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  فريق استعراض التنفيذ
 الدورة الثامنة

 ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٣- ١٩فيينا، 
  من جدول األعمال  ٢البند 

 استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
     

      خالصة وافية    
      األمانةرة من مذكِّ    
     إضافة    
  احملتويات

الصفحة
 ٢.......................................................................................... خالصة وافية -ثانياً 

 ٢...........................................................................................  غينيا 
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    خالصة وافية  -ثانياً  
    غينيا    

املتحدة  يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم غينيامقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي ل  - ١  
    ملكافحة الفساد

 ٢٠٠٥ متوز/يوليــه ١٣علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد (االتفاقيــة) يف غينيــا وقَّعــت 
  .٢٠١٣أيار/مايو  ٢٩يف لألمم املتحدة لدى األمني العام يها أَودعت صكَّ تصديقها علو

حبلـول هنايـة    امـد عُت، اللـذان ا قانون اإلجراءات اجلنائيـة اجلديـد  والقانون اجلنائي اجلديد وقد نصَّ 
بشـأن   ٢٠٠٧تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٤خ املـؤرَّ  L/2006/010/ANوالقانون رقـم   ،٢٠١٦عام ال

، علــى جتــرمي بعــض األفعــال اجملرَّمــة مبقتضــى االتفاقيــة مكافحــة غســل األمــوال يف مجهوريــة غينيــا
يل بشـأن  وَّمشـروع قـانون أ  وجـود  طريـة  الزيـارة القُ  . ورصد االستعراض أثناءومالحقة مرتكبيها

مشـروع قـانون مكافحـة    "(يشـار إليـه فيمـا بعـد بــ      املتصلة بهمنع وكشف وقمع الفساد واجلرائم 
يف هــذا وجــود ســوابق  عــدم نَّأإالَّ . ٢٠١٦آذار/مــارس شــهر  يف ،يف مجهوريــة غينيــا الفســاد")

  .يف املمارسة العملية استعراض مفصل لتنفيذ االتفاقيةالشأن جعل من املتعذر إجراء 
اجلماعـة االقتصـادية لـدول    يف مـة مواءمـة قـوانني األعمـال يف أفريقيـا و     منظَّترب غينيا عضواً يف وُتع

  غرب أفريقيا.  
حجيـة أعلـى   ، افـور نشـره  اليت ختضع للتصديق أو املوافقة حسب األصول،  عاهداتوتكتسب امل

  مباشرة.ق تطبَّ هيلذلك، فتبعاً من الدستور). و ١٥١(املادة  من حجية القوانني احمللية
، مكافحـة الفسـاد  الـيت ستضـطلع مبهـام    هيكل املؤسسـات   استحداث تعكف علىوال تزال غينيا 

خـالل  كانت اهليئتان الرئيسيتان املعنيتان مبكافحـة الفسـاد   ومع ذلك،  .وعلى حتديد اختصاصاهتا
  :االزيارة القطرية مه

مبوجــــــب املرســــــوم رقــــــم الــــــيت أنشــــــئت كافحــــــة الفســــــاد ملالوكالــــــة الوطنيــــــة   -   
D/2012/132/PRG/SGG َّتابعـاً   جهـازاً بوصفها  ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١٢خ املؤر

يف جمـال  السياسـة الوطنيـة    صـوغ  يفمهمتـها الرئيسـية   وتتمثـل   .اجلمهوريـة  كتب رئـيس مل
  يف جمال منع الفساد وكشفه وقمعهأنشطة  جنازوإ ارصد تنفيذهو ةالرشيد دارةإلا

ــدة   -   ــةالوالوحــ ــة  طنيــ ــز املعلومــــات املاليــ ــئتلتجهيــ ــوم  مبقتضــــى ، الــــيت أُنشــ املرســ
D/2015/049/PRG/SGG ــؤرَّخ ــوىل الوحــدة  و .٢٠١٥نيســان/أبريل  ٢ امل ــاًتت  أساس

  .تهاومعاجل هاوحتليل التقارير عن املعامالت املشبوهة ية تلقيمسؤول
    

    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات على   - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
 مــن القــانون اجلنــائي اجلديــد  ٧٧١املــادة (مبقتضــى  جمــرَّمرشــو املــوظفني العمــوميني الــوطنيني  

يف القـانون اجلنـائي مبتطلبـات    الـوارد  التعريـف اجلديـد   يفي و )،التعدين قانونمن  ١٥٤ املادةو
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مل يكن قد بـدأ  طرية ولزيارة القُقد اعُتمد للتو أثناء ا القانون اجلنائيكان االتفاقية. ومع ذلك، 
  .فعليا بعُد العمل به

يف فهوم املـوظفني العمـوميني الـوطنيني واألجانـب     مكافحة الفساد تعريفاً ملقانون ويورد مشروع 
  .)١١و ١٠قائمة حصرية (املادتان  شكل

 ٧٧٢(املـادة   وظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العموميـة م رشو املوقد ُجرِّ
 نيالتعـريف  د أنَّبيْـ  .)الفسـاد مكافحـة  مشـروع قـانون   مـن   ١٢واملـادة  القانون اجلنائي اجلديد من 

الفســاد مكافحــة مشــروع قــانون  النصَّــني املــذكورين غــُري متطــابقني متامــاً، ذلــك أنَّيف  ينالــوارد
 اعتماده. لدى ملقانون العامتعارضاً مع ا لالرتشاء، وهو ما سيجعله اًتعريفيورد   ال

املتـاجرة الفاعلـة    أنَّ من القـانون اجلنـائي اجلديـد)، إالَّ    ٧٧٤كما ُجرِّمت املتاجرة بالنفوذ ( املادة 
  ذ تقتصر على املوظفني العموميني.بالنفو

 القـــانون اجلنـــائي اجلديـــدمـــن  ٧٧٧ املـــادةمبوجـــب (الرشـــو يف القطـــاع اخلـــاص  وُجـــرِّم أيضـــاً
  من قانون التعدين). ١٥٤ واملادة

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

مــن  ٢واملــادة  القــانون اجلنــائي اجلديــدمــن  ٧٧٨و ٤٩٩ تنيغســل األمــوال جمــرَّم مبوجــب املــاد 
، مبـا يف  مـن اجلـرائم األصـلية    طائفـة ممكنـة  أوسـع  يشمل التجـرمي  و. قانون مكافحة غسل األموال

القــانون مــن  ٤٩٩بــة يف اخلــارج (املــادة املرتكَ اجلــرائماالتفاقيــة واجلــرائم املشــمولة بيــع ذلــك مج
قــانون مكافحــة غســل  ). ويــنص قــانون مكافحــة غســل األمــوال مــن  ٢واملــادة  اجلنــائي اجلديــد

  ).  ٢من املادة  ٤الفقرة ( اغسل األموال ذاتيعلى جرم  األموال
  ).القانون اجلنائي اجلديدمن  ٧٧٩(املادة  ُجرِّم أيضاً فعل اإلخفاءو
    

    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
 ،القـانون اجلنـائي اجلديـد)   مـن   ٧٧٣ املـادة أو تبديـدها جمـرَّم (مبوجـب    عامة المتلكات املاختالس 

  .طاغية على حنو واسعاجلزاءات اإلدارية حديث العهد، وال تزال التجرمي  أنَّإالَّ 
مجيـع ممتلكـات    ،٢٠١٥يف عـام  ، عـدات املمتلكـات وامل املديريـة الوطنيـة لسـجالت    قد جـردت  و

 .وصنفتها الدولة

مــن  ٤، وتشــري املــادة ســاءة اســتغالل الوظــائفإ القــانون اجلنــائي اجلديــدمــن  ٧٧٥رِّم املــادة وجتــ
  .إىل هذه املسألة أيضاًالفساد حة مكافمشروع قانون 

علـى عكـس عـبء    تـنص  اإلثـراء غـري املشـروع و    القـانون اجلنـائي اجلديـد   مـن   ٧٧٦املادة وجترِّم 
ختتلــف اختالفــاً كــبرياً عــن  يرتكبــوا هــذا اجلــرمميكــن أن ممــن قائمــة األشــخاص  أنَّ إالَّ اإلثبــات.

إقـرار الذمـة    يـة زامإل ذلك، فإنَّفضالً عن و جرائم الفساد األخرى.القائمة املنصوص عليها بشأن 
نظـام  )، ومل يبـدأ العمـل ب  من الدسـتور  ٣٦رئيس الدولة (املادة وعلى الوزراء إالَّ  تسريال املالية 
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خلاضـعني هلـذا   اقائمـة املـوظفني   علـى توسـيع   الفساد مكافحة مشروع قانون وينص  .بعُد التحقق
  ).  ٧٨اإللزام (املادة 

مــن  ٤٢٨(املــادة  ) وخيانــة األمانــةالقــانون اجلنــائي اجلديــد مــن  ٣٧٣ادة الســرقة (املــوُجرِّمــت 
القـانون اجلنـائي    مـن  ٩٠٣(املادة ) وإساءة استغالل موجودات الشركات القانون اجلنائي اجلديد

ــد مــن القــانون املوحَّــد بشــأن الشــركات وجمموعــات املصــلحة االقتصــادية،     ٨٩١واملــادة  اجلدي
). وجتســد منظمــة مواءمــة قــوانني األعمــال يف أفريقيــا عــن  ١٩٩٧ل نيســان/أبري ١٧الصــادر يف 

  العناصر املنصوص عليها يف االتفاقية.هذه األحكام 
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     
يف بعـُد  ق مل تطبَّـ )، بْيـد أنَّ أحكامـه   ٧٣٧ إعاقة سري العدالة (املادة القانون اجلنائي اجلديديتناول 

  املمارسة العملية.
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
 .ةاالعتباريـ يات املبـدأ العـام ملسـؤولية الشخصـ    علـى   القـانون اجلنـائي اجلديـد   مـن   ١٦تنص املادة 

والشخصيات االعتباريـة مسـؤولة جنائيـا     شخاص الطبيعيني.ألسؤولية امبتلك املسؤولية  متس وال
وإىل ). القـانون اجلنـائي اجلديـد   من  ٧٨٢عن ارتكاب جرائم الفساد واجلرائم ذات الصلة (املادة 

مــن قــانون  ٤١املــادة مــن  ٦ (الفقــرة املنــع مــن العمــلعــدد مــن اجلــزاءات اإلداريــة مثــل جانــب 
)، تواجـه الشخصـيات   الفسـاد حـة  مكافمن مشـروع قـانون    ١١٣ املادةمكافحة غسل األموال و

علــى األشــخاص  الغرامــة املفروضــةمخســة أضــعاف  قصــوى يف حــدودغرامــة االعتباريــة عقوبــة ب
  ).القانون اجلنائي اجلديدمن  ٨٥الطبيعيني (املادة 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     

ــ(مبقتضــى  مجمــرَّالتواطــؤ  ــد مــن  ٧٧٨و ٢٠و ١٩ وادامل ــائي اجلدي ــادة القــانون اجلن ــانون مــن  ٣ وامل ق
أو التعـاون هبـدف ارتكـاب جرميـة     . ويعاقب القانون على املشـاركة يف إطـار   )مكافحة غسل األموال

مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال). وتـورد        ٣(املـادة   غسـل األمـوال  على ارتكاهبـا يف سـياق    التآمر
م. ويرِد النص علـى الشـروع يف   تعريفاً للشروع يف ارتكاب اجلر القانون اجلنائي اجلديدمن  ١٨املادة 

مـن   ٣واملـادة   القـانون اجلنـائي اجلديـد   من  ٧٧٨ارتكاب اجلرم بشأن غسل األموال حتديداً (يف املادة 
اإلعـداد الرتكـاب جـرائم يف جمـال غسـل األمـوال       ). وُجرِّمـت أفعـال   قانون مكافحـة غسـل األمـوال   

  .من قانون مكافحة غسل األموال) ٣(املادة  فعل إجراميارتكاب على املشاركة يف التآمر ك
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
مخـس  مـن   قصـوى ملـدة  السـجن  بب عليها عترب معظم اجلرائم اليت تشملها االتفاقية جرائم خطرية يعاقَُت

هكـذا ُيستشـف   خطـورة اجلـرائم. و  سد مجيعها مدى الغرامات ال جت أنَّ ولكن يبدو .عشر سنواتإىل 
  .املقرَّرة بشأهنا جلرائم الفساد والعقوبات األخالقي بعدبني الما التوازن يف اختالل  وجود
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. مـن الدسـتور)   ٦٥نـة (املـادة   بشـروط معيَّ رهنـاً  إالَّ ال جيوز رفعها صانة حب أعضاء الربملانويتمتع 
  ).من الدستور ٦٥اجلمعية الوطنية (املادة  من طلببية تعليق املالحقة القضائأيضاً وجيوز 

مـن الدسـتور)، كمـا     ١١٩يف حالة اخليانـة العظمـى (املـادة    إالَّ رئيس اجلمهورية حماكمة وز ال جتو
ن ومســؤولويتمتــع  جتتمــع قــط حــىت اآلن.مل أمــام حمكمــة العــدل العليــا الــيت  إالَّ  جتــوز حماكمتــه ال

، L/2013/008/CNT(القـانون األساسـي   أعضاء احملكمـة الدسـتورية   ، مثل در من احلصانةقن بوآخر
 L/2011/008/CNT األساسـي  القانون(املؤسسة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان )، وأعضاء ٥املادة 
)، ١٦املــادة ، لقضــاةل النظــام األساســي ( القضــاة، و)٣٢، املــادة ٢٠١١متوز/يوليــه  ١٤خ املــؤرَّ
الوحـدة  وال علـى أعضـاء   كافحـة الفسـاد   ملالوكالـة الوطنيـة   أعضـاء   علـى  تكن احلصـانة سـارية   ومل

  .القُطرية زيارةوقت إجراء الالوطنية لتجهيز املعلومات املالية 
، قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد    مـن   ٤٧املـادة  يف مبـدأ املالحقـة القضـائية التقديريـة      تناولوُي

القـانون  مـن   ١٥٥(املـادة   املـدعي بـاحلق املـدين   رفـع دعـوى بصـفة    حمـدود بإمكانيـة    نطاقه ولكنَّ
حينمـا  احملاكمـة  ملـَزم مبباشـرة إجـراءات    عي العـام  املـدَّ  ، فـإنَّ وعالوة على ذلـك . )اجلنائي اجلديد

قـانون مكافحـة غسـل    مـن   ٢٩(املـادة  القضية املعنيـة  املعلومات  لتجهيزالوطنية  وحدةالحتيل إليه 
اجلرميـة  عنـد رفـض الـدعوى أيـا كانـت      ا خطي اياضحمن ال يٍّأ شعاربإ، وهو ملَزم أيضاً األموال)

 .)قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدمن  ٥٠املادة من  ٢الفقرة (

وما بعـدها مـن قـانون اإلجـراءات      ٢٣٥(املادة  إىل حني احملاكمةعن املتَّهم اإلفراج وأرسَي مبدأ 
)، وُتطبق طائفة من التدابري لضمان حضور الشخص يف إجراءات حماكمتـه (املـادة   اجلنائية اجلديد

). ويطبَّـق مبـدأ احلـبس االحتيـاطي يف أحـوال معيَّنـة       قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد    من  ٢٣٩
  ).  قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدمن  ٢٣٥(املادة 

من قـانون اإلجـراءات    ١٠٧٢و ١٠٠٦املادتان لقيود حمدَّدة ( اإلفراج املبكر أو املشروطوخيضع 
  ). وتبقى صالحية اختاذ قرار هبذا الشأن خموَّلة لقاضي التنفيذ.  اجلنائية اجلديد

ــة (املــادة   ويــنص   للســلطةوالنظــام األساســي  )٧٦ النظــام األساســي العــام ملــوظفي اخلدمــة املدني
 نَّأإالَّ  .ةاجلســيم النتــهاكاتاإجــراءات تأديبيــة يف حــاالت  ) علــى ٣٦و ٣٥ تــان(املاد ةالقضــائي

 والعقوبة اجلنائية.القضائية املالحقة بدل تأديبية العرف جرى بتطبيق عقوبات 

فيمـا يتعلـق   يـة اختياريـة   تكميلعقوبـة  باعتبارهـا   صَّ على عقوبة املنع من تويل منصـب عمـومي  ُنو
درج هــذا كمـا أُ  .قـانون مكافحــة غسـل األمــوال)   مـن  ٤١ املــادةمـن   ٦الفقــرة غسـل األمـوال (  ب

د أنـه مـن غـري املؤكَّـ    إالَّ )، ١١٣ املـادة مـن   ٤الفقـرة  الفسـاد ( مكافحـة  احلكم يف مشروع قانون 
  تويل منصب يف منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.إذا كان هذا األمر يشمل أيضاً   ما
ألشـخاص  اج اإدمـ علـى مبـدأ إعـادة     مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد      ١٠٠٦املادة نص وت

    .يف اجملتمع احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
جرميـة فسـاد   ارتكـاب  يف  اغينيا تدابري لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو شاركو ومل تعتمد

أحكـام مشـروع قـانون    ، وال تطبَّـق علـيهم   القضـائية  ةالتحقيـق واملالحقـ   مع أجهـزة التعاون  على
  اخلرباء والضحايا.وغني والشهود للمبلِّ احلمايةيت توفر ال، الفسادمكافحة 
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    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     
سـبب معقـول   الذين ال يوجد ينص قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد على محاية هوية األشخاص 

(املـواد  أدلـة  يـوفروا  ميكـن أن  والـذين  ارتكـاب جرميـة    شـرعوا يف أو  واقـد ارتكبـ   ملالشتباه يف أهن
غني والشــهود الفســاد محايــة خاصــة للمــبلِّ   مكافحــة مشــروع قــانون   يــوفرو ).٨٦٩إىل  ٨٦٤

سـيتحدد الحقـاً   شـروط هـذه احلمايـة    ، ولكـن  )٩٥و ٩٤تـان  قارهبم (املادألواخلرباء والضحايا و
ــادة   رســوم.مب ــنص امل ــن  ٨٧٢وت ــتخدام      م ــة اس ــى إمكاني ــد عل ــة اجلدي ــانون اإلجــراءات اجلنائي ق

   حلماية هوية هؤالء األشخاص. الصوتيةالسمعية البصرية أو التسجيالت 

ــيح  ــان وتت ــن  ١٥٥و ٤املادت ــد   م ــة اجلدي ــراءات اجلنائي ــانون اإلج  أصــابه ضــرر لكــل شــخص   ق
  .مدنيةرفع دعوى أن ي ارتكاب جرممن جراء شخصي ومباشر 

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

يف جمال الفسـاد  تبقى املصادرة ). والقانون اجلنائي اجلديد من ٦٤النظام العام للمصادرة (املادة أرسي 
اجلــرم وعلــى عائــدات  املســتخدمة أو املــراد اســتخدامها يف ارتكــاب  اة األد وتقتصــر علــى ة،اختياريــ
املصـادرة مجيـع   ، تشـمل  ). وفيما يتعلق بغسل األمـوال القانون اجلنائي اجلديد من ٧٨١(املادة اجلرمية 

  األموال). قانون مكافحة غسلمن  ٤٣احلاالت املنصوص عليها يف االتفاقية (املادة 
جبـرائم الفسـاد    ذات الصـلة  املوجـودات علـى حجـز وجتميـد    الفساد مكافحة مشروع قانون ينص و

وجيــوز لقاضــي . )١١١ األشــياء الــيت مــن شــأهنا أن تفيــد يف الكشــف عنــها (املــادة وكــذلك مجيــع 
 ١٦٨تـة (املـادة   ؤقَّاملتـدابري  واحلجـز وال التجميـد  ما قد يلزم مـن تـدابري   مجيع باختاذ أمر يالتحقيق أن 

 جهـاز على إنشـاء   قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد. وينص )قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدمن 
هـذا اجلهـاز   إالَّ أنَّ . )وما بعـدها  ٩٦٤استرداد املوجودات احملجوزة واملصادرة (املادة معين بإدارة و

  مل يكن قد باشر عمله بعُد أثناء إجراء الزيارة القُطرية.
التابعـة  املمتلكات مجيع قانون مكافحة غسل األموال على مصادرة  ، ينصوفيما يتعلق بغسل األموال

). ٢- ٤٣ (املــادة احملكــوم عليــه لشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري   لبصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة    
 ملمتلكـات وأن تلـك ا املشـروع ل صـدر  امل يـبني ة للمصـادرة أن  اضـع املمتلكات اخلصاحب  على  وجيب
  .)١- ٤٣مصدر غري مشروع (املادة كان جيهل أهنا متأتية من ه ُيثْبت أن

قـانون اإلجـراءات    ٩٤٨املـادة  محاية حقوق األطراف الثالثة احلسـنة النيـة (   وورد النص جزئيا على
  .من قانون مكافحة غسل األموال) ٤١من املادة  ٩والفقرة  جلديداجلنائية ا

 قـانون مكافحـة غسـل   من  ٣٤املادة جيوز االحتجاج بالسرية املصرفية يف حاالت غسل األموال (ال و
  ).٤٩ أيضاً على أحكام من هذا القبيل (املادةالفساد مكافحة مشروع قانون وينص  األموال).

    
    )٤١و ٢٩(املادتان  التقادم؛ السجل اجلنائي    

مشـروع  مـن   ٦٩ال تسقط جرائم الفساد واجلرائم ذات الصلة بالتقادم (ديباجة الدستور واملـادة  
  ).  الفسادمكافحة قانون 
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ــة أخــرى مــن أجــل       ــة الصــادرة يف دول ــار أحكــام اإلدان ومل يــرِد حكــم يتــيح األخــذ بعــني االعتب
  نائياً مركزياً بعُد.مالحقة مرتكيب اجلرائم. كما مل تنشئ غينيا سجالً ج

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

 ،٤٢علــى احلــاالت املنصــوص عليهــا يف املــادة الوطنيــة اكمهــا لواليــة القضــائية حملغينيــا ا أرســت
القـانون  مـن   ١٢و ٩ تـان (املاد أحـد مواطنيهـا  ضـد الدولـة أو ضـد     الـيت ُترتكـب  باستثناء اجلرائم 
علـى  النطـاق  واسـعة  قضـائية  واليـة  علـى  قـانون مكافحـة غسـل األمـوال      . ونـص )اجلنائي اجلديد

الواليـة  حماكمهـا الوطنيـة    إذا ُخوِّلـت شخص يف دولة ثالثة  اليت يرتكبها أيُّغسل األموال رائم ج
  ).٤٤ اتفاقية دولية (املادةمبوجب القضائية 

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

دة (املـا  ةأو غـري قانونيـ   ةغري أخالقيينطوي على علة فعل قانوين أيِّ  ببطالنالقانون املدين  يقضي
على إلغاء مجيع العقـود املربمـة   الفساد مكافحة مشروع قانون ). وفضالً عن ذلك، ينص ١٠٦٦

  ).١٧الفساد (املادة  طريقأو املكتَسبة عن 
تعـويض عمـا أصـابه    لحصول علـى  لأصابه ضرر مباشر أن يرفع دعوى مدنية شخص يِّ ألوحيقُّ 

ن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة    مـ  ١٥٥و ٤تـان  (املادنـاجم مباشـرة عـن ارتكـاب جرميـة      من ضـرر  
  نفس القانون).  من  ١٥٦لت الرابطات مؤخَّراً صالحية رفع الدعاوى (املادة وقد ُخوِّ اجلديد).

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

اهليكـل   أنَّإالَّ عدة هيئـات متخصصـة يف مكافحـة ومنـع الفسـاد،      إنشاء على  اغيني اتتشريعتنص 
يف حتديد ويشوب النصوَص التشريعية أحياناً تضارٌب  .تصميميزال قيد ال اهليئات ما هلذهاملؤسسي 
وديـوان احملاسـبة،   الوكالة الوطنية ملكافحة الفساد  (مثل اووالياهتتلك اهليئات وأدوارها  صالحيات

الوكالـة  مـن الدسـتور). وتعـاين     ١١٦من مشـروع قـانون مكافحـة الفسـاد واملـادة       ٨٠املادة  انظر
 ةوالوظيفيـ  ةالقانونيـ  يةاالسـتقالل ومـن عـدم    من عدم االسـتقرار املـايل   أيضاًالوطنية ملكافحة الفساد 

علــى إمكانيــة الفســاد مكافحــة مشــروع قــانون ويــنص ت البشــرية. القــدرامــن حمدوديــة وكــذلك 
ضـمان  ة ليف املائـة مـن املوجـودات املسـتردَّ     ١٠مبا جمموعه كافحة الفساد ملالوكالة الوطنية حتفاظ ا

دولـة حصـراً،   نـة ال اا خلزحاليـ خموَّلـة   املوجـودات اسـترداد   صالحية أنَّإالَّ ). ٨٥تها (املادة استمراري
  .واستردادها إدارة املوجودات احملجوزة واملصادرةاملعنية بلوكالة هذه الصالحية ل وينبغي ختويل

  ).٨٧٥خمتصة (املادة كم احمعلى إنشاء  قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدوينص 
 مثـل السـلطات القائمـة   سـائر  اتفاقـات شـراكة مـع    كافحـة الفسـاد   ملالوكالة الوطنيـة  وقد أبرمت 

عالقات وثيقـة مـع الوحـدة     تربطهاو واجلرمية املنظمة،كافحة املخدرات مب املعنيةاخلاصة األجهزة 
موظفــو اتصــال  لوحــدة الوطنيــة لتجهيــز املعلومــات املاليــة  . ولالوطنيــة لتجهيــز املعلومــات املاليــة 

 ٢١املصـرف املركـزي (املـادة    ومثـل الشـرطة والـدرك واجلمـارك      األجهـزة خمتلف يعملون ضمن 
  .)موالقانون مكافحة غسل األ من
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لوحــدة ا ملزمــة بــاإلبالغ عــن املعــامالت املشــبوهة إىلاملصــارف وغريهــا مــن املؤسســات املاليــة و
، وهــي ملَزمــة )مــن قـانون مكافحــة غســل األمــوال  ٢٦(املــادة  الوطنيـة لتجهيــز املعلومــات املاليــة 

(املـادة   الوكالـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد    أيضاً من حيث املبدأ بـاإلبالغ عـن تلـك املعـامالت إىل     
الفسـاد علـى إنشـاء    مكافحـة  مشـروع قـانون   ويـنص   ).الفسـاد مكافحـة  مشروع قـانون  من  ٤٧

  ).١٠٢لتيسري اإلبالغ عن جرائم الفساد (املادة  هاتفية جمانيةخطوط 
   

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٢  
دة فيمـا خيـصُّ تنفيـذ الفصـل     ميكن، إمجاالً، اعتبـار التـدابري التاليـة جتـارب ناجحـة وممارسـات جيِّـ       

  الثالث من االتفاقية:
  )٢٩تقادم (املادة بال ذات الصلةجرائم الفساد واجلرائم ال تسقط   •  
حينمـا ُترفـع إليـه دعـوى مدنيـة وحينمـا       احملاكمـة  مبباشرة إجـراءات   ملَزمعي العام املدَّ  •  

 أيٍّ شـعار بإ، وهـو ملـَزم أيضـاً    معيَّنةقضايا املعلومات  لتجهيزالوطنية  وحدةالحتيل إليه 
  ).٣٠ من املادة ٣(الفقرة  عند إهناء اإلجراءاتا خطي اياضحمن ال

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  

  :ز التدابري القائمة ملكافحة الفسادتعزِّمن شأن املبادرات التالية أن 
التطبيــق العملــي للقــانون اجلنــائي اجلديــد وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديــد    ضــمان  •  

  )٣٥و ٣١و ٢١و ٢٠و ١٩و ١٧و ١٥واد (امل
  )٢١و ١٩و ١٨و ١٧و ١٦و ١٥واد خمتلف القوانني اخلاصة بالفساد (امل مواءمة  •  
واد (املالقوانني األخرى  ه معاعتماد مشروع قانون مكافحة الفساد بعد التحقق من اتساق  •  

  )٤٠و ٣٩و ٣٦و ٣٤و ٣٢و ٣١، واملواد ٣٠من املادة  ٧والفقرة  ٢٠و ١٦و ١٥
نـب مجيـع األشـخاص    اواألج نيالـوطني املوظفني العموميني تعاريف أن تشمل  ضمان  •  

مـن   ٢والفقـرة  ، ١٥املـادة  الفقرة (أ) مـن  من االتفاقية ( ٢املادة املنصوص عليهم يف 
  )٢٠، واملادة ١٦املادة 

 تسـريبها  اخـتالس املمتلكـات أو تبديـدها أو    أفعـال  بشـأن  اجلنائيـة  العقوبات مراجعة  •  
  )١٧ا (املادة طبيقهت وكفالةبشكل آخر من ِقبل موظف عمومي 

  )١٨املادة توسيع نطاق جرمية املتاجرة بالنفوذ حبيث تشمل أيَّ شخص (الفقرة (أ) من   •  
بغيـة   هوالتحقـق منـ   فصاح عن الذمـة املاليـة  نظام اإلل حتقيق الفعالية القصوى يفالنظر   •  

  )٢٠اإلثراء غري املشروع (املادة عن كشف حتقيق الفعالية يف ال
مـــوظفي إدارة أخــرى مثـــل   شخصـــياتشــمل  يالذمـــة املاليـــة ل توســيع نظـــام إقــرار    •  

 ورؤسـاء البلـديات  الشـرطة   أفرادكبار ضباط اجليش واجلمارك وموظفي و الضرائب
  وغريهموالربملانيني، 
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  )٢٧ لالتفاقية (املادة مة وفقاًاألفعال اجملرَّضمان جترمي فعل الشروع يف ارتكاب   •  
 متامـاً  يراعـ حبيـث ت الفسـاد وغسـل األمـوال    جـرائم  علـى  السـارية  العقوبـات   مراجعة  •  

  )٣٠ املادةمن  ١م (الفقرة ائاجلرتلك جسامة 
املالحقـة   دوناألحكـام املتعلقـة باحلصـانات واالمتيـازات القضـائية       حتـول  أالَّ ضـمان   •  

    )٣٠من املادة  ٢لقضائية (الفقرة ا
 عمـومي موظـف  أيِّ النظر يف إرساء إجراءات تأديبية معـززة، مبـا فيهـا إقالـة أو نقـل        •  

  )٣٠من املادة  ٦إدانته (الفقرة  تتم
تويل منصـب عمـومي   بارتكاب جرائم من املدانني األشخاص مجيع  ضمان منعالنظر يف   •  

أو تويل منصب يف منشأة مملوكة كلي٣٠املادة من  ٧الفقرة ا للدولة (ا أو جزئي(  
اجلنائيــة القضــائية والعقوبــة عــن املالحقــة  بــديالً التأديبيــةالعقوبــة تكــون  أالَّضــمان   •  

  )٣٠املادة من  ٨ الفقرة(
املمتلكات الـيت اسـُتخدمت أو كانـت معـدة     والعائدات اإلجرامية مصادرة النص على   •  

  )٣١من املادة  ١(الفقرة  لالتفاقية مة وفقاًرَّاجملفعال مجيع األ لالستخدام يف ارتكاب
 التجميــدة إجـراء  الوحـدة الوطنيـة لتجهيـز املعلومـات املاليـة صـالحي       ختويـل النظـر يف    •  

  )٣١املادة من  ٢الفقرة (اإلداري 
 ٣(الفقـرة  ها اسـترداد واملوجـودات احملجـوزة واملصـادرة    بـإدارة   ة املعنيةتفعيل الوكال  •  

  )٣١ املادة من
، لالتفاقيـة  مـة وفقـاً  مجيـع األفعـال اجملرَّ  علـى   املصـادرة  سـائر ضـروب   تطبيـق النظر يف   •  

  )٣١ املادةمن  ٦و ٥و ٤الفقرات على غسل األموال ( ما يسري على غرار
دون إجراء املالحقة القضـائية، علـى غـرار مـا نـص      السرية املصرفية  حتول ضمان أالَّ  •  

  )٤٠، واملادة ٣١من املادة  ٧قرة (الفقانون مكافحة غسل األموال عليه 
مـن   ٩النيـة (الفقـرة    صـون حقـوق األطـراف الثالثـة احلسـنة     التدابري الرامية إىل تعزيز   •  

 )٣١املادة 

 مقــارهبوأرباء والضـحايا  غني والشــهود واخلـ خــاص حلمايـة املـبلِّ   حكـومي إنشـاء نظـام     •  
  )٣٣و ٣٢تان ألحكام االتفاقية (املاد وفقاً

األجهزة املعنيـة مبكافحـة اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة      وأدوار وواليات صالحيات  حتديد  •  
  )٣٦  وقدرات وموارد (املادة يةاستقاللومنحها ما يلزم من حتديداً واضحاً 

لتشـجيع األشـخاص الـذين يشـاركون أو     تـدابري أخـرى   أيِّ والتشريعية اختاذ التدابري   •  
ــاركوا ــة فســاد يف ارتكــاب  ش ــع    جرمي ــاون م ــى التع ــة   عل ــق واملالحق ــزة التحقي أجه

الـيت  مايـة  احلتدابري  وتوسيع نطاقتدابري ختفيض العقوبة؛  تطبيقيف القضائية؛ والنظر 
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ــا   ــنص عليه ــانون  ي ــبلِّصــاحل االفســاد لمكافحــة مشــروع ق شــهود غني واخلــرباء والمل
  )٣٧(املادة  تعاوننيوالضحايا واألشخاص امل

مكافحـة اجلـرائم   و املعنيـة بإنفـاذ القـانون   التعاون املباشر بني السلطات الوطنيـة   تعزيز  •  
  )٣٨(املادة 

ــالتحقيق واملالحقــة   المواصــلة تشــجيع التعــاون بــني    •   ــة ب ــة املعني القضــائية ســلطات الوطني
  )٣٩(املادة  اجلرائمبالغ عن ارتكاب اإلالناس على عموم والقطاع اخلاص وتشجيع 

  )٤١بالسجل اجلنائي (املادة اخلاصة حكام األتنفيذ   •  
 الدولـة  تكب اجلـرم ضـد  ُيرعندما للمحاكم الوطنية القضائية  ةوالياليف توسيع  النظر  •  

  ).٤٢ املادةمن  ٢(الفقرة  اأو ضد أحد رعاياه
    

    قنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة الت  - ٤- ٢  
  :وبناء القدرات للتدريب برامج  •  
  )٢٠(املادة  ملوظفي ديوان احملاسبة موجَّهة  -      
 ٣٤و ٢٢و ٢١و ٢٠ســاد (املــواد الوكالــة الوطنيــة ملكافحــة الف  موجَّهــة ملــوظفي  -     

  )٣٦و
  )٣٢الكافية (املادة السمعية البصرية  احلصول على التقنيات ضمانل  -    
لسلطات املسؤولة عـن وضـع وإدارة بـرامج محايـة الشـهود واخلـرباء       ل موجَّهة  -    

  )٣٢(املادة 
  )٣٣لسلطات املسؤولة عن وضع وإدارة برامج وآليات اإلبالغ (املادة ل موجَّهة  -     
  )٣٤ (املادة لتعزيز القدرات املؤسسية للهيئات الرقابية  -     
  )٣٧  (املادةهتا املسؤولة عن وضع برامج احلماية وإدارلسلطات ل موجَّهة  -     
  )٣٩القطاع اخلاص (املادة شؤون  موجَّهة للسلطات املعنية بتنظيم  -     
  )٣٩(املادة  هتاوإداراإلبالغ لسلطات املسؤولة عن وضع برامج وآليات ل موجَّهة  -     
دة مسـائل حمـدَّ   بشأناملالحقة القضائية واإلدانة بللموظفني املختصني  هةموجَّ  -    

  )٤٢من الوالية القضائية (املادة 
  )٣٧و ٣٦و ٣٠واد الصياغة التشريعية (امليف  املساعدة  •  
ــوفري ملخَّــص للممارســات اجليِّ   •   ــدروس املســتفاد ت ــواد دة/ال  ٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣١ة (امل

  )٤١و ٣٩و ٣٨و ٣٧و ٣٦و
  )٤١و ٣٩و ٣٥و ٣٣و ٣٢نية (املواد إسداء املشورة القانو  •  
  )٣٢قوانني منوذجية (املادة  توفري  •  
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  )٣٧و ٣٢تيبات منوذجية (املادتان اتفاقات أو تر توفري  •  
 ٣٦و ٣٥و ٣٣تقدمي مساعدة موقعية يقـدِّمها خـبري مؤهَّـل يف امليـدان املعـين (املـواد         •  

  ).٤١و ٣٩و ٣٨و ٣٧و
    

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

  )٤٧و ٤٥و ٤٤نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد  تسليم اجملرمني؛    
ــا أحكامــ  ــوبني تســليم خاصــة ب اًأدرجــت غيني ــد   يفاملطل ــة اجلدي ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــانون  ويف ق ق
يف ذلـك مـع السـنغال    ، مبـا  املطلـوبني اتفاقـات تسـليم   عـدداً مـن    وقَّعـت كما  ،مكافحة غسل األموال

غينيـا طـرف يف اتفاقيـة     فإنَّيساو ومايل. وفضالً عن ذلك، ب- غينياو وسرياليون وليربيا وكوت ديفوار
  .اتفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املطلوبنييف االحتاد األفريقي و

قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة مــن  ٧٩٦ملــادة مي (اازدواجيــة التجــروعــادة مــا خيضــع التســليم لشــرط  
املعاملـة باملثـل    شـرط مبوجب التطبيق املباشـر لالتفاقيـة وب  استبعاد هذا الشرط  ولكن ميكن). اجلديد
قـانون   مـن  ٧٩٨(املـادة  الدنيا سنتني أو أكثـر  بة جيب أن تكون العقوو. من الدستور) ١٥١(املادة 

(املادة  فيما يتعلق بغسل األموالهذا احلد األدىن غري معمول به  أنَّ . إالَّ)اإلجراءات اجلنائية اجلديد
). ويف حـال وجـود عـدة جـرائم مترابطـة، جتـوز االسـتجابة        قانون مكافحة غسـل األمـوال  من  ٦٩

لطلب التسليم إذا كانت مدة العقوبة املقرَّرة جلميع اجلرائم يف الدولة الطالبة تعادل سنتني أو أكثـر  
  ). ون اإلجراءات اجلنائية اجلديدقانمن  ٧٩٨(املادة 

مـة وفقـاً لالتفاقيـة جـرائم سياسـية، وُتعتـرب       ومبوجب التطبيق املباشر لالتفاقية، ال ُتعتـرب األفعـال اجملرَّ  
اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول     مـن   ٣من املـادة   ١هذه اجلرائم مجيعها خاضعة للتسليم (الفقرة 

  ).قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدمن  ٧٩٨، واملادة بنيغرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املطلو
) قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدمن  ٧٩٥وال جتعل غينيا التسليم مشروطاً بوجود معاهدة (املادة 

  أهنا مل ُتبلغ األمني العام بذلك بعُد.إالَّ وَتعترب االتفاقية أساساً قانونيا للتسليم، 
اتفاقية اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا    صادرة عن دولة عضو يف وختضع طلبات التسليم ال
 ٨٢١إلجراءات مبسَّطة إذا وافق الشخص املطلـوب علـى تسـليمه (املـادة      املتعلقة بتسليم املطلوبني

مـا يتعلـق بغسـل األمـوال     )، وتسري إجراءات مبسَّطة أيضـاً في قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدمن 
مـع  املربمـة  تعـاون  يـة ال د أحكـام مماثلـة يف اتفاق  وتـرِ ). قانون مكافحـة غسـل األمـوال    من ٧٠(املادة 

 ٨١٨. وجيوز يف حاالت الطوارئ احتجاز الشخص املطلوب تسـليمه (املـادة   )٣٨السنغال (املادة 
اتفاقيــة اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب مــن  ٢٢ملــادة وا ،قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديــدمــن 

  .)قانون مكافحة غسل األموالمن  ٧٢، واملادة املتعلقة بتسليم املطلوبنيأفريقيا 
ا إمَّـ "مبـدأ  ). ويطبَّـق  قانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد   من  ٧٩٩وال تسلم غينيا مواطنيها (املادة 

قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة    مـن   ٨٠٢ رفـض تسـليم األجانـب (املـادة    " عنـد  ا احملاكمةالتسليم وإمَّ
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مـن   ١٥ويرد النص على التسليم فيما يتعلق بـاملواطنني يف عـدد مـن االتفاقيـات (املـادة       .)اجلديد
اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا املتعلقـة        مـن   ١٠اتفاقية االحتاد األفريقي واملـادة  

  ).بتسليم املطلوبني
واطنني تسليم املـ يف اخلارج إذا ُرفض غينيا على إمكانية إنفاذ العقوبة املفروضة تشريعات نص تال و
  احلكم.ض إنفاذ لغر
  ). ٩موضوع إجراءات التسليم (املادة شخص الدستور حقوق ال يكفلو

أو  انـة رق أو الدياجلـنس أو العِـ   القـائم علـى  التمييـز  بسبب  رفض التسليموال يتناول القانون مسألة 
  . تسليمهاجلنسية أو األصل اإلثين للشخص املطلوب 

قـانون اإلجــراءات  مــن  ٧٩٩(املـادة  ماليــة كـون اجلــرم متصـالً بـأمور     تضـمن أسـباب الــرفض  ت وال
ــد  ــة اجلدي ــة يف    إالَّ أنَّ ). اجلنائي ــرفض احملتمل ــة مدَرجــة ضــمن أســباب ال ــة اجلماعــة  هــذه احلال اتفاقي

  ).  ٩(املادة  االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املطلوبني
 )١٩و ١٨(املادتـان   االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم املطلوبنياتفاقية اجلماعة وتنص 

  قبل رفض طلب التسليم. مع الدولة الطرف الطالبةعلى إمكانية التشاور 
يف هـذا الشـأن    وقِّعـت . ومـع ذلـك، فقـد    نقل األشخاص احملكوم علـيهم وال يتناول القانون مسألة 

اتفاقات خمصَّصة مع بلـدان أخـرى (كوبـا والواليـات املتحـدة). وتـنص اتفاقيـة التعـاون املربمـة مـع           
  .)٦٢إىل  ٥٧املواد (السنغال على هذا احلكم 

قــانون مــن  ٥٠إىل  ٤٥ وادغســل األمــوال (املــ شــأن نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة ب  ويــرِد الــنص علــى 
الـدول األطـراف يف اتفاقيـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب        بـني  وفيمـا  ) مكافحة غسـل األمـوال  

  .)٣٢إىل  ٢١املواد (يف املسائل اجلنائية املساعدة القانونية املتبادلة املتعلقة بأفريقيا 
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
 اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديــدقــانون مــن  ٧٩٤إىل  ٧٨٥ املوادبــ منظَّمــةاملســاعدة القانونيــة املتبادلــة 

مشـروع قـانون   وما بعـدها مـن    ١١٤واملادة  قانون مكافحة غسل األموالمن  ٦٨إىل  ٥١واملواد 
اجلماعــة االقتصــادية لـدول غــرب أفريقيــا املتعلقــة باملســاعدة املتبادلــة يف  اتفاقيــة وبالفســاد مكافحـة  

  .املسائل اجلنائية
تكـون شخصـيات اعتباريـة ضـالعةً فيهـا      جلـرائم الـيت   بشأن ادلة تقدمي املساعدة القانونية املتباوميكن 

  ). قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدمن  ٨٦٢إىل  ٨٥٨واد (امل
قـانون  مـن   ٥١مـن خـالل املـادة    أشـكال املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة     جزئيـا   القانون الـوطين وينظِّم 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقـة باملسـاعدة   اجلماعة اتفاقية وتتضمن . مكافحة غسل األموال
ــائل اجلنائيــة   ــة يف املس ــرة      املتبادل ــاً يف هــذا الشــأن (الفق ــدورها أحكام ــادة   ٢ب ). وتــنص ٢مــن امل

ــانون مــن  ١١٤ املــادة ــة لعلــى تقــدمي الفســاد مكافحــة مشــروع ق جتميــد غــرض املســاعدة القانوني
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يكـون  قتصـر علـى احلـاالت الـيت     ا تأهنـ ن يبـدو  ردادها، ولكـ واسـت  هتامصـادر و هاوحجز املوجودات
 .فيها موجَّهاً إىل الوكالة الوطنية ملكافحة الفسادالطلب 

فيما يتعلـق بغسـل األمـوال مـن     إالَّ ذات الصلة خاضعاً للتنظيم لمعلومات ل تلقائيالرسال وليس اإل
  .)ة غسل األموالقانون مكافح من ٢٥(املادة الوحدة الوطنية لتجهيز املعلومات املالية خالل 

 مبدأ سرية املعلومات املتلقـاة يف إطـار املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (املـادة      ى لعوينص القانون الغيين 
 د أنَّ). بيْـ قانون مكافحة غسـل األمـوال  من  ٥٤واملادة  قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديدمن  ٧٩٤
غـري منصـوص   هم، املـتَّ السـعي إىل تربئـة   مبـا يف ذلـك   إفشاء املعلومـات وفـق شـروط معيَّنـة،      إمكانية
  صراحة. عليها

، وهي األسباب املساعدة القانونيةتبادل رفض لأسباب أيَّ  قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديديعرِض ال و
  الفساد.مكافحة مشروع قانون وقانون مكافحة غسل األموال كل من  ساساًاليت ينص عليها أ

مكافحــة مشــروع قــانون مــن  ١١٥واملــادة  انون مكافحــة غســل األمــوالقــمــن  ٥٣تــنص املــادة و
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باملسـاعدة  اتفاقية من  ٤من املادة  ٢والفقرة الفساد 

تقـدمي  بالسرية املصرفية لرفض طلـب  صراحةً على عدم جواز االحتجاج  املتبادلة يف املسائل اجلنائية
  املساعدة القانونية املتبادلة.  

قـانون مكافحـة غسـل    مـن   ٥٣(املـادة  تقدمي املساعدة رفض ل ازدواجية التجرمي سبباًانتفاء  وال ميثل
اجلماعـة  اتفاقيـة  مـن   ٢٦و ٢٥واملادتـان  الفساد مكافحة مشروع قانون من  ١١٥واملادة ، األموال

من املمكن  )، ويبدو أنَّعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةاالقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باملسا
تقـدمي املسـاعدة،    لـرفض مسـوِّغاً  اجلوانـب املاليـة   وال تشـكل  بشرط املعاملة باملثـل.  تقدمي املساعدة 

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باملساعدة املتبادلة اتفاقية ولكن ورد النص عليها يف 
  ).٤من املادة  ٢ئية (الفقرة اجلنايف املسائل 
يف املســائل  اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا املتعلقــة باملســاعدة املتبادلــة  تفاقيــة ووحــدها ا

 ).١٤(املادة ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة  اًتمؤقَّنص على نقل األشخاص ئية تاجلنا

قـانون  . ويـنص  املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    اتتلقي طلبـ  عنسلطة مركزية مسؤولة  غينيا ُتسمِّومل 
، يف )٧٨٥ عن طريق القنـوات الدبلوماسـية (املـادة   إرسال الطلبات على  اإلجراءات اجلنائية اجلديد

هاتـه الصـالحية فيمـا     الوكالـة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد    الفسـاد  مكافحة مشروع قانون ل حني خيوِّ
  حتدِّد غينيا اللغات املقبولة لتحرير الطلبات. ومل ). ١١٤ (املادةيتعلق جبرائم الفساد 

 ١٢٥واملـادة   قانون مكافحة غسل األمـوال من  ٥٢(املادة اه شكل الطلب وحمتوبعض األحكام وتبيِّن 
  . مباشرةًذات الصلة أحكام االتفاقية  ). ومع ذلك ميكن تطبيقالفسادمكافحة مشروع قانون من 
لدولـة الطـرف متلقيـة    املعمـول هبـا يف ا  لقواعـد  ل وفقـاً مـن حيـث املبـدأ    املساعدة تبادل ذ طلب نفَّوي

 قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد    مـن   ٧٨٨ علـى خـالف ذلـك (املـادة    يتَّفق الَبلدان الطلب ما مل 
اجلماعـة االقتصـادية   تفاقيـة  امـن   ٤من املـادة   ٤والفقرة الفساد مكافحة مشروع قانون من  ١٢١و

  يف املسائل اجلنائية). تعلقة باملساعدة املتبادلةلدول غرب أفريقيا امل
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علـى إمكانيـة عقـد جلسـات االسـتماع بواسـطة الفيـديو         قانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد   وينص 
  هذه الوسيلة مل ُتستخدم حىت اآلن يف املمارسة العملية. أنَّإالَّ )، ٨٧٢لإلدالء بالشهادات (املادة 

قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة مــن  ٧٩٤(املــادة  التفاقيــةل وفقــاً قواعــد التخصــيص والســريةوُنظمــت 
  ).قانون مكافحة غسل األموالمن  ٥٤واملادة  اجلديد
لدولـة  تقـدمي املسـاعدة القانونيـة ل   أسباب رفـض  على وجوب بيان أحكام تشريعية خاصة وتنص 

مكافحـة  ون مشـروع قـان  مـن   ١١٥واملـادة   قانون مكافحة غسل األمـوال  من ٥٣ الطالبة (املادة
يف  تفاقية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باملساعدة املتبادلـة ا من ٤ واملادةالفساد 

ال يـنص علـى إلزاميـة تعليـل رفـض       قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد     املسائل اجلنائيـة). بْيـد أنَّ  
  .)٧٨٩(املادة  تقدمي املساعدة

طلـب املسـاعدة املتبادلـة يف    جيـب تنفيـذ   ، غري منصوص عليهعقولة املزمنية الفترة المفهوم  ورغم أنَّ
واملـادة   قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة اجلديـد    مـن   ٧٨٨ة اد(املفترة زمنية تتفق عليها الدولتان غضون 
إرجاء تنفيذ على إمكانية أيضاً هذه األحكام ال تنص و). الفسادمكافحة مشروع قانون من  ١٢١

، كمـا أهنـا ال تـنص    مـع حتقيـق جـارٍ   الطلـب   عـارض تيف حالـة   ال سيما نة،بشروط معيَّ طلب رهناًال
أو الطلـب  رفض يف حالة على أَجل آخر على إمكانية التوصل إىل اتفاق مع الدولة الطرف الطالبة 

 يف اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا املتعلقـة باملسـاعدة املتبادلـة      تفاقية اوتنص  .ذهتعليق تنفي
 ).  ١٥املسائل اجلنائية على عدم التعرض (املادة 

ــة    وليســت  ــة املتبادل ــات املســاعدة القانوني ــذ طلب ــانون  مبقتضــى إالَّ منظَّمــة تكــاليف تنفي مشــروع ق
إذا كانـت  مـن حيـث املبـدأ، ولكـن      هـذه التكـاليف  وتتحمل غينيـا  ). ١٢٣(املادة الفساد مكافحة 

الدولـة   جـازت مطالبـة  ، على حنو مكثَّف رباء خارجينيتلك التكاليف باهظة أو جرت االستعانة خب
  هذه التكاليف.جزء من  بتحمل الطالبة

    
   التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
شـبكة غـرب   وتربـول  اإلنشـبكة  إنفاذ القانون من خـالل   أجهزةالتعاون فيما بني أنشطة  تنفِّذ غينيا

عني العـامني  ويـنص ميثـاق املـدَّ   . مةعني العامني ملكافحة اجلرمية املنظَّأفريقيا للسلطات املركزية واملدَّ
يف غرب أفريقيا أيضاً على تبادل املعلومات بني السلطات املركزية والقضاة والشرطة من أجل منع 

اإلنتربـول يف   غينيـا ضـباط اتصـال يف مكـتيب    نت وعيَّ مة عرب الوطنية اخلطرية.ومكافحة اجلرمية املنظَّ
عضـو يف شـبكة    الوكالة الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد    نَّعالوة على ذلك، فإو وجيبويت. (فرنسا) ليون

قـانون مكافحـة غسـل    مـن   ٢٥وتـنص املـادة    املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيـا. 
 ونظرياهتـا األجنبيـة.  الوطنية لتجهيز املعلومـات املاليـة   ة وحدالتعاون املباشر بني الأيضاً على  األموال

مع وحدات االستخبارات املاليـة يف كـابو فـريدي،    ، مبا يف ذلك اتفاقات تعاونالوحدة عت وقَّوقد 
فريق العمل احلكومي الدويل غينيا عضو يف  كما أنَّ النيجر، وبوركينا فاسو، وسرياليون، وتوغو.و

 .غرب أفريقياملكافحة غسل األموال يف 
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رتكــب التعــاون بشــأن اجلــرائم الــيت تُ  الــيت يواجههــاعمليــة التحــديات نفُســها الت غينيــا بــرزأقــد و
  احلديثة.التكنولوجيا باستخدام 

مل ُيجَر حىت اآلن  ، ولكناإلنتربوليف عضاء الدول األ حتقيقات مشتركة مع أن جتريغينيا وبوسع 
  األخرى. يف الدول شرطة جهاز مع  مشترك حتقيق أيُّ

قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة    املنصـوص عليهـا يف   أساليب التحري اخلاصة وليس مسموحاً باستخدام 
غســل اســتخدامها علــى جــرائم   ، وإمنــا يقتصــرلفســاديف جــرائم ا) ٨٨٢إىل  ٨٧٦ ادواملــ( اجلديــد

مقصــوٌر تقنيــات ). واســتخدام هــذه القــانون اإلجــراءات اجلنائيــة اجلديــد مــن ٨٧٣األمــوال (املــادة 
هبــذا الشــأن. وإىل جانــب ذلــك، ُيطــرح إشــكال   اتفاقــاتغينيــا   تــربمملو ،اإلنتربــولعلــى  حصــراً

  مقبولية األدلة املستمدة من استخدام أساليب التحري اخلاصة.
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  
وممارسات جيدة فيما خيصُّ تنفيذ الفصـل الرابـع   ميكن، إمجاالً، اعتبار التدابري التالية جتارب ناجحة 

  من االتفاقية:
ثــل جــواز اســتبعاد شــرط ازدواجيــة التجــرمي فيمــا يتعلــق بالتســليم شــريطة املعاملــة بامل    •  

  )٤٤من املادة  ٢و ١(الفقرتان 
عدم األخذ مبدة احلبس الدنيا املطلوبة للتسليم بشـأن جـرائم غسـل األمـوال (الفقرتـان        •  

  )٤٤ملادة امن  ٧و ٣
قبــول غينيــا مجلــة مــن أشــكال التعــاون حــىت مــن دون وجــود تشــريعات أو اتفاقــات،    •  

  ).٤٩و ٤٥استناداً إىل ترتيبات خمصَّصة (املادتان 
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  :تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفسادمن شأن املبادرات التالية أن تسهم يف 

  )؛٤٦و ٤٤تطبيق قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد (املادتان ضمان   •  
  )؛  ٤٦ اعتماد مشروع قانون مكافحة الفساد بعد مواءمته مع القوانني القائمة (املادة  •  
  مبا يلي:إبالغ األمني العام   •  
 الفرعيـة الفقـرة  لتسليم املطلوبني ( قانوينال ساساألتعترب االتفاقية  غينيا أنَّ  -      

  )٤٤املادة (أ) من  ٦
طلبات املساعدة القانونيـة املتبادلـة   اسم السلطة املركزية املسؤولة عن تلقي   -      

  )٤٦ املادةمن  ١٣(ك)، والفقرة (ي) و ٣(الفقرة  تسميتهاها، فور إحالتو
مـن   ١٤طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (الفقـرة      تحريـر  املقبولة ل اللغات  -       

  ).٤٦املادة 
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اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا   إطار خارج  ةطمبسَّ ات تسليمص على إجراءالن  •  
  )٤٤ املادةمن  ٩الفقرة غسل األموال (املطبقة يف قضايا اإلجراءات متاشياً مع 

لى املسـتوى التشـريعي يف حالـة رفـض تسـليم      " عا احملاكمةا التسليم وإمَّإمَّمبدأ " توضيح  •  
يف  ق يف غينيـا العقوبة اليت تفرضها دولة طرف أخرى سوف تطبَّ أنَّبيان و أحد رعاياها،
  )٤٤املادة من  ١٣و ١١الفقرتان تنفيذ حكم قضائي ( لغرضتسليم حال رفض ال

دم الطلـب قُـ  أنَّ عتقـاد  الوجيهـة   توافرت أسبابإذا تسليم النص على إمكانية رفض ال  •  
رقه أو ديانته أو جنسـيته أو أصـله   معاقبة شخص بسبب جنسه أو ِع مالحقة أو غرضل

  )٤٤من املادة  ١٥(الفقرة  أو آرائه السياسيةاإلثين 
اجلرم يتعلـق بـأمور ماليـة (الفقـرة      أنَّأو التعاون جملرد تسليم الرفض طلب ضمان عدم   •  

  )٤٦من املادة  ٢٢، والفقرة ٤٤من املادة  ١٦
لتسليم (الفقرة قبل رفض طلب اة تشاور مع الدولة الطرف الطالبالنص على إمكانية ال  •  

  )٤٤من املادة  ١٧
ــرام اتفاقــات أو ترتيبــات دائمــة بشــأن نقــل األ     •   ــيهم  النظــر يف إب شــخاص احملكــوم عل

  )٤٥(املادة 
الوطنيـة  بيان نوع املساعدة القانونية املتبادلة اليت تستطيع غينيـا تقـدميها يف التشـريعات      •  

  )٤٦من املادة  ٣(الفقرة 
إمكانية اإلرسال التلقائي ملعلومات ذات صلة بقضايا جنائية غري جرمية غسل  النظر يف  •  

 )٤٦من املادة  ٤(الفقرة  األموال

مــن  ١٩و ٥(الفقرتــان  النظــر يف إمكانيــة إفشــاء املعلومــات الــيت تــربئ شخصــاً متــهماً  •  
  )٤٦املادة 

الفقـرة  فريقيـا ( اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أ تنظيم مبدأ عدم التعرض خارج إطار   •  
 )٤٦املادة من  ٢٧

ى النظر يف توسيع نطاق أحكامها املتعلقة بنقل اإلجراءات اجلنائية حبيث ال تقتصـر علـ    •  
  )٤٧جرائم غسل األموال (املادة 

للجرائم اليت ُترتكب باسـتخدام التكنولوجيـا احلديثـة    لتصدي ا على إىل التعاون السعي  •  
  )٤٨ من املادة ٣(الفقرة 

ي اخلاصة لتشمل جرائم الفساد، والنظر يف إبرام توسيع نطاق استخدام أساليب التحرِّ  •  
اتفاقـــات أو ترتيبـــات يف هـــذا الصـــدد وتيســـري اســـتخدام أســـلوب التســـليم املراقَـــب  

  ).٥٠من املادة  ٤إىل  ١(الفقرات 
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   قيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفا  - ٤- ٣  
يف مــن املســاعدة التقنيــة  اغينيــا احتياجاهتــحــدَّدت بغيـة حتســني تنفيــذ الفصــل الرابــع مــن االتفاقيــة،  

  : اجلوانب التالية
ــوفري م  •   ــت ــدروس املســتفادة  ص للممارســات اجليِّلخَّ ــواد دة/ال  ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٤(امل

  )٥٠و ٤٩و
 ٤٨و ٤٧و ٤٤ (املــوادعــين يف امليــدان املل خــبري مؤهَّــ مهايقــدِّمســاعدة موقعيــة تقــدمي   •  

  )٥٠و ٤٩و
  )٥٠و ٤٩و ٤٦و ٤٤منوذجية (املواد توفري معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات   •  
  :لبناء القدرات برامج  •  
 ٤٦و ٤٤ لسلطات املسؤولة عن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائيـة (املـواد  موجَّه ل  -    

  )٥٠و ٤٩و ٤٨و ٤٧و
  )٤٨و ٤٦تان التكنولوجيا احلديثة (املاداستخدام  جماليف   -    
ي اخلاصـة وإدارة اسـتخدامها   تصميم أساليب التحرِّلسلطات املسؤولة عن موجَّه ل  -    

  )٥٠ة (املاد
  )٥٠و ٤٧ورة القانونية (املادتان إسداء املش  •  
  ).٤٨توفري تدريب متخصص يف جمال اجلرمية السيربانية (املادة   •  

  


