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   خالصة وافية  - ثانياً  
    ناميبيا    

  ي لناميبيا يف سياق تنفيذ اتفاقيةة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسمة: حملمقدِّ  - ١  
   األمم املتحدة ملكافحة الفساد

بليــغ رقــم (انظــر رســالة الت ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب  ٩وقَّعــت ناميبيــا علــى االتفاقيــة يف  
C.N.1422.2003.TREATIES-34  ــان يف ــا الربملــ ــدَّق عليهــ ــان/أبريل  ٢٧)، وَصــ . ٢٠٠٤نيســ

(انظـر رسـالة    ٢٠٠٤آب/أغسـطس   ٣وأودعت ناميبيا صـك التصـديق لـدى األمـني العـام يف      
  ).C.N.793.2004.TREATIES-17رقم التبليغ 

نون الدويل العام جزءاً مـن  من الدستور على أن "تشكل القواعد العامة للقا ١٤٤وتنص املادة 
قوانني ناميبيا، ما مل ُيَنصَّ على خالف ذلك يف هذا الدستور أو يف قانون صادر عن الربملـان".  
وتأخذ ناميبيا بالنهج الواِحدي، القائل بأنـه ال لـزوم لترمجـة القـانون الـدويل إىل قـانون وطـين،        

  يق عليها.ومن مث ميكن تطبيق املعاهدات الدولية مباشرة عقب التصد
؛ إذ يرتكز نظامها القانوين علـى  األنغلوسكسوينوناميبيا هي من الدول اليت تتبع نظام القانون 

ميكــن  ،األنغلوسكســوينيف نظــام القــانون ونكليــزي. إلاهلولنــدي والقــانون ا-القــانون الرومــاين
نظـام القضـاء   تغيري ُجرمية األفعال أو إلغاؤها بقـانون. والدسـتور هـو القـانون األعلـى للبلـد. و      

اجلنائي فيه هو نظام اختصامي، حيث يـتعني علـى الدولـة أن تثبـت صـحة مجيـع القضـايا دون        
فـني، بـل يتـوىل رئـيس     لَّظل من الشك. وال يأخذ النظام القانوين يف ناميبيـا بنظـام هيئـة احمل   أيِّ 

كاملــة،  ناً بصــورةوَّ(رؤســاء) كــل حمكمــة تقريــر احلكــم. والقــانون اجلنــائي الناميبـــي لــيس مــد
فقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة هــو الــذي حيــدد اإلجــراءات املتبعــة يف القضــايا اجلنائيــة. وال يــزال 

  ميثل جزءاً كبرياً من نظام العدالة اجلنائية. األنغلوسكسوينجترمي األفعال مبقتضى القانون 
نيـة،  ومن أهم املؤسسـات الناشـطة يف مكافحـة الفسـاد: مكتـب رئـيس الـوزراء، اجلمعيـة الوط        

ــة،        ــوات الشــرطة الناميبي ــدل، ق ــة، وزارة الع ــة العام ــة ملكافحــة الفســاد، النياب املفوضــية الناميبي
  مفوضية اخلدمة املدنية، مركز االستخبارات املالية، اجلهاز القضائي.

  
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
، ٢٠٠٣من قانون مكافحـة الفسـاد لعـام     ٣٢"املوظف العمومي"، الوارد يف املادة  تعريف نَّإ

ال يشــمل األشــخاص غــري املــدفوعي األجــر أو غريهــم مــن األشــخاص الــذين يــؤدون وظيفــة    
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مـن االتفاقيـة). وهنـاك أيضـاً قـدر       ٢عمومية أو يقدمون خدمة عمومية (وفقـا ألحكـام املـادة    
هـذا التعريـف يشـمل مجيـع فئـات األشـخاص الـذين يشـغلون         من التشكُّك بشأن مـا إذا كـان   

  .ياأو قضائ ياأو إدار ياأو تنفيذ يامنصباً تشريع
    

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
ــانون مكافحــة الفســاد رشــو        ــا رشــو املوظــف العمــومي وارتشــاَءه. إذ حيظــر ق َجرَّمــت ناميبي

رشو يف سياق املزادات/املناقصات والرشو التماساً للمسـاعدة يف سـياق   املوظفني العموميني وال
) (ب)، وكذلك فعل الرشـو اجملـرَّم   ١( ٤٤و ٤٢و ٤١و ٣٨و ٣٤و ٣٣إرساء العقود (املواد 

االرتشـاء غـري املباشـر واالنتفـاع كطـرف ثالـث فليسـا        أمَّـا  . )األنغلوسكسوينيف إطار القانون 
  اليت ُيجرِّمها قانون مكافحة الفساد.مشمولني يف سياق مجيع األفعال 

مــن قــانون مكافحــة الفســاد رشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب ومــوظفي  ٤٠وُتجــرِّم املــادة 
االنتفـاع كطـرف ثالـث فلـيس مشـموالً. وتنظـر       أمَّـا  املؤسسات الدولية العمومية أو عمالئها. 

  رب الوطين صراحةً.يف إدخال تعديالت مناسبة لتجرمي االرتشاء ع حالياناميبيا 
) ٣(-)١( ٣٥وقد اعتمدت ناميبيا تدابري مـن أجـل التجـرمي اجلزئـي للمتـاجرة بـالنفوذ (املـواد        

  (ب) من قانون مكافحة الفساد). ٣٨و ٣٤و ٣٣و ٤٢و
ــواد     ــاع اخلـــاص (املـ ــوة يف القطـ ــا الرشـ ــا َجرَّمـــت ناميبيـ  ٤٢) و٣(-)١( ٣٥و ٣٤و ٣٣كمـ

  .من قانون مكافحة الفساد) ٣٧) و١(  ٤٤و
    

    )٢٤و ٢٣اإلخفاء (املادتان  موال؛غسل األ    
مـن قـانون منـع اجلرميـة املنظمـة، واملـادة        ٦إىل  ٤أفعال غسل األموال جمرَّمة، خصوصاً يف املواد 

مــن قــانون مكافحــة الفســاد.  ٤٥، واملــادة ٢٠١٢مــن قــانون االســتخبارات املاليــة لعــام  )١( ١
التشـجيع والتحـريض واألمـر والتـآمر والشـروع (املـادة       ويشمل التجرمي أفعال املشاركة، مبا فيها 

من قانون مكافحة الفساد، وكذلك اجلُرم غري املكتمل املتمثل يف التيسري والتشـجيع، اجملـرَّم    ٤٦
). وتأخذ ناميبيا بنهج "مجيع اجلرائم" يف تقرير اجلرائم األصلية، األنغلوسكسوينيف إطار القانون 

داخل ناميبيا وخارجها؛ وال يستثين هـذا النـهج غسـل األمـوال ذاتيـاً       اليت تشمل األفعال املرتكبة
  من قانون مكافحة الفساد). ٥٠من قانون منع اجلرمية املنظمة، واملادة  ٦إىل  ٤(املواد 

 ٤مـن قـانون مكافحـة الفسـاد، واملادتـان       ٤٧) و١( ٤٥وُتجرِّم ناميبيا فعل اإلخفاء (املادتـان  
  ملنظمة).من قانون منع اجلرمية ا ٥و
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧(املواد  ساءة استغالل الوظائف، اإلثراء غري املشروعإاالختالس؛     
فعـل تسـريب آخـر للممتلكـات مـن جانـب        االخـتالس أو التبديـد أو أيَّ   ئياجرَّمت ناميبيا جز

  لفعلي السرقة واالحتيال. األنغلوسكسويناملوظفني العموميني من خالل جترمي القانون 
ــانون مكافحــة الفســاد  وجيــرِّ ــادة    إم ق ، ٤٣ســاءة اســتغالل املــوظفني العمــوميني لوظــائفهم (امل
(االسـتغالل الفاسـد للمنصـب    " Corruptly using office or position for gratificationة "املعنون

  أو املوقع لقاء مكافأة).
ع يتعلق بتجـرمي هـذا الفعـل.    ومل ُتجرِّم ناميبيا اإلثراء غري املشروع، لكنها تنظر يف اعتماد تشري

  وقد اعتمدت ناميبيا تدابري ُتلزِم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باملوجودات.
اخلاصــة بتجــرمي ِفْعلَــي اإلخــالل بالواجــب      األنغلوسكســوينوتطبــق ناميبيــا قواعــد القــانون    

  االئتماين واالحتيال ملعاجلة مسألة اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص.
    

    )٢٥قة سري العدالة (املادة إعا    
إعاقــة ســري العدالــة للتحــريض علــى اإلدالء بشــهادة زور أو للتــدخل يف يــا َجرَّمــت ناميبيــا جزئ

  من قانون مكافحة الفساد). ٤٧و ٣٩اإلدالء بشهادة أو تقدمي أدلة (املادتان 
جلوانـب  التـدخل يف عمـل مـوظفي القضـاء أو أجهـزة إنفـاذ القـانون فهـو مشـمول ضـمن ا          أمَّا 

مـن قـانون مكافحـة     ٢٩العامة لالعتداء علـى املـوظفني أو مقاومتـهم أو إعاقـة عملـهم (املـادة       
مـن قـانون مكافحـة الفسـاد، واملـادة       ٤٧الفساد). ومثة أحكام أخرى ذات صـلة، منـها املـادة    

ــواد     ٣( ٨٩ ــة، وامل ــة املنظم ــع اجلرمي ــانون من ــن ق ــن  ٦٣) و٤( ٦١و) ٥( ٥٣) و٣( ٥٠) م م
 ٢٨) (ط) مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، واملـادة      ١( ٤٢تخبارات املالية، واملـادة  قانون االس

  .٢٠٠٣من قانون حماكم الصلح لعام 
    

    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
يـنص القـانون الناميبــي علــى إمكانيـة حتميـل الشخصـيات االعتباريــة مسـؤولية جنائيـة ومدنيــة         

ل عــن مســؤولية األشــخاص الطبيعــيني املعنــيني. ويســمح اإلطــار القــانوين  وإداريــة، ُتقــرَّر مبعــز
الناميبـــي بفــرض جــزاءات جنائيــة وغــري جنائيــة، مبــا فيهــا جــزاءات ماليــة، علــى الشخصــيات    

  .١٩٨٨وقانون الشركات املغلقة لعام  ٢٠٠٤االعتبارية. وترد يف قانون الشركات لعام 
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    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
من قـانون منـع اجلرميـة املنظمـة واملادتـان       ٥ ةُمن قانون مكافحة الفساد واملاد ٤٦ ةُاملاد لتشم
التيسـري والتشـجيع غـري املكـتملني،      من قانون اإلجراءات اجلنائية، وكذلك ِفْعـال  ٢٨٧و ٢٨٦

اإلعــداد الرتكــاب ُجــرم، خــارج نطــاق أمَّــا . األفعــال املعنيــةيف ارتكــاب  َعوالشــرو ةَاملشــارك
  لَي التيسري والتشجيع، فليسا جمرَّمني.ِفْع
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان     
على اجلرائم املتعلقة بالفساد تبعاً جلسامة اجلُـرم. وُيعاقَـب علـى مجيـع      املفروضةُتقرَّر اجلزاءات 

  تلك اجلرائم بسنوات َسْجن خمتلفة.
موظــــف عمــــومي، حســــب تعريفــــه الــــوارد يف اتفاقيــــة   متــــع باحلصــــانة اجلنائيــــة أيُّوال يت
فعـل أو  يِّ املتحدة ملكافحة الفساد، باستثناء رئيس البلد الـذي ال ميكـن اتِّهامـه جنائيـاً أل     األمم

  من الدستور). ٣١إغفال يرتكبه أثناء مدة خدمته (املادة 
غي املضي يف املالحقة القضائية أو سـحبها، رهنـاً   وللنائب العام صالحية البت فيما إذا كان ينب

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة صـالحيات       ٤)). وحتدد املادة ٢( ٨٨بأحكام الدستور (املادة 
املتــهم بأقوالــه، وكــذلك صــالحية وقــف إجــراءات  إدالءالنائــب العــام يف ســحب االهتــام قبــل 

شـخص  أيِّ وافقة كتابية من النائب العام أو مبإالَّ املالحقة بعد ذلك. وال ميكن وقف املالحقة 
آخر مأذون له بذلك. وليست هنـاك مبـادئ توجيهيـة خاصـة باملالحقـة، ولكـن النيابـة العامـة         

علـى أعضـائها. ومل ُتصـَدر     هاأصدرت مبادئ توجيهية لتحديد التهم يف قضايا الفساد وَعمَّمتـ 
يف أربـع حـاالت مل تكـن    إالَّ الحقـة  يف السنتني أو السنوات الـثالث املاضـية قـرارات بوقـف امل    

  شكاوى ضد تلك القرارات. تتعلق بقضايا فساد، ومل تقدَّم أيُّ
ــواد  ــه يف    ٦٥و ٦٣و ٦٢وتـــنظم املـ ــور املـــدعى عليـ ــماناً حلضـ ــة، ضـ شـــروط اإلفـــراج بكفالـ

  اإلجراءات اجلنائية الالحقة.
مـن قـانون    ١١٠و ١٠٦، واملادتـان  ١٩٩٨من قانون أجهزة السـجون لعـام    ٩٧وتنظم املادة 

  ، مسأليت اإلفراج املبكر واإلفراج بتعهد شفوي.٢٠١٢أجهزة اإلصالحيات لعام 
وجيوز اختاذ تدابري تأديبية، مبا فيهـا إمكانيـة طـرد املتـهمني أو وقفهـم عـن العمـل أو نقلـهم إىل         

ئيـة  وظائف أخرى باالستناد إىل إجراءات تأديبية ميكن أن ُتـدار بـالتوازي مـع اإلجـراءات اجلنا    
  ).١٩٩٥من قانون اخلدمة العمومية لعام  ٢٦(املادة 
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مــن  ٤٧وُتســقَط أهليــة األشــخاص املــدانني ألن يصــبحوا أعضــاء يف اجلمعيــة الوطنيــة (املــادة    
مــن قــانون اخلدمــة    )١٨( ٢٦) و١٢( ٢٦ املادتــانوظيفــة عموميــة ( أيِّ الدســتور) ولتــويل  

ــة ــا ). العمومي ــل يف   أمَّ ــة للعم ــة     مأيِّ إســقاط األهلي ــى َمحكومي ــاء عل ــة بن ــة للدول نشــأة مملوك
  بالسجن فيعالَج فيما خيص كل منشأة من تشريع يتعلق هبذا املوضوع.

وتتاح جلميع السجناء خدمات إعادة التأهيل والرعاية االجتماعية، حىت قبـل اإلفـراج عنـهم    
هـزة  مـن قـانون أج   ٢٧٥) من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة، واملـادة    ١( ٣٢٢و ٣٢١(املادتان 

  السجون).
) مـن قـانون   ٤( ٥٤و ٥٢و ٤٨وهناك تدابري حمدودة حلمايـة املـدعى علـيهم املتعـاونني (املـواد      

مــن قــانون   ٤٥) مــن قــانون منــع اجلرميــة املنظمــة، واملــادة      ١( ٩مكافحــة الفســاد، واملــادة   
عونـاً  متـهم يقـدم   أيِّ االستخبارات املالية). وليست هناك أحكام قانونية تتناول ختفيف عقوبة 

ــق يف   ــاون بعــني      أيِّ كــبرياً يف التحقي ــه، وإن جــاز أخــذ ذلــك التع ــة مرتكب جــرم أو يف مالحق
االعتبار عند إصدار احلكم. وجيوز منح احلصـانة مـن املالحقـة ملـن يتعـاون يف القضـايا اجلنائيـة        

ــة إىل أ (ولكــن لــيس بعــُد يف قضــايا الفســاد)   هنــاك نظامــاً  نَّ. وقــد أشــارت الســلطات الناميبي
لتفاوض على ختفيف العقوبة من شأنه أن ميكِّن النيابة العامة من الفصل يف القضـايا علـى حنـو    ل

  أسرع وأجنع.
    

    )٣٣و ٣٢ محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان    
من قانون مكافحة الفساد محاية حمدودة ملقـدمي املعلومـات (الشـهود واملـبلِّغني      ٥٢ُتوفِّر املادة 

ات املبلَّــغ عنــها. كمــا تــرد تــدابري احلمايــة احملــدودة للشــهود واملــبلِّغني يف املتطــوعني) وللمعلومــ
من قانون االستخبارات املاليـة،   ٥٠و ٤٥) من قانون مكافحة الفساد، واملادتني ٤( ٥٤املادة 

ــادتني  ــادة    ٢٠٨و ١٧٥وامل ــة، وامل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــع اجلرميــة    ٩٨مــن ق ــانون من مــن ق
واملــبلِّغني، وذكــرت  حلكومــة مشــروع قــانون بشــأن محايــة الشــهود      املنظمــة. وقــد أقــرت ا  

السلطات الناميبية أهنا سوف تستخدم االتفاقية كأساس إلبرام اتفاقات مع دول أخرى لتنفيـذ  
هذا التشريع حاملـا َيصـُدر. ولـيس لـدى ناميبيـا برنـامج حلمايـة الشـهود، وهـي تواجـه يف هـذا            

  اجملال صعوبات مبلَّغ عنها ذاتياً.
قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة ال يتنـاول محايـة الضـحايا فيهـو يتـيح عـرض آراء الضـحايا            نَّومع أ

  ).٣٢٦و ٣٠٥ ومهومهم وأخذها بعني االعتبار يف اإلجراءات اجلنائية (املادتان
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    )٤٠و ٣١التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان     
ائـدات اإلجراميـة أو يعـادل قيمتـها، باالسـتناد إىل إدانـة،       يسمح القـانون الناميبــي مبصـادرة الع   

وكــذلك مبصــادرة األدوات الــيت اســتخدمت يف ارتكــاب جــرائم، ولكنــه ال يســمح مبصــادرة    
مـن قـانون منـع     ٣٧و ٣٢و ٢٠و ١٨األدوات اليت ُيراد استخدامها يف ارتكاب جرائم (املواد 

ودات، أُنشئت يف إطار النيابـة العامـة، تتـوىل    اجلرمية املنظمة). ومثة وحدة خمتصة مبصادرة املوج
أدوات اجلرميــة فتخضــع أمَّــا معاجلــة مســائل مصــادرة املوجــودات مــن خــالل التقاضــي املــدين. 

مــن قــانون منــع  ١لتــدابري مصــادرة حمــدودة تقتصــر علــى اجلــرائم اخلطــرية املعــدَّدة يف اجلــدول  
نـع اجلرميـة املنظمـة وقـانون مكافحـة      اجلرمية املنظمـة. ومثـة أحكـام شـىت، خصوصـاً يف قـانون م      

الفساد وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون االستخبارات املالية، تتناول كشـف تلـك العائـدات    
أو اقتفـاء أثرهـا أو جتميـدها أو حجزهـا مــن جانـب السـلطات املعنيـة. كمـا تتنــاول         واألدوات 

ن جانـب السـلطات   مـ أو املصـاَدرة  القوانني نفسها كيفية إدارة املمتلكات اجملمدة أو احملجـوزة  
األحكـام اخلاصـة بتـذليل عقبـات السـّرية املصـرفية فتوجـد يف قـانون منـع اجلرميـة           أمَّا املختصة. 

(ز)) وقـــانون  ٣) و١( ٤٤)) وقـــانون االســـتخبارات املاليـــة (املـــادتني  ٥( ٩املنظمـــة (املـــادة 
ــادتني    ــاد (املـ ــة الفسـ ــة   ٢٧و ٢٦مكافحـ ــراءات اجلنائيـ ــانون اإلجـ ــادتني ) وقـ )، ٢١و ٢٠(املـ

وكذلك يف قـانون املؤسسـات املصـرفية. ويرسـي القـانون قـرائن اإلثبـات يف مسـائل املصـادرة          
  من قانون مكافحة الفساد). ٢٦من قانون منع اجلرمية املنظمة، واملادة  ٣٦و ٢٢(املادتان 

ات املصـرفية  وتوجد يف قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون االستخبارات املاليـة وقـانون املؤسسـ   
ــيح اإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلقــة بالســجالت املصــرفية ألغــراض      ١٩٩٨لعــام  أحكــام تت

ــاً بإصــدار مــذكرات َجلْــب لســجالت       التحقيقــات. وتقــوم مفوضــية مكافحــة الفســاد روتيني
مـن قـانون مكافحـة الفسـاد وَتحُصـل علـى تلـك السـجالت. كمـا           ٢٦ادة مصرفية مبقتضى امل

  ومات روتينياً مركز االستخبارات املالية.حيصل على تلك املعل
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
مدة التقادم يف اجلرائم املتعلقة بالفساد هي عشرون سنة، تبدأ من تاريخ ارتكاب اجلُرم (املـادة  

  من قانون اإلجراءات اجلنائية). ١٨
أحكـام إدانـة    بعـني االعتبـار أيَّ   وليس هنـاك أسـاس تشـريعي لكـي تأخـذ السـلطات القضـائية       

  صادرة يف اخلارج (خالفاً ألحكام اإلدانة الداخلية).
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    )٤٢الوالية القضائية (املادة     
مــن قــانون  ٦٤لقــد أكــدت ناميبيــا واليتــها القضــائية علــى اجلــرائم املرتكبــة يف إقليمهــا (املــادة    

مــن قــانون منــع  ٨فســاد، واملــادة ) مــن قــانون مكافحــة ال١( ٥٠االســتخبارات املاليــة، واملــادة 
  اجلرمية املنظمة)، ولكن هذا ال ينطبق على مجيع اجلرائم املرتكبة على منت السفن أو الطائرات.

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

ــة واملــادة   ١٦( ٣٦ُتعــالَج عواقــب الفســاد يف املــادة   ــانون االســتخبارات املالي مــن  ١٣) مــن ق
  .١٩٩٦الالئحة التنظيمية للهيئة املعنية باملناقصات لعام 

مــن قــانون منــع   ٣٩) و٣( ٣٢وجيــوز احلصــول علــى تعــويض عــن الضــرر املتكبَّــد (املادتــان    
من قانون اإلجراءات اجلنائيـة). كمـا جـرى الُعـرف علـى أن      ) ١( ٣٢٦اجلرمية املنظمة واملادة 

   اإلجراءات املدنية.يطالَب بالتعويضات من خالل آليات قوانني
    

    )٣٩و ٣٨و ٣٦صة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد السلطات املتخصِّ    
من قانون مكافحة الفساد بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد كهيئة ضـمن   ٣و ٢ضي املادتان تق

إطــار جهــاز اخلدمــة العموميــة. وَتُنصــان علــى مــنح املفوضــية قــدراً مــن االســتقاللية يف تعــيني    
ــة خاصــة هبــا (بلغــت    مــد  ٤٨ ٥٨١ ٠٠٠يرها وموظفيهــا. وملفوضــية مكافحــة الفســاد ميزاني

ــرة    ــاء الفت ـــي أثن ــة.   )،٢٠١٣/٢٠١٤دوالر ناميب ــا ختصصــها وزارة املالي ــوظفني  أمَّ ــدريب امل ت
فيجرى بناء على اقتراح من مدير املفوضـية حسـب االقتضـاء؛ وقـد قـدمت معلومـات مفصـلة        

  لقُطرية.هبذا الشأن أثناء الزيارة ا
ــتخبارات اجلنائيـــة         ــة املنظمـــة واالسـ ــلة وحـــدة اجلرميـ ــات األخـــرى ذات الصـ ــن املؤسسـ ومـ
(املتخصصــة مبكافحــة غســل األمــوال) ضــمن إطــار جهــاز الشــرطة، ووحــدة مالحقــة قضــائية  
متخصصة ضمن إطار النيابة العامة ُتعىن بشـؤون تسـليم املطلـوبني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة،       

  ات املالية التابع ملصرف ناميبيا.ومركز االستخبار
بــني الســلطات الوطنيــة يف املقــام األول مــن خــالل مــذكرات اتفــاق بــني         التعــاون  وُيكفَــل

مـن قـانون مكافحـة     ٣و ٤٨و ٣١األجهزة. وتوجـد أحكـام ذات صـلة هبـذا الشـأن يف املـواد       
نع اجلرميـة املنظمـة،   من قانون م ٨٨من قانون االستخبارات املالية، واملادة  ٥٦الفساد، واملادة 

. كمــا تتعــاون املؤسســات مــن ١٩٩٨) مــن قــانون املؤسســات املصــرفية لعــام  ٤( ٦٤واملــادة 
ــدرات والتضــافر العمليــايت وتبــادل          خــالل تبــادل املــوظفني وتقاســم املــوارد واملهــارات والق
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املعلومــات. وال يقــع علــى عــاتق املــوظفني العمــوميني وعمــوم النــاس واجــب عــام يف التعــاون    
  من قانون مكافحة الفساد). ٤٨) و٥( ٢١املادتان (

ــرد علــى مــا يــرد مــن أجهــزة إنفــاذ القــانون ووحــدات       ــة ال ويتــوىل مركــز االســتخبارات املالي
ــل          ــى وحيل ــو يتلق ــات، وه ــى املعلوم ــات للحصــول عل ــن طلب ــة م ــة األجنبي االســتخبارات املالي

ات اخلاضــعة للمســاءلة  البالغــات الــواردة عــن املعــامالت واألنشــطة املشــبوهة مــن املؤسســ       
واملؤسسات املبلِّغة وغريها. وتنظم مفوضية مكافحـة الفسـاد حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل       
لصـــاحل القطـــاع اخلـــاص حـــول كيفيـــة اإلبـــالغ عـــن حـــوادث الفســـاد. وتتعـــاون املصـــارف  
واملؤسسات املالية بصورة منتظمة مع مركز االسـتخبارات املاليـة ومفوضـية مكافحـة الفسـاد.      

) مـن قـانون منـع اجلرميـة املنظمـة،      ١( ٩ألحكام القانونية ذات الصـلة هبـذا الشـأن املـادة     ومن ا
ة التنظيميـة  ) مـن الالئحـ  ١( ١٧من قانون االستخبارات املالية، واملادة  ٥٠و ٤٥و ٣٣واملواد 

  .٢٠٠٩لالستخبارات املالية لعام 
بالغ املغفَـل اهلويـة) (املـادة    جيع اإلبالغ عن حوادث الفساد (مبا فيه اإلوقد أرسيت تدابري لتش

مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة). ويوجـد       ٢٠٤) من قـانون مكافحـة الفسـاد، واملـادة     ٢( ٤٨
لدى مفوضية مكافحة الفساد خط هاتفي ساخن جماين يعمل علـى مـدار السـاعة، وهـي تقبـل      

ــد اإل    ــة بواســطة الربي ــروين أيضــاً البالغــات املقدَّم ــاتف والرســ  لكت ــاكس واهل ــة والف ائل املكتوب
ــة      والبالغــات الشخصــية والشــفوية. ومتثــل منظمــات اجملتمــع املــدين واملنظمــات غــري احلكومي
شركاء نشيطني للحكومة وملفوضية مكافحة الفساد فيما خيص مجع املعلومات وتعزيـز الـوعي   

العـون  وبرامج التعليم. وُتقدِّم الشرطة مكافآت مالية للمـبلِّغني الـذين يقـدمون هلـا املعلومـات و     
  يف املسائل اجلنائية، وُتعلن هذه املكافآت على املأل عرب وسائط اإلعالم.

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٢  

على وجه العمـوم، تـرد فيمـا يلـي أمثلـة لتجـارب ناجحـة وممارسـات فضـلى يف تنفيـذ الفصـل            
  الثالث من االتفاقية:

من التـزام، مبـا يف ذلـك     أبدتهالنطاق وملا  ُيشاُد بناميبيا ملا بذلته من جهود واسعة •
علـــى أعلـــى املســـتويات احلكوميـــة يف اإلعـــداد لعمليـــة االســـتعراض وتســـهيلها، 

ل وخصوصاً ملا أظهره املوظفون املعنيون من معرفة باالتفاقيـة ومـا أَبـدوه مـن َتقبُّـ     
 واضح لتنفيذ نتائج االستعراض.



 

10 V.15-06980 

 

CAC/COSP/IRG/1/4/1/Add.26 

ــة     • ــني الســلطات الوطني ــة ب ــات تنســيق فعال ــن خــالل عمــل مركــز    وجــود آلي (م
االستخبارات املالية، مثال)، مبا يف ذلك ما يقـدَّم مـن دعـم رفيـع املسـتوى لتنفيـذ       

  االتفاقية وخطة مكافحة الفساد.
    

    يات اليت تواجه التنفيذدِّالتح  - ٣- ٢  
  من أجل مواصلة تعزيز تدابري مكافحة الفساد، ُتوصى ناميبيا مبا يلي:

م تعريــف ("املوظــف العمــومي" يتوافــق مــع أحكــا   تشــريعاهتا العتمــاد تعــدِّلأن  •
 ).٢االتفاقية (املادة 

تشــمل أفعــال الرشــو غــري املباشــر واالنتفــاع كطــرف حبيــث عــدِّل تشــريعاهتا أن ُت •
 ).١٥املشمولة باالتفاقية (املادة ثالث يف مجيع جرائم الرشو 

 ١٦جــرائم الرشــو عــرب الوطنيــة (املــادة أن ُتــدرج االنتفــاع كطــرف ثالــث يف ِعــداد  •
جتـرمي االرتشـاء   ناميبيا تنظر يف أنَّ ). ويرحب املستعرِضون باإلشارات الدالة على ١(

 عرب الوطين صراحة.

أن تعتمـــد ناميبيـــا تـــدابري لتجـــرمي اخـــتالس املوظـــف العمـــومي للممتلكـــات أو    •
 ).١٧لك من أشكال تسريبها (املادة تبديدها أو غري ذ

ــاجرة      أن تنظــر، • ــدابري لتجــرمي املت ــة، يف اعتمــاد ت ضــمن ســياق إصــالحاهتا اجلاري
 ).١٨(املادة  لنفوذ جترمياً تامابا

ات أن تنظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع على ضوء املبـادئ الدسـتورية واشـتراط    •
 ).٢٠اإلفصاح املوجودة (املادة 

عى إىل اعتمـاد تـدابري   ُيرحب املستعرضون مبا قدمته ناميبيا من دالئل على أهنا تس •
 ).٢٢كات يف القطاع اخلاص (املادة لتجرمي اختالس املمتل

 (أ). ٢٥أن ُتعدِّل تشريعاهتا لكي تصبح أكثر توافقاً مع أحكام املادة  •

أن تنظــر فيمــا إذا كانــت اجلــزاءات الســارية علــى الشخصــيات االعتباريــة فعالــة    •
ت القانونيـة اجلاريـة   اق اإلصـالحا ورادعة مبا فيه الكفاية، أو ينبغي تعزيزها يف سي

 ).٢٦(املادة 

إقامــة دعــاوى  أن تنظــر يف الــنص علــى وقــف أو تعليــق العمــل بالتقــادم يف حــال  •
 ).٢٩جنائية (املادة 



 

V.15-06980 11 
 

 CAC/COSP/IRG/1/4/1/Add.26 

أن توضــح األحكــام املتعلقــة باملصــادرة املباشــرة للعائــدات، وخصوصــاً مصــادرة   •
ــا   ع األدوات األدوات يف إطـــار قـــانون منـــع اجلرميـــة املنظمـــة، وأن تكفـــل إخضـ

فيهـــا األدوات املُـــراد اســـتخدامها يف ارتكـــاب جـــرائم) للتجميـــد واحلجـــز   (مبـــا
 ).٣١ة إىل أقصى مدى ممكن (املادة واملصادر

أن تتخذ خطوات صوب التعجيل باعتماد قانون محاية الشهود واملـبلِّغني، حبيـث    •
ُتـدرِج  يشمل الشهود واخلرباء والضحايا، وكذلك املدعى عليهم املتعاونني، وأن 

م االتفاقيـة  فيه تدابري لتوفري احلمايـة اجلسـدية ومحايـة األدلـة مبـا يتوافـق مـع أحكـا        
 ).٣٧و ٣٣و ٣٢(املواد 

ــل       • ــاد، وُتواِصـ ــة الفسـ ــية مكافحـ ــتقاللية مفوضـ ــز اسـ ــوات لتعزيـ ــذ خطـ أن تتخـ
االستثمار يف تدريب وتوظيف أشخاص ماهرين لتويل مهام التحقيق وغريهـا مـن   

ذ القــانون ذات الصــلة، مبــا فيهــا مفوضــية مكافحــة الفســاد  املهــام يف أجهــزة إنفــا
 ).٣٦العامة وجهاز الشرطة (املادة ودائرة النيابة 

أن ُتواِصل النظر يف إنشاء شعبة متخصصة داخل اجلهاز القضـائي ُتعـىن باملسـائل     •
املتعلقــة بالفســاد، لكــي تعــاجل القضــايا املتراكمــة واإلبطــاء يف إقامــة العــدل. وإىل  

ــك  ــب ذل ــني       جان ــدرات للمحقق ــاء الق ــدريب وبن ــن الت ــد م ــوفري املزي ، يوصــى بت
 ).٣٦ جمال قضايا الفساد (املادة وأعضاء النيابة العامة واجلهاز القضائي يف

أن تنظــر يف اعتمــاد إطـــار مناســب للتفــاوض علـــى ختفيــف العقوبــة يف ســـياق        •
 ).٣٧ة عليه يف االتفاقية (املاد صالحات اجلارية، وإن مل يكن هذا منصوصاًاإل

 ٤٨) و٥( ٢١أن تنظــر، ضــمن ســياق اإلصــالحات القانونيــة اجلاريــة واملــادتني    •
مــن قــانون مكافحــة الفســاد، يف اعتمــاد واجــب عــام ُيلــزِم املــوظفني العمــوميني    

 ).٣٨ة وعامة الناس بأن يتعاونوا مع السلطات املختصة (املاد

ــيح للســلطات القضــائية أن تأ      • ــاء أســاس تشــريعي يت ــر يف إرس ــني  أن تنظ خــذ بع
 ).٤١نة األجنبية السابقة (املادة االعتبار أحكام اإلدا

ــى مــنت الســفن أو        • ــة عل ــع اجلــرائم املرتكب ــى مجي ــها القضــائية عل أن تؤكــد واليت
) (ب)، ويف حــاالت رفــض تســليم املــواطنني املطلــوبني ١( ٤٢الطــائرات (املــادة 

لقضـائية يف حـاالت   . وأن تنظر أيضاً يف تأكيـد واليتـها ا  ))٣( ٤٢للعدالة (املادة 
  ) (د)).٢( ٤٢) (أ)) واجلرائم املرتكبة ضد الدولة (املادة ٢( ٤٢(املادة 
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    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّاالحتيا  - ٤- ٢  
 ٣٠و ٢١و ٢٠و ١٦ص للممارســـات اجليدة/الـــدروس املســـتفادة (املـــواد ملخَّـــ •

 .)٣٩و ٣٧و ٣٦و ٣٣و ٣٢و ٣١و

 .)٣٧و ٣٣و ٣٢و ٢٢و ٢٠تشريعات أو اتفاقات أو ترتيبات منوذجية (املواد  •

 ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٢و ٢١و ٢٠صــياغة تشريعية/مشــورة قانونيــة (املــواد   •
 .)٣٩و ٣٧و ٣٦و

 .)٣٧و ٣٦و ٣٣و ٣٢و ٣١صوغ خطة عمل للتنفيذ (املواد  •

 ).٣٩و ٣٧و ٣٣و ٣٢و ٣١رات (املواد برامج لبناء القد •

 ٣٠و ٢١و ٢٠و ١٦ة من ِقَبل خـبري يف مكافحـة الفسـاد (املـواد     مساعدة موقعي •
  ).٣٩و ٣٦و ٣٣و ٣٢و

    
    صل الرابع: التعاون الدويلالف  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
  نقل اإلجراءات اجلنائية  ؛نقل األشخاص احملكوم عليهم تسليم اجملرمني؛    

    )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 
ــريع ال ــام       التشــ ــليم لعــ ــانون التســ ــو قــ ــرمني هــ ــليم اجملــ ــم تســ ــذي َيحكُــ ــي الــ    ١٩٩٦رئيســ

)Extradition Act 1996     ــيَّني أو ــدين املعنـ ــني البلـ ــاق بـ ــتناد إىل اتفـ ــليم باالسـ ــذ التسـ ). وُينفَّـ
بتســمية/إعالن مــن جانبــهما. والتســليم إىل البلــدان املســماة أو علــى أســاس املعاملــة باملثــل ال    

ومل تسـتخدم ناميبيــا هـذه االتفاقيــة كأسـاس قــانوين للتسـليم فيمــا     حيتـاج إىل أسـاس تعاهــدي.   
د أبرمـت  يتعلق باجلرائم املشمولة باالتفاقيـة، مـع أنـه ُيمِكنـها فعـل ذلـك مـن حيـث املبـدأ. وقـ          

ناميبيا ثالث معاهدات تسليم (مع الصـني وأنغـوال وزمبـابوي). كمـا ُتسـهَّل ترتيبـات التسـليم        
منائيــة للجنــوب األفريقــي ("ســادك") واالحتــاد األفريقــي، ومــن  مــن خــالل إطــاَريِّ اجلماعــة اإل

ــرام       ــة أمــور، للتباحــث حــول إب خــالل اللجــان الدائمــة املشــتركة (الــيت ُتســتخَدم، ضــمن مجل
معاهدات ثنائيـة بشـأن التسـليم وتبـادل املسـاعدة القانونيـة)، وكـذلك مـن خـالل خطـة لنـدن            

  لتسليم املطلوبني داخل الكومنولث.
رمي هـي شـرط للتسـليم، الـذي ميكـن إجـراؤه فيمـا خيـص اجلـرائم الـيت ُيعاقَـب            لتجـ وازدواجية ا

لطلـب  اعليها بالسجن ملدة سنة واحـدة علـى األقـل مبقتضـى قـانوَني البلـدين الطالـب ومتلقـي         
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وهــذا يشــمل األفعــال اجملرَّمــة مبقتضــى االتفاقيــة. وتأخــذ  ) مــن قــانون التســليم). ١( ٣(املــادة 
م على السلوك لدى النظـر فيمـا إذا كـان شـرط ازدواجيـة التجـرمي قـد أويف        ناميبيا بالنهج القائ

) (ب) مــن قــانون ٢( ٣رفيــة املصــطلحات اخلاصــة بــاجلرائم (املــادة بــه، بــدالً مــن التمسُّــك حب
  ونطاق التسليم حمدود ما دام التجرمي ال يشمل مجيع األفعال اليت ُتجرِّمها االتفاقية.. )التسليم

مـن قـانون التسـليم.     ٥) و١( ٣ب الرفض يف معاهدات التسليم ويف املـواد  وَترِد شروط وأسبا
املـدعى عليـه، الـذي يكـون قـد قـدَّم        فض هذه إصـدار حكـم اإلدانـة يف غيـاب    ومن أسباب الر

  طعوناً يف املمارسة املتبعة.
 يف املمارسـة العمليـة، فـإنَّ   أمَّـا  وتوجد يف إطـار خطـة لنـدن ترتيبـات تسـليم معجلـة ومبسَّـطة.        

ــات (دون   ــواردة        أيِّ عــبء اإلثب ــات ال ــة الطلب ــق حرك ــليم يعي ــالزم للتس ــن الشــك) ال ظــل م
) SA 13/2005يورغن غـونتر كـوخ ضـد الدولـة (القضـية رقـم       -والصادرة (كما يف قضية هانز

. وجيــري النظــر يف إدخــال تعــديالت علــى قــانون  )٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩املؤرخــة 
  روط اإلثبات مع صون احلقوق يف مراعاة األصول اإلجرائية.التسليم من شأهنا أن تسهل ش

. ولكـن ميكـن أيضـاً رفـض تسـليم      يـا وميكن لناميبيا أن ُتسلِّم مواطنيهـا، وهـي تقـوم بـذلك فعل    
 ئيـا ُمرسـى جز ا احملاكمـة"  ا التسـليم وإمَّـ  تقدير وزيـر العـدل. وااللتـزام مببـدأ "إمَّـ     الرعايا حسب 

تسـليم الرعايـا النـاميبيني يـؤذن بـه يف معظـم       أنَّ م). ومـع أنـه أفيـد بـ    من قانون التسـلي  ٦(املادة 
ــم حتــدث حــىت اآلن أيُّ   ــع     احلــاالت فل ــديل للتســليم. وم ــات قضــائية كب التســليم، أنَّ مالحق

ــرفَض ألســباب تتعلــق باجلنســية فــإنَّ     هــذا لــيس  امللــتمس ألغــراض إنفــاذ حكــم قضــائي، ال ُي
  منصوصاً عليه يف التشريعات.

ظهر بضمانات املعاملة املنصفة املنصوص عليها يف الدستور والتشـريعات الداخليـة (يف   وقد اسُت
 ١٣) و٧) و(٦( ١١) (أ) مــن الدســتور؛ واملــواد ١( ١٢و ١١و ٨-٦املقـام األول: يف املــواد  

من قانون التسليم) يف قضايا التسليم (كما يف قضـية "مويليمـا وآخـرون ضـد      ٢٠) و١( ١٧و
  ).NR 307 (HC)(القضية رقم  ٢٠٠١يا وآخرين لعام حكومة مجهورية ناميب

  وتتشاور ناميبيا عادةً مع الدول الطالبة قبل رفض التسليم.
، تلقـت ناميبيـا سـتة    ٢٠١٤طلبات يف قضايا فساد. ويف عام أيِّ ومل ُيبلَغ حىت اآلن عن ورود 

  طلبات. طلبات ال تتعلق بأفعال جمرَّمة يف االتفاقية، كما أهنا مل ُتوجِّه أيَّ
مـن قـانون    ٢وتشترط ناميبيا وجـود أسـاس تعاهـدي لنقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم (املـادة         

اتفاقات من هـذا القبيـل، ولكـن ُنِظـر يف األخـذ       م أيُّ). ومل ُتَرب٢٠٠٥نقل اجلناة املُدانني لعام 
  باتفاقات ظرفية.
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  عتمدها.ونظرت ناميبيا يف تدابري بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية، لكنها مل ت
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
اإلطـار القـانوين لتبـادل املسـاعدة      ٢٠٠٠يوفر قانون التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة لعـام      

مراجعــة هــذا القــانون جلعلــه أكثــر اتســاقاً مــع االتفاقيــة. وقــد أبرمــت  حاليــاالقانونيــة. وجتــري 
الصـني وأنغـوال وزمبـابوي). كمـا      بادل املساعدة القانونيـة (مـع  ناميبيا ثالث معاهدات بشأن ت

ناميبيا طرف يف بروتوكول "سادك" اخلاص بتبادل املسـاعدة القانونيـة يف املسـائل اجلنائيـة،      أنَّ
ــة داخــل الكومنولــث (نظــام      ــة يف املســائل اجلنائي وكــذلك يف النظــام املتعلــق باملســاعدة املتبادل

ــا  ــاج ناميبي ــدم      هــراري). وال حتت ــها أن تق ــة وميكن ــادل املســاعدة القانوني إىل معاهــدة لكــي تتب
  املساعدة من خالل التسمية/اإلعالن أو على أساس املعاملة باملثل أو باالستناد إىل االتفاقية.

علـى النطـاق األوسـع    أمَّا طلبات مساعدة قانونية متبادلة يف قضايا تتعلق بالفساد.  أيُّومل َترِد 
طلبات مسـاعدة ووجَّهـت    ١٠ ٢٠١٤لقة بالفساد فقد تلقت ناميبيا يف عام للمسائل غري املتع

ــثالث املاضــية أيَّ      ٦ ــا يف الســنتني أو الســنوات ال ــرفض ناميبي ــات. ومل ت ــب مســاعدة   طلب طل
  قانونية متبادلة.

   سياق تبادل املساعدة القانونية.يفوال تشترط ناميبيا ازدواجية التجرمي 
ــة يف     وتتواصــل وزارة العــدل النامي  ــة، مــع ســائر الســلطات املركزي ــة، بصــفتها ســلطة مركزي بي

املسائل املتعلقة بتبادل املسـاعدة القانونيـة، وإن مل يوجَّـه إىل األمـم املتحـدة إشـعار رمسـي هبـذا         
التواصـل والتعـاون املباشـر بـني السـلطات املركزيـة املعيَّنـة         يف املمارسة العملية، فإنَّأمَّا الشأن. 

نتربــول، ويشــترط أن تكــون بــول. وكــثرياً مــا تــرد الطلبــات عــن طريــق اإل هــو أمــر ممكــن ومق
  إشعار هبذا الشأن. نكليزية، ولكن مل يوجَّه إىل األمم املتحدة أيُّإلكتابية وباللغة ا

ويتمتــع وزيــر العــدل بصــالحيات تقديريــة واســعة يف قبــول الطلبــات أو رفضــها، مبــا يف ذلــك   
وتوكــول "ســادك" اخلــاص بتبــادل املســاعدة القانونيــة يف  مــن بر ٦لألســباب الــواردة يف املــادة 

هذه األسباب ليست موضـحة بالتفصـيل يف قـانون التعـاون الـدويل يف       نَّاملسائل اجلنائية. غري أ
  املسائل اجلنائية. وتستجيب ناميبيا عادةً لطلبات الكتمان.

اضـي. ولـيس هنـاك تشـريع     ، وقد فعلت هذا يف املياوبإمكان ناميبيا أن تتقاسم املعلومات تلقائ
ارســة العمليــة فُتعاِمـل ناميبيــا مجيــع  يف املمأمَّـا  ؛ يــاداخلـي يتعلــق بســرِّية املعلومـات املتلقــاة تلقائ  

  الطلبات الواردة بَِتكَتُّم.
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ومل تكن هناك حاالت نقل ألشخاص مسجونني أو حمتجزين ألغراض تتعلق بتبـادل املسـاعدة   
 لنقَـ ، فيمكن إجراء حاالت نقل كهذه على نفـس النحـو الـذي يُ   ا من حيث املبدأالقانونية. أمَّ

  شهود آخرين، غري أنه ال توجد أحكام حتدد تدابري احلماية ذات الصلة. أيُّ به
وال تســمح تشــريعات ناميبيــا بعقــد جلســات بواســطة الفيــديو. ومــن حيــث املبــدأ، ميكــن           

أجنبيـة أن تـنظم جلسـة اسـتماع     للسلطات الناميبية أن تتوصل إىل اتفـاق يتـيح لسـلطة قضـائية     
  جتربة سابقة يف هذا الصدد. حملية، ولكن ليست هناك أيُّ

تتجاوز املدة املعتادة للرد على طلبات املساعدة القانونية املتبادلـة ثالثـة أشـهر. وقـد      وُيتوقَّع أالَّ
  أفيد عن مشاكل يف التنسيق الداخلي ونقص يف القدرة على االستجابة للطلبات.

  مارسة العملية، تتشاور ناميبيا مع الدول الطالبة قبل رفض الطلب أو تأجيل املساعدة.ويف امل
    

  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 

وتشـارك  تتعاون سلطات إنفاذ القانون الناميبية من خالل جمموعة شبكات وقنوات غـري رمسيـة.   
ناميبيا يف حمافل إقليمية ودولية، مثل اإلنتربول ومنظمة التعاون اإلقليمي بـني رؤسـاء الشـرطة يف    
اجلنوب األفريقي، وكذلك يف احملافل اإلقليمية اليت تعاجل مسائل مكافحة غسـل األمـوال ومتويـل    

ال وفرقـة العمـل   اإلرهاب، مثل فريق شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غسل األمو
املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة ملكافحــة غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. ويشــارك جهــاز الشــرطة    

حلقات الوصل املشتركة بني مبادرة "ستار" واإلنتربـول. كمـا تتعـاون ناميبيـا      شبكةالناميبـي يف 
ــوب األفريقــي املشــتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات،       ــيم مــن خــالل شــبكة اجلن وُتق

  اتصاالت غري رمسية من خالل حمفل اجلنوب األفريقي ملكافحة الفساد.
وجهاز الشرطة الناميبـي هو أيضـاً عضـو يف اللجنـة التوجيهيـة املعنيـة بإنشـاء املنظمـة األفريقيـة         
للتعاون بني أجهزة الشرطة، وهي هيئة تدعمها اإلنتربول ومنتسبة إىل االحتاد األفريقـي، والـيت   

  تنسيق التعاون بني أجهزة الشرطة على الصعيد األفريقي.هتدف إىل 
وأجهزة ُشـَرطية أخـرى، داخـل     قُوَّاتوقد أبرم جهاز الشرطة الناميبـي عدة اتفاقات ثنائية مع 

منطقة "سادك" وخارجها، هبدف التعـاون علـى مكافحـة اجلرميـة مـن خـالل تبـادل املعلومـات         
علـى وجـه التحديـد، أبـرم جهـاز الشـرطة الناميبــي        عن أَخطار اإلجرام واجتاهاته املسـتجدة. و 

ال وبوتسـوانا.  وترتيبات ثنائية وأنشأ جلاناً مشتركة دائمة بشأن الدفاع واألمن مـع زامبيـا وأنغـ   
وإىل جانــب ذلــك، أنشــأت ناميبيــا وجنــوب أفريقيــا جلنــة معنيــة بالســالمة العموميــة مــن أجــل  
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تبادل املعلومات عن أنشـطة وحتركـات العناصـر    التعاون يف ميداين الدفاع واألمن، مبا يف ذلك 
  الضالعة يف اإلجرام.

وقــد انتــدبت ناميبيــا مــوظفي اتصــال إىل جنــوب أفريقيــا وأنغــوال وبوتســوانا، عمــالً بقــرارات  
منظمــة التعــاون اإلقليمــي بــني أجهــزة الشــرطة يف اجلنــوب األفريقــي. كمــا انُتــِدب إىل ناميبيــا   

ــابويون وخــرباء دول   ــون، مضــباط شــرطة زمب ــي هم مستشــار يف شــؤون مصــادرة املوجــودات   ن
منتَدب يف مكتـب النائـب العـام. وتشـارك مفوضـية مكافحـة الفسـاد يف أنشـطة تدريبيـة علـى           

  الصعيد اإلقليمي، وتتبادل املوظفني مع النظراء األجانب.
نـها مـن   ومل تستخدم ناميبيا االتفاقية كأساس للتعاون املباشر يف جمال إنفاذ القانون، ولكن ميك

  حيث املبدأ أن تفعل ذلك.
وجنـوب   مبيـا اوزوقد أُنشئت هيئات حتقيق مشتركة يف املسائل اجلنائيـة مـع أنغـوال وبوتسـوانا     

ا يف مسـائل الفسـاد فـيمكن إنشـاء     ا مـن خـالل اإلنتربـول. أمَّـ    ا باالتفاق الثنائي وإمَّـ أفريقيا، إمَّ
تتعلــق أيضــاً  ةريــت حتقيقــات مشــتركهيئــات حتقيــق مشــتركة باالتفــاق تبعــاً للحالــة. وقــد أُج 

  ايا فساد، من خالل منظمة التعاون اإلقليمي بني أجهزة الشرطة يف اجلنوب األفريقي.بقض
وميكن لسلطات إنفاذ القانون الناميبية استخدام جمموعة منوعة مـن أسـاليب التحـري اخلاصـة،     

ب، مبقتضــى تشــريعاهتا الوطنيــة  منــها العمليــات املســتترة واملراقبــة اإللكترونيــة والتســليم املراقَــ  
(قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون الشرطة وقانون مكافحة الفساد وقانون منع اجلرميـة املنظمـة   
وقانون االستخبارات املالية وقانون ضريبة الـدخل وقـانون التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة       

هنـاك بعـض   أنَّ وانتشـارها). ويبـدو   وقانون التسليم وقانون منع ومكافحة األنشـطة اإلرهابيـة   
  املخاطر العملياتية يف استخدام تلك األساليب.

    
    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  - ٢- ٣  

 ُتطبِّق ناميبيا بنجاح شروطَ َتوافُر ازدواجية التجرمي إلجراء التسليم. •

نفـاذ  تشارك السلطات الناميبية يف جمموعـة واسـعة مـن أنشـطة التعـاون يف جمـال إ       •
القـــانون، وخصوصـــاً علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي ومـــن خـــالل اإلنتربـــول، وذلـــك 
باستخدام جمموعة منوَّعة من األطر واالتفاقات والترتيبات؛ وَيجـُدر التنويـه علـى    
وجــه اخلصــوص مبــا يقدمــه جهــاز الشــرطة الناميبـــي ومفوضــية مكافحــة الفســاد   

ــة. وســائر ســلطات إنفــاذ القــ    انون مــن تعــاون علــى  ومركــز االســتخبارات املالي
 الصعيد الدويل.
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    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
  من شأن اخلطوات التالية أن تزيد من تدعيم التدابري احلالية ملكافحة الفساد:

النظر يف أن ينص قانون التسليم علـى جـواز إجـراء التسـليم باالسـتناد إىل اتفـاق        •
 حــال عــدم وجــود اتفــاق أو انتفــاء  متعــدد األطــراف، مثــل االتفاقيــة احلاليــة، يف 

 ).٤٤ار إعالن هبذا الشأن (املادة املعاملة باملثل أو عدم إصد

 ناميبيــا تقبــل األخــذ باالتفاقيــة كأســاس أنَّ إبــالغ األمــم املتحــدة مبــا يــدل علــى   •
 )).٥( ٤٤قانوين للتسليم (املادة 

ني أســباب ) (أ) مــن قــانون التســليم، الــيت تــب ٢( ٥النظــر يف رصــد تطبيــق املــادة   •
  رفــض التســليم يف احلــاالت املنطويــة علــى صــدور احلكــم باإلدانــة غيابيــاً (املــادة   

٨( ٤٤.(( 

النظــر يف اختــاذ خطــوات العتمــاد تعــديالت يف قــانون التســليم ُتيسِّــر اشــتراطات  •
اإلثبات مع صون احلقوق يف اتباع األصـول اإلجرائيـة، وكـذلك اشـتراع حـدود      

 )).٩( ٤٤ة التسليم (املادة ل عمليزمنية أو إجراءات لتعجي

 )).١١( ٤٤ا احملاكمة" (املادة وإمَّا التسليم اإلرساء التام ملبدأ "إمَّ •

حكــم أيِّ ناميبيــا ســوف تنظــر يف إنفــاذ  أنَّ النظــر يف اعتمــاد تــدابري تــنص علــى   •
 )).١٣( ٤٤سليم املواطنني (املادة قضائي أجنيب يف حاالت رفض ت

ــة املنصــفة املنصــوص عليهــا يف الدســتور   مواصــلة ضــمان إنفــاذ ضــمانات املع  • امل
 )).١٤( ٤٤قضايا التسليم (املادة  والتشريعات الداخلية يف

النظـر يف اعتمـاد مبـادئ توجيهيــة أو قواعـد إجرائيـة للتســليم تتـيح، ضـمن مجلــة         •
ــادة         ــل رفــض التســليم (امل ــى واجــب التشــاور قب ــابع رمســي عل ــور، إضــفاء ط   أم

١٧( ٤٤.(( 

ئ توجيهية بشأن التعاون الدويل، تشتمل علـى مـا يـتعني اتباعـه     النظر يف اعتماد مباد •
من أطر زمنية واختاذه من خطوات إجرائية، ونشر تلك املبادئ يف موقعهـا الشـبكي،   
من أجل تزويـد الـدول الطالبـة بإرشـادات عـن متطلبـات ناميبيـا فيمـا خيـص التعـاون           

 ).٢٦و ٢٤و ١٩و ١٧إىل  ١٥، وال سيما الفقرات ٤٦الدويل (املادة 

يف سـياق  تلقائيـا  النظر يف توضيح ممارساهتا اخلاصة بسرية املعلومات اليت ُتَتقاَسم  •
 )).٥( ٤٦ملسائل اجلنائية (املادة املراجعة اجلارية لقانون التعاون الدويل يف ا
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ملتبادلـة  النظر يف إدراج أحكام خاصة بنقل السجناء ألغراض املساعدة القانونيـة ا  •
 )).١١() و١٠( ٤٦(املادة 

توجيــه اإلشــعار الــالزم إىل األمــم املتحــدة بشــأن تعــيني الســلطة املركزيــة واللغــة    •
 )).١٤) و(١٣( ٤٦نونية املتبادلة (املقبولة ألغراض املساعدة القا

النظر، ضمن سياق املراجعة اجلارية للتشـريعات، يف تضـمني قانوهنـا أو قواعـدها      •
 )).٢٠( ٤٦خاصة بالسرِّية (املادة اإلجرائية أحكاماً 

) إىل ٢١( ٤٦نونيــة (املــادة  النظــر يف توضــيح أســباب رفــض تبــادل املســاعدة القا      •
)٢٣.(( 

عـدها اإلجرائيـة (املـادة    توضيح املمارسات املتعلقة بالتكاليف يف تشريعاهتا أو قوا •
٢٨( ٤٦.(( 

االخنراط يف مزيد من أنشطة بناء القدرات اخلاصـة بالتعـاون الـدويل، مـن خـالل       •
التدريب، وتوعية املستعملني، والـتعلُّم مـن املمارسـات اجليـدة علـى       االستثمار يف

الصعيد الدويل، ومواصلة تعزيز نظامهـا اخلـاص بـإدارة البيانـات، وإعـداد مبـادئ       
 )).٢٤( ٤٦موقعها الشبكي (املادة  توجيهية خاصة بالتعاون الدويل ونشرها يف

التحري اخلاصـة، مبـا يف ذلـك    النظر يف تدعيم قواعدها القانونية املتعلقة بأساليب  •
  ).٥٠ضمان قبول احملاكم لألدلة املستمدة من تلك األساليب (املادة 

    
    دت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةدِّاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُح  - ٤- ٣  

 ).٥٠و ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٤ادة (املواد ص للممارسات اجليدة/الدروس املستفملخَّ •

 ).٤٤نية (املادة ة/مشورة قانومعاهدات منوذجي •

 ).٥٠و ٤٦و ٤٤خبري ذي صلة (املواد مساعدة موقعية من ِقَبل  •

  ).٥٠و ٤٧و ٤٦و ٤٤برامج لبناء القدرات (املواد  •
  


