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     خالصة وافية  -اًثاني  
     زمبابوي    

  سي لزمبابوي يف سياق تنفيذ اتفاقية حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤّس: مقدِّمة  - ١  
   األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ،٢٠٠٤فربايـر   / شـباط  ٢٠يف  ) االتفاقيـة (وقَّعت زمبابوي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد          
 التنفيـذ بالنـسبة إىل زمبـابوي        حيِّـز ودخلـت االتفاقيـة     . ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٨وصدَّقت عليها يف    

 .٢٠٠٧أبريل / نيسان٧يف 

العـام  القـانون    و ة التـشريعي  أحكـام القـوانني    من الدسـتور الزمبـابوي، كانـت         ٨٩وعمال باملادة   
 ٢٠٠٦ت عـام     تعـديال  ُسـنَّت ذات الـصلة بالفـساد حـىت        علـى اجلـرائم     على حـد سـواء      تسري  

، اهلولنـدي منطبقـا   -، مل يعد القانون اجلنائي الرومـاين      منه ٣ للمادة   فوفقاً. على القانون اجلنائي  
 .وإن استمر االستشهاد بسوابقه القضائية

 مكافحـة الفـساد،     مفوضيةواملؤسسات املعنية مبكافحة الفساد يف املقام األول يف زمبابوي هي           
إدارة اجلــرائم ( يف وزارة الداخليــة، ومكتــب النائــب العــام االحتكــارووإدارة مكافحــة الفــساد 

، ومــدير النيابــات العامــة، وشــرطة مجهوريــة زمبــابوي، ووحــدة )االقتــصادية والتعــاون الــدويل
وتوجـد عـدة   . االستخبارات املالية، واملفتشية الوطنية للسلوك االقتصادي، وجلنة اخلدمة العامة 

 اجلهــات املعنيــة األخــرى الــسلطة القــضائية والربملــانيني  أجهــزة معنيــة بإنفــاذ القــانون، وتــشمل
 .واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم

 ٢٠١٣مـايو  / التنفيـذ يف أيـار  حيِّز دخل ولكنه وقت االستعراض،  الدستور اجلديد سارياً  ومل يكن 
 مفوضـية يات  ، واإلثـراء غـري املـشروع، وصـالح        الذمـة املاليـة    إقـرارات     يف أحكامـه   وهو يتناول 

ــة     ــى املعاهــدات الدولي ــصديق عل ــها، والت ــساد وواليت ــشمل . وجمــاالت أخــرى  مكافحــة الف وت
 .االحتكاروالتغيريات املؤسسية األخرى حلّ إدارة مكافحة الفساد 

وزمبــابوي عــضو يف فريــق شــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي املعــين مبكافحــة غــسل األمــوال،   
ــةواجلماعــة  يقــي، وشــبكة اجلنــوب األفريقــي املــشتركة بــني الوكــاالت     للجنــوب األفراإلمنائي

، ومنظمـــة التعـــاون )اإلنتربـــول(الســـترداد املوجـــودات، واملنظمـــة الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة  
 مكافحـة الفـساد بعـضوية       مفوضـية وحتظـى   . اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف اجلنوب األفريقي      
الدوليـة لـسلطات مكافحـة الفـساد، ورابطـة          حمفل اجلنوب األفريقي ملكافحة الفساد، والرابطة       

 .سلطات مكافحة الفساد يف أفريقيا
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     التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  
   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

   )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (املتاجرة بالنفوذ  والرشو    
" الوكيــل"، ويــشمل تعريــف "الــوكالء"اء  مــن القــانون اجلنــائي رشــو وارتــش١٧٠جتــرِّم املــادة 

األشـخاص  أنَّ  بيـد   .  شـخص يف القطـاع اخلـاص       املوظفني العموميني والربملانيني والقـضاة وأيَّ     
الذين يؤدون خدمات أو وظـائف غـري مدفوعـة للدولـة أو ملنـشأة عموميـة، كمـا هـو مـبني يف                        

تأصـل يف جرميـة الرشـو الغـرض          مفهوم الوكالـة امل    وحيّدد.  من االتفاقية، غري مشمولني    ٢املادة  
ــة   ــن اجلرمي ــه م ــل  "بأن ــشؤون املوكِّ ــصل ب ــة   "مت ــيس غــرض االتفاقي ــوم املوظــف  (، ول أي أن يق

وعـالوة  ). "بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسـته مهامـه الرمسيـة               "العمومي  
ــة غــري املــستحقة  (ة موضــوع الرشــوعلــى ذلــك، فــإنَّ  بــني الوكيــل يقتــصر علــى ترتيــب  ) املزّي

 . يتصل مبنصب املوظف العموميشأناً وليس واملوكِّل

 يف القطـاعني العـام واخلـاص وكـذلك          ة بصورة متـساوية علـى الرشـو       ١٧٠وبينما تنطبق املادة    
 عنـد  ظرفـا مـشدِّدا للعقوبـة     وارتـشائهم املتاجرة بالنفوذ، ميكن اعتبار رشو املوظفني العمـوميني     

 .احلكمإصدار 

 املـوظفني العمـوميني األجانـب أو         وارتـشاء   يف القانون اجلنائي رشـو     ة الرشو وال تتناول أحكام  
 .املوظفني يف املنظمات الدولية العمومية

    
   )٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال؛ اإلخفاء     

 عائـدات اجلرميـة     ولكـن تبـديل   تتسق معظم املواد ذات الصلة من القانون اجلنائي مع االتفاقية،           
 من القانون اجلنائي املساعدة الـيت يقـدمها شـريك يف إخفـاء       ٢٠٦ املادة   وتتناول. غري مشمول 

 .عائدات اجلرمية

مــصادرة مبوجــب قــانون " خطــرية "جنايــات الفــساد اجملرَّمــة يف زمبــابوي أفعــالل مجيــع وتــشكّ
وال ُيــشترط . اجلــرائم اخلطــرية وهــي بــذلك جــرائم أصــلية لغــسل األمــوالاألربــاح املتأتيــة مــن 

 جرمية أصلية لتوجيـه هتـم غـسل األمـوال، ويـسمح النظـام القـانوين يف                  علىسبقة  وجود إدانة م  
 .زمبابوي مبالحقة الغسل الذايت لألموال
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   )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع     
 واخلـاص علـى حـد        من القانون اجلنـائي علـى االخـتالس يف القطـاعني العـام             ١١٣تنطبق املادة   

جـرائم  وتتـضمن  . السرقة واالختالس ُيـستخدمان كمتـرادفني يف القـانون الزمبـابوي     نَّ  سواء أل 
السرقة االستيالء على املمتلكات بتبديلها، ويـشمل ذلـك األمـوال وسـائر املوجـودات املودعـة                 

ال ظرفـا   اعتبـار قيـام املوظـف العمـومي بـاختالس األمـو            وجيوز. ، أي التبديد  على سبيل العهدة  
 مــن القـانون اجلنـائي إســاءة   ١٧٤املـادة  أحكـام  م وُتجــرِّ. مـشدِّدا للعقوبـة أثنــاء إصـدار احلكـم    

 .استغالل الوظائف

 يف اعتمـاد    للنظـر وال جترِّم زمبابوي اإلثـراء غـري املـشروع، ولكنـها اختـذت خطـوات ملموسـة                  
وعـالوة علـى ذلـك،    .  إعـداد مدونـة سـلوك مقترحـة للربملـانيني          مـن هـذا القبيـل، مثـل       التدابري،  

صكوك الـ جيري اإلعداد لتشريع بشأن اإلثراء غري املشروع بغية مواءمة تشريعات زمبابوي مع             
 .مكافحة الفساديف جمال خرى األقليمية اإل
    

   )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
الوسـائل  وإن مل تـدرج      ها، أو إعاقـة سـري      العدالـة   مـن القـانون اجلنـائي عرقلـة        ١٨٤جترِّم املادة   
هـذه األفعـال يـشملها املفهـوم الواسـع          أنَّ   يف هذا الشأن، غري أهنا توّضـح       االتفاقية   اليت حددهتا 

عرقلـة موظـف    ( مـن القـانون اجلنـائي        ١٧٨وعالوة على ذلك، جترِّم املادة      . لعرقلة سري العدالة  
لتـدخل يف   ا)  بالتحقيقـات  املتـصلة اجلـرائم   ( من قانون منع الفـساد       ١٣وكذلك املادة   ) عمومي

 .سري العدالة
    

   )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     
 مـن القـانون     ٢٧٧ املـادة     أحكـام   من خـالل   يقر التشريع مساءلة الشخصيات االعتبارية جنائياً     

الـيت ميكـن    العقوبـات  كمـا حيـّدد  .  من قـانون اإلجـراءات واألدلـة اجلنائيـة       ٣٨٥اجلنائي واملادة   
 .اعتبارها مسؤولة عنهاجرمية ميكن  كل يها عنتوقيعها عل

    
   )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

مــن الفـصل الثالـث عـشر مـن القــانون     ) ١٩٨ إىل ١٩٥املـواد مـن   (اجلـزء األول  أحكـام  رِّم جتـ 
أو املـساعدة علـى ارتكاهبـا، سـواء قبـل وقوعهـا أو أثنـاء                 ارتكاب اجلـرائم     يفاجلنائي املشاركة   

اجلـزء  أحكـام   تنـاول   تو. معاونيهم يف مجيع اجلرائم   وشركاء اجلناة   بة  ارتكاهبا، وتنص على معاق   
 .الثاين املساعدة بعد ارتكاب اجلرائم
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 الــيت تطّبــق مــن القــانون اجلنــائي،  ١٨٩ املــادة جمــرَّم يف أحكــامالــشروع يف ارتكــاب جرميــة  و
 .جرمية ماالرتكاب يف حاالت التحضري ) التآمر (١٨٨باالقتران باملادة 

    
   )٣٧ و٣٠املادتان (حقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون املال    

 عاما ودفع غرامة تـصل      ٢٠ ملدة   هي السجن العقوبة القصوى على جرائم الفساد يف زمبابوي        
وال توجد عقوبـة إلزاميـة دنيـا        . ، وجيوز للقاضي أن حيكم هبما معاً       دوالر أمريكي  ٥ ٠٠٠إىل  

 تورط موظف عمومي ظرفـا      ويعترب،  متروك لتقدير القاضي  احلكم  و. فسادفيما خيص جرائم ال   
فيمــا خيــص للعقوبــة  دنيــا غــري تقديريــة وضــع حــدودوقــد تنظــر زمبــابوي يف . مــشدِّدا للعقوبــة
 .تراجع الغرامات القصوى املقررةقد جرائم الفساد و

الزمبــابوي، ســوى  مــن الدســتور ٣٠وال تنطبــق احلــصانة الرئاســية، املنــصوص عليهــا يف املــادة 
 حتمـي امتيـازات النـّواب       مـن الدسـتور    ٤٩املادة  أنَّ  ورغم  . على الرؤساء املوجودين يف احلكم    

 .عنهم امتيازاهتم، فقد أُسقطت الربملانيني

 ٣٠ مـن املـادة   ٣وحيظى النائب العام مبجموعة واسعة من الصالحيات التقديريـة وفقـا للفقـرة          
 حقـاً  مـن قـانون اإلجـراءات واألدلـة اجلنائيـة الكفالـة        ١١٨-١١٦ املـواد    وَتعتـرب . من االتفاقيـة  

ــهم ال ميكــن   ــه إالَّ لكــل مت ــة   أنَّ  إذا رأت احملكمــة أن حيــرم من ذلــك يــصب يف مــصلحة العدال
 .وكذلك يف بعض قضايا تسليم املطلوبني

ــو عــن      ــرئيس صــالحية العف ــابوي، ميلــك ال ــك يف    أيِّ ويف زمب ــا يكــون ذل ــادة م شــخص، وع
.  األحكـام  ختفيـف  كـذلك    وجيوز لـه  سوء احلالة الصحية،    من  يعاين فيها السجني    احلاالت اليت   

 .ويقوم الرئيس بذلك بانتظام وفقا لقانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية

وميكن إيقاف املوظفني العموميني عن العمل عنـدما خيـضعون للتحقيـق أو ُيـشتبه يف ضـلوعهم                  
ــبني    جــرائميف  ــو م ــا ه ــساد، كم ــك الف ــا يف ذل ــام   ، مب ــة لع ــة العمومي ــوائح اخلدم . ٢٠٠٠ يف ل

 يصبح غري مؤهل علـى      بارتكاب جناية  شخص يدان     أيَّ ، فإنَّ  التنظيمية  اللوائح تنصوحسبما  
 املـوظفني   تنظم تـصرفات  السلوك  لقواعد   مدونات   وتوجد.  العمومية لشغل الوظائف حنو دائم   

 .العموميني يف زمبابوي

بـأداء مهـام    جراءات واألدلة اجلنائية، احلكم على اجلنـاة         من قانون اإل   ٣٣٦ املادة   وجتيز أحكام 
إصـالحياً يف هـذا الـشأن        اً برناجمـ   احلكومـة مـؤخراً    استهلتوحتقيقا هلذه الغاية،    .  اجملتمع خلّدمة

وعـالوة علـى ذلـك،      .  اجملتمـع  اخلدمات اليت حيتاجهـا    للمحكمة الستكمال    يف املراحل السابقة  
 . تدار بالتنسيق مع منظمات غري حكوميةاجملتمعيف عادة الدمج إلهناك بعض برامج 
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 وهيئــةاملــصرف املركــزي الزمبــابوي أنَّ وبــشأن التعــاون مــع ســلطات إنفــاذ القــانون، لــوحظ  
 صـندوقاً للمـبلغني عـن اجلـرائم     ٢٠٠٣ديـسمرب  /الوطنية قـد أسـسا يف كـانون األول     اإليرادات  

علـى  شجع  يـ  قطـاع األعمـال و      مالية للكشف عن املمارسـات الفاسـدة يف        لكي يقّدم مكافآت  
وعـالوة علـى ذلـك، تتـضمن املبـادئ اإلرشـادية       . اإلبالغ عن حاالت غسل األمـوال والفـساد      

 أو   مـع الـسلطات     تعـاون اجلنـاة    يف حـال  إلصدار األحكام مبادئ مـن أجـل ختفيـف األحكـام،            
 يف  كما ميكن مـنح الـشركاء احلـصانة مـن املالحقـة القـضائية             .  وحاالت أخرى  اإلقرار بالذنب 
 .تلك احلاالت

    
   )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلّغني     

ميكن من حيث املبدأ أن تندرج محاية الشهود ضمن نطاق تدابري محايـة الـشهود املستـضعفني،              
. اجلرائم ذات الـصلة بالفـساد علـى وجـه التحديـد       بـ  خاصـة  زمبابوي ال توفر حاليا محايـة        لكن

ساد اللجنــة صــالحيات لتــوفري احلمايــة لألشــخاص الــذين  وميــنح قــانون مفوضــية مكافحــة الفــ 
ــساد   ــات الفـ ــساعدون يف حتقيقـ ــادة  . يـ ــرِّم املـ ــدخل يف    ١٤وجتـ ــساد التـ ــع الفـ ــانون منـ ــن قـ  مـ

ــشهود      . التحقيقــات ــة ال ــشأن محاي ــشريعات ب ــك، جيــري اإلعــداد إلصــدار ت وعــالوة علــى ذل
سمح تـ رامج محايـة الـشهود      بـ إمكانيـة تنظـيم     كما ُتستكشف على الصعيد اإلقليمـي       . واملبلِّغني

 .بنقل الشهود عرب احلدود

 القـضائية ويف احملكمـة      الـدوائر  احتياجـات الـضحايا يف مجيـع         لتلبيةوقد أقامت زمبابوي مرافق     
 أن يــدلوا بــشهاداهتم يف غــرف منفــصلة ملحقــة املعّرضــني للخطــرالعليــا حيــث ميكــن للــشهود 

كمــا توجــد . نيــا إىل داخــل قاعــة احملكمــة شــهاداهتم إلكتروجمهــزة مبعــدات تتــيح نقــلباحملــاكم 
 يف املستـشفيات ولـدى أجهـزة        املعّرضـني للخطـر   مرافق منفصلة لالستماع لـشهادات الـشهود        

وعالوة على ذلك، ميكن لألحداث أن يدلوا بشهاداهتم حتـت إشـراف وتوجيـه أحـد                . الشرطة
احملكمـة هـي اجلهـة الـيت      أنَّبيـد   .  قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      على النحو الذي حيّدده   الوسطاء،  

 . أن يستفيد من التدابري املذكورة أعالهالشاهد معّرضاً للخطر ومن حقهتقرر ما إذا كان 
    

   )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السّرية املصرفية     
 استــصدار أمــر مــصادرة بعــد اإلدانــة يف القــضايا   الدولــة تلقائيــاًتطلــب ســلطاتيف زمبــابوي، 

وتكـون  . اجلـرائم اخلطـرية   )  املتأتيـة مـن    مـصادرة األربـاح   ( مـن قـانون      ٨نائية مبقتضى املـادة     اجل
وبينمـا  .  مـن القـانون نفـسه      ٢٤املصادرة ممكنة أيضا من دون حماكمـة أو إدانـة مبقتـضى املـادة               

تتناول التشريعات صالحية مصادرة املوجودات اليت تعادل قيمتها قيمة العائدات اإلجراميـة             ال
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 إشـكاليات مـن    يثـر  هـذا مل     نَّ، فـإ  ) أِلـف  ٦٢املـادة    (ةتثناء حالـة املـصادرة يف قـضايا الرشـو         باس
 . من القانون٢٤الناحية العملية عند تطبيق املادة 

 ١٣ولدى مفوضية مكافحة الفساد صالحيات إلجراء عمليات تفتيش وضـبط مبقتـضى املـادة              
 الـشرطة ويـصاحبه أحـد       ملفوضـية بشرط أن خيطر موظـف ا     من قانون مفوضية مكافحة الفساد      

ضـابط  "ومن شـأن توسـيع نطـاق تعريـف     . ضباطها لدى عملية التفتيش أو الدخول أو الضبط     
 إجــراء املفوضــية أن تتــوىل املفوضــيةيف قــانون املــصادرة حبيــث يــشمل أيــضا مــوظفي " الــشرطة

 .عمليات التفتيش والضبط على حنو مستقل يف مجيع الظروف

 املوجــودات  عــنلتفتــيشل جمموعــة مــن الــصالحيات الواســعة  نيابــةووكــالء الولــدى الــشرطة 
ولــدى وحــدة االســتخبارات املاليــة يف املــصرف املركــزي الزمبــابوي صــالحيات        . وتعقّبــها

 مـشبوهة ملـدة تـصل إىل سـبعة أيـام،      بالغات تفيد بأهنا اليت قُدمت للمعامالتالتجميد املؤقت  
 .وإن مل ُتستخدم هذه الصالحية سوى نادرا

على الرغم من عدم اإلشارة بصورة مباشرة إىل صالحية جتميد املوجـودات احملوَّلـة أو املبدَّلـة                 و
.  مــن قــانون املــصادرة يف هــذه الظــروف  ٢٤يمكن تطبيــق املــادة فــأو ضــبطها أو مــصادرهتا، 

 مـن   ١٠ و ٥ باحلمايـة مبوجـب املـادتني        الغـري  مصادرة املزايا، وحتظى مصاحل      ١٥وتتناول املادة   
 .املصادرةقانون 

 حتــديات أمــام التحقيــق يف جــرائم الفــساد ومالحقــة   وال تــشكل مــسائل الــسّرية املــصرفية أيَّ 
وال توجد حاجة ألمر من احملكمة كي تطّلع مفوضية مكافحـة الفـساد وغريهـا مـن                 . مرتكبيها

الــسلطات املعنيــة بــالتحقيق علــى الــسجالت املاليــة واملــصرفية أثنــاء مرحلــة التحقيــق، مبوجــب  
 من قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية الـذي ينطبـق أيـضا علـى اإلجـراءات اجلنائيـة                  ٢٨٨ادة  امل

 .بغرض توفري األدلة
    

   )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
ورغــم أهنمــا .  مــن قــانون اإلجــراءات واألدلــة اجلنائيــة فتــرة التقــادم ١٦٠ و٢٣حتــدِّد املادتــان 

 هـذا مل يـشكل عراقيـل         عامـا، فـإنَّ    ٢٠ملقررة يف قضايا الفـساد وقـدرها         املدة ا  جتيزان تعليق  ال
 .من الناحية العملية

ــصادرة يف       ــسابقة ال ــة ال ــات يف أحكــام اإلدان ــة اإلثب ــابوي عــادة بأدل وال تأخــذ احملــاكم يف زمب
ــا يف    ــصوص عليهـ ــاالت املنـ ــتثناء احلـ ــارج باسـ ــن  اخلـ ــادتني مـ ــانون  ٣٢٧ إىل ٣٢٣ املـ ــن قـ  مـ

لة اجلنائية اليت ترهن القبول مبا إذا كانت اإلدانـة الـسابقة عنـصرا أساسـيا مـن                  اإلجراءات واألد 
 .عناصر اجلرمية اليت ُيتهم الشخص بارتكاهبا
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   )٤٢املادة (الوالية القضائية     
يتـسع نطاقهـا لتـشمل اجلـرائم     الـيت   من القانون اجلنائي الوالية القضائية اإلقليميـة         ٥ املادة   حتّدد

 وهـي تنطبـق علـى احلـاالت الـيت يرتكـب فيهـا             . نت السفن والطائرات الزمبابوية   املرتكبة على م  
 . ملبدأ التأثريات الضارة وفقاًضد مواطن زمبابوي آخر يف اخلارججرمية مواطن زمبابوي 

الـيت  التحـريض أو التـآمر      أعمـال    من القانون اجلنائي الوالية القضائية على        ١٩١وتتناول املادة   
 بــاالقتران بأحكــام وهــي تطبــق، هابوي مــن أجــل ارتكــاب جرميــة داخلــ زمبــإقلــيمخــارج تــتم 

اليت تـشمل اجلـرائم     ) مصادرة األرباح ( من قانون اجلرائم اخلطرية      ٢ يف املادة    التعاريف الواردة 
 .األصلية املرتكبة خارج زمبابوي

 ٦ و ٣ادتـان    امل هبـا  تسمح   يف احلاالت اليت   مواطنيها، وهي تقوم بذلك فعال،       تسليم زمبابوي   وجتيز
 . القضايا اليت ال تسلِّم فيها مواطنيهاعلى القضائية بواليتهامن قانون تسليم املطلوبني، وحتتفظ 

 كعـرف   ، جتري زمبابوي مشاورات مع دول أخـرى        للتسليم  طلب رمسي  حالة عدم تقدمي  ويف  
 م أحكـا  عندما تطّلع علـى حتقيقـات أو إجـراءات أجنبيـة ذات صـلة مبـا يتماشـى مـع            معمول به 

 ).املساعدة القانونية املتبادلة( اجلنائية املسائل من قانون ٩املادة 
    

   )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
تتيح أحكام تشريعية، مثل قانون املصارف وقانون الشركات، سحب التراخيص من األشخاص            

 إداريـة  جـزاءات خبارات املالية أن تفـرض  وعالوة على ذلك، ميكن لوحدة االست     . املدانني جبرائم 
. فرض غرامات وسحب التراخيص   و رسائل تطلب اختاذ إجراءات تصحيحية       بني توجيه تتراوح  
 جملـس  الـيت مينحهـا  إلدراج يف القائمة الـسوداء، لكـن يقتـصر تطبيقـه علـى العقـود            ل نظام   ويوجد

 ). دوالر أمريكي٥٠ ٠٠٠عادة فيما يزيد على (املشتريات احلكومية 
    

   )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد  (اهليئاتالتنسيق فيما بني و السلطات املتخصصة    
 هبــدف مكافحــة ٢٠٠٥أنــشئت مفوضــية مكافحــة الفــساد مبوجــب تعــديل دســتوري يف عــام  

 األمـور يف    تـسيري  وغريهـا مـن املخالفـات يف         السلطةالفساد والسرقة والتبديد وإساءة استغالل      
 الدائمـة   والـنظم لـرئيس املفوضـني بالتـشاور مـع جلنـة القواعـد             ويعني ا . القطاعني العام واخلاص  

 وميكن التجديـد للمفوضـني والـرئيس       ثالثة أعوام،    ملدة، وُيعيَّن رئيس اللجنة     للعمل ملدة عامني  
 املفوضـية ولـيس لـدى     .  يف هـراري   دوائـر   موظفا يف ست   ٥٧لدى اللجنة حاليا    و. ملرة واحدة 

وتتعـاون  . وإن كانت تلك الصالحيات مفيـدة لعملياهتـا       صالحية إلجراء املالحقات القضائية،     
 . مع أجهزة إنفاذ القانون األخرى يف القيام بعمليات التفتيش والضبطاملفوضية
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 قـوانني مكافحـة     تـدعيم  ضـمان    هـو االحتكار يف وزارة الداخلية     ودور إدارة مكافحة الفساد     و
فوضــية مكافحــة الفــساد، مل بــسياسات مناســبة وكفالــة أوضــاع عمــل ومــوارد مالئمــة الفــساد

وتتــوىل إدارة مكافحــة الفــساد . وتقــدمي املــشورة بــشأن املــسائل الرئيــسية املتعلقــة بالــسياسات 
أن توقـف بـصفة مؤقتـة        أيـضا    ولكن حيق هلـا   االحتكار أساسا التحقيق يف الشكاوى الواردة،       و
 . غري مشروعفعل يف انطوائه على  نشاط معني عند االشتباهأيَّ

ــساد     وتوجــد عــدة و  ــابوي تتعامــل مــع مكافحــة الف ــة زمب . حــدات خاصــة يف شــرطة مجهوري
وعلـى الـصعيد   .  جرمية خطرة٤٠وتصنِّف الشرطة الفساد من بني اجلرائم العشر األوىل ضمن   

كـذلك مدونـة    وضـعت   مـع الفـساد، و    املطلـق   الداخلي، أرست الشرطة سياسة عـدم التـسامح         
وميكـن اختـاذ   . ب معيـشة ضـباط الـشرطة   سـلوك تتـضمن إجـراء عمليـات تـدقيق ألسـالي          قواعد  

وتوجــد مكاتــب . إجــراءات تأديبيــة داخليــة ضــد املــوظفني بــالتوازي مــع التحقيقــات اجلنائيــة  
 .شكوى لإلبالغ عن الفساد يف مجيع إدارات ومكاتب قوة الشرطة

بـني الـشرطة، ومتـنح املـادة        و  بينـها  التنسيقضرورة  وينص قانون مفوضية مكافحة الفساد على       
وتــشترك اللجنــة والــشرطة يف معظــم .  التنــازعحــاالتنائــب العــام صــالحية التــدخل يف  ال١٣

 .عمليات التفتيش والضبط، مبا يف ذلك التحقيقات املشتركة

لـدى املـصرف    ) وحدة االستخبارات املالية  (وتكمِّل مفتشيةُ االستخبارات املالية وقسم التقييم       
وتتعــاون .  موظفــا١٦ولــدى الوحــدة حاليــا . واملفوضــية الــشرطةَ  جهــوداملركــزي الزمبــابوي

الوحدة مع مجلة جهات، منها شرطة مجهورية زمبابوي، ومفوضية مكافحة الفساد، ومكتـب             
، واملفتشية الوطنية للسلوك االقتـصادي يف وزارة املاليـة،          الوطنية اإليرادات   وهيئةالنائب العام،   

 .وتوافيها باملعلومات ذات الصلة

 لـوائح اخلدمـة العموميـة       التجـاوزات مبقتـضى    اإلبـالغ عـن      العمـوميني املـوظفني   ومن واجبـات    
 املـصرف  ومع هـذا، وضـع  اإلبالغ عن الفساد، باملواطنني ، ولكن القانون ال يلزم      ٢٠٠٠لعام  

ولــدى الــشرطة .  الــشكاوى مــن اجلمهــورلإلبــالغ مــن أجــل تلقــياملركــزي الزمبــابوي نظامــا 
ومـن حيـث الـشراكة مـع        .  يعمالن على مدار اليوم    نظامان لإلبالغ ومفوضية مكافحة الفساد    

 أن يتقـدموا    جييـز لألفـراد العـاديني     ، تتقيد شرطة مجهورية زمبابوي مبيثاق خدمة         العام اجلمهور
 أفـرادا مـن     تـضم  الـيت    املعنيـة باجلرميـة   الشرطة جزء مـن اللجنـة االستـشارية         أنَّ  كما  . بشكاوى

 بـشأن  للتوعيـة كمـا أهنـا تـدير محـالت     . خمّصـصة للجمهـور  اجلمهور وتـدير صـناديق شـكاوى     
 .اجلرمية والفساد
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   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  ٢- ٢  
إمجاال، ميكن تسليط الضوء على ما يلي من التجارب الناجحـة واملمارسـات اجليـدة يف تطبيـق                  

 :الفصل الثالث من االتفاقية

راحـل  املاص، وقـد بلغـت      جيري إعداد مدونـة وطنيـة حلوكمـة الـشركات للقطـاع اخلـ               •  
 . يف عملية النظر واملناقشةاألخرية

.  جلنـة للخدمـة العموميـة   ٧٣عددها  البالغ من مناطق زمبابويإدارية لدى كل منطقة      •  
ــة وتــستعرض ــها، وتوجــه   اللجن ــنظم القائمــة أو تراجــع عمل  التوصــيات املناســبة إىل  ال

بعـض   املثـال، قـدمت املـشورة إىل     فعلى سبيل . املسائل املتعلقة بنظمها  األجهزة ملعاجلة   
مراجعتــها  العامــة يف عملياهتــا اســتنادا إىل  األمــوالدارة إلجهــزة لألخــذ بــإجراءات  األ

 .اجلمهور العام الفساد من  بشأنكما تتلقى جلنة اخلدمة العمومية شكاوى. لنظمها

إحلــاقهم  شــرطة مجهوريــة زمبــابوي تــدريبا علــى مكافحــة الفــساد لــدى ضــباطيتلقــى   •  
كمـا  .  ومن خالل حلقات عمل ُتعقد كـل ثالثـة أشـهر تعـاجل مـسائل الفـساد                 اخلدمةب

 .تشمل اختبارات الترقّي سؤاال عن الفساد
    

   ، حيثما انطبق ذلك التنفيذاليت تواجهالتحديات   - ٣- ٢  
 : تدابري مكافحة الفساد القائمة بالفعلقوةميكن للخطوات التالية أن تزيد من 

 قـانون   يف التشريعية ذات الصلة بالفساد      كل املسائل ظر زمبابوي يف جتميع     إمجاال، اقُترح أن تن   
 . تعزيز التنسيق بني املؤسسات املختلفةسبلواحد إلعداد إطار قانوين شامل وكذلك دراسة 

وبصورة خاصة، ميكـن لزمبـابوي أن تـستفيد مـن اعتمـاد مـا يلـي مـن تـدابري تـشريعية وتـدابري                        
 :أخرى ذات صلة

 يف أحكــام القــانون املتعلقــة بالرشــوة مــن حيــث وفائهــا بــالغرض املنــشود   رصــد تطبيــق  -١
القضايا اليت تتعلق مبوظفني عموميني؛ وإذا مل تفّسر السلطة القضائية القـانون علـى هـذا                 

  تشريعية تتسق مع االتفاقية؛إدخال تعديالتالنحو يف القضايا املقبلة، فيجوز النظر يف 

خــدمات أو وظــائف غــري مدفوعــة للدولــة أو ملنــشأة  األشــخاص الــذين يــؤدون مشــول  -٢
 ؛ بأحكام القانون يف هذا الشأنعمومية

للموظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة       ) واالرتشاء( الرشو   مشول  -٣
 ؛ بأحكام القانون يف هذا الشأنالعمومية



 

V.13-84499 11 
 

  CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.17 

 يف القضايا املقبلـة مبـا        بشأن املتاجرة بالنفوذ لضمان زيادة اليقني القانوين       وضع أحكام   -٤
 يتسق مع االتفاقية؛

  على املوظفني العموميني الرفيعي املستوى؛الذمة املالية يطبقإرساء نظام إلقرارات   -٥

 كجــرائم تعامــل جــرائم الفــساد قيــد النظــر يف زمبــابوي جــرائم خطــرية حبيــث  اعتبــار  -٦
 غسل األموال؛لأصلية 

اجلنائي لردع الشخـصيات االعتباريـة عـن الـضلوع          زيادة الغرامات احملددة يف القانون        -٧
 يف الفساد؛

 مـن االتفاقيـة، وخـصوصا       ٣٠ مـن املـادة      ١بذل جهود لضمان التنفيذ املستمر للفقرة         -٨
 ؛املقّررة يف هذا الشأن والغرامات باحلد األدىن للعقوبةفيما يتعلق 

   الـذين أدينـوا جبــرائم   التــشجيع علـى إعـادة دمـج األشــخاص    الراميـة إىل تعزيـز التـدابري     -٩
 يف اجملتمع؛

 املتأتيـة مـن اجلرميــة   العائـدات  بتبـديل اختـاذ خطـوات لتوضـيح التـشريعات ذات الـصلة        -١٠
 والعائدات املختلطة، وكذلك املصادرة القائمة على القيمة؛

يف قـانون املـصادرة حبيـث يـشمل أيـضا مـوظفي        " ضـابط الـشرطة   "توسيع نطاق مـصطلح       -١١
 لفساد للسماح هلم بإجراء عمليات التفتيش والضبط على حنو مستقل؛مفوضية مكافحة ا

محاية الشهود واخلرباء والضحايا يف القضايا ذات الصلة بالفساد، وحتديدا فيمـا خيـص                -١٢
 مشروع القانون بشأن محاية الشهود واملبلِّغني؛

الختــاذ نني رمسيــاً بأمســاء املــدا ســلطات مــنح التــراخيص إبــالغاختــاذ تــدابري مــن أجــل    -١٣
  سحب التراخيص واإلدراج يف القائمة السوداء؛لمشمبا قد ياإلجراء املناسب، 

استمرار االهتمام بالتبادل التلقـائي للمعلومـات بـني سـلطات إنفـاذ القـانون يف قـضايا                    -١٤
 الفساد؛

 . عن الفسادالعمل على تشجيع اجلمهور العام على اإلبالغمواصلة   -١٥

ية مواصلة االهتمام مبكافحة الفساد يف القطاع اخلاص وختصيص املـوارد           وجرى التأكيد على أمه   
لذلك من جانب أجهزة مكافحة الفساد ذات الصلة يف زمبابوي، وخصوصا مفوضـية مكافحـة               

 .يف وزارة الداخلية االحتكاروالفساد، وشرطة مجهورية زمبابوي، وإدارة مكافحة الفساد 



 

12 V.13-84499 

 

CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.17  

 وتقـدمي التـدريب املناسـب لتعزيـز قـدرات املـوظفني             وعيـة الالزمـة للت  نقص املـوارد    أنَّ  ولوحظ  
ومـن أجـل معاجلـة هـذه        .  الشعور بعدم الثقة يف بعض مؤسسات العدالة اجلنائية        إثارةأسهم يف   

 :املسألة، يوصى مبا يلي

، عـن   احملليـة بناء قدرات املوظفني يف مؤسسات العدالة اجلنائية، وخصوصا يف األقـاليم          -١
 .جه اخلصوصطريق التدريب على و

احملليـة علـى     يف األقـاليم      يف العمـل    الالمركزيـة  مبدأ مفوضية مكافحة الفساد     أن ترسي   -٢
 . األولويةسبيل

 العمــل علــى التوعيــة   األولويــة، علــى ســبيل  مفوضــية مكافحــة الفــساد،   أن توصــل  -٣
 بـاجلهود   بوظائفها وزيادة الشفافية وتيسري اإلبالغ عن الفـساد، وزيـادة ثقـة اجلمهـور             

 .كافحة الفساد، بوسائل منها موقعها الشبكيملبذولة ملا
 مفوضية مكافحة الفساد وشـرطة مجهوريـة زمبـابوي محـالت للتوعيـة العامـة،                أن تبدأ   -٤

 .بالتعاون مع اجلهات املعنية األخرى، مبا فيها اجملتمع املدين
ساد املعتمـدة   بالسياسة الوطنيـة ملكافحـة الفـ   للتوعية زمبابوي يف مدى احلاجة أن تنظر   -٥

 علـــى املـــستويات العليـــا احلاليـــة إنفـــاذ التـــدابري  العمـــل علـــى لتعزيـــز٢٠٠٤يف عـــام 
 .رؤساء األجهزةلدى للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكذلك 

 زمبـابوي يف إمكانيـة تعزيـز دور مفوضـية مكافحـة الفـساد مـن خـالل جعـل                     أن تنظر   -٦
 مـن  وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ    .  املوجهـة إليهـا    لمؤسـسات ل إلزاميـة    املفوضـية توصيات  

 .عمل املفوضية والتفتيش والضبط أن تعزز القبضشأن صالحيات 
 قـدرهتا   لتعزيـز  إليهـا    وكالء نيابة  أو إعارة    النيابة العامة  بعض صالحيات     املفوضية منح  -٧

 .على حماربة الفساد بفّعالية
    

   دِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية اليت ُح،االحتياجات من املساعدة التقنية  - ٤- ٢  
من املساعدة التقنية أن تساعد زمبـابوي علـى تطبيـق االتفاقيـة علـى حنـو            لألشكال التالية   ميكن  

 :أكثر مشوال

 .الدروس املستفادة/ص للممارسات اجليدةملّخ: ٢٠املادة   •  

 وإدارة ضـع وبرامج لبناء قدرات السلطات املسؤولة عـن  توفري : ٣٧ و٣٣ و ٣٢املواد    •  
وتـوفري مـساعدات ميدانيـة علـى يـد خـرباء            . برامج احلماية ورصـد املمارسـات اجليـدة       

 . اتفاقات أو ترتيبات منوذجيةمتخصصني مع وضع
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 . مفوضية مكافحة الفسادحمققياحلاجة إىل تدريب : ٣٦املادة   •  

 .ء القدراتالدروس املستفادة إىل جانب برامج بنا/ملخص للممارسات اجليدة: ٣٩املادة   •  
    

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

   )٤٧ و٤٥ و٤٤املواد (تسليم اجملرمني؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     
مــن  مــشروطا بوجــود معاهــدة تــسليم ســارية وتــستطيع، املطلــوبنيال جتعــل زمبــابوي تــسليم 

وقـد أبرمـت معاهـدتني ثنـائيتني        . املطلوبنيحيث املبدأ، أن تستخدم االتفاقية كأساس لتسليم        
 مــع موزامبيــق والواليــات املتحــدة األمريكيــة، تــشكالن جــزءا مــن القــانون  املطلــوبنيلتــسليم 
، املطلـوبني  من بلدان حمـددة وإليهـا مبوجـب قـانون تـسليم              املطلوبنيوميكن تسليم   . الزمبابوي

 اإلمنائيـة كمـا يتـيح بروتوكـول اجلماعـة         . جب خطـة لنـدن، وعلـى أسـاس املعاملـة باملثـل            ومبو
 مـن الـدول األعـضاء يف        املطلـوبني  عمليـات تـسليم      املطلـوبني للجنوب األفريقي بشأن تـسليم      

 .اجلماعة وإليها

يف جـرائم، بغـّض النظـر عّمـا إذا كانـت ُتعـّد جـرائم                أيِّ   بـ  املطلـوبني وقد تتعلق اتفاقـات تـسليم       
اجلرميـة جيـب أن تـشكل جرميـة         أنَّ  بيـد   ). املطلوبنيمن قانون تسليم    ) أ) (٢ (٣املادة  (زمبابوي  

ــابوي إذا    يف  قــد وقــع الفعــل أو اإلغفــال املــشكِّل للجرميــة مــا كــان شــق يعاقَــب عليهــا يف زمب
 .زمبابوي

 تقـلّ عـن      إال عنـدما تكـون اجلرميـة تـستحق عقوبـة ال            املطلوبنيوال توافق زمبابوي على تسليم      
ومن مثّ، هنـاك جـرائم فـساد       . عام واحد يف الدولة الطالبة وُتَعّد جرمية يف زمبابوي        السجن ملدة   

 من القـانون صـراحة علـى اإلجـراءات الـيت         ١٦وتنص املادة   . معينة قد ال جيوز تسليم مرتكبيها     
وبـات املنطبقـة   ينبغي اتباعها، والوثـائق املطلوبـة، وكـذلك األحكـام القانونيـة ذات الـصلة والعق               

وعـالوة علـى ذلـك، حيـدد القـانون الظـروف الـيت قـد                . على اجلرائم اليت يـراد تـسليم مرتكبيهـا        
وعادة ما تعـاجل زمبـابوي     .  طلب تسليم  وإىل اليوم، مل ترفض زمبابوي أيَّ     . ُيرفض فيها التسليم  

يف التعامـل مـع     وتـسهم املتطلبـات اإلثباتيـة املبـسطة         .  خالل ثالثة أشهر   املطلوبنيطلبات تسليم   
 .حباالت التسليم من القانون، يف التعجيل ١٦ حمددة، كما هو مبني يف املادة بلدان

. مـواطن إىل اليـوم    أيِّ  وال تفرض زمبابوي شـروطا علـى تـسليم مواطنيهـا، ومل تـرفض تـسليم                 
بيد أنه جرت العادة على أن تطلب زمبابوي مزيدا مـن املعلومـات مـن الدولـة الطالبـة قبـل أن                      
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العقوبـة احملكـوم هبـا      وال تنظر زمبابوي يف إنفاذ اجلزء املتبقي مـن          . فض تسليم أحد مواطنيها   تر
 .رفض فيها تسليم أحد مواطنيهات يف احلاالت اليت من حمكمة أجنبية

.  الـشخص املطلـوب تـسليمه   القـانون يقـضي باحتجـاز   نَّ مـضمون أل حـضور املتـهم احملاكمـة    و
الـسالمة  بـشأن احملافظـة علـى        تـدابري    املطلوبنيمن قانون تسليم     ١٥وتوفر القيود العامة واملادة     

 اإلفــراج عنــه بكفالــة مــن القــانون حقــوق املتــهم يف ٢٦وتــضمن املــادة . فــيهمحلمايــة املــشتبه 
وحـىت يف حـاالت   . ١٨ أو املـادة  ٧والتمثيل القانوين إىل جانب حق االستئناف املبني يف املادة       

 أن يطلـب إطـالق سـراحه        حيـق للمـشتبه فيـه املطلـوب       ،  لـوبني املطاملوافقة علـى طلبـات تـسليم        
 . إذا مل تتسلمه الدولة اليت تطلبه خالل شهرين من القانون٣٣مبوجب املادة 

.  فيهـا يف نقلـه      الـسجني  إالّ يف احلـاالت الـيت يرغـب        قانون نقل اجلناة عمليات النقـل        يعاجلوال  
 جتـارب   ة يف زمبـابوي، كمـا ال توجـد أيُّ          نقل اإلجـراءات اجلنائيـ     يعاجلوال يوجد قانون حمدد     

 مــن قــانون ١١وميكــن مــن حيــث املبــدأ أن تتــصرف زمبــابوي مبقتــضى املــادة  . يف هــذا اجملــال
 .املساعدة القانونية املتبادلة

    
   )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     

.  القانونيـة املتبادلـة    استجابت زمبابوي حىت تارخيه إىل مجيـع الطلبـات الـواردة بـشأن املـساعدة              
. ويتلقى مكتب النائب العام الطلبات الرمسية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة ويتـوىل معاجلتـها        

مفوضـية  : وميكـن لألجهـزة التاليـة تلقّـي الطلبـات         . وتتلقى املؤسسات مباشرة معظـم الطلبـات      
، وحـــدة )عـــن طريـــق قنـــوات اإلنتربـــول   (مكافحـــة الفـــساد، شـــرطة مجهوريـــة زمبـــابوي     

 .الوطنية اإليرادات هيئةاالستخبارات املالية، 

 مجيـع طلبـات    علـى  مكتـب النائـب العـام        يصادقوعندما يكون تقدمي األدلة مطلوبا، ينبغي أن        
ويبني قانون املساعدة القانونية املتبادلة أشكاال أخرى من املـساعدة          . املساعدة القانونية املتبادلة  

ون، مثـل الطلبـات الـشفهية أو غـري الرمسيـة، علـى سـبيل املثـال                  ميكن تقدميها خارج إطار القـان     
عن طريق شـبكة اجلنـوب األفريقـي املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات، ومنظمـة                    

ــيت        ــراري ال ــي، وخطــة ه ــوب األفريق ــشرطة يف اجلن ــني رؤســاء ال ــاون اإلقليمــي ب ــشاركالتع  ت
 .يف عضويتهازمبابوي 

اجلرائم اخلطرية وقانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة         )  املتأتية من  حمصادرة األربا (وينظم قانون   
التجميـد فيمـا يتعلــق   و القانونيـة، وعمليــات التفتـيش والـضبط    املـستندات مجـع األدلـة، وتقـدمي    

 .املرتكبة يف اخلارجباجلرائم 
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  إىلإحالتــهوميكــن تنفيــذ طلــب املــساعدة القانونيــة املتبادلــة مــن أجــل جتميــد أمــوال مــن دون    
ومـن أجـل   .  النائـب العـام  العـرض علـى  طلب اسـترجاع األمـوال يتطلـب      أنَّ  النائب العام، بيد    

بــدء إجــراءات داخليــة لتــسجيل  ، جيــب  أو الــضبط أو املــصادرةبالتجميــد أجــنيب حكــمإنفــاذ 
 الـيت تتطلـب جتميـد موجـودات فـور تلقّـي الطلـب عـن            معاجلة املـسائل  وميكن  . احلكم وتنفيذه 
 .لطريق اإلنتربو

 مـن قـانون     ١٠وتقبل احملاكم الزمبابوية األدلة املتحصَّل عليها من بلدان أجنبيـة مبوجـب املـادة               
 الطلبات غري الرمسية املوجهة إىل املؤسـسات املعنيـة          اليت تستند إليها  اإلجراءات واألدلة اجلنائية    

دمي  قــدرة زمبــابوي علــى تقــحتــد مــنوال توجــد قيــود . عــدا عــن طريــق مكتــب النائــب العــام 
 .املساعدة يف القضايا اليت تضم شخصيات اعتبارية

وال ُتَعــدُّ الــسّرية املــصرفية ســببا لــرفض املــساعدة القانونيــة املتبادلــة، وميكــن تقــدمي الــسجالت   
كمـا تقـدِّم زمبـابوي املـساعدة يف القـضايا املتعلقـة جبـرائم تنطـوي علـى             . املصرفية عند الطلـب   

 مـن قـانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة تتـيح صـالحية        ٦ملـادة  اأنَّ وعلى الرغم من  . أمور مالية 
فــال ُيــستظهر بتلــك  املــساعدة القانونيــة املتبادلــة يف غيــاب ازدواجيــة التجــرمي،  لــرفضتقديريــة 

 السلطات الزمبابوية تراعـي الغـرض مـن االتفاقيـة        حيث إنَّ الصالحية يف واقع املمارسة العملية      
ويف حال رفـض املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، يوضـح النائـب              . ميحىت يف غياب ازدواجية التجر    

 .العام األسباب الكامنة وراء ذلك

 مـن قـانون     ٥٦ و ٥٣ من قانون املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، بـاالقتران باملـادتني              ٩وتتيح املادة   
 أن  الـيت تـود   بالتفـصيل اإلجـراءات     اجلرائم اخلطرية ومصادرة األرباح، للبلدان الطالبة أن حتدد         

 .لتنفيذ طلباهتا زمبابوي اتّتبعه

ــك،   ــادة فقــد اختــذت وعــالوة علــى ذل ــة أساســا    ١١ امل ــة املتبادل ــانون املــساعدة القانوني  مــن ق
 ولكــن ال توجــد الــشهود أو اخلــرباء، أقــوالللــسماح بالتــداول بالفيــديو لــدى االســتماع إىل   

مـن قـانون   ) ز( )٢( ٩ء، تـنص املـادة   وفيما يتعلق بسفر الشهود واخلـربا . جتارب يف هذا اجملال   
) و( )٢( ٦ املـادة  وجتيـز . املساعدة القانونية املتبادلة علـى أن تتحمـل الدولـة الطالبـة التكـاليف          

 .رفض املساعدة إذا كان تقدميها سيشكل عبئا مفرطا على موارد زمبابوي

إذا ما كـان     اإرجائه بدال من    صالحية تقديرية لرفض الطلبات املقّدمة    ) د) (٢ (٦ املادة   وتتيح
 . يضّر بتحقيقات أو إجراءات جنائية داخليةتنفيذها قد

  للجهــات الطالبــة أن تقــدِّم ميكــن لزمبــابوي األمنيــة،والتبعــاتالقيــود القانونيــة مبراعــاة رهنــا و
 .العام  لالطالعوثائق غري متاحة
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  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحّر    
   )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (

يستند التعاون يف جمال إنفاذ القانون إىل ترتيبات غري رمسية ومنظمات إقليمية ولـيس اتفاقـات أو      
) ومقـّره هـراري    (للجنـوب األفريقـي   ويتوىل مكتـب اإلنتربـول اإلقليمـي        . مذكرات تفاهم رمسية  

 العمـل واملـؤمترات املـشتركة بـني         تنسيق العمليات والـدورات التدريبيـة واالجتماعـات وحلقـات         
اإلنتربول ومنظمة التعاون اإلقليمي بـني رؤسـاء الـشرطة يف اجلنـوب األفريقـي، ويقـدِّم خـدمات                   

وُتَعــدُّ شــرطة مجهوريــة زمبــابوي ومفوضــية مكافحــة الفــساد اجلهــازين . األمانــة العامــة للمنظمــة
ستخبارات املالية تتعاون هي أيـضا مـع   وحدة االأنَّ بيد . للتعاون الدويل يف هذا الشأن   الرئيسيني  

فريـق شـرق    مـن خـالل     طريـق مـذكرات التفـاهم و       عـن    وحدات االستخبارات املالية يف اخلـارج     
 . وقنوات أخرىأفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غسل األموال

دَّم ومل ُتقـ  .  كـل حالـة علـى حـدة        حتـدد يف   غري رمسية    بترتيباتوميكن إجراء حتقيقات مشتركة     
 أسـاليب التحـّري اخلاصـة أساسـا عـن      وتنفـذ . أمثلة علـى حتقيقـات مـشتركة يف قـضايا الفـساد           

 .إقليمية، وإن كانت التجارب حمدودة يف قضايا الفسادأخرى شبكات وطريق اإلنتربول 
    

   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  ٢- ٣  
 التجــارب الناجحـة واملمارســات اجليــدة يف   ُينظــر إىل النقطـتني التــاليتني باعتبارمهــا مـن  ،إمجـاالً 

 :إطار تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 املزيـد مـن     كعـرف متبـع مـع طلـب        زمبابوي علـى التـشاور مـع الـدول الطالبـة             حرص  •  
خلــو املعلومــات مــن أجــل تنفيــذ طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة علــى الــرغم مــن  

 . هذا الشأنيف أحكام صرحية ا منقوانينه

 الـزمين الـذي تـسعى زمبـابوي يف إطـاره إىل تنفيـذ طلبـات املـساعدة القانونيـة                     اجلدول  •  
 .املتبادلة

    
   اليت تواجه التنفيذ، حيثما انطبق ذلكالتحّديات   ٣- ٣  

كافحـة  ميكن أن تشكّل النقاط التالية إطاراً لتعزيز وتعضيد اإلجراءات اليت تتخذها زمبـابوي مل             
 :الفساد

 اتفاقيـة  باستعدادها من حيـث املبـدأ السـتخدام       األمم املتحدة    ختطرينبغي لزمبابوي أن      •  
املطلـوبني وأن ختطرهـا كـذلك       األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأسـاس قـانوين لتـسليم           

 . طلبات املساعدة القانونية املتبادلةلكتابة املقبولة باللغة
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 النيابـة العامـة إىل مفوضـية مكافحـة الفـساد أو إعـارة               من شأن منح بعـض صـالحيات        •  
 . إليها أن يعزز قدرهتا على مكافحة الفساد بفّعاليةوكالء النيابةبعض 

ــرغم مــن    •   ــة     أنَّ علــى ال ــرفض تقــدمي املــساعدة القانوني ــسّرية املــصرفية ليــست ســببا ل ال
 املـــساعدة  تـــشريعاتيف حمـــدد حكـــماملتبادلـــة، ميكـــن لزمبـــابوي أن تنظـــر يف إدراج 

 اعتبـار الـسّرية املـصرفية سـببا لـرفض           التشريعات املصرفية خيطر  القانونية املتبادلة أو يف     
 .تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة

 مقبولية األدلة املستقاة من أسـاليب التحـّري         معاجلة مسألة ينبغي لزمبابوي أن تنظر يف        •  
 . سياق التعديالت التشريعية اجلارية يف تشريعاهتا القائمة يفة صرحيمعاجلةاخلاصة 

    
    اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية،االحتياجات من املساعدة التقنية  ٤- ٣  

مـن املـساعدة التقنيـة أن تـساعد زمبـابوي علـى تطبيـق االتفاقيـة علـى حنـو           لألشكال التالية  ميكن  
 :أوىف

سلطات املـسؤولة عـن التعـاون الـدويل         بناء قدرات ال  لبرامج  تنظيم  : ٤٧ و ٤٦املادتان    •  
 .التدريب جلميع اجلهات املعنيةتوفري يف املسائل اجلنائية و

نظـم تبـادل   / إقامـة وإدارة قواعـد بيانـات   مثـل (املساعدة التكنولوجيـة  توفري : ٤٨املادة    •  
بنـاء  لبرامج  تنظيم  ؛ و وتقدمي مساعدات ميدانية على يد خرباء متخصصني      ؛  )معلومات

 .طات املسؤولة عن التعاون يف جمال إنفاذ القانون عرب احلدودقدرات السل

بنـاء قـدرات الـسلطات املـسؤولة عـن التعـاون يف جمـال إنفـاذ            لبـرامج   توفري  : ٤٩املادة    •  
 .القانون عرب احلدود

بنـاء  لبـرامج   تقدمي مساعدات ميدانية على يـد خـرباء متخصـصني، وتنظـيم             : ٥٠املادة    •  
  .ة عن تصميم أساليب التحّري اخلاصة وإدارة استخدامهاقدرات السلطات املسؤول

  


