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    خالصة وافية  -ثانيًا  
   بوروندي    
  مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤّسسي لبوروندي يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  

    األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
ية يف  فاق ناير  ١٨صـــــــدقت بوروندي على االت ثاين/ي قانون رقم  ٢٠٠٥كانون ال ). ١/٠٣(ال
، ٢٠٠٦أبريل نيسان/ ١٨. ويف ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٠وُأودع صك االنضمام إىل االتفاقية يف 

بشأن منع ومكافحة الفساد واجلرائم ذات الصلة؛ وهو أحد التشريعات  ١/١٢ القانون رقم ُسنَّ
  ذ أحكام االتفاقية.الرئيسية اليت تنفِّ

السنة األوىل من الدورة  أثناءوقد اسُتعرض تنفيذ بوروندي للفصلني الثالث والرابع من االتفاقية 
  ).CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.16األوىل آللية استعراض التنفيذ (

 مفعوهلابإمكانية إعمال  ســــواهاويف بوروندي، تنفرد الصــــكوك الدولية حلقوق اإلنســــان دون 
قانون  ومن مث كان من الضــــروري أن ُيســــنَّ )١().٢٠٠٥من دســــتور عام  ١٩مباشــــرة (املادة 

  .الداخلياالتفاقية يف القانون  جتسيد أحكامجديد بغية 
ذا قضــــائي ، يكون النظام الفي القضــــايا اإلدارية واجلنائيةفخمتلط. قانوين بوروندي نظام  ولدى
  نظام اختصامي.فهو يف القضايا املدنية  أماحتقيقي، طابع 
املربم  ،عمال باتفاق أروشــا للســالم واملصــاحلة يف بوروندي مهامها االنتقاليةاحلكومة  تويلومع 

إىل و، ُأنشئ مكتب وزير الرئيس املسؤول عن احلوكمة الرشيدة. ٢٠٠٠آب/أغسطس   ٢٨يف 
مســـؤولة عن منع الفســـاد ومكافحته، مثل خمتلفة ذلك، توجد يف بوروندي مؤســـســـات جانب 

ملالية، والفرقة للشـــؤون االعامة للدولة، واملفتشـــية العامة  ديوان مراجعي احلســـابات، واملفتشـــية
بوروندي، ومكتب املدعي العام ال اإليرادات احلكوميةكافحة الفســـــــاد، ومكتب ملاخلاصـــــــة 

  ، واملحكمة العليا.النيابة العامةمبحكمة مكافحة الفساد، وحمكمة مكافحة الفساد، ومكتب 
قانون منع الفســاد ومكافحته،  منهاملنع الفســاد ومكافحته، عديدة  قواننيت بوروندي وقد ســنَّ

وقانون النظام األســاســي العام الذي حيكم موظفي اخلدمة املدنية، وقانون املشــتريات العمومية، 
  وقانون الشركات اخلاصة والعامة، وقانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

    

__________ 
 اجلديد. ٢٠١٨من دستور عام  ١٩ذلك ينطبق أيضًا على املادة  ذكرت السلطات أنَّ  )١(  
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    الوقائيةالفصل الثاين: التدابري   -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

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

هناك عدَّة وثائق، مثل االســـتراتيجية  غري أنمل تضـــع بوروندي اســـتراتيجية وطنية حمدَّدة ملنع الفســـاد. 
للحوكمة الرشـــيدة ومكافحة الفســـاد (اســـتراتيجية احلوكمة ومكافحة الفســـاد)، حتتوي على الوطنية 

اجليل سياق  ضمنعناصر هتدف إىل منع الفساد. وقد ُوضعت استراتيجية احلوكمة ومكافحة الفساد 
. ويف ٢٠١٥  يف عام انقضى مفعولهالذي طار االستراتيجي للتنمية االقتصادية واحلد من الفقر الثاين لإل

اســــــتراتيجية جديدة ملنع الفســــــاد  ُترســــــيوقت الزيارة القطرية، كان العمل جاريا على إعداد وثيقة 
  ومكافحته. 

وُنظمت عدة محالت للتوعية والتثقيف بشـــأن احلوكمة الرشـــيدة واآلثار الســـلبية اليت تترتب على 
ساد. و ساد ُأالف ستراتيجية احلوكمة ومكافحة الف تقييم خارجي مثل للتقييم عدة مرات (خضعت ا

  منائيني)، وُأعلنت نتائج هذه التقييمات. اإلشركاء الُأجري بدعم من 
أعمال منع الفساد ومكافحته، وهي تشارك يف بشأن وبوروندي طرف يف اتفاقية االحتاد األفريقي 

  . املعين بالفساد املجلس االستشاري لالحتاد األفريقي
من  ١منع الفساد (املادة جهود دة والتخطيط هي اهليئة املسؤولة عن تنسيق ووزارة احلوكمة الرشي

) وهي اليت تشـــرف على تنفيذ ٢٠٠٥تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٤املؤرخ ، ١٠٠/١٠٣ املرســـوم رقم
سسات أخرى  ساد. وهناك مؤ ستراتيجية احلوكمة ومكافحة الف ضًا  لديهاا صة أي مبنع واليات خا

شية الوطنية  شية العامة للدولة واملفت ساد، مثل ديوان مراجعي احلسابات واملفت شتريات  ملراقبةالف امل
اجتماعات منتظمة. وال تتمتع وزارة  من خاللســــيق بني هذه املؤســــســــات العمومية. وُيكفل التن

شيدة والتخطيط باالستقاللية ألنَّ شروع  ٢٠١٧يف عام ها وزارة حكومية. وقد ُقدِّم احلوكمة الر م
احلوكمة عن  املســـؤولبشـــأن تنظيم مكتب وزير الرئيس  ١٠٠مرســـوم (مشـــروع املرســـوم رقم 

بأن هذا  لســـــلطاتا وقد أفادت )٢(لوزارة.لتلك اكل التنظيمي تحديث اهليلالرشـــــيدة والتخطيط) 
  لوزارة.ا لتلكاملوضوعية أو الشكلية  املقترح اإلصالحي لن يغيِّر االختصاصات

__________ 
والية بشأن ، ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ١املؤرخ  ١٠٠/١٣٠ املرسوم رقم بأنبعد الزيارة القطرية، أفادت السلطات   )٢(  

 .ُأبرم قداحلوكمة الرشيدة والتخطيط املسؤول عن مكتب وزير الرئيس  وتنظيم
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هيئة  إذ يضــمن، بصــفته ،أمهية خاصــة يف منع الفســاد ذاويؤدي ديوان مراجعي احلســابات دورًا 
من دســتور  ١٧٨(املادة  العموميةخارجية ومســتقلة ملراجعة احلســابات، ســالمة إدارة احلســابات 

  إدارة األموال العمومية.  إساءةيسهم الديوان يف اجلهود الرامية إىل منع  ،وبذلك )٣().٢٠٠٥  عام
ــــــلطاهتا اليت وُذكِّرت بوروندي بااللتزام الواقع على عاتقها بإبالغ األمني العام بأمساء وعن اوين س

  ميكن أن تساعد الدول األطراف األخرى على صوغ وتنفيذ تدابري ملنع الفساد.
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

بشأن النظام األساسي العام الذي حيكم ، ٢٠٠٦آب/أغسطس  ٢٣املؤرخ  ١/٢٨ القانون رقم يرسي
 يســــــرياملعايري العامة لتعيني موظفي اخلدمة املدنية الذين ، موظفي اخلدمة املدنية (نظام اخلدمة املدنية)

نظم أســــاســــية خاصــــة، مثل النظام األســــاســــي اخلاص  ومثةوما يليها).  ٧(املادة هذا القانون عليهم 
 عن طريقمعايري تعيني ســــائر فئات موظفي اخلدمة املدنية. وجيري تعيني املوظفني تتضــــمن  بالقضــــاة،

من نظام اخلدمة املدنية)، وجيب على مجيع موظفي اخلدمة املدنية إكمال  ١٢عمليات تنافســــــية (املادة 
دنية أيضًا معايري نظام اخلدمة امل ويرسي. املناسبالتدريب  أثناءهافترة اختبار يف بداية تعيينهم، يتلقون 

د املناصب املعرضة للفساد بوجه خاص، ُتحدَّ  وما يليها). ومل ٤٠(املادة  املدنيةجور موظفي اخلدمة أل
  تناوهبم.  وأتدريبهم  وأاملناصب  تلكالختيار األفراد الذين يشغلون  معينةإجراءات وال توجد 

اجلمهورية ولعضوية اجلمعية  تعلق باألهلية للترشُّح ملنصب رئيستوينص الدستور على معايري عامة 
ــــــي). ١٦٥و ٩٧الوطنيــة (املــادتــان   ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٣املؤرخ  ١/٢٠ القــانون رقم ويرس

معايري  )٤(بشـــأن قانون االنتخابات ٢٠٠٩أيلول/ســـبتمرب  ١٨املؤرخ  ١/٢٢ ل للقانون رقماملعدِّو
، وعضــــوية اجلمعية الوطنية وجملس الشــــيوخ رئيس اجلمهوريةتعلق باألهلية لتويل منصــــب ت معيَّنة

ط عن األشـــخاص املحكوم َقســـُت). و١٧٢و ١٥٨و ١٢٥و ٩٤واملناصـــب املحلية املنتخبة (املواد 
ة أربع الترشُّح ملنصب الرئيس لفتر أهليةأي جرم  الرتكابعليهم بالسجن ملدة ستة أشهر أو أكثر 

مدهتا على مخس تزيد  عقوبةســـنوات بعد قضـــاء  ١٠ســـنوات بعد قضـــاء مدة عقوبتهم، أو لفترة 
ح لعضــوية اجلمعية الوطنية أو جملس الشــيوخ أو شــُّ ). ومدة ســقوط األهلية للتر٩٤ســنوات (املادة 

 ١٨٣و ١٥٨و ١٢٥لعضــوية أحد املجالس املحلية هي ســنتان ومخس ســنوات على التوايل (املواد 
  ن قانون االنتخابات). م

__________ 
مبهمة جديدة إىل ، ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧املؤرخ  ،دستور مجهورية بوروندي اجلديدمن  ١٨٣تعهد املادة   )٣(  

 .العموميةديوان مراجعي احلسابات، هي رصد حسابات مجيع اخلدمات 
والقانون األساسي  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧من دستور مجهورية بوروندي املؤرخ  ١٧٠و ٩٨املادتني  مبقتضىتعديل   )٤(  

بشأن قانون  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣املؤرخ  ١/٢٠املعدِّل للقانون رقم و ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٠املؤرخ  ١/١١رقم 
 االنتخابات.
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 ١/٠٠٦املعدِّل للقانون رقم ، و٢٠١١أيلول/ســــــبتمرب  ١٠املؤرخ  ١/١٦ القانون رقم ويرســــــي
القواعد املنطبقة  ،بشــأن تنظيم األحزاب الســياســية وســري عملها ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٢٦املؤرخ 

 أن حتتفظعلى مجيع األحزاب الســياســية  ويوجبعلى متويل املرشــحني للمناصــب العامة املنتخبة. 
ســــابات منتظمة، وأن تقدم هذه احلســــابات إىل وزارة الداخلية ووزارة املالية، وأن تكون قادرة حب

ملادة  تســــــويغعلى  ــــــتخدام تلك املوارد (ا ية وأوجه اس ملال قانون  ٤١مصـــــــادر مواردها ا من ال
لى املؤسسات الرقابية و/أو املؤسسات وتقتصر إمكانية االطالع على هذه التقارير ع .)١/١٦  رقم

ملالية والفرقة للشـــؤون اواملفتشـــية العامة للدولة واملفتشـــية العامة  النيابة العامةمثل  ،املعنية بالتحقيق
 يتلقىعلى أي حزب  ك القانونلُيوِجب ذذلك، جانب إىل واخلاصــــــة املعنية مبكافحة الفســــــاد. 

أن يفصح لوزير  نظاميةلة بصورة كَّمشوسياسية معتمدة من الدولة أو أي ائتالف ألحزاب  ًالمتوي
. وال جيوز تقدمي )١/١٦من القانون رقم  ٤٥تربعات أو وصــــــايا (املادة  عما يتلقاه منالداخلية 

أو وصــــايا إال لألشــــخاص الطبيعيني من مواطين  منحهبات إىل األحزاب الســــياســــية يف شــــكل 
من القانون  ٢٠مصدر مشروع (املادة ذات  اهلباتهذه  إثبات أنَّ يتسىن هلمبوروندي، شريطة أن 

  . )١/١٦رقم 
بشـــأن املمارســـات  ١٩٨٩كانون الثاين/يناير  ٣١املؤرخ  ١/٠٣وينص املرســـوم بقانون رقم 

ضة مع وظائف املوظفني العموميني أو املمثلني العموميني املفوضني و إجراءات مراقبة مع املتعار
كاهتم على أنه ال جيوز للموظفني العموميني واملمثلني العموميني املفوضني مشروعية مصادر ممتل

أن ميارســوا أي نشــاط ُيحتمل أن ميس باســتقالليتهم أو أن تكون هلم مصــاحل يف أي مشــروع 
ملادة  ٣ُيحتمل أن ميس باســـــــتقالليتهم (الفقرة  تلقي ). وال جيوز للموظفني العموميني ٨من ا

  ). املدنيةام اخلدمة من نظ ٥(املادة  اهلدايا
أيضــا على وجوب اإلفصــاح عن املصــاحل إىل الســلطة املختصــة على  نفســهمن املرســوم  ٢وتنص املادة 

االطالع على هــذه املعلومــات ليس متــاحــًا  املرســــــوم. بيــد أنَّذلــك من  ٧النحو املحــدد يف املــادة 
  . الناس  لعامة

وإضــــافة إىل ذلك، جيب على من ُينتخب رئيســــًا للجمهورية أن يتوقف عن ممارســــة أي أنشــــطة 
ملادة  بات (ا قانون رقم  ٩٩خارجية فور إعالن نتيجة االنتخا وُيعترب أعضـــــــاء  )٥(،)١/٢٠من ال

اجلمعية الوطنية وجملس الشــــيوخ الذين ميارســــون أنشــــطة تتعارض مع والياهتم مســــتقيلني تلقائيا 
  .)١/٢٠من القانون رقم  ١٥٧و ١٢٤ن (املادتا

منها األمانة واملسؤولية  بصفاتموظفي اخلدمة املدنية  وجوب حتلِّيعلى  املدنيةوينص نظام اخلدمة 
ملادة  ٦والرتاهة يف أداء واجباهتم (الفقرة  ثال لذلك ٤من ا لة عدم االمت ) ويفرض جزاءات يف حا

__________ 
 حزيران/ ٧من دستور مجهورية بوروندي املؤرخ  ١٠٢املادة  مبقتضى ٢٠/١من القانون رقم  ٩٩تعديل املادة   )٥(  

املعدِّل للقانون  ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٠املؤرخ  ١/١١من القانون األساسي رقم  ٩٩واملادة  ٢٠١٨ يونيه
 بشأن قانون االنتخابات. ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣ملؤرخ ا ١/٢٠ رقم
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املدنية املســــــتخدمني لدى نطبق إال على موظفي اخلدمة النظام ال ي وما يليها). بيد أنَّ ٦٥(املادة 
  املوظفني العموميني.  ، وال يشمل كلَّاإلدارة احلكومية

، مثل جهاز األجهزةبعض  قواعد الســــــلوك. لكنَّلالعامة دونة امل املدنية أحكامنظام اخلدمة  وجيســــــد
من نظام  ٦إىل  ٤ذلك، تنطبق املواد  جانب إىلوخاصـــة هبا.  ةأخالقيقواعد الشـــرطة، لديها مدونات 

أو يف  قواعد أخالقية معيَّنة، على أســــــاس تكميلي، يف حال تبيُّن وجود ثغرات يف مدونة املدنيةاخلدمة 
على تلك املدونات يف بداية  املســـتخدمني. وجيري إطالع معينة حال عدم وجود مدونة قواعد ســـلوك

  م مستوى اإلملام باملدونات يف هناية تلك الفترة.يني) وُيقيَّفترة االختبار (اإللزامية للموظفني العموم
على املوظفني العموميني التزامًا صـــرحيًا بإبالغ الســـلطات املختصـــة عن  املدنيةوال يفرض نظام اخلدمة 

 العموميةوجيب على دوائر اخلدمات  )٦(أفعال الفســـاد اليت تصـــل إىل علمهم يف ســـياق أداء واجباهتم.
واملؤســـســـات اخلاصـــة واملنظمات واملؤســـســـات غري احلكومية واملنظمات الدولية العاملة يف بوروندي 

 أفعاليرغبون يف اإلبالغ عن  ملنمقترحات والفرقة اخلاصــة املعنية مبكافحة الفســاد أن ُتنشــئ صــناديق 
). وقد ُأنشئ خط ١/١٢  من القانون رقم ٤١(املادة  ف على أهنا جرائم فساد أو جرائم ذات صلةتصنَّ

  ساخن هلذا الغرض. 
من موجودات  لديهمباإلفصــــــاح عما  العموميةوُيلزم كبار املوظفني وغريهم من موظفي اإلدارة 

ذلك، أنشـــــأت وعالوة على  )٧(من الدســـــتور). ١٤٦عند تويل مناصـــــبهم وعند مغادرهتا (املادة 
من  ورقيةنســـــخًا  املعيَّننيعدد كبري من املوظفني  مبقتضـــــاهبوروندي نظامًا إلقرارات الذمة يقدِّم 

سرية عندإقرارات  صورة   ٣٥إىل  ٣٢و ٢٩انتهائها (املواد  عندو خدمتهمبداية فترة  الذمة املالية ب
). وينطبق هذا االلتزام على مجيع املوظفني ٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨املؤرخ  ١/١٢من القانون رقم 

ــــــتراء والتعاُقد واملســــــؤوليات املالية. وال يوجد نظام للتحقق من تتعلق العاملني يف جماالت  باالش
دم تقدمي اإلقرارات أو تقدمي إقرارات كاذبة. وال جزاءات ُتفرض يف حال عاملالية إقرارات الذمة 

ال يوجد نظام يفرض على املوظفني العموميني اإلبالغ عن أنشــــــطة خارجية أو أعمال  كما أنه
  أو هبات أو منافع ميكن أن تفضي إىل تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني. مهنية

  )٨().٢٠٩القضاء (املادة  ليةالدستور مبدأ استقال ويرسي
بشـــــأن املبادئ التوجيهية  ٢٠١٣نيســـــان/أبريل  ٣٠املؤرخ  ١٠٠/١١٤املرســـــوم رقم  ويرســـــي

شأن االلتزامات املتعلقة  شاملة ب الرتاهة وحظر تضارب املصاحل وإجراءات  مبراعاةاألخالقية قواعد 

__________ 
منذ الزيارة القطرية، ُفرض على مجيع املوظفني العموميني االلتزام بإبالغ السلطات املختصة عن أفعال الفساد   )٦(  

 ١/٠٩من القانون رقم  ١٠٢من املادة  ٥تصل إىل علمهم يف سياق أداء واجباهتم مبقتضى الفقرة  اليت
 ل لقانون اإلجراءات اجلنائية.املعدِّو ٢٠١٨أيار/مايو  ١١ املؤرخ

حزيران/يونيه  ٧اجلديد املؤرخ  دستور بورونديمن  ١٥١املادة  ٢٠٠٥من دستور عام  ١٤٦تقابل املادة   )٧(  
٢٠١٨. 

 .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٧املؤرخ  ،من دستور مجهورية بوروندي اجلديد ٢١٤املادة  مبقتضىتعديل   )٨(  
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سقاط أهلية شرفون واملجلس األعلى للقضاء جزاءات  ويتخذ). ٧٢و ١٥و ١٤القضاة (املواد  إ امل
تان  ملاد هة (ا عد الرتا قد ٩٦و ٨٧تأديبيـة على اإلخالل بقوا حدَّ العزل هذه غ ُلبَت). و اجلزاءات 

  املنصب. من
. بيد أنَّهم خيضـــــعون لنفس القواعد اليت جلهاز النيابة العامةواملدعون العامون هم موظفون تابعون 

 ٢واملادة ، ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ٢٩املؤرخ  ١/٠٠١من القانون رقم  ٢خيضــع هلا القضــاة (املادة 
ــــــوم رقم  ذلك، ال يتمتع جانب إىل و). ٢٠١٣نيســــــان/أبريل  ٣٠املؤرخ  ١٠٠/١١٤من املرس

ضــمن نطاق جهاز إىل إدارات  نقلهمباألمن الوظيفي وجيوز انتداهبم أو  جهاز النيابة العامةأعضــاء 
  ، حسب االقتضاء.العموميةئي أو أجزاء أخرى من اإلدارة أو اجلهاز القضاالنيابة العامة 

  
    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     

بشــأن قانون  ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ٤املؤرخ  ١/٠١خيضــع نظام املشــتريات العمومية للقانون رقم 
ـــتراء ـــتراء العموميومل تســـتخدم بوروندي حىت اآلن منصـــات إلكترونية  )٩(العمومي. االش ، لالش

 االشتراءولكن كانت هناك جهود جارية يف هذا الصدد أثناء الزيارة القطرية. وُيضطلع بإجراءات 
  وقت الزيارة القطرية.  جاريًاإىل نظام المركزي كان  االنتقالالعمل على  العمومي مركزيًّا؛ بيد أنَّ

)، ٦٨و ٤٧و ١٦و ١٥العمومي على مبدأ نشــر إجراءات االشــتراء (املواد  االشــتراءن وينص قانو
ــــــتراء العمومي  وجيب أن تكون الوطنية والدولية اليت ُتجرى عن طريق املناقصـــــــة عمليات االش

يئة هل واملوقع الشبكيعن طريق اجلريدة الرمسية يعلن عنها للمأل تقدمي العطاءات موضوع دعوة إىل 
ملشـــتريات العمومية. ويؤدي عدم نشـــر دعوة لتقدمي العطاءات إىل بطالن اإلجراءات الرقابة على ا

 ٦٣و ٤٥و ٢١تقييم العروض (املواد لعملية ). وينص القانون أيضــًا على وضــع معايري ٤٧(املادة 
  ).٨٠) وعملية االختيار (املادة ٨٢و

ستخدام الوثائق العمومي بإهناء ا االشتراءمن قانون  ٧ويتعلق الفصل  لعمل باإلجراءات الورقية (أي ا
للمرشـــــحني  املشــــاورات). وجيوز إتاحة وثائق املناقصــــات أو الورقيةاإللكترونية بدًال من النســــخ 

ـــتراءمن قانون  ٧من الفصـــل  ٥١و ٥٠إلكترونيا (املادتان  ، اليت ٦٨العمومي). وتشـــدد املادة  االش
الســـــلطات املتعاقدة أن جيب على  هالعطاءات املحتملني، على أنمة إىل مقدمي تتعلق باملعلومات املقدَّ
العقد وتقدميه إىل السلطات املختصة  إبراميوما تقومييا من نشر النتائج قبل  ١٥تنتظر فترة ال تقل عن 

إرســـــاء نشـــــر تقرير وجوب اإلبالغ عن من تلك املادة على  ٢). وتنص الفقرة ٣العتماده (الفقرة 
  مع بيان أسباب رفض عطاءاهتم. ،يع مقدمي العطاءات غري الفائزينإىل مج ًةالعقد كتاب

عليه أن يقدم طعنه  َوَجبالقرار، ذلك مقدمي العطاءات غري الفائزين يف الطعن يف  من رغب أيوإذا 
العمومي). ويكون  االشتراءمن قانون  ١٣٢(املادة  العموميةأوًال إىل الشخص املسؤول عن املشتريات 

__________ 
 ٢٩املؤرخ  ١/٠٤، ختضع إجراءات إرساء العقود العامة وتنفيذها للقانون رقم ٢٠١٨منذ كانون الثاين/يناير   )٩(  

 االشتراءبشأن قانون  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٤املؤرخ  ١/٠١املعدل للقانون رقم ، ٢٠١٨كانون الثاين/يناير 
 العمومي.
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). ويف حال عدم اختاذ الشــــــخص املســــــؤول قرارًا يف غضــــــون ١٣٤لقرار (املادة ل تعليقيللطعن أثر 
غضون   تصدر قرارها يفاليت أيام عمل، جيوز للطاعن أن حييل املسألة إىل جلنة تسوية املنازعات،   مخسة
  ).١٣٧ة قضائية (املادة ). وجيوز الطعن يف قرار اللجنة أمام هيئ١٣٥يوم عمل (املادة   ١٥

 ٢٠٠٨كانون األول/ديســــمرب  ٤املؤرخ  ١/٣٥القانون رقم باالســــتناد إىل وُتعتمد امليزانية الوطنية 
ية باألموال العموم بًا املتعلق  كل وزارة ولبعض املؤســــــســـــــات األخرى مراق ية ل ملال . ويعني وزير ا

بالنفقات يكون مسؤوًال عن اإلذن بأي نفقات قبل تكبدها ومراقبة تنفيذ امليزانية لاللتزامات اخلاصة 
. ويف حال عدم وجود إذن مسبق، ال ميكن تكبد النفقات (املادة )١/٣٥من القانون رقم  ٤٣(املادة 
مراجعي احلســــابات هو اجلهة املســــؤولة عن الرقابة القضــــائية على املشــــروعية املالية ). وديوان ٤٣

  ). ٥٢النفقات واإليرادات (املادة اخلاصة بعامالت املواالمتثال للميزانية فيما يتعلق جبميع 
مرتبط ، وهو نظام األموال العموميةالنظام املتكامل إلدارة  ٢٠١٥وُأنشــــــئ يف كانون الثاين/يناير 

  ميع الوزارات وبعض املؤسسات األخرى.جب
 من أجل منع التزييف. لكنَّ الداعمةوتعكف بوروندي على إنشاء نظام إلكتروين حلفظ املستندات 

املســــتندات  أرشــــفةاملعايري املحاســــبية اليت تنص على بيان رد يتشــــغيل هذا النظام مل يبدأ بعد. و
تعلقة باحلفاظ على سالمة الدفاتر والسجالت املحاسبية والبيانات املالية امل وسائر األحكام الداعمة

 ١/٠١ومنع تزييفها يف القانون رقم  العموميةوغري ذلك من الوثائق املتعلقة بالنفقات واإليرادات 
ناير   ١٦املؤرخ  ثاين/ي قانون رقم و ٢٠١٥كانون ال عدل لل يل  ٢٦املؤرخ  ١/٠٧امل نيســـــــان/أبر
أيار/مايو  ٣٠املؤرخ  ١/٠٩)؛ والقانون رقم ٣٣إىل  ٢٦نون التجاري (املواد بشــــــأن القا ٢٠١٠
صة والعامة (املواد  ٢٠١١ سامهة اخلا شركات امل شأن قانون   ١/١٨)؛ والقانون رقم ٨١إىل  ٦٦ب
ــبتمرب  ٦املؤرخ  )؛ واخلطة الوطنية ٣٠إىل  ٢٦بشــأن اإلجراءات الضــريبية (املواد  ٢٠١٣أيلول/س

لة عد بة امل ــــــ مدة  للمحاس ــــــرين  ٧املؤرخ  ٥٤٠/١٧٩١األمر الوزاري رقم  مبقتضــــــىواملعت تش
  )١٠(.٢٠١٢الثاين/نوفمرب 

    
    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     

وقت الوصــول إىل املعلومات، ولكن كان العمل جاريا تيســري ال يوجد يف بوروندي قانون بشــأن 
اليت اعتمدها  التواصــلأن اســتراتيجية  ومععلى إعداد مشــروع قانون هبذا الصــدد. الزيارة القطرية 

جملس الوزراء تنص على حق كل مواطن يف احلصول على املعلومات، ُتفرض أي جزاءات يف حال 
. وقد أنشــئت وحدة للمعلومات واالتصــاالت يف كل وزارة، فعلياعدم إمكانية ممارســة هذا احلق 

ــــــهر  وجيوز ألي مواطن أن كل ثالثة أش يطلب معلومات من تلك الوحدات. وتبث الوزارات 
   أسئلة.ما لديهم من طرح  هأثناءبرناجما إذاعيا ميكن للمواطنني 

__________ 
على تلفيق الوثائق املزيفة واستخدامها (القانون عقوبات وما يليها من القانون اجلنائي اجلديد  ٣٥٧املادة  تفرض  )١٠(  

 ).٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٢٩املؤرخ  ٢٧/١رقم 
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وقد بدأت عدة مؤســســات، مثل وكالة تشــجيع االســتثمار ووزارة النقل، يف إنشــاء نقاط اتصــال 
  )١١(من أجل تبسيط اإلجراءات اإلدارية. وحيدة

  التقارير السنوية عن تنفيذ استراتيجية احلوكمة ومكافحة الفساد وتقرير التقييم النهائي.وُأتيحت للعلن 
ختاذ القرارات  يات ا ملدين يف عمل كة املجتمع ا ل مشـــــــار يةوُتكَف بات  العموم خا من خالل االنت

ذلك، ذكرت الســلطات أنه جانب إىل وواملبادرات على مســتوى القواعد الشــعبية واالســتفتاءات. 
م عتاد التشـــــاور مع مجاعات عدة من املجتمع املدين أثناء صـــــياغة مشـــــاريع القوانني، وُتنظَّمن امل

  محالت توعية من خالل وسائط اإلعالم وحلقات العمل.
، مبا يف ذلك من جانب املجتمع املدين، لإلبالغ عن حاالت الفساد املشتبه ساخنةوُأنشئت خطوط 

مبكافحة الفســــاد، وميكن تقدمي البالغات دون الكشــــف عن هوية فيها إىل الفرقة اخلاصــــة املعنية 
  غ. وُنظِّمت محالت توعية بشأن الرتاهة ومكافحة الفساد.املبلِّ
    

    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
ناير  ١٦املؤرخ  ١/٠١يتضــــــمن القانون رقم   ١/٠٧املعدل للقانون رقم  ٢٠١٥كانون الثاين/ي

) ٢٠١٥لعام  ١/٠١ن القانون التجاري (القانون رقم بشــــــأ ٢٠١٠نيســــــان/أبريل  ٢٦املؤرخ 
حســابات  وبإنشــاءالتجار (باســتثناء التجار املتجولني) بفتح حســاب مصــريف  بإلزامأحكاما تتعلق 

ذات املســتندات واملراســالت التجارية هبذه االحتفاظ بفيها معامالهتم وموجوداهتم، و تدوَّن نظامية
  ). ٣١إىل  ٢٦سنوات (املواد  ١٠ملدة الصلة 

ل يف ألي شــــــخص يدان بتهمة التبديد أو االختالس، من بني جرائم أخرى، أن ُيســــــجَّ ميكنوال 
). وخيضــــع ٢٠١٥لعام  ١/٠١من القانون رقم  ٦٠ســــجل الشــــركات (املادة الســــجل التجاري و

هتم ممارسة اإلشراف املباشر أو الذين تشمل مسؤوليا العموميةاملوظفون العموميون أو موظفو اإلدارة 
 تضــطلع هبا أيالرقابة املباشــرة على شــركة خاصــة أو اإلعراب عن رأي رمسي بشــأن العمليات اليت 

لصــاحل تلك الشــركة يف غضــون  مأجورًاذوا تكليفًا أو نشــاطًا جنائية إذا نفَّ جلزاءاتشــركة خاصــة 
  ). ٢٠٠٦لعام  ١/١٢ن القانون رقم م ٦٠من املادة  ٢ثالث سنوات من انتهاء مهامهم (الفقرة 

بشــأن قانون  ٢٠١١أيار/مايو  ٣٠املؤرخ  ١/٠٩من القانون رقم  ٥٦٢و ٥٣١و ٤٨١وتفرض املواد 
شــركات املســامهة اخلاصــة والعامة التزامًا على الشــركات بتكليف مراجع حســابات مســتقل مبراجعة 

أيار/مايو   ٣٠املؤرخ  ١/٠٩من القانون رقم  ١٦١إىل  ١٥٣املواد  وتفرضســــــجالهتا املحاســــــبية. 
  .لى الكيانات اخلاصةع الساريةإساءة استخدام اإلجراءات ، عقوبات على ٢٠١١

__________ 
أحناء البالد  مجيعيف  الوالياتيف  وحيدةية، أفادت السلطات بأنه جيري العمل على إنشاء نقاط اتصال بعد الزيارة القطر  )١١(  

)، من ٢٠١٩مخس نقاط ُأنشئت بالفعل، ومخس نقاط أخرى سيبدأ العمل فيها حبلول كانون األول/ديسمرب  منها(
ات وإىل خدمات إصدار جوازات السفر من الوصول بسهولة أكرب وتكلفة أقل إىل املعلوم عامة الناسأجل متكني 

 سجالت الشرطة وغري ذلك من الوثائق.إىل ورخص القيادة و
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 ويقتصـــر التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون املعنية مبكافحة الفســـاد والكيانات اخلاصـــة على التعاون
وجهاز النيابة لفرقة اخلاصــة املعنية مبكافحة الفســاد املســندة إىل االصــالحيات القانونية القائم على 

مالحقة مرتكبيها، على النحو املبني يف املواد الفساد واجلرائم ذات الصلة و أفعالللتحقيق يف العامة 
  .٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٨املؤرخ  ١/١٢من القانون رقم  ٢٧و ٢٤و ١٧و ٩إىل  ٥

كاف على حنو مبينة أو غري  مدونةمبعامالت غري  ُموالقيا مدونةوُيعترب إنشــــــاُء حســــــابات غري 
 مُ ، واســــــتخداعلى حنو صــــــحيحالغرض منها  نيبيَّال  أو التزامات غري موجودةنفقات  تدويُنو

من القانون اجلنائي).  ٣٤٩و ٣٤٨و ٣٤٥(املواد أفعال تزوير خاضـــــعة جلزاءات  ،وثائق مزيفة
بشــأن اإلجراءات الضــريبية على أن  ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ٦املؤرخ  ١/١٨وينص القانون رقم 

بيان رد يالقانون يعد احتياًال ضــريبيًا، واملرتأى يف د إتالف املســتندات املحاســبية قبل املوعد تعمُّ
   القانون.ذلك من  ١٣١و ١٣٠العقوبات على ذلك يف املادتني 

النفقات اليت متثل رشاوى من الوعاء الضرييب، لضرائب إىل حظر اقتطاع لالعام قانون ال يتطرقوال 
 ٧مذكورة بني البنود املســموح باقتطاعها من الوعاء الضــرييب (املادة  تهذه النفقات ليســ أنَّ بيد

قانون)، ومن مث ال ذلك المن الباب الرابع من  ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٤و ٤٣من الباب الثاين واملواد 
  ميكن اقتطاعها.

    
    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

ن مكافحة غســــل األموال ومتويل بشــــأ ٢٠٠٨شــــباط/فرباير  ٤املؤرخ  ١/٠٢ينص القانون رقم 
اإلرهاب (قانون مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب) على إنشــاء وحدة االســتخبارات املالية 
الوطنية. ووفقًا هلذا القانون، جيب أن تتألف وحدة االســـتخبارات املالية من ممثلني من دوائر خمتلفة 

 ١٢وتشـــمل املهام املوكلة إىل الوحدة (املادة  وزارة املالية.من يف القطاعني العام واخلاص بتنســـيق 
من قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب) تلقي البالغات عن املعامالت املشبوهة وحتليلها 

اليت ُيحتمل أن تشـــكل  باألفعالاملعلومات املتعلقة ســـائر وهبذا الشـــأن  ُيعدُّوإرســـال التقرير الذي 
من قانون مكافحة غســـــل األموال ومتويل  ٣). وترد يف املادة ٢٠إىل  ١٦غســـــًال لألموال (املواد 

  اإلرهاب قائمة كاملة بالكيانات اخلاضعة اللتزامات اإلبالغ.
، ُأوضــح أن وحدة االســتخبارات املالية مل تبدأ عملها قط ٢٠١٧وخالل الزيارة القطرية يف عام 

ومل تتلق، على ســــبيل املثال، أي بالغات عن معامالت مشــــبوهة. وُأبلغ فريق االســــتعراض بأنَّ 
 على حنوهناك خططا إلعادة هيكلة التدابري الوطنية الرامية إىل منع غســــــل األموال يف بوروندي 

مل هذه كا عادة تنظيم  ناجم عن إ بالغ إزاء الفراغ ال قه ال . وأعرب فريق االســــــتعراض عن قل
وحدة االستخبارات املالية قد ُأنشئت وبدأت العمل أن تكون ُيفترض كان  إذاملؤسسة الرئيسية، 

  سبع سنوات. قبل
قة اخلاصة، وكذلك والفر النائب العاموميكن تبادل املعلومات على الصعيد الوطين رمسيًا من خالل 

من قانون مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب). بيد أن تبادل  ١٥بصــــورة غري رمسية (املادة 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.18 
 

V.20-00147 11/18 
 

عُد جرائَم الفســـــــاد وقت الزيارة القطرية املعلومات من خالل نظام اإلنتربول مل يكن  قد مشل ب
  . لضوابط تنظيميةختضع حركة األموال النقدية عرب احلدود  وال

ق باملؤســســات املالية، ُأبلغ فريق االســتعراض بأنه رغم مشــاركة ممثلني للمصــارف احلكومية وفيما يتعل
واخلاصـــــة يف عدد من الدورات التدريبية اليت نظمها صـــــندوق النقد الدويل والبنك الدويل، فال توجد 

حتويل األموال إلكترونيا. وينص قانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل تنظيمية معينة بشــــــأن لوائح 
) ٤(املادة  الزبائنيتعلق بتحديد هوية  أنشبمجلة أمور، على التدابري اليت يتعني اختاذها  ضمناإلرهاب، 

، حســــبما ذ كلُّهاُتنفَّ  )، ولكن أحكام القانون ال١٤ســــنوات (املادة  ١٠ملدة  واالحتفاظ باملســــتندات
  أعاله. ُذكر

  فريق مكافحة غسل األموال يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي. لدىوتتمتع بوروندي بصفة مراقب 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  
املوظفني  اســـتخداممن عقود  أســـاســـيًاجزءًا  املوجودة ةاألخالقيالقواعد تشـــكل مدونات   •

  من نظام اخلدمة املدنية) ٢٥من املادة  ٥العموميني (الفقرة 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  ُتوَصى بوروندي مبا يلي:

قدما يف اعتماد رســالة الســياســة الوطنية بشــأن احلوكمة الرشــيدة ومكافحة  أن متضــي  •
ســـــتراتيجية احلوكمة ومكافحة الفســـــاد، مع إدماج اجلوانب ال واجليل الثاينالفســـــاد 

املتعلقة مبنع الفســاد فيهما وضــمان أن تكون الســياســة اجلديدة شــاملة وفعالة ومنســقة 
  )٥املادة من  ١(الفقرة 

ـــات فعالة  تدعيميف  أن تنظر  • ـــاد، مثل محالت لتوعية مب خاصـــةممارس عامة الناس نع الفس
  )٥املادة من  ٢(الفقرة  هموتثقيف

سية أن مت  • نح وزارة احلوكمة الرشيدة والتخطيط االستقاللية الالزمة، وفقا للمبادئ األسا
مبنع الفســـاد  متكينها من االضـــطالع بوظائفها فيما يتعلقبغية بوروندي، لللنظام القانوين 

شاء هيئة  سوغ له، وتزويدها باملوارد الالزمة أو إن صورة فعالة ومبنأى عن أي تأثري ال م ب
  )٦املادة من  ٢مستقلة جديدة (الفقرة وقائية 

نظام اختيار املوظفني للمناصــب اليت تعترب عرضــة للفســاد بصــفة  تدعيمإىل  أن تســعى  •
من  (ب) ١عند االقتضــــاء (الفقرة معيَّنة على مناصــــب  وأن تكفل التناوبخاصــــة 

  )٧ املادة
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إىل تشــجيع وضــع برامج تعليمية وتدريبية لتوفري التدريب املتخصــص واملناســب  أن تســعى  •
خــاطر الفســـــــاد املالزمــة ألداء وظــائفهم للموظفني العموميني من أجــل إذكــاء وعيهم مب

  )٧املادة من  (د)  ١  (الفقرة
موظفيها العموميني، وكذلك بني صــــفوف الرتاهة واألمانة واملســــؤولية بني  أن تشــــجع  •

إىل  وأن تســـعىغري موظفي اخلدمة املدنية،  العموميةلدى اإلدارة  صـــفوف املســـتخدمني
، مع مراعاة مبادرات العموميةتطبيق مدونات أو معايري سلوكية يف مجيع دوائر اخلدمات 

لة املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف  من  ٣إىل  ١(الفقرات ذات الصــــــ
  )٨املادة 

عن  تدابري ونظم تيسر قيام املوظفني العموميني بإبالغ السلطات املعنية تدعيميف  أن تنظر  •
  )٨املادة من  ٤أثناء أداء وظائفهم (الفقرة  اليت تصل إىل عملهم أفعال الفساد

نظام للتحقق من  وإىل إنشــــاءإىل توســــيع نطاق نظام إقرارات الذمة املالية،  أن تســــعى  •
 ٥، والفقرة ٨املادة من  ٥الفقرة عدم االمتثال (على صحة اإلقرارات وفرض جزاءات 

  )٥٢من املادة 
سواء كان مدفوع نشاط أو عمل خارجي، نظم لإلفصاح عن أي  إنشاءإىل  أن تسعى  •

من  ٥هبات أو منافع قد تفضي إىل تضارب يف املصاحل (الفقرة  عن أي، والاألجر أو 
  )٨املادة 

على  للحفاظنظام إلكتروين لالشتراء العمومي، وكذلك الستحداث  هاجهود أن تواصل  •
  )٩املادة من  ٣و ١للسجالت املالية (الفقرتان  الداعمةات املستند

لتعزيز الشــفافية يف أجهزة اإلدارة العمومية، وخصــوصــًا فيما يتعلق  هاجهود أن تواصــل  •
ــــأن  ــــريباعتماد قانون بش  املتعلقةاملعلومات  منهاواملعلومات ( إىلاملواطنني وصــــول  تيس

عملها وعمليات اختاذ القرارات فيها)، وتبســـــيط تنظيم أجهزة اإلدارة العمومية وســـــري ب
  )١٠اإلجراءات هلذا الغرض ونشر املعلومات (املادة 

، وأن تتوخى إمكانية مشول القطاع اخلاص عمومًاالفســاد يف منع  لتدعيمتدابري  أن تتخذ  •
تدابري على وجه اخلصــــــوص،  قانون وكيانات  َزتعزيتلك ال فاذ ال عاون بني أجهزة إن الت

نزاهة كيانات القطاع اخلاص وتعزيز لضـــمان القطاع اخلاص، ووضـــع معايري وإجراءات 
اليت تنظم نشــاط  القواعد اإلجرائية، ومنع وجترمي إســاءة اســتخدام صــفوفهاالشــفافية بني 

  )١٢املادة من  ٢و ١كيانات القطاع اخلاص (الفقرتان 
يف النص صـــراحة، توخيًا للوضـــوح القانوين، على عدم إمكانية اقتطاع النفقات  تنظرأن   •

  )١٢املادة من  ٤اليت متثل رشاوى من الوعاء الضرييب (الفقرة 
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امتثاله وأن تكفل أولوية، كمســــــألة ذات غســــــل األموال  ها اخلاص مبنعنظام مُتدعِّأن   •
تطبيق من خالل املطلوب، مبا يف ذلك ملقتضــــــيات هذه االتفاقية، وأنه يعمل على النحو 

 لالتفاقية واليت متتثلاألحكام املوجودة يف قانون مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب 
صًال والصكوك القابلة للتداول النقود يف تنفيذ تدابري لكشف ورصد حركة  وأن تنظر، أ

  )١٤ذات الصلة عرب احلدود (املادة 
    

    املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من   -٤-٢  
  يلزم تقدمي املساعدة التقنية التالية لتحسني تنفيذ االتفاقية يف بوروندي: 

تقدمي الدعم القانوين لتنفيذ إصــــالح اإلطار القانوين واملؤســــســــي ملنع الفســــاد وإجراء   •
  )٦و ٥ات املعنية مبنع الفساد (املادتان عمليات مراجعة تنظيمية ووظيفية/تشغيلية للهيئ

القدرات التنظيمية والتشــغيلية للمؤســســات املســؤولة عن تصــميم ســياســات منع  تدعيم  •
ــــتراتيجية  ــــاد وتنفيذها ورصــــدها وتقييمها، وتقدمي الدعم لرصــــد وتقييم تنفيذ اس الفس

  )٥احلوكمة ومكافحة الفساد (املادة 
  )٧تدريب املديرين (املادة   •
ء قدرات النظام الذي جيمع البيانات وخيزهنا ويعاجلها من أجل إنتاج إحصــــــاءات منع بنا  •

  الفساد ونشرها
  

    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

    )٥٩و ٥٦و ٥١(املواد حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     
ويتألف اإلطار القانوين املنطبق يف  )١٢(اســــترداد املوجودات.خاص بشــــأن ليس لدى بوروندي قانون 

إىل  ٣٣املواد  وتبنيهذا املجال من قانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب والقانون اجلنائي. 
من قانون مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب شــروط ونطاق املســاعدة القانونية املتبادلة اليت  ٣٥

ـــــمولة بنطاق القانون كامللبلدان األجنبية إىل اميكن تقدميها  ـــــل األموال وغريه من اجلرائم املش فحة غس
تدابري منع غســـل األموال ُذكر أعاله (انظر " ، حســـبماوحدة االســـتخبارات املاليةولكن ). ٣٤(املادة 
ليست مجيعها أحكام قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  كما أنَّ")، ال تعمل، )١٤(املادة 

  قيد التنفيذ.

__________ 
 بشأن التعاون الدويل.واسع النطاق  على اعتماد مشروع قانون تعمل بأهنات السلطات بعد الزيارة القطرية، أفاد  )١٢(  
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ســياســات وإرشــادات تقنية بشــأن تتضــمن عدت وزارة احلوكمة الرشــيدة والتخطيط وثيقة وقد أ
إصــالح اإلطار القانوين واملؤســســي ملنع الفســاد ومكافحته. وتشــدِّد هذه الوثيقة على أن حكومة 

ــــــســــــي  فتح قنوات التعاون  من أجلبوروندي تظل منفتحة على حتديث نظامها القانوين واملؤس
الدويل. وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن بوروندي عضو يف شبكة شرق أفريقيا املشتركة بني الوكاالت 

مكافحة الفســاد يف وســط أفريقيا،  مؤســســاتمن شــبكة  ًاجزء واليت متثلالســترداد املوجودات، 
  ودات.ومراقب يف شبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوج

    
  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     

    )٥٨و ٥٢(املادتان 
مجيع املؤســــــســــــات  إلزاممن قانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب على  ٤تنص املادة 

شار إليهم يف املادة  من قانون  ٥املادة  وتقضي. ئنالزبابالتحقق من هوية  من القانون ٢واألشخاص امل
اليقظة عند  أن تكون شـديدةجيب على املؤسـسـات املالية  بأنه مكافحة غسـل األموال ومتويل اإلرهاب

" أي يًّاالدخول يف عالقات مع أشـخاص معرَّضـني سـياسـيًّا. ويشـمل مفهوم "الشـخص املعرَّض سـياسـ
يف بوروندي  مهمةوظائف عمومية أو ســبق تكليفه بأداء  مهمةشــخص مكلف بأداء وظائف عمومية 

). بيد أن القانون ال يوســع ٢من املادة  ١٢، دون متييز بني املواطنني واألجانب (الفقرة أجنيبأو يف بلد 
ال ينص على واملقربني منهم،   األشـــخاص أو أولئكنطاق االلتزام بالفحص الدقيق ليشـــمل أفراد أســـر 

  لألموال املودعة يف حسابات عالية القيمة.  االنتفاعينيتدابري لتحديد هوية املالكني 
إىل ومن االتفاقية.  ٥٢ر بوروندي مبادئ توجيهية بشـــأن تنفيذ التدابري الواردة يف املادة ِدصـــُتومل 

خاصــــــة ذلك، ليس لدى بوروندي نظام لإلبالغ، بناء على طلب دول أخرى أو مببادرة جانب 
  حساباهتم للفحص الدقيق.  ُيرتأى إخضاعمنها، فيما يتعلق باألشخاص الذين 

البيانات  حبفظمن قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املؤسسات املالية  ٩و ٨ن ااملادت وتلزم
وأي  الزبائنحتديد هوية يف املســتخدمة  الداعمةيشــمل املســتندات هذا املتعلقة باملعامالت اليت نفذهتا. و

  . الزبائنمستندات تتعلق باملعامالت اليت أجراها 
على أنه ال جيوز تســـجيل أي مؤســـســـة جتارية  ٢٠١٥ من القانون التجاري لعام ٥٢وتنص املادة 

أجنبية يف بوروندي، ســواء كانت مؤســســة مصــرفية أو غري مصــرفية، دون أن يكون هلا حضــور 
. غري أنه ليس من الواضـــح ما إذا كان التشـــريع حيظر على املصـــارف األجنبية فتح البلدمادي يف 

  حسابات يف املصارف املنشأة بصورة قانونية.
قد  مة  ُأنشــــــئو لذ ظام إقرارات ا ية ن ملال ندي ا قانون رقم مبقتضــــــىيف بورو املؤرخ  ٠١/١٢ ال
ينطبق هو و ،)٣٦إىل  ٢٩(املواد مجيع فئات املوظفني العموميني ليشمل  ٢٠٠٦نيسان/أبريل   ١٨

والشـــؤون  ات العموميةعلى املوظفني املعنيني باملشـــتريات والتعاقد كما ينطبق على كبار املوظفني
ي ملال يان رد ية. وا لذين ال ميتثلون هلذا االلتزام يف املواد  املفروضـــــــةالعقوبات ب  ٧١على املوظفني ا
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ــــــوم بقانون رقم  ٧٤ إىل ناير  ٣١املؤرخ  ١/٠٣من املرس . وال ينص هذا ١٩٨٩كانون الثاين/ي
  . البلدالقانون على اإلفصاح عن احلسابات املوجودة خارج 

ل األموال ومتويل اإلرهاب على إنشاء وحدة االستخبارات من قانون مكافحة غس ١٢وتنص املادة 
املؤرخ  ٥٤٠/٧٩١األمر الوزاري رقم اليت ُأنشــــــئــت مبقتضــــــى  ،الوحــدة ولكن هــذهاملــاليــة. 

  .ال تعمل، ٢٠١٠أيار/مايو   ٢٥
    

تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد جمال 
ضررًا أن يقيم  جيوز ألي طرفبأنه  )١٣(من قانون اإلجراءات اجلنائية ١٦٣املادة  تقضي سه مت يعترب نف

 ٣املطالبة بالتعويض عن األضــرار، تنص املادة  بدعوىدعوى مدنية الســترداد املمتلكات. وفيما يتعلق 
  املشروعة.   من قانون اإلجراءات املدنية على أنه ال جيوز االستفادة منها إال لألشخاص ذوي املصلحة

املصادرة األجنبية أو على مصادرة عائدات اجلرائم وال ينص القانون يف بوروندي على إنفاذ أوامر 
ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر منصوص عليه 
يف االتفاقية. وال توجد يف بوروندي أحكام تســمح مبصــادرة املمتلكات دون إدانة جنائية. غري أن 

إىل العقوبة  إضــافةادرة كعقوبة إضــافية ميكن فرضــها القانون اجلنائي يف بوروندي ينص على املصــ
ــــــية (املواد  طلب احلجز التحفظي على املمتلكات وميكن من القانون اجلنائي).  ٦٤إىل  ٦١الرئيس

أي أوامر حىت اآلن ذ من القانون اجلنائي)، ولكن مل ُتنفَّ ٦٣املكتســبة بصــورة غري مشــروعة (املادة 
  من دول أطراف أخرى. هبذا الشأن حجز حتفظي، بسبب عدم ورود طلبات

املؤرخ  ١/٠٨من القانون رقم  ٢٦املادة  بمقتضىفولدى بوروندي إجراء إلنفاذ األوامر األجنبية. 
القضائي واختصاصاته، جيوز للمحاكم العليا أن  اجلهازبشأن قانون تنظيم  ٢٠٠٥آذار/مارس  ١٧

  تعترف بإمكانية إنفاذ القرارات الصادرة من حماكم أجنبية. 
التحفظ على املمتلكات بغية مصادرهتا. بيد أن على بوروندي صراحة ال الداخليالقانون  ينصوال 
الذي يل اإلرهاب، من قانون مكافحة غسل األموال ومتو ٣٣املادة  من خاللقد يكون ممكنًا  هذا

  .باالتساع الشديدانطباقه  نطاقيتسم 
    

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
إرجاع املوجودات إىل الدولة الطالبة. ويف وقت الزيارة الئحة تنظيمية بشــــــأن بوروندي ال توجد يف 

من القانون اجلنائي تنص على أن املمتلكات املصــــــادرة تؤول إىل الدولة من  ٦٢القطرية، كانت املادة 
حتتفظ حبقوقها املكتسبة قانونا يف املمتلكات. وُتحسب األطراف الثالثة احلسنة النية  غري أنحيث املبدأ. 

__________ 
اجلنائية. وأشارت السلطات إىل أنَّ املادة املقابلة يف قانون بعد الزيارة القطرية، اعُتمد قانون جديد لإلجراءات   )١٣(  

 .٢١٩اإلجراءات اجلنائية اجلديد هي املادة 
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يرد تفصـــــيلها يف القواعد الداخلية للمحاكم واهليئات  معينةاألضـــــرار وفقا ملنهجية التعويضـــــات عن 
  القضائية.

لســماح باقتطاع النفقات املعقولة يف اوتســتند بوروندي إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد 
إرجاع  املتكبدة يف التحقيقات أو املالحقات القضــــــائية أو اإلجراءات القضــــــائية اليت تؤدي إىل

  املمتلكات املصادرة أو التصرف فيها.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
سنِّ قانون بشأن املساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك   • اجلهود اليت تبذهلا بوروندي من أجل 

  استرداد املوجودات
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  ُتوَصى بوروندي مبا يلي: 

يف اعتماد قانون بشـــأن املســـاعدة القانونية املتبادلة يعاجل متطلبات الفصـــل اخلامس  أن تنظر  •
  )١٤()٥١من االتفاقية (املادة 

  من االتفاقية ٥٢تعديل التشريعات ذات الصلة إلعمال أحكام املادة أن تكفل   •
لألموال  االنتفاعينيخطوات معقولة لتحديد هوية املالكني باختاذ املؤســســات املالية  أن تلزم  •

  )٥٢املادة من  ١املودعة يف حسابات عالية القيمة (الفقرة 
  ٥٢من املادة  ١الفقرة  مبا يتوافق مع مقتضيات سياسيًّاضني تعريف األشخاص املعرَّ أن تعدل  •
بشــأن أنواع األشــخاص الطبيعيني واالعتباريني الذين ينبغي أن يف اعتماد مبادئ توجيهية  أن تنظر  •

  )٥٢من املادة  (أ) ٢تطبق املؤسسات املالية الفحص الدقيق على حساباهتم ومعامالهتم (الفقرة 
مع مصارف ليس هلا  فيةمصرمراسلة  اتعالق إقامةيف إلزام مؤسساهتا املالية برفض  أن تنظر  •

، للتنظيم أو مواصـــلة تلك العالقاتحضـــور مادي وال تنتســـب إىل جمموعة مالية خاضـــعة 
وباالمتناع عن إقامة عالقات مع مؤســـســـات مالية أجنبية تســـمح ملصـــارف من هذا القبيل 

  )٥٢املادة من  ٤باستخدام حساباهتا (الفقرة 
الية، والتحقق من صــحة إقرارات الذمة املالية يف إنشــاء نظام شــامل إلقرار الذمة امل أن تنظر  •

يف حال عدم االمتثال لألحكام ذات الصــــــلة  جزاءاتفرض يف واملعلومات املقدمة فيها، و
  )٥٢املادة من  ٥الفقرة و، ٨املادة من  ٥(الفقرة 

__________ 
 بشأن التعاون الدويل.واسع النطاق على اعتماد مشروع قانون  بأهنا تعملبعد الزيارة القطرية، أفادت السلطات   )١٤(  
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أو أعمال نظم ُتلزم املوظفني العموميني باإلفصــــاح عن أي أنشــــطة  إنشــــاءإىل  أن تســــعى  •
هبات أو منافع قد تفضــــي إىل  ومن أيواء كانت مدفوعة األجر أو مل تكن، خارجية، ســــ

  )٨املادة من  ٥تضارب يف املصاحل (الفقرة 
الذمة املالية  اتختضع أيضًا ملتطلبات إقرار البلدمن أن احلسابات املوجودة خارج  أن تتأكد  •

  )٥٢املادة من  ٦املفروضة على املوظفني العموميني (الفقرة 
مصـــاحلها املشـــروعة قبل إقامة دعاوى  بتســـويغأال يؤدي إلزام الدول املتضـــررة  تضـــمنأن   •

  من االتفاقية تنفيذًا كامًال ٥٣تنفيذ املادة  احليلولة دونمدنية إىل 
صة (أ)  أن تتخذ  • سلطاهتا املخت سماح ل صادر  بأن ُتنفِّذما قد يلزم من تدابري لل أمر مصادرة 

مبصــادرة املمتلكات ذات املنشــأ األجنيب  أن تأمرب(ب) ون حمكمة يف دولة طرف أخرى، ع
من خالل قرار قضـــائي بشـــأن جرم غســـل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضـــمن واليتها 

ضائية أو من خالل إجراءات أخرى يأذن هبا قانوهنا الداخلي (الفقرتان  من  (أ) و(ب) ١الق
  )٥٤املادة 

ية يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري لل أن تنظر  • ســــــماح مبصـــــــادرة املمتلكات دون إدانة جنائ
  )٥٤املادة من  (ج) ١  (الفقرة

سلطة خمتصة يف الدولة صادر عبتجميد املمتلكات أو حجزها، بناء على قرار  أن تسمح  • ن 
  )٥٤املادة من  (أ) ٢(الفقرة بغية مصادرهتا  ،الطرف الطالبة

ــــلطة خمتصــــة يف دولة طرف  أن تســــمح  • بتجميد املمتلكات أو حجزها، بناء على طلب س
  )٥٤املادة من  (ب) ٢(الفقرة  ، بغية مصادرهتاأخرى

 خارجعلى املمتلكات القيِّمة وعائدات الفســـــاد،  احلفاظيف اختاذ تدابري لضـــــمان  أن تنظر  •
صا درة تلك املمتلكات نطاق انطباق قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، بغية م

  )٥٤املادة من  (ج) ٢والعائدات (الفقرة 
للرد على طلبــات املصـــــــادرة اليت ترد من الــدول األطراف األخرى  ًانظــامــأن تنشــــــئ   •

  )٥٥املادة من  (أ) و(ب) ١  (الفقرة
جزها بغرض حتدابري لكشــــــف العائدات اإلجرامية واقتفاء أثرها وجتميدها و أن تضــــــع  •

ن الدولة الطرف الطالبة أو عمًال بطلب عأمر صــــادر بناء على املطاف مصــــادرهتا يف هناية 
  )٥٥املادة من  ٢مقدم من تلك الدولة (الفقرة 

من اإلحالة التلقائية للمعلومات عن العائدات اإلجرامية  متكِّنإىل وضـــــع تدابري  أن تســـــعى  •
  )٥٦املتأتية من مجيع األفعال املجرمة وفقا لالتفاقية (املادة 
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دةتلك التشــريعات تكون اعتماد تشــريعات بشــأن اســترداد املوجودات وأن  تكفلأن   •  جمســَّ
  من االتفاقية ٥٧املادة ملقتضيات 

من  ٥٨وحدة لالستخبارات املالية وتشغلها، على النحو املنصوص عليه يف املادة  أن تنشئ  •
  االتفاقية ويف قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

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

للتمكني من مصــادرة املمتلكات  وخصــوصــًا، اإلطار القانوين ملراجعةتقدمي الدعم القانوين   •
  )٥٤دون إدانة جنائية (املادة 

تقدمي الدعم يف مجع البيانات وختزينها وحتليلها من أجل إنتاج اإلحصــــــاءات ونشــــــرها داخل   •
  )٥٧و ٥٤و ٥٢املؤسسات املعنية باسترداد املمتلكات املكتسبة بصورة غري مشروعة (املواد 

ــبة بصــورة غري بناء قدرات املؤســســات و  • ــترداد املمتلكات املكتس تدريب موظفيها على اس
)، مبا يف ذلك القدرات التنظيمية والوظيفية لوحدة االســتخبارات املالية ٥٤مشــروعة (املادة 
  )٥٨وموظفيها (املادة 

 


