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    خالصة وافية  - ثانياً  
    مالوي    

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

. ووقَّــع رئــيس اجلمهوريــة علــى  ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٢١وقَّعــت مــالوي علــى االتفاقيــة يف  
. وأودعـت مـالوي َصـكَّ تصـديقها علـى      ٢٠٠٧ن األول/أكتوبر تشري ٣١صكِّ التصديق يف 

 .٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٤االتفاقية لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 

. ويشمل النظام القانوين املعمـول  ١٩٩٤ونظام احلكم يف مالوي دميقراطي دستوري منذ عام 
ائية (القرارات القضـائية)، والدسـتور   به فيها: القانون التشريعي وقانون العرف والسوابق القض

هـــو القـــانون األمســـى ملـــالوي. ويســـتند النظـــام القـــانوين إىل نظـــام القـــانون األنغلوسكســـوين 
الربيطاين، وهو متأثر إىل حد بعيد بتاريخ مالوي باعتبارها مستعمرة بريطانيـة سـابقة. وتأخـذ    

) السلطة التنفيذيـة، الـيت تتمثـل يف    مالوي بالنظام الرئاسي، وتنقسم السلطة إىل ثالثة أفرع: (أ
 (ب) السلطة التشريعية، (ج) السلطة القضائية. اجلمهورية ونائبه وجملس الوزراء،رئيس 

وتنفِّذ مالوي التزاماهتا مبوجب االتفاقية من خالل جمموعة متنوعة من القـوانني، أمههـا: قـانون    
جـراءات واألدلـة اجلنائيـة، وقـانون     مكافحة املمارسات الفاسدة، وقانون العقوبات، وقانون اإل

مكافحــة غســل األمــوال وعائــدات اجلــرائم اخلطــرية ومتويــل اإلرهــاب (قــانون مكافحــة غســل  
 األموال)، وقانون تسليم املطلوبني، وقانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية.

اد، والنائب العام، ومـدير  مكتب مكافحة الفس :وأهم املؤسسات املنخرطة يف مكافحة الفساد
النيابات العامة، والشرطة، ووحدة االستخبارات املاليـة. ومـن اجلهـات املعنيـة األخـرى جهـاز       
القضاء وأعضاء الربملان واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائل اإلعالم. وقد أنشأت مـالوي  

وجـــب قـــانون املـــوظفني أيضـــاً إدارة معنيـــة بـــإقرارات الذمـــة املاليـــة للمـــوظفني العمـــوميني مب 
  .٢٠١٣العموميني (اإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات واملصاحل التجارية) لسنة 

    
    الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون   - ٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     

)، يف ٣ظف العمومي" يف قانون مكافحة املمارسات الفاسدة (املـادة  يرد تعريف مصطلح "املو
)؛ ومـع ذلـك،   ٤حني يتضمن قانون العقوبات تعريفاً "للعاملني يف جمال اخلدمة العامة" (املـادة  
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فليست مجيع فئات األشخاص املبيَّنة يف االتفاقية مشمولة هبذين التعـريفني. وأبـرز مـا يسـترعي     
الوارد يف قانون مكافحة املمارسات الفاسدة يقتصر على أعضـاء احلكومـة    االنتباه أنَّ التعريف

 واهليئات النظامية األخرى.

 ٢٥و ٢٤وجترِّم مالوي رشو املوظفني العموميني وارتشاءهم أساسـاً مبوجـب أحكـام املـادتني     
من قانون العقوبات. ومـع ذلـك، فالرشـوة     ٩٠من قانون مكافحة املمارسات الفاسدة واملادة 

ري املباشرة ليست مشمولة على وجه التحديد بأحكام قـانون مكافحـة املمارسـات الفاسـدة،     غ
 باء على سبيل املثال). ٢٥مثلما هو احلال يف جرائم الفساد األخرى (املادة 

وال توجد أحكام يف القانون بشأن جترمي أفعال الرشوة املتعلقـة بـاملوظفني العمـوميني األجانـب     
 ولية العمومية.وموظفي املنظمات الد

من االتفاقية، على الرغم مـن ورود أحكـام    ١٨وال ُيجرِّم القانون املتاجرة بالنفوذ وفقاً للمادة 
 ) من قانون مكافحة املمارسات الفاسدة.٤( ٢٧) و٢( ٢٥ذات صلة يف املادتني 

ــادتني      ــرمي يف املـ ــاص للتجـ ــاع اخلـ ــوة يف القطـ ــع الرشـ ــة    ٢٧و ٢٦وختضـ ــانون مكافحـ ــن قـ مـ
  ت الفاسدة.املمارسا

    
    )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     

). وجرمية غسل األمـوال  ٣٥جترِّم مالوي غسل األموال (قانون مكافحة غسل األموال، املادة 
من فئة "اجلرائم اخلطرية" اليت يقصد هبـا اجلـرائم الـيت ُيعاقـب عليهـا بالسـجن ملـدة ال تقـل عـن          

األفعـال اجملرَّمـة وفقـاً لالتفاقيـة باعتبارهـا جـرائم أصـلية         شهراً، وهو ما ينطبـق علـى مجيـع    ١٢
ــادة    ــانون مكافحــة غســل األمــوال، امل ــدات اجلرميــة" و"اجلرميــة اخلطــرية").   ٢(ق ــا "عائ ، تعريف

ــاً      وتشــمل اجلــرائُم األصــلية اجلــرائَم املرتكبــة داخــل مــالوي وخارجهــا علــى حــد ســواء، رهن
 ، "عائدات اجلرمية").٢موال، املادة بازدواجية التجرمي (قانون مكافحة غسل األ

، اجلمهوريـة ضـد   ٢٠١٣لسـنة   ١٤وتطبِّق مالوي مفهوم الغسل الذايت (القضية اجلنائيـة رقـم   
 ماكسويل ناماتا ولوك كاسامبا (مل ُيقدَّم تقرير عنها)).

 ٣٢٩و ٣٢٨مـن قـانون مكافحـة غسـل األمـوال واملـادتني        ٣٥م مبوجـب املـادة   واإلخفاء جمـرَّ 
  ون العقوبات.من قان
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
ــادة         ــات، امل ــانون العقوب ــوميني للممتلكــات (ق ــوظفني العم ــالوي ســرقة امل ). ٢٨٣جرَّمــت م

وبعــض جوانــب تبديــد املمتلكــات وتســريبها مشــمولة أيضــاً جبرميــة إســاءة اســتغالل املناصــب   
مـن قـانون    ٢٨٣باء). وال تشمل املادة  ٢٥ة (قانون مكافحة املمارسات الفاسدة، املادة العام

العقوبات املنافع اليت تعود على األطراف الثالثة وارتكاب اجلرم علـى حنـو غـري مباشـر. وإذا مل     
أو  فـرد مـن عائلتـه   أيِّ يقدِّم املوظـف العمـومي املـتَّهم بالسـرقة تفسـرياً ُمرضـياً "إلثرائـه هـو أو         

ثــراءه دليــل إثبــات ضــده، وتأخــذ احملكمــة يف أنَّ أســرته بصــورة مفاجئــة أو كــبرية"، فيفتــرض 
 ).٢٨٣االعتبار عجزه عن تفسري ثرائه عند البت يف إدانته بالسرقة (قانون العقوبات، املادة 

مـن   ٢٨دال و ٢٥ -ألـف   ٢٥وقد جرَّمت مـالوي جزئيـا إسـاءة اسـتغالل الوظـائف (املـواد       
مــن قــانون العقوبــات). ومــع ذلــك  ٩٢و ٩٥كافحــة املمارســات الفاســدة، واملادتــان قــانون م

 فعدم القيام بفعل ما ليس مشموالً بالتجرمي.

 ).٣٢وجيرِّم القانون اإلثراء غري املشروع (قانون مكافحة املمارسات الفاسدة، املادة 

ليها ملمتلكاهتـا. بيـد   من قانون العقوبات سرقة مـديري الشـركات أو مسـؤو    ٢٨٧وجترِّم املادة 
أنَّ التجرمي ال يشـمل جـرائم التبديـد وغـريه مـن أشـكال التسـريب، وكـذلك ارتكـاب اجلرميـة           
على حنو غري مباشـر واملنـافع الـيت تعـود علـى األطـراف الثالثـة. وعـالوة علـى ذلـك، ال تنطبـق            

 كيـان  صـفة يف أيِّ اجلرمية على مجيع موظفي القطـاع اخلـاص أو األشـخاص الـذين يعملـون "بـ      
  من االتفاقية. ٢٢تابع للقطاع اخلاص"، وفقاً للمادة 

    
    )٢٥إعاقة سري العدالة (املادة     

من قـانون العقوبـات التحـريض علـى اإلدالء بشـهادة       ١١٣و ١٠٩و ١٠٧و ١٠١جترِّم املواد 
 زور أو التدخُّل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة خالل الدعاوى القضائية.

مــوظفي إنفــاذ القــانون (وال ســيما مكتــب مكافحــة الفســاد والشــرطة) مشــكلة  وعرقلــة عمــل 
مـــن قـــانون مكافحـــة  ١٧و ١٣خطـــرية يف مـــالوي. وتـــرد اجلـــرائم ذات الصـــلة يف املـــادتني  

مـن قـانون    ١٠٩املمارسات الفاسدة (فيمـا يتعلـق بأعضـاء مكتـب مكافحـة الفسـاد)، واملـادة        
من قانون العقوبات (الدعاوى القضائية)، واملـادة   ١١٣العقوبات (إعاقة سري العدالة)، واملادة 

من قانون العقوبـات (موظفـو احملـاكم). بيـد أنَّ اجلـزاءات احملـددة هلـذه اجلـرائم ال ُتعتـرب           ١١٩
  صارمة مبا يكفي للردع ولتوفري احلماية للموظفني، وحتتاج إىل تفعيل.
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    )٢٦مسؤولية الشخصيات االعتبارية (املادة     
يف قـانون مكافحـة   إالَّ حكام صرحية بشأن املسؤولية اجلنائية لألشـخاص االعتبـاريني   ال توجد أ

) ٣( ٣٥هــذا الشــأن (املادتــان  غســل األمــوال، الــذي حيــدد العقوبــات الــيت ميكــن توقعيهــا يف 
 )).٣(  ٣٦و

ويشمل تعريف "الشخص" يف قانون التفسري العام األشخاص االعتباريني، وبـذا ينطبـق علـيهم    
طلح املستخدم يف قانون مكافحة املمارسات الفاسدة، ولكن ذلـك القـانون ال يـورد    ذلك املص

إشارات حمددة إىل العقوبات اليت ميكن توقيعها عليهم. وقـد قـدَّم مكتـب مكافحـة الفسـاد إىل      
مشــروع قــانون لتعــديل قــانون مكافحــة املمارســات الفاســدة يف  ٢٠١٤وزارة العــدل يف عــام 

 هذا الصدد.

ــر مــالوي   ــبعض      وتق ــانون األنغلوسكســوين) وب ــادئ الق ــة (مبوجــب مب أيضــاً باملســؤولية املدني
أشــكال املســؤولية اإلداريــة بالنســبة لألشــخاص االعتبــاريني، وحتديــداً فيمــا يتعلــق بالوضــع يف   

ــع         ــراخيص. وم ــاء الت ــة وإلغ ــال التجاري ــن ممارســة األعم ــان م ــوائم الســوداء واحلرم ــك، الق ذل
 ة يف هذا الشأن.يوجد نظام شامل للمسؤولي  فال

وال ُتعدُّ العقوبات اليت ميكـن توقيعهـا علـى األشـخاص االعتبـاريني (علـى سـبيل املثـال، غرامـة          
دوالراً أمريكيــا) وخســارة الصــفقات التجاريــة  ١٣ ٩٤٠ماليــني كواتشــا (حنــو  ١٠مقــدارها 

  املتعلقة بغسل األموال) فعالة ومتناسبة ورادعة مبا فيه الكفاية.
    

    )٢٧والشروع (املادة  املشاركة    
)، ٣٥جتــرِّم مــالوي أفعــال املشــاركة والشــروع (قــانون مكافحــة املمارســات الفاســدة، املــادة  

ــان     ــوال (املادت ــانون مكافحــة غســل األم ــان  ٢( ٣٦) و١( ٣٥وق ــات (املادت ــانون العقوب )) وق
  ). وال ُيعدُّ اإلعداد الرتكاب فعل جمرَّم جرمية يف حد ذاته.٤٠٤و ٤٠١

    
    )٣٧و ٣٠إنفاذ القانون (املادتان  حقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطاتاملال    

تأخــذ العقوبــات األساســية واإلضــافية يف االعتبــار عمومــاً مــدى خطــورة اجلــرائم. بيــد أنَّ          
ليــون كواتشــا (حنــو م ٢اجلــزاءات املاليــة املقــررة بالنســبة جلرميــة غســل األمــوال علــى األفــراد ( 

دوالراً أمريكيا)) ليست كافيـة.   ١٣ ٩٤٠مريكيا) واألشخاص االعتباريني (دوالراً أ ٢ ٧٨٨
كثر من مخس سـنوات علـى إعـداد مبـادئ     أجيري منذ  العملأنَّ وقد تبني أثناء الزيارة القطرية 

 توجيهية لتوقيع اجلزاءات.
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حقــة وقــد حققــت مــالوي توازنــاً مالئمــاً بــني احلصــانات وإمكانيــة التحقيــق يف اجلــرائم ومال   
رئيس اجلمهورية أثناء فترة واليته (املـادة  إالَّ مرتكبيها ومقاضاهتم. وال يتمتع باحلصانة اجلنائية 

من الدستور). وكان هناك حتقيق جـار مـع رئـيس سـابق للجمهوريـة وقـت االسـتعراض.         ٩١
وتنص بعض مواد القانون على حصانات لـبعض املـوظفني العمـوميني حبكـم وظـائفهم (ومنـها       

من الدستور اليت تكفل حصانة للنواب الربملانيني، وكذلك احلصانات املكفولـة   ٦٠املادة مثال 
مـن قـانون    ٢٢ملوظفي مكتب مكافحة الفساد ووحـدة االسـتخبارات املاليـة مبوجـب املـادتني      

 من قانون مكافحة غسل األموال). ٢٣مكافحة املمارسات الفاسدة واملادة 

ات املالحقة القضائية للجنـاة يف اجلـرائم الـواردة يف اجلـزء     ويتوىل مكتب مكافحة الفساد عملي
ة مــدير النيابــات العامــة، الــذي الرابــع مــن قــانون مكافحــة املمارســات الفاســدة بشــرط موافقــ 

جيوز له رفض املوافقة دون مربر معقول، كما هذه املوافقة ختضـع لضـمانات معينـة (قـانون      ال
مـن قـانون مكافحـة املمارسـات      ١٠وتكلِّف املـادة   ).٤٢مكافحة املمارسات الفاسدة، املادة 

الفاسدة مكتب مكافحة الفساد مبالحقة اجلرائم املشـمولة بـه رهنـاً بتوجيهـات مـدير النيابـات       
العامة. ولدى مدير النيابات العامة سلطة تقديرية واسعة يف األمر بـإجراء املالحقـات القضـائية    

). وال توجـد مبـادئ   ٨٢-٧٦اءات اجلنائية، املـواد  ؛ قانون اإلجر٩٩ووقفها (الدستور، املادة 
توجيهية لتنظيم املالحقات القضائية، وخيضع املدعون العامون ومدير النيابات العامـة ملـدونات   

 قواعد سلوك.

وينص قانون (املبادئ التوجيهية) بشـأن اإلفـراج عـن املتـهمني بكفالـة علـى أن تراعـي شـروط         
 ضوره لوقائع الدعوى اجلنائية.اإلفراج بكفالة عن املتهم ضمان ح

). وقـد أنشـأت مـالوي أيضـاً جلنـة للعفـو       ١٠٧وجييز قانون السجون إسقاط األحكام (املـادة  
 الرئاسي حتيل إىل رئيس اجلمهورية أمساء السجناء املوصى باإلفراج املشروط عنهم.

ائم مني بارتكـاب جـر  ومتنع اللوائح التنظيمية للخدمة العامة يف مالوي املوظفني العموميني املته
). وجيوز عزل املوظف أو وقفه عـن العمـل براتـب كامـل     ١١٠:٣من ممارسة وظائفهم (املادة 

أو نصف راتب أو دون راتب تبعـا للجرميـة املتـهم بارتكاهبـا. فـإذا مـا تبينـت براءتـه، ُيعـاد إىل          
 عمله مع تعويضه.

خص يـدان بارتكـاب جـرائم    شـ  مـن قـانون مكافحـة املمارسـات الفاسـدة أيَّ      ٤٠ومتنع املـادة  
 فساد من شغل املناصب العامة، مبا يف ذلك العمل يف الشركات اململوكة للدولة.
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ويشجِّع قانون السجون على إعادة إدماج السجناء اجلنائيني يف اجملتمع (اجلزء احلـادي عشـر).   
هـو  وجهاز السجون يف مالوي هو املسؤول عن تنفيذ األحكام ذات الصـلة يف هـذا الشـأن، و   
 ينهض جبملة أمور، منها تيسري فرص العمل والتعليم والتدريب واكتساب املهارات املهنية.

وقد أصدر مدير النيابات العامة مبادئ توجيهية بشأن التفـاوض علـى ختفيـف األحكـام مقابـل      
ابـة  د، وتـنظِّم هـذه املبـادئ التوجيهيـة أيضـاً دور الني     قضايا االحتيال اخلطـري أو املعقَّـ  التعاون يف 

العامة يف التوصـية باألحكـام. وهتـدف املبـادئ التوجيهيـة إىل تشـجيع اجلنـاة علـى التعـاون مـع           
ســلطات إنفــاذ القــانون مقابــل ختفيــف العقوبــة. وال يتــيح القــانون إمكانيــة مــنح احلصــانة مــن   

  املالحقة القضائية.
    

    )٣٣و ٣٢محاية الشهود واملبلِّغني (املادتان     
 ايـة املؤقتـة املتاحـة أثنـاء الـدعاوى اجلنائيـة، مل تضـع مـالوي نظامـاً شـامالً          فيما عدا تدابري احلم

حلمايــة الشــهود واخلــرباء. وُتمثِّــل مســألة محايــة الشــهود مشــكلة يف التحقيقــات واملالحقــات    
 القضائية املتعلقة بالفساد، إذ أدَّت إىل رفض الشهود اإلدالء بشهاداهتم وفقدان األدلة.  

يـة  ألف) كتمان هو ٥١ية األساسية (قانون مكافحة املمارسات الفاسدة، املادة وتكفل تدابري احلما
  القانون على تدابري للحماية من االنتقام أو التعسُّف يف املعاملة. املبلِّغني. ومع ذلك، ال ينصُّ

    
    )٤٠و ٣١سرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ ال    

؛ ٣٠مصادرة عائدات اجلرميـة وأدواهتـا (قـانون العقوبـات، املـادة      نفَّذت مالوي تدابري لضمان 
 ٤٨؛ وقـانون مكافحـة غسـل األمـوال، املـواد      ٣٧وقانون مكافحة املمارسات الفاسدة، املـادة  

ــانون      ٦١و ٥٣و ــة املصــادرة علــى أســاس القيمــة (ق ــة إمكاني ). وتكفــل أوامــر العقوبــات املالي
رد أنَّ ومــع ذلــك، تشــري املمارســة العمليــة إىل   ).٦١و ٤٨مكافحــة غســل األمــوال، املادتــان 

 اجلاين للممتلكات عقب إقراره بذنبه مينع يف الواقع مواصلة التحقيق يف القضية اجلنائية.

وقــد نفــذت مــالوي تــدابري تتــيح تعقُّــب البضــائع واملمتلكــات وجتميــدها واحلجــز عليهــا أثنــاء  
؛ وقـانون  ٨٦و ٨٠و ٧٩و ٦٩و ٣٩اد إجراءات التحقيق (قانون مكافحة غسل األموال، املـو 

ألـــف). وتتـــيح أحكـــام قـــانون  ٣٦ألـــف و ٢٣و ٢٣مكافحـــة املمارســـات الفاســـدة، املـــواد 
مكافحـة املمارســات الفاســدة أن تقــرر الســلطات القضـائية جتميــد املوجــودات واحلجــز عليهــا   

حـدة  لـدى مكتـب مكافحـة الفسـاد وو    أنَّ لفترة تصـل إىل ثالثـة أشـهر، قابلـة للتجديـد. كمـا       
ــرة      ــا لفت ــد املوجــودات أو املعــامالت إداري ــة صــالحية جتمي ــوم عمــل   ٩٠االســتخبارات املالي ي
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مــن قــانون مكافحــة غســل األمــوال علــى   ٨٦املــادة  أيــام عمــل علــى التــوايل. كمــا تــنصُّ  ٥و
 من القانون. ٨٨أشهر، ميكن متديدها مبوجب املادة  ٦التجميد لفترة 

ات اجملمــدة أو احملجــوز عليهــا أو املصــادرة. ويــنصُّ مشــروع   ومل تــنظِّم مــالوي إدارة املمتلكــ 
 تعديل لقانون مكافحة املمارسات الفاسدة على إنشاء كيان مكرَّس إلدارة املوجودات.

وال ُتمثِّــل الســرية املصــرفية عائقــاً أمــام التحقيقــات واملالحقــات القضــائية يف اجلــرائم املتعلقــة    
بصالحيات إدارية تكفل له االطالع على السـجالت   بالفساد. ويتمتع مكتب مكافحة الفساد

) وكـذلك  ١١املصرفية واملاليـة والـتحفظ عليهـا (قـانون مكافحـة املمارسـات الفاسـدة، املـادة         
). وقـد مورسـت   ٤٤و ١١وحدة االستخبارات املالية (قانون مكافحة غسل األموال، املادتان 

وميكـــن استصـــدار أوامـــر إلبـــراز  هـــذه الصـــالحيات بفعاليـــة يف حتقيقـــات متعلقـــة بالفســـاد.  
) وأوامـــر للمراقبـــة (قـــانون ٩٥و ٩٤املســـتندات (قـــانون مكافحـــة غســـل األمـــوال، املادتـــان 

). كما ترد تدابري ذات صلة فيمـا يتعلـق بوحـدة    ١٠٢و ١٠١مكافحة غسل األموال، املادتان 
 من قانون مكافحة غسل األموال. ٢٨و ١١االستخبارات املالية يف املادتني 

حيد مـن فعاليـة العمـل علـى اسـترداد عائـدات اجلـرائم افتقـار املؤسسـات املعنيـة للقـدرات             ومما
  الالزمة ملصادرة املوجودات وتعقُّبها وجتميدها واحلجز عليها.

    
    )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان التقادم؛     

انون اإلجــراءات ال ختضــع القضــايا اجلنائيــة للتقــادم يف مــالوي. واحلــدود الزمنيــة املقــررة يف قــ 
شـهراً   ١٢ألـف) الـيت تلـزم ببـدء املالحقـة القضـائية يف غضـون         ٣٠٢و ٢٦١اجلنائية (املادتان 

شـهراً مـن تـاريخ بـدء احملاكمـة       ١٢من تاريخ تقدمي الشكوى وإمتام نظـر الـدعوى يف غضـون    
ل عـن  غري منطبقة على معظم قضايا الفساد ألهنا تتعلق جبـرائم ُيعاقـب عليهـا بالسـجن ملـدة تقـ      

 ثالث سنوات.

وميكــن للمحــاكم، يف إطــار صــالحياهتا العامــة، أن تأخــذ يف اعتبارهــا أحكــام اإلدانــة الســابقة  
  الصادرة من حماكم أجنبية وهي تصدر حكمها.

    
    )٤٢الوالية القضائية (املادة     

رتكبـة علـى مـنت    تطبِّق مالوي نظام الوالية القضائية اإلقليمية على مجيع اجلرائم فيما عدا اجلرائم امل
(ب) من االتفاقية). وتبسط مالوي واليتها القضائية علـى تلـك    )١( ٤٢السفن والطائرات (املادة 

 ).٦٦اجلرائم حىت ولو ارتكبت "جزئيا يف الداخل واخلارج" (قانون اإلجراءات اجلنائية، املادة 
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يمــا عــدا اجلــرائم  كمــا تطبِّــق مــالوي نظــام الواليــة القضــائية الشخصــية علــى مجيــع اجلــرائم ف   
املرتكبة ضد الدولة أو ضد رعاياها. وال ينصُّ القانون على اختصاص احملـاكم الوطنيـة بأفعـال    

 املشاركة يف جرائم غسل األموال املرتكبة بالكامل يف اخلارج.

  ).٦وجنسية اجلاين املزعوم ليست من أسباب رفض التسليم (قانون تسليم املطلوبني، املادة 
    

    ) ٣٥و ٣٤ال الفساد؛ التعويض عن الضرر (املادتان عواقب أفع    
مينع قانون االشتراء العمومي مقدِّمي العطاءات مـن احلصـول علـى العقـود احلكوميـة مـع إلغـاء        

). كمـا  ٢٠مجيع التعاقدات املربمة معهم إذا ما شاب الفساد معـامالهتم يف هـذا الشـأن (املـادة     
 عام من مبادئ القانون األنغلوسكسوين. إلغاء التعاقد يف هذه احلاالت مبدأأنَّ 

ميكنهم أيضـا االضـطالع   وميكن للضحايا رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن األضرار و
  عي اخلاص وفقاً ألحكام قانون اإلجراءات اجلنائية.بدور املدَّ

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

دة إىل مكتـب مكافحـة الفسـاد منـَع جـرائم الفسـاد واألنشـطة ذات الصـلة         ية املسَنتشمل الوال
هــا قــانون مكافحــة املمارســات الفاســدة (يف اجلــزء الثالــث منــه) وقــانون العقوبــات    جيرِّمالــيت 

وقــانون مكافحــة غســل األمــوال والتحقيــق يف تلــك اجلــرائم واألنشــطة ومالحقــة مرتكبيهــا.     
ته من الصندوق املوحَّد (قانون مكافحة املمارسات الفاسدة، املـادة  وحيصل املكتب على ميزاني

)). وُيعــيَّن مــدير املكتــب وُيعــزل مــن منصــبه بقــرار مجهــوري بعــد موافقــة اللجنــة املعنيــة ٢( ٤
ــان       ــدة، املادت ــانون مكافحــة املمارســات الفاس ــة (ق ــات العمومي ــدير  ٦و ٥بالتعيين ــع م )، ويرف

ريــة ووزيــر العـــدل عــن عمــل املكتـــب (قــانون مكافحـــة      املكتــب تقــارير إىل رئـــيس اجلمهو  
)). ومما يعوق املكتب عن أداء عملـه علـى حنـو فعـال افتقـاره      ٤( ٤املمارسات الفاسدة، املادة 

إىل االستقاللية القانونية واإلدارية ونقص املوارد البشرية واملادية. ومن التحـديات الصـعبة الـيت    
ــا مكتــب مكافحــة الفســاد وغــريه مــن    ــذاب     يواجهه ــى اجت ــدرة عل ــوفري الق ــة ت اجلهــات املعني

 املوظفني املؤهلني واالحتفاظ هبم.

وميكن للمؤسسات األخـرى املعنيـة مبكافحـة الفسـاد أن تسـتفيد مـن أنشـطة تعزيـز القـدرات،          
ومنــها مكتــب مــدير النيابــات العامــة والشــرطة وهيئــة اإليــرادات ووحــدة االســتخبارات املاليــة 

 وجهاز القضاء.  
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ومتارس مؤسسات إنفـاذ القـانون يف مـالوي أنشـطة للتعـاون الرمسـي وغـري الرمسـي. وقـد أبـرم           
مكتب مكافحة الفساد مذكرات تفاهم مـع عـدة أجهـزة عموميـة (مثـل وحـدة االسـتخبارات        
املالية) وشركات خاصة. ومن الناحيـة العمليـة، مثـة تعـاون قـائم بـني مكتـب مكافحـة الفسـاد          

املـايل التابعـة جلهـاز الشـرطة، وكـذلك وحـدة االسـتخبارات املاليـة          ووحدة مكافحة االحتيـال 
وهيئة اإليرادات. وميكن مع هذا حتسـني التنسـيق بـني خمتلـف األجهـزة، وال سـيما فيمـا يتعلـق         

 بقضايا غسل األموال.

ومن واجب املـوظفني العمـوميني اإلبـالغ عـن الفسـاد (قـانون مكافحـة املمارسـات الفاسـدة،          
ــادة  ــانون مكافحــة      ) وا٣٦امل ــا مكتــب مكافحــة الفســاد (ق ــيت جيريه ــاون يف التحقيقــات ال لتع

 ألف). ٤٩و ١٣ألف و ١٢املمارسات الفاسدة، املواد 

االستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد يف مـالوي علـى التعـاون بـني املؤسسـات العامـة           صُّوتن
ســتخبارات املاليــة يف والقطــاع اخلــاص يف منــع الفســاد. وهــي تشــري أيضــاً إىل دور وحــدة اال   

 ضمان االمتثال ملتطلبات مكافحة غسل األموال يف القطاع اخلاص.

ــالغ         ــع شــبكي لإلب ــدى مكتــب مكافحــة الفســاد خــط هــاتفي ســاخن (غــري جمــاين) وموق ول
  الفساد.  عن
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  
الــيت يرتكبــها املوظفــون مــن قــانون العقوبــات (جــرائم الســرقة   ٢٨٣تتضــمن املــادة   •  

ــا   ا ة ومالحقتــهم قضــائيالعموميــون) افتراضــاً اســتدالليا يــؤدي إىل التحقيــق مــع اجلن
 ).١٧(املادة 

مــن مــذكرات التفــاهم مــع الكيانــات العامــة    اًقَّــع مكتــب مكافحــة الفســاد عــدد  و  •  
 يــة وبــرامج االمتثــالواخلاصــة، ممــا يســاعد القطــاع اخلــاص يف وضــع التــدابري الوقائ 

 ).٣٩(املادة 

  ).٢٩ال ختضع القضايا اجلنائية للتقادم (املادة   •  
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
مواصلة تعزيز نظم مجع البيانات من أجل الوقوف على قضـايا الفسـاد وتتبعهـا خـالل       •  

 مراحل التحقيق واملالحقة القضائية والنظر أمـام احملـاكم لـدى مجيـع األجهـزة؛ والنظـر      
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هذه املعلومات بانتظام يف تقارير سنوية وعلى املوقع الشـبكي اخلـاص مبكتـب     نشريف 
 مكافحة الفساد.  

 من االتفاقية. ٢شامل للموظفني العموميني يتماشى مع املادة  تعريفاعتماد   •  

 ).١٥أفعال الرشوة غري املباشرة (املادة  جترميضمان   •  

ــال الرشــوة املتعل     •   ــى جتــرمي أفع ــنص عل ــوظفي    ال ــب وم ــاملوظفني العمــوميني األجان ــة ب ق
 ).١٦والنظر يف جترمي ارتشاء املوظفني األجانب (املادة  العموميةاملنظمات الدولية 

والتبديد وسائر أشكال تسـريب املمتلكـات مبـا يتماشـى مـع االتفاقيـة        االختالسجترمي   •  
 ).١٧(املادة 

 ).١٨املتاجرة بالنفوذ (املادة  جترميالنظر يف   •  

جرميـة إسـاءة اسـتغالل الوظـائف حبيـث تشـمل عـدم القيـام بفعـل مــا           تعـديل النظـر يف    •  
 ).١٩(املادة 

جرمية "سـرقة مـديري الشـركات أو موظفيهـا ملمتلكاهتـا" كـي تشـمل         تعديلالنظر يف   •  
ــى         ــود عل ــيت تع ــافع ال ــال غــري املباشــرة واملن ــد وســائر أشــكال التســريب، واألفع التبدي

حبيــث تنطبــق علــى مجيــع مــوظفي القطــاع اخلــاص وفقــاً ألحكــام   األطــراف الثالثــة، و
 ).٢٢االتفاقية (املادة 

ينبغي إيالء األولوية لوضع ُنظم تستهدف منع عرقلة سري العدالة وعمل موظفي إنفـاذ    •  
القانون، مبا يف ذلك عـن طريـق تشـديد العقوبـات املفروضـة علـى عرقلـة سـري العدالـة          

 (ب)). ٢٥ ةاملادوضمان فعالية اإلنفاذ (

يف  واإلداريـة) بصـورة شـاملة. والـنصُّ     تنظيم مسؤولية األشخاص االعتباريني (اجلنائية  •  
الفاسدة على املسـؤولية اجلنائيـة لألشـخاص االعتبـاريني يف      املمارساتقانون مكافحة 

اجلرائم املشمولة باالتفاقية، مبا يف ذلك العقوبات املقررة بشأهنا. وكذلك ضمان عـدم  
قيود على القدرة على تلبيـة طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة فيمـا يتعلـق        يِّ أوجود 

 )).٢( ٤٦و ٢٦باجلرائم اليت جيوز مساءلة األشخاص االعتباريني عنها (املادتان 

ضــمان خضــوع األشــخاص االعتبــاريني لعقوبــات فعالــة ومتناســبة ورادعــة يف جــرائم    •  
 ).  ٢٦وضوح يف القانون (املادة الفساد وغسل األموال ُينصُّ عليها ب



 

12 V.16-08397 

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.46  

ــراد والكيانــات يف جــرائم غســل األمــوال. وإيــالء       •   ــة علــى األف تشــديد العقوبــات املالي
 )).١( ٣٠بشأن إصدار األحكام (املادة  توجيهيةاألولوية العتماد مبادئ 

ميكــن النظــر يف وضــع ضــمانات مناســبة فيمــا يتعلــق بالصــالحيات التقديريــة الواســعة     •  
العامــة بشــأن املالحقــة القضــائية، علــى ســبيل املثــال معــايري     النيابــاتة ملــدير املمنوحــ

 )).٣( ٣٠لالمتناع عن املالحقة (املادة 

ــات       ضــمان أالَّ  •   ــترداد املمتلكــات دون مواصــلة التحقيق ــة يف اس ــة املتَّبع حتــول املمارس
 ).٣١واملالحقات يف القضايا اجلنائية (املادة 

دارة املوجــودات اجملمــدة أو احملجــوز عليهــا أو املصــادرة وفقــاً مكــرَّس إل هيكــلإنشــاء   •  
 )).٣( ٣١لالتفاقية (املادة 

املؤسســات ذات الصــلة علــى مصــادرة املوجــودات وتتبُّعهــا وجتميــدها   قــدراتتعزيــز   •  
النظـر   اًيب وتبادل املعلومات). وميكن أيضواحلجز عليها (مبا يف ذلك من خالل التدر

اسـتخدام العائـدات املسـتردَّة يف متويـل العمليـات الـيت تضـطلع هبـا         يف إنشاء إطار يتيح 
أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة، استناداً إىل توزيع العائدات على املؤسسـات بطريقـة   

 ).٣١منصفة (املادة 

املبــادرة علــى ســبيل األولويــة إىل وضــع التــدابري الضــرورية واإلطــار املؤسســي الــالزم      •  
رباء والضحايا، وكذلك اجلناة الذين يتعـاونون مـع سـلطات إنفـاذ     حلماية الشهود واخل

إثبـات مناسـبة يف    القانون، على حنو فعال، مبا يشمل محايتـهم اجلسـدية ووضـع قواعـد    
هــذا الشــأن. وعــالوة علــى ذلــك، النظــر يف اعتمــاد تــدابري وُنظــم لتــوفري محايــة فعالــة    

 )).٤( ٣٧و ٣٣و ٣٢للمبلِّغني (املواد 

قالل مكتب مكافحـة الفسـاد وغـريه مـن مؤسسـات إنفـاذ القـانون (مكتـب         تعزيز است  •  
مــدير النيابــات العامــة والشــرطة وهيئــة اإليــرادات ووحــدة االســتخبارات املاليــة) مــن   

، وتـدعيم املـوارد املاديـة والبشـرية والتـدريب لـدى تلـك        واإلداريـة الناحيتني القانونيـة  
تسـىن حتسـني ظـروف العمـل يف مجيـع      املؤسسات؛ ويتطلب األمر إرادة سياسية حـىت ي 

األجهزة بغيـة متكينـها مـن اجتـذاب املـوظفني املـؤهلني واالحتفـاظ هبـم؛ وهنـاك أيضـاً           
 ).٣٦حاجة إىل تعزيز القدرات يف جهاز القضاء (املادة 

تعزيز التنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون يف العمل علـى مكافحـة الفسـاد، وال سـيما يف       •  
 ).٣٨(املادة جرائم غسل األموال 
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مواصــلة االســتثمار يف أنشــطة التواصــل والتوعيــة والتثقيــف بشــأن املســائل املتعلقــة           •  
بالفساد. والنظر يف توسيع نطاق التدابري املتخذة من أجـل تيسـري اإلبـالغ عـن الفسـاد      

 )).٢( ٣٩إىل السلطات الوطنية (املادة 

بـة علـى مـنت السـفن والطـائرات      توسيع نطـاق الواليـة القضـائية ليشـمل اجلـرائم املرتك       •  
) (ب)) والنظــر يف بســط الواليــة القضــائية علــى اجلــرائم املرتكبــة ضــد  ١( ٤٢(املــادة 

الرعايـا الـوطنيني أو الدولـة، وكـذلك علـى أفعـال املشـاركة يف جـرائم غسـل األمــوال          
  )).٢( ٤٢املرتكبة خارج مالوي (املادة 

    
     ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت  - ٤- ٢  

ا ســوف حتتــاج إىل ضــروب مــن املســاعدة التقنيــة، منــها بنــاء   أشــارت مــالوي إىل أهنــ  •  
الفساد وغريه مـن مؤسسـات إنفـاذ القـانون، علـى أن يشـمل        مكافحةقدرات مكتب 

حـدة  ذلك توفري برامج تدريب خمصصة للمحقِّقني واملدَّعني العامني وجهاز القضاء وو
  االستخبارات املالية بشأن مكافحة الفساد واألنشطة ذات الصلة.

    
      الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  
    )٤٤تسليم اجملرمني (املادة     

. خيضــع تســليم املطلــوبني لقــانون تســليم املطلــوبني وســبع معاهــدات ثنائيــة لتســليم املطلــوبني    
ــة (    ــاليم معيَّن ــدان وأق ــداً وإقليمــاً يف الوقــت   ٢٥وميكــن ملــالوي أن تســلِّم األشــخاص إىل بل بل

الراهن)، رهناً بالشروط أو االستثناءات أو التعـديالت أو التغـيريات الـيت حيـدِّدها وزيـر العـدل       
د ). كما ميكن ملالوي تسليم األشـخاص يف حالـة عـدم وجـو    ٣(قانون تسليم املطلوبني، املادة 

 معاهدة بشرط املعاملة باملثل. وتعترف مالوي باالتفاقية كأساس قانوين لتسليم املطلوبني.

ــاً        ــا بالســجن لســنة واحــدة، رهن ــة دني ــة التجــرمي وعقوب ــوبني الزدواجي وخيضــع تســليم املطل
بأحكــام معاهــدات تســليم املطلــوبني. وباإلضــافة إىل ذلــك، تــرد يف قــانون تســليم املطلــوبني  

م اجمليزة للتسليم، وال تشمل هذه القائمة مجيـع األفعـال اجملرَّمـة مبوجـب اتفاقيـة      قائمة باجلرائ
األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد. ونطـاق التســليم حمـدود ألنَّ مـالوي مل جتـرِّم مجيـع اجلــرائم          

 املنصوص عليها يف االتفاقية.
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ل الكومنولــث، وتتــوفر ترتيبــات مبسَّــطة للتســليم مبوجــب خطــة لنــدن لتســليم املطلــوبني داخــ  
 ولكن ال توجد تدابري حمدَّدة من أجل التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط متطلبات اإلثبات.

وتــرد الطلبــات مــن خــالل القنــوات الدبلوماســية وُتحــال إىل مــدير النيابــات العامــة عــن طريــق 
ســليم حــاالت ت عــدد قليــل مــن عمليــات التســليم، وال توجــد أيُّ إالَّ النائــب العــام. ومل ينفــذ 

 ملطلوبني ذات صلة بالفساد حىت اآلن.

مــن قــانون تســليم املطلــوبني، فــال جيــوز تســليم    ٦مبوجــب املــادة  واجلــرائم السياســية مســتثناة
املطلوبني بشأهنا. ومل ترفض مالوي سوى طلب واحد للتسليم حىت اآلن (يف جرميـة قتـل غـري    

االتفاقيـة. وال جيـوز رفـض التسـليم      متعلقة بالفساد). وتقـرُّ مـالوي أسـباباً للـرفض تتوافـق مـع      
على أساس جنسية الشخص املطلوب تسليمه. ومل ترفض مالوي قـط تسـليم    ٦مبوجب املادة 
 أحد رعاياها.

ــاة          ــة ومراع ــة العادل ــة بشــأن املعامل ــواردة يف تشــريعاهتا احمللي ــة ال ــدابري احلماي ــالوي ت ــق م وتطبِّ
ــة يف إجــراءات التســليم. ومل ُيســتظ   ــة أو   األصــول القانوني ــة العادل هر حــىت اآلن مبســأليت املعامل

  الغرض التمييزي يف قضايا الفساد.
    

    )٤٧و ٤٥اءات اجلنائية (املادتان نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجر    
لنقــل الســجناء مــع زامبيــا تنطبــق أحكامــه أيضــاً علــى جــرائم   واحــداً أبرمــت مــالوي اتفاقــاً

ل وضـع خطـة لنقـل السـجناء يف إطـار اجلماعـة اإلمنائيـة        الفساد. وجيري التفاوض حاليا حـو 
 للجنوب األفريقي.

  وال توجد قوانني وال ممارسات متَّبعة بشأن نقل الدعاوى اجلنائية.
    

    )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     
انوين لتبـادل  يوفِّر قانون املساعدة القانونيـة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة يف مـالوي األسـاس القـ       

ــادل املســاعدة       ــدان الكومنولــث. وميكــن تب ــة ولكــن تطبيقــه يقتصــر علــى بل املســاعدة القانوني
القانونية أيضاً استناداً إىل املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف وبشرط املعاملـة باملثـل يف حـال    

 عدم وجود معاهدة.

) (د))، ٢( ١٨واجيــة التجــرمي (املــادة ويشــترط لتلبيــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة ازد 
ف منـه حـىت ولـو كانـت املسـاعدة املطلوبـة ال تنطـوي علـى         يوهو شرط إلزامي ال جيوز التخف

تدابري قسرية. ومن مثَّ فتبادل املسـاعدة القانونيـة يف مـالوي حمـدود ألنَّ مـالوي مل جتـرِّم مجيـع        
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مرهون بأحكـام املعاهـدات الـيت أبرمتـها      اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية، وتقدمي املساعدة
مالوي. وأشارت السلطات يف مالوي إىل أنَّ تطبيق شرط ازدواجية التجرمي بصرامة قد يبـدو  

) من قانون مكافحة غسل األموال، اليت تـنصُّ علـى عـدم جـواز     ٩( ١٨مناقضاً ألحكام املادة 
طاق اتفاقية دولية تفرض التزامـاً  رفض تقدمي املساعدة على أساس أنَّ اجلرمية ال تندرج ضمن ن

 بتوفري املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق هبذه اجلرمية.

وميكن ملالوي أن تقدِّم املساعدة يف إطار جمموعة متنوعـة مـن األغـراض التحقيقيـة والقضـائية،      
و أحكــام وال ُتعــدُّ الســرية املصــرفية عقبــة أمــام تقــدمي املســاعدة. وال توجــد مبــادئ توجيهيــة أ 

 تنظِّم األطر الزمنية لتنفيذ طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.

 ومالوي مشتركة يف خطة الكومنولث بشأن املساعدة القانونية املتبادلة (خطة هراري).

وتــرد الطلبــات مــن خــالل القنــوات الدبلوماســية وحتــال إىل مــدير النيابــات العامــة عــن طريــق   
سـلطة املركزيـة يف هـذا الشـأن مبقتضـى تشـريع فرعـي، وهـو األمـر          النائب العام، الـذي ميثـل ال  

املتعلق بتعيني السلطة املسؤولة عن املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيـة. ويقـيِّم مـدير النيابـات     
العامة الطلبات عند ورودها من حيث مدى امتثاهلا ألحكـام القـانون. ومل تبلـغ مـالوي األمـم      

 زية املعيَّنة واللغة املقبولة ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة.املتحدة بالسلطة املرك

وجيــوز ملــالوي أن تــرفض تلبيــة طلبــات املســاعدة القانونيــة املتبادلــة علــى أســاس عــدم الوفــاء     
)، أو ألنَّ تقــدمي ٢( ٣بالشــروط التقديريــة الــيت يفرضــها وزيــر العــدل مبقتضــى أحكــام املــادة    

) (ج) و(د)). ومل تنفـذ مـالوي   ٣( ١٨فرطـاً علـى مواردهـا (املـادة     املساعدة سيشـكِّل عبئـاً م  
مـن طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، ومل تـرفض تقـدمي         قلـيالً  عـدداً إالَّ من الناحيـة العمليـة   

 املساعدة يف املسائل املتصلة بالفساد حىت اآلن.

خدام املعلومـات الـواردة   ويفرض القانون ضوابط بشأن السرية، ولكنه مل يضع قيودا على اسـت 
 من خالل قنوات املساعدة القانونية املتبادلة.

وميكن ملـالوي أن تتشـاور مـع الدولـة املقدمـة لطلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة قبـل رفـض            
))، ويتعني عليها مبقتضـى أحكـام املـادة    ٨( ١٨طلبها (قانون املساعدة القانونية املتبادلة، املادة 

أسباب رفض املساعدة، ما مل يكن الطلـب يتعلـق بنقـل السـجناء بصـفة مؤقتـة        ) تقدمي٦( ١٨
 )).٧( ١٨ألغراض املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

ويتناول القانون ضمانات عـدم التعـرُّض لألشـخاص املنقـولني يف حالـة الطلبـات الصـادرة مـن         
 ).٢٢مالوي فحسب (قانون املساعدة القانونية املتبادلة، املادة 
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ــديو ألغــراض       ــة عقــد جلســات االســتماع عــن طريــق التــداول بالفي وال يــنظِّم القــانون إمكاني
 املساعدة القانونية املتبادلة.

ــة املرتبطــة       ــة النفقــات العادي ــة والتشــريعات الفرعي ــة املتبادل ــانون املســاعدة القانوني ــنظِّم ق وال ي
  الطلبات.  بتنفيذ

    
  ي اخلاصة تحرِّتحقيقات املشتركة؛ أساليب الالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ ال    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
تتعــاون ســلطات إنفــاذ القــانون يف مــالوي عــن طريــق منظمــة التعــاون اإلقليمــي بــني رؤســاء     
الشرطة يف اجلنوب األفريقي واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول). وهـي أيضـاً عضـو      

فريقي، وفريق شرق أفريقيا واجلنوب األفريقـي املعـين مبكافحـة    يف اجلماعة اإلمنائية للجنوب األ
 غسل األموال، وشبكة اجلنوب األفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات.

ومكتــب مكافحــة الفســاد عضــو يف جلنــة مكافحــة الفســاد التابعــة للجماعــة اإلمنائيــة للجنــوب 
 حة الفساد.األفريقي ويف الرابطة األفريقية ألجهزة مكاف

وتـوفِّر اللجــان االستشــارية الدائمــة املشـتركة منــرباً للتعــاون يف جمــال إنفـاذ القــانون بــني بلــدان    
لتفــاهم املربمــة يف هــذا الشــأن اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي. وهنــاك بعــض مــذكرات ا 

سـتخبارات  وحدة االستخبارات املالية والشرطة على سبيل املثال)، كما تتعاون وحدة اال (مع
 املالية من خالل جمموعة إيغمونت. وتعترب مالوي االتفاقية أساساً للتعاون يف إنفاذ القانون.

وُتشارك مالوي يف التحقيقات املشتركة بناء على ظروف كـل حالـة علـى حـدة يف ظـلِّ عـدم       
ــة (األو     ــة يف هــذا الشــأن. وتــنظِّم التشــريعات الفرعي ــة رمسي ــة أو إداري امــر وجــود تــدابري قانوني

ي اخلاصة، وينطـوي اسـتخدام تلـك األسـاليب علـى حتـديات       الدائمة) استخدام أساليب التحرِّ
  قانونية وعملية.

    
    ارب الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتج  - ٢- ٣  

على تعزيـز التعـاون يف جمـال إنفـاذ      يساعد تبادل املوظفني ألغراض التحقيق والتدريب  •  
  سيما مع البلدان اجملاورة.القانون على الصعيد الدويل، وال 

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  

 من شأن اخلطوات التالية أن تزيد من تعزيز التدابري القائمة حاليا ملكافحة الفساد:
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مواصلة االستثمار يف تطوير اإلحصاءات وتنمية قدرة السـلطات علـى التعـاون الـدويل       •  
 من االتفاقية). ٤٦و ٤٤(املادتان 

تنقيح قانون تسليم املطلوبني، مبا يف ذلـك قائمـة اجلـرائم اجمليـزة للتسـليم، واملعاهـدات         •  
املربمة يف ذلك الصدد، مـن أجـل ضـمان أن تصـبح مجيـع اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف         

 )).٤( ٤٤اتفاقية مكافحة الفساد جميزة للتسليم (املادة 

تسـليم املطلـوبني، والنظـر يف اعتمـاد      حتديد الشـروط الـيت جيـوز مبوجبـها املوافقـة علـى        •  
مبــادئ توجيهيــة بشــأن التســليم مــن أجــل زيــادة الــيقني القــانوين لــدى الــدول املقدمــة  

 )).٨( ٤٤لطلبات التسليم (املادة 

 )).٩( ٤٤اعتماد تدابري للتعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط متطلبات اإلثبات (املادة   •  

رفض تسليم املطلوبني أو قبل تأجيل أو رفض تنفيـذ   النصُّ على إجراء املشاورات قبل  •  
طلب للمساعدة القانونية املتبادلة، على أن يشمل ذلك اعتماد مبادئ توجيهيـة أو  أيِّ 

 )).٢٦( ٤٦) و١٧( ٤٤لوائح، حسب االقتضاء، يف هذا الشأن (املادتان 

ن غـري األعضـاء يف   توسيع نطاق تطبيق قانون املساعدة القانونية املتبادلـة ليشـمل البلـدا     •  
 ).٤٦الكومنولث (املادة 

ــدمي          •   ــة التجــرمي، وال ســيما هبــدف ضــمان تق ــن صــرامة اشــتراط ازدواجي ــف م التخفي
ضروب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة الـيت ال تنطـوي علـى تـدابري قسـرية يف حـال عـدم           

انون ) مــن قــ٩( ١٨ازدواجيــة التجــرمي، ومواءمــة األحكــام املنطبقــة مــع أحكــام املــادة 
 )).٩( ٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

) (ج) و(د) مـــن قـــانون ٣( ١٨إعـــادة النظـــر يف أســـباب الـــرفض الـــواردة يف املـــادة    •  
 )).٢١( ٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

اعتمــاد نــص قــانوين يقيــد اســتخدام املعلومــات الــواردة مــن خــالل قنــوات املســاعدة       •  
 )).١٩( ٤٦ملتبادلة، من أجل ضمان املزيد من اليقني القانوين (املادة القانونية ا

احلرص علـى إخطـار الـدول بأسـباب رفـض طلباهتـا، وكـذلك أسـباب رفـض طلبـات             •  
نقل السجناء املطلوب نقلهم بصفة مؤقتة ألغراض املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة (قـانون     

 )).٢٣( ٤٦) (املادة )٧( ١٨املساعدة القانونية املتبادلة، املادة 

النظر يف اعتماد مبادئ توجيهية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة وأحكام تـنظِّم األطـر     •  
 )).٢٤( ٤٦الزمنية لتنفيذ طلباهتا (املادة 
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على ضمانات بعدم التعرُّض لألشـخاص املنقـولني اسـتناداً إىل طلبـات املسـاعدة       النصُّ  •  
) ٢٢إىل مــالوي (قــانون املســاعدة القانونيــة املتبادلــة، املــادة  القانونيــة املتبادلــة الــواردة

 )).٢٧( ٤٦(املادة 

الـنصُّ يف قـانون املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة علـى أن تتحمـل الدولـة املتلقيـة التكـاليف             •  
 )).٢٨( ٤٦العادية لتنفيذ الطلبات (املادة 

 .٤٦من املادة  ١٤و ١٣تقدمي اإلشعارات املنصوص عليها يف الفقرتني   •  

 ).٤٧النظر يف تنظيم نقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   •  

 ).٤٨مواصلة تعزيز التعاون يف جمال إنفاذ القانون على الصعيد الدويل (املادة   •  

ي اخلاصـة  وضع قواعد منظمة السـتخدام وقبـول األدلـة املسـتمدة مـن أسـاليب التحـرِّ         •  
  ).٥٠(املادة 

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

أفادت مـالوي بأنَّهـا حتتـاج إىل ضـروب مـن املسـاعدة التقنيـة، منـها تـوفري املشـورة             •  
القانونية وبنـاء القـدرات يف اجملـاالت املتعلقـة بتسـليم املطلـوبني واملسـاعدة القانونيـة         

  ي اخلاصة.املتبادلة وأساليب التحرِّ
 


