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      خالصة وافية  - ثانياً  
    موزامبيق    

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

ــة يف    ــى االتفاقي ــق عل ــايو  ٢٥وقَّعــت موزامبي ــا يف  ٢٠٠٤أيار/م نيســان/أبريل  ٩، وصــدَّقت عليه
٢٠٠٨.  

جزءاً ال يتجزأ من القانون الداخلي واكتسبت صفة ووفقاً لدستور موزامبيق، أصبحت االتفاقية 
ع موزامبيـق تقاليـد القـانون املـدين     ). وتتبَّـ ١٨القانون العادي منـذ تصـديق الربملـان عليهـا (املـادة      

  القانوين إىل القانون املدين الربتغايل وإىل القانون العريف. هااجلرماين. ويستند نظام-الروماين
ــرز املؤسســات يف جمــال مكا  فحــة الفســاد هــي وزارة العــدل واملكتــب املركــزي ملكافحــة     وأب

الفساد، التابع للمكتب املختص بذلك يف النيابة العامـة الوطنيـة، ووحـدة االسـتخبارات املاليـة      
  واللجنة املركزية لآلداب العامة.

)، اسـتحدثت موزامبيـق قواعـد قانونيـة يف ذلـك      ٢٠٠٤ومنذ بدء نفاذ الدستور اجلديـد (عـام   
)؛ والقــانون العــام بشــأن املــوظفني العمــوميني  ١٦/٢٠١٢(رقــم  الرتاهــةمنــها: قــانون اجملــال، 

)؛ ١٤/٢٠١٢)؛ وقــانون املالحقــة القضــائية (رقــم  ١٤/٢٠٠٩والعــاملني لــدى الدولــة (رقــم  
. ٣٥/٢٠١٤). وُعدِّل القانون اجلنـائي بالقـانون رقـم    ١٥/٢٠١٢وقانون محاية الشهود (رقم 

  نائية فهو يف طور التعديل.قانون اإلجراءات اجلأمَّا 
ــام       ــة ملكافحــة الفســاد اســُتحدثت يف ع ــة اســتراتيجية وطني ، عقــب إنشــاء وحــدة   ٢٠٠٧ومث

  االستخبارات املالية.
شـخص يتـوىل    ، ُيقَصد باملوظف العمومي أيُّاجلنائي القانونمن  ٥٢٢ومبقتضى أحكام املادة 

عــل االنتخــاب أو التســمية أو   واليــة أو مســؤولية أو منصــباً أو وظيفــة يف كيــان عمــومي بف     
تــة أو بصــورة مؤقَّ ل إســناد املناصــب أو التعــيني، وإن شــكل آخــر مــن أشــكا  التوظيــف أو أيَّ

من القانون اجلنائي ومدونة قواعـد السـلوك،    ٥٢٣بدون أجر. وقد كُيِّف هذا التعريف باملادة 
ــيت هتــدف إىل اســتيعاب    ــد تســتخدم لتعريــف     أيِّ ال املوظــف مصــطلحات موجــودة أخــرى ق

  العمومي يف القانون الداخلي.
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    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
  من القانون اجلنائي. ٥٠١خيضع رشو املوظفني العموميني ألحكام املادة 

ــا  ــادتني     أمَّ ــائي (امل ) ويف ٥٠٣و ٥٠٢ارتشــاء املــوظفني العمــوميني فهــو جمــرَّم يف القــانون اجلن
، الـذي يتضـمن تعـاريف ألفعـال خيانـة األمانـة العموميـة.        الرتاهـة من قانون  ٤١و ٤٠املادتني 

  وال تتناول تلك التعاريف القانونية صراحةً تقدمي املنافع ألطراف ثالثة ومفهوم "الَعْرض".
اول النظام القانوين حالة الرشـو عـرب الـوطين. كمـا ال يتضـمن القـانون الـداخلي تعريفـاً         وال يتن

  للموظف العمومي األجنيب أو للموظف يف مؤسسة عمومية دولية.
يف إطــار املــادة  بــهواملتــاجرة الســلبية  بــالنفوذ وقــد أدرجــت موزامبيــق ُجرمــي املتــاجرة الفاعلــة

حظـر تـويل    أحكامـاً بشـأن  ) ٢٥(يف املـادة   الرتاهـة ون ويتضمن قـان من القانون اجلنائي.  ٥٠٨
  حكام ال تتوافق مع أحكام االتفاقية.تلك األالوظائف العمومية، ولكن 

هـذا  نَّ ومل يتناول قـانون موزامبيـق الرشـوة يف القطـاع اخلـاص علـى وجـه التحديـد. ونظـراً أل         
مــن  ٥٠٣إىل  ٥٠١املــواد األمــر ال يقتصــر علــى املــوظفني العمــوميني فــيمكن أن تنطبــق عليــه 

  القانون اجلنائي.
  

  )٢٤و ٢٣غسل األموال، اإلخفاء (املادتان 
  

) وصـيغته  ٧/٢٠٠٢يف قانون مكافحة غسـل األمـوال (رقـم     غسل العائدات اإلجرامية متناولٌ
. وميكـن اعتبـار جـرائم الفسـاد     ٧و ٤املعدَّلة، اللذين ينظمان مسأليت التجرمي واملنع يف املـادتني  

  لة بالقانون التشريعي جرائم أصلية يف جرم غسل األموال.املشمو
ــامالت           ــن املع ــالغ ع ــا واجــب اإلب ــع عليه ــيت يق ــات ال ــاملة باهليئ ــة ش ــانون قائم ويتضــمن الق

البالغــات الــيت تلقتــها وحــدة االســتخبارات أنَّ املشــبوهة. غــري أنــه أُكِّــد أثنــاء الزيــارة القُطريــة 
  املالية كانت قليلة للغاية.

كـثرياً مـن    تقتـرب من القانون اجلنـائي   ٢٤خفاء فليس جمرَّماً على وجه التحديد. فاملادة اإلأمَّا 
ــارهم        ــذين ميكــن اعتب ــها ال تتضــمن ســوى قائمــة باألشــخاص ال تعريــف ذلــك الســلوك؛ لكن

يف قـانون مكافحـة   فعـال  مرتكيب أفعال إخفاء. ومع ذلـك، فـإنَّ املفهـوم القـانوين لإلخفـاء يـرد       
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عنصـر  أنَّ هـذا األمـر. كمـا     يتنـاول يوجـد يف القـانون اجلنـائي حكـم عـام       غسل األمـوال. وال 
  فيها. اًوارد ليس"مواصلة االحتفاظ" 

  
  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧واإلثراء غري املشروع (املواد  ؛وإساءة استغالل الوظائف ؛االختالس

  
على جترمي اختالس املمتلكات أو  ٥١٦و ٥١٥و ٥١٤القانون اجلنائي، يف املواد  نصُّي

تبديدها أو تسريبها على حنو آخر من ِقبل موظف عمومي. ويقسَّم هذا السلوك إىل أشكال 
خمتلفة من التبديد أو التسريب، ولكنه يقتصر على املوظفني العموميني وال يشمل املمتلكات 

  ستفيدة.واألطراف الثالثة امل
القانون من  ٥٠٧واملادة  قانون النـزاهةمن  ٨٠وإساءة استغالل الوظائف جمرَّمة يف املادة 

  بصورة غري مشروعة. أجورمن املدونة جزاءات على استجالب  ٥١٩. وتفرض املادة اجلنائي
من قانون  ٤١و ٤٠و ٣٣وهناك عدة أحكام تنظم حاالت اإلثراء غري املشروع، هي: املواد 

من القانون  ٥١١اهة، الذي مييِّز بني اإلثراء غري املشروع واإلثراء غري املستحق؛ واملادة النـز
من القانون اجلنائي، اليت ُتعاِقب عليه  ٥١٢اجلنائي بشأن اإلثراء غري املشروع؛ واملادة 

مبصادرة موجودات تزيد قيمتها على القيمة اإلمجالية للموجودات غري املشروعة. وميتد هذا 
زيادة كبرية أيِّ شخص يعجز عن تعليل  فهوم خارج نطاق املوظفني العموميني ليشمل أيَّامل

أن يقدِّم املوظف العمومي إقراراً مبوجوداته  ٤/١٩٩٠يف موجوداته. ويشترط القانون رقم 
املالية، غري أنَّ هذا احلكم ال ينطبق على مجيع املوظفني العموميني، بل على عدد حمدود منهم 

، الذي وسع نطاق املوظفني ١٦/٢٠١٢وقد اسُتكمل هذا القانون بالقانون رقم فحسب. 
  العموميني الذين جيب عليهم ملء ذلك اإلقرار (مبا يشمل القضاة وأعضاء النيابة العامة).

  .على وجه التحديد ،االختالس أو التبديد يف القطاع اخلاص ومل جيرِّم قانون موزامبيق
  

    )٢٥دة إعاقة سري العدالة (املا
ال يوجد تشريع حمدد يفرض جزاءات على إعاقة سري العدالة وحيمي موظفي نظام العدالة أو 

  موظفي أجهزة إنفاذ القانون.
، املعدَّلة باملادة ٣١وميكن العثور على أحكام منعزلة يف القوانني املتعلقة بغسل األموال (املادة 

إالَّ ال). غري أنَّ هاتني املادتني ال تنطبقان من الصيغة املعدَّلة لقانون مكافحة غسل األمو ٦٩
  على عدد حمدود من اجلرائم، كما ال تنطبقان على اجلرائم األصلية.
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    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة 
يقرُّ قانون موزامبيق مبدأ املسؤولية اجلنائية للشخصيات االعتبارية. ونظم القانون اجلنائي 

قانون املؤسسات االئتمانية رقم  يتضمن. كما ٣٠إىل  ٢٧املسؤولية اجلنائية يف املواد  شؤون
  مشاهبة. اً) أحكام٩٥(يف املادة  ١٥/١٩٩٩

ومسؤولية الشخصية االعتبارية ال تستبعد املسؤولية الفردية ألفراد املؤسسات املعنية يف 
  عنهم.  بالنيابةو طوعيا مع النفقات اإلدارية، أو ملن يتصرفون قانونيا أ تعاملهم

حتليل  َتعذَّرجزاءات أخرى منطبقة على الكيانات االعتبارية، ومن مث يِّ أل يرد ذكٌرومل 
 يتمثل يفمن القانون اجلنائي صراحةً على جزاءات  ٧٠فعالية تلك اجلزاءات. وتنص املادة 

  حل الكيان االعتباري.
  شخصيات االعتبارية أو اجلزاءات املنطبقة.ومل يرسِ قانون موزامبيق املسؤولية اإلدارية لل

    
    )٢٧املشاركة والشروع (املادة 

 ١١واد ) والشروع (امل١٢٩واملادة  ٢٦إىل  ٢٠ينظم القانون اجلنائي املشاركة (املواد 
األعمال التحضريية بغرض ارتكاب جرمية فساد  م). وجتر١٣١َّو ١٦إىل   ١٤و

  ). ١٧و  ١٥(املادتان
  

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان 
). وليس ١٠٤إىل  ٦٠يتضمن القانون اجلنائي األحكام العامة بشأن اجلزاءات (املواد 

للمدعي العام صالحيات قانونية تقديرية للتحري عن جرائم الفساد ومالحقة مرتكبيها 
  بشأن مكتب االدعاء العام). ١٤/٢٠١٢نون حاء من القا- ٤٠(املادة 

وفيما يتعلق باالمتيازات القضائية، ُتمنح احلصانة ألعضاء الربملان والقضاة واملدعني العامني 
بشأن النظام األساسي  ٢٢/٢٠٠٧والقانون رقم  بشأن السلطة القضائية، ٧/٢٠٠٩(القانون 

للمعلومات  وفقاًالشخص املعين. فملكتب النائب العام). ويعتمد إجراء رفع احلصانة على 
مة من سلطات موزامبيق، ميكن للربملان رفع احلصانة عن الرئيس، يف حني ميكن رفع املقدَّ

احلصانة عن أعضاء الربملان من خالل جلسة عامة أو اللجنة الدائمة. وميكن للهيئة املعنية بإدارة 
  رفع احلصانة عنهم. القضاة واملوظفني القضائيني واملدعني العامني وتأديبهم
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من القانون اجلنائي اإلفراج املشروط. وينص القانون العام  ١٤٨إىل  ١٤٦وتنظم املواد 
على ما ينطبق من جزاءات  ١٤/٢٠٠٩بشأن املوظفني العموميني والعاملني لدى الدولة 

  وحظر على املوظفني العموميني املتهمني بارتكاب جرائم فساد.
  

    )٣٣و ٣٢(املادتان محاية الشهود واملبلغني 
، ويتضمن برنامج احلماية ١٥/٢٠١٢ت موزامبيق قانون محاية الضحايا والشهود، رقم سنَّ

وتدابري تغيري اإلقامة واملعايري اإلثباتية، مبا يتيح للشهود اإلدالء بشهاداهتم دون تعريض 
  سالمتهم للخطر. 

زارة العدل مشكَّلة من أعضاء ويقوم املكتب املركزي حلماية الضحايا، وهو وكالة تابعة لو
الدوائر املعنية بالعدل وإنفاذ القانون، بتنسيق برنامج محاية الشهود واخلرباء والضحايا، وهو 
بالتايل مسؤول عن تنفيذ تدابري احلماية اخلاصة. وال يتضمن النص املقدم مبادئ توجيهية 

أو الفترة اليت ميكن خالهلا حمددة بشأن الفترة اليت ميكن للضحايا خالهلا ممارسة حقوقهم 
  توفري احلماية.

ويَنص على توفري احلماية البدنية والعقلية للمبلغني ومحاية ممتلكاهتم ضمن نفس اإلطار 
. وال تتوافر إحصاءات يف هذا اجملال، حيث ٦/٢٠٠٤والقانون  ١٥/٢٠١٢القانوين للقانون 
  مؤخراً. ١٥/٢٠١٢اشترع القانون 

  
    )٤٠و ٣١درة؛ السرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصا

يتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية قواعد واجبة التطبيق على احلجز واملصادرة (املواد 
). وال تتضمن تلك األحكام احلجز على األدوات "املزمع استخدامها" يف ٢٤١إىل   ٢١٥

  ارتكاب اجلرائم أو مصادرهتا. 
حمددة بشأن احلجز، ليس فقط على عائدات  أحكاماًويتضمن قانون مكافحة غسل األموال 

  على املمتلكات اليت جرى خلطها أو حتويلها.  أيضاًاجلرمية وأدواهتا، وإمنا 
وجيوز للمحاكم مصادرة األموال أو املوجودات املودعة يف مؤسسات مالية، إذا كانت هناك 

من  ٢٣٤للجرمية (املادة  أسباب تدعو لالعتقاد بأهنا أدوات مستخدمة يف جرمية أو عائدات
هذه اإلمكانية تستبعد عائدات اجلرمية أو األدوات أنَّ قانون اإلجراءات اجلنائية)، غري 

  املستخدمة يف ارتكاهبا غري املودعة يف مؤسسات مالية. 



 

V.16-00988 7 
 

 CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.34 

بشأن اهليئة املسؤولة عن إدارة املوجودات  وال يتضمن قانون اإلجراءات اجلنائية أحكاماً
  صادرة.احملجوزة أو امل

من مشروع قانون مكافحة غسل األموال محاية األطراف الثالثة  ٣٨وتشمل املادة 
  النية. احلسنة

 ١٨وال جيوز التذرع بالسرية املصرفية جتاه السلطة القضائية خالل إجراءات جارية (املادة 
  من تعديله). ٦٣من قانون مكافحة غسل األموال، واملادة 

  
    )٤١و ٢٩(املادتان التقادم؛ السجل اجلنائي 

إىل  ١٥١فترة التقادم مرضية، وقد جرى تنظيم حاالت إمكانية انقطاعها (املواد أنَّ يبدو 
  من القانون اجلنائي).  ١٥٣

سنة، وللجرائم اخلاضعة للعقوبات اإلصالحية  ١٥وفترة التقادم للجرائم اخلطرية هي 
سنوات، وللجرائم  ٣املوقعة على االنتهاكات  سنوات، وللجزاءات ٥التدابري املؤقتة   أو

االنتخابية سنة واحدة. ومن غري الواضح ما إذا كانت فترة التقادم تعلَّق خالل اإلجراءات 
  اخلاصة بتحديد حصانة أحد املوظفني العموميني. 

خرى ومل تضع موزامبيق يف التشريع ما يفيد مراعاة اجلرائم السابقة املرتكبة يف والية قضائية أ
  عند مقاضاة اجلرمية املرتكبة.

  
    )٤٢الوالية القضائية (املادة 

من  ٤٢أقرت موزامبيق واليتها القضائية فيما يتعلق مبعظم احلاالت املذكورة يف املادة 
االتفاقية، وخباصة ما يتعلق باجلرائم املرتكبة يف إقليمها، أو على منت السفن أو الطائرات 

نائي)، وإن كانت مل تقر بوضوح واليتها القضائية على أفعال من القانون اجل ٥٦(املادة 
املشاركة واإلعداد والشروع وغريها من األفعال املقصود هبا ارتكاب جرمية غسل األموال 
واليت جتري بالكامل يف اخلارج، أو على اجلرائم املرتكبة ضد أحد مواطنيها أو الدولة 

أن تعتمد تدابري إلقرار واليتها القضائية فيما  الطرف. وأفادت موزامبيق أنه سيتعني عليها
يتعلق جبرائم الفساد عندما يكون اجلاين املزعوم يف إقليمها وال تقوم الدولة الطرف بتسليمه، 

  مبا يف ذلك القضايا اليت يستند فيها رفض التسليم إىل جنسية الشخص.
 ٤٢من املادة  ٥قرة للف وفقاًومل توفِّر موزامبيق لوائح أو حاالت عملية للتشاور 

  االتفاقية.  من
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    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان   
لدى موزامبيق تشريعات بشأن عواقب أفعال الفساد تنص على أنه جيوز إلغاء األفعال أو 

من قواعد السلوك بناء  العقود املوقعة اليت تنتهك القواعد املتعلقة بتضارب املصاحل أو أيٍّ
إىل  ٨٥على طلب األطراف املعنية، مبا يف ذلك صحة العقود واإلجراءات اإلدارية (املواد 

  من قانون النـزاهة). ٨٨
على العقود املربمة  أيضاًواملبدأ العام لبطالن العقود اليت تتعارض مع حظر قانوين ينطبق 

  نتيجة ألفعال فساد.
هبم أضرار بالنظر يف التعويض  وتراعي التشريعات يف موزامبيق األشخاص الذين حلقت

الكامل عن األضرار املتكبدة من جراء األفعال اإلجرامية الناجتة عن أفعال الفساد وجرب هذه 
إىل  ٢٣من القانون اجلنائي، واملواد  ١٠٦من الدستور، واملادة  ٥٨األضرار بالكامل (املادة 

  ون النـزاهة).من قان ٨٦و ٨٢من قانون اإلجراءات اجلنائية، واملادتان  ٢٦
    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد   

يوجد كيان على الصعيد الوطين مسؤول عن منع الفساد وجترميه. وقد تأسس املكتب 
حزيران/يونيه.  ٢٢، املؤرخ ٢٢/٢٠٠٥املركزي ملكافحة الفساد مبوجب املرسوم رقم 

. ١٤/٢٠١٢وزادت وظائف املكتب واختصاصاته مبوجب قانون مكتب االدعاء العام رقم 
  اآلن بأداء مهامه حتت إشراف مكتب النائب العام. ونص هذا التعديل على أن يقوم املكتب 

ومن اهليئات األخرى املتخصصة يف جمال التجرمي اللجنة املركزية لآلداب العامة، اليت تتوىل 
تنسيق أعمال جلان اآلداب العامة وإرساء القواعد واإلجراءات واآلليات بغرض تفادي 

جنة املركزية من تسعة أعضاء، تعني التضارب احملتمل يف املصاحل أو منعه. وتتكون الل
  احلكومة ثالثة منهم ملدة ثالث سنوات، مع إمكانية إعادة انتخاهبم لفترة واحدة أخرى. 

ولدى موزامبيق فرقة عمل مشتركة بني املؤسسات، مشكَّلة من مؤسسات مكافحة اجلرمية 
  الرائدة، اليت ينصب تركيزها على مكافحة اجلرمية املنظمة. 

. وتشمل مهام الوحدة مجع املعلومات ٢٠٠٨دة االستخبارات املالية يف عام وتأسست وح
وحتليلها وتوزيعها على السلطات فيما يتعلق بالعمليات املالية واالقتصادية والتحقيق يف 

  حاالت غسل األموال واجلرائم األخرى.
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جراءات دال من قانون اإل- ٤٠ويرد القانون املنطبق على السلطات املتخصصة يف املادة 
من  ٥٢إىل  ٥٠، واملواد ١٤/٢٠٠٧من القانون  ٢و ١واملادتني  ١٤/٢٠١٢

  النـزاهة.  قانون
وينظَّم التعاون بني السلطات الوطنية مبوجب قوانني واتفاقات مشتركة بني املؤسسات. 

املمارسة العملية، وعلى الرغم من وجود تدابري للتعاون بني الوكاالت احمللية، لوحظ  ويف
م االتصال بني السلطات املسؤولة عن التحقيق يف اجلرائم ومالحقة مرتكبيها انعدا

  وينظَّم التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص مبوجب  العمومية.  واهليئات
). غري أنه ١٤/٢٠١٢(ب) من قانون مكتب االدعاء العام (رقم  ١حاء - ٤٠املادة 

اون منظم بني املؤسسات القائمة بالتحقيق يالَحظ، يف املمارسة العملية، وجود تع  مل
  والقطاع اخلاص. 

  واختذت موزامبيق تدابري لتشجيع املواطنني على اإلبالغ عن أعمال الفساد. 
وميكن للمتعاونني مع العدالة استخدام خط هاتفي جماين لإلبالغ عن أفعال الفساد. ويتمتع 

من  ٣٢ألحكام املادة  وفقاًهؤالء األشخاص بنفس احلماية اليت متنح للشهود واملبلغني، 
  االتفاقية. وال توجد قواعد تنظم ختفيف األحكام يف حاالت التعاون. 

    
    دةمارسات اجليِّالتجارب الناجحة وامل  -٢-٢  

  تشمل اإلجنازات املتعلقة بتنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية ما يلي:
اجلهود اليت تبذهلا الدولة من أجل النهوض باإلصالحات التشريعية واملؤسسية   ●  

  الرامية إىل مكافحة الفساد. 
إنشاء مكتب مركزي ملكافحة الفساد يف مكتب النائب العام املناظر على   ●  

  الصعيد الوطين.
إنشاء خطوط هاتفية جمانية كوسيلة لتشجيع املواطنني على اإلبالغ عن أفعال   ●    

  الفساد.
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٢  
ألحكام  وفقاًمع اإلحاطة باجلهود الكبرية اليت بذلتها موزامبيق ملواءمة نظامها القانوين احمللي 

  ا يلي:االتفاقية، ُتنصح موزامبيق مب
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إدراج عنصر املنفعة اليت تعود على أطراف ثالثة وعنصر "العرض" الوارد يف   ●  
إصالحات تشريعية يف أيِّ تعريف الرشو واالرتشاء واالختالس والتبديد يف 

  ). ١٧و ١٥املستقبل (املادتان 
  ). ١٦من املادة  ١على جترمي جرائم الرشو عرب الوطنية (الفقرة  العمل مستقبالً  ●  
  ). ١٦من املادة  ٢النظر يف إمكانية جترمي جرائم االرتشاء عرب الوطنية (الفقرة   ●  
النظر يف إدراج التعريف القانوين إلساءة استغالل الوظائف، مبا يف ذلك   ●  

  ). ١٩مفهوم االمتناع وعقوبته (املادة 
لالتفاقية  وفقاًالنظر يف جترمي الرشو واالرتشاء واالختالس يف القطاع اخلاص   ●  

  ). ٢٢و ٢١(املادتان 
إنشاء آليات للتعاون بني القطاعني العام واخلاص بغرض تسريع التحقيقات يف   ●  

  ). ٢٣جرائم غسل األموال (املادة 
  ). ٢٤النظر يف جترمي اإلخفاء (املادة   ●  
  (أ) و(ب)).  ٢٥لالتفاقية (املادتان  وفقاًالعمل على جترمي إعاقة سري العدالة   ●  
العمل على تنظيم عقوبات فعالة فيما يتعلق مبسؤولية الكيانات القانونية، من   ●  

  ). ٢٦خالل قوانني جنائية و/أو إدارية (املادة 
النظر يف توضيح ما إذا كانت فترة التقادم ُتعلَّق خالل اإلجراءات اخلاصة   ●  

ستقبل بتحديد حصانة أحد املوظفني العموميني يف اإلصالحات التشريعية يف امل
  ). ٢٩(املادة 

اعتماد معايري موضوعية يف اإلصالحات التشريعية اليت سُيضطلع هبا يف   ●  
  ). ٣٠من املادة  ١املستقبل بشأن رفع احلصانة (الفقرة 

النظر يف إدراج أحكام بشأن اهليئة املسؤولة عن إدارة املوجودات املصادرة يف   ●  
نائية اليت سُيضطلع هبا يف املستقبل اإلصالحات التشريعية لقانون اإلجراءات اجل

  ). ٣١(املادة 
اختاذ التدابري الالزمة لضمان ضبط عائدات اجلرمية واألدوات املستخدمة يف   ●  

  ). ٣١من املادة  ١ارتكاب جرائم الفساد املشمولة باالتفاقية (الفقرة 
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نائي متهم جأيِّ النظر يف إمكانية النص على ختفيف األحكام الصادرة يف حق   ●  
يقدم عوناً جوهرياً يف عمليات التحقيق يف جرائم الفساد أو مالحقة مرتكبيها 

  ). ٣٧من املادة  ٢(الفقرة 
اختاذ التدابري الالزمة لتحسني التعاون القائم بني السلطات الوطنية والتعاون   ●  

  ). ٣٩و ٣٨فيما بينها وبني القطاع اخلاص (املادتان 
  ). ٤١بشأن السجالت اجلنائية (املادة النظر يف اعتماد تشريعات   ●  
 وفقاًالنظر يف وضع تشريعات حمددة بشأن تطبيق الوالية القضائية اخلارجية   ●  

  من االتفاقية. ٤٢للمادة 
    

    اليت ُحددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ،االحتياجات من املساعدة التقنية  -٤-٢  
  أعربت موزامبيق عن اهتمامها باحلصول على مساعدة تقنية يف اجملاالت التالية:  

: االتفاقات والعقود املوحدة، والربامج التدريبية للسلطات املسؤولة ٣٢املادة   ●  
عن إنشاء وإدارة برامج محاية الشهود واخلرباء والضحايا، ووضع خطة 

  للتنفيذ.  عمل
  دة والدروس املستفادة.اجليِّ : ملخص للممارسات٣٦املادة   ●  
: صياغة املقترحات التشريعية واملساعدة فيما يتعلق بنظام اإلبالغ ٤١املادة   ●  

  عن اجلرائم.
    

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

 ٤٤تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املواد 
    ) ٤٧و  ٤٥و

)، ٦٧ينظَّم تسليم اجملرمني مبوجب الدستور، الذي حيدد املبادئ األساسية لذلك (املادة 
  واملعاهدات اليت صدقت عليها موزامبيق. ١٧/٢٠١١وقانون تسليم اجملرمني 

مبراعاة مبدأ ازدواجية التجرمي، وإن كان تطبيق املبدأ يبقى مرناً، حيث والتسليم مرهون 
  تراعى عناصر اجلرمية، وليس امسها، عند حتليل التعريف اجلنائي.
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وال تشترط موزامبيق وجود معاهدة، وإمنا ميكن تسليم اجملرمني على أساس املعاملة باملثل. 
لتسليم اجملرمني يف احلاالت اليت ال تكون قد وال ميكنها أن تعترب االتفاقية أساسا قانونيا 

  أبرمت فيها اتفاقا لتسليم اجملرمني مع الدولة الطالبة. 
ا وال جيوز تسليم املواطنني مبوجب حكم دستوري؛ ويف مثل هذه احلاالت ينطبق مبدأ "إمَّ

ين كذلك على من القانون اجلنائي). وال ينص النظام القانو ٥٦ا احملاكمة" (املادة التسليم وإمَّ
  إمكانية تنفيذ األحكام اجلنائية األجنبية. 

واجلرائم اليت جيوز تسليم مرتكبيها هي اليت يعاقب عليها باحلبس ملدة ال تقل عن سنة 
واحدة، وهو ما ينطبق على معظم جرائم الفساد. وإذا نصت معاهدة ُصدِّق عليها على احلد 

  هذا احلد األدىن ينطبق. ها، فإنَّاألدىن لعقوبة على جرمية جيوز تسليم مرتكبي
من أسباب الرفض  منها يندرج حتت أيٍّ وإذا تضمن طلب التسليم عدة جرائم، وكان أيٌّ

املنصوص عليها يف الدستور، جيوز ملوزامبيق أن ترفض التسليم يف مثل هذه اجلرائم، وأن 
يتعلق جبرمية ال تصل جتيزه بالنسبة للجرائم األخرى. وباملثل، جيوز تسليم اجملرمني فيما 

وحدها إىل مستوى اجلسامة املطلوب، ولكنها تستويف هذا الشرط عندما تؤخذ بصورة 
  مشتركة مع جرائم أخرى.

من الدستور). وال تعد  ٦٧وهناك حظر عام على تسليم اجملرمني ألسباب سياسية (املادة 
  ابع اقتصادي. اجلرائم اليت تشملها االتفاقية جرائم سياسية، وإمنا جرائم ذات ط

للمعلومات املقدمة، عادة ما جتري املوافقة على طلبات التسليم، ما مل تندرج ضمن  وفقاًو
  أسباب الرفض املقررة يف القانون الداخلي. 

وليس لدى موزامبيق إجراءات مبسطة لتسليم اجملرمني أو إحصاءات تسمح بتحليل مدى 
  وفائها بالتزامها بتسريع اإلجراءات. 

ض طلب التسليم، تتشاور موزامبيق مع الدولة الطالبة من خالل املمثلني وقبل رف
من قانون تسليم اجملرمني  ٤من الدستور واملادة  ٦٧الدبلوماسيني. وتنظم املادة 

  الرفض.  أسباب
من قانون تسليم اجملرمني إىل ضمان حضور املدعى عليه  ١١من املادة  ٢وهتدف الفقرة 

  احملاكمة.
معاملة منصفة وغري متييزية جلميع املتهمني اجلنائيني، وإن كانت هذه  امبيقموزويضمن قضاء 

املعاملة املنصفة تستند إىل القانون العريف وليس إىل قاعدة قانونية حمددة. ويطبق مبدأ عدم 
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من  ٤ا باآلراء السياسية (املادة معني ، وإن كان ال يتضمن عنصراًموزامبيقالتمييز يف قانون 
  يم اجملرمني). قانون تسل

  وال يوجد أساس قانوين حيول دون رفض طلب التسليم يف جرمية تعترب متعلقة بأمور مالية.
  وقد أبرمت موزامبيق عدة اتفاقات تعاون بشأن املسائل املتعلقة بتسليم اجملرمني. 

وفيما يتعلق بنقل األشخاص احملكوم عليهم، صدقت موزامبيق على اتفاقية مجاعة البلدان 
اطقة بالربتغالية بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم، وأبرمت اتفاقات وبروتوكوالت الن

  تفاهم بشأن هذه املسائل مع زامبيا ومالوي.
وليس لدى موزامبيق قواعد بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية، ولكنها تطبق املبدأ العام القاضي 

  بالتعاون على نطاق واسع.
  

    )٤٦(املادة املساعدة القانونية املتبادلة 
ينبثق أساس اإلجراءات اخلاصة بتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة وتلقيها يف موزامبيق من 
قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون غسل األموال، واملعاهدات املصدق عليها على الصعيدين 

ساس قانوين الثنائي واإلقليمي، ومبدأ املعاملة باملثل. وقد تستخدم موزامبيق االتفاقية كأ
  لتقدمي مثل هذه املساعدة. 

وُيمكن ملوزامبيق أن ُتسرِّع جمموعة متنوعة من اإلجراءات، منها اإلجراءات املتعلقة باجلرائم 
اليت جيوز فيها حتميل املسؤولية لشخصية اعتبارية. ومع ذلك، مل يرد استرداد املوجودات 

  نية املتبادلة. ضمن األغراض اليت ميكن ألجلها طلب املساعدة القانو
هذا النقل ال جيري يف املمارسة أنَّ وال ينص القانون على النقل التلقائي للمعلومات، كما 

ألغراض حتديد اهلوية أو اإلدالء  موزامبيق مواطيننص جييز نقل  أيضاًالعملية. وال يوجد 
  بشهادة أو تقدمي املساعدة يف احلصول على أدلة.

املسائل  ن تنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة. كذلك، فإنَّوال حتول السرية املصرفية دو
للمعلومات اليت  وفقاًاملالية املتعلقة بأفعال الفساد ال تعترب من أسباب رفض طلب املساعدة، 

أنَّ ) ينص على ٣- ٤٩قانون غسل األموال (املادة أنَّ قدمتها السلطات، على الرغم من 
  وجود املسائل املالية هو السبب الوحيد للرفض. 
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يف احلاالت اليت تنص فيها املعاهدات على ذلك: على سبيل إالَّ وال تشترط ازدواجية التجرمي 
املثال، عندما يشري الطلب إىل تدابري قسرية ذات صلة مبقتضى أحكام قانون غسل األموال، 

  بصيغته املعدلة. 
العام االحتادي. ووزارة العدل هي السلطة املسؤولة عن اختاذ  والسلطة املركزية هي النائب

القرار النهائي فيما يتعلق بالطلبات. وجيب معاجلة الطلب من خالل القنوات الدبلوماسية، 
وبالنسبة للحاالت األشد إحلاحا، جيوز معاجلة الطلبات من خالل املنظمة الدولية للشرطة 

طلبات الشفوية، حىت يف احلاالت امللحة. واللغتان املقبولتان اجلنائية (اإلنتربول). وال تقبل ال
  لتقدمي الطلبات مها اإلنكليزية والربتغالية.

  وال توجد سجالت بشأن الطلبات الواردة أو الصادرة أو إحصاءات تسمح بتحليل 
ما إذا كانت موزامبيق قد استجابت بصورة إجيابية لطلبات احلصول على املساعدة 

  ملتبادلة.ا القانونية
وتطبق موزامبيق قانوهنا الداخلي عند االستجابة لطلبات املساعدة القانونية املتبادلة اليت تتلقاها. 

  وهي تسعى للبت يف تلك الطلبات بصورة إجيابية، ما مل متثل انتهاكا لقانوهنا الداخلي. 
واصل بعقد املؤمترات بالت ١٥/٢٠١٢من قانون محاية الشهود رقم  ١٣وتسمح املادة 

اهلاتفي، وإن كانت تقصر التداول بالفيديو على أغراض التعّرف على هوية الشاهد املعين. 
  ومن مث، ال ُيقَبل إجراء جلسات استماع عن طريق التداول بالفيديو مع الشهود. 

وليس لدى موزامبيق لوائح بشأن مبدأ اخلصوصية أو بشأن سرية الطلبات، وإن كانت 
  لعملية. تطبقهما يف املمارسة ا

وجيوز رفض طلب مساعدة قانونية متبادلة إذا كان ميكن أن يؤثر على سيادة موزامبيق 
أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية، مبوجب أحكام قانون مكافحة غسل   أو

  األموال، بصيغته املعدلة. 
د أرجئت فيها وال توجد، على ما يبدو، حاالت رمبا كانت املساعدة القانونية املتبادلة ق

  بسبب حتقيق داخلي أو حماكمة جارية.
  وتتوىل السلطة املركزية عادة توجيه االستفسارات قبل رفض املساعدة. 

وتتحمل الدولة املتلقية الطلب تكاليف تنفيذ طلب املساعدة، ما مل يتفق الطرفان على غري 
كانت التكاليف  ذلك. وجيري التفاوض على النفقات االستثنائية بني الدولتني. فإذا

  منخفضة، ميكن أن تتحملها موزامبيق. 
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موزامبيق وقعت بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي أنَّ وأفادت السلطات ب
  (سادك) اخلاص بتبادل املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية، ومعاهدات ثنائية.

  
 ٤٨أساليب التحري اخلاصة (املواد  التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛

    )٥٠و ٤٩و
تفتقر موزامبيق إىل تشريعات بشأن التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ وإن كان قانون غسل 

عامة بشأن احلاجة إىل التعاون مع السلطات املختصة يف  األموال املعدل يتضمن أحكاماً
جلنائية املتعلقة بغسل األموال القانون يقتصر على اإلجراءات اأنَّ الدول األخرى. بيد 

  اإلرهاب.  ومتويل
وتتعاون السلطات من خالل منظمات وشبكات مثل اإلنتربول وسادك وفريق شرق أفريقيا 

  واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غسل األموال ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية وغريها.
بلدان أخرى، مباشرة أو عرب اإلنتربول، وتتعاون شرطة موزامبيق مع قوات الشرطة التابعة ل
  ومع قوات مراقبة احلدود يف البلدان الستة اجملاورة. 

ولتعزيز التعاون الدويل، لدى موزامبيق لوائح تنص على تبادل املعلومات بغرض الكشف عن 
اجلرائم وحماكمة مرتكبيها. كما وقعت عدة اتفاقات ثنائية تنص على تبادل املعلومات أثناء 

  حقيق، وكذلك تبادل املوظفني بغرض تبادل املمارسات اجليدة. الت
  وتفتقر موزامبيق إىل القدرة على مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا احلديثة.

  وال ينص القانون الداخلي على إمكانية إنشاء هيئات حتقيق خمتلطة.
قضايا الفساد وتفتقر موزامبيق إىل قوانني بشأن تطبيق أساليب التحري اخلاصة يف 

ومقبوليتها، وإن كانت عّدة أساليب من هذا القبيل موجودة فيما يتعلق جبرائم 
  باملخدرات.  االجتار

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  - ٢- ٣  

بوجه عام، ينظر إىل النقاط التالية باعتبارها جتارب ناجحة وممارسات جيدة يف إطار تنفيذ 
  االتفاقية:الفصل الرابع من 
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ميكن ملوزامبيق أن تتخذ من االتفاقية أساسا قانونيا للمساعدة القانونية   ●  
من  ١املتبادلة والتعاون الدويل يف املسائل املتعلقة بإنفاذ القانون (الفقرة 

  ).٤٨، واملادة ٤٦املادة 
توفر موزامبيق املساعدة القانونية املتبادلة يف غياب ازدواجية التجرمي (الفقرة   ●  

  ). ٤٦من املادة  ٩
تتعاون السلطات الوطنية من خالل منظمات وشبكات مثل اإلنتربول   ●  

  ). ٤٨وسادك ومجاعة البلدان الناطقة بالربتغالية وغريها (املادة 
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  
  وصى بأن تقوم موزامبيق مبا يلي، بغرض تعزيز التعاون الدويل:ي

من املستصوب مواصلة جهودها الرامية إىل إنشاء نظام أنَّ مالحظة   ●  
حاسويب جلمع البيانات بصورة منهجية عن حاالت التعاون الدويل، وتنفيذ 
 ذلك النظام بالكامل، كوسيلة لتسريع الرقابة على مثل تلك احلاالت وتقييم

  فعاليتها.
استخدام االتفاقية كأساس قانوين لتسليم اجملرمني، على الرغم من أهنا   ●  

  تشترط وجود معاهدة إلمتام التسليم.  ال
السماح بتسليم اجملرمني يف غياب ازدواجية التجرمي، وإدراج مجيع جرائم   ●  

الفساد ضمن اجلرائم اليت تستوجب تسليم اجملرمني مبوجب أحكام االتفاقية 
  ). ٤٤من املادة  ٢الفقرة (

  ). ٤٤من املادة  ٩النظر يف إمكانية وضع إجراءات تسليم مبسطة (الفقرة   ●  
النظر يف استخدام نظام ملعاجلة السجالت يسمح بتسجيل املدة املتوسطة   ●  

  ). ٤٤من املادة  ١٣إلجراءات التسليم (الفقرة 
ملفروضة، أو ما تبقى منها، النظر يف إمكانية السماح للجناة بقضاء العقوبة ا  ●  

للقانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة، أو إنشاء نظام يسمح بتنفيذ  وفقاً
  ). ٤٤من املادة  ١٣عقوبة جنائية أجنبية والنقل املشروط للمواطنني (الفقرة 

النظر يف إدراج اآلراء السياسية ضمن القاعدة القانونية املنشئة ملبدأ عدم   ●  
  ). ٤٤من املادة  ١٥التمييز (الفقرة 
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  ). ٤٦النظر يف إعداد قانون بشأن املساعدة القانونية املتبادلة (املادة   ●  
 ٣تسريع املساعدة القانونية املتبادلة ألغراض استرداد املوجودات (الفقرة   ●  

  ). ٤٦من املادة 
  ). ٤٦من املادة  ٤نقل املعلومات تلقائيا (الفقرة   ●  
النظر يف إمكانية وضع إجراءات داخلية لتسريع نقل احملتجزين أو اجملرمني   ●  

  ). ٤٦ة من املاد ١٢إىل  ١٠املدانني واستقباهلم (الفقرات 
تقييم ما إذا كان من املمكن واملفيد السماح باملعاجلة املباشرة للطلبات   ●  

املقدمة من السلطة املركزية وإليها، وإمكانية قبول الطلبات الشفوية أو 
  ). ٤٦من املادة  ١٤الطلبات املقدمة عن طريق الربيد (الفقرة 

ألغراض املساعدة  النظر يف إمكانية تنظيم استخدام التداول بالفيديو  ●  
  ). ٤٦من املادة  ١٨القانونية املتبادلة تشريعيا (الفقرة 

النص على حظر رفض املساعدة القانونية املتبادلة بالنسبة للجرائم املالية يف   ●  
من  ٢٢اإلصالحات التشريعية اليت سُيضطلع هبا يف املستقبل (الفقرة 

  ). ٤٦  املادة
ع دول أخرى تسمح بنقل اإلجراءات سن تشريعات أو إبرام اتفاقات م  ●  

  ). ٤٧اجلنائية إىل دولة طرف أخرى (املادة 
النظر يف وضع تشريعات وتنفيذ اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن   ●  

التعاون املباشر بني وكاالت إنفاذ القانون ونظرياهتا، وخباصة بغرض 
  ). ٤٨ة (املادة مكافحة اجلرائم املرتكبة باستخدام التكنولوجيا احلديث

إجراء التغيريات التشريعية الالزمة للسماح بإنشاء أفرقة حتقيق مشتركة   ●  
  ). ٤٩(املادة 

وضع تشريعات وإبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف   ●  
  ). ٥٠الستخدام أساليب التحري اخلاصة يف سياق التعاون الدويل (املادة 
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    اليت حددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية ،ملساعدة التقنيةاالحتياجات من ا  - ٤- ٣  
حاجتها إىل املساعدة لدعم التغيريات التشريعية  قموزامبيحددت سلطات   ●  

يف اإلطار القانوين للتعاون الدويل بشكل عام ومكافحة الفساد بشكل 
  خاص.

احلاجة إىل املساعدة لوضع معاهدات بشأن التعاون الدويل يف  أيضاًذُِكرت   ●  
  املسائل اجلنائية.

  


