن (املادتان 
من  ٣٢وُيلزم مجيع املوظفني العموميني بتقدمي إعالن بشأن اهلدايا واهلبات وغريها من املزايا (املادة 
ــــــاد). ويعاقب على قبول اهلدايا بقيمة تتجاوز العتبة التنظيمية (املادة  من  ٣٣قانون مكافحة الفس

هلا  إىل الدولة وإجراء اهليئة العليا جردًاذلك القانون). وينبغي تسليم األصناف املدرجة يف اإلعالن 
  قد بدأ بالعمل بعد. طريةمن القانون). ولكن هذا النظام مل يكن وقت إجراء الزيارة الُق ٣٢(املادة 

ويف بوركينا فاســـو، يشـــكل القضـــاة واملدعون العامون هيئة واحدة. واســـتقاللية القضـــاء مكفولة 
  من الدستور.  ١٢٩مبوجب املادة 

من النظام األساسي للجهاز القضائي. وخيضع  ٦ز عزل القضاة من وظائفهم مبوجب املادة وال جيو
  من هذا النظام األساسي. ٨املدَّعون العامون لسلطة وزير العدل مبوجب املادة 

ولتويل منصـــــب داخل اجلهاز القضـــــائي، على القضـــــاة واملدعني العامني املتدربني اجتياز امتحان 
من النظام  ١١كمال دورة تدريبية يف معهد التدريب القضــــــائي (املادة تنافســــــي للقبول، واســــــت

  األساسي للجهاز القضائي).
(عام  ويوجد لدى بوركينا فاسو مدونة قواعد سلوك ألعضاء اجلهاز القضائي، وقد ُنقِّحت مؤخرًا

)، وهي تنطبق على كل من القضـــــاة واملدعني العامني. ويتعارض أداء واجبات عضـــــو يف ٢٠١٧
من النظام  ١٠٦دور آخر مهين أو مأجور، جتاري أو غري ذلك (املادة أيِّ اجلهاز القضائي مع أداء 

من  ١٣٦األســـاســـي للجهاز القضـــائي). وال ميس فرض تدابري تأديبية باملســـؤولية اجلنائية (املادة 
ضائية أن يقدموا طلبًا  ضعني إلجراءات ق ضائي). وبإمكان األفراد اخلا سي للجهاز الق النظام األسا

بشــأن  2015-049من القانون رقم  ٣٣إىل املجلس التأدييب بشــأن ســلوك مســؤول قضــائي (املادة 
  تنظيم جملس القضاء األعلى وتكوينه وصالحياته وعمله).

    
 )٩األموال العمومية (املادة االشتراء العمومي وإدارة 

بشأن اللوائح  AN/2016-039القانون رقم  تعد إجراءات االشتراء العمومي مركزية وحيكمها أساسًا
بشــأن إجراءات منح عقود االشــتراء  049-2017العامة اليت حتكم االشــتراء العمومي واملرســوم رقم 

 اخلدمات العامة. العمومي وأدائها وتنظيمها، واالستعانة مبصادر خارجية يف

من القانون رقم  ٨وتكرِّس بوركينا فاســــو مبدأ الفصــــل بني مهام اإلدارة والرقابة والتنظيم (املادة 
039-2016/AN .(  
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وُتمنح عقود األشــغال وتوريد الســلع واخلدمات واخلدمات العامة املعهود هبا إىل مصــادر خارجية 
). 049-2017من املرســوم رقم  ٥٣و ٥٢(املادتان إىل مقدِّم أدىن عطاء بعد إجراء مناقصــة مفتوحة 

من نفس املرســـــوم)  ٧٣ويف حاالت اســـــتثنائية، تســـــتخدم إجراءات املناقصـــــة املحدودة (املادة 
  من نفس املرسوم).  ٧٥و ٧٤التعاقد املباشر (املادتان  أو

نســـبة للعقود وتشـــكل الدعوة اىل املشـــاركة يف مناقصـــة مســـبوقة بإبداء االهتمام القاعدة املتبعة بال
  من ذلك املرسوم). ٦٥و ٥٢املتعلقة بتوفري اخلدمات الفكرية (املادتان 

لطبيعة اخلدمة ونوع الســـلطة املتعاقدة  وحتدد قيم العتبة املتعلقة مبنح عقود االشـــتراء العمومي وفقًا
ح ). وتشــكل طلبات عروض األســعار، اليت اســتحدثتها اللوائ049-2017من املرســوم رقم  ٦(املادة 

من نفس  ٧١اجلديدة كإجراءات اشــتراء، شــكًال مبســطًا للدعوة إىل املشــاركة يف مناقصــة (املادة 
  من ذلك املرسوم. ٧٥املرسوم). واإلجراءات االستثنائية مبينة يف املادة 

صة، وفقًا صة إلزامي، حتت طائلة بطالن املناق شاركة يف مناق شر الدعوات إىل امل من  ٢١للمادة  ون
. وتنشــر الدعوات يف جريدة املشــتريات احلكومية على املوقع الشــبكي AN/2016-039 القانون رقم

االحتاد االقتصـــادي والنقدي للهيئة املســـؤولة عن املراقبة املســـبقة، وعند االقتضـــاء، يف منشـــورات 
  ). 049-2017من املرسوم رقم  ٥١فريقيا (املادة لغرب أ

ـــلطة املت ـــو من الس ـــريعات بوركينا فاس ـــروط العقد قبل وتقتضـــي تش دعوة إىل أيِّ عاقدة حتديد ش
). واجللســة اليت ُتفتح فيها العطاءات 049-2017من املرســوم رقم  ٤٨املشــاركة يف مناقصــة (املادة 

  من نفس املرسوم). ٩٧عامة (املادة 
رفع طلب إعادة نظر أويل إىل  AN/2016-039القانون رقم  وفيما يتعلق بتســــــوية املنازعات، جييز

). ويف غياب تسوية، بوسع ٣٩) أو مباشرة إىل هيئة غري قضائية (املادة ٣٨السلطة املتعاقدة (املادة 
الطرف الذي كان أول من اســتهل اإلجراء عرض املســألة أمام املحكمة اإلدارية املختصــة أو هيئة 

  ).٤٥املحكمة اإلدارية (املادة ). وجيوز تقدمي استئناف ضد قرارات ٤٣حتكيم (املادة 
قانون رقم  لذين هلم  AN/2016-039وحيظر ال ــــــتراء العمومي ا عاملني املســــــؤولني عن االش على ال

مصـلحة من شـأهنا أن ختل بالشـفافية املشـاركة يف اإلجراءات املتعلقة مبنح عقود االشـتراء العمومي 
الذي يضــــع  1260-2015ســــوم رقم ). وعالوة على ذلك، اعتمدت بوركينا فاســــو املر٤٨(املادة 

مسؤول، بغض أيِّ مدونة لألخالقيات والسلوك يف جمال املشتريات احلكومية، وهو ما يتطلب من 
  ). ٥٤النظر عن منصبه يف التسلسل اهلرمي، تقدمي إعالن مصاحل (املادة 

ين/نوفمرب تشــــــرين الثا ٦املؤرَّخ  ،CNT/2015-073وحيكم اعتماد امليزانية القانون األســــــاســــــي رقم 
، املتعلق بقانون املالية. ويعد وزير املالية مشــــاريع القوانني لكي يعتمدها جملس الوزراء (املادة ٢٠١٥
من نفس القانون).  ٦٠من ذلك القانون). وتقدم بعد ذلك إىل اجلمعية الوطنية العتمادها (املادة  ٥٨

نفيذ األحكام االنتقالية للميزانية مســــــألة ملحة. وجيري تأيِّ وقد يصــــــدر قانون معدَّل للردِّ على 
  القانون). من نفس ١١٥(املادة  ٢٠١٩ا، وينبغي أن ُتستكمل العملية حبلول عام الربناجمية تدرجييًّ
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-073من القانون األساسي رقم  ٩٤وتضمن جلنة الشؤون املالية التنفيذ السليم للقوانني املالية (املادة 

سو القانون رقم 2015 شفافية  AN/2013-008). كما اعتمدت بوركينا فا الذي يضع مدونة لقواعد ال
  ). ٣٦يف إدارة األموال العمومية، والذي ينص على النشر املنتظم للتقارير بشأن تنفيذ امليزانية (املادة 

ل املراقبة اإلدارية املراقبة وختضع العمليات املالية للدولة للمراقبة اإلدارية والقضائية والربملانية. وتشم
). وجيوز CNT/2015-073من القانون األســـــاســـــي رقم  ٨٢الداخلية واملصـــــاحبة والالحقة (املادة 

حتقيقات الزمة من أجل احلصـــول على أيِّ للربملان أن يطلب من ديوان مراجعي احلســـابات إجراء 
  من القانون).  ٩٥معلومات (املادة 

ون املوحد بشــأن تنظيم وتنســيق املشــاريع املحاســبية ملنظمة مواءمة وبوركينا فاســو طرف يف القان
  قوانني األعمال يف أفريقيا، كما أهنا تستخدم نظام املحاسبة الذي وضعته تلك املنظمة. 

 601-2016من املرســوم رقم  ٣ويقوم النظام املحاســيب العام للدولة على أســاس تلك املعايري (املادة 
  ملحاسبة الدولة).  بشأن اإلطار املفاهيمي

األحكام اخلاصة باملسؤولية  2015-073من القانون األساسي رقم  ١١٤إىل  ١٠١وحتدد املواد من 
  فيما يتعلق بتنفيذ امليزانيات العامة.

    
 )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان 

إىل ذلك، اعتمدت  من الدســتور. وباإلضــافة ٨احلق يف احلصــول على املعلومات مكرس يف املادة 
بشـــــأن احلق يف احلصـــــول على املعلومات العامة والوثائق  2015-051بوركينا فاســـــو القانون رقم 

 ). ٣اإلدارية جلميع اهليئات العامة (املادة 

تكون من نفس القانون على إنشاء سلطة وطنية للحصول على املعلومات العامة،  ٥٢وتنص املادة 
ـــؤولة عن تيســـري ورصـــد تنفيذ  عندما  هذه اهليئة مل تكن قد أنشـــئت بعُد هذا القانون. بيد أنَّمس

  طرية.الُق  الزيارة جرت
من القانون)، وقد  ٧٦رفض إلتاحة احلصــــــول على املعلومات (املادة أيِّ وجيب إعطاء أســــــباب 

  من القانون). ٨٢إىل  ٧٢خيضع الرفض لسبل االنتصاف اإلدارية والقضائية (املواد من 
ــــم احلكومة يكفل نشــــر املعلومات على اجلمهور من خالل  ، فإنَّوعالوة على ذلك املتحدث باس

  وزارة. ٢٧املواقع الشبكية اليت ختص 
ـــتور. وجيوز تكوين اجلمعيات حبرية  ٢١وحرية تكوين اجلمعيات مكفولة مبقتضـــى املادة  من الدس

 لى ذلك، فإنَّ من قانون حرية تكوين اجلمعيات). وعالوة ع ٤ودون إذن إداري مســــــبق (املادة 
  املجتمع املدين يشارك يف اختاذ القرارات يف سياق املشاورة السنوية واحلوار مع احلكومة.

ــتشــاري للهيئة العليا (املادة  من القانون  ٣٤ويشــارك ممثلو املجتمع املدين يف عضــوية املجلس االس
  العمومي. ) ويف عضوية املجلس التنظيمي هليئة تنظيم االشتراء2015-082األساسي رقم 

ويقتضي قانون مكافحة الفساد من املؤسسات العامة نشر معلومات بشأن تنظيم وتسيري عمليات 
  ). ٣٤صنع القرار يف اإلدارة العامة (املادة 
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وقد نظَّمت الشبكة الوطنية ملكافحة الفساد عدة أحداث بشأن منع الفساد ومكافحته، مبا يف ذلك 
ضًابالتعاون مع اهليئة العليا. وقد ق سو،  امت أي شر تقارير منتظمة عن حالة الفساد يف بوركينا فا بن

  مبا يف ذلك رسم خرائط املناطق املعرضة خلطر الفساد.
 ٤٦وتتلقى اهليئة العليا شكاوى وبالغات جمهولة املصدر بشأن حاالت الفساد املشتبه فيها (املادة 

  ).2015-082من القانون األساسي رقم 
    

 )١٢(املادة القطاع اخلاص 

 يشـــارك ممثلو القطاع اخلاص يف عضـــوية املجلس االســـتشـــاري للهيئة العليا. وفيما يتعلق بالتعاون بني
قانون والقطاع اخلاص، فإنَّ ية ســــــلطات إنفاذ ال ملال ية لتجهيز املعلومات ا  التعاون مع الوحدة الوطن

 اإلرهاب). األموال ومتويلمن قانون مكافحة غسل  ٢٤و ١٤و ١٢و ٥فحسب منصوص عليه (املواد 

  ومل تتخذ بوركينا فاسو ما يكفي من تدابري للحفاظ على الرتاهة داخل كيانات القطاع اخلاص.
لالئتمانيات التجارية واملمتلكات الشــــخصــــية ميكن  وطنيًّا ركينا فاســــو ســــجالًّأنشــــأت بو وقد

بشــأن إنشــاء الســجل الوطين  484-2006من املرســوم رقم  ١٢(املادة  للجمهور االطالع عليه جمانًا
  لالئتمانيات التجارية واملمتلكات الشخصية ومهامه وتنظيمه وعملياته).

ومل تتخذ بوركينا فاســو تدابري ملنع إســاءة اســتخدام اإلجراءات اليت تنظم نشــاط كيانات القطاع 
مهنية يف اخلاص، ومل تتخذ تدابري لفرض قيود على ممارســة املوظفني العموميني الســابقني ألنشــطة 

  القطاع اخلاص.
عال الواردة يف الفقرة  تدابري حلظر األف ــــــو  فاس نا  ملادة  ٣ومل تتخذ بوركي ية  ١٢من ا فاق من االت

  لالتفاقية. من األفعال املجرَّمة وفقًا واملنفذة بغرض ارتكاب أيٍّ
    

 )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة 

 ملكافحة غسل األموال يف غرب أفريقيا، وهو بوركينا فاسو عضو يف فريق العمل احلكومي الدويل
ــذ  ــدى تنفي ــد جرى تقييم م ــة. وق ــالي ــاإلجراءات امل ــة ب ــة العمــل املعني ــة لفرق ــاثل ــة مم ــة إقليمي هيئ

ــــو  بوركينا ، بوصــــفها عضــــوًا يف ذلك الفريق، للتوصــــيات الصــــادرة عن فرقة العمل املعنية فاس
. وصــدر تقرير املتابعة الســادس واألخري يف ٢٠٠٩باإلجراءات املالية يف تقرير تقييم متبادل يف عام 

ية عضــــــو يف جمموعة إيغمونت لوحدات ٢٠١٥عام  ملال ية لتجهيز املعلومات ا . والوحدة الوطن
ضًا٢٠١٣االستخبارات املالية منذ عام  شبكة وحدات االستخبارات املالية يف  ، وهي أي عضو يف 

 االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس).االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا واجلماعة 

يتوافق هو ويتناول قانون مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب مجيع جوانب غســـل األموال، و
متامًا من حيث املبدأ مع املعايري الدولية ملكافحة غســــــل األموال، مبا يف ذلك معايري فريق العمل 

أفريقيا واالحتاد االقتصــــــادي والنقدي لغرب احلكومي الدويل ملكافحة غســــــل األموال يف غرب 
أفريقيا. وينصُّ هذا القانون على اتباع هنج قائم على املخاطر، وتنفيذ ثالثة مســــــتويات من العناية 
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ط وقياســــي ومعزَّز). وتقييم املخاطر الوطنية منصــــوص عليه يف املادة  من هذا  ١٠الواجبة (مبســــَّ
  ولكنه مل يكن قد اكتمل بعد. يًاكان هذا التقييم جار طرية،الزيارة الُق وعند إجراءالقانون. 

جرمية، حىت إذا ارتكبت يف إقليم  أيَّ فإنَّ ) من هذا القانون،٣٣("تعاريف") ( ١ومبوجب املادة 
  تشكل جرمية أصلية لغسل األموال.  ميكن أندولة أخرى، 
ســـلطات الرقابة هي الســـلطات الوطنية أو املحلية لالحتاد النقدي لغرب  نَّ) على أ٧( ١وتنص املادة 

ــــــادي والنقدي لغرب أفريقيا املخولة، مبوجب  قانون أو الئحة تنظيمية، أيِّ أفريقيا واالحتاد االقتص
من القانون. وترد الكيانات  ٦و ٥لرصــد األشــخاص الطبيعيني واالعتباريني املشــار إليهم يف املادتني 

من القانون.  ٦و ٥لاللتزامات املتعلقة مبكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب يف املادتني  اخلاضـــعة
وتتضمن قائمة تلك الكيانات املؤسسات املالية؛ ومؤسسات القمار؛ واألشخاص الذين ينظِّمون بيع 

ن بالســـلع، األحجار الكرمية واملعادن الثمينة؛ وأعضـــاء املهن القانونية؛ واألشـــخاص اآلخرين املتاجري
مببلغ مخســـــة ماليني فرنك من فرنكات  عندما تشـــــتمل هذه التجارة على مدفوعات مســـــددة نقدًا

  وما يليها من القانون. ٨٦اجلماعة املالية األفريقية أو أكثر. وترد التزامات سلطات الرقابة يف املواد 
)) منصوص عليه يف ١٢( ١ادة والتحقق من هوية الزبائن واملالكني املنتفعني (على النحو املحدد يف امل

شــــــرط التحقق املنهجي من  ١٨من املادة  ١حتدد الفقرة ومن القانون.  ٣١إىل  ٢٦ومن  ١٨املواد 
إىل  ٥٠هوية الزبون، وعند االقتضــــــاء، املالك املنتفع قبل الدخول يف عالقة جتارية. وتنص املواد من 

االت، كما هو احلال يف ســــــياق عالقات على تعزيز احليطة الواجبة جتاه الزبون يف بعض احل ٥٥
املراســلة املصــرفية عرب احلدود وفيما خيص كبار املســؤولني واملقربني منهم. وعلى النقيض من ذلك، 

التزامات تبســــــيط احليطة الواجبة جتاه الزبون للحاالت القليلة املخاطر.  ٤٩إىل  ٤٦حتدد املواد من 
  التجارية. حيطة الواجبة جتاه الزبون فيما يتعلق بالعالقاتشرط املمارسة املستمرة لل ١٩وحتدد املادة 

وقد أنشأت بوركينا فاسو وحدة لالستخبارات املالية، وهي معروفة باسم الوحدة الوطنية لتجهيز 
ــة ( ــالي ). ويتمثَّــل األســــــــاس القــانوين هلــذه الوحــدة، وهي من وحــدات CENTIFاملعلومــات امل

داري حتت ســلطة وزير الشــؤون االقتصــادية واملالية، يف قانون االســتخبارات املالية ذات الطابع اإل
مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وتتمتَّع الوحدة باالستقالل املايل واإلداري، واالستقاللية 

  فيما يتعلق جبميع املسائل ضمن واليتها القضائية. 
لتعامل مع مراسلني داخل جهازي وفيما يتعلق بالتعاون على الصعيد الوطين، قد تلجأ الوحدة إىل ا

 ٧٤من القانون). وباإلضــافة إىل ذلك، تتناول املادتان  ٦٣الشــرطة والدرك وأجهزة أخرى (املادة 
مســــائل التعاون داخل  ٧٧و ٧٦من القانون التعاون على الصــــعيد الوطين. وتتناول املادتان  ٧٥و

  مسائل التعاون الدويل. ٧٨تناول املادة جمتمع االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، يف حني ت
من القانون على تدابري اإلعالن عن حركة النقود والصــــكوك القابلة للتداول عرب  ١٢وتنص املادة 

احلدود ورصــدها. وعلى وجه اخلصــوص، خيضــع النقل املادي عرب احلدود للنقود والســندات املالية 
ية (حوايل ماليني فرنك من فرنكات اجل ٥االمسية اليت تبلغ  ية األفريق ملال عة ا يورو)  ٠٠٠ ١٠ما

أكثر، عند الدخول إىل اإلقليم الوطين واخلروج منه، إىل إعالن خطي. وفيما يتعلق باملعامالت  أو
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 ٣٤و ٣٣من القــانون). وتتنــاول املــادتــان  ١٤(املــادة  العقــاريــة، وال ميكن دفع قيمــة البيع نقــدًا
  التحويالت الربقية.

    
    الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتجارب   -٢-٢  

يف املائة من امليزانية الوطنية  ٠,١ تقل عن استقاللية ميزانية اهليئة العليا، اليت جيب أالَّ  •
 )٦ (املادة

  )٦يف استعراضات النظراء (املادة مشاركة اهليئة العليا   •
مبادئ الرتاهة التزام السلطات بضمان أن تسترعي مجيع إعالنات الشواغر االنتباه إىل   •

  )٧ادة واألمانة واملساءلة والكفاءة والشفافية (امل
مشاركة ممثلي املجتمع املدين والقطاع اخلاص يف عضوية جملسي اهليئة العليا وهيئة تنظيم   •

  )١٣و ١٠شتراء العمومي (املادتان اال
  ).١٣و ١٠على املعلومات (املادتان اعتماد قانون بشأن احلصول   •

    
 التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

 ى بأن تقوم بوركينا فاسو مبا يلي:وَصُي

  ))١( ٥ة ملكافحة الفساد (املادة ضمان تعزيز اتساق السياسات الوطني  •
لتزويدها مبا يلزم من موارد مادية وموظفني  كفالة ختصيص ميزانية كافية للهيئة العليا  •

  ))٢( ٦اهليئة العليا وتنفيذها (املادة متخصصني؛ واعتماد خطة تدريبية ملوظفي 
اعتماد املرسوم املحدد لشروط تعيني املراقب املايل العام للدولة واملراقبني املاليني يف الدولة؛   •

وتعيني أعضاء املجلس االستشاري للهيئة العليا؛ تعيني املوظفني الالزمني للهيئة العليا، 
  ))٢( ٦(املادة يف ذلك مساعدو التحقق واملحققون  مبا

وضع إجراءات مناسبة الختيار وتدريب أفراد لتويل املناصب العمومية اليت تعترب عرضة   •
  )٩) (ب) و١( ٧للفساد وضمان تناوهبم على املناصب عند االقتضاء (املادتان 

السعي إىل تعزيز نظامها، وال سيما فيما يتعلق باألدوار املتعددة، من أجل حتسني منع   •
 صاحل، والنظر يف حظر ترشيح األشخاص املدانني بارتكاب أفعال جمرمة وفقًاتضارب امل

  ))٢( ٧لالتفاقية (املادة 
النظر يف تنظيم قطاع متويل الترشيحات النتخاب شاغلي املناصب العامة واألحزاب   •

  ))٣( ٧السياسية (املادة 
يني ونشر مضمون السعي إىل اعتماد مدونات لقواعد السلوك جلميع املوظفني احلكوم  •

هذه القواعد؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل اعتماد مشروع قانون بشأن أساليب التحري 
  ))٤) و(٢( ٨اجلديدة (املادة 
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تشغيل نظام اإلعالن عن املوجودات؛ وتوسيع قائمة األشخاص امللزمني باإلعالن عن   •
القيمة احلدية للهدايا  موجوداهتم ليشمل مجيع الوظائف املعرضة للفساد؛ والنظر يف خفض

  ))٥( ٨(املادة 
  ) (د))٢( ٩اعتماد نظام إلدارة املخاطر بفعالية وكفاءة (املادة   •
بشأن احلق يف احلصول على املعلومات  2015-051التأكد من تنفيذ أحكام القانون رقم   •

العامة؛ واعتماد الصكوك القانونية اليت متكِّن السلطة الوطنية من احلصول على املعلومات 
  )١٠العامة لالضطالع بواليتها (املادة 

زيادة التعاون بني القطاع اخلاص وأجهزة إنفاذ القانون بغية منع الفساد؛ والتشجيع على وضع   •
ءات لضمان نزاهة كيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك عن طريق منع تضارب معايري وإجرا

  ))ه) (أ) و(٢( ١٢املصاحل وفرض قيود على بعض املوظفني العموميني السابقني (املادة 
  اختاذ تدابري ملنع إساءة استعمال اإلجراءات اليت تنظم نشاط كيانات القطاع اخلاص  •

  ))٢( ١٢(املادة 
حمظورة إذا كانت تلك  ١٢من املادة  ٣مجيع األفعال املذكورة يف الفقرة  أنَّالتأكد من   •

  )).٣( ١٢لالتفاقية (املادة  وفقًام األعمال قد أدِّيت بغرض ارتكاب فعل جمرَّ
    

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

 إىل املساعدة التقنية يف املجاالت التالية: أشارت بوركينا فاسو إىل أهنا حتتاج

بناء قدرات املراقبني املاليني للدولة واملساعدين واملحققني يف جمال أعمال الرصد والتقييم   •
  )٦لع هبا اهليئة العليا (املادة اليت ستضط

  )٨(املادة  تقدمي الدعم التقين إلدارة اإلعالنات عن املمتلكات واملوجودات  •

  ).١٤التقييم الوطين للمخاطر املتصلة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب (املادة إجراء   •
    

 الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  

 يوجد لدى بوركينا فاســـو إطار تشـــريعي ومؤســـســـي من أجل اســـترداد املوجودات يتوافق تقريبًا
سوابق الأنَّ بالكامل مع االتفاقية. بيد  ضايا وال صر تنفيذ هذا اإلطار النقص الكبري يف الق ضائية يق ق

 على االمتثال التشريعي للفصل اخلامس من االتفاقية. 
    

   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف

 )٥٩و  ٥٦و ٥١(املواد 

التعاون الدويل منصــوص عليه يف قانون مكافحة الفســاد، وقانون غســل األموال ومتويل اإلرهاب، 
واملعاهدات ذات الصــلة، وال ســيما اتفاقية اجلماعة االقتصــادية  2015-082القانون األســاســي رقم 
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 ذلك، . وباإلضــافة إىل١٩٩٢لدول غرب أفريقيا بشــأن املســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية لعام 
من الدستور، تكتسب املعاهدات واالتفاقات املصدق عليها أو املوافق عليها  ١٥١ومبوجب املادة 

حســـب األصـــول (مبا يف ذلك االتفاقية)، فور نشـــرها، حجية أعلى من حجية التشـــريعات املحلية 
 وميكن تطبيقها مباشرة.

من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل  ٧٨من قانون مكافحة الفساد واملادة  ١١٤استنادًا إىل املادة و
يف جمموعة إيغمونت، أن تتبادل  اإلرهاب، جيوز للوحدة الوطنية لتجهيز املعلومات، بصـــــفتها عضـــــوًا

  املعلومات عند الطلب ودون طلب مسبق على السواء. وتستخدم هذه الوحدة شبكة إيغمونت اآلمنة.
    

وحدة املعلومات االستخبارية املالية  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛
 )٥٨و ٥٢  (املادتان

على النحو املشار إليه أعاله، ترد األحكام اليت تنظم التحقق من هوية الزبائن واملالكني املنتفعني يف 
من الالئحة التنظيمية  ٤٣من قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب ويف املادة  ٣١و ٢٦و ١٨املواد 
من قانون غســــل األموال ومتويل اإلرهاب  ٢٠و ١٩. وحتدد املادتان CM/UEMOA/15/2002رقم 

 االلتزام العام مبمارسة احليطة الواجبة جتاه الزبون بصفة مستمرة. 

) من قانون غســـل األموال ومتويل اإلرهاب تعريف كبار املســـؤولني واملقربني ٤٤( ١وحتدد املادة 
بني منهم على املســـــتوى املحلي (الفقرة الفرعية منهم. ويشـــــمل التعريف كبار املســـــؤولني واملقر

من القانون، خيضــــــع كبار املســــــؤولني واملقربني منهم لتدابري  ٥٤و ٢٢الثانية). ومبوجب املادتني 
خاصـــــة وملســـــتوى معزَّز من العناية الواجبة. وفيما يتعلق بالقائمة املوحدة جلزاءات جملس األمن، 

  ملعنيني إىل السلطات الرقابية. حتيل وزارة اخلارجية قوائم األشخاص ا
من قانون غسل  ٣٥سنوات منصوص عليه يف املادة  ١٠وااللتزام املتعلق باحلفاظ على الوثائق ملدة 

ح بوجود مصـــارف ليس هلا حضـــور مادي وال تنتســـب إىل ســـَماألموال ومتويل اإلرهاب. وال ُي
من قانون مكافحة الفســـاد).  ١٠١جمموعة مالية خاضـــعة لتنظيم قانوين يف بوركينا فاســـو (املادة 

صوري حمظورة (املادة  وُتعد أيُّ سلة مصرفية مع مصرف  من قانون مكافحة غسل  ٥٢عالقة مرا
  األموال ومتويل اإلرهاب). 

ــــــخاص عن مصـــــــاحلهم  وحيدِّد قانون مكافحة الفســـــــاد نظامًا لإلعالن من جانب بعض األش
 ٢٩)، ويفرض عقوبات مالئمة يف حالة عدم االمتثال (املادتان ٢٨إىل  ٧وموجوداهتم (املواد من 

سلطة توقيع ٣٠و صلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو  ). وجيب على كل موظف عمومي له م
  من القانون).  ١٠٣بلغ اهليئة العليا عن تلك العالقة (املادة أو سلطة أخرى أن ي

من قانون مكافحة غســـل  ٧٩وااللتزام باإلبالغ عن املعامالت املشـــبوهة منصـــوص عليه يف املادة 
شبوهة  األموال ومتويل اإلرهاب. وتتلقى الوحدة الوطنية لتجهيز املعلومات تقارير عن املعامالت امل

معظم تلك التقارير تتلقاها من املصـــارف. وتتعلق أنَّ زام باإلبالغ. بيد من أشـــخاص مبوجب االلت
من القــانون بتجهيز تلــك الوحـدة لتقــارير املعــامالت املشــــــبوهـة، ووقف  ٦٩إىل  ٦٧املواد من 

  املعامالت الواردة يف تقارير املعامالت املشبوهة واختاذ اإلجراءات املتخذة بشأن تلك التقارير.
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من القانون، عندما تشري التحقيقات اليت تضطلع هبا الوحدة إىل وقائع قد تشكل  ٦٧للمادة  ووفقًا
ـــــل عائدات اجلرمية أو متويل اإلرهاب، تقوم الوحدة بإبالغ املدعي العام. واملدعي العام  جرمية غس

ــاد). وجيوز للوحدة  ٩٨للدولة ملزم بالشــروع بإجراءات املقاضــاة (املادة  من قانون مكافحة الفس
من قانون  ٦٨ســاعة (املادة  ٤٨أمر بوقف معاملة يتناوهلا أحد تقارير املعامالت املشــبوهة ملدة أن ت

  غسل األموال ومتويل اإلرهاب). 
    

تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل 
 )٥٥و ٥٤و ٥٣اد جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املو  يف

املحاكم خمتصـــة بالنظر يف الدعاوى أنَّ من قانون مكافحة الفســـاد صـــراحة على  ١٠٤تنص املادة 
ية طرفًا يف اإلجراءات  لدول األجنب ــــــر للممتلكات. وجيوز أن تكون ا باش ــــــترداد امل ية لالس ملدن ا

لق باحلاجة إىل إثبات القانونية، وختضــــــع للقواعد اإلجرائية الداخلية العامة، مبا يف ذلك فيما يتع
مصـــلحة مشـــروعة. وتتضـــمن قدرُة الدول األجنبية على التصـــرف، بوصـــفها طرفًا يف اإلجراءات 
القانونية، القدرَة على رفع دعاوى مدنية أمام املحاكم الوطنية بغية إثبات حق هلا يف املمتلكات 

نبية إيداع كفالة تســــديد ملكيتها أو للمطالبة بالتعويض عن األضــــرار. وجيب على الدولة األج أو
 واالستعانة مبحام مسجل لدى رابطة املحامني املحلية.  املصاريف القضائية

من قانون مكافحة  ١١٣و ١٠٥وجيوز إنفاذ أمر مصادرة صادر من حمكمة أجنبية مبوجب املادتني 
جلماعة من اتفاقية ا ٢٠من قانون غســــل األموال ومتويل اإلرهاب، واملادة  ١٥٠الفســــاد، واملادة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية. وجتوز املصادرة 
من قانون مكافحة  ١١٢و ١١١و ٨٣بناء على طلب املســاعدة القانونية املتبادلة اســتنادًا إىل املواد 

من  ١٩و ١٨اب، واملادتني من قانون غســل األموال ومتويل اإلره ١٤٨و ١٢٨الفســاد، واملادتني 
صادرة املمتلكات حىت يف حالة عدم  صادية لدول غرب أفريقيا. وجيوز األمر مب اتفاقية اجلماعة االقت

  من قانون مكافحة الفساد).  ١٠٦وجود إدانة جنائية (املادة 
ن وما يليها من قانو ١٠٧وجيوز إنفاذ أمر جتميد أو حجز صــادر عن حمكمة أجنبية مبقتضــى املادة 

من اتفاقية  ٢٠من قانون غســــل األموال ومتويل اإلرهاب، واملادة  ١٤٧مكافحة الفســــاد، واملادة 
اجلماعة االقتصــــــادية لدول غرب أفريقيا. وجيوز تنفيذ طلب املســــــاعدة املتبادلة ألغراض احلجز 

يليها من  وما ٩٩وما يليها من قانون مكافحة الفســاد، واملادة  ١٠٧واملادة  ٨٣اســتنادًا إىل املادة 
قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. وجيوز األمر بتدابري مؤقتة دون طلب مسبق استنادًا 

  من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ١٠٠و ٩٩إىل املادتني 
وحتدد مضــــــمون طلبات املســــــاعدة القانونية املتبادلة األحكاُم املذكورة أعاله من قانون مكافحة 

) واتفاقية ١٣٩)، وقانون غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب (املادة ١١٢و ١١١د (املادتان الفســـــا
اجلماعة االقتصـــادية لدول غرب أفريقيا. وفضـــًال عن ذلك، جيوز تطبيق االتفاقية مباشـــرة مبوجب 

  من الدستور. ١٥١املادة 
ال جتعل وراض. وقدَّمت بوركينا فاســـو نســـخة من قوانينها ذات الصـــلة يف ســـياق عملية االســـتع

  بوجود معاهدة هبذا الشأن. بوركينا فاسو اعتماد تدابري املصادرة واحلجز مشروطًا
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تدبري مؤقت، ُتمنح الدولة الطالبة فرصـــــة لعرض ما لديها من أســـــباب تســـــتدعي أيِّ وقبل وقف 
راف من قانون مكافحة الفســاد). وحقوق األط ١١٠مواصــلة ذلك التدبري (الفقرة الثانية من املادة 

من قانون مكافحة الفســـــاد؛  ١١١واملادة  ٨٣الثالثة احلســـــنة النية مبوجب الفقرة الثانية من املادة 
من قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب؛  ١٦٠واملادة  ١٥٠والفقرة الثالثة من املادة  ١٤٧واملادة 
  ) من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.٢( ٢٠واملادة 

    
 )٥٧ف فيها (املادة رُّاملوجودات والتصإرجاع 

 ميكن أن ترجع بوركينا فاســـــو املمتلكات املصـــــادرة يف إطار التطبيق املباشـــــر لالتفاقية. ووفقًا
للمعاهدات  من قانون مكافحة الفســـاد، يتم التصـــرف باملمتلكات املصـــادرة وفقًا ١١٥للمادة 

من االتفاقية. ومبوجب املادة  ٥٧الواجبة التطبيق والتشــــريعات الســــارية. ويشــــمل ذلك املادة 
من قانون غســـل األموال ومتويل اإلرهاب، تصـــبح املمتلكات املصـــادرة يف إقليم بوركينا  ١٥١

ولة فاســـو بناء على طلب من ســـلطات أجنبية من ممتلكات الدولة ما مل ينص اتفاق مربم مع الد
 ذلك. الطالبة على خالف

ــــــنة النية  وحتمي املواد املذكورة أعاله من قانون مكافحة الفســـــــاد حقوق األطراف الثالثة احلس
. ومع ذلك، ليس مثة ما جمانًاوحقوق املالكني الشــــرعيني. وتنفَّذ طلبات التعاون، من حيث املبدأ، 

املالحقة   دهتا يف عمليات التحقيق أومينع بوركينا فاســو من أن تقتطع نفقات معقولة تكون قد تكب
  أو اإلجراءات القضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة أو التصرف فيها.

    
 التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  

على املستوى  يشمل تعريف كبار املسؤولني واملقربني منهم كبار املسؤولني واملقربني منهم  •
 )٥٢املحلي (املادة 

  ).٥٩تعمل اهليئة العليا مع نظرائها يف املنطقة دون اإلقليمية على أساس االتفاقية (املادة   •
    

 يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٣  

 يوصى بأن تقوم بوركينا فاسو مبا يلي:

إىل منوذج الوكالة  النظر يف إنشاء هيئة السترداد املوجودات املحجوزة واملصادرة، استنادًا  •
  )٥١) (املادة AGRASCالفرنسية إلدارة واسترداد املوجودات املحجوزة واملصاَدرة (

التنفيذ الفعلي لألحكام املتعلقة باسترداد املوجودات، وال سيما بشأن املصادرة واحلجز   •
  )٥٤والتجميد (املادة 

لتلقي اإلعالنات عن املوجودات والتحقق تزويد اهليئة العليا باملوارد الالزمة وبآلية مناسبة   •
  ))٥( ٥٢لكتروين لإلعالن (املادة منها، والنظر يف إنشاء نظام إ

زيادة نشر املعلومات املتعلقة بالتزامات األشخاص اخلاضعني لشرط تقدمي التقارير عن   •
    .)٥٨اص يفون بالتزاماهتم (املادة هؤالء األشخأنَّ املعامالت املشبوهة، والتأكد من 
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 االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  

 أشارت بوركينا فاسو إىل أهنا حتتاج إىل املساعدة التقنية يف املجاالت التالية:

تعزيز القدرات التكنولوجية فيما يتعلق بكشف عائدات اجلرمية وبناء القدرات لفائدة   •
  )٥٢(املادة أصحاب املصلحة 

تدريب املوظفني على الكشف عن عائدات اجلرمية ومجيع اإلجراءات املتعلقة بطلب إعادة   •
  )٥٢املوجودات (املادة 

  .)٥٨مساعدة لوجستية يف سياق التحقيقات اخلاصة (املادة   •
 


