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      خالصة وافية   - ثانيا  
    غانا    

  سي لدولة غانا يف سياق تنفيذ اتفاقيةحملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ مة:مقدِّ  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

كـانون   ١٦وصـدَّقت عليهـا يف    ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب  ٩االتفاقية يف على وقَّعت غانا 
. ولـدى  ٢٠٠٧ حزيران/يونيـه  ٢٤ا عليهـا يف  هصك تصـديق  وأودعت ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

سـتند النظـام القـانوين يف غانـا إىل القـانون      يو. ق االتفاقيـة مباشـرة  ال تطبِّـ هي غانا نظام ثنائي و
ــة ملكافحــة الفســاد يف عــام        ــا خطــة عمــل وطني ــد وضــعت غان ، ٢٠١٢األنغلوسكســوين. وق

  ت إجراء هذا االستعراض.  وكانت هذه اخلطة قيد االعتماد من برملان غانا وق
املؤسســات يف جمــال مكافحــة الفســاد هـي مفوضــية حقــوق اإلنســان والعدالــة اإلداريــة،   وأهـمُّ 

مة، ودائـرة الشـرطة يف غانـا، ومكتـب املـدعي العـام،       رمية االقتصادية واجلرمية املنظومكتب اجل
ــة، ومكتــب مراجــع احلســابات العــام، وجهــاز املرا    ــة ومركــز االســتخبارات املالي جعــة الداخلي

للحسابات، واهليئة املعنية باالشتراء العمومي، وإدارة املراقـب املـايل واحملاسـب العـام، ومكتـب      
التحقيقــات الوطنيــة، وجلنــة احلســابات العامــة يف الربملــان. وأنشــأت غانــا يف إطــار اجلهــاز          

  القضائي حماكَم للنظر يف اجلرائم املالية واجلرائم االقتصادية.  
ق اإلنسـان والعدالـة اإلداريـة ومكتـب اجلرميـة االقتصـادية واجلرميـة املنظمـة مهـا          ومفوضية حقو

أهــم اهليئــات املعنيــة بالتحريــات يف قضــايا الفســاد. وفيمــا يتعلــق باملالحقــة القضــائية، اســتثمر   
ــذ إنشــائه يف عــام   مكتــب اجلرميــة االقتصــادية واجلرميــة املنظمــة   ا كــبريا يف اســتثمار ٢٠١٠من

مفوضــية حقــوق اإلنســان والعدالــة اإلداريــة فــال متتلــك  أمَّــا . راء التحريــاتالتــدريب علــى إجــ
  سلطة املالحقة القضائية.  

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون     - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   -١- ٢  
    )  ٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد 

ــوظفني ُيجــرَّ ــواد     م رشــو امل ــوطنيني مبوجــب امل ــوميني ال ــن  ٢٤٥و ٢٤٣-٢٤١و ٢٣٩العم م
مصـطلح "املوظـف    ٣ف املـادة  ). وُتعـرِّ ٢٩(قـانون رقـم    ١٩٦٠قانون األعمال اجلنائية لسـنة  

  "املقابل القيِّم" الذي يقابل "املزية غري املستحقة". ٢٦١ ف املادةالعمومي"، يف حني ُتعرِّ
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مـن قـانون األعمـال اجلنائيـة      ٢٥٤-٢٥٣و ٢٤٧و ٢٤٤-٢٤٢و ٢٣٩و ١٥١وُتجرِّم املـواد  
  ارتشاء املوظفني العموميني.  

م الرشــوة عــرب الوطنيــة، ميكــن تطبيــق  د جيــرِّوعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود حكــم قــانوين حمــدَّ  
إىل التعريــف الواســع ملصــطلح املــوظفني  القواعــد الــواردة أعــاله يف هــذا الســياق أيضــا اســتناداً

إذا وقـع  إالَّ هذا السلوك ال ميكـن مالحقـة الضـالعني فيـه     أنَّ . غري ٣ادة العموميني الوارد يف امل
  يف غانا، وذلك بسبب عدم إقرار االختصاص للنظر يف جرائم الفساد املرتكبة يف اخلارج.  

ا يتعلــق . وفيمــاملتــاجرة بــالنفوذ ســلبا وإجيابــا مــن قــانون األعمــال اجلنائيــة ٢٥٢وُتجــرِّم املــادة 
يِّ مسـتحقة "أل  مـنح منفعـة غـري    ٢٥٢مـن املـادة    ٢ا، ال تشـمل الفقـرة   إجيابـ  باملتاجرة بـالنفوذ 

ــة غــري املســتحقة ومنحهــا   شــخص آخــر"، وال "الوعــد"  مباشــرة أو غــري   بصــورة" هبــذه املنفع
، عناصـر  ٢٥٢من املادة  ١ا، فال تشمل الفقرة يما يتعلق باملتاجرة بالنفوذ سلبفأمَّا و مباشرة".
  "لنفسه أو لشخص آخر".  " "بصورة مباشرة أو غري مباشرة عةشخص ما هذه املنف "طلب"

من قانون االشتراء العمومي بعض جوانب جرمية الرشو يف القطـاع   ٩٣و ٩٢وتتناول املادتان 
غري أهنما تقتصران على عملية االشتراء وعادة ما تنطوي األفعال املشـمولة يف أحكـام    ؛اخلاص

  ومل ُتجرِّم غانا االرتشاء يف القطاع اخلاص.   هاتني املادتني على رشو موظف عمومي.
    

    )  ٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 
مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال       ٣إىل  ١مـن   مت غانا غسل عائـدات اجلرميـة يف املـواد   جرَّ

رات. ويشمل قـانون مكافحـة   من قانون املخدِّ ١٢) ويف املادة ٧٤٩(قانون رقم  ٢٠٠٨لسنة 
ــو  ــة للممتلكــات       غســل األم ــة احلقيقي ــه الطبيع ــاول متوي ــه ال يتن ــه املنشــأ واملكــان، ولكن   ال متوي

ــانون جمموعــة واســعة مــن اجلــرائم        ــاول الق ــها. ويتن ــداوهلا وال ملكيت ــا وال ت وال التصــرف فيه
مكـان آخـر. ومل ُيسـتبعد    أيِّ األصلية تشمل معظم جرائم الفساد، سواء وقعت يف غانـا أم يف  

د األمـني العـام لألمـم املتحـدة     مل ُتزوِّ غانا ملشروعة على يد صاحبها. ولكنَّاألموال غري ا غسل
 قضـيتني فقـط مـن قضـايا غسـل األمـوال مهـا اللتـان خضـعتا         أنَّ بنسخة مـن قوانينـها. ولـوحظ    

  )١(للمالحقة.

───────────────── 
وُيجرِّم . )٨٧٤ (القانون رقم ٢٠١٤ قانون مكافحة غسل األموال (املعدل) لعام ٢٠١٤ اعتمدت غانا يف عام  )١(  

الوحيد غري املشمول هبذا  أو ملكيتها؛ والعنصر تداوهلاهذا القانون متويه مصدر املمتلكات أو التصرف فيها أو 
 .القانون هو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات
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مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال، الـذي ال يتضـّمن         ٣و ١وُيجرَّم اإلخفاء مبوجب املـادتني  
باملمتلكــات، علــى الــرغم مـن أنــه ميكــن أن ينضــوي حتــت عنصــر   تفــاظ املســتمر"عنصـر "االح 

  "حيازة" املمتلكات.  
    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧املشروع (املواد اإلثراء غري  ؛إساءة استغالل الوظائف ؛االختالس  

 ١٢٥-١٢٤يتنــاول قــانون األفعــال اجلنائيــة االخــتالس وســوء التصــرف يف األمــوال يف املــواد  
إىل  ١، وكــذلك املــواد ٢٦٠واملــادة  ١٧٩(أ) و(ج) و(د) مــن املــادة  والبنــود ١٢٩-١٢٨و
(قـرار اجمللـس العسـكري     ١٩٧٧من قانون محاية املمتلكـات العامـة لعـام     ٣، ال سيما املادة ٤

ــم   ــى رق ــوظفني        ).١٤٠األعل ــى امل ــيس عل ــع األشــخاص، ول ــى مجي ــذه اجلــرائم عل ــق ه وتنطب
إىل  لقـانون املـذكور إىل املوجـودات الـيت "ُعهـد برعايتـها"      من ا ٣العموميني فقط وتشري املادة 

م هـذا القـانون علـى وجـه     اجلاين، ولكن دون أن يكـون ذلـك حبكـم منصـبه الرمسـي. وال ُيـنظِّ      
  التحديد االختالس لصاحل أطراف ثالثة.  

ــدين    وُتجــرَّ ــائف مبوجــب البن ــتغالل الوظ ــاءة اس ــادة   م إس ــن امل ــانون   ١٧٩(ج) و(د) م ــن ق م
املنصـوص   عنصر "الربح واملنفعـة اخلاصـة"  أنَّ اجلنائية. وأكدت السلطات الغانية على األعمال 

  ميكن أن يشمل أيضا استفادة األطراف الثالثة.   ١٧٩عليه يف البند (ج) من املادة 
  ومل ُتجرِّم غانا اإلثراء غري املشروع.  

ص مبوجــب املــواد ويعاقــب علــى االخــتالس أو ســوء التصــرُّف يف املمتلكــات يف القطــاع اخلــا 
إىل  ١من قانون األعمال اجلنائية، وكـذلك مبوجـب املـواد     ١٤٠و ١٢٩-١٢٨و١٢٥-١٢٤

). ١٤٠(قرار اجمللس العسكري األعلى رقـم   ١٩٧٧من قانون محاية املمتلكات العامة لعام  ٤
إىل  برعايتــها" مــن قــانون محايــة املمتلكــات العامــة إىل املوجــودات الــيت "ُعهــد ٣وتشــري املــادة 

اجلاين. ومع ذلـك ال تتنـاول هـذه املـواد علـى وجـه التحديـد االخـتالس أو سـوء التصـرُّف يف           
إذ ، املمتلكات على يد املسؤولني عن إدارة كيان من كيانات القطاع اخلاص أو العـاملني فيهـا  

ُيـنظم االخـتالس    تشري فقط إىل األموال العامـة. وعـالوة علـى ذلـك، لـيس هنـاك حكـم حمـّدد        
  .ثالثلفائدة شخص 

    
    )  ٢٥إعاقة سري العدالة (املادة   

ــواد   ــادة   ٢٥١و ٢٣٥-٢٣٤تشــتمل امل ــة علــى    ٢٠إىل جانــب امل ــانون األعمــال اجلنائي مــن ق
اجلرائم املتصلة بالوعـد مبـنح مزّيـة غـري مسـتحقة بغيـة التحـريض علـى اإلدالء بشـهادة زور أو          

  ل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة.  للتدخُّ
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اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو التخويــف إلعاقــة ســري العدالــة عــن   ٢٢٢املــادة م وُتــنظِّ
م شـهادة الـزور وال تقـدمي أدلـة أخـرى. وُتجـرِّم       طريق عرقلـة اإلدالء بشـهادة، ولكنـها ال ُتـنظِّ    

  عموما التهديد بإحلاق ضرر.   ٧٤املادة 
من قانون مكافحـة اإلرهـاب    ٢٥من قانون األعمال اجلنائية واملادة  ٢٣٥-٢٣٤وتنص املواد 

من قانون مكتب اجلرمية االقتصادية واجلرمية املنظمـة علـى إعاقـة سـري العدالـة؛ وال       ٢١واملادة 
على اسـتخدام العنـف، دون أن يتضـمن التهديـد والتخويـف.      إالَّ ينص قانون األعمال اجلنائية 

ة املنظمــة العنــف البــدين  مــن قــانون مكتــب اجلرميــة االقتصــادية واجلرميــ   ٢١وال تشــمل املــادة 
  والتهديد والتخويف على وجه التحديد، وعقوبة هذه األفعال أدىن بكثري.  

    
    )  ٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة   

ت غانــا علــى املســؤولية اجلنائيــة للشخصــيات االعتباريــة دون املســاس باملســؤولية اجلنائيــة  نصَّــ
ائم؛ ولكن ال توجد أحكام حمددة تنص بوضوح علـى  لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلر

  االهتامات املوجهة إىل شخصيات اعتبارية قليلة.  أنَّ العقوبات الواجبة التطبيق. ولوحظ 
من قـانون االشـتراء العمـومي علـى إقصـاء الشـركات        ٣وينص البندان (ف) و(ص) من املادة 

  اليت تعرض إغراءات.  
    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة   

ــنظم املــواد ــادة    ٢٩و ٢٠و ١٨ ت ــة وامل ــانون األعمــال اجلنائي ــانون املخــدِّ  ٥٦مــن ق رات مــن ق
مـن قـانون    ٥٦مـن قـانون األعمـال اجلنائيـة واملـادة       ١٩املشاركة والشروع؛ بينما تنظم املادة 

  رات اإلعداد للجرم.  املخدِّ
    
    )٣٧و ٣٠ون (املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القان  

ق على جـرائم الفسـاد. وميكـن فـرض غرامـات      لدى غانا جمموعة واسعة من اجلزاءات اليت تطبَّ
  إضافة إىل عقوبة السجن.  

وال توجد يف غانا امتيازات قضائية. وُتمـنح حقـوق احلصـانة للـرئيس وأعضـاء الربملـان وكبـار        
رمية االقتصـادية واجلرميـة املنظمـة ومفوضـية     ممثلي اجلهاز القضائي، والدبلوماسيني، ومكتب اجل

  .حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية. وميكن للمحاكم رفع هذه احلصانات
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واملالحقة القضائية ليسـت إلزاميـة؛ ويشـتمل قـانون النيابـة العامـة الصـادر يف غانـا علـى بعـض           
  املبادئ التوجيهية املتعلقة بكيفية تطبيق سلطاهتم التقديرية.  

رض احلبس االحتياطي أو تدابري بديلة يف غانـا، مثـل الكفالـة. وبفضـل تطبيـق برنـامج       وميكن ف
"العدالة للجميع"، أمكن تقليل حاالت التـأخري يف احملاكمـات اجلنائيـة. وهنـاك بعـض القواعـد       
املنظمــة للتــرخيص واإلفــراج املشــروط؛ ولكــن احلكــم اخلــاص بــاإلفراج املشــروط ال ُيطبــق يف 

  .  املمارسة العملية
من قواعد مدونة األحكام التأديبية للعاملني يف اخلدمة املدنية، ميكـن وقـف    ١١ا للقاعدة ووفق

املوظف العمومي عن عملـه يف انتظـار إجـراءات جنائيـة. وعلـى صـعيد املمارسـة العمليـة، مـن          
املمكن أيضا إعادة انتداب ذلك املوظـف للعمـل. ويعتـرب العـزل يف انتظـار اإلجـراءات اجلنائيـة        

  ري دستوري.  غ
وميكن إسقاط أهلية األشخاص لتقلّـد املناصـب العموميـة واملناصـب يف شـركة مملوكـة للدولـة        

  من قانون ذوي املناصب العمومية.   ٩ملكية كاملة مبوجب املادة 
مـن قواعـد مدونـة األحكـام التأديبيـة للعـاملني يف اخلدمـة املدنيـة علـى عـدم            ٩وتنص القاعـدة  

  يبية إىل حني االنتهاء من اإلجراءات اجلنائية لنفس األسباب.  اختاذ اإلجراءات التأد
  وال يوجد يف غانا برنامج إلعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب أفعال إجرامية.  

بوا فيـه، أو  وميكن إصدار عقوبة خمففة على املتعاونني مع العدالة إذا عوضوا الضـرر الـذي تسـبَّ   
إلجراءات مما يعفيهم من املالحقة القضائية يف حالة تقـدمي  ميكن منحهم صفة شاهد أثناء سري ا

معلومات مفيدة. وال يتمتع هؤالء األشخاص حاليا باحلماية املكفولـة للشـهود. ومل ُتـربم غانـا     
  اتفاقات أو ترتيبات تتيح ختفيف العقوبة أو منح احلصانة يف القضايا الدولية.  

    
    )  ٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان   

) ٢٠١٣ال يوجد يف غانا برنـامج حلمايـة الشـهود. وال يـزال مشـروع قـانون محايـة الشـهود (        
اتفاقات أو ترتيبات مـع دول أخـرى بشـأن تغـيري أمـاكن إقامـة        قيد الدراسة. ومل تربم غانا أيَّ
  الشهود واخلرباء والضحايا.  

لضــحايا وأخــذها بعــني وال توجــد لــدى غانــا تــدابري ميكــن مــن خالهلــا عــرض آراء وشــواغل ا 
  االعتبار يف اإلجراءات اجلنائية.  
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مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال وقــانون  ٣٢مــن قــانون األدلــة واملــادة  ١٠٧وتـنص املــادة  
املــبلغني عــن املخالفــات علــى محايــة املــبلغني. وال يــزال مشــروع (تعــديل) قــانون املــبلغني عــن   

  قيد الدراسة.   ٢٠١٣املخالفات لعام 
    
    )  ٤٠و ٣١د واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان التجمي  

من قانون مكتب اجلرمية االقتصادية واجلرمية املنظمـة مصـادرة عائـدات اجلرميـة      ٥١تنظم املادة 
ال تشـــمل هـــذه املصـــادرة   واألدوات املســـتخدمة يف الفســـاد دون االســـتناد إىل إدانـــة، لكـــن 

  األدوات اليت "يراد استخدامها".  
ــة بســلطات      ويت ــع مكتــب اجلرميــة االقتصــادية واجلرميــة املنظمــة ومركــز االســتخبارات املالي مت

مــن قــانون مكتــب اجلرميــة االقتصــادية واجلرميــة   ٢٤و ٢٣واســعة للتجميــد واحلجــز (املادتــان  
مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال)؛  ٤٧مــن القــانون املــذكور، واملــادة  ٧٤املنظمـة، واملــادة  

ــراد اســتخدامها، ولكــن حيظــر حجــز    وميكــن حجــز العمــالت  ــراد أيِّ الــيت ي أدوات أخــرى ي
  استخدامها.  
برامج أو مؤسسات أخـرى مسـؤولة عـن إدارة املمتلكـات اخلاضـعة للحجـز أو        وال توجد أيُّ

  يف قضايا اإلرهاب.إالَّ املصادرة، 
ة إىل ممتلكـات  لـ لـة أو املبدَّ وال يوجد تشريع فيما يتعلـق حبجـز ومصـادرة عائـدات اجلـرائم احملوَّ     

أخرى؛ وال فيما يتعلق مبصادرة العائدات املخلوطـة مبمتلكـات مكَتسـَبة مـن مصـادر مشـروعة       
ومصادرة اإليـرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيـة      يف حدود القيمة املقدَّرة؛ وال فيما يتعلق حبجز
لت هبـا، أو مـن   ُبـدِّ لت تلـك العائـدات إليهـا أو    من عائدات اجلرمية، أو من املمتلكات اليت ُحوِّ

  املمتلكات اليت اختلطت هبا تلك العائدات.  
مـــن قـــانون مكتـــب اجلرميـــة االقتصـــادية واجلرميـــة املنظمـــة بشـــأن جتميـــد   ٣٣وتنطبـــق املـــادة 

  املمتلكات على احلجز على السجالت املصرفية.  
عكـس  مـن قـانون مكتـب اجلرميـة االقتصـادية واجلرميـة املنظمـة علـى          ٤٥و ٤١وتنص املادتان 

ال سـيما نتيجـة   ، اجلهة اليت يقع عليها عبء اإلثبات. وكثريا مـا ُتطبـق هـذه املصـادرة اإلداريـة     
  لتدين عدد املالحقات القضائية يف قضايا الفساد وغسل األموال.  

احلجــز  مــن قــانون اجلرميــة االقتصــادية واجلرميــة املنظمــة علــى إجــراء  ٥٤و ٣١وتــنص املادتــان 
  قوق األطراف الثالثة احلسنة النية.  واملصادرة دون املساس حب
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وميكن أن يطلب مركز االستخبارات املالية من املؤسسات املالية معلومـات مصـرفية، يف حـني    
  حتتاج مجيع هيئات التحقيق األخرى إىل أمر من احملكمة لرفع السرية املصرفية.  

    
    )  ٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان   

  دم.  ال يوجد قانون للتقا
من قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف األخذ باإلدانات اجلنائيـة األجنبيـة    ٧١ وُتستخدم املادة

  يف سياق اإلجراءات اجلنائية.  
    
    )  ٤٢الوالية القضائية (املادة   

من االتفاقيـة،   ٤٢ت غانا واليتها القضائية فيما يتعلق مبعظم الظروف املشار إليها يف املادة أقرَّ
اســتثناء جــرائم الفســاد املرتكبــة ضــد أحــد مواطنيهــا؛ واملشــاركة والشــروع يف جــرائم غســل ب

ن الشـخص  األموال املرتكبـة خـارج غانـا؛ واجلـرائم املرتكبـة ضـد الدولـة؛ واجلـرائم الـيت يكـو          
  يف إقليم غانا وال تسلّمه.   املتهم بارتكاهبا موجودا

م اليت يرتكبها أحد مواطنيها. وتتشـاور غانـا   ا اجلرائضعت غانا لواليتها القضائية جزئيكما أخ
مع السلطة املركزية يف الدولة األجنبية لتحديد املكان املناسب لسري اإلجـراءات عنـدما يـرجح    

  مباشرة اإلجراءات اجلنائية أو عندما تكون هذه اإلجراءات قيد النظر يف كلتا الدولتني.  
    
    )  ٣٥و ٣٤دتان عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املا  

ــا أو بســحب       ــود أو إبطاهل ــا تشــريعات وال ممارســات ذات صــلة بفســخ العق ال توجــد يف غان
هــذه األمــور تــتم فيمــا يبــدو يف املمارســة العمليــة. وأقامــت   أنَّ االمتيــازات، علــى الــرغم مــن  

ط جمموعات مـن املـواطنني الغـانيني دعـاوى تتعلـق باملصـلحة العامـة يف قضـايا ادُِّعـي فيهـا تـور           
  شركات دولية كربى تعمل يف غانا يف ممارسات الفساد .  

تشـريعات تـنص علـى     بلغني عن املخالفات، ال توجـد أيُّ دة املتعلقة باملوباستثناء األحكام احملدَّ
  التعويض عن األضرار اليت تنتج عن الفساد.  
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    )  ٣٩و ٣٨و ٣٦بني اهليئات (املواد فيما صة والتنسيق السلطات املتخصِّ  
والعدالة اإلداريـة ومكتـب اجلرميـة االقتصـادية واجلرميـة املنظمـة وإدارة        اإلنسانوضية حقوق مف

التحقيقات اجلنائية التابعة لدائرة الشرطة ومركز االسـتخبارات املاليـة هـي اهليئـات املتخصصـة      
  املنوطة اليت تتوىل مكافحة الفساد من خالل إنفاذ القانون.  

سلطات الوطنية، ال توجد قيود على تبادل املعلومات بـني مفوضـية   وفيما يتعلق بالتعاون بني ال
حقوق اإلنسان والعدالة اإلدارية ومكتب اجلرمية االقتصادية واجلرمية املنظمة، بل وميكـن أيضـا   
أن تنشئ أفرقة مشتركة. وكان التنسيق الوثيق بني دائرة الشرطة، ومكتب اجلرميـة االقتصـادية   

الشـــرطة ال ميكنـــها مصـــادرة نَّ ا ألاالســـتخبارات املاليـــة ضـــروريومركـــز واجلرميـــة املنظمـــة، 
اهم مـع املؤسسـات   املوجودات وجتميدها. وأبرم مركز االستخبارات املالية عـدة مـذكرات تفـ   

  الوطنية األخرى.
وفيما يتعلق بالقطاع اخلاص، تتعاون السلطات املختصة، وال سيما مكتـب املـدعي العـام، مـع     

 كيانات القطاع اخلاص على أساس كل قضية علـى حـدة. وعقـد مركـز     احملققني الداخليني يف
  االستخبارات املالية سلسلة من حلقات التدريب وحلقات التوعية مع املؤسسات املالية.  

وتوجد مكاتب وصناديق لتقـدمي الشـكوى يف خمتلـف املؤسسـات يف غانـا فضـال عـن خطـوط         
  .  االتصال املباشر للتشجيع على اإلبالغ عن الفساد

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   -٢- ٢  

    اجلزء العام  
وتتــيح التشــريعات  كــاالت ملكافحــة الفســاد.وبــني عــدة  مشــتركاًاعتمــدت غانــا هنجــاً  •

ا للتعـاون بـني املؤسسـات الوطنيـة وتسـمح بتبـادل املعلومـات وتوزيـع         واملمارسات فرصـ 
  العمل مبرونة.  

لتحــديث تشــريعاهتا يف جمــال مكافحــة الفســاد  اًهــودلت غانــا يف الســنوات األخــرية جبــذ •
  كما قدمت املزيد من مشاريع القوانني إىل الربملان.  

مؤسســات مكافحــة الفســاد الغانيــة اســتثمارات ملحوظــة يف تــوفري التــدريب    اســتثمرت •
املتخصص ملوظفيها، مـع التركيـز علـى الفوائـد البعيـدة األمـد الـيت ينطـوي عليهـا تزويـد           

  دريب املناسب.  موظفيها بالت
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    التجرمي وإنفاذ القانون  
ــا إجــراءات    • ــة للجميــع"، اختــذت غان ملراجعــة وختفــيض عــدد   مــن خــالل برنــامج "العدال

  ).  ٣٠من املادة  ٤احملتجزين على ذمة التحقيق (الفقرة 
تتمتــع غانــا بســلطات واســعة الختــاذ تــدابري التجميــد واحلجــز مــن خــالل مكتــب اجلرميــة  •

ة املنظمــة ومركــز االســتخبارات املاليــة، وهــي تــدابري تتطلــب تأكيــد   االقتصــادية واجلرميــ
 ٧ا (يف حالـة مكتـب اجلرميـة االقتصـادية واجلرميـة املنظمـة) أو       يومـ  ١٤احملكمة هلا عقب 

  ).  ٣١من املادة  ٢ أيام (يف حالة مركز االستخبارات املالية) (الفقرة
ــر إجيــايب وهــو    • ــوحظ أم ــاو  أنَّ ول ــام يتع ــدعي الع ــداخليني يف   مكتــب امل ــع احملققــني ال ن م

مركـز االسـتخبارات   أنَّ كيانات القطاع اخلاص يف سـياق التحقيـق يف جـرائم الفسـاد، و    
املالية ينشـط يف التواصـل مـع القطـاع املـايل مـن خـالل أنشـطة التـدريب وإذكـاء الـوعي            

  ).  ٣٩املادة  من ١(الفقرة 
ــرة تقــادم فيمــا خيــص اجلنايــات     • ــا علــى فت  ، مبــا فيهــا جــرائم الفســاد   ال تــنص قــوانني غان

  ).  ٢٩(املادة 
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ   -٣- ٢  
    اجلزء العام  

مكتـب اجلرميـة   أنَّ يف سياق حمدودية عدد املالحقات القضائية يف جرائم الفساد، لـوحظ   •
مفوضــية حقــوق اإلنســان  أنَّ االقتصــادية واجلرميــة املنظمــة ال يــزال يف مرحلتــه األوىل، و 

ــ ــا علــى توضــيح     والعدال ــذا ُتشــجع غان ــة ال تتمتــع بســلطة املالحقــة القضــائية. ل ة اإلداري
ومواءمــة ســلطات ومســؤوليات التحقيــق واملالحقــة القضــائية مــن أجــل ضــمان كفــاءة     

  وفعالية واستقالل وظيفة املالحقة القضائية يف قضايا الفساد.  
  وُتشجع على اعتماد خطة عمل وطنية ملكافحة الفساد.   •

    
    ميالتجر  

  ى بأن تقوم غانا مبا يلي:  وَصفيما خيص التجرمي، ُي
جترمي الرشوة عرب احلدود الوطنية صراحة؛ والنظر يف جترمي االرتشاء عـرب احلـدود الوطنيـة     •

  ).  ١٦من املادة  ٢و ١صراحة، بغية حتقيق وضوح القانون (الفقرتان 
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رض النص علـى حنـو أكثـر    بغ ١٧ميكن أن تنظر غانا يف ُسبل تعزز التنفيذ الكامل للمادة  •
بـاملوجودات الـيت   ط فيهـا املوظفـون العموميـون فيمـا يتعلـق      حتديدا على اجلرمية اليت يتـورَّ 

ــُع ــة لصـــاحل طـــرف ثالـــث    هـ ــا إلـــيهم حبكـــم منصـــبهم، وأن تنظـــر يف تنظـــيم املنفعـ  د هبـ
  ).  ١٧(املادة 

تشـمل األحـوال   ى غانا بأن تنظر يف تعديل تشريعاهتا اخلاصة باملتاجرة بالنفوذ لكـي  وَصُت •
شخص آخر"، وكـذلك تقـدمي "الوعـد" مبنفعـة     يِّ "أل اليت تقدم فيها املنفعة غري املستحقة

 (الفقـــرة الفرعيـــة (أ) مـــن " "بصـــورة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة غـــري مســـتحقة ومنحهـــا
  ).  ١٨املادة 

"بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة"      النظر يف تعديل تشريعاهتا لتشمل عناصر "االلتمـاس"،  •
    ).١٨لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر" (الفقرة الفرعية (ب) من املادة و"

مـن قـانون األعمـال اجلنائيـة علـى القضـايا الـيت         ١٧٩مراعاة تطبيق البند (ج) مـن املـادة    •
متنح فيها املنفعة لطرف ثالث؛ وإذا مل تفسر السلطة القضـائية القـانون علـى هـذا النحـو،      

  ).  ١٩ ذلك قد يستلزم توفري إيضاحات تشريعية (املادة فإنَّ
  ).  ٢٠النظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع (املادة  •
النظر يف جترمي الرشـو واالرتشـاء يف القطـاع اخلـاص (الفقرتـان الفرعيتـان (أ) و(ب) مـن         •

    ).٢١املادة 
إجرامـي أكثـر   للـنص علـى فعـل     ٢٢النظر يف سبل تعزيـز التنفيـذ الكامـل ألحكـام املـادة       •

  ).  ٢٢حتديدا (املادة 
تعديل تشريعاهتا حبيث تشتمل على متويه منشأ املمتلكـات والطبيعـة احلقيقيـة هلـا وكيفيـة       •

التصرف فيها أو تداوهلا أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا على النحو املنصـوص عليـه يف   
  )٢(.)٢٣من املادة  ‘٢‘(أ)  ١االتفاقية (الفقرة الفرعية 

األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها بشأن غسل عائدات اجلـرائم (الفقـرة    تزويد •
    ).٢٣) (د) من املادة ٢الفرعية (

مفهوم "االحتفاظ املستمر" قد يندرج ضمن عنصر "احليـازة"، يوصـى   أنَّ على الرغم من  •
  ).  ٢٤بأن تنظر غانا يف تعديل تشريعاهتا لتشتمل على هذا العنصر (املادة 

───────────────── 
) متويه مصدر املمتلكات أو التصرف ٨٧٤(القانون ٢٠١٤ ل) لعامجرَّم قانون مكافحة غسل األموال (املعدَّ  )٢(  

 .احلقيقية للممتلكاتأو ملكيتها؛ والعنصر الوحيد غري املشمول هبذا القانون هو متويه الطبيعة  تداوهلافيها أو 
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جرميــة التهديــد بالضــرر ميكــن أن تشــمل بوجــه عــام عناصــر القــوة البدنيــة  أنَّ ع إدراك مــ •
والتهديد والتخويـف بغيـة إعاقـة سـري العدالـة فيمـا يتعلـق بـاإلدالء بشـهادة زور وبتقـدمي           

    ).٢٥أدلة أخرى، يوصى بتقييم جدوى النص على ُجرم ( الفقرة الفرعية (أ) من املادة 
تشــتمل علــى عناصــر التهديــد والتخويــف بطريقــة مماثلــة للعنــف تعــديل تشــريعاهتا حبيــث  •

    ).٢٥ البدين (الفقرة الفرعية (ب) من املادة
    

    إنفاذ القانون
  ى بأن تقوم غانا مبا يلي:  وَصفيما يتعلق بإنفاذ القانون، ُي

إيضاح ماهية اجلزاءات اليت تنطبق على الشخصيات االعتبارية يف القضايا اجلنائية هبـدف     •
ن كفاءة اجلزاءات وتناسبها وردعها؛ وتشجيع التطبيق املنهجي للمسـؤولية اجلنائيـة   ضما

  ).  ٢٦للشخصيات االعتبارية (املادة 
ــق يف           • ــة التحقي ــني احلصــانات وإمكاني ــوازن الســليم ب ــة الت ــة إىل إقام ــدابري الرامي اختــاذ الت

  ).  ٣٠ن املادة م ٢مة ومالحقة مرتكبيها ومقاضاهتم بفعالية (الفقرة األفعال اجملرَّ
النظــر فيمــا إذا كــان تطبيــق اإلفــراج املشــروط يف القضــايا املناســبة ميكــن أن يــؤدي إىل        •

  ).  ٣٠من املادة  ٥ مراعاة خطورة كل ُجرم على حدة على حنو أكثر حتديدا (الفقرة
 النظــر يف إرســاء اإلجــراءات حلرمــان األشــخاص املــدانني جبــرائم فســاد مــن أهليــة تــويل     •

) (أ) و(ب) مــن ٧ا للدولــة (الفقرتــان الفرعيتــان (ركات اململوكــة جزئيــوظــائف يف الشــ
    ).٣٠املادة 

تعديل تشريعاهتا اجلنائيـة مبـا يتـيح مباشـرة اإلجـراءات اجلنائيـة والتأديبيـة بصـورة متوازيـة           •
  ).  ٣٠من املادة  ٨(الفقرة 

ــدانني بارتكــاب جــرائم يف ا       • ــاج األشــخاص امل ــادة إدم ــدابري لتشــجيع إع جملتمــع اختــاذ الت
  ).  ٣٠من املادة  ١٠(الفقرة 

تعديل تشريعاهتا لتيسري مصادرة األدوات "املعدة لالسـتخدام" يف ارتكـاب جـرائم فسـاد        •
    ).٣١) من املادة أ) (١(الفقرة الفرعية (

تعديل تشريعاهتا اليت تيسـر جتميـد ومصـادرة األدوات الـيت يـراد اسـتخدامها يف ارتكـاب           •
  ).  ٣١من املادة  ٢ ميع املوجودات (الفقرةجرائم فساد فيما يتعلق جب
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اعتمـــاد تـــدابري لتنظـــيم إدارة الســـلطات املختصـــة للممتلكـــات اجملمـــدة أو احملجـــوزة أو   •
  ).  ٣١من املادة  ٣املصادرة (الفقرة 

النص على حجز عائدات اجلرمية والتجريد منها إذا ُحولـت إىل   تعديل تشريعها من أجل   •
لعائــدات املخلوطــة مبمتلكــات مكتســبة مــن مصــادر  ممتلكــات أخــرى؛ وعلــى مصــادرة ا

مشروعة يف حدود القيمة املقدَّرة؛ وعلى حجـز ومصـادرة اإليـرادات أو املنـافع األخـرى      
املتأتية من عائدات اجلرمية، أو من املمتلكات اليت ُحولـت إليهـا عائـدات اجلرميـة هـذه أو      

ــدا       ــذه العائ ــا ه ــيت ُخلطــت هب ــن املمتلكــات ال ــا، أو م ــدلت هب ــرات تُب ــن ٦-٤ (الفق   م
  ).  ٣١املادة 

اعتمــاد تشــريعات حلمايــة الشــهود وبرنــامج حلمايــة الشــهود، علــى ســبيل االســتعجال.       •
ر مجيـع أشـكال احلمايـة الالزمـة، مبـا يف ذلـك قواعـد خاصـة باألدلـة تتـيح           وينبغي أن توفَّ

اخلـرباء   للشهود واخلرباء اإلدالء بالشهادة على حنو يكفل سـالمتهم، واإلشـارة أيضـا إىل   
مـن   ٤و ٢و ١ا، وكذلك إىل املتعـاونني مـع العدالـة (الفقـرات     والضحايا ما داموا شهود

  ).  ٣٧من املادة  ٤؛ والفقرة ٣٢املادة 
النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشـأن تغـيري أمـاكن إقامـة الشـهود أو         •

  ).  ٣٢من املادة  ٣ اخلرباء (الفقرة
تاحـة إمكانيـة عـرض آراء وشـواغل الضـحايا وأخـذها بعـني االعتبـار         تعديل تشـريعاهتا إل    •

  ).  ٣٢من املادة  ٥يف اإلجراءات اجلنائية (الفقرة 
ع غانا على مواصلة توسيع نطاق ومضمون التدابري الراميـة إىل محايـة املـبلغني عـن     وُتشجَّ •

  ).  ٣٣املخالفات (املادة 
اد، مثل مدى كـون الفسـاد   عواقب الفس ى غانا بأن تتخذ تدابري ترمي إىل توضيحوُتوَص   •

ــامال ه ــاعـ ــخها أو ســـحب     امـ ــود أو فسـ ــاء العقـ ــة بإلغـ ــة اخلاصـ ــراءات القانونيـ يف اإلجـ
  ).  ٣٤االمتيازات أو غري ذلك من الصكوك املماثلة (املادة 

اختاذ التدابري الالزمة لكفالة إمكانية احلصول على تعـويض عـن األضـرار املتكبـدة نتيجـة         •
  ).  ٣٥ الفساد (املادة

كفالــة تزويــد مجيــع املؤسســات املتخصصــة واملعنيــة بإنفــاذ القــانون بــاألموال الــيت يــنص      •
  ).  ٣٦عليها القانون (املادة 
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 النظــر يف إمكانيــة اختــاذ تــدابري إضــافية لتشــجيع املتعــاونني مــع العدالــة علــى التعــاون              •
  ).  ٣٧من املادة  ١(الفقرة 

الشـخص  ترتيبـات بشـأن القضـايا عنـدما يكـون       ميكن أن تنظر غانا يف إبـرام اتفاقـات أو     •
ا يف إحـدى الـدول األطـراف، ولكنـه قـادر علـى تقـدمي عـون         املتعاون مع العدالة موجـود 

  ).  ٣٧من املادة  ٥كبري إىل األجهزة املختصة لدى دولة طرف أخرى (الفقرة 
طنيهـا أو  وميكن أن تقرر غانا واليتها القضائية على جـرائم الفسـاد إذا ارتكبـها أحـد موا       •

ارُتكبــت ضــده، وكــذلك واليتــها علــى أعمــال املشــاركة والشــروع يف ارتكــاب جــرائم 
غسل األموال الـيت ُتنفـذ خـارج أراضـيها؛ وعلـى جـرائم الفسـاد واجلـرائم املرتكبـة ضـد           

  ).  ٤٢من املادة  ٢ الدولة (الفقرة
وم موجـودا يف  وميكن أن تقرر غانا واليتها على جرائم الفساد عندما يكون اجلـاين املزعـ     •

  ).  ٤٢من املادة  ٤إقليمها وال تقوم بتسليمه (الفقرة 
ى يف املمارسة العملية بأن تتشاور السـلطات املسـؤولة يف غانـا مـع سـلطات الـدول       وَصيُ   •

األخرى اليت متارس بدورها واليتها القضائية هبـدف تنسـيق مـا تتخـذه مـن إجـراءات إىل       
  ).  ٤٢من املادة  ٥ لفقرةجانب مراعاة اختيار املكان املناسب (ا

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

  دت غانا على االحتياجات من املساعدة التقنية يف اجملاالت التالية:  شدَّ
  ).  ٢٣التشريعات النموذجية والتدريب وبناء القدرات (املادة  •
  ).  ٢٦بناء القدرات (املادة التشريعات النموذجية و   •
املساعدة يف الصياغة التشريعية، واملساعدة امليدانية اليت يقدمها أحـد اخلـرباء املتخصصـني     •

  ).  ٣٠(املادة 
ــها         • ــدرات الســلطات املســؤولة عــن كشــف املمتلكــات أو األدوات وتعقب ــاء ق ــرامج بن ب

  ).  ٣١ومصادرهتا (املادة 
  ).  ٣٦الية (املادة بناء القدرات يف جمال التحقيقات امل   •
  ).  ٣٨املساعدة على إنشاء نظام للتحقق من إقرارات الذمة املالية (املادة    •
  ).  ٣٩برامج بناء قدرات السلطات املسؤولة عن إنشاء وإدارة برامج وآليات التبليغ (املادة    •
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    الفصل الرابع: التعاون الدويل   - ٣  
    ض مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعرا  -١- ٣  

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

. وتشترط غانا لتسليم املطلـوبني وجـود معاهـدة،    همن قانون تسليم املطلوبني شروطَ تسليميبيِّ
لـدول الـيت   ا لـذلك. وُتطبـق غانـا إجـراء تسـليم املطلـوبني إىل ا      ال تتخذ االتفاقية أساسا قانونيـ و

أبرمت معهـا معاهـدة يف هـذا اجملـال وإىل دول الكمنولـث. ومل ُتبلـغ غانـا األمـني العـام لألمـم           
ا قانونيا لتسليم املطلوبني. وال يزال مشروع قـانون تسـليم   دة مبدى اختاذها االتفاقية أساساملتح

  املطلوبني قيد الدراسة.  
  ُتسلم رعاياها.   وتشترط غانا توافر عنصر التجرمي املزدوج وميكن أن

واستنادا إىل اجلدول األول املرفق بقانون تسليم املطلوبني وقـانون مكافحـة غسـل األمـوال، ال     
تستوجب مجيع جرائم الفساد تسليم مرتكبيهـا. وال تعتـرب غانـا مجيـع جـرائم الفسـاد مندرجـة        

  يف معاهدات تسليم املطلوبني بوصفها جرائم خاضعة للتسليم.  
تسليم من خالل القنوات الدبلوماسية. ويتوىل إعداد طلبـات التسـليم اإلجيـايب    وُتعاجل طلبات ال

يف حالـة طلبـات التسـليم السـليب فيتخـذ      أمَّـا  مكتب املدعي العام دومنا حاجة إىل أمر قضـائي.  
  دعوى ظاهرة الوجاهة.  أيِّ القاضي احمللي القرار فيما يتعلق بقواعد األدلة يف 

ــا إجــراءات موحــدة ل  ــديها تســليم املطلــوبنيولــدى غان لتبســيط وتعجيــل   إجــراءات ، ولــيس ل
 ٢٣) مـن املـادة   ٢( ٢. وفيما يتعلق برفض الطلبات التمييزية، ال يشـري البنـد   إجراءات التسليم

ا إىل التمييـز بنـاء علـى جنسـية الشـخص أو آرائـه السياسـية.        من قـانون تسـليم اجملـرمني حتديـد    
ا مشاورات مع الدول األخرى أثناء مباشرة إجـراءات  وميكن يف املمارسة العملية أن جتري غان

  التسليم.  
  وغانا طرف يف عدة ترتيبات واتفاقات تسليم ثنائية ومتعددة األطراف.  

وفيما يتعلق بنقل األشـخاص احملكـوم علـيهم، يوجـد يف غانـا قـانون لنقـل األشـخاص املـدانني          
  كما أبرمت اتفاقا ثنائيا يف هذا الصدد.  

  (و) من قانون املساعدة القانونية املتبادلة على نقل اإلجراءات اجلنائية.   ٥وتنص املادة 
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    )  ٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 
ــوفِّ ــة (القــانون رقــم    ي ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني ) اإلطــار القــانوين  ٢٠١٠لعــام  ٨٠٧ر ق

يميــتني يف هــذا الصــدد. وال تشــترط للمســاعدة القانونيــة املتبادلــة. وأبرمــت غانــا معاهــدتني إقل
مـن   ١غانا وجود أساس تعاهدي، ولكن بإمكاهنا تقدمي املسـاعدة بنـاء علـى ترتيبـات (الفقـرة      

من قانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة). وميكـن تطبيـق االتفاقيـة يف حـال عـدم وجـود           ١املادة 
  معاهدة أو عوضا عنها.  

ا. بلــد ١٦٣عدة القانونيــة املتبادلــة م هلــا غانــا املســاويضــم جــدول البلــدان الــيت ميكــن أن تقــد 
  تقدم غانا إحصاءات كافية عن املساعدة القانونية املتبادلة.   ومل

لقانونيـة  مـن قـانون املسـاعدة ا    ١٧وتشترط غانا بصفة عامـة ازدواجيـة التجـرمي، ولكـن املـادة      
  للتغلب على هذا الشرط.   املتبادلة تتضمن إجراًء

انا املساعدة القانونية املتبادلة من أجل طائفة واسعة من التدابري، وأيضـا فيمـا   وميكن أن توفر غ
عنـها. وال يشـتمل قـانون املسـاعدة      االعتباريـة مسـؤولة   ُتعتـرب الشخصـيات  يتعلق باجلرائم الـيت  

  على القواعد األساسية املتعلقة بنقل األشخاص احملتجزين.  إالَّ القانونية املتبادلة 
غانا مل ُتبلغ األمني العام لألمم املتحـدة  أنَّ ي السلطة املركزية، على الرغم من ووزارة العدل ه

باللغة أو اللغات املقبولة يف حترير طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. وميكـن أن ترسـل السـلطة    
املركزيــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وأن تتلقاهــا مباشــرة مــن الســلطات املركزيــة          

خــرى. ويف احلــاالت العاجلــة، ميكــن أن تتســلم غانــا الطلبــات مــن خــالل املنظمــة الدوليــة    األ
  ا.  كتروين أو شفويللشرطة اجلنائية أو بالربيد اإلل

ويف املمارسة العملية ميكن لغانا االمتثال لطلبات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وفقـا لإلجـراءات      
  ذي ال يتناىف مع القانون الداخلي يف غانا.  املنصوص عليها يف الطلب، وذلك بالقدر ال

وال يشتمل قانون املساعدة القانونية املتبادلة على قاعدة واضحة بشأن حتمل التكاليف العاديـة  
  لتنفيذ الطلب.  

وتشترط غانا تقدمي طلب إىل احملكمـة هبـدف احلصـول علـى إذن بتقـدمي املعلومـات إىل الدولـة        
  الطالبة.  
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 ٤٨نفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة (املواد التعاون يف جمال إ
  ) ٥٠و ٤٩و
  

يشتمل قانون مكتب اجلرمية االقتصادية واجلرمية املنظمة وقـانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى      
الوالية املنوطة مبكتب اجلرمية االقتصادية واجلرمية املنظمة ومركـز االسـتخبارات املاليـة يف جمـال     

تعاون على إنفاذ القانون. وأبرم مركز االستخبارات املالية عدة مـذكرات تفـاهم مـع نظرائـه     ال
م طلبا لالنضمام إىل جمموعة إيغمونت لوحـدات االسـتخبارات املاليـة. وعـالوة     األجانب، وقدَّ

على ذلك، تتعاون السلطات عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، وجلنـة رؤسـاء أجهـزة    
يف غرب أفريقيا، واملكتب األورويب ملكافحة االحتيال كمـا تتعـاون بصـفة غـري رمسيـة       الشرطة

معاهدات تتعلق بالتعاون يف جمال إنفـاذ القـانون    مع سلطات الدول األخرى. ومل ُتربم غانا أيَّ
اتفاقيــة مكافحــة الفســاد هــي األســاس للتعــاون يف جمــال إنفــاذ القــوانني فيمــا يتعلــق     وال تعتــرب
  )٣(.م املشمولة هبذه االتفاقيةباجلرائ

ــادة   ــنص امل ــد        ٥٤وت ــات املشــتركة، وق ــى التحقيق ــة عل ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني ــن ق م
ا بشـأن  األطفال. وأبرمت غانا أيضا اتفاقـا رباعيـ  استخدمتها غانا يف املاضي يف قضايا االجتار ب

  التحقيقات املشتركة مع دول أخرى يف املنطقة.
غانا إىل أسلوب التسليم املراقب والعمليات السرية يف قضـايا الفسـاد الوطنيـة،    وميكن أن تلجأ 

بل جلأت إليه بالفعل؛ وميكن ملكتب اجلرمية االقتصادية واجلرمية املنظمة استصـدار أمـر قضـائي    
أنَّ للتنصت على املكاملات اهلاتفية. ومع ذلك ال ينظم القـانون هـذه السـلطات بوضـوح، غـري      

قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة تــنص علــى التحريــات الســرية علــى الصــعيد  مــن  ٥٣املــادة 
الــدويل. ومل تــربم غانــا اتفاقيــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف الســتخدام أســاليب    

  التحري اخلاصة على الصعيد الدويل.  
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة   -٢- ٣  
قانون املساعدة القانونية املتبادلة الذي يشتمل على أحكـام   ٢٠١٠اعتمدت غانا يف عام  •

  مفصلة جدا بشأن طائفة واسعة من مسائل املساعدة القانونية املتبادلة.  
يشتمل القانون على املمارسات احلديثـة الـيت تيسِّـر التعـاون، مـن قبيـل الكشـف التلقـائي          •

   املساعدة القانونية املتبادلة.  عن املعلومات أو استخدام التداول باالتصاالت املرئية يف
───────────────── 

ا يف جمموعة إيغمونت، بعد قبول بح مركز االستخبارات املالية عضوأصفقد  :بعد الزيارة القطرية ٌرتطوُّ استجدَّ  )٣(  
 .٢٠١٤ يونيه/حزيران ٢٤ عضويته يف
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كمــا يــنص القــانون صــراحة علــى املبــادئ الــيت تطبقهــا العديــد مــن البلــدان يف املمارســة    •
  العملية، مثل مبدأ التخصيص أو قواعد السرية.  

ــة، أو       • ــل نقــل اإلجــراءات اجلنائي ــا بشــأن املســائل ذات الصــلة مث ويتضــمن أيضــا أحكام
  أســـاليب التحـــري اخلاصـــة علـــى الصـــعيد الـــدويل التحقيقـــات املشـــتركة، أو اســـتخدام

  ).  ٤٦(املادة 
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ   -٣- ٣  
  ى بأن تقوم غانا مبا يلي:  وَصفيما خيص التعاون الدويل، ُي

ا عـن طريـق إدراجهـا    كفالة أن تكون مجيع جرائم الفساد خاضـعة لتسـليم املطلـوبني، إمَّـ     •
املطلوبني أو بـاللجوء إىل النـهج الشـامل جلميـع اجلـرائم،      يف اجلدول املرفق بقانون تسليم 

  ).  ٤٤من املادة  ١رمبا باشتراط احلد األدىن من العقوبة (الفقرة 
لغانا أن تنظر يف املوافقة على تسـليم الشـخص يف غيـاب التجـرمي املـزدوج (الفقـرة        ميكن •

  ).  ٤٤من املادة  ٢
معاهـدة تربمهـا بشـأن    أيِّ  دَرجـة يف توصى غانا بـأن تكفـل اعتبـار كـل جـرائم الفسـاد مُ       •

تسليم اجملرمني باعتبارها مـن اجلـرائم اخلاضـعة للتسـليم. ويف حالـة إبـرام غانـا املزيـد مـن          
معاهدات تسليم املطلـوبني يف املسـتقبل، ينبغـي أن تتعهـد بـإدراج هـذه اجلـرائم يف عـداد         

  ).  ٤٤من املادة  اجلرائم اخلاضعة للتسليم (الفقرة
دام االتفاقية كأساس قانوين لتسـليم املطلـوبني للعدالـة، أو إتاحـة ترتيبـات      النظر يف استخ •

خاصة على أساس االتفاقية، أو عند االقتضـاء، إبـرام اتفاقـات وترتيبـات ثنائيـة ومتعـددة       
األطراف مـع دول أخـرى؛ فضـال عـن إبـالغ األمـني العـام باسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس           

  ).  ٤٤ة من املاد ١٨و ٦و ٥قانوين (الفقرات 
الســعي إىل إســراع وتــرية إجــراءات التســليم مــن خــالل األخــذ بــإجراءات مبســطة علــى   •

  ).  ٤٤من املادة  ٩سبيل املثال (الفقرة 
النص صراحة على استحالة املوافقة على التسليم يف حـال تـوافر دوافـع وجيهـة لالعتقـاد       •

نسـيته أو آرائـه   الطلب مت تقدميه بغرض مالحقة أو معاقبة شخص مـا علـى أسـاس ج   أنَّ ب
  ).  ٤٤من املادة  ١٥السياسية (الفقرة 
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اختاذ تدابري لكفالـة متكـني غانـا مـن التعـاون مـع مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة مـن             •
خالل املساعدة القانونية املتبادلة على أساس الترتيبـات اإلداريـة املربمـة معهـا؛ والنظـر يف      

صـاءات املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة      إجياد أو تعزيز نظـام يهـدف إىل جتميـع اإلح   
  ).٤٦من املادة  ٢٤و ١يتناول أيضا معاجلة الطلبات ومدهتا (الفقرتان 

تنـاول مســألة نقـل األشــخاص احملتجــزين ألغـراض املســاعدة يف احلصـول علــى األدلــة يف      •
شـخاص  القضايا اليت يتم فيها اتفـاق السـلطات املختصـة يف الـدولتني الطـرفني؛ ونقـل األ      

بتطبيـق االتفاقيـة    ا عـن طريـق تشـريعات أو   إىل غانا بناء على طلب مـن غانـا، وذلـك إمَّـ    
  )  ٤٦من املادة  ١٢-١٠ ا (الفقراتا مباشرتطبيق

إخطار األمني العام بتعيني سلطتها املركزيـة واللغـة أو اللغـات املقبولـة لطلبـات املسـاعدة        •
  ).٤٦دة من املا ١٤و ١٣القانونية املتبادلة (الفقرتان 

ــال لطلبــات احلصــول علــى معلومــات عــن حا   • ــة تطبيقــا   االمتث ــة الطلــب بتطبيــق االتفاقي ل
  ).  ٤٦من املادة  ٢٤ا (الفقرة مباشر

مـن املـادة    ٢٨توضيح ضرورة أن تتحمل الدولة الطالبة للتكاليف العادية لتنفيذه (الفقرة  •
٤٦  .(  

ــات أو تر     • ــرام اتفاق ــة مباشــرة، وإب ــق االتفاقي ــد االقتضــاء،   النظــر يف تطبي ــة عن ــات ثنائي تيب
  ).  ٤٦من املادة  ٣٠(الفقرة 

توسيع نطاق اهلياكل القائمة املعنية بالتعاون الـدويل يف جمـال إنفـاذ القـانون واستكشـاف       •
  ).  ٤٨من املادة ١ املزيد من السبل، مبا يف ذلك تبادل العاملني (الفقرة

انون، أو النظـر، بـدال مـن ذلـك، يف     للتعاون على إنفاذ القـ  النظر يف اختاذ االتفاقية أساسا •
مـن   ٢ إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف بشـأن هـذه املسـألة (الفقـرة       

  ).  ٤٨املادة 
مواصــلة التعــاون مــع الــدول األخــرى للتصــدي جلــرائم الفســاد الــيت ُترتكــب باســتخدام    •

  ).  ٤٨من املادة  ٣التكنولوجيا احلديثة (الفقرة 
هتا فيما يتعلق بالتسليم املراقب والعمليـات السـرية، والنظـر يف اسـتحداث     توضيح تشريعا •

أساليب حتـرٍ خاصـة أخـرى، مثـل املراقبـة اإللكترونيـة؛ والنظـر يف تعزيـز قـدرات مكتـب           
  ).  ٥٠من املادة  ٤و ١اجلرمية االقتصادية واجلرمية املنظمة على املراقبة اهلاتفية (الفقرتان 
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أو ترتيبـات أو إتاحـة اختـاذ القـرارات املتعلقـة باسـتخدام أسـاليب        النظر يف إبرام اتفاقات  •
  ).  ٥٠من املادة  ٣و ٢التحري اخلاصة على الصعيد الدويل تبعا للحالة (الفقرتان 

    
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاليت ُحدِّ ،االحتياجات من املساعدة التقنية  -٤- ٣  

  ة من املساعدة التقنية:ال التاليأعربت غانا عن اهتمامها باألشك
وضع بـرامج لبنـاء قـدرات السـلطات املسـؤولة عـن التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة،            •

  ).  ٤٦وتكوين مكتبة إلكترونية (املادة 
وضــع بــرامج لبنــاء قــدرات الســلطات املســؤولة عــن تصــميم أســاليب التحــّري اخلاصــة      •

  ).  ٥٠ وإدارة استخدامها (املادة
 ).٥٠ستخدمة يف جمال أساليب التحري اخلاصة (املادة توفري املعدات امل   •

 


