
 CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28  األمـم املتحـدة 

 

 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 

 
Distr.: General 
26 July 2016 
Arabic 
Original: French 

 

 
 

 

200916  V.16-04762 (A)

*1604762*
 

  تنفيذالفريق استعراض 
  الدورة السابعة املستأنفة

  ٢٠١٦الثاين/نوفمرب   تشرين ١٦-١٤فيينا، 
  من جدول األعمال ٢البند 

       استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      خالصة وافية    
      رة من األمانةمذكِّ    
 إضافة     

   
  احملتويات

 الصفحة   
  ٢...............................................................................  خالصة وافية- ثانيا

  ٢...............................................................................  بوركينا فاسو



 

2 V.16-04762 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28 

    خالصة وافية  - اثاني 
    بوركينا فاسو  

: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لبوركينا فاسو يف سياق تنفيذ اتفاقية ةممقدِّ - ١ 
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

/ديسـمرب  كـانون األول  ١٠اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف  على عت بوركينا فاسووقَّ
  .  ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر  ١٠قت عليها يف وصدَّ ٢٠٠٣

ودولة بوركينا فاسو نظامها مجهوري. ورئيس اجلمهوريـة هـو رئـيس الدولـة ورئـيس السـلطة       
ــوزراء مبوجــب الشــروط         ــرأس جملــس ال ــة، وي ــيس احلكوم ــوزراء هــو رئ ــيس ال ــة. ورئ التنفيذي

ة. بيــد أنــه يف وقــت  نيــة الســلطة التشــريعي عليهــا يف الدســتور. وتتــوىل اجلمعيــة الوط  املنصــوص
ــارة الق ــة، كــان اجمللــس الــوطين االنتقــايل يتــوىل الســلطة التشــريعية، وكانــت    الزي  حكومــة طري

  انتقالية تتوىل السلطة التنفيذية.
وتأخــذ بوركينــا فاســو بنظــام القــانون املــدين، ويســتند نظامهــا القــانوين إىل الدســتور باعتبــاره  

ن تطبيق املعاهدات أو االتفاقات املصدق عليها واملنشـورة وفـق األصـول    القانون األمسى. وميك
هـذه  أنَّ مـن القـانون اجلنـائي علـى      ٥ما دامت كافية يف حد ذاهتا. وتنص املادة  مباشراً تطبيقاً

  املعاهدات ملزمة لألحكام اجلنائية احمللية.  
الضـطالع باملالحقـات القضـائية    مسـؤولية ا  النيابة العامة ويف الدعاوى اجلنائية، تقع على عاتق

كما يوجد قضاة للتحقيق يباشرون التحقيقـات مـع املشـتبه فـيهم     . كمةاحملإحالة املتهمني إىل و
  .للعثور على أدلة تدينهم أو تربئهم

واملؤسسة الرئيسية يف جمال مكافحة الفساد هي اهليئة العليا لإلشراف الرقايب على شؤون الدولـة  
ــا   ــة العلي ــة الرقاب ــيت أ)(هيئ ــام  ، ال ــم    ٢٠٠٧نشــئت يف ع ــانون رق ــنة  ٣٢مبوجــب الق  ٢٠٠٧لس

، تـرد األحكـام التشـريعية الرئيسـية     ٢٠١٥ومنـذ آذار/مـارس    )١(.عن اجلمعيـة الوطنيـة   الصادر
الصـادر عـن اجمللـس الـوطين االنتقـايل       ٢٠١٥لسـنة   ٤املعنية مبكافحة الفسـاد يف القـانون رقـم    
نا فاسو (املشار إليه فيما يلي بقانون مكافحـة الفسـاد).   بشأن منع الفساد ومكافحته يف بوركي

                                                         
هيئة الرقابة العليا على  ر مع تغيري امسها إىلبعد الزيارة القطرية، أدرجت اهليئة العليا ملراقبة الدولة يف الدستو  )١(  

الصادر عن اجمللس  ،٢٠١٥لسنة  ٨٢الدولة ومكافحة الفساد. وينظم القانون األساسي اجلديد رقم  شؤون
الصادر عن رئيس  ٢٠١٦لسنة  ١٦مبوجب املرسوم رقم  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤الوطين االنتقايل يف 

 صالحيات اهليئة وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ،٢٠١٦ير شباط/فربا ١٧اجلمهورية يف 
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هذا القانون اجلديد ملكافحة الفساد يكاد يكون نسخة طبق األصل مـن  أنَّ وجتدر اإلشارة إىل 
  األحكام املتعلقة بالتجرمي وإنفاذ القانون الواردة يف الفصل الثالث من االتفاقية.  

الصـادر عـن اجلمعيـة الوطنيـة      ٢٠٠٦لسـنة   ٢٦م القـانون رقـ   أيضـاً ويوجد يف بوركينـا فاسـو   
  بشأن مكافحة غسل األموال (املشار إليه فيما يلي بقانون مكافحة غسل األموال).  

    
    : التجرمي وإنفاذ القانون ثالفصل الثال  - ٢  

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

من قـانون مكافحـة الفسـاد، يف حـني خيضـع االرتشـاء        ٤٢خيضع الرشو للبند األول من املادة 
 ٣للبند الثاين من املادة نفسها. ويرد تعريف املوظف العمومي يف الفقرة الفرعية (أ) مـن املـادة   

  من قانون مكافحة الفساد.  
الدوليــة جــرائم جنائيــة   وتعتــرب أفعــال رشــو وارتشــاء املــوظفني األجانــب ومــوظفي املنظمــات  

ــادة   ــف      ٤٨مبقتضــى امل ــرد تعري ــانون مكافحــة الفســاد. وي ــن ق ــوظفني  م ــؤالء امل ــرة ه يف الفق
(ب) (املوظفـــون العموميـــون األجانـــب) والفقـــرة الفرعيـــة (ك) (موظفـــو املنظمـــات  الفرعيـــة

 ١٦و ١٥مـن هـذا القـانون. وتقابـل مجيـع هـذه األحكـام مباشـرة املـواد           ٣الدولية) من املـادة  
  (أ) و(ب) و(ج) على التوايل من االتفاقية.  ٢و

مــــن قــــانون  ٥٣جرميـــة جنائيــــة مبوجــــب املـــادة   وشــــراء  بيعــــاًوتشـــكل املتــــاجرة بـــالنفوذ   
  الفساد.  مكافحة

من االتفاقية، سواء كانـت يف شـكل    ٢١وتعترب الرشوة يف القطاع اخلاص، واليت تتناوهلا املادة 
نســحب مــن قــانون مكافحــة الفســاد. وت  ٧٠ملــادة رشــو أو ارتشــاء، جرميــة جنائيــة مبقتضــى ا 

مجيع األشخاص الذين يديرون كيانـات يف القطـاع اخلـاص أو يعملـون     على هذه املادة أحكام 
  بأية صفة كانت.  لديها 

    
    )٢٤و ٢٣ انغسل األموال؛ اإلخفاء (املادت    

فحـة غسـل   مـن قـانون مكا   ٣و ٢يشكل غسل األموال جرمية جنائية منفصلة مبقتضـى املـادتني   
 ٢٣مــن املــادة  ١األمــوال، اللــتني تقــابالن مباشــرة الفقــرتني الفــرعيتني (أ) و(ب) مــن الفقــرة   

  االتفاقية.    من
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مـن قـانون مكافحـة الفسـاد، ينطبـق قـانون مكافحـة غسـل األمـوال علـى            ٧٣ومبوجب املـادة  
قــانون ب شــمولةغســل العائــدات املتأتيــة مــن اجلــرائم امل علــى جــرائم الفســاد؛ ومــن مث، يعاقــب 

  مكافحة الفساد بنفس العقوبات املنصوص عليها يف قانون مكافحة غسل األموال.
ــانون مكافحــة غســل األمــوال، فــإنَّ   ٢ومبوجــب املــادة  جرميــة غســل األمــوال تقــع حــىت    مــن ق

كانـت األفعـال الـيت أدت إىل اكتسـاب تلـك األمـوال أو حيازهتـا أو حتويلـها قـد ارتكبـت يف             لو
ه إليـه  مرتكـب اجلرميـة األصـلية وميكـن أن يوجَّـ      مرتكبها هو أيضـاً  وقد يكونإقليم دولة أخرى. 
  قانون غسل األموال ال يتضمن استثناءات بشأن مرتكيب اجلرائم األصلية.نَّ االهتام بارتكاهبا أل

  من قانون مكافحة الفساد.   ٣٠ويشكل اإلخفاء جرمية جنائية مبوجب املادة 
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ ادلوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواالختالس؛ إساءة استغالل ا    
)، املــوظفني العمــوميني لألمــوال  (اخــتالس  ٤٩االخــتالس املــواد  التعامــل مــع جــرائم   تــنظم 

ــتخدام  ٥٠و ــق    (اســ ــه حــ ــه بغــــري وجــ ــاظ بــ ــام واالحتفــ ــال العــ ــوميني للمــ ــوظفني احلكــ املــ
  الفساد.  ) من قانون مكافحة ال العام(تبديد امل ٥٩و ،)مشروع  سند  وال
مــــن قــــانون  ٥٤املــــادة مطبقــــة مــــن خــــالل أحكــــام  مــــن االتفاقيــــة  ١٩املــــادة أحكــــام و

  الفساد.    مكافحة
عالمـات  (ظهـور   ٦٣وينص قانون مكافحة الفساد على جتـرمي اإلثـراء غـري املشـروع يف املـادة      

 إىل دخلـه املشـروع   ال ميكـن تربيرهـا اسـتناداً   حـني ميتلـك شـخص ثـروة      - الثراء غري املشروع
يف هـذه املـادة   اإلثـراء املـذكورة   عتبـة  أنَّ غـري  ). يسمح به هـذا الـدخل  يعيش يف مستوى ال  أو
وباإلضافة إىل ذلـك، جيـب تطبيـق نظـام      )٢(.زالت تتطلب صدور مرسوم تنفيذي لتحديدها ما

ــه يف الفصــول مــن    ــة املنصــوص علي ــة املالي ــرارات الذم ــاين إىل الســادس   إق ــاين  الث مــن اجلــزء الث
  مكافحة الفساد.قانون   من

ــتالس ــوال واخــ ــاص   األمــ ــاع اخلــ ــا يف القطــ ــرم جنائيــ ــادة  جمــ ــانون   ٧٢مبوجــــب املــ ــن قــ مــ
  الفساد.    مكافحة

    
                                                         

وتلقي  لثراء غري املشروعاعالمات ظهور حباالت بعد الزيارة القطرية، اعتمدت املراسيم التنفيذية املتصلة   )٢(  
بظهور عالمات الثراء غري املشروع، يلزم الهتام الشخص باإلثراء غري املشروع حدوث اهلدايا. وفيما يتعلق 

املبلغ املنصوص عليه  فيما يتعلق باهلدايا، فإنَّأمَّا املشروع. دخله يف املائة من  ٥يف ثروته جتاوز ة غري مربرة زياد
 .من فرنكات اجلماعة املالية األفريقيةفرنك  ٣٥ ٠٠٠ هو
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    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
، مـن قـانون مكافحـة الفسـاد     ٧٥املـادة  مطبقة من خالل أحكام من االتفاقية  ٢٥املادة أحكام 

  يع األغراض املذكورة يف االتفاقية.مجيع سبل عرقلة سري العدالة ومجوهي تغطي 
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
مــن قــانون  ٨٥تــنظم بوركينــا فاســو املســؤولية اجلنائيــة لألشــخاص االعتبــاريني مبوجــب املــادة  

من قانون مكافحة غسل األمـوال.   ٤٠مكافحة الفساد (اليت حتيل إىل القانون اجلنائي)، واملادة 
، سـواء كـان لـه غـرض مـدين      اعتبـاري  كيـان  "أيَّ من القانون اجلنائي، فإنَّ ٦٤املادة ومبوجب 

أو جتاري أو صناعي أو مايل أو مل يكن، تتعمـد أجهزتـه ارتكـاب فعـل أو إغفـال فعـل لصـاحله        
  قد ارتكب تلك اجلرمية أو كان طرفا فيها". أيضاًمبا يشكل جرمية، يعترب أنه 

ــن ــادة  ص أحكــاموت ــائي  مــن ال ٤٠امل ــانون اجلن ــى ق ــة، وت عل اســتبعاد وجــب املســؤولية اإلداري
  عمليات االشتراء العمومي.  املخالفة من املشاركة يف الشركات 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

مــن قــانون  ٨٤املــادة أحكــام مبوجــب مطبقــة مــن االتفاقيــة  ٢٧مــن املــادة  ١الفقــرة أحكــام 
مـن  من القـانون اجلنـائي. ويعاقـب     ٦٩إىل  ٦٤املواد من أحكام مكافحة الفساد اليت حتيل إىل 

ــة    ــى ارتكــاب اجلرمي ــاًيتواطــأ عل ــنفس  عموم ــها ب ــة مرتكب ــة مــن   عقوب ــرة الثاني . ومبوجــب الفق
اجلـرائم  جرميـة مـن   أيِّ على الشروع يف ارتكاب من قانون مكافحة الفساد، يعاقب  ٨٤ املادة

. بشــأهنا يف حــال ارتكاهبــا الفعلــي قــررة املنصــوص عليهــا يف هــذا القــانون بــنفس العقوبــات امل 
ما مل ينص القـانون علـى خـالف ذلـك     جرمية يف حد ذاته الرتكاب اجلرمية التحضري يعترب  وال

  .اجنائي فعالً الرتكاب جرمية فسادلتحضري من القانون اجلنائي). وال يعترب ا ٦١(املادة 
    

    ) ٣٧و ٣٠ اننفاذ القانون (املادتاملالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إ    
ــا فاســو بــني الغرامــات البســيطة       ــراوح اجلــزاءات املفروضــة علــى جــرائم الفســاد يف بوركين تت

  والسجن ملدد طويلة.  
علــى حصــانات ألعضــاء  ١٩٩١حزيران/يونيــه  ٢مــن الدســتور الصــادر يف  ٩٦املــادة  وتــنص

مـن   ٨١مـن الدسـتور واملـادة     ٩٦ادة املـ احلصـانة عنـهم أحكـام    إجراءات رفع تنظم الربملان. و
الصادر عـن اجمللـس الـوطين االنتقـايل بشـأن قواعـد اجمللـس الـوطين          ٢٠١٤لسنة  ٣القرار رقم 

  .  على األقل موافقة ثلث أعضاء الربملاناالنتقايل. ويشترط لرفع احلصانة 
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القضـائية.  من املالحقة وعالوة على ذلك، يتمتع رئيس اجلمهورية وأعضاء احلكومة باحلصانة 
كمـة العليـا   احمل، ختـتص  ١٩٩١حزيران/يونيـه   ٢من الدستور الصـادر يف   ١٣٨ومبوجب املادة 

يـز  الدسـتور، يف حـني جت   ددهاالـيت حيـ  االت مبحاكمة رئيس اجلمهورية وأعضاء احلكومة يف احل
أربعـة أمخـاس   اجلمهوريـة بشـرط موافقـة    من الدستور توجيه االهتام لـرئيس   ١٣٩املادة أحكام 

  .  موافقة ثلثي النوابفتشترط ، ألعضاء احلكومةبالنسبة أمَّا اب اجلمعية الوطنية، نو
إذا املــدعي العــام ملــزم بإقامــة الــدعوى اجلنائيــة أنَّ وليســت املالحقــات القضــائية إلزاميــة. بيــد 

مـــن قـــانون  ٩٨(املـــادة  فســـاد معلومـــةالعليـــا عــن وقـــائع  هيئـــة الرقابـــة كشـــفت تقـــارير  مــا 
  .  الفساد)  مكافحة

 ١٣٦وتــرد يف قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة القواعــد املنظمــة لالحتجــاز رهــن احملاكمــة (املــادة    
  وما يليها).   ٦٨٩يليها) واإلفراج املبكر أو املشروط (املادة   وما

نيسـان/أبريل   ٢٨الصـادر يف   ١٩٩٨لسـنة   ١٣وما يليها من القانون رقـم   ١٤١وختول املادة 
سـلطة املختصـة صـالحية وقـف املوظـف املسـتهدف بالـدعوى        بشأن اخلدمـة املدنيـة لل   ١٩٩٨
  .  أيضاًنقله مع وقفه عن العمل أو نقله أو عن العمل اجلنائية 

اإلدانة بارتكاب جرمية من جـرائم الفسـاد، جيـوز للمحكمـة أن حتظـر علـى املوظـف         يف حالو
 ٨٢ت (املـادة  أو شغل املناصب العامـة لفتـرة ال تتجـاوز مخـس سـنوا     ممارسة مهام عمله املدان 

  من قانون مكافحة الفساد). واإلجراءات التأديبية مستقلة عن اإلجراءات اجلنائية.  
فصـال عـن إعـادة إدمـاج      ٢٠١٦-٢٠١٤ويتضمن مشروع خطة العمل ذات األولوية للفتـرة  

إعـادة إدمـاج   هبـدف املسـاعدة علـى    تعليميـا واجتماعيـا ومهنيـا،    بعد تأهيلهم السجناء املدانني 
  .  يف اجملتمع من الناحية االجتماعية واملهنية سجناءهؤالء ال

مـن قـانون    ٨١املـادة  مـن خـالل أحكـام    مـن االتفاقيـة    ٣٧املـادة   أحكـام  ذ بوركينا فاسووتنف
مـع سـلطات   من العقوبة أو ختفيفهـا إذا مـا تعـاونوا    إعفاء األشخاص يز مكافحة الفساد اليت جت

  إنفاذ القانون.  
    

    )٣٣و ٣٢ ان (املادتمحاية الشهود واملبلغني    
ــة الشــهود واخلــرباء واملــبلغني والضــحايا معمــول هبــا مــن خــالل أحكــام املــواد       ٧٦  أحكــام محاي

مــن قــانون مكافحــة  ٧٧مــن قــانون مكافحــة الفســاد. وال توجــب املــادة  ٩٣و ٩٢و ٩١و ٧٧و
مــن  ٢  رةالفســاد تغــيري حمــال إقامــة الشــهود، علــى النحــو املقتــرح يف الفقــرة الفرعيــة (أ) مــن الفقــ  

ــد   ٣٢ املــادة ــة. بي ــاوين   أنَّ مــن االتفاقي ــة الشــهود وعن ــة ســكنهم املعلومــات املتعلقــة هبوي حممي
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 أيضـــاًمـــن قـــانون مكافحـــة الفســـاد. وتنطبـــق هـــذه األحكـــام   ٩٣و ٩٢و ٩١للمـــواد  وفقـــاً
مـا أن يتقـدم    مـن جرميـة   أضـري شخص يدعي أنه يِّ . وميكن ألشهوداًباعتبارهم الضحايا  على

عــن األضــرار قاضــي التحقيــق، يف ســياق شــكواه، مــن أجــل رفــع دعــوى لتعويضــه بطلــب إىل 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ٨٤(املادة  حلقت به  اليتاجلنائية 
ــاك  ــالغ عــن أفعــال الفســاد.       أيضــاًوهن ــابع للشــرطة يســتخدم لإلب خــط هــاتفي للمســاعدة ت
  .املبلغنيضمان سرية هوية   وميكن

    
    ) ٤٠و ٣١ انادرة؛ السرية املصرفية (املادتالتجميد واحلجز واملص    

مبصـادرة   يف حال اإلدانة بارتكاب اجلرائم اليت يشـملها قـانون مكافحـة الفسـاد، تـأمر احملكمـة      
ــة       ــة العامـ ــاحل اخلزانـ ــروعة لصـ ــري املشـ ــات غـ ــرادات واملمتلكـ ــاًاإليـ ــام األ وفقـ ــادةحكـ  ٨٣ ملـ

  قوق األطراف الثالثة احلسنة النية.حبسترداد املوجودات أو الدعاوى املرفوعة الاملساس ب  دون
املصادرة يف أعقـاب اإلدانـة جبرميـة    عمليات  من قانون مكافحة غسل األموال ٣٩وتنظم املادة 

  غسل األموال.
لوائح أساسية لتنظيم إدارة األموال املتحفظ عليها منصـوص عليهـا    وتوجد لدى بوركينا فاسو

مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال،  ٣٤واملــادة  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة ٩٣يف املــادة 
. وتتـوىل السـلطات القضـائية إدارة    ليس لديها بعد هيكل مؤسسي يضطلع بتلك املهمـة  ولكن

  املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة.
مـن القـانون اجلنـائي، تسـتهدف املصـادرة األشـياء الـيت اسـتخدمت أو أريـد           ٥٥ومبوجب املـادة  
جيـوز،     ارتكاب اجلرمية، واألشياء اليت متثل عائدات متأتية منها. ولكن يبدو أنـه ال استخدامها يف

عنــد حتويــل كــل أو بعــض عائــدات اجلــرائم إىل ممتلكــات أخــرى أو تبديلــها مبمتلكــات أخــرى،  
إخضــاع تلــك املمتلكــات إىل التــدابري املشــار إليهــا يف هــذه املــادة بــدال مــن العائــدات الفعليــة.      

اته، ال جيوز فيما يبدو، عند خلط عائدات اجلرائم مبمتلكات مكتسبة مـن مصـادر   النحو ذ  وعلى
  مشروعة، إخضاع تلك املمتلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة.

مــن خــالل أحكــام   ) مــن االتفاقيــة  ٨( ٣١املــادة  أحكــام وتنفــذ تشــريعات بوركينــا فاســو   
  ).ظهور عالمات الثراء غري املشروعد (من قانون مكافحة الفسا ٦٣  املادة

  من قانون مكافحة الفساد حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.   ٨٣وحتمي املادة 



 

8 V.16-04762 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28 

مـن املرسـوم    ٢٥العليـا (املـادة   الرقابـة  بالسرية املصـرفية يف مواجهـة هيئـة    ستظهار وال ميكن اال
ــم  ــة  بشــأن  ٢٠٠٨لســنة  ١٦٠رق ــة الرقاب ــا). كمــا جيــوز لقا هيئ ــزم  العلي ــق أن يل ضــي التحقي

الســرية املهنيــة ســتظهار مبقتضــيات املصــارف العاملــة يف البلــد بــالرد؛ وال ميكــن للمصــارف اال
  من قانون اإلجراءات اجلنائية).   ٨٣إىل  ٧٦؛ واملواد من ٥٩(املادة  هطلباتلرفض االمتثال ل

    
    ) ٤١و ٢٩ انلتقادم؛ السجل اجلنائي (املادتا    

قــادم يف اجلــنح بــثالث ســنوات. وتعتــرب مجيــع اجلــرائم املنصــوص عليهــا  حيــدد القــانون فتــرة الت
فترة التقادم مـن تـاريخ ارتكـاب اجلرميـة.     يبدأ احتساب قانون مكافحة الفساد من اجلنح. و يف
يوقـف احتسـاب فتـرة    بعض اجلرائم، مثل اإلثراء غري املشروع، تعترب جرائم مستمرة. وأنَّ  بيد

  الدعوى اجلنائية.  ات معينة للتحقيق يف اجلرائم وبدء التقادم يف حال اختاذ إجراء
وبصرف النظر عن أحكام قانون اإلجراءات اجلنائيـة، ال ختضـع الـدعاوى اجلنائيـة والعقوبـات      

عائــدات نقــل يف حــال للتقــادم املتعلقــة بــاجلرائم املنصــوص عليهــا يف قــانون مكافحــة الفســاد   
  اجلرمية إىل خارج اإلقليم الوطين.  

  من االتفاقية بشأن السجل اجلنائي.   ٤١املادة أحكام بوركينا فاسو  ومل تنفذ
    

    ) ٤٢الوالية القضائية (املادة     
مـن القـانون    ٤(املـادة   املرتكبـة يف إقليمهـا  بوركينا فاسو واليتها القضائية علـى اجلـرائم   تبسط 

  على السفن والطائرات.   يهذا ال يسر اجلنائي)، ولكن
 ٤ (املــادة مــا يتعــرض لــه أو يرتكبــه مواطنوهــا مــن اجلــنح  ضــائية علــىواليتــها القتبســط كمــا 
بـدال مـن تسـليمهم.    قضـائيا   هامالحقة مواطنيعلى والية الالقانون اجلنائي). ويشمل ذلك  من

مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال الواليــة القضــائية    ٤٤املــادة تبســط وعــالوة علــى ذلــك،  
شــخص طبيعــي أو اعتبــاري،    لــيت يرتكبــها أيُّ اأحكامــه اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف    علــى

ــرف ــارج اإلقلـــيم الـــوطين،          بصـ ــره الرئيســـي، حـــىت خـ ــن جنســـيته أو مكـــان مقـ النظـــر عـ
إحـــدى الـــدول األعضـــاء يف االحتـــاد االقتصـــادي  داخـــل اجلرميـــة مســـرح يكـــون  أن شـــريطة
  لغرب أفريقيا.  والنقدي
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    ) ٣٥و ٣٤ انعواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادت    
عقد أو معاملـة   أيَّأنَّ أن تعلن ، من قانون مكافحة الفساد ٨٧املادة جيوز للمحاكم، مبوجب 

أو ترخيص أو امتياز أو تصريح يعد الغيا وباطال إذا كان ناجتا عن ارتكـاب جرميـة منصـوص    
ــق           ــا يتعل ــة. وفيم ــنة الني ــة احلس ــراف الثالث ــوق األط ــانون، دون املســاس حبق ــذا الق ــا يف ه عليه

ــومي، يـــنص املرســـوم رقـــم  با ــتراء العمـ ــنة  ١٧٣الشـ ــعلـــى  ٢٠٠٨لسـ ــررة زاءات اجلـ يف املقـ
  وما يليها). ١٥٥الرابع: املخالفات واجلزاءات (املادة   الفصل

وكمـة  لجمعيـات العاملـة يف جمـايل احل   جيـوز ل مـن قـانون مكافحـة الفسـاد،      ٩٧ومبوجب املادة 
ــوق اإلنســان، باإلضــافة إىل األشــخاص    الرشــيدة  ــوحق ــة  ذكورين امل ــرة الفرعي ــن  ١يف الفق م

أضـرار  أيِّ وى مدنيـة للمطالبـة بـالتعويض عـن     ارفع دع ،من قانون اإلجراءات اجلنائية ٢ املادة
  .جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف أحكام هذا القانونأيِّ قد تنشأ عن ارتكاب 

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

ــل  ــق يف     تتمث ــن التحقي ــؤولة ع ــانون املس ــاذ الق ــائع ســلطات إنف ــو   وق ــا فاس ــاد يف بوركين الفس
 يف حـال . وحتقـق الشـرطة والـدرك يف جـرائم الفسـاد. و     هيئة الرقابة العلياالشرطة والدرك و يف

 هيئـة الرقابـة العليـا   تنازع االختصاصات، تكـون النيابـة العامـة هـي صـاحبة القـرار. وال تتمتـع        
الرقابـة  هيئـة  ا أفـادت بـه   ملـ  وفقـاً املالحقة القضائية. وتتبع النيابة العامـة وزارة العـدل. و   بسلطة
  .القضائية يف مرحلة املالحقةعراقيل تعوقها  يف كثري من احلاالت قضايا الفسادواجه ت ،العليا

خمصصـة هلـا،   وللهيئـة ميزانيـة    )٣(.ويف الوقت احلايل، تتبع هيئة الرقابة العليا مكتب رئيس الـوزراء 
امسهـا إىل اهليئـة    مبا يضمن هلا االستقالل املايل. ومن اإلصالحات املزمع إدخاهلا علـى اهليئـة تغـيري   

تزويــد اهليئــة  واهلــدف مــن هــذه اإلصــالحات )٤(العليــا ملراقبــة شــؤون الدولــة ومكافحــة الفســاد،
فحــة الفســاد بتشــريعات أفضــل تكفــل حســن تنظيمهــا وكفــاءة تشــغيلها وزيــادة فعاليتــها يف مكا

ختصـيص حـد أدىن مـن مـوارد امليزانيـة      أنَّ واجلرائم املماثلـة. ومحايـة املـبلغني مكفولـة. وال ريـب      
  هليئة الرقابة العليا، وغريه من التدابري املتخذة يف هذا الشأن، سوف يضمن استقالليتها.  

                                                         
 ن الثاين/تشري ٢٤الصادر عن اجمللس الوطين االنتقايل يف  ٢٠١٥لسنة  ٨٢للقانون األساسي اجلديد رقم  وفقاً  )٣(  

. ومن مث أصبحت تتمتع مجهورية العليا ومكافحة الفساد مؤسسةهيئة الرقابة ، أصبحت ٢٠١٥نوفمرب 
 باالستقاللية اإلدارية ومل تعد ملحقة مبكتب رئيس الوزراء.

تشرين  ٢٤الصادر عن اجمللس الوطين االنتقايل يف  ٢٠١٥لسنة  ٨٢ينص القانون األساسي اجلديد رقم   )٤(  
عن اإلصالحات األخرى املذكورة من أجل ضمان استقاللية  على هذا االسم، فضالً ٢٠١٥نوفمرب الثاين/

 املؤسسة وفعاليتها.
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وركينـا فاسـو، وهـي    ووحدة معاجلة املعلومات املالية الوطنية هي جهاز االسـتخبارات املاليـة يف ب  
  ساعة. ٤٨هيئة إدارية تتمتع باالستقاللية التشغيلية، وهلا صالحية األمر بتجميد املعامالت ملدة 

  ا يف التشريع.تام وال تزال استقاللية سلطات إنفاذ القانون غري مكرسة تكريساً
ــة  احلصــول علــى معلومــات عــن القضــايا املنظــورة أمــام احملــاكم    صــعوبة و مــن العراقيــل املعوق
  مكافحة الفساد.على لتعاون بني السلطات الوطنية ل
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة   - ٢- ٢  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة:فيما يلي أهم 

بانتظـام القضـايا الـيت    حترص هيئة الرقابة العليا، منذ عـدة سـنوات، علـى أن ترصـد       •  
قدرات النيابة العامة علـى  يف  قصوراًالرصد تبينت من هذا وقد . احملاكمحتيلها إىل 

  الفساد؛مالحقة قضايا 
اهليئـة العليـا ملكافحـة    مبـا فيهـا   النيجر والسـنغال،  اهليئات املناظرة هلا يف دعت اهليئة   •  

الفساد واجلرائم املماثلة يف النيجر واملكتب الـوطين ملكافحـة االحتيـال والفسـاد يف     
ــران  اءإلجــرالســنغال،  ــا اســتعراض أق ــم املتحــدة املعــين     هل ــدعم مــن مكتــب األم ب

ــات        ــت التقييمـ ــائي. وأتاحـ ــدة اإلمنـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــة وبرنـ ــدرات واجلرميـ باملخـ
ا، دسـتوري  واملناقشات اليت نتجت عن هذا االستعراض للهيئة اقتراح منحهـا وضـعاً  

  أساسي جديد يكفل هلا مزيدا من االستقاللية؛ قانون وصياغة
ــها اجملتمــع املــدين،  ت مؤسســاتأســهم  •   ــة ملكافحــة الفســاد يف    ومن الشــبكة الوطني

 الصـادر  ٢٠١٥ لسـنة  ٤بوركينا فاسو، يف صياغة واعتماد مشـروع القـانون رقـم    
ــوطين اجمللــس عــن ــع بشــأن االنتقــايل ال ــه الفســاد من ــا يف ومكافحت ســو. فا بوركين

  ؛كبرياالتفاقية إىل حد هذا النص التشريعي املبتكر القانون احمللي مع   ويوائم
االسـتعراض القطـري يف بوركينـا فاسـو مبشـاركة كاملـة مـن اجملتمـع املـدين           أجري  •  

  .ةوالقطاع اخلاص، إىل جانب ممثلي املؤسسات العام
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    يات اليت تواجه التنفيذ التحدِّ  - ٣- ٢  
  يوصى بأن تقوم بوركينا فاسو مبا يلي:

  
    عموميات    

تخصصة يف الشؤون االقتصادية واملاليـة،  املنائية اجلعدالة لمن أجهزة اإنشاء سلسلة   •  
وكــذلك وضــع إطــار للتنســيق بــني مجيــع اجلهــات الفاعلــة املشــاركة يف مكافحــة    

داخـل جهـاز النيابـة     وصـل القضـائي، وتعـيني جهـات     النظـام الفساد، مبـا يف ذلـك   
  العامة من أجل رصد القضايا املتعلقة بالسلطات الرقابية؛

ــادرة  •   إىل وضــع مشــاريع قــوانني لتنظــيم أوضــاع القضــاة واجمللــس األعلــى للقضــاء      املب
علـى أن تـدرج يف أحكامهـا مـواد      )٥(وتنظيم هيئة الرقابة العليا واعتمادهـا دون إبطـاء؛  

  )٦(األموال؛ التوجيه الصادر عن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن غسل
    

    التجرمي وإنفاذ القانون    
ــاد  •   ــا      اعتم ــا يف امل ــة املنصــوص عليه ــذي حيــدد العتب ــن ٦٣ دةمرســوم تنفي ــانون م  ق

وباإلضافة إىل ذلك، اعتماد قانون يطبـق نظـام إقـرارات الذمـة      )٧(؛الفساد مكافحة
 قـانون  مـن  الثـاين  اجلزء منالثاين إىل السادس  من الفصولاملالية املنصوص عليه يف 

  ؛)٢٠دة املا( الفساد مكافحة
املعنيـة  الوطنيـة  الوحـدة  احملالـة إليهـا مـن    بالغـات  البـالتحقيق يف  العامـة   إلزام النيابـة   •  

  ؛)٢٣(املادة اجلناة قضائيا  ومالحقة املالية املعلوماتعاجلة مب
يبـدأ   أالَّعلـى  جرائم الفسـاد حتديـدا،    يف حالأو بوجه عام و/ زيادة فترات التقادم  •  

  ؛)٢٩(املادة  ةمن وقت اكتشاف اجلرميإالَّ  التقادمفترة احتساب 
النظــر يف تبســيط إجــراءات رفــع احلصــانة عــن أعضــاء الربملــان وتوجيــه االهتــام إىل     •  

  ؛))٢( ٣٠ املادةالوزراء ورئيس الدولة (

                                                         
 .واعتمدت مشاريع القوانني الثالثة املشار إليها وضعتبعد الزيارة القطرية،   )٥(  

در عن اجلماعة االقتصادية لدول التوجيه الصاإلدراج  بعد الزيارة القطرية، اعتمد جملس الوزراء مشروع قانون  )٦(  
 وأحاله إىل اجلمعية الوطنية. يف التشريعات غرب أفريقيا

 يف املائة من الدخل املشروع. ٥بعد الزيارة القطرية، حددت العتبة املذكورة بنسبة   )٧(  
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وقضــاة التحقيــق عــن طريــق حظــر إصــدار تعليمــات النيابــة العامــة تعزيــز اســتقالل   •  
بالتـذرع   هم نقلـ شفوية من وزارة العدل إىل املـدعني العـامني؛ وجتنـب التعسـف يف    

وتعزيز اسـتقالل اجمللـس األعلـى للقضـاء، وال سـيما باسـتبعاد        ؛"مبقتضيات العمل"
  ؛))٣( ٣٠(املادة  عضويتهرئيس اجلمهورية ووزير العدل من 

 ٤ تعديل التشريعات املتعلقة بالتجميد واحلجز واملصـادرة كـي تتفـق مـع الفقـرات       •  
  االتفاقية؛ من ٣١ املادة من ٦و ٥و

  االتفاقية؛ من ٣٢ دةللما وفقاًاحلماية املادية للشهود  زيزتع  •  
ــز  •   ــأمني رئيســها       تعزي ــد اســتقالليتها وت ــا بتوطي ــة العلي ــة الرقاب ــيس هيئ  الوحــدةورئ

صــــالحيات  هــــا؛ ومنحمــــن العــــزل املعلومــــات املاليــــة مبعاجلــــة املعنيــــة الوطنيــــة
ختصـيص   قـل تقـدير  أ، أو علـى  القضـائية  الشـرطة اجلنائيـة واملالحقـة   أعمال  ممارسة

 املعنيـة  الوطنيـة  وحـدة الهـا ومـع   داخل جهـاز النيابـة العامـة للتنسـيق مع    جهة وصل 
    ؛)٣٦عاجلة املعلومات املالية (املادة مب

  ؛)٣٨إطار للتنسيق بني السلطات الوطنية يف جمال مكافحة الفساد (املادة  إنشاء  •  
  )).١( ٤٢(املادة  لوالية القضائية اإلقليميةلالسفن والطائرات  إخضاع  •  

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

  أشارت بوركينا فاسو إىل االحتياجات التالية من املساعدة التقنية:
تــوفري تــدريب علــى مكافحــة الفســاد لضــباط الشــرطة اجلنائيــة والقضــاة املتخصصــني    •  

يئة الرقابة العليا وجهازي الشرطة والنيابة العامـة، علـى أن يشـمل    اجلدد العاملني يف ه
  ذلك إجراء التحقيقات املالية وأساليب التحري اخلاصة املنصوص عليها يف االتفاقية؛

لتنفيـذ قـانون مكافحـة الفسـاد ومشـروع القـانون       املساعدة على صـوغ مرسـومني     •  
ا وتنظيمهــا وتشــغيلها بعــد وتشــكيله هيئــة الرقابــة العليــااألساســي بشــأن ســلطات 

  ؛  االنتقايلاعتماده من جانب اجمللس الوطين 
، صــحتها إنشــاء نظــام جلمــع إقــرارات الذمــة املاليــة والتحقــق مــن   املســاعدة علــى  •

  .مالنظاذلك حوسبة يشمل   مبا
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    : التعاون الدويل عالفصل الراب  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض   - ١- ٣  

  نقل اإلجراءات اجلنائية  ؛نقل األشخاص احملكوم عليهم ؛رمنيتسليم اجمل    
    ) ٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 

اتفاقية اجلماعة االقتصادية لـدول  أحكام تسليم املطلوبني مبوجب تنظم بوركينا فاسو عمليات 
؛ وقـــانون تســـليم ١٩٩٤آب/أغســـطس  ١املؤرخـــة غـــرب أفريقيـــا بشـــأن تســـليم املطلـــوبني 

)؛ وقــانون مكافحــة ١٩٢٧(املشــار إليــه فيمــا بعــد باســم قــانون ســنة   ١٩٢٧املطلــوبني لســنة 
  االتفاقية أساسا قانونيا للتسليم.كما تعترب وما يليها).  ٦٩غسل األموال (املادة 

  وال تشترط بوركينا فاسو وجود معاهدة للتسليم.  
أنَّ بيـد   ، تشترط ازدواجية التجرمي يف مجيع األحوال.١٩٢٧من قانون سنة  ٤ومبوجب املادة 

 ازدواجية التجرمي حتدد بطريقة تتسم باملرونة، على أساس الفعل األساسي اجملرم. وعلـى الـرغم  
من عـدم وجـود قواعـد منظمـة لتسـليم املطلـوبني بشـأن جـرائم ال تسـتويف شـرط احلـد األدىن            

  يف املمارسة العملية.  للعقوبة، لكنه هذا ممكن 
) مـن اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية     ١( ٤لسياسـية (املـادة   وال جيوز تسليم املطلوبني يف اجلـرائم ا 

) مـن تلــك  ٣( ٤ألحكـام املـادة    وفقـاً لـدول غـرب أفريقيـا بشـأن تسـليم املطلـوبني). غــري أنـه        
ــة، ال ــو أيــ    االتفاقي ــا فاس ــرب بوركين ــة   تعت ــال اجملرم ــن األفع ــاًا م ــاد    وفق ــة مكافحــة الفس التفاقي

  سياسية.    جرمية
مـدة العقوبـة القصـوى عـن سـنتني،       تقلَّ ، يشترط أال١٩٢٧َّنون سنة من قا ٤ومبوجب املادة 

األمر الذي ينطبق على معظم اجلرائم اليت تشملها االتفاقية وليس مجيعها. ومع ذلك، وبـالنظر  
االتفاقيــة تعتــرب أساســا قانونيــا، ميكــن تســليم املطلــوبني يف مجيــع اجلــرائم الــيت تشــملها     أنَّ إىل 

من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا بشـأن تسـليم       ٢٠ادة االتفاقية. وتكرس امل
  املطلوبني قاعدة التخصيص.  

ــلتبســيط اإلوال توجــد أحكــام  البــاب  االحتجــاز رهــن احملاكمــة يف نظم القــانون جــراءات. وي
مـن قـانون مكافحـة     ٧٢ومـا يليهـا) واملـادة     ١٣٦من قانون اإلجراءات اجلنائية (املادة السابع 

  ل األموال.غس
بوركينـا فاسـو أرسـت مبـدأ الشخصـية اإلجيابيـة مـن        أنَّ وال تسلم بوركينا فاسو رعاياها. بيد 

  من القانون اجلنائي).   ٤أجل االمتثال ملبدأ التسليم أو احملاكمة (املادة 



 

14 V.16-04762 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.28 

وتــنص بعــض املعاهــدات الثنائيــة علــى إنفــاذ العقوبــة املفروضــة مبقتضــى القــانون احمللــي يف          
  البة.الط  الدولة

ــبباً   ــز س ــد التميي ــ ويع ــرفض التســليم  إلزامي ــاًا ل ــادتني  وفق ــة    ٥) و٢( ٤للم ــة اجلماع ــن اتفاقي م
ــزام كتــايب بالتشــاور      ــا بشــأن تســليم املطلــوبني. وال يوجــد الت االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

مـن اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية      ٩الدولة الطالبة قبل رفض طلب التسـليم. وتسـمح املـادة     مع
  .  الضريبية لدول غرب أفريقيا بشأن تسليم املطلوبني بتسليم املطلوبني يف اجلرائم

  ومل تربم بوركينا فاسو معاهدات بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم.  
ــة،    ــة  تطبــق الســلطات أحكــام  وفيمــا يتعلــق بنقــل اإلجــراءات اجلنائي الفصــل الرابــع مــن اتفاقي
بشـأن املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة والفصـل       اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا    
  الثاين من قانون مكافحة غسل األموال.

    
    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا   أحكام تنظم املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى 
وقــانون مكافحــة  ١٩٩٢متوز/يوليــه  ١ ؤرخــةئل اجلنائيــة املبشــأن املســاعدة املتبادلــة يف املســا 

وما يليها). وعالوة على ذلـك،   ٥١) وقانون مكافحة غسل األموال (املادة ٩٩الفساد (املادة 
ميكن أن تطبق بوركينا فاسو االتفاقيـة مباشـرة. ومـع ذلـك، ال تشـترط بوركينـا فاسـو وجـود         

  ونية املتبادلة.  املساعدة القانلموافقة على طلبات معاهدة ل
وبإمكــان بوركينــا فاســو تقــدمي املســاعدة جلميــع األغــراض املنصــوص عليهــا يف االتفاقيـــة،          

تعـارض  مـا مل ت  اإلجراءات املتخـذة ضـد األشـخاص االعتبـاريني    يشمل املساعدة على تنفيذ  مبا
املسـاعدة   من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا بشـأن   ٢مع القانون احمللي (املادة 

  من قانون مكافحة الفساد).   ٩٩و ٨٥املتبادلة يف املسائل اجلنائية واملادتان 
وميكن أن تتبـادل بوركينـا فاسـو املعلومـات السـرية وأن حتـافظ علـى سـرية املعلومـات املتلقـاة           

مــن قــانون مكافحــة الفســاد. وحــىت اآلن،    ١١٤و ١٠٢دون طلــب مســبق مبوجــب املــادتني  
  اسو معلومات دون طلب مسبق.تنقل بوركينا ف  مل

ــن ت   ــدأ، ميكـ ــن حيـــث املبـ ــادل ومـ ــة   بـ ــاس االتفاقيـ ــى أسـ ــة علـ ــاعدة القانونيـ ــن  املسـ ــزل عـ مبعـ
  التجرمي.    ازدواجية
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من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا بشـأن املسـاعدة املتبادلـة       ١٣وتتناول املادة 
ألغـراض التعـرف علـى اجلنـاة أو اإلدالء     يف املسائل اجلنائية مسـألة نقـل األشـخاص احملتجـزين     

  بالشهادة. وعالوة على ذلك، تنفذ هذه املادة عن طريق تطبيق االتفاقية مباشرة.  
ووزارة العــدل هــي الســلطة املركزيــة. وتتلقــى بوركينــا فاســو الطلبــات باللغــات الفرنســية          

ــوات الدبلوماســية. وميكــن يف احلــاالت      ــة مــن خــالل القن ــة والعربي ــه  واإلنكليزي ــة توجي العاجل
الطلبـــات عـــن طريـــق املنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة اجلنائيـــة (اإلنتربـــول) عـــن طريـــق الفـــاكس    

  اإللكتروين.  الربيد  أو
مــن اتفاقيــة اجلماعــة االقتصــادية  ٦لإلجــراءات احملــددة فيــه (املــادة  وفقــاًوميكــن تنفيــذ الطلــب 

ة). وعلــى الصــعيد القــانوين، لــدول غــرب أفريقيــا بشــأن املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــ  
يوجــد مــا مينــع عقــد جلســات االســتماع عــن طريــق التــداول بالفيــديو. ومــع ذلــك، كــثريا    ال
  .الالزمة يف هذا الشأن تتوافر املوارد التقنية  ال  ما

ــان  ــنظم املادت ــا بشــأن املســاعدة      ٩و ٨وت ــدول غــرب أفريقي ــة اجلماعــة االقتصــادية ل مــن اتفاقي
  السرية والتخصيص.   يأمبدتطبيق جلنائية املتبادلة يف املسائل ا

من اتفاقية اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا بشـأن املسـاعدة املتبادلـة        ٤وتتضمن املادة 
. أحكامهـا  املساعدة القانونية املتبادلـة مبـا يتماشـى مـع    طلبات يف املسائل اجلنائية أسباب رفض 

السـرية املصـرفية   لغـري مـا سـبب سـوى     اعدة رفـض تقـدمي املسـ   منـها   ٢ جتيز أحكام الفقـرة  الو
أيِّ املؤسسات املالية املماثلة. ويتعني ذكر األسـباب الداعيـة إىل    عمل السرية املفروضة على أو

) مـن اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب       ٥( ٤(املـادة   لتبـادل املسـاعدة  رفض أو تأجيل 
) ٤( ٤ طلـب، تلـزم املـادة   أيِّ ائية). وقبل رفـض  أفريقيا بشأن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلن

  بوركينا فاسو بالنظر فيما إذا كان ميكن منح املساعدة رهنا ببعض الشروط.  
مكفــول مبقتضــى  تســتدعيهم الــدول الطالبــة لتقــدمي األدلــة     وعــدم التعــرض للشــهود الــذين    

ــا بشــأن املســا     ١٥ املــادة ــة اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي ــة يف مــن اتفاقي عدة املتبادل
  املسائل اجلنائية.  

مــن اتفاقيــة اجلماعــة االقتصــادية لــدول  ٣٤وتتحمــل بوركينــا فاســو التكــاليف العاديــة (املــادة 
ــادة        ــنظم امل ــة). وت ــة يف املســائل اجلنائي ــا بشــأن املســاعدة املتبادل ــة   ١٦غــرب أفريقي ــن اتفاقي م

تبادلــة يف املســائل اجلنائيــة تقــدمي  اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا بشــأن املســاعدة امل  
  .  املتاحة لالطالع العام وغريها من السجالتالوثائق 
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  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة     
    ) ٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

ــول ويســتخدمان الشــبكة اآل      ــق اإلنترب ــدرك عــن طري ــة وال ــة يتعــاون جهــازا الشــرطة الوطني من
مـع سـلطات    هيئـة الرقابـة العليـا   ). وتتعـاون  I-24/7( االتصاالت الشرطية العـاملي بنظام اخلاصة 

عضـو يف شـبكة   وهـي  مكافحة الفساد األخرى، ولكنها مل تربم اتفاقات مع سـلطات أخـرى.   
  املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيا.

علومـات املاليـة املعلومـات مـع وحـدات االسـتخبارات       عاجلة املمب املعنية الوطنية الوحدة وتتبادل
، وتستخدم شبكة إيغمونـت  ٢٠١٣عضو يف جمموعة إيغمونت منذ عام هي املالية األخرى. و
سبعة اتفاقات تعاون مع وحـدات االسـتخبارات املاليـة يف بلجيكـا      وحدةعت الاآلمنة. وقد وقَّ

  وفرنسا وموناكو وغانا ونيجرييا وغابون واملغرب.  
فاسـو   كن تشكيل أفرقة حتقيق مشتركة على أسـاس االتفاقيـة. ويف الواقـع، نفـذت بوركينـا     ومي

الوقـــود علـــى هـــذا األســـاس تـــهريب والنيجـــر عمليـــة مشـــتركة هتـــدف إىل تفكيـــك شـــبكة ل 
  .٢٠١٢  عام  يف

ــادة   ــع أســاليب التحــري اخلاصــة       ٩٠وتســمح امل ــانون مكافحــة الفســاد باســتخدام مجي مــن ق
ة، مبا يف ذلك التسليم املراقب. وتعترب األدلـة املسـتمدة مـن اسـتخدام تلـك      املذكورة يف االتفاقي

  السارية.  للوائح التنظيمية  وفقاًاألساليب مقبولة 
    

    دة التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
ــبكة          •   ــك شـ ــدف إىل تفكيـ ــتركة هتـ ــة مشـ ــر عمليـ ــو والنيجـ ــا فاسـ ــذت بوركينـ نفـ

. واحـداً  فريـق مشـترك قـدم تقريـراً    ىل تنفيـذها  تو. و٢٠١٢ امالوقود يف ع تهريبل
ــوُن ــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد      فِّ ــة األم ــق املشــترك باســتخدام اتفاقي ذ هــذا التحقي

  كأساس قانوين.  
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ   - ٣- ٣  
  يوصى بأن تقوم بوركينا فاسو مبا يلي:

ــى  مواصــلة   •   ــاد تشــريع العمــل عل ــوبني واملســاعدة  بشــأن تســليم امل  شــامل اعتم طل
أحكــام مجيــع العناصــر الــيت تنظمهــا  مــع احلــرص علــى تضــمينه  القانونيــة املتبادلــة؛ 

  ؛)٤٦و ٤٤ اناالتفاقية (املادت
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ا لتســليم قانونيــ بوركينــا فاســو تعتــرب االتفاقيــة أساســاً    أنَّ إبــالغ األمــني العــام بــ     •  
  ؛)٦رة الفق ،٤٤املطلوبني (املادة 

ــق  •   ــى    إجــراءات مبســطة   تطبي ــيت يوافــق فيهــا الشــخص املطلــوب عل يف احلــاالت ال
  ؛)٩رة الفق ،٤٤التسليم (املادة 

 ،٤٤علـى إجـراء مشـاورات مـع الدولـة الطالبـة قبـل رفـض التسـليم (املـادة            النص  •  
  ؛)١٧رة الفق

  ؛)٤٥يف إمكانية إبرام اتفاقات بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة  النظر  •  
ة نقـل املعلومـات إىل الـدول األطـراف األخـرى دون طلـب مسـبق        النظر يف إمكاني  •  

  ؛)٤ الفقرة ،٤٦(املادة 
تنفيــذ طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف أقــرب وقــت ممكــن وتقليــل متوســط     •  

  ).٢٤رة الفق ،٤٦(املادة  لتنفيذهاالوقت الالزم 
    

    سني تنفيذ االتفاقية االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت حددت من أجل حت  - ٤- ٣  
  أشارت بوركينا فاسو إىل االحتياجات التالية من املساعدة التقنية:  

تقدمي الدعم يف جمـال املسـاعدة القانونيـة بغيـة تيسـري كشـف املوجـودات املسـروقة           •  
  .ااخلارج واسترداده  يف

 


