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      خالصة وافية  -ثانياً  
      زانيا املتحدة مجهورية تن    

زانيا املتحدة  سي ملكافحة الفساد يف مجهورية تنحملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ :مةمقدِّ  - ١  
    يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ــن  ــا وقَّعــت ت ــىزاني ــة يف  عل ــسمرب / كــانون األول٩ االتفاقي ــا يف  ٢٠٠٣دي  ٢٥ وصــدَّقت عليه
وتشمل التشريعات املنفِّذة لالتفاقية قانونَ منع الفـساد ومكافحتـه، وقـانون            . ٢٠٠٥مايو  /أيار

العقوبــات، وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، وقــانون مكافحــة غــسل األمــوال، وقــانون عائــدات    
ة، وقانون الـسجون، وقـانون      مة، وقانون األدلَّ  ملنظَّاجلرمية، وقانون اجلرائم االقتصادية واجلرمية ا     

غـري أنَّ   . لة يف املسائل اجلنائيـة، وقـانون نقـل الـسجناء          تسليم املطلوبني، وقانون املساعدة املتبادَ    
ة ملكافحـة الفـساد     ، حيـث توجـد هيئـة مـستقلَّ        زجنبـار الكثري من هذه التشريعات غري مطبَّـق يف         

اســتعراض تنفيــذ َيَتــَسن ومل .  مــن الفــساد وغــسل األمــوال ة ملكافحــة كــلٍٍّوتــشريعات مــستقلَّ
  . اجتماعات مع السلطات الزجنباريةاالتفاقية يف زجنبار، كما مل ُتعقد أيُّ

، وتتمتَّـع  فريق شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحـة غـسل األمـوال         زانيا عضو يف      وتن
وتتعــاون ســلطات إنفــاذ . بارات املاليــةلوحــدات االســتخاملراقــب يف جمموعــة إيغمونــت بــصفة 

منظمــة التعــاون اإلقليمــي بــني رؤســاء الــشرطة يف اجلنــوب  زانيــة مــع نظرياهتــا عــرب  القــانون التــن
ــا    واألفريقــي ــشرطة يف شــرق أفريقي ــاون رؤســاء ال ــن . منظمــة تع ــساد   واملكتــب الت ــع الف زاين ملن

  .ارابطة سلطات مكافحة الفساد يف شرق أفريقيومكافحته عضو يف 
    

    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  
    ضاتنفيذ املواد قيد االستعرعلى مالحظات   - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ     
). قانون منع الفـساد ومكافحتـه      من   ١٥املادة  ( املوظفني العموميني الوطنيني     زانيا رشو   ُتجرِّم تن 

القة بني صاحب املـصلحة كطـرٍف أصـيل واملوظـف العمـومي كطـرٍف           ويقوم التجرمي على الع   
. أعمالـه التجاريـة    شؤون الطرف األصيل أوفيما خيصُّ" ةمزيَّ "وكيل، وُيحظر مبوجبه منح أيِّ  

يكـون هلـا تـأثري       يشمل التجرمي اهلدايا أو املنـافع الـيت ُتعطـى للمـوظفني العمـوميني دون أن                وال
علـى حنـو   "ت ت أو أُخـذَ ت أو ُمنحَـ ة قـد ُعرضَـ   مـن أن تكـون املزيَّـ   بـدَّ  غري مشروع، وإنَّمـا ال  

  ". فسادينطوي على
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زانيــا رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة   كمــا جتــرِّم تــن
قــانون منــع  مــن ٣٣ املــادة(واملتــاجرة بــالنفوذ ) قــانون منــع الفــساد ومكافحتــه مــن ٢١ املـادة (

  .ُيفَد حباالت يف هذا الصدد  أنَّه ملإالَّ). حتهالفساد ومكاف
ُتالحـق   ومل.  يف القطـاع اخلـاص   الرشوقانون منع الفساد ومكافحته  من   ١٥كما تتناول املادة    

ــضائي أيُّ ــشأن   ا، وإنْ حــاالت ق ــذا ال ــاءات هب ــدِّمت ادع ــن  .  قُ ــسؤولون الت ــاد امل ــأنَّ   وأف ــون ب زاني
  .ُتعترب متساهلةً) م واخلاصيف القطاعني العا (العقوبات على الرشو

    
    )٢٤و ٢٣  املادتان( اإلخفاء ؛غسل األموال    

قـانون   مـن  ٣٤  مـن قـانون مكافحـة غـسل األمـوال، واملـادة      ١٢ غسل األموال ُمجرَّم يف املادة  
 مــن ٣١١  مــن قــانون عائــدات اجلرميــة، واملــادة ٧٢ و٧١ ، واملــادتنيمنــع الفــساد ومكافحتــه 

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  ٢٣  مــن املــادة١ مــع الفقــرةقــانون العقوبــات، مبــا يتفــق  
ُتـشكِّل كـل اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           الومع ذلك   . الفساد

زانيـا    ولوحـدة االسـتخبارات املاليـة يف بـرِّ تـن          .  غـسل األمـوال    الفساد جـرائم أصـلية فيمـا خيـصُّ        
  .ات زجنبار املعنية مبكافحة غسل األموالالرئيسي صالحية تنفيذ تشريع

ولوحقـت  ) حتـه  مـن قـانون منـع الفـساد ومكاف    ٣٤ املـادة (واإلخفاء خاضع للتنظيم التـشريعي    
  .ا مبوجب هذه املادةاالت قضائيبعض احل

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩ و١٧املواد (اإلثراء غري املشروع ؛ إساءة استغالل الوظائف؛االختالس    

ــه  ٢٩ و٢٨ا يف املــادتني زئيــاالخــتالس ُمجــرَّم ج ــانون منــع الفــساد ومكافحت وتقتــصر .  مــن ق
 علـــى األعمـــال الـــيت جيـــري فيهـــا تـــسريب ممتلكـــات لـــشخص آخـــر أو لوكيـــل،   ٢٩ املـــادة

ــإنَّ حتقيــق املنفعــة للغــري لــيس مــشموالً    وعــالوةً. للموظــف العمــومي نفــسه  ال   علــى ذلــك، ف
  .٢٨ املادة يف

ــن  ــا إســاءة اســتغال  وُتجــرِّم ت ــادة زاني ــه   ٣١ ل الوظــائف يف امل ــع الفــساد ومكافحت ــانون من  مــن ق
  . من قانون العقوبات٩٦ و٩٤ واملادتني
فـاإلثراء غـري املـشروع      . زانيا جمموعة من التـدابري القانونيـة ملالحقـة الثـروة غـري املـربَّرة                ولدى تن 

ل مرتكبـها   ع الفـساد ومكافحتـه ويـشكِّل جرميـةً يتحمَّـ           من قانون من   ٢٧ و ٢٦ جمرَّم يف املادتني  
. وكانت هناك حاالت لإلثراء غري املشروع قيد التحقيق وقت االسـتعراض          . مسؤوليةً حصريةً 

ة املالية واجٌب على املوظفني العموميني مبوجب قانون قواعـد الـسلوك يف             وتقدمي إقرارات الذمَّ  
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الئحـة  املناصب القيادية العامة، وواجٌب على موظفي مكتب منع الفساد ومكافحته مبوجـب ال         
وحــىت وقــت االســتعراض، . ٢٠٠٩  مــن لــوائح قــانون منــع الفــساد ومكافحتــه لــسنة٢٨ رقــم
  .به  إقرار سبق التقدُّم التحقُّق من أيِّيكن قد متَّ مل

 مـن   ٢٩ ويف املـادة     ٢٨ مـن املـادة      ٤ إىل   ٢واالختالس يف القطاع اخلـاص ُمجـرَّم يف الفقـرات           
حـاالت   توجـد إالَّ   ومل.  مـن قـانون العقوبـات      ٣١٤قانون منع الفـساد ومكافحتـه، ويف املـادة          

ــه، ألنَّ حــاالت االخــتالس ُتحقِّــق فيهــا الــش      ــع الفــساد ومكافحت ــانون من ــة مبوجــب ق رطة قليل
  . النيابات العامةئيا مديُرقضامرتكبيها  مبوجب قانون العقوبات ويالحق

    
    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     

 ويف  ١١١  إىل ١٠٨  سـري العدالـة منـصوٌص عليهـا يف املـواد مـن             التدابري اليت تعاقب على إعاقة    
ــادة ــادتني  ألـــف  ١١٤ املـ ــات ويف املـ ــانون العقوبـ ــن قـ ــساد   ٣٦ و٥٢ مـ ــع الفـ ــانون منـ ــن قـ  مـ

 أو التخويـف ملنـع شـاهٍد مـن املثـول      ة أو التهديدوحتظر هذه التدابري استخدام القوَّ    . ومكافحته
. مــال الــيت ميثُــل فيهــا الــشاهد ثُــمَّ ُيــديل بــشهادة زور  تــشمل األع ة، غــري أنَّهــا الوتقــدمي األدلَّــ

املثـول أمـام    اإلخـالل بواجـب      على ذلك، فإنَّ املواد القانونية املشار إليها تقتـصر علـى             وعالوةً
قـانون  (وانتحال شخـصية مـسؤولٍ مبكتـب منـع الفـساد ومكافحتـه              ) قانون العقوبات (القضاء  

  ).منع الفساد ومكافحته
    

    )٢٦املادة (صيات االعتبارية الشخمسؤولية     
ــة   ــة تلحــق املــسؤولية اجلنائي ة عــن مــسؤولية األشــخاص  ، وهــي مــستقلَّ بالشخــصيات االعتباري

 العقوبـــات املطبَّقـــة علـــى وفيمـــا خيـــصُّ.  أنَّـــه مل ُيفـــد حبـــاالت يف هـــذا الـــصددالطبيعـــيني، إالَّ
  .حمدودة معلومات ر إالَّ، فلم تتوفَّلوهنا ومن ميثِّالشخصيات االعتبارية

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

 ٣٨٤ و ٢٣ و ٢٢ املسؤولية القانونية لألطراف املتواطئة أو املـساعدة أو احملرِّضـة تتناوهلـا املـواد             
ميكـن   وال.  من قـانون منـع الفـساد ومكافحتـه         ٣٢ و ٣٠  من قانون العقوبات واملادتان    ٣٩٠و

ا يف األشــخاص قــضائيوالــشروع ملالحقــة اســتخدام تــدابري قــانون العقوبــات بــشأن املــشاركة  
  .اجلرائم املنصوص عليها يف قانون منع الفساد ومكافحته

 مـن   ٣٨١ و ٣٨٠  للمادتني اًعاقب عليه بصفة عامة كُجنحة وفق     والشروع يف ارتكاب جرمية يُ    
  .ق لهويبدو أنَّ اإلعداد الرتكاب جرمية مل ُيتطرَّ. قانون العقوبات
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    )٣٧ و٣٠املادتان ( التعاون مع سلطات إنفاذ القانون ؛جلزاءاتاملالحقة واملقاضاة وا    
. زانيــا عقوبــاٍت علــى جــرائم الفــساد تأخــذ يف احلــسبان خطــورة اجلــرم املرتكــب          تفــرض تــن 

 ١٦ و ١٥ يف اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف املـادتني          توجد حدود دنيـا للعقوبـة إالَّ       ذلك، فال  ومع
ــه   ــع الفــساد ومكافحت ــانون من ــع الفــساد    ومعظــم. مــن ق ــانون من  اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف ق

. إلفـراج املـشروط  جيوز فيها ا والومكافحته ُيعاقب عليها بعقوبة قصوى بالسجن لسبع سنوات         
يكون الـشخص قـد       من قانون جملس اإلفراج املشروط تقتضي، من بني مجلة أمور، أنْ           ٤فاملادة  

  . لإلفراج املشروطالً يكون مؤهَّحىتأو أكثر ة مثاين سنوات ُحكم عليه بالسجن ملدَّ
ب، حـسب ظـروف اجلرميـة، ومـن املمكـن            يف القضايا على أساس خطورة اجلـرم املرتكَـ         وُيبتُّ
  . يشمل احلكم عقوبات إضافية كمصادرة املوجودات أو حظر َتَولِّي املناصب العامةأنْ

تـرة واليتـه، غـري أنَّـه ميكـن          ع الرئيس باحلصانة من مجيع الدعاوى اجلنائيـة واملدنيـة أثنـاء ف            ويتمتَّ
).  مـن الدسـتور    ٤٦املـادة   (ا   جنائيـ  اًهامـ اتِّجلمعيـة الوطنيـة     ُيعزل من منصبه إذا وجَّهـت لـه ا         أنْ

  باحلــصانة فيمــا خيــصُّمكتــب منــع الفــساد ومكافحتــهع املوظفــون القــضائيون وموظفــو ويتمتَّــ
أنَّ  ة أثنـاء ممارسـتهم لوظـائفهم، بيـد        ن نيَّـ  ا أو ميتنعـون عـن ارتكاهبـا ُحبـسْ         تكبوهنـ الـيت ير  األفعال  

 أُديـن قـضاةٌ يف قـضايا فـساد، ومـن املمكـن للجنـة         فقـد سـبق وأنْ    . هذه احلصانة ليست مطلقةً   
  . تعزل القضاة من مناصبهماألجهزة القضائية أنْ

ــة املالحقــة القــضائية يف اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف       ــه والي ــه ل ــع الفــساد ومكافحت ومكتــب من
 قانون منع الفساد ومكافحته بصرف النظر عن موافقـة مـدير النيابـات العامـة، أمَّـا           من ١٥ املادة

خـذ مـدير    تَّوَي. فيما عدا ذلك من القضايا، فُيشترط احلصول علـى موافقـة مـدير النيابـات العامـة                
 مـن قـانون أجهـزة النيابـة     ١١املـادة   (ل خارجي   النيابات العامة قرار املالحقة القضائية دون تدخُّ      

الحـظ املـستعرضون أنَّـه       وقـد .  يطعن يف قرار عدم املالحقة القـضائية       ر أنْ  للمتضرِّ وحيقُّ). امةالع
 املالحقـة القـضائية، فـإنَّ       إذا ُوسِّع نطـاق صـالحيات مكتـب منـع الفـساد ومالحقتـه فيمـا خيـصُّ                 

ة وتوجد مبادئ توجيهية بشأن املالحقـ     . الرقابة اخلارجية شكل من أشكال    األمر سيقتضي إجياد    
  .القضائية حملامي الدولة وأعضاء النيابة العامة ومكتب منع الفساد ومكافحته

هــي ، فــاجلرائم الــيت تنطــوي علــى الفــساد  ٢٠٠٣ ومبوجــب لــوائح أجهــزة اإلدارة العامــة لــسنة 
ــسه  جــرائم  ــة يف الوقــت نف ــة وتأديبي ــة أنْ ٣٧ والالئحــة. جنائي ــسلطة التأديبي ــيح لل ــزل أيَّ تت   تع

. ا تظهـر نتـائج التحقيـق      يف ارتكابه خمالفة تأديبية، مبا يشمل الفساد، ريثم       موظف عمومي ُيشتبه    
وال جيـوز إعـادة مـن ُيـدان جبرميـة           .  إيقاف املوظف العمومي املتَّهم جبرمية عن العمـل        اًوجيوز أيض 
  .ة بالشرف من املوظفني العموميني إىل منصبه دون موافقة مسبقة من كبري األمناءجنائية خملَّ
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ــدا  ــة     وتوجــد ت ــة بارتكــاب جرمي ــديهم معرف ــة مــن ل ــة حلماي ــرة (بري قانوني ــادة ٣الفق  ٥١  مــن امل
ــادة ــه   ٣٩ وامل ــساد ومكافحت ــع الف ــانون من ــن ق ــرات  ).  م ــأنَّ الفق ــسؤولون ب ــاد امل ــن ٤-١ وأف  م
قـدِّمون   من قـانون منـع الفـساد ومكافحتـه ميكـن أن تـوفِّر احلمايـة لألشـخاص الـذين ي          ٥٢ املادة
وميكـن ملكتـب منـع      . همني املتعاونني صراحةً  تتناول املتَّ   بالرغم من أنَّها ال     للسلطات، اً كبري اًعون

أو ملدير النيابـات العامـة   )  من قانون منع الفساد ومكافحته  ٥١ و ٤٥ املادتان(الفساد ومكافحته   
مَّ مـشاورات جتـري يف الوقـت        همني املتعـاونني، وثَـ     احلصانة من املالحقة القـضائية للمـتَّ       لَفُكْ يَ أنْ

 بتقـدير احملكمـة،   اًوختفيف العقوبة جائٌز، رهن . ائيةالراهن العتماد نظام يسمح باملساومات القض     
ومــن شــأن التــشريع .  األشــخاص الــذين يتعــاونون قبــل اشــتراكهم يف عمــل إجرامــيفيمــا خيــصُّ

  .عاوننيهمني املت احلماية للمتَّلَفُكْ َياملعين باملبلِّغني الذي جتري دراسته يف الوقت الراهن أنْ
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
. تدابري تشريعية حمدودة حلماية الـشهود واملـبلِّغني        ال يوجد يف قانون منع الفساد ومكافحته إالَّ       

خــاذ عــدد مــن التــدابري العمليــة أثنــاء إجــراءات احملاكمــة، مبــا يــشمل جلــسات غــري أنَّــه ميكــن اتِّ
زانيـا برنـامج حلمايـة        ولـيس لـدى تـن     . الء بالشهادة عرب وصالت الفيـديو     االستماع املغلقة واإلد  

وســبق للمكتــب . لــها مكتــب منــع الفــساد ومكافحتــه نفقــات الــشهود يتحمَّأنَّ  الــشهود، إالَّ
  .ض فيها الشهود واملبلِّغون لالنتقامخذ إجراءات يف حاالت تعرَّاتَّ أنْ

 مـن قـانون منـع الفـساد        ٥٢ مـن املـادة      ٢الفقـرة   وتوجد تدابري محاية حمدودة للمبلِّغني مبوجب       
مَّ جهوٌد ُتبـذل يف الوقـت الـراهن لـَسنِّ           وثَ.  من قانون اإلجراءات اجلنائية    ٧ومكافحته، واملادة   

  .تشريع يف هذا الصدد
 أنَّـه جتـري يف الوقـت الـراهن دراسـة تعزيـز              إالَّ. دة حلماية ضـحايا الفـساد     توجد تدابري حمدَّ   وال

  .املواردبالقيود املفروضة على  اًا، رهنزاني ملبلِّغني والشهود والضحايا يف تناتدابري محاية 
    

    )٤٠ و٣١املادتان ( السرية املصرفية ؛التجميد واحلجز واملصادرة    
 ٤٠ ومـصادرة عائـدات اجلرميـة تنظِّمـه املـادة         .  لإلدانـة  اًاستنادشامل  صادرة  مزانيا نظام     لدى تن 

وتتيح األحكـام   .  من قانون عائدات اجلرمية    ١٤ و ٩ حته واملادتان من قانون منع الفساد ومكاف    
مـصادرة ممتلكـات   ) اجلـزء الثالـث مـن قـانون عائـدات اجلرميـة       (قة بأوامر العقوبـات املاليـة       املتعلِّ

ويشمل تعريـف املمتلكـات املـشبوهة يف قـانون عائـدات اجلرميـة، علـى العكـس                  . بقيمة مكافئة 
، األدوات املــستخدمة يف ارتكــاب جرميــة أو الــيت هلــا صــلة مــن قــانون منــع الفــساد ومكافحتــه

وتوجــد تــدابري يف قــانون منــع الفــساد ومكافحتــه وقــانون عائــدات اجلرميــة   . بارتكــاب جرميــة
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ــدات واألدوات،         ــذه العائ ــبِ ه ــا، أو َتعقُّ ــة وأدواهت ــدات اجلرمي ــى عائ ــوف عل ــن الوق ــن م ُتمكِّ
دة أو احملجـوز عليهـا أو املـصاَدرة تتناوهلـا      ت اجملمَّ وإدارة املمتلكا . جتميدها، أو احلجز عليها    أو

  . من قانون منع الفساد ومكافحته٤٣ إىل ٤١ من قانون عائدات اجلرمية واملواد ٣٥املادة 
مكتــب منــع الفــساد ومكافحتــه مــن التحقيــق يف حتَّــى يــتمكَّن ُيــشترط صــدوُر أمــرٍ قــضائي  وال
 مـن قـانون منـع    ١٢ واملـادة    ٨مـن املـادة     ) ب( ٥ة  الفقـر (الع عليهـا    جالت املـصرفية واالطِّـ    السِّ

جالت املـصرفية    حتـصل علـى الـسِّ      كما ميكن لوحدة االستخبارات املالية أنْ     ). الفساد ومكافحته 
  .ية املصرفية دون إجراء التحقيقاتوال َتُحول السرِّ. بطلب من سلطات إنفاذ القانون

    
    )٤١ و٢٩املادتان ( السجل اجلنائي ؛التقادم    

  . جرائم الفسادزانيا أحكام للتقادم فيما خيصُّ يوجد يف تن ال
  .يوجد قانون يتناول مقبولية اإلدانات اجلنائية األجنبية وال
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
زانيا نطاق واليتها القضائية على اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة                مل ُتوسِّع تن  

 مـن   ٤٢يف املـادة    الـواردة   ومل جيـرِ تنـاول األحكـام االختياريـة          .  ليشمل زجنبار  ملكافحة الفساد 
  .اًواضحتناوالً االتفاقية 

    
    )٣٥ و٣٤املادتان ( التعويض عن الضرر ؛الفسادأفعال عواقب     

 مـن  ٥٧املـادة  (يوجد نظام لوضع الشركات املدانة بالفـساد يف قائمـة سـوداء وحظـر نـشاطها          
  ).لعامةقانون املشتريات ا

 للفــساد بــاحلق يف إقامــة ومل ُيفــد بتــدابري لــضمان متتُّــعِ األشــخاص الــذين أصــاهبم ضــرر نتيجــةً 
  .دعاوى جنائية

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد ( اهليئاتصة والتنسيق فيما بني السلطات املتخصِّ    

لفـساد   مـن قـانون منـع ا       ٧ الوالية املـسندة إىل مكتـب منـع الفـساد ومكافحتـه حمـدَّدة يف املـادة                
ــه يف الفقــرة    ــذي منــصوص علي ــه، واســتقالله التنفي ــادة )٢( ومكافحت ــاك  . ٥  مــن امل ــيس هن ول

ح للمنصب علـى الربملـان للتـدقيق يف    ُيعرض املرشَّ لبقاء يف وظيفته، والالمدير العام  يضمن ل  ما
اد د مكتـب منـع الفـس      ويعتمـ .  أمامـه  ل الـرئيس ويكـون مـسؤوالً      بَـ نَّـه ُيعـيَّن مـن قِ      إ مؤهالته، إذْ 
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ــاة   يقــوم علــى منــع جــرائم الفــساد، والتوعيــة هبــا، وال   ثالثيــااًومكافحتــه هنجــ تحقيــق مــع اجلن
اًالســـتقدام املـــوظفني وتدريبـــهم، وفقـــولـــدى املكتـــب نظـــام مـــستقل . اومالحقتـــهم قـــضائي 

سات األخـرى ذات  وتـشمل املؤسَّـ  .  من قانون منع الفـساد ومكافحتـه  ٦  من املادة )٣( للفقرة
  .النيابات العامة والشرطة ووحدة االستخبارات املاليةالصلة مدير 
ــاون  ــسي والتع ــادة املؤسَّ ــه امل ــرة٤٥ تتناول ــادة )٣(  والفق ــن امل ــساد   ١١  م ــع الف ــانون من ــن ق  م

وتـضطلع وحـدة االسـتخبارات املاليـة        . خذت تدابري عديـدة لتعزيـز التعـاون       ومكافحته، وقد اتُّ  
مكتـب منـع الفـساد      إنفـاذ القـانون، مبـا يف ذلـك          بتنفيذ طلبات املعلومـات الـواردة مـن أجهـزة           

  . من التحقيقاًزيد، وحتيل املسائل اليت تستلزم مومكافحته
 مـن قـانون   ٣٩ املـادة (واإلبالغ عن الفساد واجٌب على املـوظفني العمـوميني وأفـراد اجلمهـور             

جيـوز   وميكـن تقـدمي البالغـات دون اإلفـصاح عـن هويـة املبلِّـغ، كمـا        ). منع الفساد ومكافحتـه  
 مـن قـانون منـع       ٤٦والتعـاون مـع القطـاع اخلـاص تتناولـه املـادة             . منح مكافآت نظـري اإلبـالغ     

  .الفساد ومكافحته
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
تنفيـذ الفـصل الثالـث مـن     تتمثَّـل أبـرز َمـَواطن النجـاح واملمارسـات اجليِّـدة بـشأن               بصفة عامـة    

  : فيما يلياالتفاقية
سات جبهـود واسـعة النطـاق        وغـريه مـن املؤسَّـ      مكتب منع الفساد ومكافحته   اضطالع    •  

 . مكافحة الفسادللتواصل مع اجملتمعات احمللية وتوعية أفرادها فيما خيصُّ

 .عدم وجود أحكام للتقادم يف جرائم الفساد  •  

ط سات العامــة كــشراشــتراط وجــود اســتراتيجية ملكافحــة الفــساد لــدى مجيــع املؤسَّــ    •  
معنيـة بالـسلوك األخالقـي      سات علـى أمـوال عامـة، ووجـود جلـان            حلصول تلك املؤسَّ  

 .ساتمجيع املؤسَّ يف

يقترحون اعتماد آلية رصـد     هم  الحظ املستعرضون بعني الرضا نظام القوائم السوداء، و         •  
 .ة بإصدار التصاريحسق للسلطات املختصَّلضمان إحالة احلاالت املعنية على حنو متَّ

 :ا الحظ املستعرضون بعني الرضا املمارسات التاليةكم  •  

 .مشاورات موسَّعة لوضع خطة مكافحة الفساد والعمل الوطنية الثالثةإجراء   ◦  
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ــشار   ◦   ــه يف كــل أرجــاء      انت ــع الفــساد ومكافحت ــة ملكتــب من ــة التابع املكاتــب احمللي
ألقـاليم الـستة    البالد، مبا يف ذلك وجودها يف مجيع الدوائر والنيابـات العاملـة يف ا             

 .وعشرين كافة

استعانة مكتب منع الفساد ومكافحته باحملامني وأعضاء النيابـة العامـة كمـشرفني               ◦  
على القضايا يف مجيع فرق التحقيـق لـضمان احلـصول علـى املـشورة القانونيـة يف          

 .مرحلة مبكرة من عملية التحقيق

ايا الفـساد الكـربى     توجيه مكتب منع الفساد ومكافحته ألهدافه فيما خيـص قـض            ◦  
 .والتافهة

 . مكثَّفة ملوظفي مكتب منع الفساد ومكافحتهيةبرامج تدريبوجود   ◦  

هـاز الـشرطة، مبـا يف ذلـك         اخلـاص جب  نظام التأمني االجتمـاعي     لإصالحات  إجراء    ◦  
  .ق باإلسكان والتأمني الصحي وبدالت الكهرباءما يتعلَّ

    
    التنفيذاليت تواجه يات تحدِّال  - ٣- ٢  

  : تزيد من تعزيز تدابري مكافحة الفساد القائمةكن للخطوات التالية أنْمي
ــه    •   ــشريعات وتعديل ــيح الت ــضائية وفقــ   تنق ــة الق ــا خيــص الوالي ــادة اًا فيم ــة  ٤٢ للم ــن اتفاقي  م

املتحدة ملكافحة الفساد، وتوسيع نطاق الوالية القضائية على اجلرائم املنصوص عليها            األمم
 .فيها زجنبار زانيا بالكامل، مبا ة ملكافحة الفساد لتشمل أراضي تنيف اتفاقية األمم املتحد

ل النظــر يف األخــذ بتعــديالت تــشريعية أو إرشــادات سياســية للتــصدي خلطــر التــداخُ     •  
 . قانون منع الفساد ومكافحته وقانون العقوباتالقضائي واملؤسَّسي يف إطار 

قـانون  يف  املنصوص عليـه    " ة العامة اهليئ"يف تعريف   " املصلحة اخلاصة "مصطلح  توضيع    •  
 .منع الفساد ومكافحته

 .ذف مفهوم الوكالة من تعريف الرشوالنظر يف إجراء تعديالت تشريعية حل  •  

 . من االتفاقية١٧فق مع املادة تعديل التشريعات املعنية باالختالس مبا يتَّ  •  

تعـديل االسـتمارات لـضمان      ة املالية بطريقة ممنهجة و    وضع نظام ملراجعة إقرارات الذمَّ      •  
 .ة حصص غالبة أو رحبية ميلكها املوظف العمومي يف أعمال جتاريةتسجيل أيَّ
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 إىل مكتـب منـع      ٢٢النظر يف نقـل املـسؤولية عـن احلـاالت املنـصوص عليهـا يف املـادة                    •  
 .الفساد ومكافحته

الفساد كجـرائم   إدراج مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة             •  
 .أصلية فيما خيص غسل األموال والنظر يف تبسيط عملية سرد اجلرائم األصلية

زانيــا صــراحةً وإيــضاح مــا إذا كانــت  الــنص علــى اجلــرائم األصــلية املرتكبــة خــارج تــن   •  
 .اجلرائم األصلية احمللية تقتضي اإلدانة

غــسل جــرائم مــن  كــالًّ املطلــوب إلثبــات القــصد فيمــا خيــصُّ  مــستوى األدلَّــة رصــد   •  
 .األموال واجلرائم األصلية، والنظر يف دمج أحكام تشريعية عديدة

 .تقدمي نسخ من تشريعات غسل األموال لألمم املتحدة  •  

 .٢٥تعديل التشريعات املعنية بإعاقة سري العدالة مبا يتفق واملادة   •  

مــال الفــساد، ولــيس ق باإلعــداد الرتكــاب أعالنظــر يف إيــضاح التــشريعات فيمــا يتعلَّــ  •  
 .الشروع يف ارتكاهبا

 .ليهم يف قضايا الفساد عن ممثِّمالحقة األشخاص االعتباريني فضالًالنظر يف   •  

تنقيح العقوبات والغرامات املطبَّقـة للوقـوف علـى مـا إذا كانـت اجلـزاءات واألحكـام                    •  
ــضلوع يف أ       ــن ال ــاريني ع ــيني واالعتب ــردع األشــخاص الطبيع ــة ل ــضائية كافي ــال الق عم

الفساد، والنظر يف إجراء التعديالت القانونية الالزمة يف ضوء األحكـام القـضائية الـيت               
 .ُتفرض بالفعل

تشجيع التعاون على حنو أوثق بني مكتب منع الفساد ومكافحته وبني مـدير النيابـات                 •  
 .العامة، وتعزيز التنسيق بني اهليئات التأديبية وبني مكتب منع الفساد ومكافحته

ساق يف القضايا التأديبية، مع أخذ القضايا اجلنائية املوازية هلـا يف احلـسبان،              ضمان االتِّ   •  
 .أجهزة اإلدارة العامةوكفالة اإلشراف على القضايا التأديبية خارج نطاق جلنة 

 . للتدابري القائمةاً إدماج السجناء يف اجملتمع تعزيزنظام إعادةاستعراض   •  

القـضايا اجلنائيـة إىل أبعـد مـدى ممكـن،           ي    مـرتكب لقائمة ملالحقة   استخدام التشريعات ا    •  
 . إىل أحكام إدانةمع استكشاف إمكانية اعتماد تشريع للمصادرة غري املستندة
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يف األعمــال اإلجراميــة يف قــانون منــع الفــساد     " املعــدَّة لالســتخدام "إدراج األدوات   •  
ــالحيات     ــتخدام صـ ــاق اسـ ــيع نطـ ــر يف توسـ ــه، والنظـ ــتماع  ومكافحتـ ــسات االسـ جلـ

 .اإلجبارية لتجميد املوجودات وتعقُّبها

تعزيز التدابري التنفيذية لتنظيم إدارة املوجودات اجملمَّدة أو احملجوز عليها أو املـصاَدرة،                •  
 .ص إلدارة هذه املمتلكاتصة أو فريق متخصِّوالنظر يف إنشاء دائرة متخصِّ

ة اجلنائيـة، توسـيع نطـاق تـدابري احلمايــة     سات العدالـ علـى سـبيل األولويـة جلميـع مؤسَّـ       •  
ــشهود واخلــ   ــع ال ــشمل مجي ــبلِّغني، وكــذلك  لت ــضحايا وامل ــرات ق رباء وال ــع الفت ــل  مجي ب

 توعيــة املــوظفني بتــدابري احلمايــة املتاحــة والنظــر يف اًالــدعوى وأثناءهــا وبعــدها؛ وأيــض
 مارسـات الدوليـة    إىل امل  إجراء تقييمات دورية ورمسيـة لقابليـة الـشهود للتـأثر، اسـتناداً            

 .همني املتعاوننيوينبغي ضمان تطبيق تدابري احلماية على املتَّ. الفُضلى

مجيـع  علـى   ية اهلوية وغري ذلـك مـن التـدابري          ضمان تطبيق تدابري احلماية اجلسدية وسرِّ       •  
الـضحايا لعـرض آرائهـم أثنـاء        أمام هـؤالء    الضحايا على قدم املساواة، وإتاحة الفرصة       

 .ئيةالدعاوى اجلنا

ر التـدابري القائمـة ويأخـذ يف احلـسبان نطـاق اجلـرائم       سّن تشريع بشأن املبلِّغني ال يكـرِّ       •  
 . فيهاالشكاوى والبتَِّتكْفُلُ تقدمي املشمولة؛ والنظر يف إجياد آليات 

 .لـه " دعامة دسـتورية "تعزيز استقاللية مكتب منع الفساد ومكافحته والنظر يف إرساء        •  
 على إجراءات تعيني املدير العام وغـريه مـن          قانون منع الفساد ومكافحته لينصَّ    تعديل  

 .ة شغلهم للوظيفةكبار املسؤولني التنفيذيني وإجراءات عزهلم وحتديد مدَّ

الرغم من أنَّ مدونـة قواعـد الـسلوك املعمـول هبـا يف مكتـب منـع الفـساد ومكافحتـه                      ب  •  
قبــة الداخليــة، يوَصــى بتعزيــز الــضوابط الرقابيــة  نافــذة ومــن أنَّــه متَّ إنــشاء وحــدة للمرا

 .الداخلية وتعزيز إنفاذ املدونة

جــرائم صة داخــل الــسلطة القــضائية ملكافحــة النظــر يف إنــشاء حمكمــة أو دائــرة متخصِّــ  •  
دة احملتملة، والنظر يف اعتماد مبـادئ توجيهيـة للحكـم           الفساد وغريها من اجلرائم املعقَّ    

 .شاف مدى إمكانية األخذ بنظام للمساومات القضائيةيف قضايا الفساد، واستك

م رات تفـاهُ زيادة تعزيز التنسيق بني خمتلف األجهزة عـرب وضـع مبـادئ توجيهيـة ومـذكِّ             •  
ــات   ــاُدل إليــضاح األدوار، واســتحداث آلي ــع   . املعلومــاتلتب وينبغــي إعــالم مكتــب من

 .ساد داخل جهاز الشرطة الفالفساد ومكافحته جبميع التحقيقات اليت جتري فيما خيصُّ



 

12 V.14-01175 
 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.9  

عـن حـاالت    ل مع القطاع اخلـاص لتـشجيع زيـادة اإلبـالغ            االضطالع بربنامج للتواصُ    •  
  .وتوعية اجملتمع بالفساد يف القطاع اخلاصالفساد 

    
    تنفيذ االتفاقيةاليت ُحدِّدت من أجل حتسني  ،املساعدة التقنيةمن حتياجات اال  - ٤- ٢  

ــسا    ــن امل ــة م ــن  ميكــن لألشــكال التالي ــساعد ت ــة أن ت ــى     عدة التقني ــة عل ــذ االتفاقي ــى تنفي ــا عل زاني
  :أوىف حنوٍ

إجــراء تقيــيم شــامل لالحتياجــات، بالتنــسيق مــع أصــحاب املــصاحل املعنــيني وشــركاء     •  
التعاون، للوقوف على اجملاالت ذات األولوية يف اإلصالح القـانوين، وبنـاء القـدرات،              

 .خمتلف األجهزةوالتدريب، والتوعية، وتعزيز التنسيق بني 

 اًاجملـاالت الرئيـسية األكثـر احتياجـ       إجراء تقييم نوعي يف حاالت بعينها للوقوف علـى            •  
املـوارد املتاحـة   مراعـاة   التحقيقات واملالحقات القضائية، مع   لبناء القدرات فيما خيصُّ   

ــة العامــة واحملقِّ  ــة للقــضاة وأعــضاء النياب ــ وينبغــي أنْ.قــني ومهــاراهتم التقني اء  يــشمل بن
تركيــز السات العدالــة اجلنائيــة املعنيــة، مبــا يف ذلــك القــضاء، مــع  القــدرات مجيــع مؤسَّــ

ــى ااص اخلــ ــعل ــوال والتحقيقــات     ملؤسَّ ــام مكافحــة غــسل األم ــضطلع مبه ــيت ت سات ال
 .واملالحقات القضائية املالية

ف تيـسري إدارة القـضايا، والوقـو    من أجـل    إنشاء نظام أمشل للتخطيط للقضايا وإدارهتا         •  
ب يف تعطيل املالحقات القضائية، ودعم احلـصول علـى          االختناق اليت تتسبَّ  نقاط  على  

 .قة بالفساد وتصنيفهااإلحصاءات املتعلِّ

عن طريق احملاضـرات علـى سـبيل    (ل القضاة مع مجيع موظفي العدالة اجلنائية    تعزيز تفاعُ   •  
 .املالحقات القضائية للفساد بللمسائل املتعلقة، وتعزيز فهم مدير النيابات العامة )املثال

النظر يف استحداث نظـام إلصـدار األحكـام يف القـضايا وإتاحتـها للجمهـور يف وقـت                   •  
 .مناسب

ــادة   •   ــة؛ ملخَّـــ  : ١٥املـ ــشورة قانونيـ ــات اجليِّـــ مص للممـ ــستفادة؛  /دةارسـ ــدروس املـ الـ
 .ل خبري يف مكافحة الفسادَبومساعدة موقعية من ِق

 .الدروس املستفادة/دةمارسات اجليِّمص لل ملخَّ:٣٥و ٢٩و ٢١و ١٨املواد   •  

 .ل خبري يف مكافحة الفسادَبمساعدة موقعية من ِق: ٢٢و ٢٠املادتان   •  
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ــ: ٢٣املــادة   •   ــة،  /دةارســات اجليِّــمص للمملخَّ الــدروس املــستفادة، وتــشريعات منوذجي
ــوصــياغة تــشريعية، ومــشورة قانونيــة، ومــساعدة موقعيــة مــن قِ   ة ل خــبري يف مكافحــَب

 .الفساد، ووضع خطة عمل بشأن التنفيذ

 .ل خبري يف مكافحة الفسادَبمشورة قانونية، مساعدة موقعية من ِق: ٢٤املادة   •  

 .الدروس املستفادة، وبرامج لبناء القدرات/دةمارسات اجليِّمص للملخَّ: ٣٠املادة   •  

 لبنـاء القـدرات،     الـدروس املـستفادة، وبـرامج     /دةمارسـات اجليِّـ   مص لل ملخَّ: ٣٢املادة    •  
 .ومشورة قانونية، ومساعدة مالية

ــ: ٤٠املــادة   •   ــة،  /دةارســات اجليِّــمص للمملخَّ الــدروس املــستفادة، وتــشريعات منوذجي
  .وصياغة تشريعية، ومشورة قانونية، ومساعدة موقعية

    
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

    ضاتنفيذ املواد قيد االستعرعلى مالحظات   - ١- ٣  
    )٤٤املادة (اجملرمني سليم ت    

زانيـا    وقـد أبرمـت تـن     . ١٩٦٥لـسنة   اجملـرمني   زانيا ينظِّمه قانون تسليم       يف تن اجملرمني  نظام تسليم   
تكــن متاحــة  تفاصــيل هــذه املعاهــدات ملأنَّ  الثنائيــة؛ إالَّاجملــرمني  مــن معاهــدات تــسليم اًعــدد

والـسلطة  .  مفـصَّل ا هلـذه املـادة علـى حنـوٍ     زاني  للقائمني على االستعراض ومل ميكن تقييم تنفيذ تن       
العرف املتَّبع هو قيـام النائـب العـام مبخاطبـة     أنَّ  زانيا هي مكتب النائب العام، إالَّ املركزية يف تن  

مـــدير النيابـــات العامـــة للنظـــر يف الطلبـــات الـــواردة للتحقُّـــق مـــن اســـتيفاء الطلـــب للـــشروط  
.  للمحكمـة  اًمـدير النيابـات العامـة طلبـ       قَـدَّم   اة،  فإذا كانت الشروط الالزمة مـستوف     . األساسية

 الطلب املقدَّم ظاهر الوجاهة، وُتتـاح للمـشتبه         وُتعقد جلسات االستماع على الفور إذا بدا أنَّ       
  .به فرصة تقدمي اعتراضاته

يف اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف جـدول قـانون تـسليم              اجملـرمني   زانيـا يف طلبـات تـسليم          وتنظر تن 
  مـن قـانون تـسليم   ٦ مـن املـادة      )١(الفقرة   ( مستوىفً  كان شرط ازدواجية التجرمي    مىتاجملرمني  
ولـيس  .  اجملـرمني ة السجن يف تقييمها لطلبات تسليمزانيا يف اعتبارها مدَّ    تأخذ تن  وال). اجملرمني

 جلميــع شــامالًاجملــرمني يف قــانون تــسليم " جــرائم التــسليم"مــن الواضــح إذا مــا كــان تعريــف  
  .شمولة يف االتفاقيةاجلرائم امل
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ــن   ــا أنْ ولــيس مــن الواضــح إذا كــان بوســع ت ــسليم  زاني ــانوين لت ــة كأســاس ق ــستند إىل االتفاقي   ت
ا، كأسـاس قـانوين     زانيـا ُتقـرُّ باالتفاقيـة، نظريـ         وقد أخرب املسؤولون املـستعرضني أنَّ تـن       . اجملرمني
ا إذا  ُتخطـر األمـم املتحـدة مبـ        زانيـا مل    نغري أنَّ تـ   . باإلضافة إىل املعاهدات الثنائية   اجملرمني  لتسليم  

  . اجملرمنيا لتسليم قانونياًكانت تعترب االتفاقية أساس
 مجيـع اجلـرائم   فيمـا خيـصُّ  اجملـرمني  زانيا بصفة عامة على تسليم    وتنصُّ املعاهدات اليت أبرمتها تن    

ويـشتمل  . رائم الـسياسية  ق مبسائل األمـن القـومي واجلـ       زانيا، عدا ما يتعلَّ     اليت ُيعاقب عليها يف تن    
يف اجلــرائم الــسياسية اجملــرمني رفــض تــسليم أســباب تقديريــة ُتــربِّر علــى اجملــرمني قــانون تــسليم 

وقـد أوضـح املـسؤولون أنَّ اجلـرائم املنـصوص عليهـا             ). ١٧  واملـادة  ١٦  من املادة  )١( الفقرة(
ة علـى    أدلَّـ  ُتقدَّم أيُّ  بيد أنَّه مل  ُتعترب جرائم سياسية،     يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ال      

  .اهج رمسي أو عملية لتنفيذ هذا النَّوجود تدابري قانونية
زانيـا للجـرائم املنـصوص عليهـا يف اتفاقيـة        ُيستعرض على حنو واٍف مدى إدراج تنميكن أنْ  ومل

م ميكـن  رائاألمم املتحدة ملكافحة الفساد يف املعاهدات املربمة بينـها وبـني الـدول األخـرى كجـ        
نـة   املـستعرضني الحظـوا أنَّ العيِّ       أنَّ إالَّ. ر املعلومـات  لعدم توافُ وذلك نظراً    ؛فيهااجملرمني  تسليم  

اليت قُدِّمت توحي بأنَّ اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ليـست               
يوصـــي املـــستعرضون بالقيـــام و. زانيـــا  يف مجيـــع املعاهـــدات الـــيت أبرمتــها تـــن مجيعهــا مـــشمولةً 

باســتعراض شــامل جلميــع املعاهــدات لــضمان االمتثــال لالتفاقيــة والتأكُّــد مــن مشــول هــذه           
  . يف االتفاقيةاملعاهدات جلميع اجلرائم املنصوص عليها

لـشروط أو اسـتثناءات     اجملـرمني    ُتخـضع تـسليم أحـد        زانيـا، بـأمر وزاري منـشور، أنْ         وميكن لتن 
 أدىن ُيــشترط حــدٌّ زانيــا إىل أنَّــه ال وأشــارت تــن).  اجملــرمني قــانون تــسليم مــن٣ املــادة(قيــود  أو

يف املمارسـة   ؛ غـري أنَّ املـسؤولني يأخـذون يف حـسباهنم            اجملـرمني للعقوبة مبوجب قـانون تـسليم       
  .عوامل عديدة لتقييم كل حالة ككلالعملية 

طلبـــات اإلثباتيـــة وتبـــسيط املتاجملـــرمني وقـــد اعُتمـــدت أحكـــام الســـتعجال إجـــراءات تـــسليم 
وميكـن  ).  اجملـرمني   من قانون تـسليم    ٢٥ و ١٩ و ١٣ ، واملواد ٦  من املادة  )٤( و )٣( الفقرتان(
زانيـا إذا مـا اقتنـع          يف تن  اًموجود بتوقيف شخص هارب مشتبه يف كونه        رةً مذكِّ ضُيصدر قا  أنْ
).  اجملـرمني تـسليم  مـن قـانون    ٦  مـن املـادة    )١( الفقرة(ويف  شرط ازدواجية التجرمي قد استُ     بأنَّ

تة يف احلاالت الـيت ُيخـشى فيهـا         زانيون أنَّ بوسعهم القيام بتوقيفات مؤقَّ       وأوضح املسؤولون التن  
 وأكَّــد القــضاء أنَّــه ميكــن إصــدار أمــر التوقيــف فــور اســتالم طلــب    ؛فــرار الــشخص املطلــوب 
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ت قبـل اسـتالم     قَّـ زانيـا أن تقـوم بـالتوقيف املؤ         وليس من الواضح ما إذا كـان بوسـع تـن          . التسليم
  .طلب التسليم الرمسي

سـلَّمت   زانيا سـبق وأنْ  تنأنَّ  زانيني، إالَّ صراحةً تسليم املواطنني التن   اجملرمني  يتناول قانون تسليم     وال
حـاالت بعينـها،     ، يف  تكـون هلـا    زانيـا   أنَّ تـن  بـ وقـد أُخـرب املـستعرضون       . مواطنيها يف املمارسة العملية   
ــة القــضائية لالضــطال  ــدالً الوالي ــاول  غــري أنَّ التــشريعات ال.  مــن التــسليمع مبالحقــة قــضائية ب تتن

لـيس لـديها    زانيا تقوم بتسليم مواطنيها فإنَّه      نَّ تن إوحيث  . قضائية كبديل للتسليم  الصراحةً املالحقة   
  . مواطنيها التسليم املشروط أو إنفاذ األحكام فيما خيصُّتدابري فيما خيصُّ
، ٥ مــن املــادة )٢(الفقــرة (ا فة وعــدم التمييــز جزئيــِصْنــكــام املعاملــة املُزانيــا أح وقــد نفَّــذت تــن

وتتــيح هــذه األحكــام ).  اجملــرمني مــن قــانون تــسليم١٧ ، واملــادة١٦  مــن املــادة)٣( والفقــرة
ة إذا كــان الطلــب ينطــوي علــى أمــر تافــه، أو مل ُيقــدَّم بنيَّــ  اجملــرمني تــرفض تــسليم  زانيــا أن لتــن

 ينطـوي   لة جبرمية سياسية، أو يف األحوال اليت مـن شـأن التـسليم فيهـا أنْ               ذا ص  كان حسنة، أو 
 وأشـار املـسؤولون إىل أنَّ     . على عقوبة جائرة أو ظاملة أو بالغة القسوة يف الظـروف قيـد النظـر              

زانيـا   وسـبق لتـن   . زانيـا    يف املعاهـدات الثنائيـة الـيت أبرمتـها تـن           اًاألحكام ذات الـصلة ُمدرجـة أيـض       
  . للتسليم اعتربت أنَّ اجلرمية اليت يقوم عليها ذات طبيعة سياسيةاًبرفضت طل أنْ

يف اجلــرائم املاليــة، فــإنَّ قائمــة  اجملــرمني يوجــد هنــج تــشريعي عــام لتــسليم   وبــالرغم مــن أنَّــه ال
 وعـالوةً . تـشمل اجلـرائم املاليـة   اجملـرمني  اجلرائم اليت ميكن التسليم فيها يف جدول قانون تسليم    

 ألنَّ اجلرميــة اًاســتناداجملــرمني تــرفض تــسليم  زانيــا ال  أوضــح املــسؤولون أنَّ تــنعلــى ذلــك، فقــد
  .املطلوب التسليم بشأهنا تنطوي على مسائل مالية

زاين مسألة املشاورات بني الدولـة الطـرف الطالبـة والدولـة      التناجملرمني  يتناول قانون تسليم     وال
زانيــا يف املــشاورات يف   بعــه تــن هج الــذي تتَّالــنَّومل ُتقــدَّم معلومــات بــشأن   . املُطالَبــةالطــرف 
  .العملية املمارسة

    
    )٤٧ و٤٥املادتان (اجلنائية اإلجراءات  نقل ؛نقل األشخاص احملكوم عليهم    

 ا االلتزام الذي توجبه اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد فيمـا خيـصُّ              زانيا تشريعي   استوفت تن 
ــيهم   ــوم علـ ــخاص احملكـ ــل األشـ ــادة (نقـ ــيهم    ٣ املـ ــوم علـ ــخاص احملكـ ــل األشـ ــانون نقـ ــن قـ  مـ

ــسنة ــادة٢٠٠٤ لـ ــساعدة املتبادَ ٢٦ ، واملـ ــانون املـ ــن قـ ــة  مـ ــسائل اجلنائيـ ــة يف املـ ويالحـــظ ). لـ
  . توجد أمثلة عملية متاحة على تنفيذ ذلك املستعرضون أنَّه مل
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ميكــن، مــن حيــث وأشــار املــسؤولون إىل أنَّــه . ق التــشريعات لنقــل الــدعاوى اجلنائيــةتتطــرَّ وال
ق املبدأ، نقل الدعاوى اجلنائية يف الظروف املالئمة إذا اقتنعت احملكمة بأنَّ العدالة سوف تتحقَّـ              

  .يف والية قضائية أخرى
    

    )٤٦املادة (لة املساعدة القانونية املتباَد    
لـة،  ملتباَدق باملـساعدة القانونيـة ا     يضطلع مكتب النائب العام بوظيفة السلطة املركزيـة فيمـا يتعلَّـ           

ومل يـستطع املـستعرضون     . غري أنَّ ذلك مل يكتسب الصفة الرمسية ومل ُتخطر به األمـم املتحـدة             
ملعلومـات  إىل ا اً فقـد قـاموا باالسـتعراض اسـتناد     مَّلني عن مكتب النائب العـام ومـن ثَـ         مقابلة ممثِّ 

ت املــساعدة القانونيــة  ينفِّــذ طلبــاوجيــوز للنائــب العــام أنْ . الــيت قــدَّمها مــدير النيابــات العامــة 
ا كــان فــإذ. مــدير النيابــات العامــةإىل ألجهــزة التنفيذيــة، أو حييلــها إىل ا  أو أنْلــة مباشــرةًاملتباَد

  . اجملرمنينفس العملية املتَّبعة يف تسليمطُبِّقت  يف األمر، اًمدير النيابات العامة ضالع
زانيــا  املــساعدة القانونيــة بــني تــنل تبــاُدلــى لــة يف املــسائل اجلنائيــة ع قــانون املــساعدة املتباَدويــنصُّ

قـة باملـساعدة   سع نطاقه ليشمل املسائل املتعلِّ   وبلدان الكومنولث وغريها من البلدان األجنبية، ويتَّ      
ة معاهـدات  زانيـا عـدَّ   وقـد أبرمـت تـن   . لة يف املسائل اجلنائية واملـسائل املـصاحبة هلـا    القانونية املتبادَ 

تكـن   لة، غـري أنَّ التفاصـيل بـشأن عـدد املعاهـدات ونـصوصها مل              ية املتبادَ ثنائية للمساعدة القانون  
  .لةزانيا خربة يف استخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة القانونية املتباَد ولدى تن. متاحةً

دامـت ازدواجيـة التجـرمي        األشـخاص االعتبـاريني مـا      ومن املمكن تقـدمي املـساعدة فيمـا خيـصُّ         
وبالرغم مـن أنَّـه   . ب عند تقييم ازدواجية التجرميبع هنٌج يقوم على السلوك املرتكَ   وُيتَّ. مستوفاة

توجد حاالت قُدِّمت فيها املساعدة يف غياب ازدواجية التجرمي، فقد أوضح املـسؤولون أنَّـه                مل
 حتـول دون تقـدمي املـساعدة يف          مـرن حبيـث ال     ا، تطبيق ازدواجية التجرمي على حنـوٍ      ميكن، نظري

  .تنطوي على تدابري قسرية ئل اليت الاملسا
. زانيـة ونظرياهتـا الدوليـة    وتوجد ترتيبات لنقـل املعلومـات بـني بعـض أجهـزة إنفـاذ القـانون التـن           

املعلومـات فيمـا بـني مكتـب النائـب العـام وغـريه              لتباُدل  يبدو أنَّه توجد تدابري رمسية       أنَّه ال  بيد
ية طلبــات هــا، يف املمارســة العمليــة، حتــتفظ بــسرِّ زانيــا بأنَّ وأفــادت تــن. مــن الــسلطات املركزيــة
  .لة من حيث وجودها وحمتوياهتا إذا طُلب إليها ذلكاملساعدة القانونية املتباَد

جالت املـصرفية أو املاليـة، مبـا يف ذلـك            الـسِّ  لة فيما خيـصُّ   وميكن تقدمي املساعدة القانونية املتبادَ    
إىل جمـرَّد أنَّ     اًجيـوز رفـض املـساعدة اسـتناد        وال. رفيةية املـص  يف احلاالت اليت تنطبـق فيهـا الـسرِّ        
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لـة يف املـسائل اجلنائيـة،        مـن قـانون املـساعدة املتبادَ       ٦املـادة   (اجلرمية تنطوي علـى مـسائل ماليـة         
  ).)تعديالت متنوِّعة (٢٠٠٦املكتوبة لسنة التشريعات  من قانون ٤ واملادة

لــة  لطلــب للمــساعدة القانونيــة املتبادَ  اًتبعــزانيــا  وجيــوز نقــل أحــد الــسجناء احملتجــزين يف تــن     
لـــة يف املـــسائل  مـــن قـــانون املـــساعدة املتباَد٢٤  مـــن املـــادة)١(  والفقـــرة١٥ و١٤ املادتـــان(

لــة يف املــسائل اجلنائيــة الــشروط اإلجرائيــة الــيت حتــيط ويتنــاول قــانون املــساعدة املتباَد). اجلنائيــة
، ٢٤  مـن املـادة    )٣( والفقـرة  ٢١ و ١٦ و ١٥ ملـواد ، وا ١٤  من املادة  )٣( الفقرة(بنقل األفراد   

 للــسجناء لُفُــكمــا ُشــرِّعت تــدابري احلمايــة الــيت ُتكْ). ٢٦ املــادةو ٢٥  مــن املــادة)٣( والفقــرة
ــة املتبادَ   ــة املنقــولني يف ســياق تقــدمي املــساعدة القانوني ــان (ل  مــن )٣(، والفقــرة ١٩ و١٧املادت

  ).لة يف املسائل اجلنائيةقانون املساعدة املتباَد من ٢٥  من املادة)٣( ، والفقرة٢٤ املادة
لـة  لة يف املسائل اجلنائية على تنفيذ طلبات املساعدة القانونيـة املتبادَ     قانون املساعدة املتبادَ   وينصُّ
 لإلجـراءات املنـصوص عليهـا يف الطلـب          اًنيـة احملليـة، وبالقـدر املمكـن وفقـ         زا   للقـوانني التـن    اًوفق

ــادة( ــرات ٦ امل ــة ، والفق ــرة  )و( إىل )د(الفرعي ــادة  )٢( مــن الفق ــرة ٩ مــن امل ــن )٦(، والفق  م
 يف طلبـات املـساعدة     مـة قاعـدة قـصر اسـتخدام املعلومـات املقدَّ        يتناول القانون    وال). ١١ املادة

  .على األغراض احملدَّدة هلالة القانونية املتباَد
 ، والفقــرة٦ املــادة(ع االتفاقيــة فــق مــزانيــا لــرفض تقــدمي املــساعدة تتَّ  واألســباب الــيت تقرُّهــا تــن 

يوجــد  وال). لــة يف املــسائل اجلنائيــة مــن قــانون املــساعدة املتباَد٩  مــن املــادة)ط( )٢( الفرعيــة
املـسؤولني أشـاروا إىل     أنَّ   اشتراط تشريعي بتقدمي األسباب حـال رفـض طلـب للمـساعدة، إالَّ            

  .ه جيري تقدمي األسباب يف املمارسة العمليةأنَّ
تـشتمل طلبـات     لـة يف املـسائل اجلنائيـة، ينبغـي أنْ          مـن قـانون املـساعدة املتبادَ       ٩ملادة  ومبوجب ا 

وأشـار املـسؤولون إىل أنَّ      . ة ملعاجلة الطلب  لة على األطر الزمنية املرجوَّ    املساعدة القانونية املتبادَ  
الفـساد وغريهـا مـن      لة يف قضايا     على طلبات املساعدة القانونية املتبادَ     ة الزمنية للردِّ  متوسط املدَّ 

 الــرد علــى يوجــد حكــم قــانوين فيمــا خيــصُّ وال. أشــهر ٦  إىل٣ بــنييتــراوح القــضايا اجلنائيــة 
قـانون   كمـا أنَّ  . لـة ات يف موقف طلبات املساعدة القانونية املتبادَ      طلبات اإلفادة بآخر املستجدَّ   

ل يف حتقيقـات أو     تاليف التـدخُّ  يتناول تأجيـل املـساعدة لـ       لة يف املسائل اجلنائية ال    املساعدة املتبادَ 
  . جاريةمالحقات قضائية أو دعاوى قضائية

 كـان    به، وإنْ  واشتراط التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفض املساعدة أو تأجيلها ليس معموالً           
  .املسؤولون قد أشاروا إىل إدراج أحكام يف هذا الصدد يف املعاهدات
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 املسائل اجلنائية نقل األشـخاص غـري احملتجـزين ألغـراض            لة يف يتناول قانون املساعدة املتبادَ    وال
  .ة، ومل ُتذكر أمثلة حلاالت من هذا القبيلاإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلَّ

لـة يف املـسائل اجلنائيـة،      وال يوجد حكم قانوين عـام بـشأن التكـاليف يف قـانون املـساعدة املتبادَ               
 علـى أنَّ النفقـات      زانيـا تـنصُّ     هدات الـيت أبرمتـها تـن       كان املسؤولون قد أشاروا إىل أنَّ املعا       وإنْ
  . املُطالَبةلها الدولةتتحمَّ

    
 ٤٨  املواد(ي اخلاصة  أساليب التحرِّ؛ التحقيقات املشتركة؛إنفاذ القانونجمال التعاون يف     

    )٥٠ و٤٩و
حماربتــه زانيــا تــشريعات تتــيح التعــاون الــدويل يف إنفــاذ القــانون للكــشف عــن الفــساد و  تطبِّــق تــن

 ٥٤ مـن املـادة   ) ج( ، والفقـرة  ٤مـن املـادة     ) ج() ٢( ، والفقرة الفرعيـة   ٤  من املادة  )١( الفقرة(
ل املعلومـات مـع وحـدات االسـتخبارات املاليـة           وتيـسري تبـادُ   ) من قانون منـع الفـساد ومكافحتـه       

  ).٢٠٠٦  من قانون مكافحة غسل األموال لسنة٦ من املادة) ط( الفقرة(الدولية 
 مع سلطات إنفـاذ القـانون اإلقليميـة والدوليـة عـرب املنظمـة الدوليـة                 اً وثيق اًزانيا تعاون   ن تن وتتعاو

يــسبق  ومل. م مــع الــشرطة الروانديــة  رة تفــاُهمــذكِّ، وأبرمــت )اإلنتربــول(للــشرطة اجلنائيــة  
ه  أكَّــد املــسؤولون أنَّــاســُتخدمت االتفاقيــة كأســاس قــانوين للتعــاون يف إنفــاذ القــانون، وإنْ أنْ
وُتشارك سلطات إنفـاذ القـانون      . توجد عقبة قانونية أمام استخدام االتفاقية على هذا النحو         ال
وقــد قــدَّم . ا عــرب ترتيبــات ثنائيــة غــري رمسيــةنتــديات اإلقليميــة وتتعــاون إقليميــالعديــد مــن امل يف

  .ناجحةة على حاالت للتعاون والتنسيق اإلقليمي أسفرت عن حتقيقات  عدَّاملسؤولون أمثلةً
زانيا يف التحقيقات املشتركة على الصعيد الدويل بناًء على كل حالـة علـى حـدة يف                   وُتشارك تن 

وتـشمل األمثلـة علـى ذلـك الواليـات املتحـدة            .  عدم وجود تدابري قانونية أو إداريـة رمسيـة         ظلِّ
  .األمريكية واهلند

ة ية، أو األدلَّــ العمليــات الــسرِّة الــيت جيــري احلــصول عليهــا عــربوأشــار املــسؤولون إىل أنَّ األدلَّــ
ــشريعات مقب    ــا الت ــة تعتربه ــسموعة أو املرئي ــسجيالت امل ــة، أو الت ــضائي اإللكتروني ــةً ق ــع . اول وم

ذلك، فإنَّ الصالحيات التقديرية للقضاء واالفتقار إىل املوارد جتعل من قبول هذه األنـواع مـن                
  . يف املمارسة العمليةاً صعباًة أمراألدلَّ

    
    التنفيذاليت تواجه يات تحدِّال  - ٣- ٣  

  :ميكن للخطوات التالية أن تزيد من تعزيز تدابري مكافحة الفساد القائمة
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 املـساعدة   على سبيل األولوية، االضطالع بتنقيح شامل للمعاهدات القائمة فيما خيـصُّ            •  
اشـتماهلا  ونقـل الـسجناء لـضمان امتثاهلـا لالتفاقيـة و          اجملـرمني   لـة وتـسليم     القانونية املتبادَ 

 .على مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

لتوصـيف كيفيـة    اجملـرمني   لـة وتـسليم     وضع مبادئ توجيهيـة للمـساعدة القانونيـة املتبادَ          •  
 .قبول الطلبات ومعاجلتها وحتديد الشروط الالزمة لذلك

 اجلـرائم املنـصوص     فيمـا خيـصُّ   جملـرمني   ااالتفاقية كأساس قـانوين لتـسليم       وضع  إيضاح    •  
 .عليها يف االتفاقية، وإخطار األمم املتحدة مبا يتم

م املــشترك بــشأن قــانون تــسليم تنفيــذ خطــة توعيــة للمــوظفني املعنــيني لــضمان التفــاهُ   •  
 .قة بهواملمارسة العملية املتعلِّاجملرمني 

ن جهــات منــشأ طلبــات تكييــف أنظمــة املعلومــات لتتــيح احلــصول علــى بيانــات بــشأ   •  
لــة، واألطــر الزمنيــة لتنفيــذ هــذه الطلبــات،   واملــساعدة القانونيــة املتباَداجملــرمني تــسليم 

 أسـباب ميكـن     والرد عليها، مبا يف ذلك اجلرائم اليت تنطوي عليهـا هـذه الطلبـات وأيُّ              
 .تقدميها لرفض التنفيذ

ول املستمر جلميع اجلـرائم     لضمان الشم " جلرائم التسليم "النظر يف اعتماد تعريف مرن        •  
 .املنصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مع مرور الزمن

اجلــــرائم املنــــصوص عليهــــا يف اتفاقيــــة َتكْفُــــلُ صــــراحةً اســــتبعاد خــــاذ خطــــوات اتِّ  •  
 .املتحدة ملكافحة الفساد من اعتبارها جرائم سياسية األمم

زانيني، مبـا يـشمل        تـسليم املـواطنني التـن      ة فيمـا خيـصُّ    النظر يف استحداث تدابري تشريعي      •  
اجملــرمني التــسليم املــشروط وإنفــاذ األحكــام، ورصــد هــذه العناصــر يف سياســة تــسليم  

 .ما اسُتخدمت اجلنسية كسبب لرفض التسليم يف املستقبل إذا

  •   ادئ واعتمـاد مبـ  اجملـرمني  ا علـى التـشاور يف مجيـع مراحـل عمليـة تـسليم              النصُّ تشريعي
 .توجيهية للمساعدة يف هذه العملية

ــن  اجملــرمني الــنصُّ بوضــوح يف قــانون تــسليم    •   ــا أن تقــوم  علــى مــا إذا كــان ميكــن لت زاني
 .ت قبل استالم طلب التسليم الرمسيبالتوقيف املؤقَّ

 .اعتماد تدابري مالئمة إلضفاء الطابع الرمسي على ممارسات نقل السجناء  •  
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لــة وكــذا باللغــات  بالــسلطة املركزيــة للمــساعدة القانونيــة املتباَدإخطــار األمــم املتحــدة  •  
 .املقبولة لتنفيذ طلبات املساعدة من هذا القبيل

 تنفيـذ طلبـات   ية فيمـا خيـصُّ   بـات اخلـصوصية والـسرِّ     تشريع أحكام مناسبة بـشأن متطلَّ       •  
 .لةاملساعدة القانونية املتباَد

ــشهادة أو تقــدمي   ي ملــسألة نقــل األشــخاص غــري احمل  التــصدِّ  •   تجــزين ألغــراض اإلدالء بال
 .ةاألدلَّ

لـــة يف املـــسائل اجلنائيـــة بـــشأن تأجيـــل اســـتحداث أحكـــام يف قـــانون املـــساعدة املتباَد  •  
املــساعدة، والتــشاور قبــل رفــض املــساعدة أو تأجيلــها، وتقــدمي األســباب عنــد رفــض  

طلبــات املــساعدة حالــة ات يف املــساعدة، والــرد علــى طلبــات اإلفــادة بــآخر املــستجدَّ 
  .لةالقانونية املتباَد

    
    ني تنفيذ االتفاقيةحتساليت ُحدِّدت من أجل املساعدة التقنية من حتياجات اال  - ٤- ٣  

ــة أنْ     ــساعدة التقني ــن امل ــة م ــن ميكــن لألشــكال التالي ــساعد ت ــى      ت ــة عل ــذ االتفاقي ــى تنفي ــا عل زاني
  :أوىف حنوٍ

 .لقدراتمشورة قانونية، برامج لبناء ا: ٤٦املادة   •  

  .برامج لبناء القدرات: ٥٠املادة   •  
  


