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 فريق استعراض التنفيذ
  الدورة العاشرة املستأنفة األوىل

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤-٢فيينا، 
  من جدول األعمال ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
     وافيةخالصة   
     مذكِّرة من األمانة  
     إضافة  
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   خالصة وافية  -ثانيًا  
   زانيا املتحدةمجهورية تن  

املتحدة زانيا مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي ملكافحة الفساد يف مجهورية تن  -١  
 يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

أيار/مايو  ٢٥وصـــدَّقت عليها يف  ٢٠٠٣كانون األول/ديســـمرب  ٩وقَّعت ترتانيا على االتفاقية يف 
ــــــنَّت مجهورية ترتانيا املتحدة،  من أجلو .٢٠٠٥ ــــــان/أبريل  ١٦ يفتعزيز تنفيذ االتفاقية، س نيس
  ، قانوَن منع الفساد ومكافحته.٢٠٠٧

من  ةالثالثسنة للفصلني الثالث والرابع من االتفاقية يف ال انيا املتحدةمجهورية ترتوقد اسُتعِرض تنفيذ 
 ٢٠١٤شباط/فرباير  ١٨األوىل، وُنشرت اخلالصة الوافية لذلك االستعراض يف الستعراض اجولة 

  ).CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.9الوثيقة انظر (
  اإلنكليزي.  األنغلوسكسوينإىل القانون  انيا املتحدةمهورية ترتويستند النظام القانوين جل

: ما يليللفصــلني الثاين واخلامس من االتفاقية، على وجه اخلصــوص،  ةاُملنفِّذ اتشــمل التشــريعتو
ية، وقانون اخلدمة  قانون منع الفســـــــاد ومكافحته، وقانون العقوبات، وقانون اإلجراءات اجلنائ

، ٢٠١١لعام  العمومية، وقانون املشـــتريات األخالقية للقيادات العموميةقواعد الة، وقانون وميالعم
ــــــل األموال، وقانون وقانون محاية الشــــــهود واملبلِّ ، االجراميةعائدات الغني، وقانون مكافحة غس

ت والتدابري الرئيسية الرامية إىل تنفيذ التشريعا غري أنوقانون املساعدة املتباَدلة يف املسائل اجلنائية. 
تنفيذ األحكام ذات الصـــــلة  عنفر معلومات اوتت الو زايننتالَبرِّ الإال يف ال تطبق متطلبات االتفاقية 

  يف زجنبار.
وجهاز  ؛وتشمل املؤسسات املكلفة مبنع الفساد ومكافحته ما يلي: مكتب منع الفساد ومكافحته

ووحدة  واإلصــالح؛ احلوكمة الرشــيدة وإدارة شــؤون ؛ومكتب املدعي العام ؛النيابة العامة الوطنية
يدة العموميةإدارة اخلدمة  ــــــ تابعة واحلوكمة الرش مانة و ؛كتب رئيس اجلمهوريةمل ال الشــــــؤون أ

واجلهاز  ؛ةيممووهيئة تنظيم املشتريات الع ؛راجعة احلسابات يف ترتانياملالوطين كتب املو ؛األخالقية
  االستخبارات املالية.  ووحدةالقضائي 

  
  الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  

  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

  )٦و ٥(املادتان هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية  ؛الوقائيةسياسات وممارسات مكافحة الفساد 
يف  تنفذملكافحة الفســــاد، وهي  ةاســــتراتيجية وخطة عمل وطني زانيا املتحدةمجهورية تنوضــــعت 

زاهة واملســاءلة والشــفافية يف لنلالثالثة. وتركِّز املرحلة الثالثة على بناء نظم  تهامرحلالوقت احلاضــر 
صة. وقد ُجمعت آراء من مجيع قطاعات املجتمع، مبا فيها ممثلومياملؤسسات العم القطاع  وة واخلا

ــةالــديناهليئــات اخلــاص و ــالثــة  إعــدادواإلعالم، وُأخــذت بعني االعتبــار لــدى  ي لتلــك املرحلــة الث
  االستراتيجية وخطة العمل.
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ملكافحة الفساد سن قانون مكافحة غسل األموال  ةوقد أتاح تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطني
ــــــاد ومكافحته وقانون  ملشــــــتريات ة وقانون اوميالعم اتلقياداألخالقية لقواعد لاوقانون منع الفس

  ة، كما أتاح الحقًا إنشاء هيئة تنظيم املشتريات العامة ووحدة االستخبارات املالية.وميالعم
وأمني جملس الوزراء، هو املســؤول العام عن  وميةاخلدمة العمجهاز رئيس  بصــفتهورئيس الوزراء، 

كما يضـــطلع رئيس ملكافحة الفســـاد.  ةتنفيذ املرحلة الثالثة من االســـتراتيجية وخطة العمل الوطني
احلوكمة الرشـــيدة  من خالل إدارة شـــؤونوتقييمه،  رصـــدهالوزراء بتنســـيق تنفيذ االســـتراتيجية و

، هيئات خمتلفة االســـتراتيجية رصـــد تنفيذ توىلالتابعة ملكتب رئيس اجلمهورية، بينما تواإلصـــالح 
  .ةاألخالقيالشؤون مثل مكتب منع الفساد ومكافحته وأمانة 

  القوانني والتدابري اإلدارية. يف مراجعةهنجًا قائمًا على االحتياجات  زانيا املتحدةنمجهورية توتتبع 
وُأســندت إىل مكتب منع الفســاد ومكافحته مهمة منع الفســاد ومكافحته يف القطاعني العام واخلاص 

يتوىل كما تنفيذ سياسات منع الفساد  وهو يشرف علىمن قانون منع الفساد ومكافحته).  ٧ ملادة(ا
  منع الفساد.  ؤوناملعرفة بش زيادة وتعميم، وهو املسؤول عن تنسيق تنفيذ تلك السياسات

ُيدير  كما، بصــورة مســتقلة ســياســة اســتقدام املوظفني تقريرمكتب منع الفســاد ومكافحته  يتوىلو
شيدة واحلوكمة الرمومية عليه احلصول على موافقة وحدة إدارة اخلدمة الع ولكناالستقدام،  ةعملي

ــــــتقدام موظفني ُج من أجلكتب رئيس اجلمهورية التابعة مل تعيني رئيس اجلمهورية  يتوىلدد. واس
غري أن ) من قانون منع الفساد ومكافحته). ٢( ٦ املادةاملدير العام ملكتب منع الفساد ومكافحته (

مخس  هتاوالية مد يف اســـتحداث زانيا املتحدةمجهورية تن. وتنظر ُترَس بعدمل األمن الوظيفي  قواعد
  .إساءة السلوكاملدير العام ونائبه يف حال  لتنحيةإنشاء جلنة خاصة وسنوات للمدير العام، 

الفساد وسوء اإلدارة  العمومية مهمة منعهليئات يف ازاهة الناملعنية بلجان تتوىل الذلك، جانب إىل و
  .املعنيةكاتب املعلى مستوى 

مبكافحة الفســــاد.  املتعلقةيف خمتلف املبادرات الدولية واإلقليمية  زانيا املتحدةمجهورية تنوتشــــارك 
ساد و شركاء الدوليني يف منع الف ساد ومكافحته مع ال على وجه اخلصوص، يتعاون مكتب منع الف

  ومكافحته.
  

باجلهاز القضائي وأجهزة  املتعلقةمدونات قواعد سلوك املوظفني العموميني؛ التدابري  ؛القطاع العام
  )١١و ٨و ٧ة العامة (املواد النياب
يف املقام األول م وترقيتهم وتقاعدهم هب الحتفاظاســـــتقدام موظفي اخلدمة املدنية وتعيينهم وا ُينظَّم

) مع تعديالته املتنوعة( ٢٠١٣لعام ة وقانون التشـــــريعات املكتوبة وميقانون اخلدمة العم مبقتضـــــى
خلدمة ا استقدام موظفيواللوائح التنظيمية ألمانة  العموميةاملتعلقة باخلدمة وامر الدائمة للخدمة األو
   ).٢٥/٢٠١٦(اإلشعار احلكومي رقم  موميةالع
ــــــيدة العمومية وحدة إدارة اخلدمة و هي الوزارة رئيس اجلمهورية ملكتب التابعة واحلوكمة الرش

 املتعلقةات الســياســ صــوغة وومياخلدمة العمجهاز احلكومية املســؤولة عن شــؤون املوظفني وإدارة 
لقواعد لترصـــد االمتثال  يهو ، إخل.وكشـــوف املرتبات ةاألخالقيالقواعد بإدارة املوارد البشـــرية و
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 العموميــة يف جمــال القواعـدوحتــدد االحتيــاجــات التــدريبيــة وتوفر التــدريــب للكيــانــات  األخالقيــة
ألخالقيات. ومكافحة الفســــــاد، مبا يف ذلك آليات معاجلة الشــــــكاوى ذات الصــــــلة با يةاألخالق

 اوسلوكياهت ةالعموميالقيادات تصرفات ورصد على حتسني  ةاألخالقيالشؤون وباملثل، تعمل أمانة 
  .األخالقية للقيادات العموميةقواعد الوفقًا ألحكام قانون 

العمومية، وُتقدَّم الطلبات عرب بوابة اســتقدام املوظفني اليت تديرها  مناصــب اخلدمةوُيعَلن عن مجيع 
  .موميةخلدمة العاملعنية بتعيني موظفي امانة األ
ل ظ، ينص على أن ياخلدمة العمومية ملوظفي اعام ٍبناُونظام َت زانيا املتحدةمجهورية تن قد أنشأتو

 عمًال، ســــنواتمخس  ســــنوات وأقصــــاهاثالث  أدناهاعمل واحد ملدة  يف مقراملوظف العمومي 
عام  ١لتعميم رقم با تدابري على مجيع املوظفني وميةمخلدمة العاخلاص با ١٩٧٨ل . وتنطبق هذه ال

  العموميني.
ــــحني لالنتخابات  ــــيةوترد معايري تأهيل املرش ــــتور (املادت حليةوالربملانية وامل الرئاس  ٢١ نييف الدس

) السلطات املحلية ات) وقانون (انتخاب٣٤٣، الفصل ٣٦ ملادة) وقانون االنتخابات الوطنية (ا٣٩و
ملادتني( قانون ٢٩٢صـــــــل ، الف٣و ١٢ ا عد لل) و ية لقوا ياداألخالق يةالع اتلق هذه و. موم تنص 

ارتكاب جرائم تنطوي على باألحكام أيضــًا على معايري فقدان األهلية اليت تشــمل اإلدانة الســابقة 
  عدم األمانة والتهرب الضرييب.

 يف املقام األولاألحزاب الســياســية متويل و االنتخابات اإلطار التشــريعي الذي ُينظم متويل تألفوي
ية لعام  ٢٠١٠لعام  يةنفقات االنتخابمن قانون ال ــــــ ياس ــــــ . وُتقدم ١٩٩٢وقانون األحزاب الس

سية سيا سية بياناأمني مكتب إىل  األحزاب ال سيا سابات اليت راجعها باحلسنويا  سجل األحزاب ال
حون واألحزاب من قانون األحزاب الســياســية). وحيتفظ املرشــَّ  ١٤ املادةمراجع احلســابات العام (

 يةنفقات االنتخاباملتعلقة بالالسياسية واملنظمات املشاركة يف أنشطة االنتخابات جبميع السجالت 
  ).يةنفقات االنتخابالمن قانون  ١٩ ملادة(ا

لقيمة اهلبات اُملقدَّمة لألحزاب السياسية، ولكن جيب اإلفصاح عن مصدرها  هناك حدود توليس
مة  قت قي فا بةإذا  ــــــلن تن مليون اهل قانون  ٤٤٠زاين (حوايل ش قات الدوالر أمريكي). وينص  نف

 اجلزاءاتعدم اإلفصــاح عن مصــدر اهلبات، وقد تشــمل هذه  علىُتفرض  جزاءاتعلى  يةاالنتخاب
  حظر املشاركة يف االنتخابات.

ــــــلوك وهناك عدة مدونات أو معايري ل قواعد الالعموميني، مبا يف ذلك قانون  املوظفنيقواعد س
ة وميخلدمة العماخلاصـــة باالســـلوك قواعد و يةقواعد األخالقالومدونة  ةومياألخالقية للقيادات العم

) وخمتلف القواعد األخالقية للقيادات العمومية(اليت تنطبق على األشــخاص غري املشــمولني بقانون 
  دورية. للمراجعة بصورةمدونات السلوك املهين. وختضع هذه املدونات 

األخالقية للقيادات قواعد الانتهاك قانون  يف حال، من اخلدمة الفصــــل تشــــملأديبية، تدابري تومثة 
قواعد وية قواعد األخالقالانتهاكات مدونة جزاءات مشــاهبة ُتفرض على  مثة). و٨ ادة(امل العمومية

ــــــلوك   ٤٤-٤١(اجلزاءات املتاحة) واللوائح التنظيمية  ١ة (اجلدول وميخلدمة العماخلاصــــــة باالس
  ).  ٢٠٠٣لعام  لخدمة العموميةالتنظيمية ل لوائحمن الري اإلجراءات) يست(
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 العموميني امللزمني وظفنيقائمة بفئات امل قانون القواعد األخالقية للقيادات العمومية يتضــــــمنو
مه. وينص على جزاءات ُتفَرض على ، باإلفصـــــــاح عن موجوداهتم ثال ألحكا أن  غريعدم االمت

اخلارجية  والوظائفاألنشطة  مثلباإلفصاح عن املصاحل غري املالية،  ةملزم ليستالقيادات العمومية 
أن تؤدي  ميكناألخرى واهلدايا أو املنافع اليت االرتباطات واملناصــب اليت يشــغلوهنا يف الشــركات و

 لمخاطرل ، كل ســنة، تبعًاأمانة الشــؤون األخالقيةإىل نشــوء تضــارب حمتمل يف املصــاحل. وختتار 
  .اي، عددًا معينًا من حاالت اإلفصاح للتحقق منها مادِّرىأخ عواملو

قواعد الدونة مب عمًالاملصـــــاحل تضـــــارب وجيب على املوظفني العموميني اآلخرين اإلفصـــــاح عن 
سلوك قواعد و يةاألخالق صة باال ). وجيب على أعضاء الربملان ٤، ةالثامن املادة( موميةخلدمة العاخلا

وتضـــارب املصـــاحل  ةقواعد األخالقيكذلك إعالنات خاصـــة بالورئيس اجلمعية الوطنية أن يقدموا 
  من الدستور). ٨٤و ٦٩(املادتان 

ة على املوظفني العموميني يمموخلدمة العبا اخلاصة السلوكقواعد و يةقواعد األخالقالوحتظر مدونة 
اإلعالن  نيالعمومي املوظفنيالقيمة. وجيب على  الضئيلةاهلدايا، باستثناء اهلدايا  قبوَل ُأسرهموأفراد 

) ٢(١٢ املادةا) (دوالرًا أمريكيًّ ٨٨ زاين (حوايلشــــلن تن ٢٠٠ ٠٠٠ اهلدايا اليت تفوق قيمتهاعن 
 ٢م رق كتوبةمن قانون التشــــــريعات امل ٦٥ املادةو قانون القواعد األخالقية للقيادات العموميةمن 
  ).)تنوعةامل هتعديالتب( ٢٠١٦لعام 
تدابري ، ويرســـي اخلاصـــة باملصـــلحة العامة فصـــاحاتاالقانون محاية الشـــهود واملبلغني عن  حددوُي

من قانون منع  ٥٢و ٥١ وحتدد املادتانملبلغني عن املخالفات يف القطاعني العام واخلاص. احلماية 
التدابري وعال انتقامية، فالفســاد ومكافحته اجلزاءات املفروضــة على األشــخاص الذين يتورطون يف أ

  املتخذة حلماية هوية املخربين.
باختاذ تدابري وقائية أو  توصــيفســاد، ميكنها أن حالة زاهة بالغًا عن الناللجنة املعنية بوعندما تتلقى 
مكتب منع الفساد  غ اللجنُة، ُتبلِّقد ارُتكب أو جيري ارتكابهما أن جرمًا البالغ  ظهرتأديبية. وإذا أ

  ومكافحته بذلك. 
مقدمي باختيار جلنة مســـــتقلة  وتقوم. حإعالن مفتو من خاللوُيســـــتقَدم املوظفون القضـــــائيون 

  .ةإجراء مقابالت مفتوحجلنة مستقلة  وتتوىلالطلبات املؤهلني، 
 نغالوروفقا ملبادئ با ُأعدتلســــلوك اخلاصــــة باملوظفني القضــــائيني اليت مدونة قواعد ا تضــــمنوت

ر عليهم حُظَتوملوظفني القضائيني، ا ياتأخالقوسلوك ونزاهة ات بشأن للسلوك القضائي، توجيه
شى مع املنصب القضائي.  مزاولة صادية ال تتما شطة اقت االخنراط  ني القضائينيظفللمو وال جيوزأن

سي أ سيا ضمام إىل عضويةيف العمل ال سي، كما يتوجب عليهم  و االن سيا اإلعالن عن أي حزب 
  .ةاألخالقيالشؤون مانة م ألموجوداهت

تتوىل على آليات تأديبية خاصــة باملوظفني القضــائيني. و ٤وينص قانون إدارة اجلهاز القضــائي رقم 
لموظفني القضــائيني، كما تدير ل الســلوكيات واألخالقيات العامةة يجلنة اخلدمة القضــائية مســؤول

ــنوية   اخلدمة العمومية قانونوتســري أحكام زاهة واألخالقيات النتشــمل مســائل برامج تدريبية س
  جهاز النيابة العامة الوطنية ومكتب املدعي العام.موظفي على ولوائح اخلدمة العمومية 
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  ) ٩(املادة  وميةة وإدارة األموال العمومياملشتريات العم
 االشــــتراءولوائح  موميةزانيا قانون املشــــتريات العاعتمدت تن ،االشــــتراءســــني ممارســــات بغية حت
عام  وميالعم بًا ، ٢٠١٣ل يةقانون املشــــــتريات العمجنب مع إىل جن عام  وم له) ل عدي  ٢٠١٦(وت

  .٢٠١٦(وتعديالهتا) لعام  االشتراء العموميولوائح 
قانون  قتضـــى، مبالعموميةُتكلَّف هيئة تنظيم املشـــتريات وبالالمركزية،  االشـــتراء العموميتســـم يو

هبدف مراقبة واالبالغ عنه، مجيع اجلهات املشترية،  يف االشتراءأداء نظم  برصد، االشتراء العمومي
  .األداءوالعقود و وإجراء مراجعات لعمليات االشتراءمنح العقود العمومية وتنفيذها، 

بإنشـــــاء هيئة معنية املشـــــترية  اجلهاِت االشـــــتراء العمومي من قانون ٤٠و ٣٩و ٣١ وُتلزم املواد
معنية لمراجعة الداخلية للحســــــابات وإدارة لدارة املشــــــتريات ووحدة إلووحدة  باملناقصــــــات

ــــــتراء العموميلتقييم. وحيدد قانون لوجلنة باملســــــتعملني  واجبات وواجبات هذه الوحدات  االش
ويناط اإلشـــــراف العام على كل من  .موظف املحاســـــبةوواجبات مليزانية ا قرارالســـــلطة املعنية بإ

  وظائف االشتراء بالسلطة املعنية بإقرار امليزانية.
التنافســية إىل هيئة تنظيم املتعلقة باملناقصــات شــعارات ع اإلمجيوجيب على اجلهات املشــترية تقدمي 

يف جريدة حملية  واالعالن عنها املناقصــاتوبوابة  املجلة اليوميةة بغية نشــرها يف يممواملشــتريات الع
) من ٣( ٦٨ املادةوقت كاف ( املتعلقة باملناقصــات قبلشــعارات اإلواســعة التداول. وجيب نشــر 

بصـــيغتها و ،٢٠١٣ لعام االشـــتراء العموميواجلدول الثامن من لوائح  العموميةقانون املشـــتريات 
دمي املعلومات املتعلقة مبنح العقود جيب أيضــــًا تقو). ٢٠١٦لعام  االشــــتراء العمومياملعدلة بلوائح 

  إىل هيئة تنظيم املشتريات العمومية بغية نشرها يف البوابة.
استخدام طرائق أخرى التنافسية. وجيوز  املناقصاتأوال يف طريقة أن تنظر اجلهات املشترية  علىو

الصــلة، ذات  االشــتراء العموميهو منصــوص عليه يف لوائح  للمناقصــة يف حاالت معينة، حســبما
  . اهليئات املعنية باملناقصاتوافقة مب ورهنًا

وحمدودية ة، يممويف هيئة تنظيم املشــتريات الع املعنيني بالرصــد واملراجعةويؤدي نقص عدد املوظفني 
كل باملائة من اجلهات املشترية  ٢٠لكتروين إىل مراجعة حسابات ما يقل عن إلا االشتراءنظم تنفيذ 
  لتحقيق فيها.او املتعلقة باالشتراءخالفات املكشف على حمدودة قدرة  اكحنو مشابه هن. وعلى سنة

مكافحة الرشـــوة، ي اخلدمات أن يوقعوا على إعالن خاص بســـياســـة ن ومقدمياملورد علىوجيب 
أعضــاء جلنة التقييم وأعضــاء  علىجيب  وباملثل،. فاســدةيف ممارســات  خنراطبعدم االيتعهدون فيه 
عدم وجود أي يعلنوا عن على مدونات قواعد الســــلوك، وأن  باملناقصــــات أن يوقعوااهليئة املعنية 

املوردين املتورطني يف  العمومية أن حترميئة تنظيم املشــــتريات هل. وجيوز لديهم تضــــارب للمصــــاحل
  ممارسات احتيالية من املشاركة.

اخلاص اإلجراء  ٢٠١٣م لعا االشــتراء العموميمن لوائح  ١٠٧إىل  ١٠٤وُتحدد اللوائح التنظيمية 
  .االشتراءرارات قلطعن يف با
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القانوين الرئيســــي لتنظيم اعتماد ميزانية الدولة وإدارة املخاطر والرقابة  وُيمثل قانون امليزانية اإلطاَر
  .العموميةاهليئات  يفالداخلية على األموال العمومية 
اجلمعية  عرض علىلدولة، الذي ُيمشــــــروع ميزانية ا عملية إعدادوتقود وزارة املالية والتخطيط 

. والعملية الربملانية علنية. وُتنشــــــر تقارير تنفيذ امليزانية ودفاتر امليزانية وإقرارهالوطنية ملناقشــــــته 
ية  يذ امليزان قارير تنف حدة على املوقع اإللكتروين للوزارة. إال أن ت عة واملو ية املراج ملال نات ا يا والب

  مجيع السنوات املالية السابقة. شملهنا ال تنشر على حنو منهجي، كما أُت  ال
املؤسسات  يفوموظفو املحاسبة هم املسؤولون عن االستعمال الصحيح والفعال للموارد العمومية 

املخاطر لتحقيق ذلك وإدارة مراقبة نظم لللحســـابات ولداخلية العمومية وعن إنشـــاء نظم مراجعة 
ويتوىل إجراء املحلية).  اتحلكوما متويلقانون من  ٣٥ إىل ٣٣ واملوادقانون امليزانية؛ من  ٢ املادة(

ُيبلَّغ عن حاالت االحتيال واملراجعة اخلارجية للحســــــابات املكتُب الوطين ملراجعة احلســــــابات، 
  اهليئات املختصة. سائرإىل مكتب منع الفساد ومكافحته وإىل املحتملة االستعمال  وإساءة

ــتعمال  ٢٠٠٢لعام  راشــيفاألوينظم قانون إدارة الســجالت و مجيع ســجالت اهليئات وختزين اس
ذلك، جيوز أن ُيعترب تزييف الســــــجالت جانب ىل وإالســــــجالت.  تلكم إتالف جرِّ، وُيالعمومية

الســلوك وقواعد  يةقواعد األخالقالقانون العقوبات وانتهاكًا ملدونة  مبقتضــىاملالية العمومية تزويرًا 
  ة.وميخلدمة العماخلاصة با

  
  )١٣و ١٠اجملتمع (املادتان  شاركة؛ مالناسإبالغ 

الوصــول إىل املعلومات لعام تيســري ولوائح  ٢٠١٦الوصــول إىل املعلومات لعام تيســري يتيح قانون 
إمكانية وصــــول  زانيا املتحدةمجهورية تنيف ) ٢٠١٧لعام  ٥٠٧(اإلشــــعار احلكومي رقم  ٢٠١٧

  ).٢ املادةة (وميهليئات العما اخلاضعة لسيطرة إىل املعلومات عامة الناس
هليئات امجيع  ويقضــــــي بأن تعني)، ١٠املادةالوصــــــول إىل املعلومات ( اتوحيدد القانون إجراء

املادة ملعاجلة طلبات احلصـــول على املعلومات (أكثر أو لشـــؤون املعلومات  ًاواحد ًاموظفالعمومية 
ن يألشخاص املتضررل). وجيوز ٨ادة فظ السجالت (املحل) و٩ املادةنة ()، ولنشر معلومات معي٧َّ

ــــــتئناف  الحقًا تقدمي طلب جيوز هلم، كما مراجعة داخليةطلبًا إلجراء أن يقدموا   يرإىل الوزاس
  ).١٩ ملادة(ا هنائيًاقراره الذي يكون املسؤول عن الشؤون القانونية، 

ة بغية حتســــــني وميالعم ةاخلدم إلدارة جهازإصــــــالحات عدة  زانيا املتحدةمجهورية تنوقد أجرت 
ــــــبيل املثال،  العمومية اتاخلدم تقدمي نوعية مثة هيئة معنية باحلكومة وكفاءهتا وفعاليتها. فعلى س
 يفاحلكومة اإللكترونية واإلشــــراف عليها وإنفاذها اخلاصــــة ببادرات املتنســــيق تتوىل لكترونية اإل

  املؤسسات العمومية.
  .املتعلقة بذلكملخاطر الفساد وينشر التقارير  وريةتقييمات دمكتب منع الفساد ومكافحته  جريوُي

عمليات استعراض السياسات املشاركة يف وُيدعى ممثلو منظمات املجتمع املدين بصورة منتظمة إىل 
شطة  شارك منظمات املجتمع املدين يف األن إجراءات  مراقبةالرامية إىل اليت تنظمها احلكومة. كما ت

  احلكومة وقراراهتا يف جماالت املخاطر املحتملة.
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كتب، املســـتحدث وقد اذكاء الوعي. خمتلفة إلأنشـــطة بمكتب منع الفســـاد ومكافحته  ويضـــطلع
يف املدارس االبتدائية، كما األخالق بالتعاون مع وزارة التعليم، حصـــصـــًا دراســـيًة لتدريس قواعد 

  الثانوية.  تشمل املدارس لخيطط لتوسيع نطاقها 
 اهلاتف اخلاص بالطوارئرقم  من خاللوميكن إبالغ مكتب منع الفساد ومكافحته حباالت الفساد 

الفساد. ويتمتع املبلغون باحلماية  اإلبالغ عنلتشجيع  توعية منتظمةكتب محالت امل. وينظم ١١٣
 يطة أن تفي بالغاهتمشــراليت يوفرها قانون محاية الشــهود واملبلغني وقانون منع الفســاد ومكافحته، 

  تطلبات القانونني.مب
  

  ) ١٢القطاع اخلاص (املادة 
تتعاون أجهزة إنفاذ وتدابري ملنع الفســــــاد يف القطاع اخلاص.  زانيا املتحدةمجهورية تناســــــتحدثت 

مكتب  ينظمعلى وجه اخلصــوص، و .منع الفســاد على القانون بصــورة منتظمة مع القطاع اخلاص
منع الفســـــاد ومكافحته حلقات عمل مع املؤســـــســـــات املالية واملنظمات غري احلكومية والقطاع 

عن تقارير منتظمة كتب امل إىلالقطاع اخلاص  يقدمتعزيز الوعي بشــــــأن الفســــــاد. كما ل اخلاص
  حوادث الفساد.

ــــــواق رؤوس األموال واألوراق املالية  ٢٠٠٢وقانون الشــــــركات لعام  القانونان مها وقانون أس
حوكمة الشــركات واملراجعة الداخلية للحســابات. كما أصــدرت بعض  احلاكمان اللذان ينظمان

أسواق رؤوس األموال واألوراق  ةزانيا وهيئمصرف تن (مثلاهليئات التنظيمية والسلطات اإلشرافية 
  .ةمعايري خاصة بكل صناع )املالية

لشــــركات وشــــركات األفراد ميكن لجل وحتتفظ هيئة تســــجيل وترخيص األعمال التجارية بســــ
والتراخيص استعمال اإلعانات  إساءةتدابري منع  نعُتوفَّر معلومات  . وملممقابل رس االطالع عليه

  لألنشطة التجارية.  املمنوحة
 قياداتســـــتة أشـــــهر لل مدهتاعلى منح فترة هتدئة  )٦٢(املادة  وينص قانون التشـــــريعات املكتوبة

  .إنفاذ لضمان االمتثال ةآليناك ولكن ليست ه. ةالعمومي
لكيانات اخلاصــة، اليت تنص ا بشــأناملعايري الدولية لإلبالغ املايل  زانيا املتحدةمجهورية تنواعتمدت 

الصـــغرية  نشـــآتأن هذه املعايري ال تشـــمل امل غريعلى قواعد ذات صـــلة ملنع تزييف احلســـابات. 
  واملتوسطة.

سجيل(قانون  قتضىومب سبني  )ت  ١٩٧٢لعام زانيا املتحدة مجهورية تنيف مراجعي احلسابات واملحا
جراء إلنظام مســــؤولية إنشــــاء املجلس الوطين ملراجعي احلســــابات واملحاســــبني وتعديالته، يتوىل 

إدراج أي َتعمُّد جيرم القانون و. املحترفنيبشأن مجيع املحاسبني واختاذ التدابري التأديبية التحقيقات 
أن ُتمثل بعض  ميكنأو مضــلل. و زائفإدخال أي بيان  أوأو غري صــحيح يف الســجل،  زائفقيد 

 قتضىاحتيال مب جرائم ألموال أولمراجعة احلسابات جرائم تبديد  االنتهاكات املتعلقة باملحاسبة أو
  قانون العقوبات. 
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، باســتثناء الرشــاوى من الضــرائب ةســدامارســات الفامل يفوال ُتقَتطُع الرشــاوى والنفقات املتكبدة 
) من ٤. (الفقرة (فاسدة خارج البلد املقدمة إىل املوظفني األجانب والنفقات املتكبدة يف ممارسات

  دخل).المن قانون ضريبة  ١١ املادة
  

  )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة 
مبنع غســــــل  املتعلقواإلشــــــراف و اخلاص بالرقابةزانيا املتحدة الداخلي نظام مجهورية تن يتضــــــمن

واملالك املســـــتفيد والتحقق منها وحفظ الســـــجالت  الزبونبتحديد هوية  تتعلقاألموال متطلبات 
قانون مكافحة غســل األموال لســنة ب عمًالاملشــبوهة. واملعامالت ورصــد املعامالت واإلبالغ عن 

 نشـــآت، ُأدرجت الفئات الرئيســـية من املؤســـســـات املالية وامل٢٠١٢، بصـــيغته املعدلة يف ٢٠٠٦
  ".املبلغني"ضمن نطاق غري املالية املحددة واملهن التجارية 

 ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  مناملتحدة تقييمًا وطنيًا للمخاطر، يشمل الفترة  زانياتنوقد أجرت مجهورية 
لوائح  مع أنو تقييم.ذلك الاآلن على تنفيذ نتائج تعكف ، وهي ٢٠١٦كانون األول/ديســمرب إىل 

متطلبات  يف حتديدعلى اتباع هنج قائم على املخاطر تنص  ٢٠١٢لســــنة ل مكافحة غســــل األموا
ــــأن الزبائن، خيتوو"" زبونك"اعرف  مبدأي مل النهج القائم على املخاطر  فإن العناية الواجبة" بش
  جماالت أخرى.بعُد يف ومل ُينّفذ ُيعَتمد 

املحلية وُينظم قانون مكافحة غســــل األموال، بصــــيغته املعدلة، عمليات التعاون وتبادل املعلومات 
على إنشاء جلنة وطنية متعددة التخصصات لتقدمي املشورة  ٨ املادةنص إذ تغسل األموال. بشأن 

ا على املتعلقة بغســل األموال. أم يةالســياســاتللحكومة بشــأن اإلصــالحات التشــريعية والتنظيمية و
فريق  مثلاملتحدة يف الشــبكات واملبادرات ذات الصــلة،  زانياتنالصــعيد الدويل، فُتشــارك مجهورية 

بني رؤساء  اإلقليميشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غسل األموال ومنظمة التعاون 
شرطة اجلنائية. ووحدأجهزة  شرطة يف اجلنوب األفريقي واملنظمة الدولية لل ة االستخبارات املالية ال

  نظرائها.  تبادل املعلومات معلمذكرات تفاهم  تمقد َأبرهي عضٌو يف جمموعة إيغمونت، و
حركة النقود والصكوك  ورصدقانون مكافحة غسل األموال التدابري ذات الصلة لكشف  رسيوي

عن العمالت  دَّد لإلعالناملح بلغاللوائح التنفيذية امل رســـيالقابلة للتداول عرب احلدود. وُتاملصـــرفية 
  ). أمريكيدوالر  ١٠ ٠٠٠( القابلة للتداول املصرفيةوالصكوك 

تنظيم ل زانياتن زانيا وهيئةشـــراف مصـــرف تنإلاملالية النقدية وخدمات التحويالت  ومقدم خيضـــعو
 ني"غمبلِّ" مكافحة غســل األموال بصــفتهاملتعلقة مباللتزامات لباالمتثال  ونملزم ماالتصــاالت، وه

النقدية مقدمي خدمات التحويالت بشأن ر مبادئ توجيهية . ولكن مل ُتصَداملتاجرين بالنقدمن فئة 
  القطاع. هذا يف ةرع يف إجراء بعض عمليات التفتيش املحدودُش وقداملالية، و

تلقي تقارير صــالحية االســتخبارات املالية  من قانون مكافحة غســل األموال وحدَة ٤ املادةوختوِّل 
  التحويل اإللكتروين لألموال. إال أن مشروع اللوائح التنفيذية مل ُيَسن حىت اآلن.  عمليات عن
مكافحة غســـل األموال وعائدات اخلاص ولوائحها التنظيمية اخلاصـــة بشـــأن  ازجنبار قانوهن لدىو

ــــــتخبارات املالية على تنفيذ املتطلبات و ،اجلرمية مبكافحة غســـــــل  املتعلقةُتشــــــرف وحدة االس
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معلومات عن تنفيذ هذه  ومل تتوافرزجنبار أيضـــــــًا.  فيما خيصموال/مكافحة متويل اإلرهاب األ
  يف املمارسة العملية.األحكام 

  
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٢  

  ).٥املؤسسات احلكومية املركزية (املادة  يفهة زالنامعنية بوجود جلان   •  
من  ١الفســــــاد ومكافحته، (الفقرة إدارة معنية بالتوعية املجتمعية تابعة ملكتب وجود   •  

  ).٦املادة 
 

  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  
  زانيا املتحدة مبا يلي:ُيوصى بأن تقوم مجهورية تن

  زجنبار. فيما خيص ،ضمان التنفيذ الكامل اللتزامات االتفاقية الواردة يف الفصل الثاين  •  
صلة اجلهود الرامية   •   ستراتيجية وخطة العمل إىل اموا لتنفيذ الكامل للمرحلة الثالثة من ا

ضوء الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة الدولية، مع  على ملكافحة الفساد ةالوطني
زاهة على مجيع مستويات نمعنية بالجلان  إنشاء، واملطلوبةاملساعدة التقنية  مراعاة تقدمي
  ).٥من املادة  ١منع الفساد (الفقرة يف ضمان فعاليتها احلكومة و

لقوانني والتدابري الدوريني لتنقيح الالنظر يف اتباع هنج أكثر تنظيمًا إزاء االســــتعراض و  •  
  .)٥من املادة  ٣(الفقرة  منع الفساد ومكافحتهإىل اإلدارية الرامية 

مبا يتماشـــى مع  نع الفســـاد،مب املتعلقةموارد كافية ألداء الوظائف  صـــيصمواصـــلة خت  •  
  ).٦من املادة  ١املوارد املتاحة (الفقرة 

اســــتقاللية مكتب منع الفســــاد ومكافحته، ومواصــــلة  دعيممواصــــلة تنفيذ تدابري لت  •  
ــــــتثمــار يف تطوير موظفني ذوي مهــارات وتــدريبهم وبنــاء قــدراهتم،   من أجــلاالس

  ).٦من املادة  ٢فحته (الفقرة الع الفعال مبهام مكتب منع الفساد ومكاطاالض
على القواعد األخالقية ومكافحة الفساد تدريب لل هنج أكثر منهجيًة إرساءالسعي إىل   •  

شـــمل جمموعة أوســـع ليمبا يف ذلك توســـيع نطاق التدريب القائم، للموظفني املعنيني، 
  ).٧من املادة  ١من الكيانات العمومية واملوظفني العموميني (الفقرة 

سية على النحو الذي قدمت   •   سيا شر حسابات األحزاب ال سجل أمني إىل  بهالنظر يف ن
، لغائهاإأو  ًاكبري ختفيضـــًاجهولة املصـــدر املاألحزاب الســـياســـية، وختفيض عتبة اهلبات 

  .)٧من املادة  ٣الفقرة (من قانون النفقات االنتخابية  )١( ١١ املادةعليه  حسبما تنص
مدنية ؤولية محاية املبلغني من أية مســ من أجلالنظر يف تعديل قانون محاية الشــهود واملبلغني   •  

تشمل أولئك لأو جنائية حمتملة، والنظر يف توسيع نطاق احلماية املنصوص عليها يف القانون، 
  ).٨من املادة  ٤الذين ال يستخدمون قنوات اإلبالغ املنصوص عليها (الفقرة 
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شاملة السعي إىل ا  •   املوظفني العموميني  وسائرالقيادات العمومية  تلزمستحداث تدابري 
أن ينشـــــأ عنها تضـــــارب يف  ميكناهلدايا واملنافع اليت عن مصـــــاحلهم وباإلعالن عن 

هذه صحة لتحقق من لاملصاحل (مبا يف ذلك املصاحل غري املالية)، واستحداث نظم فعالة 
من املهم أيضــا اســتحداث تدابري إلدارة ســيكون ، عالناتإلا. وإىل جانب عالناتإلا

  ).٨ من املادة ٥حاالت تضارب املصاحل عند نشوئها (الفقرة 
: (أ) حتسني رصد بوسائل منها، االشتراء العمومياختاذ مزيد من التدابري لتحسني نظم   •  

 ةو(ب) حتســـني قدر املتعلقة باالشـــتراء؛مراجعة حســـابات اجلهات املشـــترية وقراراهتا و
والتحقيق فيها؛  باالشــتراءكشــف الفعال النتهاكات القواعد املتعلقة ال علىالســلطات، 

املوردين ومقدمي اخلدمات؛ مثل مبخاطر الفساد لدى أصحاب املصلحة،  التوعيةو(ج) 
  ).٩من املادة  ٢(الفقرة تدعيمه اإللكتروين و االشتراءو(د) مواصلة تنفيذ نظام 

مة   •   مان إنشـــــــاء نظم مالئ بةضــــــ قا خاطر  للر ية وإدارة امل لداخل مجيع الوزارات  يفا
ــاتواإلدارات و ــة، مبــا فيهــا  املتعلقــةاملعلومــات  والتحقق من أن، اهليئ بتنفيــذ امليزاني

جيري اإلبالغ عنها يف التوقيت املناســـب وبصـــورة دورية وعلى اإليرادات والنفقات، 
  ).٩من املادة  ٢(الفقرة  حنو واضح ومتيسِّر

الوصـــول إىل املعلومات، وضـــمان وعي اهليئات العمومية تيســـري عيل قانون ضـــمان تف  •  
وغريهم من أصـــــحاب املصـــــلحة مبتطلبات هذا القانون وبآليات إنفاذه  وعامة الناس

   (أ)) ١٠املادة (
: (أ) تعزيز تطوير من أجلبغية منع الفســــــاد يف القطاع اخلاص، اختاذ تدابري مالئمة   •  

على مســـتوى مجيع قطاعات  ةقواعد األخالقيالمدونات معايري حوكمة الشـــركات و
اســــــتعمال  إســــــاءةذات الصــــــلة؛ و(ب) اعتماد تدابري ملنع  واملهناألعمال التجارية 

ــاملة  إعدادو(ج)  ؛باألنشــطة التجاريةلتراخيص اخلاصــة اإلعانات وا لوائح تنظيمية ش
، ووضـــع آليات اخلدمةتركهم بعد ملوظفني العموميني على ابشـــأن القيود املفروضـــة 

  ).١٢من املادة  ٢و ١فعالة إلنفاذ تلك اللوائح (الفقرتان 
لة على احلظر الفعال جلميع األفعال أن تضــــــمان   •   نص القوانني واللوائح ذات الصــــــ

  من االتفاقية. ١٢من املادة  ٣الفقرة  إطار املدرجة يف
أو املنافع فوعات مجيع أشــــكال املد لعدم اقتطاع ًاتعديل القوانني ذات الصــــلة ضــــمان  •  

املقدمة للموظفني العموميني األجانب، من الدخل  ىالرشـــــــاو فيهاالفاســـــــدة، مبا 
  ).  ١٢من املادة  ٤ضريبية (الفقرة الألغراض ل

تائج   •   لة تنفيذ ن جمال لالوطين تقييم المواصــــــ قائم على املخاطر يف  لمخاطر والنهج ال
ميع املشـــرفني العاملني يف جل ينبغيمكافحة غســـل األموال/مكافحة متويل اإلرهاب. و

تعزيز يف لمخاطر لالوطين م يتقيالاملايل وغري املايل مواصــــلة اســــتخدام نتائج  نيالقطاع
ــــــب مع املخاطر اليت تواجه  ــــــرايف القائم على املخاطر وتطبيقه، مبا يتناس اإلطار اإلش

تطبيق النهج الكيانات اخلاضـــعة لإلشـــراف ب لزامإكياناهتم اخلاضـــعة للتنظيم. وينبغي 
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ــــــى مع موجز بيانات  القائم على املخاطر يف مجيع املجاالت ذات الصــــــلة، مبا يتماش
ــــــل  وينبغيخماطر األعمال التجارية.  ــــــيع نطاق االلتزامات املتعلقة مبكافحة غس توس

شمل مجيع املؤسسات املالية ولاألموال  شآتت غري املالية املحددة،  واملهنالتجارية  املن
نتائج ب االســــــترشــــــاداملالية. وينبغي النقدية وي خدمات التحويالت مبا يف ذلك مقدم

كافحة غســـل األموال/مكافحة ملوضـــع اســـتراتيجية وطنية يف لمخاطر لالوطين تقييم ال
  ).١٤من املادة  ١متويل اإلرهاب (الفقرة 

من االتفاقية وإنفاذه  ٥٢و ١٤تطبيق اإلطار الوقائي املنصــوص عليه يف املادتني  تدعيم  •  
زجنبار، يف يف زجنبار، وتعزيز التعاون والتنســـيق مع املؤســـســـات املعنية  بصـــورة فعَّالة

تطبيق اإلطار و ،املعامالت املشــبوهة عنالتقارير  بالتبليغ وإحالةخصــوصــا فيما يتعلق 
  ). ١٤من املادة  ١اإلشرايف (الفقرة 

 واملالية فيما خيص النقديةضــــمان اإلنفاذ الفعال اللتزامات مقدمي خدمات التحويالت   •  
شية ورقابيةعمليات  من خاللمكافحة غسل األموال  ذلك، التعجيل  جانب إىلو. تفتي

  ).١٤من املادة  ٣بسن لوائح تنفيذية بشأن التحويالت اإللكترونية لألموال (الفقرة 
 

  املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية االحتياجات من  -٤-٢  
  )٨عدة التشريعية (املادة املسا

  ).١٤؛ واملادة ٨من املادة  ٦و ٥و ٣إىل  ١وضع السياسات (الفقرات   •  
؛ والفقرتان ٧من املادة  ٤و ١؛ والفقرتان ٥من املادة  ٦و ١بناء القدرات (الفقرتان   •  

ملادة  ٦و ٥ ملادة  ١؛ والفقرة ٨من ا ملادة و؛ ٩من ا ملادة  ٢؛ والفقرة (ج) ١٠ا من ا
  ).١٤واملادة ؛ ١٣

  )١٤و ٨و ٧(املواد  هاالبيانات وحتليلالبحوث ومجع   •  
  الرجوع إىل مرفق التقرير الكامل.   يرجىلالطالع على التفاصيل، 

  
  الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  

 
  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

  ) ٥٩و ٥٦و ٥١لثنائية ومتعددة األطراف (املواد حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقيات والترتيبات ا
القانوين للتعاون الدويل بشـــأن اســـترداد  املتبادلة يف املســـائل اجلنائية اإلطاَر ةُيحدد قانون املســـاعد

من الوزير،  بأمر ُتحدَّدعلى بلدان القانون  املقدمة مبقتضــــى هذااملســــاعدة  وتقتصــــراملوجودات. 
حىت اآلن أي بلدان  ُتحدَّد وملُأبرمت معها ترتيبات املعاملة باملثل بشأن املساعدة القانونية املتبادلة. 

  هلذا الغرض.
زانيا املتحدة معاهدتني بشـــأن املســـاعدة القانونية املتبادلة يف املســـائل املدنية مجهورية تن قد أبرمتو

يف حال عدم وجود  ،املســـاعدة ن تقدميكوميملوجودات). واجلنائية (وال تقتصـــران على اســـترداد ا
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باملســاعدة القانونية املتبادلة يف  املتعلقةخطة هراري معاهدة، على أســاس املعاملة باملثل، ومبقتضــى 
ـــــرة، ولث. ونإطار الكوم ضـــــمناملســـــائل اجلنائية   وقد كانميكن تطبيق االتفاقية بصـــــورة مباش

  استخدام االتفاقية كأساس قانوين للتعاون الدويل.يف ة املتحدة جترب زانياتنمهورية جل
ــــــترداد املوجودات. غري أنه مل ترد أي  ًااملتحدة رمسي زانياتنومل ترفض مجهورية  قطُّ أي طلب الس

  املتحدة. زانياتنداخل مجهورية  كائنةتعلق باسترداد موجودات أجنبية تمكتملة  اياقض
  زجنبار.عمليًا يف م استرداد املوجودات تنفيذ أحكا عنمعلومات  تتوافرومل 

بصــورة  الشــرطة،جهاز خصــوصــًا وحدة االســتخبارات املالية ووســلطات إنفاذ القانون،  وتتبادل
  مع نظرياهتا األجنبية.اإلجرامية عائدات الاملتعلقة باملعلومات  تلقائية

  ).٥٨و ٥٢ن ا(املادتوكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية منع 
العناية الواجبة" فيما  توخي"و "زبونك"اعرف  يمبدأانيا املتحدة متطلبات زتنمجهورية  أرســــــت
ل للحسابات اليت والرصد املتواص وحتديد هويتهم الزبائنملبلغني، واليت تشمل سياسة قبول يتعلق با

اختــاذ تــدابري معقولـة بــاللوائح التنظيميــة املبلغني  ُتلزمتنطوي على خمــاطر كبرية وإدارة املخــاطر. و
أو  زبائنالعناية الواجبة عندما يتعلق األمر ب تعزيز َيلزم. ويناملســــــتفيد نيللتحقق من هوية املالك

 األشــخاصيًا. إال أن تعريف ســياســضــني معر وأشــخاصمعامالت مالية تنطوي على خماطر كبرية 
 األشـــخاصمن قانون مكافحة غســـل األموال) ال يشـــمل  ٣ادة ســـياســـيًا (الوارد يف امل املعرضـــني

وضـــعت وحدة  وقدو أفراد عائالهتم أو املقربني منهم. أســـياســـيًا على الصـــعيد املحلي املعرضـــني 
 اتمبادئ توجيهية للتحقق من هوي ،٢٠٠٩يف عام  ،زانيا املتحدةمهورية تنجباالســتخبارات املالية 

  . الزبائن
" زبونك"اعرف مبدأي انتهاك متطلبات  علىويفرض قانون مكافحة غســـل األموال جزاءات إدارية 

ويقوم كما يفرض جزاءات جنائية يف احلاالت املناســــــبة. العناية الواجبة بشــــــأن الزبائن"،  توخيو"
تحقق من اعتماد املصـــارف واملؤســـســـات املالية البعمليات الفحص املوقعي،  زانيا، أثناءمصـــرف تن
ولكن مل ُيضَطَلع . مناسبة فيما خيص معرفة الزبائن وبذل العناية الواجبة بشأهنمإجراءات وسياسات 

  إال بعدد حمدود من عمليات الفحص املوقعي، كما مل ُيفَرض إال عدد قليل من اجلزاءات اإلدارية. 
  وااللتزام باإلبالغ عن املعامالت املشبوهة.ُأرسيت متطلبات حفظ السجالت  وقد

"املصارف الصورية". واملالية إنشاء وحتظر أحكام الترخيص الواردة يف قانون املؤسسات املصرفية 
ليةاملؤســـســـات املالية الدخول يف عالقات مصـــرفية على املصـــارف وحظر ُيو مع املصـــارف  تراســـُ

ليها جتنب إقامة عالقات مع املصـــــارف أو ع يتعنيكما  ،العالقاتتلك مواصـــــلة  أوالصـــــورية، 
 الئحة(حســاباهتا باســتخدام لمصــارف الصــورية لاليت تســمح األجنبية املجيبة املؤســســات املالية 

  ). ٢٠١٢مكافحة غسل األموال لسنة 
قــانون القواعــد  يقضــــــي. ومدخلهم وموجوداهتبــاإلعالن عن خمتلف املوظفني العموميني  ُيلَزمو

ــادات  ــة للقي ــةاألخالقي ــأن يعلن  العمومي ــادب ــًا  ونالعمومي ةالق ــابي ممتلكــاهتم وموجوداهتم عن كت
أزواجهم أو أوالدهم، رهنــا  وكــذلــك عن ممتلكــات وموجودات والتزامــات، التزامــاهتم املــاليــةو
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تقدمي شــــكوى حبســــن نية إىل مفوض  عنداملعلومات وميكن لعامة الناس تفقُّد . معينة اســــتثناءاتب
م لِزأن ُيكتب منع الفساد ومكافحته مل ميكنإضافة إىل ذلك، وفع الرسوم. الشؤون األخالقية مع د

ــاإلعالن عناملوظفني العمومني  ــانون منع وموجودات وكالئهم،  مموجوداهت ب ــأحكــام ق عمًال ب
متلكاهتم فيما يتعلق مبعلى أعضـــاء الربملان تقدمي إقرارات ذمة مالية  يتعنيالفســـاد ومكافحته. كما 

كات أزواجه ملان، وُتوممتل ملادة احم إىل رئيس الرب ية (ا من  ٧٠ل إىل مفوض الشــــــؤون األخالق
ــــتور).  (املادة إعالنات عن ممتلكاته رئيس اجلمعية الوطنية  بتقدميأيضــــًا أحكام تتعلق  وهناكالدس

عدم املصـــــاحل واملوجودات  اإلعالن عننظام  القائمة يفالتحديات  منمن الدســـــتور). و )٥( ٨٤
حتد من قدرات أمانة الشــؤون قيود ووجود  امللفات إلكترونيًا،حفظ ولتحقق لوجود نظام شــامل 

  باإلبالغ عن احلسابات املالية األجنبية. التزاٌم ُيرَسكما مل األخالقية. 
التنظيمية قانون مكافحة غســل األموال واللوائح  قتضــىوقد ُأنشــئت وحدة االســتخبارات املالية مب

  .٢٠٠٧لسنة  ملكافحة غسل األموال
التعاون الدويل يف جمال  من خاللتدابري االســترداد املباشــر للممتلكات؛ آليات اســترداد املمتلكات 

  ) ٥٥و ٥٤و ٥٣املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد 
رفع دعوى قضــائية يف املحاكم الترتانية بلدولة أجنبية  ةحاصــر تســمحأحكام قانونية  ليســت هناك

واجلرمية  اجلرمية االقتصــــــادية مكافحة. ويســــــمح قانون امتالك ممتلكاتلكية أو بغية إثبات حق م
قانون اإلجراءات اجلنائية للمحاكم بإصــــدار أوامر ملرتكيب اجلرائم ذات الصــــلة بالفســــاد واملنظمة 

  تقضي بدفع تعويضات عن األضرار.
ويسمح قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية وقانون عائدات اجلرمية للسلطات الترتانية بإنفاذ 

إىل املحكمة العليا. وتنطبق الوطين النيابة العامة  يقدمه جهازطلب  من خاللأمر مصـــادرة أجنيب، 
من  ٣ املادةائم الفســاد (األحكام على اجلرائم اخلطرية واجلرائم األجنبية اخلطرية، واليت تشــمل جر

  املتبادلة يف املسائل اجلنائية). ةمن قانون املساعد ٣و ٣٢ ملادتانقانون عائدات اجلرمية وا
إىل اإلدانة. إال أن قانون عائدات  زانيا املتحدةمجهورية تنويســــــتند نظام اســــــترداد املوجودات يف 

كما يف حال درة دون االستناد إىل إدانة، اجلرمية ينص، يف بعض القضايا املحلية، على إمكانية املصا
. وألغراض املســـــاعدة القانونية تواريه عن األنظار أو وفاتهالعثور على الشـــــخص املعين، أو  تعذُّر

شريطة ، أمر أجنيب يفرض عقوبة نقديةمصادرة أجنيب أو أمر اإلدانة إلنفاذ يلزم وجود املتبادلة، ال 
ــــــليمة،األمر  بأن ًامقتنع الوطينالنيابة العامة  جهازكون يأن  وأنه غري قابل  قد أصــــــدر بطريقة س

  املتبادلة يف املسائل اجلنائية). ةمن قانون املساعد ) (ب)١( ٣٢األجنيب (ملادة البلد لالستئناف يف 
يف انتظار مصــــادرهتا، املحجوزة املوجودات  طار املتعلق باحلفاظ علىاســــتعراض اإلحاليًا جيري و

يســند إىل قانون عائدات اجلرمية أن مع مشــروع قانون لتعديل قانون عائدات اجلرمية. و يَغصــِ  وقد
ميزانيات حمدودة إلدارة  فهناك، ملحجوزةإدارة املمتلكات اعن  ةبعض املســــــؤوليأجهزة التحقيق 

من يتســم هبا قانون عائدات اجلرمية ما جع إىل ري، وهذا أوصــياءصــعوبات يف تعيني واملوجودات، 
  ).٣٨ ملادة(اتساهلي طابع 
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عبئا يشــــــكل تنفيذها  كانأن ترفض تنفيذ الطلبات األجنبية إذا  زانيا املتحدةمهورية تنجلوجيوز 
نفاذ ؤقتة يف حال عدم توفري الوثائق الالزمة إلاملتدابري إلغاء الجيوز هلا  كماعلى مواردها،  مفرطًا

  املصادرة. 
ِرع يف إدخال تعديالت قانونية قد و الســلطة ، بصــفته الوطين النيابة العامةجهاز إشــراف  ملتدعيشــُ
  املساعدة القانونية. جراءات تبادلإاملعنية ب ركزيةامل

  )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة 
وفقا  بشــــكل آخرالتصــــرف يف املمتلكات اخلاضــــعة ألمر مصــــادرة أجنيب أو التعامل معها  يتعني

عامة جهاز لتوجيهات  بة ال يا ملادة(الوطين الن قانون عائدات اجلرمية). وجيوز  ١٨ ا مهورية جلمن 
وجود دولة األجنبية، ويف حال الاملمتلكات املصـــــادرة بناء على طلب  قاســـــمأن تت زانيا املتحدةتن

السياسة مع أن املتبادلة يف املسائل اجلنائية)، و ةألف من قانون املساعد ٣٢ املادة(اتفاق هبذا الشأن 
وجود إرجاع العائدات إىل الدول الطالبة، يف حال عدم ب تقضــــــي زانيا املتحدةورية تنمهالعامة جل

  يف التشريعات السارية. دةسَّليست جمهذه السياسة  فإن، اتفاق هبذا الشأن
يا املتحدةمجهورية تنوتتحمل  على خالف ذلك  فقتما مل يالتكاليف العادية لتنفيذ الطلبات،  زان

جيم من  ٩ املادة(فُيتفاوُض بشــــأهنا مســــبقًا غري العادية أو الكبرية  ما النفقاتأمع الدولة الطالبة، 
  املتبادلة يف املسائل اجلنائية). ةقانون املساعد

ــــــاد ومكافحته وقانون عائدات اجلرمية على  ماية حقوق األطراف تدابري حلوينص قانون منع الفس
  سنة النية.احلالثالثة 

  
  واملمارسات اجليدةالتجارب الناجحة   -٢-٣  

مكتب منع الفســـاد ومكافحته،  يفاملوجودات واســـتردادها  لتتبعُّإنشـــاء وتشـــغيل وحدة   •
  .الوطين النيابة العامةيف جهاز صادرة املوجودات واستردادها معين مبإنشاء وتشغيل قسم و

  
  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ا يلي:مب زانيا املتحدةمجهورية تنيوصى بأن تقوم 
ضــــمان إتاحة أكرب قدر ممكن من التعاون واملســــاعدة جلميع الدول األطراف، والنظر يف   •

 الدولخارج نطاق  هاقبنطانطاق املتبادلة يف املسائل اجلنائية لتوسيع  ةتعديل قانون املساعد
نية املســــاعدة القانوفيما يتعلق باملعاملة باملثل ب خاصــــة اليت أبرمت معها ترتيبات ،املحددة

على ذلك، ضـــمان التنفيذ الكامل اللتزامات االتفاقية الواردة يف الفصـــل  عالوةاملتبادلة. و
  ).٥١زجنبار (املادة فيما خيص اخلامس و

الوارد يف قانون مكافحة غسـل  ،"سـياسـيًا املعرضـوناألشـخاص "مصـطلح تعديل تعريف   •
سياسيًا على الصعيد املحلي وأفراد ل األموال واملقربني  أسرهميشمل الشخصيات البارزة 
ــــــراف، لدى االتفتيش املوقعي  وكذلك تدعيم قدراتمنهم.  لكيانات اخلاضــــــعة لإلش

انتهاك متطلبات مكافحة غســل  يف حالوضــمان إصــدار التدابري اإلدارية واجلنائية املالئمة 
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صحيحية املتخذة من  واملتابعة املنتظمنياألموال، وضمان الرصد  ِقبل لنتائج اإلجراءات الت
  ).٥٢من املادة  ١انات اخلاضعة لإلشراف (الفقرة الكي

  .٥٢(ب) من املادة  ٢اعتماد تدابري يف هذا اخلصوص وفقًا ألحكام الفقرة   •
 مبا يتوافقالدخل واملوجودات، بغية تبسيطه وحتديثه  اإلعالن عنإجراء استعراض شامل لنظام   •

وتعزيز الرصـد والتحقق. لكترونيًا حفظ امللفات إالدولية، مبا يف ذلك الفضـلى مع املمارسـات 
ملوظفني غري إفصــاح خاص باونظام  أخالقيةوعالوة على ذلك، النظر يف اعتماد مدونة قواعد 

  ).٥٢من املادة  ٥(الفقرة  للقيادات العمومية ةقواعد األخالقيالقانون املشمولني ب
ســــــابات املالية األجنبية، اإلبالغ عن احلباملوظفني العموميني  ُتلِزمالنظر يف اعتماد تدابري   •

  ).٥٢من املادة  ٦احلسابات (الفقرة  بشأن تلكفظ سجالت مالئمة حبو
ة لكيحقها يف املاألطراف املتضــررة، إلثبات لصــاحل على آليات اســترداد  انونالنص يف الق  •

  (أ) و(ج)). ٥٣(املادة  حمليةإجراءات ملمتلكات واملطالبة بالتعويض يف أو امتالكها 
 التشــريعمبقتضــى إدانة،  حال عدم وجوداملصــادرة يف تتيح النظر يف توســيع األســس اليت   •

  ).٥٤(ج) من املادة ١الوطين (قانون عائدات اجلرمية) (الفقرة 
، إىل ةاملؤســســي البنية دعيممنها ت بوســائلاملمتلكات ملصــادرهتا،  احلفاظ علىتدابري  دعيمت  •

، مع اهليئات املنفِّذةملوارد الالزمة، وضمان التنسيق املناسب بني وا القانوين ساجانب األس
  ).٥٤(ج) من املادة  ٢(الفقرة  يف هذا املجالالدولية  مراعاة التجارب

ـــرااإل الوظيفة مواصـــلة اجلهود الرامية إىل تعزيز  • ـــهاش ، الوطين النيابة العامةجهاز  فية اليت ميارس
منها اعتماد  بوســائلاملســاعدة القانونية املتبادلة،  جراءاتإاملســؤولة عن املركزية يئة اهلبصــفته 

املســاعدة القانونية املتبادلة (الفقرة  عملية بشــأنأو توجيهات  ئيةإجراقواعد مبادئ توجيهية أو 
  ).٥٥من املادة  ٨

تعديل التشــــــريعات بغية اعتماد تدابري رامية إىل إرجاع العائدات إىل الدول الطالبة وفقًا   •
  .٥٧من املادة  ٣ ألحكام الفقرة

  االحتياجات من املساعدة التقنية اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  
  )٥٤(ج) من املادة  ٢املساعدة التشريعية (الفقرة   •
  )٥٨وضع السياسات (املادة   •
  )٥٧إىل  ٥٣ وادبناء القدرات (امل  •

  الكامل. الرجوع إىل مرفق التقرير ، يرجىلالطالع على التفاصيل
  


