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     خالصة وافية  -ثانيًا  
     البوسنة واهلرسك 

مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي للبوسنة واهلرسك يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب  ١٦وقَّعت البوسـنة واهلرسـك على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد يف 
. وينص اتفاق دايتون على أن البوســــــنة ٢٠٠٦تشــــــرين األول/أكتوبر  ٢٦وصــــــدَّقت عليها يف 

ــــــتقاللية، ومها: مجهورية  واهلرســـــــك دولة تتألف من كيانني، لكل منهما درجة عالية من االس
سكا وا شكو باعتبارها وحدة صرب سنة واهلرسك. وباإلضافة إىل ذلك، تعمل مقاطعة برت حتاد البو

  إدارية واحدة حتت سيادة البوسنة واهلرسك. 
ــنة واهلرســك للفصــلني الثالث والرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  وقد اســُتعرض تنفيذ البوس

اخلالصـــــة الوافية لذلك االســـــتعراض يف الفســـــاد يف الســـــنة الثانية من الدورة الثانية، وُنشـــــرت 
  ).CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.23( ٢٠١٥أيلول/سبتمرب   ٢٥

شريعات اإلجراءات اجلنائية على مستوى الدولة والكيانني ومقاطعة  شريعات اجلنائية وت وُتعتمد الت
. ولكل والية قضائية قانوهنا اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية اخلاصان هبا. ويقتصر تويل برتشكو

تنفيذ قوانني الكيانني ومقاطعة برتشــــــكو على حماكم الكيانني ومقاطعة برتشــــــكو، يف حني تنفذ 
  حمكمة البوسنة واهلرسك التشريعات على مستوى الدولة. 

ــــــتورية، ا وجهة النظرهو، من  احلايل والنظام نظام احتادي على درجة عالية من الالمركزية، لدس
  لكل كيان فيه دستوره ورئيسه وحكومته وبرملانه وسلطته القضائية. 

وتنشــــئ الطبيعة اخلاصــــة لنظام احلكم، وكون الدســــتور االحتادي ناجتًا من عملية دايتون وجزءًا 
وليســـت اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة يتجزأ من اتفاق الســـالم، عددًا من اخلصـــائص املميِّزة.   ال

من دســتور البوســنة واهلرســك  الفســاد إحدى املعاهدات الدولية اخلمس عشــرة اليت تشــكل جزءًا
ــــــتور. ومع ذلك فبما أنه مت التوقيع على االتفاقية والتصــــــديق  ،واملدرجة يف املرفق الثاين من الدس

  املحلي ألحكامها. فالبلد ملزم بضمان امتثال النظام القانوين  ،عليها
وأهم مؤسسات منع الفساد ومكافحته هي وكالة منع الفساد وتنسيق مكافحته وهيئات مكافحة 

  الفساد على مستوى الكيانني والكانتونات. 
    

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

    )٦و ٥  هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (املادتان لفساد؛امكافحة سياسات وممارسات     
اعتمدت البوســنة واهلرســك اســتراتيجية مكتوبة ملكافحة الفســاد على مســتوى الدولة؛ كما اعتمد كل 
من مجهورية صــــربســــكا واحتاد البوســــنة واهلرســــك ومقاطعة برتشــــكو وبعض الكانتونات املنفردة 
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خطة  ١٣اســتراتيجية ملكافحة الفســاد و ١٣واهلرســك ما جمموعه اســتراتيجيات. ويوجد يف البوســنة 
  عمل ملكافحة الفساد.

وقد ُوضــعت اســتراتيجية الدولة ملكافحة الفســاد بالتنســيق مع الكيانني واملجتمع املدين، واعتمدهتا 
  . واالستراتيجية مصحوبة خبطة عمل لتنفيذها. ٢٠١٥متوز/يوليه  ٧احلكومة يف 

تنســـيق مكافحته هي اهليئة الرئيســـية ملكافحة الفســـاد الوقائية على مســـتوى ووكالة منع الفســـاد و
الدولة يف البوســنة واهلرســك. وهي مســتقلة وتتمتع باإلدارة الذاتية ومســؤولة أمام اجلمعية الربملانية 

  للبوسنة واهلرسك. 
استراتيجية ملكافحة مسؤولة عن مجلة أمور من بينها صياغة ووكالة منع الفساد وتنسيق مكافحته 

عن تنســـيق تنفيذمها واإلشـــراف عليه، وتنســـيق أعمال  الفســـاد وخطة عمل ملنع الفســـاد، فضـــًال
املؤسسات العمومية يف جمال منع الفساد وتضارب املصاحل، ورصد تضارب املصاحل، والتعاون مع 

ؤسسات والوكاالت على مجيع ملنع الفساد ومكافحته. وامل تثقيفيةاملنظمات الدولية، ووضع برامج 
ضًال ستويات، ف سلطة العمومية، ملزمة بالتعاون  امل عن اهليئات العمومية واهليئات األخرى التابعة لل

  مع الوكالة من أجل زيادة كفاءة تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.
مكافحة وعلى مســتوى الكيانني، أنشــئت هيئتان متخصــصــتان مكلفتان مبهام وقائية، ومها: فريق 

الفســاد التابع حلكومة احتاد البوســنة واهلرســك، واللجنة املعنية بتنفيذ اســتراتيجية مكافحة الفســاد 
مت تعيني جلنة منع الفســاد وتنســيق أنشــطة مكافحته  ،٢٠١٦التابعة جلمهورية صــربســكا. ويف عام 

  يف مقاطعة برتشكو.
البت يف تضـــــارب املصـــــاحل، واللجنة يف منع الفســـــاد جلنة  ومن اهليئات األخرى اليت تؤدي دورًا

ية، ووحدة  ملال تا مكافحة الفســـــــاد على مســــــتوى الكيانني، ووزارة ا ية املركزية، وهيئ االنتخاب
االســتخبارات املالية يف وزارة األمن، واملكتب الوطين ملراجعة احلســابات. وتوفِّر التشــريعات هلذه 

  . اهليئات االستقالل الالزم لالضطالع مبهامها بفعالية
أبلغت البوســـــنة واهلرســـــك األمني العام بأن وكالة منع  ،٢٠١٧تشـــــرين األول/أكتوبر  ٢٥ويف 

  من االتفاقية.  ٦من املادة  ٣الفساد وتنسيق مكافحته هي اهليئة املكلفة مبنع الفساد مبوجب الفقرة 
وتشــارك البوســنة واهلرســك بنشــاط يف شــىت مبادرات وبرامج مكافحة الفســاد. وهي عضــو يف 

موعة الدول املناهضــة للفســاد ودولة طرف يف اتفاق إنشــاء األكادميية الدولية ملكافحة الفســاد. جم
  وتشارك البوسنة واهلرسك يف املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفساد، اليت يوجد مقرها يف سراييفو. 

 
از القضائي القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجله    

    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 
حيكم قانون اخلدمة املدنية يف مؤســســات البوســنة واهلرســك الوضــع القانوين ملوظفي اخلدمة املدنية 
يف املؤســـســـات على مســـتوى الدولة. وُيعِلن التشـــريع أن توظيف موظفي اخلدمة املدنية وترقيهم 

ســـة املفتوحة واجلدارة. وتســـتند اخلدمة املدنية إىل مبادئ الشـــرعية الوظيفي املهين يســـتند إىل املناف
  زاهة املهنية.والشفافية والعالنية واملساءلة والكفاءة والفعالية والن
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وال مييز قانون اخلدمة املدنية يف مؤســـســـات البوســـنة واهلرســـك بني املناصـــب فيما يتعلق مبخاطر 
ــــــاد. وتناوب األفراد بني الوظائف يف  إال عن طريق الترقية أو النقل  اخلدمة املدنية ليس ممكنًاالفس

  الداخلي أو اخلارجي، ولكنه ال ميارس فيما عدا ذلك. 
وتشـــمل اهليئات اليت تدير اخلدمة املدنية مؤســـســـات البوســـنة واهلرســـك، وأمناء املظامل، ووكالة 

  اخلدمة املدنية يف البوسنة واهلرسك، وجملس طعون اخلدمة املدنية. 
وفر وكــالــة اخلــدمــة املــدنيــة التــدريــب للموظفني العموميني الــذين لــديهم مســــــؤوليــات عن وت

  الفساد.  مكافحة
واللجنة املركزية لالنتخابات مسؤولة عن الرقابة على متويل األحزاب السياسية. وجتمع اللجنة املركزية 

ـــــحني للمناصـــــب االنتخابية عل لالنتخابات أيضـــــًا ى صـــــعيد الدولة اإلقرارات عن موجودات املرش
ية على مجيع  ئات احلكوم يانني، وكذلك اإلقرارات عن موجودات األعضـــــــاء املنتخبني يف اهلي والك

طالع على االستمارات استمارة خاصة. ويتاح للجمهور اإل املستويات احلكومية األخرى، باستخدام
  واهلرسك.  ة الربملانية للبوسنةا إىل اجلمعيسنويًّ املستوفاة. وتقدم اللجنة املركزية لالنتخابات تقريرًا

وقواعد تنحي املوظفني العموميني وإســــقاط أهليتهم يف حاالت تضــــارب املصــــاحل مبينة يف قانون 
تضــارب املصــاحل يف املؤســســات احلكومية يف البوســنة واهلرســك. وتقرر جلنة البت يف تضــارب 

معيَّنة تشـــــكل انتهاكات ألحكام التشـــــريعات، وحتتفظ  املصـــــاحل ما إذا كانت أفعال أو إغفاالت
  ا إىل اجلمعية الربملانية للبوسنة واهلرسك.سنويًّ تقريرًا بسجل هبا. وتقدم هذه اللجنة أيضًا

وقد أفادت البوســـنة واهلرســـك بأن مدونات لقواعد الســـلوك اعُتمدت ألعضـــاء الربملان والقضـــاة 
فســاد وتنســيق مكافحته وموظفي اخلدمة املدنية. ويف إطار واملدعني العامني وموظفي وكالة منع ال

ــــــأن  ــــــك، تنظَّم دورات تدريبية بش ــــــنة واهلرس التدريب الذي تنظمه وكالة اخلدمة املدنية للبوس
  األخالقيات يف اإلدارة العامة ومدونة قواعد السلوك ملوظفي اخلدمة املدنية.

ســك على توفري وضــعية املبلغني املحميني وينص قانون محاية املبلغني يف مؤســســات البوســنة واهلر
، لألفراد الذين يبلغون عن الفســاد. ويف حالة املعاملة الســلبية للشــخص الذي يقوم باإلبالغ (مثًال

إلغاء عقد العمل أو اإليقاف عن العمل أو التخفيض إىل منصب أدىن رتبة)، ميكن فرض جزاءات. 
  علم.  وباملثل، تفرض جزاءات على تقدمي بالغ كاذب عن

) والالئحة التنظيمية ٥٨–٥٤كما أن قانون اخلدمة املدنية يف مؤسسات البوسنة واهلرسك (املواد 
مجلة أمور  للمساءلة التأديبية ملوظفي اخلدمة املدنية يف مؤسسات البوسنة واهلرسك ينظِّمان قانونًا

دمة املدنية للبوسنة واهلرسك، من بينها اإلجراءات واملسؤوليات والتدابري التأديبية. وتقوم وكالة اخل
ــنة واهلرســك، باإلجراءات التأديبية االبتدائية عن اإلخالالت  بناء على طلب من مؤســســات البوس

  اجلسيمة بالواجبات الرمسية. 
ومن أجل تعزيز نزاهة الســـلطة القضـــائية والنيابة العامة، اعُتمدت مدونة قواعد الســـلوك للقضـــاة 

واهلرســـك، وإطار خطة العمل للمحكمة يف جمال مكافحة الفســـاد،  واملدعني العامني يف البوســـنة
زاهة وقانون اإلبالغ الداخلي عن الفسـاد ومحاية األشـخاص الذين يبلغون عن الفسـاد يف وخطة الن

اخلاصة مبكتب املدعي العام يف البوسنة واهلرسك.  زاهةحمكمة البوسنة واهلرسك، وكذلك خطة الن
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وميكن أن تؤدي انتهاكات معايري مكافحة الفســـــــاد الواردة يف املدونة املذكورة أعاله إىل توقيع 
  عقوبات تأديبية. 

وفيما يتعلق باملســؤولني اآلخرين يف مكتب املدعي العام يف البوســنة واهلرســك، تنص مدونة قواعد 
ــــلوك للموظفني  ــــلوك يف جمال الس ــــك على معايري الس ــــنة واهلرس يف مكتب املدعي العام يف البوس

  مكافحة الفساد. وميكن أن تترتب على عدم االمتثال ألحكام املدونة املذكورة مسؤولية تأديبية.
   

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
عن  سؤوليةاملكل وزارة ووكالة على حدة  فيه توىلتمركزي، واهلرسك نظام مشتريات ال للبوسنة

املشتريات اخلاصة هبا. وإدارة املشتريات العمومية هي اهليئة املسؤولة عن التنسيق العام للمشتريات 
يف البوســنة واهلرســك وكذلك تقدمي املشــورة إىل الســلطات املتعاقدة. واإلطار القانوين متوافق مع 

  رويب ذات الصلة.توجيهات االحتاد األو
ــــــتراء، مبا فيها املعلومات املتعلقة بالدعوات إىل  وتوزيع املعلومات املتعلقة بإجراءات وعقود االش
املشــاركة يف املناقصــات واملعلومات املتعلقة بإرســاء العقود، متاح على الصــعيد العمومي، مبا يتيح 

ها. وتنشـــر على البوابة اإللكترونية ملقدمي العروض املحتملني وقتًا كافيًا إلعداد عروضـــهم وتقدمي
للمشتريات العامة ويف اجلريدة الرمسية مجيع إشعارات الشراء، وإشعارات منح العقود، وإشعارات 
إلغاء املشتريات العمومية، واإلشعارات الطوعية املسبقة اخلاصة بالشفافية، واإلشعارات اإلعالمية 

ــــــبقة. وحتدِّد وثائق تقدمي العطاءات املع ــــــحني فيما يتعلق بأهليتهم، املس ايري الدنيا الالزمة للمرش
  وحالتهم االقتصادية واملالية، وخربهتم التقنية. 

وعلى مســتوى الكيانني، يشــترط قانون ميزانيات احتاد البوســنة واهلرســك على مســتخدمي امليزانية 
ة ملدة ثالث اســـــتحداث نظام رقابة داخلية. ويف مجهورية صـــــربســـــكا، ُتعتمد ورقة إلطار امليزاني

ا. وتتضمن ورقة إطار امليزانية إسقاطات بشأن االقتصاد الكلي سنوات، وجيري استعراضها سنويًّ
وتوقعات بشـــأن أموال امليزانية ونفقاهتا للســـنة التقوميية التالية والســـنتني املاليتني التاليتني. واملكتب 

 املمولة من امليزانية، فضـــًالالعام ملراجعة احلســـابات مفوض ملراجعة حســـابات مجيع املؤســـســـات 
  حيدده القانون من الصناديق وغريها من املؤسسات اخلارجة عن امليزانية. عما

    
    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     

يف حني اعتمدت البوسنة واهلرسك التشريعات الالزمة بشأن الوصول إىل املعلومات على صعيدي 
الدولة والكيانني، توجد شواغل متكررة بشأن فعالية الكشف االستباقي عن املعلومات واالستجابة 

  للطلبات املقدمة من املواطنني. 
كومات املنفتحة، وهي مبادرة يف شـــراكة احل عضـــوًا ٢٠١٤وكانت البوســـنة واهلرســـك منذ عام 

هتدف إىل توفري منرب دويل لإلصــــــالحيني املحليني امللتزمني جبعل حكوماهتم أكثر انفتاحًا ية   دول
  مع املواطنني. للمساءلة وجتاوبًا وخضوعًا
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واملعلومات عن هياكل الوزارات والوكاالت والوظائف املســندة هلا وعملياهتا متاحة بســهولة على 
  ت اخلاصة بكل منها.مواقع اإلنترن

   
    )١٢القطاع اخلاص (املادة     

حتظر تشــريعات البوســنة واهلرســك على صــعيد الدولة والكيانني إنشــاء حســابات خارج الدفاتر، 
 زبائنهموُتلزم مجيع أشـــخاص القانون املتعلق مبنع غســـل األموال ومتويل األنشـــطة اإلرهابية مبعرفة 

والغرض والقصد من العالقة التجارية. وجيوز رفض املعامالت، وينبغي  وحتديد املالكني املستفيدين
  إبالغ وحدة االستخبارات املالية باملعامالت املشبوهة. 

قة  ثائق املتعل مات والو باملعلو فاظ  باالحت مة  كات ملز ية  بالزبونومجيع الشــــــر جار قة الت والعال
  سنوات. ١٠واملعامالت ملدة 

صــعيد الدولة والكيانني على حد ســواء إنشــاء حســابات خارج الدفاتر أو وحتظر التشــريعات على 
إجراء معامالت دون حتديدها بصورة وافية. ويعترب تسجيل نفقات ومهية، وقيد التزامات مالية مع 

حتديدًا خاطئًا، واســـتخدام مســـتندات زائفة، واإلتالف املتعمد ملســـتندات مســـك  حتديد غرضـــها
  يتوخاه القانون، جرائم جنائية. الدفاتر قبل املوعد الذي

   
    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

ــــــل األموال مواءم مع االتفاقيات واملعايري الدولية واإلقليمية ذات  اإلطار التشــــــريعي ملكافحة غس
ــــــو  الصــــــلة، ويوىل اهتمام خاص لتوصــــــيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واتفاقية وارس

قانون منع غسل  حتاد األورويب. وغسل األموال يف البوسنة واهلرسك حيكمه أساسًاوتوجيهات اال
األموال ومتويل األنشـــــطة اإلرهابية، والقوانني املصـــــرفية (مثل قانون الوكالة املصـــــرفية جلمهورية 

ضًال سنة واهلرسك)، والقوانني اجلنائية، ف صرفية الحتاد البو سكا، وقانون الوكالة امل عن عدد  صرب
لة م لدو ية ل ية والقوانني اجلنائ مة بني قوانني اإلجراءات اجلنائ متت املواء ن اللوائح التنظيمية. وقد 

 ٢٠٩  والكيانني ومقاطعة برتشــكو، وهي حتتوي على أحكام متماثلة بشــأن غســل األموال (املادة
نة واهلرسك؛ من القانون اجلنائي الحتاد البوس ٢٧٢من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك؛ واملادة 

من القانون اجلنائي ملقاطعة  ٢٦٥من القانون اجلنائي جلمهورية صـــــربســـــكا؛ واملادة  ٢٨٠  واملادة
ـــكا، فضـــًال ،برتشـــكو). ونتيجة لذلك عن  فإن وزارات الداخلية يف االحتاد ويف مجهورية صـــربس

ــــــرطة مقاطعة برتشــــــكو، لديها والية على مكافحة غســــــل األموال، إىل جانب والية دولة  ش
  واهلرسك.  البوسنة

ذلك  عن ويتوىل املصــرف املركزي للبوســنة واهلرســك الرقابة املالية على القطاع املصــريف. وفضــًال
فلدى دولة البوســــنة واهلرســــك والكيانني ومقاطعة برتشــــكو هيئات إشــــرافية وتنظيمية وإنفاذية 

على صـــعيد الكيانني واملقاطعة، وتتســـق مع  مواءمٌةمســـتقلة معنية باملصـــارف. واللوائح التنظيمية 
قانون مكافحة غسل األموال. وينشئ قانون مكافحة غسل األموال قائمة باملؤسسات املالية وغري 

). والســـلطات اإلشـــرافية هلذه املؤســـســـات مدرجة يف القائمة ٤املالية اخلاضـــعة هلذا النظام (املادة 
غة ملزمة بتحديد هوية زبائنها، ال. والكيانات املبلحة غسل األمومن قانون مكاف ٨٠مبوجب املادة 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.12 
 

V.18-08643 7/15 
 

من قانون مكافحة  ٧و ٦عن مجيع املالكني املستفيدين (املادتان  منهم، فضًال العرضيونمبا يف ذلك 
بوضــع موجز خماطر لزبائنها وتنفيذ نظام مالئم إلدارة املخاطر  غســل األموال). وهي ملزمة أيضــًا

  ن مكافحة غسل األموال). من قانو ٧-٥(املواد 
باملبادئ التوجيهية لتقييم املخاطر اليت وضــــــعتها  وُيتَّبع، من حيث املبدأ، هنج قائم على املخاطر، عمًال

توجد مبادئ   إدارة االستخبارات املالية وباللوائح التنظيمية الصادرة عن اهليئات اإلشرافية املختصة. وال
  هنا ليست لديها أي مصارف مرخص هلا يف أراضيها.توجيهية مناظرة يف مقاطعة برتشكو، أل
للمخاطر، مبســاعدة من البنك الدويل، لتحديد  اوطنيًّ تقييمًا وقد أجرت البوســنة واهلرســك مؤخرًا

وتقييم وفهم خماطر غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب يف نطاق واليتها القضــــــائية، واعتمدته مجيع 
ــــمى إدارة  ــــتخبارات مالية، تس ــــك وحدة اس ــــنة واهلرس ــــأت البوس ــــتويات احلكومية. وأنش املس

ــــتخبارات املالية. وهذه الوحدة عضــــو يف جمموعة إيغمون ــــتخبارات املالية، االس ت لوحدات االس
أبرمت عددًا من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وطنية ودولية لتبادل املعلومات الواردة على   وقد

لتبادل املعلومات  مســـبقًا الصـــعيدين املحلي والدويل، وإن كان وجود هذه املذكرات ليس شـــرطًا
  من قانون مكافحة غسل األموال).  ٥٥(املادة 

  من قانون مكافحة غســـــل األموال، بشـــــأن نقل النقدية عرب احلدود، واملادتان  ٧١وتنشـــــئ املادة 
ــرة، التزامًا ٢٢و ٧ ــرة وشــرطة  من قانون هيئة الضــرائب غري املباش على هيئة الضــرائب غري املباش

احلدود يف البوســـنة واهلرســـك بأن تتعاون مع الســـلطات املختصـــة يف مجهورية صـــربســـكا واحتاد 
ومقاطعة برتشــكو يف اإلشــراف والرقابة على نقل النقدية والصــكوك املالية عرب البوســنة واهلرســك 

من قانون مكافحة غســل األموال،  ٧١للمادة  احلدود. وتفرض هيئة الضــرائب غري املباشــرة، وفقًا
ما ي قدية أو  قل عرب احلدود للن كل ن باإلعالن عن  مًا   مارك ٢٠ ٠٠٠عادهلا تتجاوز قيمته التزا

يورو). وإدارة االســـتخبارات املالية بصـــدد وضـــع وتنفيذ قرار بشـــأن البيانات  ١٠ ٠٠٠(حوايل 
وحفظ الســــــجالت ووســــــائل توفري البيانات املتعلقة بنقل النقدية عرب احلدود، من أجل اإلبالغ 
اإللكتروين عن نقل النقدية والصــــــكوك املالية عرب احلدود. وختضــــــع عمليات الصــــــرف األجنيب 

الية الكيانني ومقاطعة برتشــكو، ولذلك حتكمها اختصــاصــات كل منها، البوســنة واهلرســك لو يف
  مت تنسيقها من أجل كفالة االتساق يف اإلبالغ. ولكن

ملادة  ٣٤إىل  ٣١ من وحتتوي املواد قانون مكافحة غســـــــل األموال وا من القرار املتعلق  ٢١من 
هابية على متطلبات حمددة بشـــأن باملعايري املصـــرفية الدنيا ملنع غســـل األموال ومتويل األنشـــطة اإلر

  التحويالت اإللكترونية وحموِّيل األموال تتسق مع االتفاقية. 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  
وضـــــع اســـــتراتيجية مكتوبة وخطة عمل ملكافحة الفســـــاد على مســـــتوى الدولة مرتبطة  •  

واهلرسـك، مع االسـتراتيجية  باسـتراتيجيات وخطط عمل مكافحة الفسـاد لكياين البوسـنة
  )٥ على مستوى البوسنة واهلرسك (املادة ٢٠١٩-٢٠١٥الشاملة ملكافحة الفساد للفترة 
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هام وقائية ومهام إنشاء هيئات متخصصة ملكافحة الفساد على مستوى الكيانني، مكلفة مب •  
  تنسيق السياسات

لفســاد حبســن نية على ااعتماد تشــريعات متخصــصــة حلماية األشــخاص الذين يبلغون عن  •  
  مستوى الدولة

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

ضمان أن تنظر السلطات على مستوى الكيانني يف تنفيذ املمارسات اجليدة املوجودة على   •  
مســـتوى الدولة فيما يتعلق بوضـــع ورصـــد اســـتراتيجيات وخطط عمل ملكافحة الفســـاد 

  ).٥  (املادة
سيق   •   شرية واملالية الالزمة متاحة لوكالة منع الفساد وتن ضمان أن تكون املوارد املادية والب

مكافحته وغريها من هيئات مكافحة الفساد على مستوى الكيانني والكانتونات من أجل 
  ). ٦االضطالع بالوظائف املوكلة هلا (املادة 

ا البوســنة واهلرســك الســتقدام ضــمان حتديد أفضــل املمارســات (النماذج) اليت تســتخدمه •  
ستبقاء وترقية وتقاعد موظفي اخلدمة املدنية وغريهم من املوظفني العموميني غري  وتعيني وا

  ). ١، الفقرة ٧املنتخبني، وتنسيقها وترسيخها يف املؤسسات على مجيع املستويات (املادة 
(مبا يف ذلك استحداث حتسني رصد متويل األحزاب السياسية ومتويل احلمالت االنتخابية  •  

تدابري وصــــكوك جتعل تلقِّي اهلبات وغريها من مصــــادر الدخل، وكذلك النفقات، قابًال 
للتتبُّع). ومواءمة وتوحيد اإلطار القانوين املتعلق بتمويل األحزاب الســـــياســـــية واحلمالت 

  ).٣، الفقرة ٧االنتخابية (املادة 
اغلي املناصـــب العمومية، النظر يف النشـــر هبدف زيادة الشـــفافية واملســـاءلة فيما خيص شـــ •  

شاغلي املناصب  سؤولني املنتخبني و اإللكتروين للمعلومات املتعلقة مبوجودات ومصاحل امل
عن موظفي اخلدمة  التنفيذية واملســـتشـــارين، اخلاضـــعني لقانون تضـــارب املصـــاحل، فضـــًال

العامة، عند االقتضــــــاء، مع إيالء االعتبار الواجب للتشــــــريعات املتعلقة حبماية البيانات 
  ) ٤، الفقرة ٧الشخصية (املادة 

تعزيز اإلطار القانوين اخلاص بتضــارب املصــاحل، وتعزيز اإلشــراف عليها، مبا يف ذلك عن  •  
املصاحل على مجيع املستويات. وضمان ما طريق املواءمة بني التشريعات املتعلقة بتضارب 

يلزم من االســتقاللية واحلياد للجنة البت يف تضــارب املصــاحل بوصــفها اهليئة املســؤولة عن 
تنفيذ قانون تضــارب املصــاحل يف املؤســســات احلكومية يف البوســنة واهلرســك، عن طريق 

ــة وتعيينهم (املــادة  ــار أعضــــــــاء اللجن ، ٨؛ واملــادة ٤، الفقرة ٧مراجعــة إجراءات اختي
  )).ه( ٢، الفقرة ١٢؛ واملادة ٥ الفقرة

، ٨  النظر يف االضــطالع باملزيد من األنشــطة لتعزيز تطبيق مدونات قواعد الســلوك (املادة •  
  ).٢الفقرة 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.12 
 

V.18-08643 9/15 
 

اعتماد التشــــريعات الالزمة إلقامة قنوات لإلبالغ املحمي من أجل املبلغني عن املخالفات  •  
احلوكمة يف مجيع كيانات وكانتونات وبلديات البوســـنة على مجيع مســـتويات الســـلطة و

  ).٤، الفقرة ٨واهلرسك (املادة 
تعزيز نظام املشــــتريات العمومية وتدعيم اإلجراءات الرامية إىل مكافحة الفســــاد يف جمال  •  

االشــــــتراء العمومي عن طريق النشــــــر اإللزامي خلطط املشــــــتريات العمومية على البوابة 
  ).١، الفقرة ٩ريات العمومية (املادة اإللكترونية للمشت

النظر يف إدراج املزيد من التفاصــــــيل، يف الترقيات (التحســــــينات) اجلارية واملزمعة لنظام  •  
املشــتريات العمومية اإللكتروين، بشــأن املشــتريات العمومية، مبا يف ذلك عن طريق إنشــاء 

اختاذها بشــأن املشــتريات  ونشــر قاعدة بيانات للقرارات تشــمل مجيع القرارات اليت ســبق
  ).١، الفقرة ٩(املادة 

ضــــمان نشــــر الســــجالت املتعلقة بالعقود اليت مت تنفيذها على بوابة املشــــتريات العمومية  •  
  ). ١، الفقرة ٩(املادة 

النظر يف تنفيذ املزيد من األنشـــطة لتحســـني شـــفافية امليزانية، من قبيل نشـــر مجيع مراحل  •  
ة حبيث تقدِّم لعموم اجلمهور املعلومات الرئيســـــية عن املالية مشـــــروع امليزانية، مصـــــمم

ضًال سنة، ف ستعراض منتصف ال شر ا سات اجليدة وتنفيذها  العمومية، ون عن حتديد املمار
  ).٢، الفقرة ٩على مجيع املستويات (املادة 

لدا •   جمال املراجعة ا ية يف  لدول عايري ا يذ امل جل تنف قدرات من أ ناء ال كاء الوعي وب ية إذ خل
ــــيما من خالل توفري التدريب ملنظمات القطاع العام  ــــابات والرقابة الداخلية، ال س للحس
على مجيع املستويات بشأن مواضيع إدارة املخاطر والتصدي يف الوقت املناسب وبطريقة 
فعالة للمخالفات واالحتيال، مع التركيز على تنفيذ املســــــؤوليات اإلدارية ذات الصــــــلة 

  ).٢ة ، الفقر٩(املادة 
توضيح احلظر القانوين على تلقي اهلدايا، ووضع تعريفني دقيقني ملصطلحي "هدية عرضية"  •  

  ).١٢و"هدية ضئيلة القيمة" (املادة 
على مجيع املســتويات لكفالة االحتفاظ لعدد متفق  مواءمةالنظر يف اســتحداث تشــريعات  •  

على  أيضـــــًاعليه من الســـــنني جبميع ســـــجالت أي كيان ينفق أمواًال عامة، مع االتفاق 
ــــية والســــجالت الداعمة. وينبغي أن تتناول تجداول زمنية إلتالف دفا ــــتاذ الرئيس ر األس

املرتبطة بالوثائق  التشـــــريعات جماالت املخاطر ومواطن الضـــــعف، وأن تنص على اجلرائم
ذات الصــــلة (مثل املدفوعات النقدية، وتســــجيل نفقات ومهية، وقيد التزامات مع حتديد 
ستخدام وثائق مزورة، واإلتالف غري املأذون به لوثائق مسك  أغراضها بطريقة خاطئة، وا

ظفني )؛ والنظر يف اختاذ تدابري لتدريب املو٣، الفقرة ١٢الدفاتر أو التالعب هبا) (املادة 
ضمان  صة، من أجل  العاملني يف إدارات املراجعة الداخلية للحسابات يف املؤسسات اخلا
االمتثال الســليم والقانوين للمعايري الدولية ملراجعة احلســابات وللتعرف بســهولة أكرب على 

)؛ والنظر يف اختاذ تدابري لتعزيز ١٢  أفعال الفساد املشتبه فيها يف املؤسسات اخلاصة (املادة
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قافة إدارية داخل املؤسسات تعتمد وتنفذ مبادئ الشفافية االستباقية، مثل التدابري الرامية ث
  (ب)). ١٣إىل حتسني معرفة املوظفني العموميني هبذه املبادئ (املادة 

  (أ)). ١، الفقرة ١٤النظر يف االعتماد الصريح لنهج قائم على املخاطر (املادة  •  
إرســــاء وتعزيز اإلبالغ عن نقل النقود والصــــكوك املالية عرب  مواصــــلة اجلهود الرامية إىل •  

  ).٢، الفقرة ١٤احلدود (املادة 
    

    س: استرداد املوجوداتالفصل اخلام  -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

    )٥٩و  ٥٦و ٥١  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد    
استرداد املوجودات يف البوسنة واهلرسك يف املراحل املبكرة من تطويره. وجيوز تطبيق  نظامما زال 

لعدم وجود إجراءات  االتفاقية مباشـــرة؛ غري أن تطبيقها مل يتضـــح بعد يف املمارســـة العملية، نظرًا
عن عدم وجود قضـــايا فعلية. ويتألف  واضـــحة تبيِّن تطبيقها يف الواليات القضـــائية األربع، فضـــًال

اإلطار التشـــريعي من تشـــريعات على مجيع املســـتويات األربعة للحكومة. فعلى مســـتوى الدولة، 
يتناول قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية والقانون اجلنائي وقوانني أخرى استرداد املوجودات، بينما 

ختص حتديدًا مصــــادرة املمتلكات املكتســــبة  توجد على مســــتوى الكيانني واملقاطعة قوانني قائمة
بطريقة غري مشروعة وكذلك قوانني تنظم إدارة املوجودات (انظر تقرير الدورة األوىل بشأن إدارة 

  املوجودات يف البوسنة واهلرسك). 
يف عملية اســترداد  ويؤدي عدد من مؤســســات إنفاذ القانون واملؤســســات املالية والقضــائية دورًا

 البوســـــنة واهلرســـــك على مجيع املســـــتويات األربعة. وعالوة على ذلك، أنشـــــئت املوجودات يف
مؤســســات متخصــصــة مســتقلة مكلفة بوالية اســترداد املوجودات وإدارهتا، مثل الوكالة االحتادية 
إلدارة املوجودات املحجوزة يف احتاد البوســــنة واهلرســــك، ومكتب اســــترداد املوجودات ووكالة 

هورية صــربســكا. وال توجد لدى هذه املؤســســات املســتقلة آليات قائمة إدارة املوجودات يف مج
  لكفالة التنسيق بني الوكاالت على الصعيد املحلي.

ويف مقاطعة برتشــكو، يتوىل إدارة األصــول مكتب إدارة املمتلكات العمومية للمقاطعة. وفيما عدا 
على الصـــعيد املحلي  مجهورية صـــربســـكا، مل توجد يف البوســـنة واهلرســـك بعد أي قضـــايا ســـواء

على الصــعيد الدويل. وتشــمل النتائج املحرزة حىت اآلن يف مجهورية صــربســكا إدارة أو حجز  أو
ماليني دوالر، واســـترداد موجودات حملية  ٧مليون دوالر، ومصـــادرة موجودات تبلغ قيمتها   ١٣

  ماليني دوالر. ٥,٥تبلغ قيمتها 
ية املتبادلة يف املســائل اجلنائية على أنه جيوز للســلطات، من قانون املســاعدة القانون ٢٦وتنص املادة 

بشــرط املعاملة باملثل، أن تتبادل املعلومات من تلقاء نفســها مع دولة أخرى إذا رأت أن الكشــف 
ــــــتهالل إجراءات جنائية  ــــــتهالل حتقيقات أو اس عن هذه املعلومات ميكن أن يســــــاعد على اس

  ة قانونية من جانب تلك الدولة. كان ميكن أن يؤدي إىل طلب مساعد إذا أو
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شرق أوروبا، وهي  شرطة يف جنوب  صدَّقت البوسنة واهلرسك على اتفاقية التعاون بني أجهزة ال وقد 
وبية بشــــــأن املســــــاعدة املتبادلة دولة موقعة على الربوتوكول اإلضــــــايف الثاين امللحق باالتفاقية األور

ـــائل اجلنائية. وفضـــًال  يف ـــنة واهلرســـك اتفاقات ثنائية مع عدد منعن ذلك، أبرمت ال املس البلدان   بوس
  بشأن التعاون بني أجهزة الشرطة يف املسائل اجلنائية الدولية، يتعلق معظمها بفرق التحقيق املشتركة. 

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

    )٥٨و ٥٢  (املادتان
من قانون مكافحة غســــــل األموال. ويقدِّم النص  ٣للمالكني املســــــتفيدين يف املادة يرد تعريف 

تعاريف لألشــــخاص ذوي الســــمات العالية املخاطر، ال ســــيما كبار املســــؤولني واملقربون منهم، 
  .  منهماملحليني واألجانب واملقربنيكبار املسؤولني يشمل   مبا

يق أنشطة الوكاالت املصرفية لكياين البوسنة واهلرسك ويتوىل املصرف املركزي للبوسنة واهلرسك تنس
سؤولة عن منح التراخيص للمصارف واإلشراف عليها. وتتخذ هذه املؤسسات تدابري ملنع املخاطر  امل

). وعالوة على ذلك، تســتخدم املؤســســات املالية ٢املتصــلة باســتخدام التكنولوجيات اجلديدة (املادة 
. وتشــمل أدوات الزبائنألموال شــىت أدوات الفحص لتحديد مسات اخلاضــعة لتدابري مكافحة غســل ا

الفحص كبار املســــــؤولني واملقربني منهم األجانب وقرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة. ووفقًا 
لقانون مكافحة غسل األموال والتعميمات الصادرة من السلطات اإلشرافية، ُيشترط إجياد آليات للعناية 

؛ ٢، الفقرة ٢٣ذوو املخاطر العالية (املادة  الزبائناملعزَّزة فيما يتعلق باملعامالت اليت يقوم هبا  الواجبة
من قانون  ١٠و ٨و ٤من قانون مكافحة غســــــل األموال؛ واملواد  ٣٣؛ واملادة ٢، الفقرة ٢٧واملادة 

  ). تنفيذ القانون املتعلق مبنع غسل األموال ومتويل األنشطة اإلرهابية
ســــــنوات من تاريخ  ١٠ويتعني على الكيانات املبلغة أن حتتفظ باملعلومات والبيانات والوثائق ملدة 

يف كازينو أو يف غرفة  الزبون، أو التاريخ الذي تبيَّن فيه وجود الزبائنالعملية أو تاريخ إهناء عالقاهتا مع 
  األموال).   من قانون مكافحة غسل ٧٧إىل اخلزانة (املادة  الزبونترفيه، أو التاريخ الذي وصل فيه 

(دد) من قانون مكافحة غســل األموال).  ٨٣و ٣٦وإنشــاء "املصــارف الصــورية" حمظور (املادتان 
أن متتنع عن إقامة أو صــيانة عالقات مراســلة مصــرفية مع أي  وجيب على املؤســســات املالية أيضــًا

تتحقق من أن مراســليها يف اخلارج خيضــعون لنفس االلتزام  مؤســســة مالية ومهية، وجيب عليها أن
من القرار املتعلق  ١٨من قانون مكافحة غســـــــل األموال، واملادة ) ه(د) و( ٢٤و ٣٦(املادتان 

  بعالقات املراسلة املصرفية). 
فيعي املســتوى على صــعيد الدولة، وهناك نظام قائم لإلقرارات الســنوية للذمة املالية للمســؤولني ر

ألغراض  ن كان مستوى التفاصيل املقدمة عنه حمدودًا. وال ُتنشر هذه اإلقرارات، وتقدَّم حصرًاإو
قانون تضـــارب املصـــاحل. وال توجد بعد إجراءات إلطالع ســـلطات إنفاذ القانون املحلية والدولية 

منح املختصــــــة على اإلقرارات، ومل حيدث أن مت إطالعها على أي منها حىت اآلن. غري أنه ميكن 
املوافقة على اإلطالع عليها اســتنادًا إىل قانون حرية الوصــول إىل املعلومات. وليس واضــحًا ما إذا 

ملادة  لة املســــــؤولني املنتخبني (ا حا ثال، ما عدا يف   ٩-١٩كانت هناك جزاءات على عدم االمت
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ــنة واهلرســك). وال توجد يف مقاطعة برتشــكو أي  ١٠-١٩و نظم من قانون االنتخابات يف البوس
  قائمة إلقرارات الذمة املالية ملوظفيها العموميني. 

شبوهة إىل إدارة االستخبارات املالية، اليت  شترط على الكيانات امللزمة تقدمي تقارير عن املعامالت امل وي
من قانون مكافحة غســــــل  ٣٨و ٤ختضــــــع إلشــــــراف الوكالة احلكومية للتحقيق واحلماية (املادتان 

تخبارات املالية هي وحدة استخبارات مالية من نوع أجهزة إنفاذ القانون، تتمتع األموال). وإدارة االس
بطائفة واســـعة من الصـــالحيات، ومكلفة بتشـــجيع التعاون بني الســـلطات املختصـــة يف دولة البوســـنة 

عن الســلطات  واهلرســك واحتاد البوســنة واهلرســك ومجهورية صــربســكا ومقاطعة برتشــكو، فضــًال
ا رى، يف جمال منع غســل األموال. وتتعاون إدارة االســتخبارات املالية نفســها حاليًّ املختصــة يف دول أخ

تعاونًا جيدًا، ولديها إمكانية الوصـــول الكامل إىل قواعد بيانات مجيع الواليات القضـــائية يف البوســـنة 
صراحة يف أي نص. ويف حالة عدم االمتثال،  واهلرسك، وإن كانت تفاصيل هذا التعاون ليست مبينة 

من قانون  ٨٣ادة ميكن أن ختضـــع الكيانات لعقوبات مالية من جانب الكيانات اليت تشـــرف عليها (امل
ــتخبارات املالية تقارير املعامالت املشــبوهة وتقوم بتحليلها  مكافحة غســل األموال). وتتلقى إدارة االس

  ). ٣، الفقرة ٥٥والتحقيق فيها، مث حتيلها إىل السلطات املختصة باملالحقة القضائية وبالتحقيق (املادة 
   

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

لألشــخاص الطبيعيني واالعتباريني احلق يف رفع دعاوى مدنية، ورفع دعاوى للتعويض، واالعتراف هبم 
 ١٩٣  لالتفاقية (املادة فعل جمرَّم وفقًاباعتبارهم أصــحابًا شــرعيني للممتلكات اليت اكتســبت عن طريق 

من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك). وتوسيع نطاق هذا احلق ليشمل الدول األجنبية منصوص عليه 
قانون اإلجراءات املدنية)،   من ١  ، الفقرة٢٥يف قوانني االحتاد ويف قوانني مجهورية صــــربســــكا (املادة 

من قانون اإلجراءات املدنية). وعالوة على  ١، الفقرة ٤٠ادة عن قوانني مقاطعة برتشــــكو (امل فضــــًال
  .الة أجنبية باعتبارها طرفًا مدنيًّذلك، مل توجد يف البوسنة واهلرسك قط قضية تتعلق بدو

وتســـمح تشـــريعات مقاطعة برتشـــكو واالحتاد ومجهورية صـــربســـكا باإلنفاذ املباشـــر لألحكام وأوامر 
من قانون مصــادرة األصــول املكتســبة بوســائل غري مشــروعة يف مقاطعة  ٣٢املصــادرة األجنبية (املادة 

من قانون مصــــــادرة عائدات اجلرائم اجلنائية يف احتاد البوســــــنة واهلرســــــك،  ٣٧برتشــــــكو، واملادة 
من قانون حجز ومصــــــادرة العائدات املتأتية من اجلرمية يف مجهورية صــــــربســــــكا).  ٧٧-٧٣  واملواد
املســـائل   ة، بإدخال تعديالت على قانون املســـاعدة القانونية الدولية يفاملعتزم أن تســـتحدث الدول  ومن

اجلنائية، آلية لنقل املوجودات املصـــادرة إىل البلد الطالب، تقدِّم تفاصـــيل عن مشـــاركة املؤســـســـات 
  الفساد.  وطريقة النقل. ومل توجد يف البوسنة واهلرسك مثل هذه القضية بعد يف سياق جرائم

) ٥(  ٢٠٩  واألدوات املستخدمة يف غسل األموال منصوص عليها يف القانون (املادةومصادرة العائدات 
من القانون اجلنائي للبوسنة واهلرسك)، مبا يف ذلك عندما ُترتكب اجلرمية خارج البوسنة واهلرسك أو 
 إذا كانت األموال أجنبية األصـــــل. وتتيح األحكام النظر يف الظروف الوقائعية املوضـــــوعية لدى تقييم

  واهلرسك).   ) من القانون اجلنائي للبوسنة٦( ٢٠٩مصري املالكني حسين النية (املادة 
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وتنص تشــريعات البوســنة واهلرســك على مســتوى الدولة على إمكانية املصــادرة غري املســتندة إىل إدانة 
املثل، أ، بشأن املصادرة املوسعة للممتلكات املكتسبة من خالل ارتكاب فعل إجرامي). وب ١١٠(املادة 

من قانون مصادرة عائدات اجلرائم اجلنائية الحتاد البوسنة واهلرسك على إجراءات خاصة  ٥تنص املادة 
ملصادرة املمتلكات يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجلاين بسبب وفاة املدَّعى عليه أو فراره؛ غري 

من  ٣٠هورية صــــربســــكا، تنص املادة مج  أن هذه املادة ال تتناول الغياب املجرد للمدعى عليهم. ويف
قانون حجز عائدات اجلرمية ومصــادرهتا على حجز ومصــادرة املوجودات عندما يتعذر إخضــاع اجلاين 
لإلجراءات اجلنائية، أو يكون اجلاين غري قادر على املشـــــاركة يف اإلجراءات بســـــبب مرض عقلي، أو 

أو يف حالة وفاته. ويف مقاطعة برتشـــكو،  يكون خارج متناول ســـلطات املالحقة القضـــائية واملحاكم،
من القانون املتعلق مبصــــادرة املوجودات املكتســــبة بوســــائل غري مشــــروعة على  ٥تنص أيضــــًا املادة 

  احلاالت اليت تكون فيها املالحقة اجلنائية مستبعدة بسبب الظروف.  إجراءات خاصة تتيح املصادرة يف
ارجية، مثل جتميد املمتلكات ومصـــادرهتا يف البوســـنة واهلرســـك، وميكن أن يتم إنفاذ التدابري املؤقتة اخل

ــــنة  ٢١٨و ٧٢و ٦٦و ٦٥عقب صــــدور أمر من املحكمة (املواد  من قانون اإلجراءات اجلنائية للبوس
على املمتلكات، يف احلاالت  فللبوســـنة واهلرســـك آلية للحفاظ مؤقتًا ،واهلرســـك). وعالوة على ذلك
) من قانون اإلجراءات اجلنائية ٣( ٧٢خالل أوامر االدعاء العام (املادة  العاجلة، من أجل مصادرهتا من

من قانون مكافحة غسل  ٥٨  للبوسنة واهلرسك)، وكذلك من خالل إدارة االستخبارات املالية (املادة
ــــريع يعاجل على وجه التحديد كيفية إنفاذ التدابري املؤقتة اليت تطلبها دول ة األموال). بيد أنه ال يوجد تش

  طرف أجنبية. 
وال تشـــــترط البوســـــنة واهلرســـــك لتقدمي التعاون الدويل وجود معاهدة. إال أنه يبدو أن األحكام 

ــــــكال املســــــاعدة القانونية املتبادلة املقررة وفقًا لالتفاقية. وتبعًا لذلك،  املحلية ال تغطي مجيع أش
  لتدابري املؤقتة. حيدِّد التشريع املحلي التدابري اليت يتعني اختاذها قبل رفع ا  ال

سنة واهلرسك على مجيع ٩، الفقرة ٥٥وحقوق األطراف الثالثة احلسنة النية (املادة  ) حممية يف البو
من القانون  ٧٨من القانون اجلنائي للبوســــنة واهلرســــك، واملادة  ١١١و ٧٤املســــتويات (املادتان 

 جلمهورية صـــربســـكا، واملادتان من القانون اجلنائي ٦٢اجلنائي الحتاد البوســـنة واهلرســـك، واملادة 
  برتشكو). مقاطعة  من قانون مصادرة األصول املكتسبة بوسائل غري مشروعة يف ٢٣) و٣(  ٣

 ،وعلى الرغم من أنه ال يوجد بعد إطار قانوين ومؤســســي خمصــص وحيد إلدارة املوجودات املصــادرة
فقد أنشـــئت هذه األطر على مســـتوى الكيانني واملقاطعة. ففي احتاد البوســـنة واهلرســـك، يوجد قانون 
مصادرة عائدات اجلرائم اجلنائية، الذي أنشأ وكالة إدارة العائدات اإلجرامية املصادرة يف احتاد البوسنة 

لقانون اسـترداد  وفقًاواهلرسـك. ويف مجهورية صـربسـكا، توجد وكالة إدارة املوجودات، اليت أنشـئت 
ـــــائل املوجودات اجلنائية. ويف مقاطعة برتشـــــكو، يوجد قانون مصـــــادر ـــــبة بوس ة املوجودات املكتس

  عن مكتب إدارة املمتلكات العمومية التابع للمقاطعة واملكلف بإدارة املوجودات. مشروعة، فضًال  غري
   

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
من  ١١٠على الرغم من وجود قوانني وإجراءات حتكم إعادة األصول على الصعيد املحلي (املادة 

من قانون اإلجراءات اجلنائية للبوســــنة  ١٩٥-١٩٣القانون اجلنائي للبوســــنة واهلرســــك، واملواد 
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إىل  إجراءات للتصرف يف املوجودات وإعادهتا وحيددواهلرسك)، ال يوجد قانون متخصص يذُكر 
ــــــتقطاع النفقات املعقولة، يف حالة اجلرائم املشــــــمولة  الدول األخرى، مبا يف ذلك إعادهتا مع اس

لذلك، مل  باالتفاقية. وجيري العمل على مشــــــروع تعديل من أجل معاجلة هذه الفجوات. ونتيجة
لصــــعيد الدويل أو إبرام أي اتفاقات بشــــأن تقم البوســــنة واهلرســــك بعد بإعادة موجودات على ا

  التصرف النهائي يف املمتلكات املصادرة. 
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  
تعريف كبار املســــؤولني واملقربني منهم يشــــمل كبار املســــؤولني واملقربني منهم املحليني   •  

  ).١، الفقرة ٥٢(املادة 
    

    تواجه التنفيذالتحدِّيات اليت   -٣-٣  
النظر يف اعتماد تدابري لتوضيح اجلوانب العملية السترداد املوجودات على مجيع مستويات  •  

ــترداد املوجودات  الواليات القضــائية األربعة، وذلك مثًال من خالل وضــع أدلة بشــأن اس
  ).٥١وإنشاء آليات تنسيق حملية مشتركة بني الوكاالت (املادة 

املتعلقة مبســـــتوى اإلبالغ من جانب القطاعات املصـــــرفية وغري املصـــــرفية تعزيز اآلليات  •  
  ).٥٢  (املادة

ضـــمان أن مجيع الكيانات املبلغة، مبا فيها الكيانات غري املالية، تســـتخدم أدوات الفحص  •  
  ).٢، الفقرة ٥٢(املادة  الزبائنلتقييم خماطر 

النظر يف وضـــع نظم فعالة إلقرارات الذمة املالية للموظفني العموميني املعنيني يف احتاد البوســـنة  •  
واهلرســك ومجهورية صــربســكا ومقاطعة برتشــكو. واســتحداث جزاءات مناســبة على عدم 

 طالعإل ةاالمتثال، والنظر يف وضــع إجراءات على مجيع مســتويات الواليات القضــائية األربع
  ).٥، الفقرة ٥٢  القانون املحلية والدولية املختصة على اإلقرارات (املادةسلطات إنفاذ 

اعتماد ما يلزم من تدابري إلتاحة املصــــــادرة فيما يتعلق جبميع اجلرائم املنصــــــوص عليها  •  
ــــــر لألحكام وأوامر املصــــــادرة  يف االتفاقية، واختاذ التدابري الالزمة إلتاحة اإلنفاذ املباش

  ).٥٥و ٥٤الدولة (املادتان  األجنبية على مستوى
مواصــــــلة اجلهود الرامية إىل وضــــــع آلية لنقل املوجودات املصــــــادرة إىل البلدان الطالبة  •  

  ).٥٥و ٥٤  (املادتان
النظر يف إدراج غياب املدَّعى عليهم كأســـاس لتطبيق املصـــادرة غري املســـتندة إىل إدانة يف  •  

  (ج)). ١، الفقرة ٥٤احتاد البوسنة واهلرسك (املادة 
رصد املمارسة اليت تتيح هبا البوسنة واهلرسك، لدى تلقيها طلبًا مبصادرة عائدات اجلرمية،  •  

تقدمي الطلب إىل ســلطاهتا املختصــة لغرض احلصــول على أمر باملصــادرة وإنفاذ ذلك األمر 
  )).١( ٥٥يف حال صدوره (املادة 
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ع التدابري املؤقتة، مبا يف ذلك إتاحة اختاذ خطوات لتحديد التدابري الواجب اختاذها قبل رف •  
الفرصــة للدولة الطرف الطالبة لعرض ما لديها من أســباب تدعو إىل مواصــلة تلك التدابري 

  ).٨، الفقرة ٥٥(املادة 
اختاذ تدابري لرد املوجودات املصـــادرة إىل الدولة الطرف الطالبة يف حالة اجلرائم املشـــمولة  •  

  ).٥٧باالتفاقية (املادة 
النظر يف اعتماد تدابري لتوضــــــيح اجلوانب العملية للتعاون مع إدارة االســــــتخبارات املالية  •  

مجيع مســتويات الواليات القضــائية األربعة، مبا يف ذلك الوصــول إىل قواعد البيانات  على
  ).٥٨املصادر اخلارجية للمعلومات (املادة  وإىل

    
    دِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُح  -٤-٣  

  ).٥٧-٥٢بناء القدرات والتدريب (املواد  •  
  ).٥٧-٥٢(املواد والقوانني النموذجية  املساعدة التشريعية •  

 


