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    خالصة وافية  -ثانياً  
    امبياز    

    مةمقّد  - ١  
حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لزامبيا يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة     

    ملكافحة الفساد
 / كــانون األول١١يف ) تفاقيــةاال(عــت زامبيــا علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد  وقَّ

ويـستند النظـام القـانوين      . ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٧يف   وصدَّقت عليها    ٢٠٠٣ديسمرب  
 إذا  الغلبـة والدستور هو القانون األعلى وتكون لـه        . ليزيكيف زامبيا إىل نظام القانون العام اإلن      

قــانون ( ٢٠١٠ لعــام ٣٨وُيعتــرب قــانون مكافحــة الفــساد رقــم  . ُوجــد تــضارب بــني القــوانني 
وتـشمل القـوانني األخـرى ذات       . اسـي ملكافحـة الفـساد     اإلطار القـانوين األس   ) مكافحة الفساد 

إسـاءة اسـتغالل     مـن األحكـام الـيت تتنـاول الفـساد و           الصلة قانون العقوبـات الـذي يـضم عـدداً         
 ١٤وممارسة الـسلطة العموميـة، باإلضـافة إىل قـانون حظـر ومنـع غـسل األمـوال رقـم                     الوظيفة  

ــانون غــسل األمــوال ( ٢٠٠١لعــام  ــانون مــصادرة العا)ق ــة رقــم  ، وق  لعــام ١٩ئــدات اإلجرامي
  ).قانون املصادرة (٢٠١٠

ولة ؤوهـي مـس   . املؤسسة الرئيسية املعنية مبكافحة الفساد يف زامبيا هي جلنـة مكافحـة الفـساد             و
 عــن قيــادة تنفيــذ سياســة ولة أيــضاًؤوهــي مــس. عــن التحقيقــات وتوعيــة اجملتمــع ومنــع الفــساد

 عـدد مـن   وهنـاك أيـضاً   . ٢٠١٠نفيذيـة لعـام      وخطتـها الت   ٢٠٠٩مكافحة الفساد الوطنية لعـام      
ووحدة مكافحـة غـسل األمـوال، التابعـة للجنـة إنفـاذ قـوانني            . املؤسسات األخرى ذات الصلة   

ويراقـب  . مبكافحـة غـسل األمـوال   بـني عـدة وكـاالت منوطـة     وحـدة مـشتركة   هـي   املخدرات  
وجلنـة  . الربملـان قّرهـا   الـيت ي  األغـراض   يف  املـوارد العامـة     للحسابات إنفـاق    راجع العام   املمكتب  

الـيت ينـهض   اإلدارة املالية جوانب فحص مسؤولة عن   احلسابات العامة التابعة للجمعية الوطنية      
املنـشأة  احلـسابات يف املرافـق العموميـة واملـشروعات اململوكـة للدولـة واملؤسـسات                هبا موظفو   

ــة ى تتحــّرو.  العــام للحــساباتالــيت يراجــع حــساباهتا مكتــب املراجــع  مبوجــب تــشريعات  جلن
.  عن كيفية أداء أي موظـف عمـومي ملهـام منـصبه أو ممارسـته لـسلطته           املظاملأمني  التحقيق أو   

يف مــزاعم ســوء ســلوك  هــي اجلهــة املنوطــة بــالتحقيق  هيئــة الــشكاوى القــضائية  فــإنَّ ، وأخــرياً
  .املوظفني القضائيني

حـصاءات واحلـاالت عـن      د املستعرضون، بوجه عام، على ضرورة إتاحة املزيد مـن اإل          وقد شدّ 
عــن حمــددة معلومــات عمليــة ورأوا أن تــوفري . تنفيــذ أحكــام القــانون مبــا ُييــسر تقيــيم فعاليتــها 
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مكافحـة  وتركـز سياسـة     .  أمـر لـه أولويـة      كيفية التنسيق بني املؤسسات املعنية مبكافحة الفـساد       
يعية واملؤسـسية   على الثغرات التـشر    ٢٠١٠ وخطتها التنفيذية لعام     ٢٠٠٩الوطنية لعام   الفساد  

ــة        ــز فعالي ــا، وكــذلك تعزي ــساد يف زامبي ــة يف جمــال مكافحــة الف ــود املَُتبّين ــذ  جه ــا يف تنفي زامبي
تفاقيــة، باإلضــافة إىل اتفاقيــة االحتــاد األفريقــي ملنــع الفــساد وحماربتــه، وبروتوكــول اجلماعــة  اال

  .اإلمنائية للجنوب األفريقي ملكافحة الفساد
    

    ث والرابعتنفيذ الفصلني الثال  - ٢  
    )الفصل الثالث(التجرمي وإنفاذ القانون   - ١- ٢  

    تنفيذ املواد قيد االستعراض علىمالحظات   - ١- ١- ٢ 
    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (جرائم الرشوة؛ املتاجرة بالنفوذ     

مــن ) ٢( والفقــرة ١٩ املــادةمــن ) ٢(الفقــرة (ُتنفــذ التــشريعات القائمــة املعنيــة جبــرائم الرشــو  
مـن  ) ١( والفقـرة    ١٩ املـادة مـن   ) ١(الفقرة   (االرتشاءو)  من قانون مكافحة الفساد    ٢٠ املادة
. تفاقيـة اال مـن   ١٥بـاملوظفني العمـوميني الـوطنيني املـادة         املتعلقـة   )  من القـانون نفـسه     ٢٠ املادة

 تعريــف ٢٠٠٩الوطنيــة لعــام  مكافحــة الفــساد  ومــن ضــمن التعريفــات الــواردة يف سياســة     
مـصطلح  ) ٣الفقـرة  (ف مدونـة األخالقيـات     ، وُتعـرِّ  " العمـومي  املوظف"و" الرشوة"مصطلحي  

حكـم احملكمـة    (ياً عمومموظفاًوأُشري إىل أن رئيس الدولة ال يعترب ". موظف اخلدمة العمومية "
  ). ضد الشعبشيلوباتالعليا يف قضية 

ــ مــن قــانون مكافحــة الفــساد املعــامالت الفاســدة مــن قِ ٢٥ و٢٠املادتــان وُتعــرِّف جلهــات ل اَب
ــاخلاصــة أو معهــا، وكــذلك املمارســات الفاســدة مــن قِ    ل املــوظفني العمــوميني األجانــب أو  َب

تفاقيـة، حيـث ال تقتـصر       اال مـن القـانون أوسـع مـن          ٢٥ املـادة مـن   ) ١(الفقـرة    نطـاق و. معهم
  ". التجارية الدوليةتصريف األعمال"على املادة املذكورة  أحكام

مدونة أخالقيـات اخلدمـة العموميـة، والـيت         ت السلطات إىل    وفيما خيص املتاجرة بالنفوذ، أشار    
تنطـوي علـى   التـصرف بأيـة طريقـة قـد     ... ال جيـوز ملـوظفي اخلدمـة العموميـة       "تنص على أنـه     

  ).١٢الفقرة " (سوء إدارة أو ما يتعارض مع هذه املدونة
ــان م رِّوُتجــ ــاً  ٢٣ و٢٠املادت ــانون مكافحــة الفــساد جزئي ــشاء  الرشــو و مــن ق  القطــاع يفاالرت
 ملكافحـة الفـساد      قانونيـاً   إطـاراً  ٢٠٠٩وبصورة عامة، تتضمن الـسياسة الوطنيـة لعـام          . اخلاص

  .حيكم القطاع اخلاص
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وسيكون للهيئـة الوطنيـة     . هيئة جديدة له  حيث أُنشئت    هيكلة نظام اإلدعاء العام،      وُتعاد حالياً 
ــة حــصرية علــى  لإلدعــاء العــام  وحــدة بالفــساد مــن خــالل  التعامــل مــع اجلــرائم املتعلقــة  والي

ســتناط اهليئــة الوطنيــة لإلدعــاء العــام  و. االتفاقيــات التابعــة للهيئــة مكافحــة اجلــرائم احملــددة يف  
ا حـىت تارخيـه جلنـة    رائم الفساد وغريهـا مـن اجلـرائم املتـصلة هبـا، الـيت تتعامـل معهـ                 بالتصدي جل 

  .مكافحة الفساد
    

    )٢٤ و٢٣ نااملادت (اإلخفاءغسل العائدات اإلجرامية؛     
يرد اإلطار اخلاص مبكافحة غسل األموال بشكل أساسي يف قـانون غـسل األمـوال، وإن كـان                  
قانون مكافحـة الفـساد يـنص علـى اعتبـار كافـة اجلـرائم الـواردة فيـه واملتعلقـة بالفـساد جـرائم              

 ٣٥ املـادة  ُتجـرِّم و. ؛ وال ُيـنص علـى هـذه اجلـرائم يف قـانون غـسل األمـوال               )٤٠ املادة(أصلية  
من قانون مكافحة الفساد تبديل املمتلكات املكتسبة مـن عائـدات اجلـرائم املتعلقـة بالفـساد أو                  

ف قـانون   وُيعـرِّ .يعاجل مسألة الغـسل الـذايت لألمـوال   وال يوجد نص    . أو التصرف فيها  إحالتها  
داخـل  تتحقـق   أي ممتلكـات أو منـافع أو مزايـا          "علـى أهنـا     " العائدات اإلجرامية "غسل األموال   

وتتـضمن األحكـام   ". امبيا أو خارجها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من نشاط غري مـشروع          ز
)  مـن قـانون العقوبـات   ٢١ املـادة (األصـلي  الفاعـل  العامة األخرى، ضمن مجلة أمـور، تعريـف         

املــساعدة علــى ارتكــاب جــرائم يعاقــب  أفعــال ؛ وجتــرمي ) مــن القــانون٣٨٩ املــادة(والــشروع 
الفساد أو التشجيع على ذلك أو إسداء املشورة بشأهنا أو التـآمر مـع أي               عليها قانون مكافحة    

؛ واملــسؤولية عـن اجلــرائم املرتكبــة  ) مــن قــانون مكافحـة الفــساد ٣٩ املـادة (شـخص الرتكاهبــا  
).  مـن قـانون العقوبـات      ٦ املـادة : خارجهـا /أو بـشكل جزئـي داخلـها      (خارج الوالية القضائية    

التـــستر  ٣٧ املـــادةكافحـــة الفـــساد إخفـــاء املمتلكـــات، و  مـــن قـــانون م٣٥ املـــادةن تـــضمَّتو
  .اجلرائم على

    
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     

لممتلكــات أو املوظــف العمــومي لاخــتالس ُيجــرم قــانون مكافحــة الفــساد وقــانون العقوبــات  
 مـن قـانون مكافحـة الفـساد علـى تعريـف             ٣٣ ادةاملـ نص  تـ و. يدها أو تسريبها بشكل آخـر     تبد

غطـــي تو. العموميـــة عـــن طريـــق الفـــسادواإليـــرادات املمتلكـــات العموميـــة االســـتحواذ علـــى 
. العموميـة اهليئـات    من قـانون العقوبـات جـرائم الـسرقة الـيت يرتكبـها العـاملون يف                  ٢٧٧ املادة

ية أو أي أشـياء أخـرى ذات        خـصوص ... أمـوال أو أوراق ماليـة       "أي  اإلشـارة إىل    وفيما خيص   
 مــن قــانون ٢٠ املــادةيف أهنــا مدرجــة  ، فقــد ُرئــيتفاقيــةاال مــن ١٧يف املــادة الــواردة ، "قيمــة
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 فهـي مدرجـة يف      حبكـم موقعـه   ] إىل موظـف عمـومي    [ُعهد هبـا    "وكذا عبارة   مكافحة الفساد،   
  ".السرقة"كما ُيَعامل االختالس معاملة ". ٣٣من املادة ) ٢(الفقرة 

 مـن قـانون العقوبـات،       ٩٩ املـادة بـشكل أساسـي يف      معاجلـة   إساءة استغالل الوظـائف     وجرمية  
 مـن   ١٢ مـن قـانون العقوبـات؛ والفقـرة          ٩٧ املادة(وإن كانت هناك أحكام أخرى ذات صلة        

 ).  من قانون مدونة قواعد السلوك الربملانية والوزارية٤ املادةمدونة األخالقيات؛ و

بعكــس ال تــسمح  مــن الدســتور ١٨املــادة و .ء غــري املــشروعوال توجــد أحكــام ُتجــرم اإلثــرا 
نـصان  اللـتني ت  مـن قـانون العقوبـات    ٣٢٠ و٣١٩ املـادتني وجتـدر اإلشـارة إىل     . عبء اإلثبـات  

تــسلم ملمتلكــات مــسروقة إىل احملاكمــة، واعتبــار تبديلــه علــى تقــدمي مــن ُيــشتبه يف امتالكــه أو 
ن اومل ُيطبـق هـذ  . للسجن سبع سـنوات تكبها ير من  مسروقات من خارج زامبيا جرمية ُتعرِّض     

املــوظفني يف املكاتــب  (أنــواع املــوظفني العمــومينيُيطلــب مــن بعــض و. ن حــىت تارخيــهااحلكمــ
 ٤ املـادة :  من قانون مدونة قواعد الـسلوك الربملانيـة والوزاريـة؛ واملفوضـني            ١٠ املادة: الوزارية

سـتراتيجية للجنـة    اخلطـة اال عاجلـت و. ليـة تقـدمي إقـرارات الذمـة املا   ) من قانون مكافحة الفساد   
نقــــص األحكــــام القانونيــــة املالئمــــة، وأُبلــــغ  مــــسألة ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(مكافحــــة الفــــساد 

 بتقدمي إقـرارات    يني العموم وظفنياملاملستعرضون بوجود مشروع قانون أمام الربملان ُيلزم مجيع         
  .الذمة املالية

السرقات اليت يرتكبها الكتبـة واخلـدم       على  قاصر  وجترمي اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص       
  ). من قانون العقوبات٢٧٨ املادة(
    

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
 ٥٨ و٢٤ املادتـان (م إعاقـة سـري العدالـة    الـيت ُتجـرِّ  والواسعة ُوجد أن جمموعة األحكام املتنوعة     

اجلـرائم املتعلقـة    شأن  بـ من قانون مكافحة الفساد؛ والفصل احلادي عشر من قـانون العقوبـات             
  . من اتفاقية األمم املتحدة٢٥تفي مبتطلبات املادة ) بإقامة العدل

    
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

ارتكبـت هيئـة اعتباريـة      "املؤسسي، فإذا   رفع الغطاء    من قانون مكافحة الفساد      ٤٦ ُتجيز املادة 
كـــل مـــدير مـــن املـــديرين اإلداريـــني يكـــون ب هـــذا القـــانون، أو غـــري اعتباريـــة جرميـــة مبوجـــ

 ذكر العقوبـات الـيت جيـوز فرضـها        فيها   ولكن القانون ُيغفل  ". ُعرضة للمساءلة ... والتنفيذيني  
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الـيت سـوف ُتوقَّـع      العقوبـات   علـى   بالعقوبـات العامـة،      منـه اخلاصـة      ٤٠وميكن العثور يف املـادة      
  .على من سُيدان منهم

 وأولية املدنيـة    ؤاملـس أي مـدير أو موظـف آخـر         ركات حتميل    من قانون الش   ٢٣٣ُتجيز املادة   و
 ٢٤ املـادة دد  حتـ كمـا   . اجلنائية عن أي إمهال أو تقـصري أو إخـالل بالواجـب أو خيانـة لألمانـة                

املؤسـسي، ولكـن فقـط فيمـا يتعلـق بـأمر            رفـع الغطـاء     من قانون املصادرة مـىت حيـق للمحكمـة          
  .مصادرة

    
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

األصــلي وإســداء بالفاعــل  للمقــصود  مــن قــانون العقوبــات تعريفــاً ٢٣ و٢١ املادتــانن تــضمَّت
حـاالت   مـن قـانون مكافحـة الفـساد     ٣٩ املـادة غطـي  تو. املشورة للغـري بـشأن ارتكـاب جرميـة        

 من قانون العقوبات التـآمر علـى ارتكـاب          ٣٩٦ إىل   ٣٩٤من  املواد  وتتناول  .  والتآمر الشروع
وُيـستخدم مـصطلح املـؤامرة يف قـانون     . ح وغريهـا مـن أشـكال التـآمر األخـرى       اجلنايات واجلُـن  

مــن ) ٣(أو متــصال بــه حبــسب مــا جــاء يف الفقــرة " اإلعــداد"العقوبــات بالتبــادل مــع مــصطلح 
  .تفاقيةاال من ٢٧املادة 

    
    )٣٧ و٣٠ن ااملادت(املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     

عقوبات حمددة، ولكن جيـوز لـرئيس اإلدعـاء العـام،           بقانون مكافحة الفساد    مواد   معظم تقضي
 بشرط أن يكشف بشكل تـام ودقيـق عـن مجيـع             أن يعرض العفو عن املتهم    "على سبيل املثال،    

ُيـنص   ويف احلـاالت الـيت ال     ). ٦٢ املـادة " (اليت يعرفهـا واملتعلقـة باجلرميـة      املالبسات  احلقائق أو   
أخـرى  ، أو تـدابري     )دد العقوبـات العامـة    الـيت حتـ    (٤٠تتبـع أحكـام املـادة       لعقوبـات،   فيها على ا  

االعتــراف ويــنص قــانون مفاوضــات واتفاقــات ). مثــل مدونــة األخالقيــات للخدمــة العموميــة(
القانونيــة للــصالحيات ختفيــف العقوبــة وقــانون اهليئـة الوطنيــة لإلدعــاء العــام علـى أمثلــة   مقابـل  
.  اإلفـراج بكفالـة  انون اإلجراءات اجلنائية وقانون مكافحة الفساد شروط     ويتضمن ق . التقديرية

حبـث حـاالت اإلفـراج      ويركز جملس اإلفراج املشروط املؤسس مبوجـب قـانون الـسجون علـى              
  ).ما يتعلق جبسامة اجلرمية والسلوك(بكفالة عن احملبوسني 

ــو ــادةنص ت ــانون مكافحــة الفــساد علــى   ١٧ امل ــة مكافحــة  حــصانة أعــضاء  تعريــف  مــن ق جلن
بالنـــسبة للمـــوظفني (يف زامبيـــا احلـــصانة الوظيفيـــة الـــوطين  النظـــام القـــانوين يـــوفرو. الفـــساد

 مـــن قـــانون مكافحـــة ١٠ املـــادة:  مـــن قـــانون العقوبـــات؛ واملفوضـــني١٥ املـــادة: القـــضائيني
باالمتيازات واحلصانات املمنوحـة لـرئيس   اخلاصة  من الدستور    ٤٣ورمبا كان للمادة    ). الفساد
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، والـيت حـصل رئـيس        ضـد الـشعب    شيلوبات يف احلكم الصادر يف قضية        حموري جلمهورية دور ا
بسبب احلصانة، الـيت كـان   يصدر حكم الرباءة ومل . السابق فيها على حكم بالرباءة    اجلمهورية  

  . قد رفعها عنه الربملان، وإمنا بسبب عدم اعتباره موظفا عموميا
ــيس اجلم والحــظ  ــستعرضون أن وظــائف رئ ــا  امل ــة يف زامبي ــدو يف نطــاق   هوري ــدرج فيمــا يب تن
، فـإن اجلـرائم املتعلقـة       لكن يف حالة إعفائـه مـن املالحقـة القـضائية          ، و يوظف العموم املتعريف  
لـن  مـن خـالل قـانون مكافحـة الفـساد         أُدرجت يف إطار التشريع الـوطين       تفاقية اليت   االبأحكام  

  .عليهتكون واجبة التطبيق 
بني الشرطة وجلنة مكافحة الفـساد وجلنـة        (جراء عمليات مشتركة    وأشار مفوض الشرطة إىل إ    

  ).إنفاذ قوانني املخدرات
    

    )٣٣ و٣٢ن ااملادت(محاية الشهود واملبلّغني     
املعلومـات مـن أجـل       أحكـام قـانون إفـشاء        تنطبـق "ينص قانون مكافحـة الفـساد علـى مـا يلـي             

وسـائر  محايـة املـبلّغني     علـى   ) اية املـبلّغني  قانون مح  (٢٠١٠لعام  ) محاية املبلّغني (ملصلحة العامة   ا
ــسائل  ــصلةامل ــادة" (ذات ال ــضمن ). ٦٣ امل ــانون وتت ــة    أحكــام الق ــور، احلماي ــة أم ، ضــمن مجل

 إىل أمــاكن جديــدة، صــالحية نقلــهمواالنتقــام، وعــدم الكــشف عــن هويــة األشــخاص،    مــن
خلـاص، وحتديـد إطـار       العامـة يف القطـاعني العـام وا        واإلبالغ عن السلوكيات الضارة باملصلحة    

 احلقـوق، مبـا     صـون العامـة، و  البالغات املقدمة من أجل املـصلحة        مع   الصارمللتعامل املستقل و  
الثالـث مـن قـانون اهليئـة الوطنيـة          اجلـزء   ويـنص   .  ملقدمي البالغات  فيها احلق يف العمل، بالنسبة    

ولكنـه  ،  "شهودالـ التعامـل مـع     صـندوق إدارة    " على إنـشاء     ٢٠١٠ لعام   ٤٠لإلدعاء العام رقم    
  .بعد مل ينشأ

    
    )٤٠ و٣١ن ااملادت(التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     

ــصادرة      واالخــتالف يف ؛ ١٠ و٤ املادتــان(أو نــزع امللكيــة  يغطــي قــانون املــصادرة أوامــر امل
 ، واملـصادرة غـري    )٢٣ املـادة : زيادة املبلغ الوارد يف األمـر حـسب قيمـة املمتلكـات           القيمة، أي   

، )٤٠ إىل ٣٥ املــواد(والــضبط ، وصــالحيات التفتــيش )٣٠ و٢٩ املادتــان(املــستندة إىل إدانــة 
)  املـشبوهة  وأيـضا املمتلكـات   (العام عهـدة املمتلكـات املـصادرة واحملافظـة عليهـا            النائب  وتويل  

؛ مـع مالحظـة أن قـانون العقوبـات يغطـي أيـضا املطالبـة        ١٢ املـادة (الغـري  ، ومحاية   )٢٨ املادة(
). ٧٣ املـادة (املـصادرة   املوجـودات   وإنـشاء صـندوق     ) ٨ املـادة (حلق استناداً إىل حـسن النيـة        با

فقـط، وهـي    " اخلطـرية اجلـرائم   " حيـث تطبيقـه علـى        قـصور مـن   الوقد يشوب قـانون املـصادرة       
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؛ وهـو مـا    شـهراً ١٢اجلرائم اليت يعاقـب عليهـا القـانون باإلعـدام أو الـسجن ملـدة ال تقـل عـن                   
وتغطـي  . يف زامبيـا الـوطين  يف النظـام القـانوين   بأحكـام االتفاقيـة   رائم املتعلقـة   يستثين معظـم اجلـ    

مـصادرة الدولـة ألي ممتلكـات      " (العقوبة العامـة  " من قانون مكافحة الفساد      ٤٤ إىل   ٤٠ املواد
اسـترداد العطايـا عـن      "، و )مثـل الـوارد أعـاله     نـزع امللكيـة     " (إعـادة احلقـوق   "، و )ماليـة مزايا  أو  

عليها عن طريـق الفـساد، والـشهادات        املتحصل  استرداد العطايا   "، و "اجلربي، اخل طريق احلجز   
  ".مثمِّن متخصِّص آخرول عن التقييم أو ؤالصادرة عن موظف حكومي مس

مثــل إجــراء (كمــا يركــز قــانون مكافحــة الفــساد علــى وســائل التحقيــق يف ممارســات الفــساد   
تقييـد  واإلفـراج عنـها، و  الـتحفظ عليهـا   و، واحلجز علـى املمتلكـات،      ) قضائي تفتيش دون إذن  

، وصــالحية )٥٧ إىل ٥٠ املــواد(التــصرف يف املمتلكــات  حريــة املالــك أو الغــري كــذلك يف    
) الــدفاتر املــصرفية(قــانون األدلــة ُرئــي أن ، وعمليــاً). ٥٢ املــادة(الــسجالت املــصرفية فحــص 

 ٥٠املـادة   نص  تـ و. من احملكمة لإلطالع على السجالت املـصرفية      أمر  للحصول على   يستخدم  
  . اجلمهوروالتعامالت معالتجارية مارسات املمن قانون اخلدمات املصرفية واملالية على سرية 

لحجـز علـى املمتلكـات املتعلقـة بغـسل األمـوال         مـادة خمصـصة ل    تضمن قانون غسل األمـوال      تو
  ).السادساجلزء (ومصادرهتا 

    
    )٤١ و٢٩ن ااملادت(التقادم؛ السجل اجلنائي     

. مــل بالتقــادم فقــط فيمــا خيــص املخالفــات البــسيطة، ممــا يــستبعد اجلــرائم املتعلقــة بالفــساد    ُيع
  .يف زامبيااجلنايات ُيطبق التقادم على  وال

عـن طريـق إجـراءات املـساعدة القانونيـة      صـحيفة احلالـة اجلنائيـة     وميكن تقدمي طلـب استـصدار       
ــة وفقــا  ــة ٣٨للمــادة املتبادل ــانون املــساعدة القانوني ــة   مــن ق ــة يف املــسائل اجلنائي ــانون ( املتبادل ق

  ).املساعدة القانونية
    

    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة وغـريه مـن          مراعـاة    مـن قـانون مكافحـة الفـساد علـى            ٢ املادةنص  ت

. دة فيـه اجلرائم الـوار عند النظر يف    ) مما يشمل أيضا قانون العقوبات    (القوانني املكتوبة األخرى    
". كــل مكــان داخــل زامبيــا" مــن قــانون العقوبــات ٥املــادة  الواليــة القــضائية مبوجــب تــشملو
ــدأ ُرئــي أنو ــادة(االختــصاص باجلــاين  مب ــانون العقوبــات ٦ امل ويفتــرض أن ، متــضمَّن)  مــن ق

.  االختـصاص بـاجملين عليـه غـري متـضمَّن      مبـدأ  لكـن عـدميي اجلنـسية أيـضا، و      يشمل اِألشـخاص    
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ُمطبـق، حيـث ال جيـوز تـسليم املـواطنني الـزامبيني             " أو حماكمتـه  املطلـوب   تسليم   "كما أن مبدأ  
، ولكـن إذا كانـت اجلرميـة قـد ارُتكبـت خـارج زامبيـا،                ) املطلوبني  من قانون تسليم   ٣٤ املادة(
بالعقوبـة املماثلـة كمـا    يف حالـة اإلدانـة     ُيعاقـب ، و  هلـا  لـشخص بالتهمـة املماثلـة     فيوجه االهتام ل  "
  ). املطلوبني من قانون تسليم٥٩املادة " (قد مت داخل زامبيااجلنائي عل كان الف لو
    

    )٣٥ و٣٤ن ااملادت(عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
 مـن   ٣٢ املـادة (اسُتشهد بعدد حمدود مـن أشـكال اإلجـراءات االنتـصافية، مثـل أبطـال العقـود                  

نـات أو األشـخاص الـذين أصـاهبم ضـرر           وال توجد تدابري لـضمان حـق الكيا       ). قانون املصادرة 
  .فساد يف رفع دعوى قضائية بغية احلصول على تعويضلنتيجة ل

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (التنسيق فيما بني الوكاالتالسلطات املتخصصة و    

ضمن تـ و. اهليئـة الرئيـسية املعنيـة مبكافحـة الفـساد يف زامبيـا            هـي   ) اللجنة(جلنة مكافحة الفساد    
ــ يانون مكافحــة الفــساد اســتقاللية اهليئــة، وهــ   مــن قــ٥املــادة  نص علــى أنــه ال جيــوز للجنــة  ت

ت ّو، مــع اإلشــارة إىل أن الربملــان يــص"مــن أي شــخص أو هيئــةســيطرة ختـضع لتوجيــه أو   أن"
إقامـة  ميكـن    إال أن استقاللية اللجنة تتوقف عند حد التحقيق، حيث ال         .  اختيار مفوضيها  على

كمــا . دعــاء العــام، مث عــرض األمــر أوال علــى احملكمــة الفرعيــة  إال مبوافقــة رئــيس اإلالــدعوى 
ــامني للعمــل       ــدعني الع ــى تعــيني امل ــام عل ــيس اإلدعــاء الع ــصدِّق رئ ــساد  ي ــة مكافحــة الف يف جلن

منتـشرة يف أرجـاء البلـد يف        وللجنة مكاتـب    ).  من قانون اهليئة الوطنية لإلدعاء العام      ١٣ املادة(
التحقيقـات  ) ١: (ئيسية تقوم هبـا أربـع وحـدات، وهـي          وظائف ر  وهلا ثالث . التسع مقاطعات 

؛ )جمـاين هـاتفي   لكتـروين أو باالتـصال بـرقم        تقـدم شخـصيا أو بالربيـد اإل       ( بناء على شكوى     -
منـع  ) ٣(وإقامة الدعوى، بعد موافقة رئيس اإلدعاء العام؛ و       املطلوبني  على  إلقاء القبض   ) ٢(و

اإلبـالغ والتوعيـة العامـة      العمل مع الغري إلنشاء نظـم        (نشر الوعي يف اجملتمعات احمللية    الفساد و 
 يف   موظـف  ٣٠٠وهنـاك حـوايل     ).  واخلاصـة  تدابري ملنع الفساد يف اهليئات العموميـة      وضع  بغية  

  . منهم يف وحدة التحقيقات١٠٠اللجنة، يعمل حوايل 
 إىل الـنص  تـضارب املـصاحل يف حـد ذاتـه، ولكـن اخلـرباء أُحيلـوا           بـشأن   وال متتلك زامبيا قانونـا      
والتعريـف املـستخدم ملـصطلح      ).  من قانون مكافحة الفـساد     ٢٧املادة  (املعين بتضارب املصاحل    

حالـة خيتـار فيهـا الـشخص الـذي يـشغل         "وارد يف خطـة التنفيـذ، ومفـاده أنـه         تضارب املـصاحل    
ــة ومــس  ــع أمان ــها علــى حــساب مــصلحة املنظمــة     ؤموق ــز مــصلحته الشخــصية وترقيت ولية تعزي

  ". أو ُيعزز أو ُيفيد مصلحة طرف على حساب طرف آخر،اجلمهور أو
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وللمكتـب  . كجهـة مراقبـة ملكافحـة الفـساد       للحـسابات   راجـع العـام     املمكتـب   وأُشري أيضا إىل    
ــة مكافحــة الفــساد  مــسؤول  املــذكور وُتتــيح مــذكرة التفــاهم بــني املكتــب   . اتــصال لــدى جلن

 علـى تقـارير املراجعـة، ميكـن     وبنـاءً . واللجنة تبادل املعلومات خالل عملية مراجعـة احلـسابات   
  .للجنة البدء يف التحقيق يف املسائل املتعلقة بالفساد

واملالحقـة القـضائية   التحقيـق  صـالحية   بالتعاون مع املؤسسات األخرى املخولـة       "وتقوم اللجنة   
" للقـــضاء علـــى الفـــسادهنـــج متكامـــل ومنـــع املمارســـات الفاســـدة ومكافحتـــها بغيـــة تنفيـــذ  

إلدعـاء  الوطنيـة ل يئـة  اهلكمـا تقـوم   ).  من قـانون جلنـة مكافحـة الفـساد      ٦املادة  من   )  ه( الفقرة(
 الوكـاالت أو املؤسـسات      سـائر بالتعاون مـع الـشرطة واحملـاكم ودوائـر املهـن القانونيـة و             "العام  

 ٥املـادة   مـن   ) ز(الفقـرة   " (احلكومية لـضمان اتـسام املالحقـات القـضائية باإلنـصاف والفعاليـة            
وتتـوىل فرقـة عمـل مـشتركة التحقيقـات املعنيـة بكبـار              ).  الوطنية لإلدعاء العـام    ئةمن قانون اهلي  

وتتبـادل هـذه الفرقـة املعلومـات         ).مثـل وزيـر الـصحة األسـبق       (الـسابقني    احلكومينيولني  ؤاملس
النائــب ذات الــصلة، وتــضم جلنــة مكافحــة الفــساد، وجلنــة إنفــاذ قــوانني املخــدرات، ومكتــب  

ــا، مــصرفالعــام، و ــشرطة، و زامبي ــرة وال ــيم  االســتخبارات، وإدارة دائ ــة شــؤون التقي احلكومي
ــضاء     ــد االقت ــة عن ــل وحــدة االســتخبارات املالي ــا، مث ــوانني    . وغريه ــاذ ق ــة إنف ــا أبلغــت جلن كم

 الفرقـــة تعقــد و. املخــدرات اخلـــرباء بإنــشاء فرقـــة عمــل وطنيـــة للتعامــل مـــع غــسل األمـــوال     
قوانني املخـدرات وجلنـة مكافحـة الفـساد     ، وتضم مؤسسات مثل جلنة إنفاذ  اجتماعات شهرية 

عـت  وقـد ُوقِّ  .  املركزي وجلنة األوراق املاليـة والبورصـة وسـجل اجلمعيـات           املصرفوالشرطة و 
  .بني جلنة إنفاذ قوانني املخدرات والشرطةأيضاً مذكرة تفاهم 

    
     واملمارسات اجليدةلتجارب الناجحةا  - ٢- ١- ٢ 

 وخطتــها التنفيذيــة  ٢٠٠٩لوطنيــة لعــام  امكافحــة الفــساد  اعتــرب فريــق االســتعراض سياســة    
كمـا اعتـرب أن االنتـدابات القائمـة     .  إنفاذمهـا  من املمارسات اجليدة، وشـجع علـى       ٢٠١٠ لعام

ول مــن ؤول مــن جلنــة مكافحــة الفــساد يف وزارة التعلــيم؛ وكــذلك وجــود مــسؤبتواجــد مــس(
تشجع علـى املزيـد     ) ليباركملصرف  واالمتثال التابعة   الشؤون اجلمركية   اللجنة سابقا يف إدارة     

  .من التعاون
    

    التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ١- ٢ 
 عـددا مـن   ٢٠١٠ وخطتها التنفيذيـة لعـام   ٢٠٠٩الوطنية لعام مكافحة الفساد   سياسة  ذكرت  

، والقـدرات   )ملكافحـة غـسل األمـوال     أي إطـار    ( غياب إطـار تـشريعي مالئـم         منهاالتحديات،  
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ومع مراعاة اجلهـود املـستمرة املبذولـة يف زامبيـا،           . الحقة القضائية املالضعيفة يف جمايل اإلنفاذ و    
  :وضع املستعرضون التوصيات التالية

أي التعريفـات الـواردة      ،تفاقيةاال من   ٢١ و ١٦التعريفات لتنفيذ املادتني    نطاق  توسيع    •  
الدوليـة العموميـة،   املنظمـات  شمل مـوظفي  تـ  من قانون مكافحة الفساد ل   ٢٠املادة  يف  
 ٢٣ املــادة؛ و"يكــون ألي جهــة خاصــة صــلة هبــا، أو قــد يكــون هلــا صــلة هبــا   "يت والــ
ــل ــة؛ و  ت ــة أو التجاري ــصادية أو املالي ــشطة االقت ــادةشمل األن ــ ل٢٥ امل ــة غــري  ت شمل املزي

  املستحقة املقدمة إىل أي جهة؛
 جتـرمي : ، للقيـام مبـا يلـي      غـري تـشريعية   النظر يف اعتماد ما قد يلزم من تـدابري تـشريعية و             •  

ــالنفوذ واخــتالس املمتلكــات يف القطــاع اخلــاص؛      ــاجرة ب ــضائية   واملت ــاوى ق ــع دع رف
 عقوبـات خمففـة وإمكانيـة الـدخول يف اتفاقـات            الـنص علـى   للحصول على تعويض؛ و   

ترتيبات لتيسري التعاون مع سلطات إنفاذ القانون؛ وتـشجيع التعـاون بـني سـلطات                أو
بـشأن  والقطاع اخلاص من جهـة أخـرى        التحقيق واملالحقة القضائية الوطنية من جهة       

  ؛تفاقيةاالاجلرائم املتعلقة ب
دنيــة أو املأو نائيــة للخــضوع للمــساءلة اجلاالعتباريــة الــنص علــى قابليــة الشخــصيات    •  

  ؛رائماجلارتكبوا لألشخاص الطبيعيني الذين املسؤولية اجلنائية بمساس دارية، دون اإل
وأيـضا  (لكات واملعـدات وغريهـا مـن األدوات         املمت) أو نزع ملكية  (السماح مبصادرة     •  

الـيت اسـُتخدمت أو كانـت معـّدة       )  مـن حتويـل أو تبـديل العائـدات اإلجراميـة           املكتسبة
 والـتمكني مـن إدارة تلـك املمتلكـات     تفاقيـة االلالستخدام يف ارتكاب جرائم متعلقـة ب   

  ؛)أو نزع ملكيتها(واملعدات واألدوات األخرى بعد مصادرهتا 
تفاقيـة، وتزويـد   اال من ٢٣ تبسيط اإلجراءات واملتطلبات القائمة وفقا للمادة       النظر يف   •  

   لألمم املتحدة بنسخ من قوانني زامبيا املتعلقة بغسل األموال؛العاماألمني 
 مــن الدســتور للــسماح بتوجيــه االهتامــات ٤٣مــن املــادة ) ٣( الفقــرة تعــديلالنظــر يف   •  

أو أن يكـون خاضـعا للواليـة القـضائية اجلنائيـة            اجلنائية إىل أي رئـيس مجهوريـة سـابق          
ــصفته         ــأي فعــل ب ــام ب ــأي فعــل أو امتناعــه عــن القي ــه ب ــق بقيام ألي حمكمــة فيمــا يتعل
الشخصية أثناء توليه ملنصب الرئيس، ما مل ُتقرر اجلمعيـة الوطنيـة أن هـذه اإلجـراءات         

  تتعارض مع مصاحل الدولة؛
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من قانون مكافحـة الفـساد ليتوافـق مـع دسـتور           ) افتراض نية الفساد   (٦١املادة  تعديل    •  
كدولــة طــرف يف العهــد (يف جمــال حقــوق اإلنــسان زامبيــا وميتثــل اللتزاماهتــا الدوليــة  

  افتراض الرباءة؛بالتمسك مببدأ ) الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
تفاقيـة  الااألشخاص املدانني بارتكاب جرائم متعلقة ب     حلرمان   يف وضع إجراءات     النظر  •  

  املناصب يف املنشآت اململوكة كليا أو جزئيا للدولة؛من األهلية لتويل 
تفاقيـة  االإعادة إدماج األشخاص املدانني جبـرائم متعلقـة ب        العمل على   السعي إىل تعزيز      •  

  يف اجملتمع؛
،  مـن أي أذى مـادي      احلماية للـشهود  لتوفري  إجراءات  استداللية وكذلك    قواعد   وضع  •  

ولية تنفيـذ قـانون     ؤ من املفيد إنشاء هيئة مـستقلة ختـتص مبـس          يكونأنه قد   مع مالحظة   
  الشهود؛التعامل مع محاية املبلّغني، وكذلك هيئة مماثلة متصلة بصندوق إدارة 

بـشأن  قـانون   (مكافحـة الفـساد     لضمان االستقاللية الالزمة للجنـة      ضمان وضع تدابري      •  
ئــم ومــوارد كافيــة، وأن تقــدم هيئــة  تــضارب املــصاحل، ومرتبــات ثابتــة، وتــدريب مال 

 يف حالــة عــدم املالحقــة القــضائية، وأن تؤســس وحــدة  اًاإلدعــاء العــام اجلديــدة أســباب 
  ؛)مبكافحة الفسادمكافحة اجلرائم احملددة يف االتفاقيات قسماً متخصصاً معنياً 

ــضائية وف تأســيس  •   ــة الق ــة    الوالي ــة املوســعة واحلماي ــة اإلقليمي ــدئي الوالي ــا ملب ــة ا (ق لوالي
علـى  فرضـها   و) تفاقيـة املرتكبـة ضـد الدولـة الطـرف         االالقضائية على اجلرائم املتعلقـة ب     

  .تسليمهوعدم اجلاين املزعوم يف إقليمها يف حالة وجود اجلرائم املتعلقة بالفساد 
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٤- ١- ٢ 
 جمـاالت   ٢٠١٠ وخطتـها التنفيذيـة لعـام        ٢٠٠٩الوطنيـة لعـام     مكافحة الفساد   سياسة  أوردت  
. الالزمـــة لتكامـــل هـــذه املـــساعدة ) البـــشرية واملاليـــة(تتطلـــب املـــساعدة، والوســـائل حمـــددة 

  :اجملاالت التاليةالضوء على فريق االستعراض سلط ، ما ذُكروباإلضافة إىل 
تتعلق، من ضـمن مـا   )  وتشريعات منوذجيةاملمارسات اجليدة،(مساعدة تشريعية أكرب    •  

  تتعلق، باإلثراء غري املشروع وغسل األموال؛
بـني املـساعدة التـشريعية      ويشمل هذا جماالت متعددة تتـراوح       محاية الشهود واملبلّغني،      •  

التعامــل مــع صــندوق إدارة مــشروع وبــرامج بنــاء القــدرات، وبــصورة خاصــة تنفيــذ  
  الشهود؛
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احملـددة يف  رائم مكافحـة اجلـ  وحـدة    بنـاء قـدرات      ،تفاقيـة اال مـن    ٣٦ة  فيما يتعلق باملـاد     •  
تابعـة هليئـة اإلدعـاء العـام، وتقـدمي املـساعدة            جديـدة   االتفاقيات اليت تأسست كوحدة     
  لضمان التنسيق بني الوكاالت؛

 بشكل عام، تعزيز التعاون الفعال مع سلطات إنفـاذ القـانون والتعـاون بـني الـسلطات                  •  
  .الوطنية

    
      )الفصل الرابع( التعاون الدويل   - ٢- ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢- ٢ 
 ٤٤املواد (؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية املطلوبنيتسليم     

    )٤٧و  ٤٥و
 مـع اخـتالف الوضـع   (علـى أسـاس املعاهـدات    املطلوبني بصورة عامة، تتعامل زامبيا مع تسليم      

؛ وتوجـد اتفاقــات  املطلـوبني  مـن قـانون تــسليم   ١٧ و١٦املادتــان : بالنـسبة لـدول الكومنولـث   
 على ترتيبات خمصصة قائمة علـى مبـدأ املعاملـة          وبناًء)  مع دول اجلنوب األفريقي    ثنائية، خاصةً 

ويــنص . شــرط ازدواجيــة التجــرمي للموافقــة علــى التــسليم الوطنيــة وتــضع التــشريعات . باملثــل
بروتوكـول اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي          (املعاهدات السارية   املطلوبني أو   يم  قانون تسل 

الـسجن ملـدة   "علـى شـروط متعـددة، مثـل اشـتراط أن تكـون العقوبـة        )  املطلـوبني تـسليم بشأن  
).  املطلـوبني   مـن قـانون تـسليم      ٤املـادة   مـن   ) ١(الفقـرة   " (تقل عن عام أو بأي عقوبة أشـد        ال

 أنــه عنــد النظــر يف انطبــاق اجلــرائم الــواردة يف قــانون مكافحــة  ، مــع هــذا،وأُبلــغ املــستعرضون
، ال ُتــشكل العقوبــات املتفاوتــة، مبــدئيا، عقبــة يف اعتبارهــا أيــضا   ٧٧املــادة الفــساد، مبوجــب 

 مـن قـانون املخـدرات واملـؤثرات العقليـة           ٤٦املـادة   نص  تـ كمـا   . جرائم ميكن تسليم مرتكبيهـا    
  .  جبرائم غسل األموالعلى التسليم، وهو ما يتعلق

ــانون تـــسليم  و ــة للتـــسليم  املطلـــوبني حيـــدد قـ ــرائم املوجبـ ــادة (اجلـ ــزام بالتـــسليم )٤املـ ، وااللتـ
إلقـاء القـبض   ، وأمر )٧املادة (، والوثائق الداعمة للطلب    )٦املادة  (، وطلب التسليم    )٥ املادة(

ــادة (املؤقـــت  ــتحفظ علـــى، و)٩املـ ــراحهم ق  األشـــخاص املطلـــوب تـــسليمهم أو إطـــال الـ سـ
مبوجــب أمــر مــن الــسجني ، وتــسليم )١١املــادة (، والوقــت املنــصرم قبــل التــسليم )١٠ املــادة(

التــسليم طلـب  ، والـرفض إذا كــان  )٣١املــادة (، واجلــرائم الـسياسية  )١٢املـادة  (النائـب العــام  
، وقاعـــدة )٣٢املـــادة (لـــشخص املطلـــوب أو دينـــه أو جنـــسيته ل يعرقـــاألصـــل ال إىل مـــستنداً
واألدلـة  ) ٥٢ ادةاملـ (، والقيود املفروضة على إعادة األشخاص       )٥٧ و ٤٢املادتان  (ص  التخصي
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ــة  ــادة (واألوراق املوثق ــ (ظــروف احلــبس ، و)٥٥امل ــات  ). ٥٦ ادةامل ــاك إجــراءات ومتطلب وهن
 ٢١املــادة ، مثــل املطلــوبنيبــدول الكومنولــث مبوجــب قــانون تــسليم  خاصــة إضــافية للتــسليم 

 القـبض   بشأن اإلجراءات الـيت تلـي      (٢٢ املادة، و )على األشخاص  القبض   بشأن إصدار أوامر  (
  ).على الشخص

ولة عـن   ؤالعام، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون املعنيـة، الـسلطة املـس           النائب  ويكون مكتب   
 قُدم طلب تـسليم واحـد يف قـضية تتعلـق            ٢٠١١ عاميف  و. التسليم واملساعدة القانونية املتبادلة   

  .االستجابة للطلب بعدبالفساد، ومل تتم 
) ولـيس احملتجـزين   (نقل األشـخاص الـصادر ضـدهم أحكـام          املدانني مسألة   ويتناول قانون نقل    

أن  مـن قـانون الـسجون علـى         ١٤٠املـادة   مـن   ) ١(وتنص الفقـرة    . بني زامبيا والدول األخرى   
 يف همجنلبـاقي مـدة سـ   احملتجـزين يف اخلـارج   الداخلية اسـتكمال الرعايـا الـزامبيني    يطلب وزير   

 مـن قـانون املـساعدة القانونيـة علـى           ٢٦املـادة   ركـز   تكمـا   .  وعلى أن يسمح هلم بذلك     زامبيا،
  .يف زامبياينفذون أحكاماً بالسجن نقل احملتجزين الذين 

    
    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

ال يوجــد ســجل (دات بـصورة عامــة، تــستند املــساعدة القانونيــة املتبادلـة يف زامبيــا علــى املعاهــ  
 بقـانون املـساعدة القانونيـة يتـضمن قائمـة بالـدول       اً ملحقـ هبذه املعاهدات، ولكن هناك جدوالً    

ــي      ــوب األفريق ــع دول اجلن ــصورة خاصــة، م ــة املوجــودة، وب ــات الثنائي ــاًء)واالتفاق ــى ، وبن  عل
تـشترط  ا  أحكامـ الوطنيـة   وتتضمن التشريعات   . ترتيبات خمصصة قائمة على مبدأ التعامل باملثل      

  .ازدواجية التجرمي كشرط ملنح املساعدة
علـى  املتبادلـة   من قانون مكافحة الفساد على سريان قانون املساعدة القانونية      ٧٣املادة  نص  تو

حيـددها النائـب   قـد  الشروط الـيت  "املساعدة القانونية املتبادلة ويشمل قانون   . اجلرائم الواردة به  
تقدميـه   ةي يتوجب على الدول األجنبية استخدامه وطريق       الطلب الذ  شكل، و )٨املادة  " (العام

، )) ه()٢(املــادة الفرعيــة : ، مبــا يف ذلــك رغبــات الدولــة األجنبيــة املتعلقــة بالــسرية  ١٠ املــادة(
، وعمليــات التفتــيش واحلجــز يف التحقيقــات األجنبيــة أو )١١املــادة (ورفــض طلــب املــساعدة 

ــة املتعلقــة با   ــاة غريهــا مــن اإلجــراءات األجنبي ، )١٤املــادة ( التفتــيش أوامــر، و)١٣املــادة (جلن
املـشتبه  الـشخص   مكـان تواجـد     "، مع قصرها على مـا إذا كـان          )٢٠املادة  (وأوامر مجع األدلة    

ــا   ــل زامبيـ ــة داخـ ــه للجرميـ ــادة " (يف ارتكابـ ــارج   ))ب()١)(٢٠(املـ ــة إىل اخلـ ــال األدلـ ، وإرسـ
  ).٤٤ املادة(واحلصانة ) ٢٢ املادة(
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ويف الظـروف العاجلـة، ميكـن       . العام الـسلطة املركزيـة    النائب   يكون مكتب    وكما ذُكر أعاله،  
وقُـدمت أمثلـة علـى      ). نتربـول اإل(إرسال املراسالت عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية         

 تفاقيـة االاسـتخدم   زامبيـا طلبـاً   تلقَّـت كمـا  أرسلتها زامبيـا،   املتبادلة  طلبات للمساعدة القانونية    
باسـتخدام مبـدأ    املتبادلـة يف إطـار خـاص         للمـساعدة القانونيـة      طلـبٌ كما ُوجِّـه    . اًي قانون اًأساس

  .املعاملة باملثل
وينطبــق هــذا علــى ( مــن قــانون مكافحــة الفــساد فحــص الــدفاتر املــصرفية ٥٢املــادة شترط تــو

كمــا أُكــد أيــضا علــى    ).  مــن القــانون ٧٣للمــادة  وفقــاًاملتبادلــة طلــب املــساعدة القانونيــة   
ــة   الــس أن ــرفض طلــب املــساعدة القانوني ــةرية املــصرفية ال ُتعــد ســببا ل ــانون  .  املتبادل ويــشمل ق

ــة    ــضا علــى املــساعدة القانوني ــق أي ــةاملــصادرة، املنطب ــة أمــور  املتبادل عــن البحــث : ، ضــمن مجل
ــشبوهة وضــبطها املمتلكــات  ــر   امل ــة وأوام ــتحفظ املؤقت ــر ال ــستندات القــضائية؛  ؛ وأوام ــراز امل إب

ملتعلقة باجلرائم األجنبية اخلطرية، وهي اجلرائم اخلطرية ضـد قـانون بلـد أجـنيب           التفتيش ا وأوامر  
  ).٦٣ و٥٢ و٤٠املواد (
    

 ٤٨املواد (التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحري اخلاصة 
  )٥٠ و٤٩و
  

 بـني  ت االتـصاال  سرييـ ولة عـن نقـل املعلومـات وت       ؤأبلغت وزارة اخلارجية املستعرضني أهنـا مـس       
 اتطلبـ الكما ُتبقي الوكاالت املتخصـصة املتعاملـة يف         . سلطات إنفاذ القانون الدولية والزامبية    

  .الوزارة على علم مبا يتم
الشرطة يف اجلنوب األفريقي الـيت تيـسر تبـادل املعلومـات            أجهزة  وأُشري إىل منظمة التعاون بني      

 فيمــا نتربولعلــى حــني ُيــستعان بــاإل. ب األفريقـي املتعلقـة بالفــساد أو غــسل األمــوال يف اجلنــو 
وأُبلغ املستعرضون عـن اسـتخدام ترتيبـات خمصـصة إلجـراء التحقيقـات،              . يتجاوز هذه املنطقة  

  .تفاقية كأساس قانوين ملثل هذا التعاوناالوإن كان ميكن أيضا استخدام 
. نتربـول فريقي واإل  األ رؤساء الشرطة يف اجلنوب   بني   التعاون اإلقليمي وزامبيا عضو يف منظمة     

  .ها الوطنيةوتتم التحقيقات املشتركة يف زامبيا وفقا لقوانين
أحكام الفصل الرابع من قـانون مكافحـة        بناًء على   وُتنفذ جلنة مكافحة الفساد عمليات املراقبة       

إىل الفقـرة املـذكورة     وال توجـد إشـارة يف       . ٤٧املـادة   من  ) ٢(الفساد، مبوجب الفقرة الفرعية     
أحيانـا بعمليـات املراقبـة للتأكـد مـن          يقومـون   رجال الشرطة   يف حد ذاهتا، لكن     " مراقبة "كلمة
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 جلنـة مكافحـة الفـساد حاليـا وحـدة حتقيقـات       ُتنـشئ و. إخبارية بشأن التماس رشـوة أو رشـوة      
  .تتخصص يف عمليات املراقبة ومجع االستخبارات، ضمن أمور أخرىسوف خاصة، 

    
     التنفيذالتحديات اليت تواجه  - ٢- ٢- ٢ 

 عـددا مـن     ٢٠١٠ وخطتها التنفيذية لعـام      ٢٠٠٩الوطنية لعام   مكافحة الفساد   سياسة  أوردت  
ــا     ــز التعــاون الــدويل لزامبي ــة أمــور، تعزي ــاول، ضــمن مجل ومــع مراعــاة اجلهــود  . التحــديات تتن

  :املستمرة اليت تبذهلا زامبيا، وضع املستعرضون التوصيات التالية
يف حــال انتفــاء ازدواجيــة التجــرمي يف اجلــرائم     املطلــوبني  النظــر يف الــسماح بتــسليم    •  

، وأن تنظر زامبيا يف إمكانيـة اسـتخدام االتفاقيـة كأسـاس قـانوين               املستندة إىل االتفاقية  
  لتيسري التعاون الدويل؛

 مـن   ٩اإلثبـات متاشـيا مـع الفقـرة         متطلبـات   لتبسيط  املطلوبني  تعديل تشريعات تسليم      •  
يـة، وضـمان املعاملـة العادلـة هلـؤالء األشـخاص يف مجيـع مراحـل                 تفاقاال مـن    ٤٤املادة  

عبـارة  ليـشمل  املطلـوبني   من قانون تسليم ٣٢مبوجب املادة   وأيضا  (إجراءات التسليم   
  ؛") السياسيةاآلراء أو العرقنس أو اجلعلى أساس "

ن أ غري ما سبب سـوى    لاملتبادلة  ضمان عدم رفض التسليم أو طلب املساعدة القانونية           •  
  اجلُرم ينطوي على مسائل مالية، والتشاور قبل رفض الطلب؛

ــسعي   •   ــسري  ال ــة     ملواصــلة تي ــساعدة القانوني ــة إجــراءات امل ــادة فاعلي ــدويل لزي ــاون ال التع
، وتوسـيع    يف اجلرائم   الشخصيات االعتبارية  تورطخبصوص غسل األموال، و   (املتبادلة  
، والفعاليـة   ) املتبادلـة  اعدة القانونيـة   مـن قـانون املـس      ٢٠ املادة(عملية مجع األدلة    نطاق  

التـداول  يف تبليغ املستندات القـضائية والـسماح بعقـد جلـسات االسـتماع عـن طريـق                  
  بواسطة الفيديو، واستخدام األدلة االستخدام املزمع هلا؛

إخطــار األمــني العــام لألمــم املتحــدة بالــسلطة املركزيــة املختــصة باملــساعدة القانونيــة       •  
   استخدامها؛ليت جيباواللغة  زامبيا يفاملتبادلة 

ضمان عدم إخضاع الـشهود واخلـرباء وسـائر األشـخاص الـذين يوافقـون علـى تقـدمي                     •  
مــة أدلــة للتحقيــق أو املالحقــة القــضائية أو اإلجــراءات القــضائية يف إقلــيم الدولــة مقدِّ  

  تفاقية؛اال من ٤٦ من املادة ٢٧الطلب وفقا للفقرة 
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ارســة أو سياســة عامــة أو ترتيــب يــنظم إمكانيــة نقــل اإلجــراءات    النظــر يف اعتمــاد مم  •  
  اجلنائية إىل دولة طرف أخرى؛

تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القـانون يف زامبيـا باختـاذ تـدابري فعالـة للتعـاون مـع الـدول                        •  
، وتبـادل   االستقـصائية يف إجراء التحريات، واألساليب التحليليـة و      (األطراف األخرى   

تفاقيـة كأسـاس قـانوين    اال، مما قد يشمل أيـضا اسـتخدام   )ريهم من اخلرباء وغاملوظفني  
  .هلذا التعاون

    
    االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  - ٣- ٢- ٢ 

ــة لعــام  مكافحــة الفــساد  مــع مراعــاة سياســة   ــام  ٢٠٠٩الوطني ــة لع ــها التنفيذي ، ٢٠١٠ وخطت
املــشورة القانونيــة، ( مــن املــساعدات، تتــراوح بــني املــساعدة التــشريعية  طُلبــت جمموعــة كــبرية
ــدة  ــدويل   ) واملمارســات اجلي ــاء القــدرات، فيمــا يتعلــق بالتعــاون ال ــرامج بن ــشمل بعــض  . وب وت

  : اجملاالت اليت أوضحها فريق االستعراض ما يلي
 القــدرات الــسلطات املركزيــة، وزيــادة بــرامج بنــاء لــدى إنــشاء نظــام إلدارة القــضايا   •  

  لديها؛
مــساعدة وحــدة التحقيقــات اخلاصــة املؤســسة حــديثا يف جلنــة مكافحــة الفــساد علــى     •  

  .التخصص، ضمن مجلة أمور، يف املراقبة ومجع االستخبارات
  


