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      خالصة وافية  - ثانياً  
      إثيوبيا    

مقدِّمة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي إلثيوبيا يف سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  
    املتحدة ملكافحة الفساد األمم
 ٢٠٠٣ول/ديسـمرب  كـانون األ  ١٠إثيوبيا على اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد يف     وقَّعت
 ".مـن االتفاقيـة   ٤٤حفظ على املادة ، "مع الت٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦قت عليها يف وصدَّ

أنَّ ، وهـو القـانون األعلـى يف البلـد، علـى      ١٩٩٤لعـام   اإلثيـويب ) من الدستور ٤(٩وتنص املادة 
  ن البلد."قت عليها إثيوبيا جزء ال يتجزأ من قانو"مجيع االتفاقات الدولية اليت صدَّ

(يف املقــام األول الدســتور واإلعالنــات    ةاملدوَّنــ تشــريعاتملصــدر الرئيســي للقــانون هــو ال   او
السـوابق القضـائية (قـرارات احملكمـة     كـل مـن   كـذلك  مـن مصـادره   وواللوائح والتوجيهـات)،  

ــة).          ــاطق الريفي ــريف (بشــكل أساســي يف املن ــانون الع ــنقض) والق ــة ال ــا يف مرحل ــة العلي االحتادي
ن اإلطــار التشــريعي ملكافحــة الفســاد يف إثيوبيــا القــانون اجلنــائي، وقــانون اإلجــراءات   مَّويتضــ

ــة، و    ــانون اإلجــراءات املدني ــانون املــدين، وق ــة، والق ــم  اإلاجلنائي بشــأن  ٨٨١/٢٠١٥عــالن رق
ــاد  ــرائم الفس ــالناإل، وج ــم  ع ــراءات اإلبشــأن  ٨٨٢/٢٠١٥رق ــاد  اخلاصــة مبج كافحــة الفس

ــات وقواعــد ــديل) حــة املنقَّ اإلثب ــات")، و اخلــاص بعــالن اإل("(التع ــم  اإلقواعــد اإلثب عــالن رق
("اإلعـالن   ألخالقيـات ومكافحـة الفسـاد   املعنيـة با إنشاء اللجنـة االحتاديـة   بشأن  ٨٨٣/٢٠١٥

غسـل األمـوال    وقمـع  منـع بشـأن   ٧٨٠/٢٠١٣عـالن رقـم   اإل، واخلاص بلجنـة األخالقيـات")  
محايــة  ٦٩٩/٢٠١٠عــالن رقــم اإل، ووال")("اإلعــالن اخلــاص بغســل األمــ  ومتويــل اإلرهــاب

بالذمـة  بشـأن اإلقـرار    ٦٦٨/٢٠١٠رقـم  عـالن  اإل، والشهود واملبلغني عـن األفعـال اإلجراميـة   
 اتالتأديبيـة وإجـراء  تـدابري  البشـأن   ٥١٥/٢٠٠٥رقـم  اإلعـالن  ، واملالية وتسجيل املوجـودات 

ــتظلم  ــدنيني  ال ــاملوظفني امل ــدنينيملوظفني ااخلــاص بــ عــالن اإل(" اخلاصــة ب ــالن رقــم  اإل، و"امل ع
  .بشأن إجراءات العفو ٣٩٥/٢٠٠٤

ــام حكـــم احتاديـــ  ــا نظـ ــعيد االحتـــادي توجـــد ا. ووتتبـــع إثيوبيـ ــة   علـــى الصـ ــة معنيـ ــة احتاديـ جلنـ
 باألخالقيات ومكافحة الفساد ("جلنة األخالقيـات")، وتضـم مجيـع الواليـات اإلقليميـة التسـع      

  بصورة كاملة. متارس عملها لفسادمعنية باألخالقيات ومكافحة ا نفصلةم اًجلان
    



 

V.15-06564 3 
 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.21 

      الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

 مهـامَّ شـخص يـؤدي   كل "بأنه  )١( ٤٠٢ عمومي" يف املادةالوظف امل" ف القانون اجلنائيعرُِّي
ويشـغل  لدى منشـأة عموميـة   ل عمله من خالوظيفة عمومية أو يف إطار مؤقتة أو دائمة بصفة 

مصـــطلح ا أمَّـــ"؛ عـــن طريـــق التوظيـــف أو التعـــيني أو االنتخـــاب أو مبوجـــب تكليـــفمنصـــبه 
ــة " ــالوظيفي ــانون "ةالعمومي ــه الق ــه "أيُّب ، فيعرف ــوَّ  أن ــ لمنصــب مم ــكلي ــة  ا أو جزئي ــن امليزاني ا م

قليمية"، ويقصـد مبصـطلح   خاصة باحلكومة االحتادية أو احلكومات اإل مهامَّاحلكومية، ويؤدي 
ــة" أيُّ املنشــأة" ــة أو احلكومــ    نشــأة"م العمومي ــة االحتادي ــة للحكوم  اتأو شــركة مســامهة تابع

مجيـع أفـرع   هـذا التعريـف ينسـحب علـى     ". واجزئيـ أو  اكليـ متلك احلكومـة أسـهمها    اإلقليمية
ــة والتشــريعية والقضــائية)،  الســلطات ( ةاحلكومــة الثالثــ  أيضــا القضــاة   يغطــيومــن مث التنفيذي

) مـــن قـــانون اإلجـــراءات اجلنائيـــة  ١٢(٢ي املـــادة وأعضـــاء الربملـــان ورئـــيس الدولـــة. وتغطِّـــ 
  .حلساب احلكومة األشخاص الذين يؤدون وظائف غري مدفوعة األجر

    
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

 ٤٢٧و ٤٠٩و  ٤٠٨و ٤٠٤و ٤٠٣اد إثيوبيا رشو وارتشاء املوظفني العمـوميني يف املـو   جترِّم
  ").املتعلقة بالوظائف العموميةرائم اجلمن الباب الثالث من القانون اجلنائي (" ٤٢٨و
(املــادة  جمــرَّم األجانــب ومــوظفي املنظمــات الدوليــة العموميــة     العمــوميني رشــو املــوظفني و 

هــذا اخلصــوص.  حتقيقــات أو مالحقــات يف أيُّ مل ُتجــَرإن ) مــن القــانون اجلنــائي)، و٢(٤٢٧
  .يف القواننيغري منصوص عليها ف ارتشاء املوظفني األجانبجرمية ا أمَّ

من القـانون اجلنـائي)    ٤٢٧(املادة  لرشورائم اوتعتمد إثيوبيا بوجه عام على األحكام العامة جل
من قانون اإلجراءات اجلنائية إسـاءة   ٢٩و ٢٨النفوذ. وتغطِّي املادتان  يف مالحقة جرائم شراء

تغالل النفــوذ احلقيقــي أو املفتــرض للحصــول علــى مزيــة غــري مســتحقة مــن إدارة أو ســلطة اســ
ــواد      ــالنفوذ الشخصـــي). وتغطِّـــي املـ ــاجرة بـ ــة واملتـ ــلطة مزعومـ ــتخدام سـ ــة (اسـ  ٤٠٣عموميـ

  النفوذ.جرائم بيع من القانون اجلنائي  ٤٣١و ٤٣٠و ٤١٤) و٢(٤٠٤و
مـن   ٢٧من القانون اجلنائي، واملادة  ٤٢٧(املادة ا الرشو يف القطاع اخلاص وجترِّم إثيوبيا جزئي

يف املـادة   ، فمنصـوص عليهـا  االرتشاء يف القطاع اخلاصجرائم أمَّا قانون اإلجراءات اجلنائية). 
  من قانون اإلجراءات اجلنائية. ١٠من القانون اجلنائي واملادة  ٧٠٣
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لعموميني الـوطنيني واألجانـب   بالنسبة للموظفني ا ائم الرشو واالرتشاءوفيما يتعلق بعناصر جر
تغطـي   ال ٤٢٧أحكام املادة أنَّ أوضحت أثيوبيا موظفي املنظمات الدولية العمومية، وكذلك 

، غـري  الرشوة غري املباشرة واملنافع العائدة علـى األطـراف الثالثـة   و الوعد بالرشوةبصورة حمددة 
  .٤٢٧املادة أحكام نة بمقتر عندما تقرأ ٤٠٤املادة أحكام بتلك العناصر مشمولة أنَّ 
    

    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
، اإلعــالن اخلــاص بغســل األمــوال مــن  ٢٩املــادة ســيما  ثيــويب، والأحكــام القــانون اإل تغطِّــي

عناصــر جرميــة غســل األمــوال علــى حنــو مــرض. ويغطِّــي تعريــف "اجلــرم األصــلي" يف القــانون  
اليت ُيعاقب عليها بالسجن ملـدة سـنة واحـدة علـى األقـل، مبـا       اإلثيويب طائفة واسعة من اجلرائم 

األمـم املتحـدة بُنسـخ مـن      إثيوبيـا يف ذلك مجيع اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية. ومل ُتـزود  
  قوانينها، على حنو ما تنص عليه االتفاقية.

القـانون   مـن  ٨٥٥و ٤٤٥و ٤٠واملـواد   اإلعالن اخلاص بغسل األمـوال من  ٢٩وتتناول املادة 
  اجلنائي إخفاء العائدات املتأتية من اجلرمية.

    
    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     

يف غـري املشـروع   التصـرف  املتعلقـة ب  ٤١٢يعرِّف االختالس وما يتصل به من جـرائم يف املـادة   
 خـالل أداء الواجبـات الوظيفيـة    تبديـد الاألمـوال و علـى   املتعلقة باالستيالء ٤١٣واملادة  العهدة

ــادة  ــري     املتعلقــة جب ٤١٥وامل ــع أمــوال أو صــرفها بشــكل غ  ٦٧٥و ٦٦٥، واملــواد مشــروعم
  اليت تتناول جرائم السرقة أو خيانة األمانة. ٦٧٦و

ــواد     ــرد الشــروط املتعلقــة بإســاءة اســتغالل الســلطة يف امل مــن  ٤١٨و ٤١٦و ٤١١و ٤٠٧وت
ــالقــانون ا ــائي، ال ــوايل جــرائم إســاءة اســتغالل الســلطة، وســوء اإلدارة،    يت تعــرِّف جلن علــى الت

، ومــنح التــراخيص واملوافقــة عليهــا بشــكل غــري ســليم. مشــروع مــربربــدون وتعطيــل املصــاحل 
احليـازة غـري املسـوَّغة للممتلكـات     مـن القـانون اجلنـائي، بشـأن      ٦٦٣و ٤١٩ وتتضمن املادتان

تغطـي بصـورة مناسـبة اإلثـراء غـري       أو غري املـربَّر، أحكامـاً  شروع  املافتراض اإلثراء غريشأن بو
  إثراء غري مسوَّغ.أيِّ املشروع فيما يتصل ب

خـتالس  االمـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة      ١٥من القانون اجلنـائي واملـادة    ٧٠٢وتغطِّي املادة 
  املمتلكات يف القطاع اخلاص.وتبديد 
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    )٢٥ إعاقة سري العدالة (املادة    
املتعلقـتني   مـن القـانون اجلنـائي    ٤٥٥و ٤٤٤ جرمية إعاقة سري العدالـة مشـمولة بأحكـام املـادتني    

  .على شهادة الزور على التوايلغني أو الشهود وباإلثارة والتحريض اجلرائم املرتكبة ضد املبلِّب
ون اجلنـائي)  مـن القـان   ٤٤٩(املـادة   القضـاء ض هلـا  التهديدات اليت يتعرَّوتغطي أحكام القانون 

ــوظفي   ــة مـ ــة وإعاقـ ــان  جلنـ ــات (املادتـ ــة   )(ب)) (٦(٢و ٢٧األخالقيـ ــاص بلجنـ ــالن اخلـ اإلعـ
إعاقـة رجـال الشـرطة أو     تعاقـب علـى  بصيغته املعدَّلـة). وال توجـد أحكـام حمـددة      األخالقيات
  املوظفني املكلَّفني بإنفاذ القوانني عن أداء عملهم.غريهم من 

    
    )٢٦ية (املادة مسؤولية الشخصيات االعتبار    

حــدَّدت إثيوبيــا املســؤولية اجلنائيــة واإلداريــة واملدنيــة للشخصــيات االعتباريــة عــن اجلــرائم          
مــن القــانون    ٣٤) و٣(٢٣ تنيح يف املــاديف االتفاقيــة، علــى النحــو املوضَّــ   نصــوص عليهــا  امل

شخصـيات  ت علـى ال غرامـا توقيـع ال لمعـايري   من القانون اجلنائي على ٩٠املادة  اجلنائي. وتنص
دفـع  مـع   عقوبـات إداريـة  إخضـاعها ل مـن القـانون اجلنـائي علـى      ٤٠٥املـادة   االعتبارية، وتنص

بوضـوح   اإلعـالن اخلـاص بقواعـد اإلثبـات     . ويـنص الـيت تتسـبب فيهـا    عن األضـرار تعويضات 
ــ علــى أيضــاً ــة   يســريه أنَّ ــة واالعتباري ــدم ســواء  علــى الشخصــيات الطبيعي ــدو علــى ق أنَّ . ويب

  القوانني.توخاة تتباين باختالف العقوبات امل
    

    )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
يف املنصــوص عليهــا  القــانون اجلنــائي طرائــق املشــاركة والشــروع يف ارتكــاب اجلــرائم   يغطِّــي

يف املـادة   ااملنصـوص عليهـ  يف احلـدود   إالَّغـري جمـرَّم   اإلعـداد الرتكـاب جرميـة     أنَّ االتفاقيـة. إالَّ 
  جلنائي.من القانون ا ٢٦
    

    )٣٧و ٣٠املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (املادتان    
يف العقوبات املفروضة على األفعال اجملرَّمة مبوجب اتفاقية مكافحة الفسـاد،   اًمثة تفاوتأنَّ يبدو 
الـذي قـد   " دسنوات) و"السـجن املشـدَّ   ٣أيام إىل  ١٠أي احلبس من " (فالسجن املخفَّمثل "
مــن  ٤١٧ســنوات يف بعــض جــرائم الفســاد، مبــا يف ذلــك الرشــوة مبوجــب املــادة   ٧إىل يصــل 

الغرامـة عـن السـجن يف جـرائم أخـرى. وميـارس القضـاة        ميكـن االستعاضـة ب  القانون اجلنـائي. و 
مـن   ٨٨و ٨٤و ٨٢سلطتهم التقديرية لدى النظر يف الظروف املخفِّفة واملشـدِّدة وفقـا للمـواد    
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الـيت   صـدار األحكـام القضـائية   إلللمحكمـة العليـا االحتاديـة     اجلنائي واملبادئ التوجيهية القانون
  تنطبق أيضا على قضايا الفساد.

ــيس اجل  ــع رئ ــةويتمت ــن       مهوري ــان، باحلصــانة م ــوزراء، باعتبارمهــا عضــوين يف الربمل ــيس ال ورئ
إجـراءات  توجـد  اجلنائية. واملالحقة القضائية. كما يتمتع الوزراء األعضاء يف الربملان باحلصانة 

(علـى سـبيل   هبذا الشـأن  مة جلنة برملانية يف الطلبات املقدَّتنظر أن يتطلب تنفيذها  رفع احلصانةل
  ).اإلعالن اخلاص بقواعد اإلثباتمن  ٥٦املثال، املادة 

مــن الســلطة التقديريــة قـدرا  ) مــن قـانون اإلجــراءات اجلنائيــة  ٣)(د) و(١(٤٢املادتــان عطـي  وت
البـدء يف اإلجـراءات   لـرفض  بقضـايا الفسـاد)   مفوض جلنة األخالقيـات املعـين   (ختص امللوزير ل

ــة األخالقيــات علــى ذلــك، يــنص   مراعــاةً للصــاحل العــام. وفضــالً  علــى  اإلعــالن اخلــاص بلجن
إســقاط االهتامــات و يف جــرائم الفســاد التحقيقــاتوقــف اللجنــة بفــوض الصــالحية املمنوحــة مل

)). وعلـى  ١٤)(٩(٢وفقا ألحكام القانون (املـادة   ة أمام احملاكماملنظورقضايا الفساد وسحب 
بعـدم املالحقـة القضـائية    املفـوض  قـرار   هـذه الصـالحية مل متـارس مـن قبـل، فـإنَّ      أنَّ الرغم مـن  

  أو لسبل انتصاف قانونية.راجعة مستقلة خيضع مل  ال
املـوظفني املـدنيني املـذنبني     تـدابري تأديبيـة علـى    لوزارة اخلدمـة املدنيـة  توقع حمكمة إدارية تابعة و

مــن  ٦٧املــادة  يــزعــن العمــل ملــدة تصــل إىل شــهرين. وفضــال علــى ذلــك، جت  تشــمل الوقــف 
املــوظفني املــدنيني أو فصــلهم حــىت يف حالــة  ترتيــل درجــة  اإلعــالن اخلــاص بــاملوظفني املــدنيني

ة عـــن منفصـــلصـــدور أحكـــام بـــراءة حبقهـــم مـــن االهتامـــات اجلنائيـــة. واإلجـــراءات التأديبيـــة 
  من القانون اجلنائي). ٤٠٥تطبيقهما بالتوازي (املادة ولكن ميكن  اجلنائيةاإلجراءات 

 اململوكــة للدولــة وفقــاً املنشــآت وجيــوز منــع األشــخاص املتــهمني جبــرائم فســاد مــن العمــل يف 
اجلـرائم املتصـلة بالفسـاد    أنَّ  . غـري اخلـاص بشـؤون العمـل    ٣٧٧/٢٠٠٣عالن رقم اإلألحكام 

العموميـة مبوجـب املـادة    احلرمان من األهلية لشغل الوظـائف   من اجلرائم اليت جتيزتندرج ض ال
  .اإلعالن اخلاص باملوظفني املدنيني ) من٢(١٤

ويتيح القانون اإلثيويب إمكانية عرض احلصانة من املالحقة القضائية، وجيـوز مكافـأة املتعـاونني    
 اإلعـالن اخلـاص بلجنـة األخالقيـات    ن مع العدالة على تعاوهنم يف مكافحة الفساد. كما يتضم

 واالهتامات.إسقاط الدعوى بشأن التفاوض لتخفيف العقوبة و أحكاماً راًالذي اعُتمد مؤخَّ
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    )٣٣و ٣٢ني (املادتان غمحاية الشهود واملبلِّ    
ــم اإلكــل مــن  يتضــمن  ــبلِّ بشــأن  ٦٩٩/٢٠١٠ عــالن رق ــة الشــهود وامل ــال  محاي غني عــن األفع
 أحكامــاً اإلعــالن اخلــاص بقواعــد اإلثبــات و اخلــاص بلجنــة األخالقيــات  اإلعــالنو اإلجراميــة

تطلب اختـاذ   حبماية الشهود واملبلّغني. ومن الناحية العملية، ميكن للجنة األخالقيات أنمتصلة 
 فقلمـا الالزمة. ومـع ذلـك،    بشريةالشرطة، اليت لديها القوى التدابري وقائية من أجلهم توفرها 

يف القضايا اجلنائية نظرا النعدام التنسيق الـالزم وعـدم الكشـف أو اإلبـالغ      ديةاُتوفر احلماية امل
. ويتوقع من الضحايا التقدم ببالغات للحصـول علـى احلمايـة    نادراً عن العمليات االنتقامية إالَّ

  لمشاركة يف اإلجراءات كشهود.لأو  عن جرائم غنيكمبلِّ
ة أدىل هبـا أو بـالغ تقـدم بـه     بسـبب شـهاد  ي جراء انتقامشخص يرى أنه معرض إليِّ وجيوز أل

أو الرجـوع فيـه. غـري     ضده أن يتقدم بطلب إىل السلطة القضائية لتعليق العمل باإلجراء املتخذ
ــون      إجــراءاتأنَّ مــن املالحــظ  أنَّ  ــذين يقوم ــى األشــخاص ال ــة ال تنســحب عل ــة احلالي احلماي

  باإلبالغ عن الفساد يف القطاع اخلاص.
    

    )٤٠و ٣١ز واملصادرة؛ السرية املصرفية (املادتان التجميد واحلج    
ميكــن مصــادرة عائــدات اجلرميــة (مبــا يف ذلــك علــى أســاس القيمــة) وفقــا لألحكــام الــواردة يف  

ــائي و  ــانون اجلن ــات  الق ــد اإلثب ــات  و اإلعــالن اخلــاص بقواع ــة األخالقي . اإلعــالن اخلــاص بلجن
مـن   ٣٥تعلـق جبـرائم غسـل األمـوال (املـادة      فيمـا ي إالَّ اجلرميـة  هذه األحكـام أدوات   تغطَّى وال

مـن القـانون اجلنـائي). وتيسِّـر      ١٤٠) واألدوات اخلطرة (املـادة  اإلعالن اخلاص بغسل األموال
  القرائن االستداللية مصادرة املمتلكات.

وميكِّـن القــانون احملققــني مــن البحـث عــن املوجــودات وحجزهــا طاملـا مت احلصــول علــى أوامــر    
بتجميــد املوجــودات وحجزهــا  مكلــف املاليــة  االســتخبارات مركــزأنَّ كمــا  احلجــز الالزمــة.

  األموال. اإلعالن اخلاص بغسلمن  ٣٦مبوجب املادة 
ــيني حــراس         ــة تع ــك إمكاني ــا يف ذل ــه، مب ــانوين إلدارة املوجــودات مبحدوديت ويتســم اإلطــار الق

تتــوىل هيئــات  قضــائيني إلدارة املمتلكــات رهنــا بصــدور أمــر زجــري. ومــن الناحيــة العمليــة،   
 إدارة املمتلكـات قبـل صـدور أمـر احملكمـة      ،الشـرطة و األخالقيـات جلنـة  ، مبـا يف ذلـك   التحقيق

وممتلكاهتـا   االحتاديـة بشأن إدارة مشـتريات احلكومـة    ٦٤٩/٢٠٠٩إلعالن رقم حكام األوفقا 
الـذي صـدر مـؤخرا     اإلعالن اخلـاص بقواعـد اإلثبـات    "). وينصاخلاص باملشترياتعالن اإل("
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مجـع املوجـودات   أن تتوىل اهليئـات املعنيـة، أي جلنـة األخالقيـات و/أو اللجـان اإلقليميـة،       لى ع
  )).٣)(٣٤)(٨(٢(املادة  فيها والتصرفاملصادرة وبيعها 

عـائق يف سـبيل التحقيـق يف قضـايا غسـل األمـوال أو        السرية املصـرفية تشـكل أيَّ  أنَّ وال يبدو 
علـى السـجالت ذات   الطـالع  اطة على وجه اخلصوص اجلناة، إذ ميكن للشر الفساد ومالحقة

  .استصدار هذا األمر إجراء يسري وسريعأنَّ يبدو الصلة مبوجب أمر قضائي، و
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل اجلنائي (املادتان     
لجــرائم املتصــلة بالفســاد تكــون فتــرة التقــادم بالنســبة لكمــا هــو احلــال يف اجلــرائم "اخلطــرية"، 

 ٢٠اجلـرائم األخـرى املشـمولة بالقـانون اجلنـائي (علـى سـبيل املثـال،         تقـادم   فتـرات أطول مـن  
بالنسبة إلساءة استغالل السلطة، وممارسات الفساد، وقبول مزايا غـري مسـتحقة، وغسـل     عاماً

إجـراءات التحقيـق،   مية ويتوقـف خـالل   الفترة من تاريخ ارتكاب اجلرحساب بدأ ياألموال). و
  املتهم عمدا.ليت يتغيب فيها الفترات اشمل يال  ولكنه

أحكــام اإلدانــة الســابقة يف االعتبــار عنــد تقريــر العقوبــة علــى املتــهم  احملــاكم تأخــذ وجيــوز أن 
  من القانون اجلنائي. ٢٢وفقا للمادة  اخلارجيف عليه الصادرة 

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

قلـيم  اإلقضـائية علـى اجلـرائم املرتكبـة يف     مـن القـانون اجلنـائي ممارسـة الواليـة ال      ١١جتيز املادة 
 ١٨و ١٣املرتكبة على منت السفن والطائرات. وتعتـرف املادتـان   اجلرائم ، مبا يف ذلك اإلثيويب

جيابيـة  علـى أسـاس مبـدأ احلمايـة، فضـال عـن مبـدأي الشخصـية اإل        اخلارجيـة  بالوالية القضـائية  
املرتكـب الـذي   أجنيب، وأن يكـون الفعـل   يكون اجلاين قد حوكم يف بلد  والسلبية، شريطة أالَّ

حمظورا وفقا لقانون الدولة اليت ارُتكـب فيهـا ووفقـا للقـانون اإلثيـويب، وأن يكـون       حياكم عليه 
  جسيما مبا يكفي لتربير التسليم.

ا إذا إثيوبيـا ال توافـق علـى تسـليم رعاياهـا، فإهنـا تتـوىل مالحقتـهم قضـائي         أنَّ وعلى الـرغم مـن   
يف مصــاف اجلــرائم الــيت يــنص عليهــا القــانون   أيضــا ملزعــوم ارتكاهبــا تنــدرج  كانــت اجلــرائم ا
) من القـانون اجلنـائي). ويف احلـاالت املـذكورة يف ذلـك احلكـم (مبـا يف        ١(١٧اإلثيويب (املادة 

يف على اجلرائم الدولية املنصوص عليهـا يف القـانون اإلثيـويب أو    اخلارجية ذلك الوالية القضائية 
حكــم فيهــا الــيت يصــدر لقضــايا اتفاقيــة دوليــة انضــمت إليهــا إثيوبيــا، باســتثناء ا معاهــدة أوأيِّ 
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يف نصـوص عليهـا   القضـائية علـى اجلـرائم امل   واليتـها  هنائي يف بلد أجنيب)، جيوز إلثيوبيا ممارسـة  
  االتفاقية عندما يكون املتهم املزعوم موجودا يف إقليمها ومتتنع عن تسليمه.

 املعلومـات مـع السـلطات األجنبيـة املختصـة وتتعـاون معهـا يف حالـة         وميكن إلثيوبيا أن تتبـادل 
  .الدعاوى املتزامنة بشأن جرمية واحدةأو القضائية الحقات املتحقيقات أو ال
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان     
عـالن  اإليف إطـار  قـود  اعتمدت إثيوبيا تدابري لوضع الشركات على القائمة السوداء وإبطال الع

. وفضال على ذلك، تنص الشروط العامة للعقود على إبطال العقـود تلقائيـا   اخلاص باملشتريات
طات مـنح التـراخيص سـحب    ليف حالة ارتكاب سلوك غري أخالقي أو غري قانوين. وميكـن لسـ  
  التراخيص ألسباب تتعلق بالفساد أو ارتكاب أنشطة إجرامية.

دموا بطلب للحصول علـى تعويضـات لـدى احملـاكم املدنيـة واجلنائيـة       وجيوز للمتضررين أن يتق
  على السواء.

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني اهليئات (املواد     

اخلـاص  عـالن  اإل) مـن  ١(٣األخالقيات رئيس الوزراء، علـى النحـو الـوارد يف املـادة      تتبع جلنة
كـذلك علـى عـدم جـواز     علـى اسـتقاللية اللجنـة، و   ملـذكور  امـن اإلعـالن    ٤. وتنص املـادة  هبا

  .١٤نصوص عليها يف املادة املألسباب لغري انائبه اللجنة أو مفوض عزل 
وتتوىل الشرطة اإلثيوبية، وهي جهاز حكومي احتـادي مسـتقل يتبـع وزارة الشـؤون االحتاديـة،      

ــيت ال تتضــمن مــوظفني عمــوميني     ــق يف قضــايا الفســاد البســيطة ال ــة  التحقي ، بتفــويض مــن جلن
بالنسـبة للقضـايا الـيت    أمَّـا  مالحقـات أخـرى.   أيِّ الـيت تظـل مسـؤولة عـن إجـراء      ، األخالقيات

تقـارير ذات صـلة، وجيـوز أن تتـوىل     أيِّ تتضمن مـوظفني عمـوميني، فتخطـر الشـرطة اللجنـة بـ      
ة اللجنــة أو جهــاز الشــرطة، بتفــويض جزئــي مــن اللجنــة، التحقيــق يف تلــك القضــايا. وبالنســب  

ــا         ــاز الشــرطة حتقيقــات مشــتركة، وفق ــة وجه ــدا، جيــوز أن جتــري اللجن ــر تعقي للقضــايا األكث
الشـرطة  جتـري  الشرطة االحتادية يف إثيوبيا. ومفوضية بشأن إنشاء  ٧٢٠/٢٠١١لإلعالن رقم 

تعزيـز  يف  دماًيف الوقـت نفسـه املضـي قُـ    هلمـا  ومن املفيد مشتركة، األخالقيات تدريبات  وجلنة
  .هماالقدرات والتنسيق فيما بينأنشطة بناء 

بـأن   العموميـة  املنشـآت  املوظفني العمـومني ومـوظفي   اإلعالن اخلاص بلجنة األخالقياتوُيلزِم 
يبلغــوا عــن حــوادث الفســاد الــيت يصــادفوهنا وأن يتعــاونوا مــع اللجنــة يف التحقيــق يف اجلــرائم.  
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تشــمل القطــاع اخلــاص   والتوعيــة واصــلعلــى ذلــك، جتــري اللجنــة أنشــطة خمتلفــة للت   وفضــالً
ــنظم واجملتمــع املــدين. و ــة  ت ــة ومركــز االســتخبارات املالي ــة منتظمــة بشــأن  اللجن أنشــطة تدريبي

  اإلبالغ عن الفساد وغسل األموال.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
 مبيتــةوايــا وجــود ن مــن اجلوانــب اإلجيابيــة الــيت لوحظــت اســتخدام القــرائن الدالــة علــى   •  

 أطــراف أخــرىقــوق أو مصــاحل حبغــري مســتحقة أو إحلــاق ضــرر ايــا للحصــول علــى مز
مــن عكــس عــبء اإلثبــات،  هــذا مــن القــانون اجلنــائي) ومــا يترتــب علــى  ٤٠٣(املــادة 
  ال ومالحقة جرائم الفساد.إىل إجراء حتقيق فعَّاستخدام تلك القرائن يفضي أنَّ باعتبار 

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٢  

  كافحة الفساد:ملاإلطار القائم يف توطيد  دماًللمضي قُُيوصى بتنفيذ اإلجراءات التالية 
ــوظفي املنظمــ        •   ــب وم ــوميني األجان ــوظفني العم ــة النظــر يف جتــرمي ارتشــاء امل ات الدولي

  ؛)١٦العمومية (املادة 
أيِّ ام املتعلقـة بغسـل األمـوال و   تزويد األمني العـام لألمـم املتحـدة بنسـخة مـن األحكـ          •  

  )؛٢٣(د) من املادة ٢(الفقرة تعديالت الحقة عليها 
مـن  الشرطة وغريهم من موظفي إنفـاذ القـانون   أفراد استحداث وسائل مناسبة حلماية   •  

  (ب))؛ ٢٥ (املادةاالنتقام وتعزيز الوسائل القائمة يف هذا الشأن 
ة على الشخصيات االعتبارية وتناسبها مع اجلرم استعراض مدى فعالية العقوبات املطبق   •  

  )؛)٤( ٢٦املرتكب وقدرهتا على الردع وضمان تطبيقها التام من الناحية العملية (املادة 
أو  هاالنظر يف حساب فترة التقادم من وقت اكتشاف اجلرمية املرتكبـة والسـماح بتعطيلـ     •  

  )؛٢٩ه العدالة (املادة يف احلاالت اليت يفر فيها اجلاين من وجحساهبما  وقف
مواءمة العقوبات املطبقة على اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقيـة مبـا يعكـس التفـاوت يف       •  

يف ضــوء املبـــادئ   للعقوبــات  الســلطة القضــائية  كيفيــة توقيــع   جســامة اجلــرائم، ورصــد    
 لعقوبــاتاتوقيــع مــن أجــل ضــمان فعاليــة  القضــائية  التوجيهيــة القائمــة إلصــدار األحكــام 

  )؛)١( ٣٠الواجبة (املادة 
وخباصـة الـوزراء وأعضـاء    ، احلصانات املمنوحة للموظفني العمومينيمجيع أنواع استعراض     •  

  ؛))٢( ٣٠(املادة  رفعها، والنظر يف تنقيحهااملعمول هبا ل جراءاتاإل وكذلكالربملان، 
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طة التقديريـة  إعادة النظـر يف اإلجـراءات القائمـة واعتمـاد تـدابري تكفـل خضـوع السـل            •  
فعاليـة تـدابري   علـى حنـو يعظـم مـن      املمنوحة للنيابة العامـة لضـمانات كافيـة وممارسـتها    

إلعـالن اخلـاص   وفقـا ل مناسبة يف هذا الشـأن  صدور لوائح تنظيمية  حلني إنفاذ القوانني
  )؛)٣( ٣٠(املادة  بلجنة األخالقيات

ضــمن اجلــرائم الــيت بالفســاد اجلــرائم ذات الصــلة تشــريعات إلدراج النظــر يف تعــديل ال  •  
  )؛)٧( ٣٠العمومية (املادة حترم مرتكبها من األهلية لشغل الوظائف 

ب املوجـــودات حبيـــث تشـــمل األدوات تعـــديل التشـــريعات املتعلقـــة باملصـــادرة وتعقُّـــ  •  
املستخدمة يف ارتكاب جرائم خبالف غسل األموال، واعتمـاد تـدابري ترمـي إىل تعزيـز     

دة واحملجـوزة واملُصـادرة، مبـا يف ذلـك عائـدات اجلرميـة وأدواهتـا        مَّـ إدارة املمتلكات اجمل
  )؛٣١(املادة 

وكـذلك   الشـهود واخلـرباء والضـحايا يف قضـايا الفسـاد     محايـة  سبل اختاذ تدابري لتعزيز   •  
لإلبـالغ عـن جـرائم الفسـاد يف القطـاع      مناسـبة   آليات اجلناة املتعاونني، وكفالة إنشاء

  ))؛٤(٣٧و ٣٣و ٣٢(املواد   عنهااخلاص ومحاية املبلغني
بالنص علـى وجـوب   السوداء وائم اإلدراج يف القبشأن النظر يف حتسني اإلجراءات احلالية     •  

 التحقيقـات حـول   فيما بني جلنة األخالقيات والسلطات املعنيـة باالشـتراء  تبادل املعلومات 
  )؛٣٤(املادة  همأو أحكام اإلدانة الصادرة حبق الدائرة مع األشخاص والشركات

تعزيــز القــدرات واملــوارد املتاحــة ملؤسســات العدالــة اجلنائيـــة       العمــل علــى   مواصــلة    •  
األخالقيـات وجهـاز   جلنـة  مكافحة الفسـاد وغسـل األمـوال، مبـا يف ذلـك       نخرطة يفامل

 مبقتضـى يف إطـار الواليـات املناطـة هبـا     الشرطة ومركز االستخبارات املالية، وال سـيما  
املؤسسـات املسـؤولة عـن التعـاون الـدويل،      وكـذلك  اجلديـدة،   لفسـاد قوانني مكافحة ا
ــدابري   ــاذ الت ــة واخت ــن       الالزم ــة م ــتخبارات املالي ــز االس ــتقالل مرك ــز اس ــن أجــل تعزي م

  )؛٣٦الناحيتني القانونية والتشغيلية (املادة 
د تعزيز التواصل والتعاون مع اجملتمع املدين، بوسائل منها إذكـاء الـوعي مبشـكلة الفسـا      •  

  )؛٣٩والتعليم، بغية التشجيع على اإلبالغ عن الفساد كذلك (املادة 
غسـل األمـوال   جـرائم  النظر يف كفالة ممارسة الوالية القضائية على أفعال املشـاركة يف    •  

  .)٤٢خارج إثيوبيا (املادة ملرتكبة ا
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    تفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ اال  - ٤- ٢  
  أشارت إثيوبيا إىل أهنا سوف حتتاج إىل املساعدة التقنية يف اجملاالت التالية:

ــادة      •   ــغيل اآليل (املـ ــات والتشـ ــرى: إدارة امللفـ ــاعدة األخـ ــاالت املسـ ــة ١٥جمـ )؛ وتوعيـ
  )؛٣٥وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة (املادة 

  )؛٣٧و ٣٢و ٢٢و ١٦ادة (املواد دة/الدروس املستفتقدمي موجز باملمارسات اجليِّ  •  
 ٢١و ١٦ احلصول علـى مسـاعدة ميدانيـة مـن خـبري يف جمـال مكافحـة الفسـاد (املـواد           •  

  )؛٣٦و ٣٣و ٣٢و ٣١و ٢٣و
ــدرات الســلطات املســؤولة عــن      •   ــاء ق ــوال أو األدواتاســتبانة بن ــها بغــرض   األم وتعقب

ــة الشــهود واخلــ    الســلطات ؛ مصــادرهتا ــبلِّاملســؤولة عــن إنشــاء نظــم حلماي غني رباء وامل
  )؛٣٧و ٣٣و ٣٢و ٣١وإدارهتا (املواد 

  ).٣٧إبرام اتفاقات وترتيبات منوذجية (املادة   •  
    

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

    )٤٧و ٤٥و ٤٤د ؛ نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية (املوااجملرمنيتسليم     
أنَّ علـى الـرغم مـن     ،٤٤على املـادة   )١(اعام أبدت إثيوبيا، عند تصديقها على االتفاقية، حتفظاً

االتفاقات الدولية متثل جزءا ال يتجزأ من قـانون البلـد.   أنَّ ) من الدستور تنص على ٤(٩املادة 
بني مبوجـب األحكـام الـواردة    ا إعادة النظر يف هذا الـتحفظ. ويـنظَّم تسـليم املطلـو    وجيرى حالي

 ٣٨ ني(املــادت اإلعــالن اخلــاص بغســل األمــوال)، و٢١و ١٢و ١١يف القــانون اجلنــائي (املــواد 
  )، ومعاهدتني ثنائيتني مع كل من جيبويت واليمن.٤٤و

املعاهــدات الــيت يف إطــار تفاقيــة مكافحــة الفســاد التســليم  ال وفقــاًمــة وتســتوجب األفعــال اجملرَّ
نص أن يـ و عـن السـجن ملـدة سـنة    تقل عقوبـة اجلرميـة    أالَّللتسليم اليت تشترط ا، وإثيوبيأبرمتها 
مـن القـانون اجلنـائي تسـليم الرعايـا األجانـب الـذين         ٢١القـانون اإلثيـويب. وجتيـز املـادة     عليها 

  بشكل مباشر أو أساسي. الدولة اإلثيوبيةثيوبيا ال متس يف إ مةجمرَّ يرتكبون أفعاالً

───────────────── 
  )١( http://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2008/CN.1257.2007-Eng.pdf. 
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ــا مب  ــرف إثيوبي ــة        وتعت ــدويل يف املســائل اجلنائي ــاون ال ــليم والتع ــدأ للتس ــل كمب ــة باملث ــدأ املعامل ب
علـى هـذا اإلسـاس. وخبـالف     ة طلبـات  ألغراض تبادل املعلومات، وقـد اسـتجابت إثيوبيـا لعـد    

 يف اجلرميـة  م وفقـا للسـلوك الكـامن   مبدأ ازدواجية التجرمي، الـذي يقـي  ذلك، خيضع التسليم إىل 
تســليم املطلــوبني نطــاق . وصــارم باملصــطلح املســتخدم لتســميتهاال االلتــزامولــيس علــى أســاس 

  .بعد جمرمة أفعاالًليست كلها يف االتفاقية اجلرائم املنصوص عليها  إنَّحمدود حيث 
 اإلعـالن اخلـاص بغسـل األمـوال    يف املعاهدات القائمة وُمْجَملة وأسباب رفض طلبات التسليم 

تتشـاور إثيوبيـا مـع الدولـة      قد جرى العرف على أنو). ٤٥(املادة بشأن قضايا غسل األموال 
  الطالبة قبل رفض طلب التسليم.

باملعاهـدات الثنائيـة الـيت أبرمتـها      وجيوز املوافقة على طلب التسليم ألغراض تنفيذ عقوبة عمـالً 
ذ يف إثيوبيـا  السجن ملدة سـتة أشـهر. وميكـن أن ُتنفَّـ    عن العقوبة املفروضة تقل  ، على أالَّإثيوبيا
متـارس عليهـا إثيوبيـا    الـيت  رائم لـى اجلـ  حمكمـة أجنبيـة ع   مـن رة قـرَّ متبقية مـن العقوبـة امل  فترة  أيُّ

ا ) من القـانون اجلنـائي) ومبـدأ إمَّـ    ٢(٢٠) و٣(١٢ا (املادتان ا أو فرعيا أساسيقضائي اختصاصاً
ــاالتســليم  ــه  احملاكمــة  وإمَّ ــائي و أحكــام يف منصــوص علي اص بغســل اإلعــالن اخلــ القــانون اجلن
  .األموال

ــنص و ــوال   ي ــى  اإلعــالن اخلــاص بغســل األم ــة هــي الســلطة    أنَّ عل وحــدة االســتخبارات املالي
هـي السـلطة املركزيـة    ف ،وزارة العـدل أمَّـا  )، ٤٧و ٤٦املختصة بتلقي طلبات التسليم (املادتان 

  املعنية بالتعاون الدويل بوجه عام.
لبـات التسـليم مـن خـالل القنـوات الدبلوماسـية.       م طويف إطار معاهدات التسـليم الثنائيـة، تقـدَّ   

ط لتســليم وتــنص املعاهــدة الثنائيــة لتســليم املطلــوبني الــيت أبرمــت مــع الــيمن علــى إجــراء مبسَّــ 
  الشخص املوقوف جبرميته.اعترف املطلوبني إذا 
ــذ عــام   ــا مخســة طلبــات تســليم مــن جيبــويت والســودان والواليــات     ٢٠١٠ومن ، تلقّــت إثيوبي
  تسليم رعاياها.ها بسبب رفضها لثالثة منتستجب ريكية. ومل املتحدة األم

ــة      ــاكم اإلثيوبيـ ــا احملـ ــارس فيهـ ــاالت الـــيت متـ ــها يف احلـ ــا ومنـ ــجناء إىل إثيوبيـ وميكـــن نقـــل السـ
 مـــن القـــانون اجلنـــائي )٣( ١٢و )٢) و(١(٢٠أســـاس املـــادتني قضـــائية فرعيـــة علـــى  واليـــة

توجـد يف إثيوبيـا قـوانني أو ممارسـات متبعــة     وال جنبيـة.  األحكـام القضـائية األ  املتعلقـتني بإنفـاذ   
  بشأن نقل اإلجراءات اجلنائية.
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    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
هــذا  وردت بعــض األحكــام يفإن ال يوجــد يف إثيوبيــا قــانون بشــأن املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، و  

وتــنص سياســة العدالــة اجلنائيــة يف إثيوبيــا  ). ٣٨(املــادة  اإلعــالن اخلــاص بغســل األمــوال الشــأن يف 
التعـاون "يسـتند إىل اتفاقـات    أنَّ ) علـى  ٢- ٢٢- ٣(املـادة   ٢٠٠٩آب/أغسـطس   ٩بتاريخ الصادرة 

وتنظـر إثيوبيـا يف    ."يف بعـض األحيـان   الـوطين  ، أو إىل القـانون أو متعددة األطراف أو ترتيبات ثنائية
لديها خربة يف هذا اجملال. ومثـة   لقانونية املتباَدلة، بل إنَّاستخدام االتفاقية كأساس قانوين للمساعدة ا

يف املسـاعدة  وهي قاصرة على تبـادل  معاهدة للمساعدة القانونية املتبادلة أبرمتها إثيوبيا مع السودان، 
  ).٢٣غريها من املستندات القضائية واحلصول على األدلة (املادة واالستدعاء تسليم طلبات 

اإلعـالن اخلـاص بغسـل    مـن   ٤٠املسـاعدة القانونيـة (املـادة    تبـادل  التجـرمي ل وُتشترط ازدواجيـة  
إىل االســتجابة  إثيوبيــاتنحــو ؛ املعاهــدة املربمــة مــع الســودان). ومــن الناحيــة العمليــة،   األمــوال

  .قوانينهاغري قسرية وال تتعارض صراحة مع  هالطلبات اليت تعتربل
) أشــكال املســاعدة القانونيــة املتبادلــة الــيت ٣٩(املــادة  اإلعــالن اخلــاص بغســل األمــوالوحيــدد 

). وال تشـكل  ٤٩و ٤٨(املادتـان   الصيغ الالزمة لطلبهاميكن تقدميها يف قضايا غسل األموال و
ــادة    الســرية املصــرفية عائقــاً  ــة (امل ــة املتبادل اإلعــالن مــن  ١٣يف ســبيل تقــدمي املســاعدة القانوني
). اخلـاص بلجنــة األخالقيــات عــالن اإلز) مـن  ( ١٢) و٥( ٧ ؛ املادتــاناخلـاص بغســل األمـوال  

لكـن اخلـربة تعوزهـا    ، وإثيوبيا على استعداد لتقدمي املساعدة حىت يف املسائل الضـريبية أو املاليـة  
  .يف هذا الشأن حىت اآلن
املســاعدة القانونيــة تبــادل ) أســباب رفــض ٤٠(املــادة  اإلعــالن اخلــاص بغســل األمــوالوحيــدد 

إخطـار الـدول هبـا    يقضـي ب مـن املعاهـدة املربمـة مـع السـودان)، و      ٩و ٨و ١(انظر أيضا املـواد  
  على وجه السرعة.

ووزارة العدل هي السلطة املركزية املعنية بالتعاون الدويل وفقا لسياسة العدالـة اجلنائيـة واملـادة    
ــأن  ٦٩١/٢٠١٠) مـــن اإلعـــالن رقـــم  ١٤( ١٦ ــزة  بشـ ــلطات وواجبـــات األجهـ "حتديـــد سـ

وبيا الدميقراطية االحتادية". وتـنص سياسـة العدالـة اجلنائيـة أيضـا علـى أن       التنفيذية جلمهورية إثي
علـى أن حتـرر    اإلعالن اخلـاص بغسـل األمـوال   حتال الطلبات عرب القنوات الدبلوماسية. وينص 

الطلبات باللغة األمهرية أو اإلنكليزية أو تكون مشفوعة بترمجـة باللغـة األمهريـة أو اإلنكليزيـة     
  ).٤٧(املادة 
تنفيـذ تلـك الطلبـات أو املسـائل املرتبطـة هبـا يف       حتديـدا علـى ضـرورة    توجد أحكـام تـنص    وال

  وقت مناسب.
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مــن تنحــو إثيوبيــا الســرية. ومقتضــيات ) ٥٠(املــادة  اإلعــالن اخلــاص بغســل األمــوالراعــي وي
مـع   تنفيـذ تلـك الطلبـات    إذا مـا تـداخل  املساعدة االستجابة لطلبات  إىل تأجيل الناحية العملية

املسـاعدة أو  أن ترجـئ  وتتشـاور مـع الدولـة الطالبـة قبـل      ، جارية أو دعاوى منظـورة  قيقاتحت
  .ترفض تقدميها

مــن األشــخاص املطلــوب االســتعانة هبــم يف إطــار   وعــدم التعــرض للشــهود واخلــرباء وغريهــم   
 مارسـات العمليـة، وإن مل يـنص عليـه    مكفـول يف إطـار امل   املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة   عمليات 

). وال توجـد  ٢٥املعاهـدة املربمـة مـع السـودان (املـادة      ا أحكام وجتسده جزئيلقانون صراحة، ا
  أحكام بشأن مسألة النقل الطوعي للسجناء.

مـن خـالل    مدةعلـى اسـتخدام املعلومـات أو األدلـة املسـت     مل تفرض إثيوبيـا يف قوانينـها قيـودا    و
التـداول  أسـلوب  يف اسـتخدام  خربات سابقة و قانون أليس لديها املساعدة القانونية املتبادلة. و

ا، من الناحية النظريـة، ميكـن نقـل املعلومـات تلقائيـ     عرب الفيديو للحصول على األدلة ونقلها. و
إتاحـة   . وميكن مـن حيـث املبـدأ   اآلنخربة عملية يف هذا اجملال حىت  أيَّال متلك إثيوبيا أنَّ غري 

  .غري سرية، ولكن ال توجد قوانني تنظم ذلكدامت   السجالت احلكومية ما االطالع على
  وال تنظم إثيوبيا مسألة حتمل التكاليف مبا يتمشى مع أحكام االتفاقية.

، تلقت إثيوبيا مثانية طلبـات للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة       ٢٠١٠ومنذ عام 
ــة املتحــدة وباكســتان وتركيــ     ــة: اإلمــارات العربي ــدان التالي ــا ومصــر  مــن البل ا وسويســرا وكيني

ــيمن، ( ــات  وال ــع طلب ــها أرب ــذت  من ــر     ُنف ــد النظ ــت قي ــة كان ــل وأربع ــذا   بالفع ــراء ه ــت إج وق
  .كان واحد منها فقط متعلقا جبرائم الفساداالستعراض)؛ و

    
  التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّي اخلاصة  ،التعاون يف جمال إنفاذ القانون    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
لتعاون يف جمال إنفاذ القانون من خـالل منظمـة التعـاون بـني رؤسـاء الشـرطة يف بلـدان        ُيجرى ا

شبكة شرق أفريقيا املشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات     شرق أفريقيا، واإلنتربول، و
اإلنتربـول هليئـات التنسـيق املعنيـة باسـترداد املوجـودات.       و سـتار املشتركة بـني مبـادرة   شبكة الو

جلنة الشرطة االحتادية مع مركز االستخبارات املالية وسلطة اجلمارك واإليرادات علـى  وتتعاون 
أساس عدد من الترتيبات الثنائية املربمة مع البلـدان اجملـاورة حتديـدا. وميكـن أن تنظـر إثيوبيـا يف       

  .لكنها مل تقم بذلك بعدإنفاذ القانون،  على االتفاقية كأساس للتعاوناستخدام 
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واجلرميـة   اإلرهـاب متعلقـة ب احلدود اإلثيوبية حتقيقـات مشـتركة يف قضـايا    مراقبة وأجرت جلان 
  .رغم عدم وجود تشريعات يف هذا الشأن ،املنظمة، وليس الفساد

كافحـة الفسـاد   مب ةاإلجـراءات اخلاصـ  بشـأن   ٤٣٤/٢٠٠٥رقـم  اإلعـالن  مـن   ٤٦وجتيز املـادة  
اخلاصـة يف جهـود إثيوبيـا ملكافحـة الفسـاد،      ي استخدام أساليب التحرِّ حةاملنقَّوقواعد اإلثبات 

اهلاتفية واالتصاالت وأجهزة التصوير بالفيديو، ومـا إىل ذلـك.    املخاطبات مبا يف ذلك اعتراض
كما ُيسمح للشرطة باستخدام أساليب التسليم املراقب يف القضـايا اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك علـى      

  املستوى الدويل.
    

    رسات اجليَّدةالتجارب الناجحة واملما  - ٢- ٣  
عند تقييم ازدواجيـة التجـرمي ألغـراض التسـليم، تعتـد إثيوبيـا بالسـلوك الكـامن ولـيس            •  

  ).٢الفقرة  ٤٤باالستخدام االصطالحي الصارم للجرائم (املادة 
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
اســتخدام لكــي تــتمكن مــن  ٤٤حتفظهــا علــى املــادة علــى أن تســحب إثيوبيــا ع ُتشــجَّ  •  

يف اعتماد معاهـدات  أن تنظر األمني العام بذلك، ووأن ختطر االتفاقية كأساس قانوين، 
  ).٦، الفقرة ٤٤(املادة التحفظ املذكور  ني سحبحل يف هذا الشأن إضافية

التعجيل باعتمـاد مشـروع التوجيـه    إىل على سبيل األولوية، إثيوبيا على أن تبادر،  ثُُّتَح  •  
ــق بالتعــاون  ــدويل املتعل ــه  ال ــدرج في ــى أن ت ــيت مل  ، عل ــة ال جتســد بعــد يف  عناصــر االتفاقي

، ٤٤ي ألوجــه القصــور القائمــة يف تنفيــذ االتفاقيــة (مــثال املــادة  هبــدف التصــدِّأحكامــه 
 ١٢- ٩و ٥- ٣و ١، الفقـرات  ٤٦؛ واملـادة  ٤٥املـادة  و؛ ١٦و ١٠- ٧و ٥- ٣الفقرات 

  ).٢٩- ١٥و
التفاقية موجبة التسليم، مبـا يف ذلـك عـن    ل اًوفقضمان أن تكون مجيع اجلرائم املنصوص   •  

  ).٨، الفقرة ٤٤(املادة  على هذا النحو من القانون اجلنائي ٢١طريق تعديل املادة 
ينبغــي ف، يومــاً ٨٠إىل  ٧٠جتهيــز طلبــات التســليم بوجــه عــام يســتغرق مــن   ملــا كــان   •  

ت بالنســبة اعتمــاد تــدابري ترمــي إىل تســريع إجــراءات التســليم وتبســيط شــروط اإلثبــا 
  ).٩الفقرة  ٤٤للجرائم املشمولة باالتفاقية (املادة 

  ).١١، الفقرة ٤٤احملاكمة (املادة  وإمَّاا التسليم مواصلة التأكد من تطبيق مبدأ إمَّ  •  
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مواصـلة التأكــد مـن التطبيــق العملـي لــنظم احلمايــة القائمـة علــى املعاملـة العادلــة وفقــا        •  
  ).١٤، الفقرة ٤٤املادة للقوانني احمللية واملعاهدات (

املتمثلة يف التشاور مع الدول الطالبـة قبـل رفـض طلـب التسـليم (املـادة        ممارستها تقنني  •  
  ).١٨، الفقرة ٤٤

تشـريعات وإجـراءات شـاملة بشـأن التعـاون       اإلسـراع بوضـع   اختاذ خطوات مـن أجـل    •  
ــا بتقــدمي املســاعدة يف اجلــرائم املشــمولة باالتف تســمح الــدويل  ، ٤٦اقيــة (املــادة إلثيوبي
  ).١الفقرة 

تقييم قيود ازدواجية التجرمي، وكفالـة  عند مقاصد االتفاقية  مراعاةاعتماد تدابري لضمان   •  
  ).٩، الفقرة ٤٦ازدواجية التجرمي (املادة انتفاء  تقدمي املساعدة غري القسرية عند

ــام باســم     •   ــا   الســلطة إخطــار األمــني الع ــة املســؤولة عــن تلقــي طلب ت املســاعدة املركزي
ــز عمــل        ــة لتعزي ــدميها واختــاذ اخلطــوات الالزم ــة لتق ــة واللغــات املقبول ــة املتبادل القانوني

الفقـرات   ٤٦السلطة املركزية وضـمان سـرعة تنفيـذ الطلبـات وسـالمة التنفيـذ (املـادة        
١٤-١٣.(  

  ).٢٤الفقرة  ٤٦تنفيذ الطلبات يف الوقت املناسب (املادة   •  
حلـني   يف إبـرام مزيـد مـن معاهـدات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة        إثيوبيا على النظـر ُتحث   •  

  ).٣٠الفقرة  ٤٦(املادة  دخول مشروع التوجيه املتعلق بالتعاون الدويل حيز النفاذ
البيانـات املتعلقــة بالتعـاون الــدويل   تبــع تمــن أجـل  مــع البيانـات  جلإنشـاء وحتســني نظـم     •  

رائم األساسـية، واإلطـار الـزمين للـرد علـى      بدقة يف الوقت املناسب (مثـل اجلـ  إبالغها و
  ).  ٤٦و ٤٤أسباب للرفض) (املادتان أيِّ الطلبات، و

مواصــلة تعزيــز التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون يف املســائل املتعلقــة بــاجلرائم املشــمولة     •  
  ).١، الفقرة ٤٨باالتفاقية، مبا يف ذلك التعاون مع دول من خارج املنطقة (املادة 

 ي اخلاصـة (مبـا يف ذلـك   أن تعتمد تدابري بشأن استخدام أساليب التحرِّ إثيوبيا تودُّ لعلَّ  •  
لمراقبة والعمليات املستترة والتسـليم املراقـب)   اإللكترونية ل اإللكترونية وغري األشكال

  ).٥٠وكفالة مقبولية األدلة املستمدة منها (املادة 
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    ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من املساعدة التقنية، اليت   - ٤- ٣  
إعداد برامج لبناء قـدرات سـلطات إنفـاذ القـانون والسـلطات القضـائية املسـؤولة عـن           •  

التعــاون الــدويل يف املســائل اجلنائيــة؛ ووضــع نظــام أو قاعــدة بيانــات لتســجيل طلبــات 
 ٤٤(املـواد   الصـلة  ذات ب اجلـرائم األساسـية  التسليم واملساعدة القانونية املتبادلة وتعقُّ

  ).٤٧و ٤٦و ٤٥و
 لتعـاون الـدويل  لدة لوضع إطار تشريعي شامل توفري املشورة القانونية واملمارسات اجليِّ  •  

التوجيــه مشــروع وف تــدرج أحكــام . وســوإجــراءات تشــريعية شــاملة يف هــذا الشــأن
ئيــة قـانون اإلجـراءات اجلنا  ضـمن أحكـام   التعـاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيــة    اخلـاص ب 

  ).٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤مع أحكام االتفاقية (املواد ه التوجي ة أحكاموينبغي مواءم
يف إنشــاء برأيــه يف مكافحــة الفســاد لالسترشــاد   االســتعانة خبــبري ميــداين متخصــص      •  

  ).٤٦و ٤٤السلطة املركزية (املادتان 
تعامــل مــع واضــحة للوإجــراءات نظــم ســتحداث اتفاقات/ترتيبــات منوذجيــة الوضــع   •  

ــواردة والصــادرة، مبــا  لا ــة وأعــراف طلــب اســتمارات إعــداد يشــمل طلبــات ال منوذجي
تنفيذ الطلبات لضمان املتابعة (املـواد  دة إلعداد الطلبات والرد عليها وتتبع مسار موحَّ
  ).٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤

تــوفري املســاعدة التكنولوجيــة لتعزيــز العالقــة بــني هيئــات إنفــاذ القــانون يف إثيوبيــا مــع    •  
هتـــا يف اخلـــارج، ألغـــراض منـــها تشـــجيع التبـــادل غـــري الرمســـي للمعلومـــات         نظريا

 املسـاعدة علـى   واالستخبارات بشأن اجلرمية واجلماعات اإلجرامية. ويف هناية املطاف،
الشـرطة الوطنيـة،    جهـاز ة داخـل  يتصـاالت الشـرط  المعلومـات وا وطين للإنشاء مركز 

بيا، مبا يكفل حتقيق هذا التبادل علـى  وتنسيق أنشطة مجيع هيئات إنفاذ القانون يف إثيو
  ).٥٠و ٤٩و ٤٨الصعيد الدويل (املواد 

  


