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      خالصة وافية  -ثانيًا  
    موزامبيق    

  سي ملوزامبيق يف سياق تنفيذ اتفاقية مة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّ مقدِّ  -١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  .٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٩، وصدَّقت عليها يف ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥وقَّعت موزامبيق على االتفاقية يف 
نذ أن  عادي م قانون ال قانون الوطين يف موزامبيق، وتتمتع مبركز ال ية جزء ال يتجزأ من ال فاق واالت

ون املدين والقانون من الدســتور). ويســتند النظام القانوين إىل القان ١٨ق عليها الربملان (املادة صــدَّ
  العريف للربتغال.

ــــــتعراض  ــــــنــة الثــانيــة من الــدورة األوىل لتنفيــذ آليــة االس ــــــتعراض موزامبيق خالل الس ومت اس
]CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.34.[  

وأهم املؤســســات يف مكافحة الفســاد هي املكتب املركزي ملكافحة الفســاد، التابع ملكتب النائب 
ــــــتخبارات املالية يف موزامبيق، ووزارة اإلدارة  العام، واللجنة املركزية لألخالقيات، ووحدة االس

  احلكومية واخلدمة العمومية، ومصرف موزامبيق.
مبيق قوانني عديدة ملنع الفساد ومكافحته، منها قانون املكتب املركزي ملكافحة وقد اشترعت موزا
، وقانون منع ومكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب، العمومينياملوظفني زاهة الفســاد، وقانون ن

  والقانون املؤسس لوحدة االستخبارات املالية.
    

    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  

    )٦و ٥سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (املادتان     
اســــــتراتيجية تطوير وإصــــــالح اإلدارة العمومية، اليت ترمي إىل  ٢٠١٢اعتمدت موزامبيق يف عام 
واملســــاءلة يف إطار اإلدارة العمومية. وتنفَّذ االســــتراتيجية بواســــطة  زاهةتعزيز القدرات املهنية والن

خطط عمل مخاســية الســنوات تتجســد يف خطط قطاعية وإقليمية فعلية. وقد أفضــت االســتراتيجية 
حىت اآلن إىل اعتماد عدة تدابري حقيقية ملكافحة الفســـاد، تشـــمل إصـــدار قوانني جديدة وإنشـــاء 

ــــــتراتيجية أنَّ ع العام. غري ت وجلان قطاعية لألخالقيات يف القطااللجنة املركزية لألخالقيا االس
على القطاع العام، تاركة القطاع اخلاص دون تغطية. وتقع مســـؤولية اإلشـــراف على  تركز إالَّ  ال

تنفيذ االســـتراتيجية وإعداد التقارير املرحلية الســـنوية بشـــأهنا على كل من وزارة اإلدارة احلكومية 
  ومية واللجنة املشتركة بني الوزارات إلصالح اخلدمة العمومية.واخلدمة العم

واملكتب املركزي ملكافحة الفساد هو هيئة منع الفساد الرئيسية. وهو ينفذ أنشطة منع خمتلفة، من 
بينها مبادرات مدرســـــية بالشـــــراكة مع وزارة التربية، وإعداد مواد التوعية، والتدريب. وقد أبرم 

املكتب املركزي يتوىل أنَّ قات مع عدة مؤسسات عامة وخاصة. وبالرغم من املكتب املركزي اتفا

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1600988a.pdf
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دوره  من القانون األســاســي ملكتب النائب العام) فإنَّ ٨٠تنســيق العمل الوطين ملنع الفســاد (املادة 
  .العملي يف تنفيذ االستراتيجية ليس واضحًا

من القانون  ٧٩و ٧٨ملادتان واملكتب املركزي هو جهاز متخصــــــص تابع ملكتب النائب العام (ا
االســتقالل الوظيفي للمكتب أنَّ األســاســي)، ويتمتع باســتقالل وظيفي ومبيزانية خاصــة. ويف حني 

من القانون األســاســي)، ال يوجد أســاس  ٣و ٢من الدســتور؛ واملادتان  ٢٣٤(املادة  مقرر قانونًا
نائب النائب العام منصب مدير  قانوين يكفل استقالل املكتب املركزي على وجه التحديد. ويتوىل

من القــانون  ٨١املكتــب املركزي. ويعني النــائــب العــام مــدير املكتــب املركزي أو ينحيــه (املــادة 
احلســـابات األســـاســـي). وُينتدب موظفو املكتب املركزي (مثل املحققني واملحاســـبني ومراجعي 

ئب العام على عملية االنتداب، من خمتلف اهليئات العمومية. ويشرف مكتب النا )ني العامنيواملدع
  لكن اإلجراءات تبدو متباينة وغري واضحة.

 يُّأالية واملحكمة اإلدارية. وحتال وختضـــع اهليئات العمومية لعمليات تفتيش دورية جتريها وزارة امل
  نتائج ُيتوصل إليها بشأن الفساد إىل املكتب املركزي لغرض متابعتها.

شـــراف لتابعة لوزارة العدل، مســـؤولية اإلن القانونية والدســـتورية، اوتتوىل املديرية الوطنية للشـــؤو
  على تقييم الصكوك القانونية وإصالحها.

) لتقييم مدى رضــــى ٢٠١٠و ٢٠٠٥يف عامي وقد ُأجريت دراســــتان اســــتقصــــائيتان وطنيتان (
الوزارات املواطنني عن اخلدمات العمومية. وباإلضــــــافة إىل ذلك، أعدت اللجنة املشــــــتركة بني 

)، ٢٠١٠-٢٠١١عامي و ٢٠٠٤يف عام إلصــالح القطاع العام دراســتني عن مســتوى الفســاد (
) التقى فيهما ممثلو احلكومة ٢٠١٥و ٢٠١٣يف عامي وُنظم مؤمتران وطنيان بشــــــأن الفســــــاد (

  واملجتمع املدين واألوساط األكادميية.
ة الفســـــاد، من بينها جلنة مكافحة وتشـــــارك موزامبيق يف مبادرات ومنتديات دولية خمتلفة ملكافح

الفســاد التابعة للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وفريق مكافحة غســل األموال يف شــرق أفريقيا 
ية. وقد أبرم املكتب  حة الفســـــــاد يف دول الكومنولث األفريق كاف واجلنوب األفريقي، ومركز م

  تغالية ويف البلدان املجاورة.املركزي عدة اتفاقات مع نظرائه يف عدة بلدان ناطقة بالرب
) بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان ٣( ٦ومت تذكري موزامبيق بالتزامها مبوجب املادة 

  هيئة منع الفساد.
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧(املواد وأجهزة النيابة العامة 

للموظفني والوكالء احلكوميني واملراســــيم امللحقة به شــــؤون تعيني  النظام األســــاســــي العامينظم 
ــــــوم الوزاري  عدهم. وينظم املرس قا فاظ هبم وترقيتهم وت  ٦١/٢٠٠٠املوظفني العموميني واالحت

لشاغرة، وتشكيل هيئات ، مبا يف ذلك نشر اإلعالنات عن الوظائف اًالمفصَّ  عملية التعيني تنظيمًا
املحلفني، وإجراءات االختيار. واهليئات العمومية مســــــؤولة عن عمليات التعيني اخلاصــــــة هبا عن 
طريق إداراهتا القائمة للموارد البشــرية. وميكن توجيه الشــكاوى املتعلقة بالتعيني إىل هيئة املحلفني، 
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بشــأن املســارات  ٥٤/٢٠٠٩مل املرســوم أو الكيان الذي قام بالتعيني، أو املحكمة اإلدارية. ويشــ
يف حتــديــد األجور  ىوتراعواألجور. الوظيفيــة ونظــام التعويضـــــــات القواعــد املتعلقــة بــالترقيــات 

تشـــــتمل على هي ، ووالوظائف اليت يشـــــغلوهناهتم االوظيفية للموظفني العموميني وفئاملســـــارات 
  ).النظام األساسي العاممن  ٤٨املرتبات والبدالت (املادة 

وهناك ممارســة راســخة لتناوب املوظفني العموميني الذين يشــغلون مناصــب معرضــة خلطر الفســاد، 
استبينت يف الدراسة االستقصائية الوطنية الثانية بشأن الفساد (على سبيل املثال، اهليئات الضريبية، 

  وشرطة املرور، وموظفو اجلمارك).
 شــؤون الدولةإدارة اد يف املقام األول وزارة ة الفســاملوظفني العموميني على مكافح وتوفر تدريَب

  املكتب املركزي وعدة مؤسسات تدريبية قطاعية. أيضًا يوفرها واخلدمة العمومية، ولكن
ومعايري الترشيح للمناصب العمومية والتعيني فيها حمددة يف قانون انتخاب رئيس الربملان وأعضائه، 

انتخاب أعضاء اجلمعيات اإلقليمية، وقانون أمني  ، وقانونوقانون انتخاب رؤساء جمالس البلديات
. وخيضـــــع املوظفون العموميون املنتخبون لتقدمي إقرارات الذمة النظام األســـــاســـــي العاماملظامل، و

  ).نزاهة املوظفني العمومينيمن قانون  ٥٨اإللزامية (املادة 
عضــــائه فقد حددت وبرغم وجود بعض األحكام ذات الصــــلة يف قانون انتخاب رئيس الربملان وأ

ــــــؤون متويل االنتخابات بصــــــورة شــــــاملة  موزامبيق حاجتها إىل اعتماد قانون جديد يتناول ش
  ويستحدث الشفافية.

ية، وحيدد بفاعلية  املوظفني العموميني زاهةنويؤدي قانون  ــــــلوك بفعال وظيفة مدونة لقواعد الس
قة عل ية املنطب عايري األخالق بات املوظفني العموميني وامل يهم، وينظم، يف مجلة أمور، إقرارات واج

الذمة، وتضــارب املصــاحل، واهلدايا، واألنشــطة والوظائف الثانوية. بيد أنه ال توجد معلومات عما 
إذا كانت املبادرات ذات الصــــــلة اليت اختذهتا املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف قد 

   ُأخذت يف االعتبار يف إعداد هذا القانون.
، وتتعلق هذه ٥٨وتقدمي إقرارات الذمة الســــــنوية إلزامي للموظفني العموميني املذكورين يف املادة 

 ٥٩-٥٧و ٢٠اإلقرارات باألصـــــول املوجودة داخل موزامبيق وخارجها وبأفراد األســـــرة (املواد 
ــــــتقبال ٦٢و ). ويضــــــطلع مكتب النائب العام بوظائف الوديع واملشــــــرف، من خالل جلنيت اس

له (املواد اإلقرا تابعتني  ها ال قدمون أنَّ  ). إال٦٣َّ-٦١رات والتحقق من مة ي عا بة ال يا أعضـــــــاء الن
شــخص ذي مصــلحة مربرة أن يِّ ). وميكن أل٢، الفقرة ٦١إقراراهتم إىل املحكمة اإلدارية (املادة 

  ).٦٩-٦٦يطلع على اإلقرارات، لكن حيظر عليه توزيعها على الغري أو نشرها (املواد 
وال جيوز للموظفني العموميني االخنراط يف أنشـــطة خارجية ميكن أن تؤدي إىل تضـــارب املصـــاحل 

). وميكن النظام األساسي العاممن  ٨و ٧، واملادتان نزاهة املوظفني العمومينيمن قانون  ٢٥(املادة 
ــــــنتان عند ترك الوظيفية العمومية (املادتان  نزاهة من قانون  ٤٦و ٤٥فرض مهلة زمنية قدرها س

  ).املوظفني العموميني
)؛ نزاهة املوظفني العمومينيمن قانون  ٤١من املادة  ٢وميكن قبول هدايا ذات قيمة حمددة (الفقرة 

سياسة عدم التسامح إطالقًا تنطبق إذا كانت اهلدايا من أشخاص ذوي مصلحة يف قرارات  ولكن 
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ــبا ). ٤٢-٤٠و ٢٦ت خاصــة (املواد املوظفني العموميني وليســت على ســبيل املجاملة أو يف مناس
ويف حالة الشك يف املقبولية، جيب على املوظفني العموميني التشاور مع جلان األخالقيات العمومية 

  ).٤١اخلاصة هبم أو، يف غياهبا، التشاور مع رؤسائهم (املادة 
ملحتملة ويقع على عاتق املوظفني العموميني التزام بأن حيددوا بأنفســهم حاالت تضــارب املصــاحل ا

) وأن يبلغوا بشــــأهنا جلان األخالقيات ٣٦و ٣٥و ٢٥و ١٩(على النحو املنصــــوص عليه يف املواد 
  .)٤٨و ٣٦(املادتان  رؤساءهمالعمومية اخلاصة هبم أو 

وتشـــكل االنتهاكات جرائم خاضـــعة للتأديب، وُيعاقب عليها بالغرامة أو الفصـــل من العمل (املواد 
). ولدى النظام األساسي العاممن  ١١٤-٧٨، واملواد ني العمومينينزاهة املوظفمن قانون  ٨٨-٧٠

جلان ، فإنَّ عن ذلك اهليئات العمومية آلياهتا التأديبية اخلاصـــــة، وتفرض جزاءاهتا بنفســـــها. وفضـــــًال
األخالقيات العمومية مســؤولة عن اســتبانة حاالت تضــارب املصــاحل، وجيوز هلا أن توصــي اهليئات 

ري تــأديبيــة. وتشــــــرف على عمــل جلــان األخالقيــات العموميــة اللجنــة املركزيــة املعنيــة بتطبيق تــداب
من  ٥٥لألخالقيات، اليت حتيل حاالت االنتهاكات إىل املكتب املركزي ملواصــــــلة النظر فيها (املادة 

  ).نزاهة املوظفني العمومينيقانون 
القانونية، مبا فيها أفعال ويقع على عاتق املوظفني العموميني واجب إبالغ رؤســـــائهم باألفعال غري 

). ويشكل عدم االمتثال جرمية خاضعة للتأديب (املادة النظام األساسي العاممن  ٣٩الفساد (املادة 
شـــخص أن يبلغ املكتب املركزي يِّ ). وعالوة على ذلك، جيوز ألالنظام األســـاســـي العاممن  ٨٦

من قانون  ١٣و ١٢(املادتان  عن الفســــــاد، مبا يف ذلك اإلبالغ دون اإلفصــــــاح عن هوية املبلغ
من قانون املكتب املركزي، والقانون  ١٣املكتب املركزي). وينظم القانون محاية املبلغني (املادة 

١٥/٢٠١٢.(  
ستقالل القضاء مكفول (املادة  من الدستور). وينص قانون القضاة على واجبات القضاة  ٢١٧وا

). ٤التعيني واإلجراءات التــأديبيــة (املــادة ويتضــــــمن، يف مجلــة أمور، أحكــامــا تتعلق بــإجراءات 
واملجلس األعلى للقضـاء هو اهليئة الرئيسـية لإلدارة الذاتية والتأديب، ويتمتع باإلدارة الذاتية (املواد 

من الدســــتور). وجتري هيئة التفتيش القضــــائي عمليات تفتيش منتظمة يف املحاكم،  ٢٢٢-٢٢٠
  .وتعاجل الشكاوى املتعلقة بأداء القضاة

ستقالل خدمات وي من القانون األساسي). وينص  ٣و ٢العام (املادتان  االدعاءنص القانون على ا
ية. وجتري  عامني وواجباهتم ومعايريهم األخالق عام على حقوق املدعني ال نائب ال قانون مكتب ال

 هو ا صـــياغة مدونة خمصـــصـــة ألخالقيات املدعني العامني. واملجلس األعلى للمدعني العامنيحاليًّ
  اهليئة اإلدارية والتأديبية الرئيسية.

وخيضــع القضــاة واملدعون العامون لتقدمي إقرارات الذمة اإللزامية. ويوفَّر تدريب القضــاة واملدعني 
  زاهة على أساس خمصص.العامني بشأن الن
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    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
بق موزامبيق النظام القانوين املنطبق على مجيع املشـــتريات العمومية. وتطعلى  ٥/٢٠١٦ينص املرســـوم 

ن يف إطاره كل هيئة متعاقدة وحدهتا اخلاصـــة املســـؤولة عن إدارة شـــؤون االقتناء. ا تعيِّالمركزيًّ نظامًا
ضطلع وحدة اإلشراف الوظيفي على االقتناء، التابعة لوزارة املالية، مبسؤولية توفري خدمات التف تيش وت

إعداد املبادئ التوجيهية والكتيبات بشأن  أيضًاوالدعم التقين والتدريب لوحدات إدارة االقتناء، وتتوىل 
)، والدعوة إىل تقدمي العطاءات (املادتان ٨-٦الشــراء. وينظم املرســوم أســاليب الشــراء املختلفة (املواد 

بات املشـــــــاركة (املواد ٣٣و ٣٢ قدمي العر٢٦-٢١)، ومتطل ). ٦٠-٥١تقييمها (املواد وض و)، وت
اســـتخدام أســـاليب خاصـــة بشـــأن  املناقصـــات العامة، جيوزاألســـلوب العام هو أســـلوب أنَّ ني ح  ويف

املشــــــتريات املتعلقة باالتفاقات الدولية وببعض فئات العمل واخلدمات، مبا يف ذلك املشــــــتريات ذات 
). وميكن توجيه الشكاوى إىل وحدة إدارة املشتريات التابعة للهيئة املتعاقدة، ٨-٦القيمة الضئيلة (املواد 

راف الوظيفي على املشـــتريات أو إىل املحاكم اإلدارية وميكن تقدمي الطعون بعد ذلك إىل وحدة اإلشـــ
  ).١٩(املادة  االشتراء). وتوفر الوحدة التدريب ملوظفي ٢٧٦و ٢٧٥(املادتان 

صلة بإدارة األموال e-SISTAFEوينظم النظام اإللكتروين لإلدارة املالية للدولة ( ) مجيع العمليات املت
لية للدولة النظام املحاسيب ومعايري مراجعة احلسابات (املواد العمومية. وينظم قانون نظام اإلدارة املا

)، ويلزم اهليئات العمومية باالحتفاظ بالســجالت واإلبالغ عن مجيع اإليرادات والنفقات ٦٣-٣٦
). ويقرر القانون النظام الفرعي اخلاص باملراقبة الداخلية املتعلق باإلشـــراف على ١٥و ١٤(املادتان 

). وتضـــطلع املحكمة ٦٤-٦٢عمومية ورصـــد تنفيذ القواعد املتعلقة هبا (املواد اســـتخدام املوارد ال
 ).٢٤/٢٠٠٣من املرسوم  ٤العمومية (املادة اإلدارية مبسؤولية اإلشراف على اإليرادات والنفقات 

وختزن مجيع السجالت املالية العمومية لدى وزارة املالية. وجيوز إخضاع اهليئات العمومية لعمليات 
ة مســـتقلة بأمر من وزارة املالية. وخيضـــع عدم االمتثال للقانون للمســـؤولية املالية والتأديبية مراجع

قانون العقوبات). ويف هناية كل سنة مالية،  من ٥١٨و ٥١٧واملادتان  ٦٦واملدنية (املادة واجلنائية 
  تعد احلكومة كشوف امليزانية وجداول مراقبة امليزانية وبيانات اإليرادات.

القانون على اإلجراءات والصــــالحيات اخلاصــــة بإعداد امليزانية الوطنية واعتمادها (املادتان وينص 
  من قانون نظام اإلدارة املالية للدولة). ٢٦-١٢من الدستور، واملواد  ١٣١و ١٣٠

    
    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     

شخص تقدمي يِّ ل على املعلومات. وجيوز ألقانون احلق يف احلصو ينظمهاحلصول على املعلومات 
)، وجيب على الشــخص اتباع املتطلبات ٩-٦شــكل (املواد أيِّ )، وذلك يف ٦-٣الطلبات (املواد 

). وميكن الطعن يف رفض احلصــــول على املعلومات بواســــطة اســــتئناف ٨املبينة يف القانون (املادة 
  ).١٨-١٦إداري أو قضائي (املواد 

اء البلد ما يعرف باسم املكاتب اجلامعة للخدمات، اليت توفر خدمات احلصول ويوجد يف مجيع أحن
على خمتلف التراخيص والشـــــهادات من َمنفذ واحد. وحتتفظ اهليئات العمومية مبواقعها الشـــــبكية 
اخلاصــة، وتعد ما يعرف باســم خطابات اخلدمات من أجل عرض أعماهلا وخدماهتا على املواطنني 

هيئة مســؤولة عن إدارة املحفوظات الوطنية.  أيضــًاأنشــئت مبوجب القانون  بإجياز ووضــوح. وقد
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ويرفع مكتب النائب العام تقاريره السنوية إىل الربملان، مع ختصيص أحد فصوهلا ألنشطة مكافحة 
  الفساد اليت يضطلع هبا املكتب املركزي ملكافحة الفساد.
ملدين والقطاع اخلاص أثناء عملية وضــــع وهناك ممارســــة تتمثل يف إجراء مشــــاورات مع املجتمع ا

 ١١٦-١١٣من النظام الداخلي للربملان، واملواد  ١٢٤مســــــودات القوانني واللوائح (طبقا للمادة 
  من قانون اإلدارة العمومية).

ــــطة اإلعالمويضــــطلع املكتب  ــــمل اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية، املركزي بطائفة من أنش ، تش
املحاضــرات والربامج التثقيفية. وهناك خط هاتفي مباشــر لإلبالغ من دون واحلمالت اإلعالمية، و

  اإلفصاح عن هوية املبلغ.
    

    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
من قانون العقوبات). وقد اعتمد البلد يف  ٥٠٣و ٥٠٢الفســــــاد يف القطاع اخلاص جمرَّم (املادتان 

خطة املحاســــــبة العامة ونظام املحاســــــبة اللذين حيددان املعايري املحاســــــبية  ٢٠٠٩و ٢٠٠٦عامي 
 للشـــركات. وتتســـم القوانني التالية بأمهية يف جمال تســـجيل الشـــركات ومســـك الدفاتر واملحاســـبة،

، ٤٦-٤٢املواد  وحتدِّد اجلزاءات على عدم االمتثال: قانون العمل؛ واملدونة التجارية (وخصــــوصــــًا
اليت تلزم األعمال التجارية باالحتفاظ بالســجالت وقوائم اجلرد)؛ ومدونة تســجيل األعمال التجارية 

املواد  صوصًاي (وخ)؛ وقانون النظام الضريبالعموميبشأن السجل التجاري  ٣-١املواد  (وخصوصًا
، اليت تنص على اجلزاءات على إعداد احلســـابات ومســـك الدفاتر املزيفة أو الناقصـــة وعدم ٣٠-٢٣

  تقدمي اإلقرارات املطلوبة إىل مكاتب الضرائب).
وال توجد آلية حمددة لإلبالغ بشـــــأن الفســـــاد يف القطاع اخلاص؛ بيد أنه ميكن توجيه االدعاءات 

 تب املركزي ملكافحة الفساد، وقد أنشأت بعض الشركات "خطوطًابشأن الفساد مباشرة إىل املك
  خضراء" جمانية لتلقي الشكاوى وتوجيهها إىل املكتب املركزي أو اهليئات األخرى.

وهناك مدونة لقواعد السلوك الحتاد الرابطات االقتصادية يف موزامبيق. وباإلضافة إىل ذلك، توجد 
واعد الســـلوك، كما أنشـــأت بعض الشـــركات الكبرية لدى بعض الشـــركات مدوناهتا اخلاصـــة لق

  إدارات خمصصة لالمتثال.
ويتعاون املكتب املركزي مع احتاد الرابطات االقتصادية على تنفيذ أنشطة تدريبية للقطاع اخلاص، 

 ٢٠١٦وقد اشترك مع معهد املديرين يف إعداد ميثاق نزاهة األعمال التجارية ملكافحة الفساد لعام 
وقعت على  ٢٠١٧مي اإلرشــادات للشــركات اخلاصــة. وحىت كانون األول/ديســمرب من أجل تقد

  شركة. ٥٠امليثاق 
وتتوىل هيئة الضرائب مسؤولية إصدار التراخيص واإلشراف املهين على الشركات وعلى الكيانات 
اخلاصـــة. وُتلزم املدونة التجارية الشـــركات باخلضـــوع لعمليات مراجعة منتظمة جيريها مراجعون 

 رجيون. ومل توفَّر معلومات عن موضــــــوع اإلعانات املقدمة للكيانات اخلاصــــــة أو التراخيصخا
الداخلية حلساباهتا. كما مل توفَّر معلومات عن إمكانية اقتطاع مبالغ  وضوابط املراجعة املمنوحة هلا

  الرشاوى من الضرائب.
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    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

جيب على موزامبيق، بصـــفتها عضـــوا يف فريق مكافحة غســـل األموال يف شـــرق أفريقيا واجلنوب 
األفريقي، أن تنفذ وتطبق توصـــيات فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية. وقد خضـــعت موزامبيق 

للتقييم املتبادل من جانب فريق مكافحة غسل األموال املذكور. ومن املعتزم إجراء  ٢٠١١يف عام 
  . ٢٠١٩التقييم الثاين يف عام 

سم الئحة مكافحة  ٦٦/٢٠١٤ويتضمن قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب، واملرسوم  املعروف با
معينة يف جمال األعمال  ملؤســســات ومهناملصــارف وبشــأن اوإشــرافية تنظيمية  غســل األموال، نظمًا

من القانون. ومصـــرف موزامبيق هو اهليئة  ٣التجارية غري املالية املدرجة يف قائمة شـــاملة مبوجب املادة 
اإلشــرافية على املؤســســات املالية، كما تشــرف هيئات إشــرافية أخرى على قطاعات حمددة، ووحدة 

ية ( ملال ئة اإلشــــــرافية على مجGIFiMاالســــــتخبارات ا ملادة ) هي اهلي من  ٢٧يع الكيانات األخرى (ا
  ة ملساعدة الكيانات على تطبيق تدابري منع غسل األموال.مذكِّرالقانون). وقد أصدر مصرف موزامبيق 

وُيشـــترط على الكيانات املدرجة يف القائمة أن تتعرف على هوية زبائنها، مبا يشـــمل الزبائن العرضــيني 
ملادة  ية ا ١٠(ا يد هو قانون). وحتد لة من ال عام جتاوز مبلغ امل بائن إلزامي إذا  كال  ٤٥٠ ٠٠٠لز متي

النهج أنَّ . ويف حني أيضــــــًا). ويلزم التعرف على هوية املالكني املنتفعني دوالرًا ٧٣٦موزامبيقي (حنو 
ينص عليه عن طريق اإللزام  ٦٦/٢٠١٤املرســــوم  القائم على املخاطر ال يرد صــــراحة يف القانون فإنَّ

)، GIFiM). وقد أنشأت موزامبيق وحدة لالستخبارات املالية (١٥الزبائن (املادة  بوضع مالمح ملخاطر
من قانون  ٢من املادة  ٢لديها صـــــالحيات لتبادل املعلومات على املســـــتويني الوطين والدويل (الفقرة 

ــــتخبارات املالية). ووقعت الوحدة على عدد من  ات التفاهم، يكاد أن يقتصــــر على مذكِّروحدة االس
ويف وقت إجراء الزيارة القطرية، كانت وحدة االستخبارات  ات االستخبارات املالية اإلقليمية.وحد

املالية قد أوشــــكت على أن تصــــبح عضــــوا يف جمموعة إيغمونت لوحدات االســــتخبارات املالية. 
ــــأت موزامبيق فرقة عمل مؤلفة من مكتب النائب العام واملكتب املركزي  وفضــــال عن ذلك، أنش

  الفساد وفنيني من خمتلف الوزارات. وتتوىل وحدة االستخبارات املالية رئاسة الفرقة.ملكافحة 
وتنظم موزامبيق التحويالت عرب احلدودية من األموال النقدية والصـــــكوك القابلة للتداول. ويتعني على 

 ٢٤ دوالر (املادة ٥ ٠٠٠مبلغ يتجاوز أيِّ كل من يدخل أراضـــــي موزامبيق أو يغادرها أن يعلن عن 
َسل اإلعالن إىل وحدة االستخبارات املالية (املادة   ٣٦من قانون غسل األموال ومتويل اإلرهاب). وير

ه بينما تشمل الئحة مكافحة غسل األموال العمالت الوطنية أنَّ من الئحة مكافحة غسل األموال). إالَّ
قانون غســـل األموال ومتويل اإلرهاب يأمر باإلعالن عن العمالت األجنبية فقط. وجيب  واألجنبية فإنَّ

تتحقق من أن على املؤســــســــات املالية أن حتدد هوية مصــــدري احلواالت الربقية واملســــتفيدين منها و
ملادة  ملادة  ١٥هويتهم (ا قانون؛ وا قانون ال ينطبق على من يقومأنَّ من الالئحة). غري  ٢٤من ال ون ال

  بتحويل األموال خارج نطاق املؤسسات املالية.
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  
وجود طائفة واســـعة من األنشـــطة املنفذة يف املدارس هبدف منع الفســـاد، تشـــمل إنشـــاء   •

مراكز مكافحة الفســــــاد، وتنظيم املباريات، وإنتاج كتب األطفال، واجلهود الرامية إىل 
) ٢( ٥وى بشأن مكافحة الفساد يف املناهج املدرسية، وتدريب املعلمني (املادة إدراج حمت

  ) من االتفاقية)؛١( ١٣واملادة 
وجود مكاتب جامعة للخدمات، وإعداد رســــائل اخلدمة، لتيســــري وصــــول املواطنني إىل   •

  (أ) و(ب))؛ ١٠األعمال واخلدمات العمومية (املادة 
تتألف من مكتب النائب العام واملكتب املركزي ملكافحة أنشــــــأت موزامبيق فرقة عمل   •

سة هذه الفرقة  الفساد وفنيني من خمتلف الوزارات. وتتوىل وحدة االستخبارات املالية رئا
  (ب)). )١( ١٤(املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  توَصى موزامبيق مبا يلي:
اخلاص يف اســتراتيجية تطوير وإصــالح اإلدارة  النظر يف إدراج مســائل الفســاد يف القطاع  •

  ))؛١( ٥العمومية، وهي االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد (املادة 
ـــــاد ووزارة اإلدارة احلكومية واخلدمة   • ـــــيق بني املكتب املركزي ملكافحة الفس تعزيز التنس

ملكتب املركزي ال لالســتراتيجية وحتســني قدرات االعمومية، من أجل ضــمان التنفيذ الفعَّ
  ))؛١( ٦وأنشطة البحوث اليت يقوم هبا يف املجاالت غري املشمولة باالستراتيجية (املادة 

إرســـاء أســـاس قانوين الســـتقالل املكتب املركزي، واعتماد قواعد واضـــحة بشـــأن تعيني   •
وإقالة مديره، لغرض اســتحداث ضــمانات ضــد الفصــل التعســفي، وكذلك اســتحداث 

عد بشـــــــأن تعيني  تدريب قوا ما يكفي من املوارد وال موظفي املكتب املركزي، وتوفري 
  ))؛٢( ٦املتخصص للموظفني (املادة 

لذين يشــــــغلون   • تدريب املوظفني العموميني ا يار و مة الخت لة وجود إجراءات مالئ فا ك
  ))؛١( ٧ضة للفساد (املادة مناصب معرَّ

حتسني الشفافية يف متويل املرشحني للمناصب االنتخابية واألحزاب السياسية، مبا يف ذلك من   •
سبية، واإلعانات  شاملة مسائل مثل االلتزامات املحا خالل اعتماد قانون جديد ينظِّم بصورة 

  ))؛٣( ٧(املادة  اإلنفاقالعمومية، والتربعات اخلاصة، واإلقرارات العلنية، وحدود 
  ))؛٤( ٧واعد واضحة وتدريب للموظفني العموميني بشأن نظام تضارب املصاحل (املادة توفري ق  •
كفالة وجود جلان لألخالقيات العمومية لدى مجيع اهليئات العمومية وفعالية عمل تلك   •

  ))؛٥( ٨) واملادة ٤( ٧اللجان (املادة 
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، مبا يف ذلك عن طريق ضــمان فعالية آلية اإلبالغ عن الفســاد املتاحة للموظفني العموميني  •
ــــــرية بديلة لإلبالغ، وتقدمي اإلرشــــــادات  تبســــــيط العمليات القائمة، وتوفري قنوات س

  ))؛٤( ٨للموظفني العموميني (املادة 
ية   • طابع املنهجي على عمل فاء ال مبا يف ذلك عن طريق إضــــــ لذمة،  تعزيز نظام إقرارات ا

العشــوائي أو الروتيين)، وحوســبة التحقق (على ســبيل املثال، اســتحداث عمليات التحقق 
ال للعقوبات على عدم االمتثال، وتقييم النظام، وتوعية املوظفني احلكوميني، والتطبيق الفعَّ

  ))؛٥( ٨ضة للفساد (املادة ما إذا كان النطاق الراهن لاللتزام يشمل مجيع املناصب املعرَّ
ضمان أن يكون املوظفون العموميون ملمني بالقواع  • د املتعلقة باألنشطة اخلارجية مواصلة 

  ))؛٥( ٨والعمل اخلارجي، وضمان إنفاذ تلك القواعد يف املمارسة العملية (املادة 
ــــــتحــداث إلزام املوظفني العموميني بــاإلعالن عن اهلــدايــا، واعتمــاد مبــادئ   • النظر يف اس

  ))؛٥( ٨توجيهية واضحة، وخفض احلد األعلى الراهن للهدايا املقبولة (املادة 
قانون التطبيق الفعَّ  • ية املتوخاة يف  تأديب هة املوظفني العمومينيال للجزاءات ال ملادة  نزا  ٨(ا

  ))؛٦(
ضــمان فعالية نظام االســتعراض الداخلي يف جمال املشــتريات العمومية وقدرته على حتقيق   •

  ))؛١( ٩النتائج (املادة 
ــــــتحداث إجراءات فحص واضــــــحة ومتطلبات تدريبية   • واضــــــحة ملوظفي النظر يف اس

املشـــتريات؛ وكفالة فعالية نظام االســـتعراض الداخلي، مبا يف ذلك عن طريق اســـتحداث 
  ))؛١( ٩إمكانية استئناف قرارات الشراء يف املحاكم (املادة 

ــــــتخدام غري املشــــــروع لألموال العمومية، تعزيز النظام  توخيًا  • للنجاح يف مكافحة االس
لة من خالل اختاذ تدابري إضــافية بشــأن الشــفافية واملســاءلة اإللكتروين لإلدارة املالية للدو

  ))؛٢( ٩ال للجزاءات على عدم االمتثال (املادة ومن خالل التطبيق الفعَّ
سبية والبيانات   • سجالت املحا سالمة الدفاتر وال ضمان وجود إطار مالئم للمحافظة على 

  ))؛٣( ٩العمومية (املادة  املالية واملستندات األخرى املتعلقة بالنفقات واإليرادات
لة التطبيق الفعَّ  • فا قدمي إرشـــــــادات ك مات، وت قانون احلق يف احلصــــــول على املعلو ال ل

  ))؛١( ١٣(أ) واملادة  ١٠للموظفني العموميني وعامة الناس (املادة 
  (ج))؛ ١٠النظر يف نشر تقارير دورية عن خماطر الفساد يف اإلدارة العمومية (املادة   •
ـــطة التطبيق الفعَّتعزيز ا  • ـــتقالل القضـــاء، مبا يف ذلك بواس ال للجزاءات التأديبية وترويج س

الشـــفافية يف عمليات املحاكم والوصـــول إىل األحكام القضـــائية؛ وزيادة التدريب بشـــأن 
  ))؛١( ١١زاهة ومنع الفساد (املادة الن

املرتقبة للمدعني  تعزيز نزاهة خدمات االدعاء العام من خالل اعتماد مدونة األخالقيات  •
  ))؛٢( ١١العامني وزيادة تدريبهم (املادة 
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اعتماد معايري واضــــــحة للمحاســــــبة ومراجعة احلســــــابات يف القطاع اخلاص، وعلى وجه   •
اخلصوص ضمان أن تكون لدى املنشآت اخلاصة ضوابط كافية للمراجعة الداخلية للحسابات 

البيانات املالية خاضـــعة إلجراءات من أجل املســـاعدة على منع الفســـاد وكشـــفه وأن تكون 
ث عدم االمت عال للجزاءات على  بات والتصـــــــديق، والتطبيق الف مة ملراجعة احلســـــــا ال مالئ

  ))؛(و ٢) واملادة ١(  ١٢  (املادة
ضـــــمان فعالية اخلطوط اهلاتفية اخلاصـــــة باإلبالغ من دون اإلفصـــــاح عن اهلوية، التابعة   •

يطلق عليه اسم اخلطوط اخلضراء، مبا يف ذلك من للمكتب املركزي ملكافحة الفساد، وما 
  ))؛٢( ١٣) (أ) واملادة ٢( ١٢الة للشكاوى الواردة (املادة خالل التوعية واملتابعة الفعَّ

  ))؛ج) (٢( ١٢زيادة الشفافية فيما يتعلق هبوية املالكني املستفيدين (املادة   •
  ) (د))؛٢( ١٢(املادة  تنظيمًا شفافًاتنظيم استخدام اإلعانات والتراخيص لألنشطة التجارية   •
) من االتفاقية (املادة ٣( ١٢اختاذ خطوات تشــريعية حلظر األفعال املنصــوص عليها يف املادة   •

  ))؛٣( ١٢
  ))؛٤( ١٢عدم السماح باقتطاع مبالغ الرشاوى من الضرائب (املادة   •
ري تشريعية وعملية لتمكني مواصلة حتسني الشفافية يف عمليات اختاذ القرارات، واختاذ تداب  •

  ))؛١( ١٣اجلمهور من املشاركة يف اختاذها (املادة 
النظر يف إنشــاء هيئة وحيدة لإلشــراف املايل، أو إســناد هذا الدور إىل مصــرف موزامبيق   •

  ) (أ))؛١( ١٤وتزويده باملوارد الالزمة (املادة 
ة املعيَّنة، بغية ضـــمان انطباق إدراج حكم جامع بشـــأن األعمال واملهن التجارية غري املالي  •

النظام التنظيمي واإلشــــــرايف لقانون مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب على مجيع 
  ) (أ))؛١( ١٤ضة خلطر غسل األموال (املادة املهن املعرَّ

  ) (أ))؛١( ١٤النظر يف إرساء هنج واضح قائم على املخاطر (املادة   •
ات التفاهم بني وحدة االســـتخبارات املالية يف موزامبيق رمذكِّالســـعي إىل إبرام املزيد من   •

ووحدات االســــتخبارات املالية الكائنة خارج املنطقة، وكفالة انضــــمام تلك الوحدة إىل 
  ) (ب))؛١( ١٤عضوية جمموعة إيغمونت (املادة 

عابرة للحدود على   • ية ال ملال ــــــتراط أن ال يقتصــــــر اإلعالن عن التحويالت ا النظر يف اش
  ))؛٢( ١٤الت األجنبية وحدها (املادة العم

ستفيدين،   • سلني وامل النظر يف تنفيذ تدابري وقائية، مبا يف ذلك تدابري تتعلق بتحديد هوية املر
على مجيع أشـــــكال التحويالت اإللكترونية، مبا يشـــــمل التحويالت اليت تتم خارج إطار 

  ))؛٣( ١٤املؤسسات املالية (املادة 
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    من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات   -٤-٢  
  )؛١٤و ١٣و ٨و ٧بناء القدرات (املواد   •
  )؛١٤و ١٣و ٦بناء املؤسسات (املواد   •
  )١٣و ٥وضع السياسات (املادتان   •

    
    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
    )٥٩و ٥٦و ٥١حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد     

ــائل اجلنائية، ومل تعتمد أيَّ ــعة بشــأن التعاون الدويل يف املس نص  ليســت لدى موزامبيق خربة واس
ــــــل  يتعلق حتديدًا ــــــاعدة القانونية املتبادلة. ويف وقت إجراء الزيارة القطرية، كان قانون غس باملس

بشــأن التعاون الدويل ألغراض  األموال ومتويل اإلرهاب هو القانون الوحيد الذي يتضــمن أحكامًا
  طلب هبذا الشأن قط. استرداد املوجودات، ومل تتلق موزامبيق أيَّ

  فاقات للتعاون تتعلق باملصادرة واسترداد املوجودات.ات ع موزامبيق على أيِّومل توقِّ
، يتعني على الســـلطات املختصـــة يف اإلرهابمن قانون غســـل األموال ومتويل  ٤٨ومبوجب املادة 

(ج)  ٢موزامبيق أن توفر أوســـع تعاون ممكن للســـلطات املختصـــة يف الدول األخرى. وجتيز املادة 
ا وزامبيق للوحدة أن تفصــــــح عن املعلومات اســــــتباقيًّمن قانون وحدة االســــــتخبارات املالية يف م

  لوحدات االستخبارات املالية األجنبية.
ية  فاق ية للجنوب األفريقي ملكافحة الفســـــــاد، وات وموزامبيق طرف يف بروتوكول اجلماعة اإلمنائ

نائية بني االحتاد األفريقي ملنع الفســـــاد وحماربته، واتفاقية تقدمي املســـــاعدة القانونية يف املســـــائل اجل
  الدول األعضاء يف جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية.

    
  االستخبارات املالية  املعلومات منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدات    

    )٥٨و ٥٢(املادتان 
ويف  اإلرهابيرد تعريف مفهوم املالك املستفيد يف مسرد مصطلحات قانون غسل األموال ومتويل 

الصــادرة عن مصــرف  GMB/2015/4ة ذكِّرمن الئحة مكافحة غســل األموال. ومبوجب امل ٨املادة 
موزامبيق، اليت تضـــع مبادئ توجيهية بشـــأن منع ومكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب، جيب 
على املؤســســة أن تبلغ وحدة االســتخبارات املالية إذا عجزت عن حتديد ما إذا كان الزبون يعمل 

  صلحة طرف ثالث أم ال.مل
سيًّ سيا ا يف هذا الصدد (مسرد مصطلحات قانون غسل األموال وهناك تعريف لألشخاص املعرضني 

ا على املستوى الوطين. وجيب على مجيع )، يندرج ضمنه األشخاص املعرضون سياسيًّاإلرهابومتويل 
ملعزَّز بشــــــأن الزبائن من الكيانات اخلاضــــــعة لتدابري منع غســــــل األموال أن تطبق احلرص الواجب ا

  من الالئحة). ١٦من القانون؛ واملادة  ٣، الفقرة ١٠ا (املادة األشخاص املعرضني سياسيًّ



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.9 

 

V.18-04094 13/16 
 

بشأن شروط الفحص  إرشاداتة مصرف موزامبيق والئحة مكافحة غسل األموال على مذكِّروتنص 
 ية، العمليات املشبوهة شرحًاة مصرف موزامبيق، اليت تقتصر على املؤسسات املالمذكِّراملعزَّز. وتشرح 

لزم مجيع املوظفني مبتابعة ). وهي ُت١من الفصل اخلامس) وفئات املخاطر (املرفق  القسم األولا (تفصيليًّ
  د بشأن منع ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب.تدريب حمدَّ

ضًاته مذكِّرويطلب مصرف موزامبيق يف  ىل قوائم اجلزاءات من مجيع املؤسسات أن ترجع بانتظام إ أي
الصــادرة عن جملس األمن. كما تســتخدم املصــارف أدوات الفحص التجارية. وتعكف موزامبيق اآلن 
على إعداد الئحة تنظيمية بشأن الطريقة اليت ينبغي أن تتبعها الكيانات يف تفعيل اجلزاءات الصادرة عن 

  األمم املتحدة.
 عامًا ١٥واحلرص الواجب بشــأن الزبائن ملدة وجيب االحتفاظ بســجالت املعامالت واحلســابات 

من الالئحة؛  ١٩من القانون؛ واملادة  ١٧بعد إجراء املعامالت أو إغالق العمل التجاري (املادة 
  ة مصرف موزامبيق).مذكِّرمن الفصل الرابع من  القسم األولو

ر إنشاء هذه وهناك تعريف للمصارف اليت ليس هلا مقر مادي (مسرد مصطلحات القانون). وحيظ
املصــــــارف، وكذلك حتظر عالقات العمل التجاري اليت تقيمها مع املصــــــارف اليت تســــــمح هلا 

الثاين من  القســممن  ٣الفرعي  والقســممن القانون؛  ٣٤من املادة  ٢باســتخدام حســاباهتا (الفقرة 
  ة).ذكِّرالفصل الثالث من امل

العموميني باألصــول الوطنية واألجنبية، ولكن وتتعلق إقرارات الذمة الســنوية املطلوبة من املوظفني 
ال تتعلق بالفوائد املصــــرفية أو حق التوقيع يف البلدان األجنبية. وميكن لوحدة االســــتخبارات املالية 

صــــة لرصــــد اإلقرارات على طلبها. وهناك موارد حمدودة خمصــــَّ  االطالع على إقرارات الذمة بناًء
  المتثال.والتحقق منها وللتوعية ومعاجلة عدم ا

ا وقد أنشـــئت وحدة االســـتخبارات املالية لتلقي التقارير عن املعامالت املشـــبوهة وجتميعها مركزيًّ 
  من هذا القبيل. تقريرًا ٥٣٦تلقت الوحدة  ٢٠١٦وحتليلها. ويف عام 

    
تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     

    )٥٥و ٥٤و ٥٣املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد جمال   يف
جيوز لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني استهالل إجراءات مدنية إذا كانت لديهم شخصية قانونية 

 من مدونة اإلجراءات املدنية)، ويشـــــمل ذلك الدول األجنبية ما دامت تســـــتخدم حماميًا ٥(املادة 
   وقت إجراء الزيارة القطرية مل تكن قد حدثت حالة من هذا القبيل.ه يفا. بيد أنَّوطنيًّ

من  ٢٢٩-٢٢٥وجيب احلصول على مصادقة املحاكم الوطنية على قرارات املحاكم األجنبية (املواد 
من  ١  قانون اإلجراءات اجلنائية). وينطبق هذا احلكم يف املسائل اجلنائية، مبا يف ذلك املصادرة (املادة

جراء اجلنائي). وميدِّد قانون غســـل األموال ومتويل اإلرهاب نطاق هذا اإلجراء إىل مســـائل مدونة اإل
  ). وال جتيز موزامبيق اإلنفاذ املباشر ألوامر املصادرة األجنبية.٥٣غسل األموال (املادة 

  املتبادلة.وال جتيز موزامبيق املصادرة غري املستندة إىل حكم إدانة، حىت ألغراض املساعدة القانونية 
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قانون على جتميد وحجز عائدات اجلرمية يف إطار التعاون  لدويل (وينص ال ملادتانا ). ٤٩و ٤٨ ا
، وال ُيشـــترط فيه احلصـــول على أمر قضـــائي. بيد أنه ال ميكن ٣٨د يف املادة وهذا اإلجراء جمســـَّ 

  ).٤٩باالستناد إىل طلب من البلد األجنيب (املادة  أمر باحلجز والتجميد إالَّ إصدار
من القــانون، جيــب  ٥٣من مــدونــة اإلجراءات اجلنــائيــة واملــادة  ٢٢٩إىل  ٢٢٥ومبوجــب املواد 

مراجعة األمر الصــــادر عن حمكمة أجنبية وتأكيده قبل أن يتســــىن إنفاذه. ومكتب النائب العام هو 
ارة القطرية، مل تكن موزامبيق يف وقت إجراء الزياملركزية املختصـــــة يف هذا الصـــــدد. والســـــلطة 

   .القبيلهذا  من طلبات قط تلقت قد
وال تشــــــترط موزامبيق وجود معاهدة لكي تتعاون ألغراض املصــــــادرة. وتنطبق أحكام االتفاقية 
مباشــــرة على الرغم من عدم وجود قانون بشــــأن املســــاعدة القانونية املتبادلة. وقد اســــُتخدمت 

  ال يف حالة تعاون مع الربازيل.االتفاقية فع
للقانون الوطين ما مل يوجد اتفاق هبذا الشــــأن، وال ترفض  وتقدَّم املســــاعدة القانونية املتبادلة طبقًا

). وجيب على موزامبيق أن تبلغ الدولة الطرف الطالبة عن ٥٢-٥٠الطلبات الضــئيلة القيمة (املواد 
  ).٥٢من املادة  ٥لفقرة تدبري مؤقت قبل أن ترفعه (اأيِّ نيتها رفع 

وقد زودت موزامبيق األمانة أثناء الزيارة القطرية بنســخة من قانوهنا اخلاص بغســل األموال ومتويل 
  اإلرهاب.

  من الالئحة). ٤٥من القانون؛ واملادة  ٣٩وحقوق األطراف الثالثة احلسنة النية حممية (املادة 
    

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
من قانون  ٣-٩٩تصــبح الســلع أو املوجودات أو األموال النقدية املصــادرة ممتلكات للدولة (املادة 

  العقوبات).
سمح ببيعها باملزاد بغية املحافظة على قيمتها (املادة  صادرة، جيوز للقاضي أن ي سلع امل  ٦وفيما خيص ال

بشــأن اخلدمات القضــائية). وال يوجد حكم ميكن مبقتضــاه للمدعى عليه شــراء  ٢١/٧١من املرســوم 
  ممتلكاته. ويف وقت الزيارة القطرية، كانت موزامبيق تعمل على إنشاء وحدة إلدارة املوجودات.

من قانون  ٥٤وملوزامبيق حق التصــــرف يف العائدات املصــــادرة الناجتة عن غســــل األموال (املادة 
يل اإلرهاب). وجيوز هلا إبرام اتفاقات مع الدول األخرى "بشـــــأن رأس املال غســـــل األموال ومتو
النفقات املرتبطة  ُتعاَلجكيف  ". وليس واضحًات املصادرة" اليت يتوخى "تقامسهااملصادر واملمتلكا

حالة من هذا القبيل أيِّ بإرجاع املوجودات، ألنه يف وقت الزيارة القطرية مل تكن قد حدثت بعد 
  اتفاق بشأن إرجاع املوجودات. ن يوجد أيُّومل يك

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٣  

(املادة  اا األشخاص الوطنيني املعرضني سياسيًّاألشخاص املعرضني سياسيًّيشمل تعريف   •
  ))؛١( ٥٢
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شأن د ة مصرف موزامبيق مجيع موظفي املؤسسات املالية مبتابعة تدريب حمدَّمذكِّرُتلزم   • ب
  ) (أ))؛٢( ٥٢منع ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب (املادة 

 ١٥جيب االحتفاظ بسجالت املعامالت واحلسابات واحلرص الواجب بشأن الزبائن ملدة   •
  ))؛٣( ٥٢عاما بعد إجراء العمليات أو إغالق املنشأة التجارية (املادة 

ــــاس للموا  • ــــتخدمت موزامبيق االتفاقية بالفعل كأس ــــاعدة القانونية اس فقة على تقدمي املس
  )).٣( ٥٥املتبادلة للربازيل (املادة 

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  ٣-٣  

  توصى موزامبيق مبا يلي:
ــاعدة على إرجاع   • ــاعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك املس اعتماد تدابري لتمديد نطاق املس

  )؛٥١ال (املادة املوجودات، إىل أبعد من مسائل غسل األمو
ــادية إىل مجيع املؤســســات املالية بشــأن نوع الشــخص الطبيعي أو مذكِّرإصــدار   • ات إرش

  ) (أ))؛٢( ٥٢معزَّزا (املادة  االعتباري الذي يتوقع منها أن تطبِّق على حساباته فحصًا
الصادرة عن  أن تتبعها الكيانات يف تنفيذ اجلزاءات  ينبغييتالطريقة الالئحة بشأن اعتماد   •

  ) (أ))؛٢( ٥٢األمم املتحدة (املادة 
ـــمل اإلفصـــاح عن   • ـــيع نطاق متطلبات إقرار الذمة للموظفني العموميني لتش النظر يف توس

أيِّ حسـاب مايل موجود يف بلد أجنيب أو حق التوقيع بشـأنه أو أيِّ الفوائد املصـرفية على 
  ))؛٣( ٥٢سلطة أخرى عليه (املادة 

  ))؛٥( ٥٢) (املادة ٥( ٨أعاله املقدمة يف إطار املادة  معاجلة التوصية  •
رصـــــد متكُّن الدولة األجنبية عمليا من رفع دعوى مدنية أمام املحاكم إلثبات حق ملكية   •

ثبات ملكية تلك املمتلكات، إم مبوجب االتفاقية أو ب فعل جمرَّممتلكات اكتســـبت بارتكا
املحاكم أو الســلطات، عندما يتعني  ومن طلب تعويض عن األضــرار؛ وكفالة أن تعترف

عليها اختاذ قرار بشــأن املصــادرة، مبطالبة الدولة الطرف األخرى بصــفتها املالك الشــرعي 
  )؛٥٣لالتفاقية (املادة  م وفقًافعل جمرَّ بارتكابملمتلكات اكتسبت 

ية اختاذ تدابري للســماح للســلطات املختصــة بتنفيذ أمر املصــادرة الصــادر عن حمكمة أجنب  •
  ) (أ) و(ب))؛١( ٥٤(املادة 

النظر يف اختاذ تدابري للســماح باملصــادرة غري املســتندة إىل حكم إدانة يف احلاالت املالئمة   •
  ) (ج))؛١( ٥٤(املادة 

النظر يف اختاذ تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بأن حتافظ على املمتلكات من أجل مصادرهتا   •
  ) (ج))؛٢( ٥٤(املادة 
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من دولة طرف أخرى مبصـــــادرة عائدات  ا، لدى تلقيها طلبًام موزامبيق عمليًّرصـــــد قيا  •
اجلرمية، بإحالة الطلب إىل سلطاهتا املختصة لغرض احلصول على أمر باملصادرة، ووضعها 

  ))؛١( ٥٥ذلك األمر موضع النفاذ يف حال صدوره (املادة 
  )؛٥٦باقي عن املعلومات (املادة السعي إىل تعزيز التعاون املباشر، مبا يشمل الكشف االست  •
  )؛٥٧السعي إىل إنشاء وحدة إلدارة املمتلكات (املادة   •
متديد نطاق إرجاع املوجودات إىل ما يتجاوز مســـــائل غســـــل األموال، ورصـــــد متكني   •

موزامبيق ســـلطاهتا املختصـــة يف املمارســـة العملية من إرجاع املمتلكات املصـــادرة عندما 
  ))؛٢( ٥٧إرجاعها (املادة تطلب دولة طرف أخرى 

أن تربم اتفاقات أو أن تربم ترتيبات مقبولة للطرفني بشأن التصرف النهائي  موزامبيق تودُّ لعلَّ  •
  ))؛٥( ٥٧يف املمتلكات املصادرة وأن تنظر يف التخلي عن تقاسم املوجودات (املادة 

ات املالية يف موزامبيق ات التفاهم بني وحدة االســـتخبارمذكِّرالســـعي العتماد املزيد من   •
ــــــتخبارات املالية الوطنية األخرى الكائنة خارج املنطقة دون اإلقليمية،  ووحدات االس
وضـمان انضـمام الوحدة إىل عضـوية جمموعة إيغمونت؛ واختاذ تدابري لزيادة عدد التقارير 

  )؛٥٨اليت ترسل إىل الوحدة عن املعامالت املشبوهة (املادة 
ــــــأن  على اتفاقات تعاون ثنائية ومتعددة األطراف تتضــــــمن أحكامًاالنظر يف التوقيع   • بش

  ).٥٩إرجاع املوجودات (املادة 
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٤-٣  
  )؛٥٦-٥٤واملواد  ٥٢بناء القدرات (املادة   •  
  )؛٥٦-٥٤بناء املؤسسات (املواد   •  
  )؛٥٧-٥٣املساعدة التشريعية (املواد   •  
 ).٥٤تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى (املادة   •  

 


