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    خالصة وافية  -ثانياً  
      بيساو-غينيا    
بيساو يف سياق تنفيذ اتفاقية -سي لغينيامقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ  - ١  

    املتحدة ملكافحة الفساد األمم
  .  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب  ١٠بيساو إىل االتفاقية يف -انضمَّت غينيا

بيســاو عضــٌو يف االحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا (اإليكــواس) -وغينيــا
واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. ورئيس اجلمهورية هـو رئـيس الدولـة ورئـيس الـوزراء      

  جلمعية الشعبية الوطنية السلطة التشريعية. هو رئيس احلكومة. ومتلك ا
ق عليهـا يف اجلريــدة  بيســاو بنظـام القـانون املــدين. وُتنشـر االتفاقيـات الدوليــة املصـدَّ     -وتعمـل غينيـا  

الرمسية، وهلا قوة القانون. وتشمل التشريعات املنفذة لالتفاقية القانون اجلنائي، وقـانون اإلجـراءات   
  املتعلق بالوظائف السياسية. ١٤/٩٧ملتعلق بغسل األموال والقانون رقم اجلنائية، والقانون املوحد ا

مــن الدســتور) ويقــود   ٤٢مــن املــادة  ٥وتســتند اإلجــراءات اجلنائيــة إىل النظــام االهتــامي (الفقــرة   
  التحقيقات مكتُب املدعي العام. 

اد. واخلليـة الوطنيـة   واملؤسسة الرئيسية املكلفـة مبكافحـة الفسـاد هـي املفتشـية العليـا ملكافحـة الفسـ        
  ملعاجلة املعلومات املالية مسؤولةٌ عن مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

وقد تبني أنَّ استعراض التنفيذ العملـي لالتفاقيـة أمـر صـعب بسـبب عـدم وجـود أمثلـة علـى بعـض           
  القضايا وعدم وجود اإلحصاءات.

    
      الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون الفصل  - ٢  

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

  صطلح "املوظف العمومي" الوارد يف القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية. يرد تعريف ملال 
غـري مسـتحقة غـري     عـرض مزيـة  إالَّ أنَّ مـن القـانون اجلنـائي)،     ٢٤٨وجيرَّم رشو "املوظفني" (املـادة  

مشمول. وقد أكدت السلطات أنَّ األطـراف الثالثـة املسـتفيدة ميكـن أن تكـون مـن األشـخاص أو        
الكيانات. وموافقة املوظف أو إقراره مطلوب فيما يتعلق بارتكاب اجلرم بشكل غري مباشر وجيـب  

  املزية متنح لطرف ثالث.  أنَّ أن يكون املوظف مدركا 
املنافع احملققة لصاحل األطـراف الثالثـة مـن    إالَّ أنَّ من القانون اجلنائي)،  ٢٤٧دة وجيرَّم االرتشاء (املا

الكيانات غري مشمولة. وجيب أن يكون املوظف مدركا إلجراءات الوسـيط فيمـا يتعلـق بارتكـاب     
اجلرم بصورة غري مباشرة؛ وال يعاقَـب املسـؤول عنـدما يقـوم طوعـاً، قبـل ارتكـاب الفعـل، بـرفض          

  لعرض أو بإعادة السلع.الوعد أو ا
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ورشو املوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املؤسسـات الدوليـة العموميـة لـيس جمرَّمـا وكـذلك          
  الرشو يف القطاع اخلاص. 

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان 

من القانون املوحد املتعلق بغسل األموال، باالستناد إىل القانون  ٣و ٢ جيرَّم غسل األموال (املادتان
  املوحد لالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا).  

بيساو "النهج الشامل جلميع اجلرائم" إزاء غسل األموال. وتعـد مجيـع اجلـرائم، مبـا يف     -وتطبِّق غينيا
مـن القـانون املوحـد املتعلـق بغسـل       ٢و ١ذلك اجلرائم املرتكبة يف اخلارج، جرائم أصـلية (املادتـان   

  األموال). وما يسمى بالغسل الذايت لألموال جمرَّم. 
  واإلخفاء ليس جمرَّماً.  

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

مـن القـانون اجلنـائي). واملزايـا      ٢٥٠و ٢٤٩جيرَّم االختالس وإساءة استعمال املمتلكـات (املادتـان   
أو  لفائدة الكيانات باعتبارهـا أطرافـا ثالثـة غـري مشـمولة، ويقتصـر االخـتالس علـى األمـوال العامـة          

  اخلاصة أو املمتلكات املنقولة.
مـن   ٣وجترَّم إساءة استغالل الوظـائف مـن طـرف أصـحاب الوظـائف السياسـية (املعرَّفـة يف املـادة         

). وال جتـرَّم  ١٤/٩٧ من القانون رقم ٢٤املتعلق بالوظائف السياسية) (املادة  ١٤/٩٧القانون رقم 
ثالثـة، كمـا ال جتـرَّم إسـاءة اسـتغالل الوظـائف مـن         املزايا غري املستحقة للكيانات باعتبارهـا أطرافـا  

  طرف أيٍّ من املوظفني العموميني. 
  وال جيرَّم اإلثراء غري املشروع.

يف حالـة األشــخاص الـذين يعهــد إلــيهم    -وجتـرَّم اجلوانــب املتعلقـة بــاالختالس يف القطـاع اخلــاص    
مــن  ١٧١و ١٧٠داهتــا (املادتــان باســتخدام أو إدارة مصــاحل األطــراف الثالثــة أو خــدماهتا أو موجو

  القانون اجلنائي).  
    

    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة 
رَّم سـوى عرقلـة إنفـاذ حكـم     جتـ بيساو عرقلة اإلدالء بالشـهادة أو تقـدمي األدلـة. وال    -ال جترم غينيا
  من القانون اجلنائي).   ٢٢٩هنائي (املادة 

ديـه سـلطة سياسـية أو عامـة أو عسـكرية أو      وجيرَّم توجيه هتديدات إىل أحـد القضـاة مـن شـخص ل    
مــن القــانون  ٢٢٨ســلطات الشــرطة مــن أجــل منعــه مــن املمارســة احلــرة لواجباتــه كقــاض (املــادة  

اجلنائي). ويعاقب أيضا على اسـتخدام العنـف أو التهديـدات اخلطـرية ضـد املـوظفني العمـوميني أو        
مهـامهم أو إجبـارهم علـى التصـرف     الوكالء العسكريني أو قوات الشرطة من أجل عرقلـة ممارسـة   

من القانون اجلنائي). والتهديدات الصـادرة مـن األشـخاص     ٢٣٨على حنو خيالف واجباهتم (املادة 
اآلخرين ضد القضاة، واستخدام القوة البدنية والتهديدات املوجهة إىل املـوظفني غـري املشـار إلـيهم     
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من أجل التـدخل يف ممارسـة املهـام الرمسيـة      من القانون اجلنائي، واستخدام الترهيب ٢٣٨يف املادة 
  ألحد القضاة أو أحد موظفي العدالة أو إنفاذ القانون غري مشمولة. 

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 

أُِقرَّت املسؤولية اجلنائية للمنشآت والشخصيات االعتبارية اليت ينظمها القانون اخلاص على اجلرائم 
مـن   ١١مـن املـادة    ١(الفقـرة   حتقيق مآرهبا يف تنفيذ القرارات اليت تتخذها هيئاهتا"املرتكبة "هبدف 

شــخص يتصــرف باســم طــرف ثالــث،   القــانون اجلنــائي). ويكــون مــديرو هيئــات املنشــأة، أو أيُّ 
أفعال يقومون هبا باعتبـارهم ممـثلني هلـذا الكيـان، عنـدما يتصـرفون       أيِّ مسؤولني بشكل فردي عن 

مـن القـانون اجلنـائي).     ١١مـن املـادة    ٢صة أو يسيئون اسـتعمال مناصـبهم (الفقـرة    حتهم اخلالملص
 ٤٢إىل  ٣٨كما أُِقرت أيضا املسؤولية اجلنائية للشخصـيات االعتباريـة عـن غسـل األمـوال (املـواد       

من القـانون املوحـد املتعلـق بغسـل األمـوال) واملسـؤولية املدنيـة واإلداريـة (تفسَّـر علـى أهنـا تشـمل             
  من القانون املدين).   ٤٨٣من القانون اجلنائي واملادة  ٨٤لية الشخصيات االعتبارية) (املادة مسؤو

مـن القـانون    ٥٤وترفع الغرامات إىل ثالثة أضعافها بالنسبة للجرائم الـيت ترتكبـها املنشـآت (املـادة     
  ).  من القانون اجلنائي ٥٥اجلنائي) كما ميكن حل املنشآت ومصادرة موجوداهتا (املادة 

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

ــائي واملــادة   ١٩إىل  ١٤املشــاركة (املــواد  مــن القــانون املوحــد املتعلــق بغســل    ٣مــن القــانون اجلن
مــن القــانون املوحــد املتعلــق بغســل  ٣مــن القــانون اجلنــائي واملــادة  ٢٨األمــوال) والشــروع (املــادة 

  م.  تتعلق بالفساد غري جمرَّ األموال) جمرَّمان. والتحضري بغرض ارتكاب جرائم
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
عامــا  ١٢تتــراوح العقوبــات علــى اجلــرائم املتصــلة بالفســاد بــني الغرامــة والســجن ملــدة قــد تصــل إىل  

ــرة     ــة (الفق ــادة مــن  ١وتأخــذ يف احلســبان الظــروف املشــددة واملخفف ــانون اإلجــراءات   ٧٤امل مــن ق
  اجلنائية).

مــن الدســتور) وأعضــاء اجلمعيــة  ٧٢واحلصــانات واالمتيــازات القضــائية املمنوحــة للــرئيس (املــادة  
من الدستور) وإجراءات رفع هـذه احلصـانات منظمـةٌ     ٨٢الشعبية الوطنية وأعضاء احلكومة (املادة 

  .١٤/٩٧من القانون رقم  ٣٥إىل  ٣٢ مبوجب املواد
مـن   ٤٨ويتخذ مكتب املدعي العـام القـرارات املتعلقـة باملالحقـة القضـائية (الفقـرة (ح) مـن املـادة         

  قانون اإلجراءات اجلنائية) وال توجد مبادئ توجيهية بشأن املالحقة القضائية. 
مــن  ١٦٧إىل  ١٥٢واالحتجــاز الســابق للمحاكمــة ممكــن وهنــاك بــدائل هلــذا االحتجــاز (املــواد 

مــن القــانون املوحــد املتعلــق بغســل األمــوال). واإلفــراج    ٧٤ءات اجلنائيــة واملــادة قــانون اإلجــرا
مـن قـانون    ٣٠٧إىل  ٣٠٥املشروط ممكٌن ولكنه ال يأخذ بعـني االعتبـار خطـورة اجلرميـة (املـواد      

  اإلجراءات اجلنائية).
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عمل (مـن طـرف   ووحدهم أعضاء اجلمعية الشعبية الوطنية املتهمون بالفساد الذين ميكن وقفهم عن ال
). وال ميكن نقـل املـوظفني املتـهمني أو تنحيتـهم.     ١٤/٩٧من القانون رقم  ٣٤اجلمعية نفسها، املادة 

مـن   ١٣وعند إهناء خدمة املوظفني، حيظر عليهم ممارسة وظائف عمومية ملـدة ثـالث سـنوات (املـادة     
  كليا أو جزئيا للدولة.   ). وال يشمل هذا اإلجراء تويل منصبٍ يف منشأة مملوكة٩/٩٧القانون رقم 

وحيــدد القــانون التــأدييب اخلــاص مبــوظفي ووكــالء اإلدارة املركزيــة واإلقليميــة واحملليــة (القــانون     
ــم ــد     ٩/٩٧ رق ــد. ويوضــح البن ــأدييب املعتم ــام الت ــادة   ٢) النظ ــن امل ــة   ٧م ــراءات التأديبي أنَّ اإلج

  واجلنائية مستقلة.  
  إدماج اجملرمني يف اجملتمع.  ومل ُتتخذ أيُّ تدابري لتعزيز إعادة

وجيوز للمحكمة أن تأمر بإجراء ختفيض خاص يف العقوبة عندما تكـون هنـاك ظـروف خمففـة حتـد      
مـن   ٧١بشكل كبري من عدم مشروعية الفعل الذي قام بـه الوكيـل أو اجلـرم الـذي ارتكبـه (املـادة       

علـى اجلنـاة الـذين يتعـاونون      القانون اجلنائي). وأكدت السلطات أنَّ هذا التخفيف ميكن أن يطبـق 
من القـانون املوحـد املتعلـق بغسـل األمـوال أيضـاً علـى ختفيـف          ٤٤مع السلطات. كما تنص املادة 

  عقوبة هؤالء اجملرمني.  
بيساو منح احلصانة من املالحقة القضـائية للجنـاة الـذين يتعـاونون مـع السـلطات،       -وال ميكن لغينيا

تـدابري حلمايـة هـؤالء األشـخاص. ومل تـربم أيَّ ترتيبـات أو اتفاقـات يف هـذا          كما أهنا مل تتخـذ أيَّ 
  الصدد على الصعيد الدويل. 

    
    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان 

مل توضع تدابري حلماية الشهود. وخالل الزيارة القطرية، كان مشروع قانون بشأن محايـة الشـهود   
  وطنية. قد قدِّم للجمعية الشعبية ال

  ذ تدابري حلماية املبلغني. َختَّومل ُت
  

    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان 
من القانون اجلنائي؛ فيمـا يتعلـق بغسـل األمـوال،      ٨٣ينظم القانون مصادرة عائدات اجلرمية (املادة 

ــان  ــوال).     ٤٢و ٤١املادت ــق بغســل األم ــانون املوحــد املتعل وجيــوز مصــادرة املمتلكــات أو  مــن الق
 املعدات أو األدوات األخرى اليت استخدمت أو يراد استخدامها يف ارتكاب جرائم غسل األمـوال 

مـن القـانون املوحـد املتعلـق بغسـل األمـوال).        ٤٢مـن املـادة    ٢والفقـرة   ٤١من املادة  ١٠(الفقرة 
أو املعـدات أو األدوات األخـرى    وفيما يتعلق باجلرائم األخرى، ال جيوز مصـادرة تلـك املمتلكـات   

  من القانون اجلنائي).   ٨٢من املادة  ١يف ظروف معينة (الفقرة إالَّ 
وجيوز ملوظفي الشرطة مصادرة وجتميد املوجودات فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املرتكبـة يف حالـة تلـبُّس       

ة أو يسـتعد  الشـخص املعـين خيفـي أشـياء مرتبطـة باجلرميـ      أنَّ أو عندما يكون هنـاك اشـتباه قـوي بـ    
مــن قـانون اإلجــراءات اجلنائيــة). ويف حــاالت أخــرى، يســتلزم   ٥٨لإلفـالت مــن العدالــة (املــادة  

جتميد وحجز املوجودات املرتبطة باجلرمية أو املوجودات اليت ميكـن اسـتخدامها كـدليل إذنـا مـن      
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حالـة غسـل    من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). ويف    ١٤١من املادة  ١مكتب املدعي العام (الفقرة 
مـن القـانون املوحـد     ٣٦األموال، جيـوز لقاضـي التحقيـق أن يـأمر باختـاذ تـدابري احترازيـة (املـادة         

  املتعلق بغسل األموال).  
من قانون اإلجـراءات   ١٤١من املادة  ٢وتدير اجلهات الوديعة املعينة املوجودات املصادرة (الفقرة 

  كات املصادرة.  اجلنائية). وال توجد لوائح تنظم إدارة املمتل
وميكن مصادرة العائدات اليت جـرى حتويلـها أو تبديلـها إىل ممتلكـات أخـرى، واإليـرادات واملنـافع        

دِّلت أو ُحوِّلــت إليهــا تلــك العائــدات  األخــرى املتأتيــة مــن عائــدات اجلرميــة أو املمتلكــات الــيت بـُـ   
  علق بغسل األموال). من القانون املوحد املت ٤٥من القانون اجلنائي واملادة  ٨٣  (املادة

وختضع العائدات اإلجرامية اليت ُخِلطت مبمتلكات اكُتسـبت مـن مصـادر مشـروعة واإليـرادات أو      
املنافع األخرى املتأتية من تلك العائدات للمصادرة، يف حدود القيمـة املقـدرة للعائـدات املختلطـة،     

  ق بغسل األموال). من القانون املوحد املتعل ٤٥يف حاالت غسل األموال فقط (املادة 
مـن   ٢وجيوز مصادرة السجالت املصرفية واملالية بأمر من احملكمة يف قضايا غسل األموال (الفقـرة  

  من القانون املوحد املتعلق بغسل األموال). ٣٣املادة 
  بيساو اجلاين بأن يبيِّن املصدر املشروع للممتلكات اخلاضعة للمصادرة.-وال ُتلزم غينيا

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ١٤٢حلقـوق األطـراف الثالثـة احلسـنة النيـة (املـادة       وُتكفل احلماية 
  من القانون املوحد املتعلق بغسل األموال).  ٤٥واملادة 

مـن القـانون املوحـد     ٣٤وال جيوز االحتجـاج بالسـرية املصـرفية يف حـاالت غسـل األمـوال (املـادة        
ءات لرفع السرية املصـرفية يف حـاالت أخـرى غـري     املتعلق بغسل األموال). ويف حني ال توجد إجرا

غسل األموال، أكدت السلطات أنَّ هذا الرفع ممكٌن يف املمارسة العملية من خالل أمر صـادر مـن   
  من الدستور).  ٤-٤٢ احملكمة (املادة

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان 

عامـا بعـد ارتكـاب اجلرميـة      ١٥أعـوام إىل   ٣تنتهي املسؤولية اجلنائية عن جرائم الفساد يف غضـون  
من القـانون اجلنـائي). وال يشـكل إفـالت اجلـاين مـن العدالـة سـببا لتعليـق فتـرة            ٨٨و ٨٧(املادتان 

  من القانون اجلنائي).   ٩٣التقادم من أجل املالحقة القضائية (املادة 
 ٦٨و ٦٧انات السابقة ومعـاودة اإلجـرام يف احلسـبان عنـد إصـدار احلكـم (املـواد        وميكن أخذ اإلد

من القانون اجلنائي). وهـذه املعلومـات غـري متاحـة يف املمارسـة العمليـة، بسـبب الصـعوبات          ٦٩و
  املصادفة يف جمال حفظ السجالت.

  
    )٤٢الوالية القضائية (املادة 

مــن القــانون  ٥بيســاو واليتــها القضــائية علــى اجلــرائم املرتكبــة يف إقليمهــا (املــادة   -أقــرَّت غينيــا
من القانون املوحد املتعلق بغسـل األمـوال) أو علـى مـنت السـفن أو الطـائرات        ٤٦اجلنائي واملادة 
رتكبـة  مـن القـانون اجلنـائي)، وعلـى بعـض اجلـرائم (خبـالف جـرائم الفسـاد) امل          ٦الوطنية (املـادة  
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مـن القـانون اجلنـائي) وعلـى اجلـرائم الـيت يرتكبـها مـواطن أو ُترتكـب ضـد            ٧ضد الدولة (املادة 
من القانون اجلنـائي). ويف هـذه    ٧بيساو (املادة -مواطن، إذا كان مرتكب اجلرمية يوجد يف غينيا

القـانون اجلنـائي   بيسـاو، ال ينطبـق   -احلالة، إذا كان حمل اإلقامة املعتـاد للجـاين ال يوجـد يف غينيـا    
  يف ظل ظروف معينة.  إالَّ 

بيســاو واليتــها القضــائية علــى اجلــرائم الــيت يرتكبــها يف اخلــارج أشــخاٌص عــدميو   -غينيــا رِّرومل تقــ
بيسـاو، أو علـى أعمـال التحضـري الـيت تنفـذ يف اخلـارج        -اجلنسية يكون حمل إقامتهم املعتاد يف غينيا

  وال ميكنها تنسيق اإلجراءات مع الدول األخرى. بغرض ارتكاب جرائم متصلة بغسل األموال،
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان 
من القانون اجلنائي)، وميكن إقامة دعوى  ٨٤التعويض عن الضرر الذي يسببه اجلرم إلزامي (املادة 

مـن   ٩٩مـن املـادة    ٢قـرة  مـن القـانون املـدين والف    ٤٨٣مدنية للحصول على هذا التعويض (املـادة  
  ).  ٢/٢٠١٢القانون رقم 

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

هيئـة منشـأة متخصصـة يف مكافحـة الفسـاد مـن خـالل إنفـاذ القـانون تفـي مبتطلبـات             ال توجد أيُّ
التابعـة للشـرطة القضـائية إىل     من االتفاقيـة. وتفتقـر الوحـدة املتخصصـة ملكافحـة الفسـاد       ٣٦ املادة

ا جـد  قلـيالً  عـدداً إالَّ االستقالل والتدريب واملوارد، ومل تتلق اخللية الوطنية ملعاجلة املعلومات املاليـة  
  من التقارير املتعلقة باملعامالت املشبوهة.  

ويتعني على مجيع املوظفني العموميني اإلبالغ عن اجلرائم اليت أصبحوا على علم هبا حبكم املمارسة 
من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). ويـتعني علـى ضـباط        ١٧٧من املادة  ٢أو حبكم وظائفهم (الفقرة 

اجلنائيـة).   من قانون اإلجـراءات  ١٧٧من املادة  ١جرمية (الفقرة أيِّ الشرطة اإلبالغ عن ارتكاب 
شـخص يكـون علـى علـم بارتكـاب      أيِّ من القانون اجلنائي على عقوبات ضـد   ٢٣١وتنص املادة 

جرمية يف إطار اخلدمة العامة وبواجب اإلبالغ هبـا، وال يبلـغ عنـها. وعلـى الـرغم مـن عـدم وجـود         
ــق واملال       ــة لســلطات التحقي ــات الالزم ــع املعلوم ــدمي مجي ــام للمــوظفني العمــوميني بتق ــزام ع ــة إل حق

من قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة كافـة السـلطات العامـة بالتعـاون مـع حمـاكم           ٦القضائية، تلزم املادة 
  العدل عند طلبها ذلك.

 ١٤ويتعني اإلبـالغ عـن املعـامالت املشـبوهة إىل اخلليـة الوطنيـة ملعاجلـة املعلومـات املاليـة (املادتـان           
تقـارير   ١٠وأشارت السلطات إىل تسلم أقل من من القانون املوحد املتعلق بغسل األموال).  ٢٦و

  إدانات بسبب غسل األموال.  عن معامالت مشبوهة، وإىل أنه مل تكن هناك أيُّ
  وهناك خط هاتفي لالتصال املباشر لإلبالغ عن اجلرائم كما أنَّ التقارير املغفلة اهلوية مقبولة.
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    الناجحة واملمارسات اجليِّدة التجارب  - ٢- ٢  
 ٧٢مـن املـادة    ٣ينحَّى الرئيس من منصبه يف حال إدانته، وال جيوز إعادة انتخابه (الفقـرة    •  

  من الدستور). 
    

    اليت تواجه التنفيذ التحدِّيات  - ٣- ٢  
  بيساو مبا يلي:-ُيوَصى بأن تقوم غينيا

  )٢من االتفاقية (الفقرة (أ) من املادة  ٢تعريف مصطلح "املوظف العمومي" وفقا للمادة   •  
مواصلة اجلهود الرامية إىل وضع نظام وطين إلحصاءات اجلرمية، مصنفة حسب نوع اجلرميـة   •  

  وحالة اإلجراءات والنتائج
جترمي تقدمي مزية غري مستحقة، وإلغاء شرط إعطاء املوظف موافقة أو إقرارا فيما يتعلق بارتكاب   •  

)، ١٥ثالـث (الفقـرة (أ) مـن املـادة     الاجلرم بشكل غـري مباشـر وإدراكـه للمنفعـة احملققـة للطـرف       
مزيــة غــري مســتحقة متــنح لألطــراف الثالثــة مــن الكيانــات، وإلغــاء الشــرط   أيِّ إضــافة إىل جتــرمي 

  )١٥اإلضايف املتعلق بضرورة العلم باألفعال اليت يقوم هبا الوسيط (الفقرة (ب) من املادة 
الدولية العمومية والنظر يف جترمي  جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املنظمات  •  

  )١٦ارتشائهم (املادة 
جترمي املنافع اليت تقدم للكيانات باعتبارهـا أطرافـا ثالثـة والـيت تسـتمد مـن االخـتالس وإسـاءة           •  

ممتلكـات أو أمـوال عامـة أو     استخدام املمتلكات وتوسيع نطاق جرمية االختالس ليشمل أيَّ
  )١٧مة يعهد هبا إىل املوظف العمومي (املادة أشياء أخرى ذات قي خاصة أو أيَّ

النظــر يف جتــرمي بيــع النفــوذ وشــرائه، واإلثــراء غــري املشــروع، والرشــو واالرتشــاء يف القطــاع    •  
  )٢١و ٢٠و ١٨اخلاص (املواد 

النظر يف جترمي املزايا غري املستحقة املقدمـة للكيانـات باعتبارهـا أطرافـا ثالثـة، وتوسـيع نطـاق          •  
ة ليشمل إساءة استغالل الوظائف من طرف املوظفني العموميني الذين ليسـوا مـن   هذه اجلرمي

  )١٩ذوي املناصب السياسية (املادة 
النظر يف جتـرمي االخـتالس يف القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك األشـخاص الـذين يـديرون كيانـا             •  

ال تـرد يف   تابعا للقطاع اخلاص أو يعملون فيه، والتحقق من عدم وجـود اشـتراطات إضـافية   
  )٢٢االتفاقية (املادة 

  )٢٤النظر يف جترمي اإلخفاء (املادة   •  
جترمي استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعـد مبزيـة غـري مسـتحقة أو عرضـها        •  

ــدمي       ــدخل يف اإلدالء بالشــهادة أو تق ــى اإلدالء بشــهادة زور أو للت ــا للتحــريض عل أو منحه
  )٢٥من املادة  األدلة (الفقرة (أ)
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شخص ضد القضاة، واستخدام القوة البدنيـة والتهديـدات   أيِّ جترمي التهديدات الصادرة عن   •  
مــن القــانون اجلنــائي، واســتخدام   ٢٣٨املوجهــة ضــد املــوظفني غــري املشــار إلــيهم يف املــادة   

ــانون       ــاذ الق ــة أو إنف ــوظفي العدال ــة ألحــد م ــات الرمسي ــدخل يف ممارســة الواجب ، الترهيــب للت
  )٢٥(ب) من املادة   (الفقرة

إزالة العناصر اإلضافية الواردة يف اجلـرائم املرتكبـة "هبـدف حتقيـق مآرهبـا يف تنفيـذ القـرارات          •  
  )٢٦من املادة  ١اليت تتخذها هيئاهتا" (الفقرة 

تقييم اجلـزاءات املطبقـة علـى الشخصـيات االعتباريـة بغيـة رفـع تلـك اجلـزاءات إذا تـبني أهنـا              •  
  )٢٦من املادة  ٣فعالة ورادعة مبا فيه الكفاية (الفقرة ليست 

  )٢٧من املادة  ٣جترمي اإلعداد جلرمية ذات صلة بالفساد (الفقرة   •  
متديد فترة التقادم بالنسبة للجرائم املتعلقة بالفساد أو النص علـى تعليـق فتـرة التقـادم بالنسـبة        •  

  )٢٩(املادة للمالحقة القضائية يف حالة اإلفالت من العدالة 
تقييم ما إذا كان وضع مبادئ توجيهية بشأن املالحقة القضائية من شأنه املسـاعدة يف حتقيـق     •  

  )٣٠من املادة  ٣الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون (الفقرة 
 ٥مراعاة خطورة اجلرمية املرتكبة عند النظر يف اإلفراج عن مرتكبها إفراجا مشروطا (الفقرة   •  

  )٣٠ادة من امل
النظر يف إرساء إجراءات جتيز عزل املوظف العمومي املتهم أو وقفه عن العمـل (يف احلـاالت     •  

مـن   ٦أيضـاً) أو نقلـه (الفقـرة     اليت تشمل موظفني من غـري أعضـاء اجلمعيـة الشـعبية الوطنيـة     
  )٣٠املادة 

كــاب جــرائم النظــر يف وضــع إجــراءاٍت إلســقاط األهليــة عــن مجيــع األشــخاص املــدانني بارت   •  
متصلة بالفساد لتويل منصب عمومي وتويل منصب يف منشأة مملوكـة كليـا أو جزئيـا للدولـة     

  )٣٠من املادة  ٧(الفقرة 
  )٣٠من املادة  ١٠السعي إىل مواصلة التشجيع على إعادة إدماج اجملرمني يف اجملتمع (الفقرة   •  
تخدامها يف ارتكـاب جـرائم أخـرى    النص على مصادرة األدوات اليت استخدمت أو يراد اسـ   •  

  ).٣١غري غسل األموال، يف مجيع احلاالت (الفقرة (ب) من املادة 
  )٣١من املادة  ٣تنظيم إدارة املمتلكات املصادرة (الفقرة   •  
السماح مبصادرة عائدات اجلرميـة الـيت اختلطـت مبمتلكـات مكتسـبة مـن مصـادر مشـروعة،           •  

تأتيـة مـن هـذه العائـدات اإلجراميـة املخلوطـة خـارج نطـاق         واإليرادات أو املنافع األخـرى امل 
تطبيق القانون املوحـد املتعلـق بغسـل األمـوال، يف حـدود القيمـة املقـدرة للعائـدات املختلطـة          

  )٣١من املادة  ٦و ٥(الفقرتان 
السماح مبصادرة السجالت املصرفية واملالية والتجارية يف حـاالت أخـرى غـري تلـك املتصـلة        •  

  )٣١من املادة  ٧موال (الفقرة بغسل األ
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النظر يف إمكانيـة إلـزام اجلـاين بـأن يثبـت املصـدر املشـروع للعائـدات اإلجراميـة املزعومـة أو             •  
  )٣١من املادة  ٨املمتلكات األخرى القابلة للمصادرة (الفقرة 

وغريهــم مــن اعتمــاد تــدابري لتــوفري محايــة فعالــة، وفقــاً لالتفاقيــة، للشــهود واخلــرباء وأقــارهبم    •  
األشخاص الوثيقي الصلة هبم، وتطبيـق هـذه التـدابري علـى الشـهود مـن الضـحايا، والنظـر يف         
إبرام اتفاقيات بشأن إعادة توطني الشهود علـى الصـعيد الـدويل وإتاحـة إمكانيـة عـرض آراء       

  )٣٢وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار أثناء اإلجراءات اجلنائية (املادة 
  )  ٣٣وضع تدابري حلماية املبلغني (املادة النظر يف   •  
إنشاء هيئة متخصصة من أجـل مكافحـة الفسـاد مـن خـالل إنفـاذ القـانون، وضـمان منحهـا            •  

  )٣٦يلزم من االستقاللية واملوارد والتدريب (املادة  ما
 النظر يف منح احلصانة من املالحقة القضائية للمجـرمني املتعـاونني والـنص علـى محايـة هـؤالء        •  

بيساو تنظر أيضاً يف إبرام اتفاقات بشأن محاية اجلناة املتعاونني علـى  -األشخاص؛ ولعل غينيا
  )٣٧من املادة  ٥و ٤و ٣الصعيد الدويل (الفقرات 

املوظفني العموميني وسلطات التحقيـق والسـلطات القضـائية، مبـا يف ذلـك       تعزيز التعاون بني  •  
مات إىل هـذه السـلطات عنـد الطلـب (الفقـرة (ب)      عن طريق مطالبة املسؤولني بتقدمي املعلو

  )٣٨من املادة 
التشجيع على املزيد من التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص، ال سيما فيمـا يتعلـق     •  

  )٣٩من املادة  ١باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة (الفقرة 
  )٤٠(املادة توضيح إجراءات رفع السرية املصرفية يف التشريعات الوطنية   • 
توضيح استخدام اإلدانات السابقة يف اخلارج يف التشريعات الوطنية، واالسـتمرار يف حتسـني     •  

  )٤١نظام حفظ السجالت (املادة 
  إقامة واليتها القضائية على ما يلي:  •  
اجلرائم اليت يرتكبها يف اخلارج أشخاٌص عدميو اجلنسية يوجـد حمـلُّ إقامتـهم املعتـاد يف       ○    

  بيساو-غينيا
األعمال التحضريية اليت ترتكب يف اخلـارج هبـدف ارتكـاب جرميـة غسـل األمـوال يف         ○    

  بيساو-غينيا
اجلــرائم الــيت يرتكبــها مــواطن أو ُترتكــب ضــد مــواطن إذا مل يكــن اجلــاين موجــودا يف   ○    

  بيساو-غينيا
  )٤٢من املادة  (أ) إىل (د) ٢(الفقرات الفرعية  مجيع اجلرائم املرتكبة ضد الدولة  ○    
مجيع اجلرائم اليت يرتكبها مواطن موجود يف إقليمها عندما ُيرفض التسليم على أسـاس    ○    

  اجلنسية فقط، مع عدم وجود أيِّ اشتراطات إضافية
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مجيع اجلرائم اليت يرتكبها أحد الرعايـا األجانـب املوجـودين يف إقليمهـا عنـدما ُيـرفض         ○    
  )٤٢من املادة  ٤و ٣اطات إضافية (الفقرتان التسليم، مع عدم وجود أيِّ اشتر

  ).  ٤٢من املادة  ٥التشاور مع الدول األخرى بغية تنسيق اإلجراءات املتَّخذة (الفقرة   •  
    

    من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية االحتياجات  - ٤- ٢  
  مطلوبة:ستكون األشكال التالية من املساعدة التقنية 

  )٤٢و ٣٨و ٣٧و ٢٤و ٢٠-١٨تقدمي الدعم يف صوغ التشريعات (املواد   •  
  )٣٩و ٣٨و ١٨املساعدة امليدانية اليت يقدمها خبري (املواد   •  
  )٤٢و ٣٠ملخَّص للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة (املادتان   •  
  بناء القدرات لفائدة: • 

  )٣٢(املادة السلطات املسؤولة عن محاية الشهود   ○    
  )٣٩القطاع اخلاص، وال سيما املؤسسات املالية (املادة   ○    
  )٤٢سلطات التحقيق والسلطات القضائية (املادة   ○    
  ).٣٦و ٣٤و ٣٣القوانني النموذجية (املواد  • 

    
      الرابع: التعاون الدويل الفصل  - ٣  
    د قيد االستعراضعلى تنفيذ املوا مالحظات  - ١- ٣  

    )  ٤٧و ٤٥و ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد 
بيساو تشريعات خاصة بشأن تسليم اجملرمني، لكنها أبرمت اتفـاق تعـاون قضـائي    -ليس لدى غينيا

لناطقـة  بيسـاو طـرٌف يف اتفاقيـة مجاعـة البلـدان ا     -مع الربتغال واتفاقية قضـائية مـع السـنغال. وغينيـا    
املتعلقـة بتسـليم اجملـرمني، واتفـاق التعـاون القضـائي املـربم بـني أنغـوال وسـان تـومي             باللغة الربتغاليـة 

بيســاو وكــابو فــريدي وموزامبيــق، واتفاقيــة اجملموعــة االقتصــادية لــدول غــرب   -وبرينســييب وغينيــا
كامـا ذات صـلة   ألمـوال أح أفريقيا املتعلقة بتسليم اجملرمني. ويتضمن القانون املوحد املتعلق بغسـل ا 

  .بقضايا غسل األموال
مـن الدسـتور).    ٤٤و ٤٣وال ُيسمح بتسليم املواطنني وتسليم اجملـرمني ألسـباب سياسـية (املادتـان     

وال يرد تعريٌف لعبارة "ألسباب سياسية". وحياكم املواطنـون الـذين مل يسـلَّموا يف احملـاكم الوطنيـة      
اعـة البلـدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة املتعلقـة بتسـليم اجملـرمني؛         من اتفاقية مج ٥من املادة  ١(الفقرة 

ــا املتعلقــة بتســليم      ١٠مــن املــادة  ٢والفقــرة  ــدول غــرب أفريقي ــة اجملموعــة االقتصــادية ل مــن اتفاقي
مــن اتفــاق التعــاون القضــائي املــربم بــني أنغــوال وســان تــومي     ٣٠مــن املــادة  ٢اجملــرمني؛ والفقــرة 
مـن اتفـاق التعـاون     ٤٧مـن املـادة    ٣يساو وكـابو فـريدي وموزامبيـق؛ والفقـرة     ب-وبرينسييب وغينيا

مـن االتفاقيـة القضـائية املربمـة مـع السـنغال).        ٢٢املـادة   من ٢القضائي املربم مع الربتغال؛ والفقرة 
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مـن القـانون    ٤٠وتقرر حمكمة االستئناف ما إذا كان ينبغـي قبـول التسـليم (الفقـرة (و) مـن املـادة       
  ي املعدل اخلاص باحملاكم).األساس

وتسليم اجملرمني مشروط بوجود معاهدة وخيضع الزدواجية التجرمي؛ وختضع للتسـليم اجلـرائُم الـيت    
يعاقَب عليها بعقوبة حبس دنيا مدهتا سنتان يف الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب على حد سواء 

ية لدول غرب أفريقيا املتعلقـة بتسـليم اجملـرمني،    اتفاقية اجملموعة االقتصادمن  ٣من املادة  ١(الفقرة 
مــن اتفــاق التعــاون القضــائي املــربم بــني أنغــوال وســان تــومي وبرينســييب   ٢٩مــن املــادة  ١والفقــرة 
من االتفاقية القضائية املربمة مـع   ٢٣بيساو وكابو فريدي وموزامبيق؛ والفقرة (أ) من املادة -وغينيا

مـن اتفـاق التعـاون     ٤٦(أ) مـن املـادة    ٢واحدة (الفقـرة الفرعيـة    السنغال)، أو مدهتا أكثر من سنة
مـن   ٢مـن املـادة    ١القضائي املربم مع الربتغال)، أو ال تقل مدهتا القصوى عن سنة واحدة (الفقرة 

. وال تسـتويف مجيـع جـرائم    )اتفاقية مجاعة البلـدان الناطقـة باللغـة الربتغاليـة املتعلقـة بتسـليم اجملـرمني       
  الشروط.  الفساد هذه

وال تندرج اجلرائم اليت ال تستويف هذه الشروط يف إطـار هـذه املعاهـدات. وقـد أكـدت السـلطات       
بيسـاو االتفاقيـة أساسـاً قانونيـا     -أنَّ اجلرائم املتصـلة بالفسـاد ال تعتـرب جـرائم سياسـية. وتعتـرب غينيـا       

  لتسليم اجملرمني، ولكنها مل تبلغ األمني العام بذلك. 
مــن اتفاقيــة اجملموعــة  ٣مــن املــادة  ٢مني بســبب اجلــرائم ذات الصــلة ممكــٌن (الفقــرة  وتســليم اجملــر

مـن اتفاقيـة مجاعـة     ٢مـن املـادة    ٣االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة بتسليم اجملرمني، والفقـرة  
فـاق التعـاون   من ات ٤٦من املادة  ٣البلدان الناطقة باللغة الربتغالية املتعلقة بتسليم اجملرمني، والفقرة 

مـن اتفـاق التعـاون القضـائي املـربم بـني أنغـوال         ٢٩من املـادة   ٢القضائي املربم مع الربتغال والفقرة 
  بيساو وكابو فريدي وموزامبيق).-وسان تومي وبرينسييب وغينيا

مــن اتفاقيــة مجاعــة البلــدان الناطقــة باللغــة    ١٩وتوجــد إجــراءات مبســطة لتســليم اجملــرمني (املــادة   
مـن القـانون املوحـد     ٧٢لية املتعلقة بتسليم اجملرمني، فيما خيص جرائم غسل األمـوال واملـادة   الربتغا

  املتعلق بغسل األموال). 
مـن القـانون    ٤٠بيساو احتجاز األشخاص املطلوب تسليمهم (الفقرة (و) مـن املـادة   -وجيوز لغينيا

مــن  ٧٤ت اجلنائيــة؛ واملــادة مــن قــانون اإلجــراءا ١٦٠األساســي املعــدل اخلــاص باحملــاكم؛ واملــادة 
من اتفاقية مجاعة البلدان الناطقة باللغـة الربتغاليـة    ٢١القانون املوحد املتعلق بغسل األموال؛ واملادة 

 ٣٥من االتفاقية القضائية املربمـة مـع السـنغال؛ واملـادة      ٣١و ٣٠املتعلقة بتسليم اجملرمني؛ واملادتان 
بيسـاو وكـابو فـريدي    -أنغوال وسـان تـومي وبرينسـييب وغينيـا     من اتفاق التعاون القضائي املربم بني

  من اتفاق التعاون القضائي املربم مع الربتغال). ٩٤و ٦٢وموزامبيق؛ واملادتان 
وميكن إنفاذ األحكام األجنبية إذا ُرفض تسليم املواطنني هلذا الغرض وأعادت حمكمـة العـدل العليـا    

مـن اتفـاق التعـاون     ٦٨ن قانون اإلجراءات اجلنائية؛ واملادة م ٣٢٨النظر يف العقوبة وأقرهتا (املادة 
مـن   ٦٧من االتفاقية القضائية املربمـة مـع السـنغال؛ واملـادة      ٢٠القضائي املربم مع الربتغال؛ واملادة 

  القانون املوحد املتعلق بغسل األموال). 
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الـيت   تثناء احلقـوق السياسـية)  املعاملة باملثل، يتمتـع األجانـب بـنفس احلقـوق (باسـ      مبدأ واستناداً إىل
  من الدستور).  ٢٨بيساو (املادة -يتمتع هبا مواطنو غينيا

طلـب  أنَّ بيساو أسباب وجيهـة تـدعوها إىل االعتقـاد بـ    -وجيوز رفض التسليم إذا كانت لدى غينيا
من اتفاقية اجملموعة االقتصادية لـدول غـرب    ٤من املادة  ٢التسليم قُدِّم على أساس متييزي (الفقرة 

مـن اتفـاق التعـاون القضـائي      ٧١(ج) من املـادة   ١أفريقيا املتعلقة بتسليم اجملرمني؛ والفقرة الفرعية 
ية الدسـتورية مـن التمييـز إىل    من الدستور). وال تستند احلما ٢٨و ٢٤املربم مع الربتغال؛ واملادتان 

  اجلنسية وال إىل األصل اإلثين.  
وال جيوز رفض طلب التسليم جملرد اعتبار أنَّ اجلرم ينطوي أيضاً على مسـائل ماليـة. وجيـوز رفـض     
التسليم إذا طُلب بسبب جرمية تتعلق باجلمارك أو الضرائب أو الرسوم أو أسـعار الصـرف (الفقـرة    

  من اتفاق التعاون القضائي املربم مع الربتغال). ٧١ة (ب) من املاد ١الفرعية 
وأكــدت الســلطات أهنــا، يف املمارســة العمليــة، جتــري مشــاورات مــع الدولــة الطالبــة قبــل رفــض  

  طلب التسليم.
  بيساو نقل األشخاص احملكوم عليهم.-وال ميكن لغينيا

مـن القـانون املوحـد املتعلـق      ٤٧ونقل اإلجراءات اجلنائية ممكـٌن يف قضـايا غسـل األمـوال (املـادة      
ــا املتعلقــة باملســاعدة      ــة اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي بغســل األمــوال) وتطبيقــاً التفاقي

من اتفاقية املساعدة القانونيـة املتبادلـة للجماعـة االقتصـادية      ٢١املتبادلة يف املسائل اجلنائية (املادة 
  لدول غرب أفريقيا).

    
    )٤٦تبادلة (املادة القانونية املاملساعدة 

مـن قـانون    ٣٢٩تستند املساعدة القانونية املتبادلة إىل الصـكوك الثنائيـة واملتعـددة األطـراف (املـادة      
اإلجــراءات اجلنائيــة)، مثــل اتفاقيــة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب    

تومي وبرينسـييب وكـابو فـريدي وموزامبيـق.      أفريقيا، واالتفاقات املوقعة مع أنغوال والربتغال وسان
  وميكن استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتبادل املساعدة القانونية.

وتشترط بعض االتفاقات ازدواجية التجرمي من أجل تقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، بينمـا تعتـرب      
اتفاق التعاون القضائي املربم  من ٢٤اتفاقات أخرى عدم وجود هذه املساعدة سبباً للرفض (املادة 

 ٣٣من املـادة   ١بيساو وكابو فريدي وموزامبيق والفقرة -بني أنغوال وسان تومي وبرينسييب وغينيا
  من اتفاق التعاون القضائي املربم مع الربتغال).

يـة.  وجيوز تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم الـيت ترتكبـها الشخصـيات االعتبار      
ــا  ــا      أيِّ بيســاو تقــدمي  -وجيــوز لغيني ــيت تســمح هب ــة ال ــة املتبادل شــكل مــن أشــكال املســاعدة القانوني

بيسـاو تبـادل املعلومـات بصـورة تلقائيـة مـع       -اإلجراءات احمللية. ويف املمارسة العمليـة، جيـوز لغينيـا   
  الدول األخرى. 
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صـدور أمـر مـن احملكمـة (املـادة       ويستلزم رفع السرية املصـرفية مـن أجـل تبـادل املسـاعدة القانونيـة      
مـن القـانون    ٥٣من الدستور) يف حاالت أخرى غري تلـك املتعلقـة بغسـل األمـوال (املـادة       ٤-٤٢

  املوحد املتعلق بغسل األموال). 
مــن اتفــاق التعــاون  ٩٧والنقــل املؤقــت للمحتجــزين ممكــٌن إذا نصَّــت عليــه إحــدى املعاهــدات (املــادة  

من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة للجماعـة االقتصـادية لـدول     ١٣ل واملادة القضائي املربم مع الربتغا
  من القانون املوحد املتعلق بغسل األموال).  ٦٠غرب أفريقيا) أو يف قضايا غسل األموال (املادة 

بيســاو أيُّ ســلطة مركزيــة تعــىن باملســاعدة القانونيــة املتبادلــة. وُتتســلم طلبــات  -ولــيس لــدى غينيــا
ملساعدة من خالل املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربـول). وقـد أكـدت السـلطات أنـه جيـوز       ا

تلقــي الطلبــات باللغــات اإلنكليزيــة والفرنســية والربتغاليــة. ومل يبلَّــغ األمــني العــام باللغــات املقبولــة  
  لتقدمي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. وال تقبل الطلبات الشفوية.

مـن   ٣٦من بعض املعاهدات أحكاماً حتدد مضمون طلبات املساعدة القانونية املتبادلة (املـادة  وتتض
مـن االتفاقيـة القضـائية املربمـة مـع السـنغال؛        ٩اتفاق التعاون القضـائي املـربم مـع الربتغـال؛ واملـادة      

دية لــدول غــرب مــن اتفاقيــة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة للجماعــة االقتصــا ٥مــن املــادة  ١والفقـرة  
) هـذا التوضـيح بالنسـبة لقضـايا     ٥٤أفريقيا)؛ ويوفر االتفاق املوحـد املتعلـق بغسـل األمـوال (املـادة      

تطلـب معلومـات إضـافية    أنَّ غسل األموال. كما تسمح بعـض املعاهـدات للدولـة متلقيـة الطلـب بـ      
مـن   ٥مـن املـادة    ٣فقـرة  من اتفاق التعاون القضائي املربم مع الربتغـال وال  ٣٦من املادة  ٥(الفقرة 

  اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا).
ومن شأن األدلة املستمدة من االستماع إىل الشهود عن طريق التـداول بالفيـديو أن تكـون مقبولـة     

يف املمارســة  مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة)، ولكــنَّ عقــد هــذه اجللســات مســتحيلٌ  ١١٣(املــادة 
  العملية بسبب حتديات متعلقة باهلياكل األساسية.

بيساو قادرةٌ، يف املمارسة العملية، على االمتثال ملبادئ اخلصوصية والسرية. وهـذه املبـادئ   -وغينيا
منظمةٌ أيضا مبوجـب اتفاقيـة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا           

مـن القـانون املوحـد املتعلـق بغسـل األمـوال تـنص علـى سـرية طلبـات            ٥٦) واملادةُ ٩و ٨(املادتان 
  املساعدة القانونية املتبادلة.

مـن القـانون املوحـد     ٥٥وتنظم بعض املعاهدات أسباب رفـض تبـادل املسـاعدة القانونيـة (املـادة      
مـن   ٤لربتغـال؛ واملـادة   من اتفاق التعاون القضـائي املـربم مـع ا    ٣٤املتعلق بغسل األموال؛ واملادة 

مـن   ٢و ١اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا؛ والفقرتـان   
بيســاو -مــن اتفــاق التعــاون القضــائي املــربم بــني أنغــوال وســان تــومي وبرينســييب وغينيــا   ٣املــادة 

ظٌم أيضـاً يف بعـض املعاهـدات    وكابو فريدي وموزامبيق). واشتراط اإلبالغ عن هذه األسباب من
من اتفاقيـة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب          ٤من املادة  ٥(الفقرة 

مـن االتفـاق املوحـد     ٥٥من اتفاق التعاون القضائي املربم مع الربتغال) واملادة  ٤١أفريقيا واملادة 
  املتعلق بغسل األموال.  
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من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة للجماعة االقتصادية لدول غـرب   ٤ من املادة ٢وتنص الفقرة 
أفريقيا على أنه ال جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة جملرد اعتبار أنَّ الطلب ينطـوي أيضـاً   

  على مسائل مالية.  
للجماعـة االقتصـادية لـدول     ويف املمارسة العملية، وعلى أساس اتفاقيـة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    

)، ميكــن تأجيــل تنفيــذ الطلــب إذا كــان يتعــارض مــع  ٤مــن املــادة  ٤و ٣(الفقرتــان  غــرب أفريقيــا
  حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية. 

من  ٥٩وعدم التعرُّض لألشخاص املنقولني ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة منظٌم مبوجب املادة 
مـن اتفاقيـة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة للجماعـة        ١٥املوحد املتعلق بغسل األمـوال واملـادة   القانون 

  من االتفاقية القضائية املربمة مع السنغال. ٤االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واملادة 
 ٣٤ملـادة  (ا بيساو التكاليف العادية لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة الـواردة -وتتحمل غينيا

من اتفاقية املساعدة القانونية املتبادلة للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا)، باسـتثناء تكـاليف      
مـن اتفـاق التعـاون القضـائي املـربم مـع الربتغـال) أو         ٤٣و ٨اخلرباء واملتـرمجني الشـفويني (املادتـان    

بني أنغوال وسان تـومي وبرينسـييب   من اتفاق التعاون القضائي املربم  ٤من املادة  ١الشهود (الفقرة 
  بيساو وكابو فريدي وموزامبيق).-وغينيا

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

    ) ٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
تتعاون سلطات إنفاذ القانون عن طريق اإلنتربول، وفريق العمل احلكـومي الـدويل ملكافحـة غسـل     

)، واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وجلنــة رؤســاء   GIABAل يف غــرب أفريقيــا (األمــوا
  أجهزة الشرطة يف غرب أفريقيا ومنظمات أخرى. 

ا للتعــاون يف إنفــاذ القــانون. ولــدى الشــرطة القضــائية  بيســاو االتفاقيــة أساســاً قانونيــ-وتعتــرب غينيــا
باط االتصـال. ويتضـمن االتفـاق املوحـد املتعلـق      مذكِّرة تفـاهم مربمـة مـع الربتغـال تيسـر تعـيني ضـ       

بغســل األمــوال حكمــا بشــأن التعــاون الــدويل املباشــر بــني الســلطات القضــائية أو أجهــزة الشــرطة  
  ). وال تشارك اخللية الوطنية ملعاجلة املعلومات املالية يف جمموعة إيغمونت. ٥٧  (املادة

مـور املتعلقـة بـاجلرائم املتصـلة بالفسـاد الـيت       بيسـاو القـدرة علـى التعـاون يف األ    -وليست لدى غينيـا 
  ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة. 

  وقد أكدت السلطات أنه جيوز القيام بالتحقيقات املشتركة باالتفاق يف كل حالة على حدة. 
وُيمكن استخدام أساليب التحـري اخلاصـة فيمـا يتعلـق باحلـاالت الـيت تنطـوي علـى مـواد خاضـعة           

  ولكن ليس يف احلاالت اليت تنطوي على الفساد. للمراقبة، 
  

    الناجحة واملمارسات اجليِّدة اربالتج  - ٢- ٣  
  بيساو املعلومات بصورة تلقائية مع دول أخرى. -تبادلت غينيا  •  
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    اليت تواجه التنفيذ التحدِّيات  - ٣- ٣  
  بيساو مبا يلي:-ُيوَصى بأن تقوم غينيا

اعتمـاد تشـريعات شـاملة بشـأن تسـليم املطلـوبني واملسـاعدة        تقييم ما إذا كـان مـن املفيـد      •  
القانونية املتبادلة؛ وكفالة أن تتضـمن هـذه التشـريعات مجيـع العناصـر املنصـوص عليهـا يف        

  )٤٦و ٤٤االتفاقية (املادتان 
ضمان املوافقة على التسليم بالنسبة جلميع اجلرائم املتصلة بالفساد، مبا يف ذلك عـن طريـق     •  

  )٤٤من املادة  ١ترات السجن الدنيا املطبقة (الفقرة مراجعة ف
  )٤٤من املادة  ٢املوافقة على تسليم اجملرمني يف غياب ازدواجية التجرمي (الفقرة   •  
النظر يف مجيع جرائم الفساد اليت ينبغي إدراجها يف معاهدات تسليم اجملرمني، والسعي إىل   •  

سليم اجملرمني يف املعاهدات املقبلة وتعريف إدراج هذه اجلرائم بوصفها جرائم تستوجب ت
  )  ٤٤من املادة  ٤عبارة "ألسباب سياسية" (الفقرة 

(أ)  ٦إبالغ األمني العام بأنَّها تعترب االتفاقية أساساً قانونيا لتسليم اجملرمني (الفقرة الفرعية   •  
  )  ٤٤من املادة 

يتصـل هبـا مـن شـروط اإلثبـات خـارج       السعي إىل التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط مـا    •  
نطاق تطبيق االتفاق املوحد املتعلق بغسـل األمـوال واتفاقيـة مجاعـة البلـدان الناطقـة باللغـة        

    )٤٤من املادة  ٩الربتغالية املتعلقة بتسليم اجملرمني (الفقرة 
ضــمان املعاملــة العادلــة لألشــخاص املطلــوب تســليمهم دون فــرض شــرط املعاملــة باملثــل      •  

    )٤٤من املادة  ١٤فقرة (ال
الســماح بــرفض طلبــات تســليم اجملــرمني إذا كانــت هنــاك أســباب وجيهــة لالعتقــاد بأنَّهــا   •  

قـــدِّمت بغـــرض مالحقـــة أو معاقبـــة شـــخصٍ مـــا علـــى أســـاس جنســـيته أو أصـــله اإلثـــين 
  )  ٤٤من املادة  ١٥  (الفقرة

 ١٦كفالة عدم رفض التسليم جملرد اعتبار أنَّ اجلرم ينطوي أيضاً على أمور ماليـة (الفقـرة     •  
  )  ٤٤من املادة 

  )٤٥النظر يف إبرام اتفاقات من أجل تيسري نقل األشخاص احملكوم عليهم (املادة   •  
جرمي؛ تقدمي املساعدة اليت ال تنطوي على إجراءات قسرية يف حالة عدم توافر ازدواجية الت  •  

 ٩بيساو أن توفر أيضا مساعدة أوسع نطاقـاً يف مثـل هـذه احلـاالت (الفقـرة      -وميكن لغينيا
  )٤٦من املادة 

تيسري النقل املؤقت للمحتجزين يف قضـايا تقـع خـارج نطـاق املعاهـدة الثنائيـة املوقعـة مـع           •  
غـرب أفريقيــا،  الربتغـال، واتفاقيـة املســاعدة القانونيـة املتبادلــة للجماعـة االقتصـادية لــدول      

  )٤٦من املادة  ١٢إىل  ١٠واالتفاق املوحد املتعلق بغسل األموال (الفقرات 
تعيني سـلطة مركزيـة وإبـالغ األمـني العـام هبـذا التعـيني وباللغـات املقبولـة لتقـدمي طلبـات              •  

لـة  بيساو تود قبول طلبات املساعدة القانونية املتباد-املساعدة القانونية املتبادلة؛ ولعل غينيا
  )٤٦من املادة  ١٤و ١٣املقدمة شفويا يف الظروف امللحَّة (الفقرتان 
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  )٤٦من املادة  ١٨إتاحة إجراء جلسات االستماع عن طريق التداول بالفيديو (الفقرة   •  
خارج نطاق املعاهدات املنطبقة واالتفـاق املوحـد املتعلـق بغسـل األمـوال، اعتمـاد أحكـام          •  

  حتدد وتقرُّ ما يلي: 
ضمون طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وأسباب رفض تلك الطلبات وشرط تربير م  ○    

  )٤٦من املادة  ٢٣و ٢١و ١٥الرفض (الفقرات 
عدم جواز رفض طلبات املساعدة القانونية املتبادلة جملرد اعتبار أنَّ اجلرم ينطـوي علـى     ○    

  )٤٦من املادة  ٢٢مسائل مالية (الفقرة 
  )٤٦من املادة  ٢٧التعرض للشهود واألشخاص املنقولني (الفقرة ضمان عدم   ○    
حتمــل التكــاليف العاديــة لتنفيــذ الطلبــات، مبــا يف ذلــك رســوم ونفقــات اخلــرباء واملتــرمجني   •  

  )٤٦من املادة  ٢٨الشفويني والشهود، ما مل ُيتَّفق على خالف ذلك (الفقرة 
 دولــة أخــرى، عنــد االقتضــاء، يف حــاالت  النظــر يف إمكانيــة نقــل اإلجــراءات اجلنائيــة إىل  • 

جرائم أخرى غري غسل األموال أو خارج نطاق تطبيق اتفاقية املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    
  )٤٧(املادة  للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

السـعي إىل التعـاون يف املسـائل الـيت تنطـوي علـى جـرائم ُترتكـب باسـتخدام التكنولوجيـا             •  
  )٤٨من املادة  ٣(الفقرة احلديثة 

السماح باستخدام أساليب التحري اخلاصة، وقبول األدلة املستمدة منها، بالنسبة للجرائم   •  
  )٥٠من املادة  ١املتصلة بالفساد (الفقرة 

إبرام اتفاقات بشأن استخدام هذه األساليب على الصعيد الـدويل، ويف حـال عـدم وجـود       •  
رات على أساس كـل حالـة علـى حـدة، مبـا يف ذلـك طرائـق        مثل هذه االتفاقات، اختاذ قرا

مثل اعتراض سـبيل البضـائع أو األمـوال والسـماح هلـا مبواصـلة السـري سـاملة أو إزالتـها أو          
  ).٥٠من املادة  ٤إىل  ٢(الفقرات إبداهلا 

  
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّ  - ٤- ٣  

  األشكال التالية من املساعدة التقنية مطلوبة:ستكون 
  )٤٦و ٤٥و ٤٤املساعدة يف صوغ التشريعات (املواد  • 
  )٥٠املساعدة امليدانية اليت يقدمها خبري (املادة   •  
  بناء القدرات لفائدة:  •  
  )٤٩و ٤٧سلطات التحقيق والسلطات القضائية للتعاون يف املسائل اجلنائية (املادتان   ○    
  ).٤٨إدارة قواعد البيانات/أنظمة تبادل املعلومات (املادة   ○    

  


