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      الصة وافيةخ  -ثانيا  
    جنوب أفريقيا    

    مةمقّد  - ١  
 املتحدة يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم جلنوب أفريقيا حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤّسسي  - ١- ١  

    ملكافحة الفساد
   يف الـــرئيُسعليهـــا ع  ووقَّـــ٢٠٠٤نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٢ يف مت التـــصديق علـــى االتفاقيـــة

 تـصديقها عليهـا لـدى    كَّصَـ وأودعت جنـوب أفريقيـا      .  أيضاً ٢٠٠٤نوفمرب  /ين الثاين  تشر ٢٢
 ٢٣١  ووفقـا ألحكـام املـادة   .٢٠٠٤نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٤ املتحـدة يف  األمني العام لألمم 

املوافقـة عليـه مبوجـب     بعـد     دويل اجلمهوريـةَ   اتفـاقٍ أيُّ  م  لـزِ ، يُ ١٩٩٦من دستور عام    ) ٤ و ٢(
 قـــوة القـــانون االتفـــاق ذلك لـــحكـــام التنفيـــذ التلقـــائي، ويكـــون أللربملـــان اغـــرفيتمـــن قـــرار 

  .صادر عن الربملانقانون مع  الدستور أو ما مل تتناقض معاجلمهورية،  يف
فيهـا  والنظام القانوين   . لدولةا رئيسها هو رئيس   دستورية   دميقراطيةمجهورية  جنوب أفريقيا   إنَّ  

ــشريعي  خمــتلط  ــانون الت ــة الدســتور (مــن الق ــسابقة  ) والقــوانني الربملاني ــرارات (واألحكــام ال الق
ل مزجيا من التقاليـد القانونيـة مـن القـانون           والقانون العريف، وهو ميثّ   ) القضائية وقرارات احملاكم  

مـن القـانون العـريف      ُمدَخلـة    مـع تـأثريات      ،اهلولنـدي -ليزي العام والقانون املـدين الرومـاين      نكاإل
املــسائل املتعلقــة  الغلَبــة يف  إنَّهــذه اجلــذور، فــ  مــع وجــود  حــىت  لكــْنو. األفريقــي األصــلي 

مراعـاة  مببـدأ  ، وعلـى الـرغم مـن التقّيـد     تقاليـد القـانون العـام   إمنا تكـون ل باإلجراءات القضائية،   
والـرئيس  ". تطـوير القـانون العـام     يف  .. صالحية أصيلة "لقضاة  ا القانون   ، مينح  القضائية السوابق

وتوجـد أربـع    . عون باستقاللية حيميهـا الدسـتور     فريقيا، وهم يتمتّ  قضاة جنوب أ  هو الذي يعيِّن    
ــا الســتئناف ااحملكمــة الدســتورية وحمكمــة  : حمــاكم ابتدائيــة هــي  ــا وحمــاكم  العلي واحملــاكم العلي

الـشؤون  مجيـع    يفلالسـتئناف    ةاألخـري الدرجـة   هـي حمكمـة     يـا   لالعالستئناف  اوحمكمة  . الصلح
هــي حمــاكم مــن فاحملــاكم العليــا وحمــاكم الــصلح أمــا و. دســتوريةمــسائل ال تنطــوي علــى  الــيت

  .الدرجة األوىل
  :رقابة ختتص مبكافحة جرائم الفساد جنوب أفريقيا عدة آليات وهيئات لللدىو

 باعتبارهـا هيئـة     ٢٠١٠عـام   يف   الـرئيسُ أنـشأها    :(ACTT) فرقة العمـل املعنيـة مبكافحـة الفـساد        
 ع الــسريع لقــضايا الفــساد ذات األولويــة العاليــة مــشتركة بــني اإلدارات املعنيــة مــن أجــل التتبُّــ  

مـع اإلدارات احلكوميـة بغيـة تعزيـز         فرقة العمل املعنية مبكافحة الفساد      تعمل  و،  والبارزة الشأن 
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ها الرئيسية رئيس مديريـة التحقيقـات   وتشمل جلنُت. وتقليل املخاطر ومنع الفساد احلوكمة  نظم  
لـي   التحقيـق اخلاصـة وممثّ    للنيابـات العامـة ومـدير وحـدة       يف اجلرائم ذات األولوية واملـدير العـام         

  .أخرى مؤسسات
اســُتعيض عــن ، ٢٠٠٩ يوليــه/متــوز يف :(DPCI) مديريــة التحقيقــات يف اجلــرائم ذات األولويــة

اهليئة السابقة املعنية مبكافحة الفـساد، وهـي مديريـة العمليـات اخلاصـة، مبديريـة التحقيقـات يف                  
 ٢٠١٠علــى إثــر قــرار أصــدرته احملكمــة الدســتورية يف عــام   أنــه ذلــك. اجلــرائم ذات األولويــة

صـدر  االسـتقاللية الكافيـة،     تعوزهـا    مديرية التحقيقات يف اجلرائم ذات األولويـة ال          يقضي بأنَّ 
ــبتمرب /أيلـــول ١٤  يفتـــشريع ــة  ٢٠١٢سـ  ملـــنح مديريـــة التحقيقـــات يف اجلـــرائم ذات األولويـ

  .التحقيقات االستقاللية يف
العامـة  سياسة الـ  العامـة  العـام للنيابـات   حيـدد املـدير      :(NPA) للمالحقة القـضائية     يةالسلطة الوطن 

يف املقاطعــات نيابــات العامــة ال مــديري بالتــشاور مــعبعــة بــشأن املالحقــة القــضائية، وذلــك  املتَّ
حالـة عـدم االمتثـال للتوجيهــات     ل يف عمليـات املالحقــة القـضائية يف  التـدخُّ التـسع، وجيـوز لـه    

. ، كما جيوز لـه أن يعيـد النظـر يف املالحقـة أو عـدم املالحقـة القـضائية                بالسياسة العامة املتعلقة  
، املهـام ذات األولويـة    تتـوىل   واملديرون اخلاصون للنيابات العامة مسؤولون عن الوحـدات الـيت           

ويعـني الـرئيس   ). الـيت تـشمل الفـساد   (محاية الشهود واإلرهـاب واجلـرائم التجاريـة    ومنها مثالً   
ــع  ــع . املــديرينمجي ــة  وتتمت ــسلطة الوطني  باالســتقاللية التامــة يف القــرارات املتعلقــة  للمقاضــاة ال

  .ضائيةباملالحقة الق
 ضـمن   ١٩٩٩عـام   يف  هـذه الوحـدة     أُنشئت   :(SCCU) اجلرائم التجارية املتخّصصة يف   وحدة  ال

 وغـسل  الفـساد والغـش واجلرميـة الـسيربانية       ويـشمل تركيـز عملـها       السلطة الوطنيـة للمقاضـاة،      
ــوال ــدير خــاص   . األم ــود م ــا ويق ــن فريق ــامني،  م ــّدعني الع ــدم التوجيهــات للمحققــني  امل . ويق

  .٢٠١٢عام ل هلذه الوحدة ةاالستراتيجياخلطة األولوية لقضايا الفساد ضمن ُخّصصت  وقد
ــانون بوصــفها  أُنــشئت  :(SIU) وحــدة التحقيقــات اخلاصــة  ــاًجهــازمبوجــب ق   مــستقالًاً قانوني

وفقـا  وذلـك   وتقوم هـذه الوحـدة بالتحقيقـات        . ن خالل التحقيقات والتشريع   كافح الفساد م  ي
ــة بعــض القــضايا   صــادر، رئاســي ملرســوم  ــها إحال ــضايا الفــساد   -وميكن ــا يف ذلــك ق  إىل - مب

  .القانون وكاالت إنفاذ
لني مـن احلكومـة واجملتمـع املـدين وقطـاع           ممـثّ جيمـع    :(NACF) املنتدى الـوطين ملكافحـة الفـساد      

د عقَــوُي.  ملواجهتــهاالتــدابري املمكنــةأجــل مناقــشة التحــديات املتعلقــة بالفــساد و  مــناألعمــال 
  .مرة كل سنتنياملنتدى 
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ــرئيس  يعّي:حــامي الــشعب  ــه ال ــولّمــستقل عــن احلكومــة،  منــصب  وهــو ،ن ى هــذا املكتــب  ويت
ــة، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بالفــساد    ــة واملــوظفني  ، جتــاهالــشكاوى العمومي  الوكــاالت احلكومي

  .ومينياحلك
    

    التجرمي وإنفاذ القانون:  الثالثالفصل  - ٢  
     تنفيذ املواد قيد االستعراضعلىمالحظات   - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (جرائم الرشو؛ املتاجرة بالنفوذ     
 حكمـاً بـشأن     (PRECCA)) ٢٠٠٤( من قانون منع أنشطة الفساد ومكافحتـها         ٣تنشئ املادة   

 مباشـرة أو غـري مباشـرة،      بطريقـة   تعلـق بتقـدمي أو مـنح مكافـأة،           ي ُجرم عام خاص بالفساد فيما    
القيـام  ألي شخص، سواء لفائدة ذلك الشخص اآلخر أو لفائدة شخص آخر غريه، من أجـل                

 أو علـى حنـو غـري قـانوين    شخصيا أو عـن طريـق التـأثري علـى شـخص آخـر،            بذاته  ، سواء   بفعل
 تلـك املكافـأة      قبولٍَ جرميةَ) أ (٣وتعترب املادة   . فا يف استعمال السلطة أو خيانة لألمانة       تعسّ عّدي

ف عبـارة   عـرَّ وُت". املـوظفني العمـوميني   " على   ٤ق املادة   طبَّوُت.  قبوهلا  عليها أو اقتراحَ   أو املوافقةَ 
عني واملــوظفني املــشرِّحتديــداً  لكنــها تــستثين  ،١املــادة  بــصورة عامــة يف " موظــف عمــومي "

يف الـرمسيني  على هـؤالء املـوظفني   ق طبَّنفسه ُيالفساد ري أن ُجرم    غ. عني العامني القضائيني واملدَّ 
مكافــأة والتمــاس .  علــى التــوايل، مــن قــانون منــع أنــشطة الفـساد ومكافحتــها ٩ و٨ و٧املـواد  
ــارة متــضمَّ ــوُت". اقتــراح قبــول"ن يف تعريــف عب قــانون منــع أنــشطة الفــساد    مــن٥ ق املــادةُطبِّ

 تـشريع حمـدد يتنـاول       مـع أنـه ال يوجـد      و. وظفني العمـوميني  ملـ ا  علـى رشـو    ٣ ومكافحتها املادةَ 
 ٣هذا الـسلوك بـاملنع العـام الـوارد يف املـادة             مشول  ملوظفني العموميني األجانب، ميكن     ارتشاء ا 

 أيضا على قضايا املتاجرة بـالنفوذ والرشـو يف          ٣ق املادة   طبَّوُت". أي شخص "والذي يطبق على    
  .اخلاص القطاع

  
    )٢٤ و٢٣املادتان (جرامية؛ اإلخفاء غسل العائدات اإل    

شـخص   قيـاَم أيِّ   جرميةً (POCA) ١٩٩٨ من قانون مكافحة اجلرمية املنظمة لعام        ٤ تعترب املادةُ 
 ،ل جــزءا أو تــشكِّ معيَّنــة هــي جــزء،     ممتلكــات  بــأنَّ ،ل أن يكــون علــى علــم   ُيعقَــ  أو ،يعلــم
أو معاملــة مــع ة يف ترتيــب بعقــد اتفــاق أو باملــشارك ) أ: (عائــدات أنــشطة غــري مــشروعة  مــن
بتلـك املمتلكـات،    فيمـا يتـصل     أي فعل آخـر     بأداء  ) ب(بتلك املمتلكات؛   صلة  شخص له    أي
ــا م ــا أو        ّم ــصدرها أو مكاهن ــة املمتلكــات أو م ــه طبيع ــاء أو متوي ــاره إخف ــن آث ــة يكــون م طريق

  .ف فيها أو نقلها أو ملكيتهاالتصرُّ
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أن يكـون   ل  عقَـ  يعلـم أو يُ    شـخصٍ قيـام     املنظمة جرميةً   من قانون مكافحة اجلرمية    ٥ وتعترب املادةُ 
بالـدخول يف اتفـاق      شخـصا آخـر حـصل علـى عائـدات أنـشطة غـري مـشروعة،                   بـأنَّ  على علم 

خـر  اآلشخص  ذلـك الـ   تيـسري احتفـاظ     بواسـطته   أو معاملة مع أي شخص آخـر يـتم          ترتيب   أو
ــدة      حتكّ أو ــذلك لفائ ــام ب ــشروعة أو القي ــشطة غــري م ــدات أن ــه بعائ ــكم ــشخص اآلخــر،   ذل ال
 احلـصول علـى     لـذلك الـشخص اآلخـر     لكـي ُيتـاح     استخدام عائدات أنـشطة غـري مـشروعة          أو

  . حنو آخر لفائدته أو لالستفادة من ذلك على أيِّممتلكاتاكتساب  ، أوأموال
 حجزهـا فإنَّ تلك األموال املغسولة جيـوز   وباإلضافة إىل الغرامات احملتملة واحلبس عند اإلدانة،        

  .ةاألطراف الثالثة احلسنة النّي حلقوق مع إيالء االعتبار الواجب اومصادرهت
 اجلُرمية األصلية بغية توسيع نطاق األحكام اخلاصة بغسل األموال إىل أقـصى             د األفعالُ عدَّمل تُ و

. ل جـرائم يف جنـوب أفريقيـا       تـشكّ حيثمـا   جـرائم أصـلية     ُتَعـّد    اجلـرائم األجنبيـة      كمـا أنَّ   و .حّد
  .معاكلتيهما غسل األموال واجلرمية األصلية األساسية بارتكاب جرمية  وميكن إدانة شخص

بغـسل األمـوال    اخلاصـة   أهنا بصدد تقدمي نسخ رمسية من تـشريعاهتا         بجنوب أفريقيا   قد أبلغت   و
  .إىل األمني العام

  
    )٢٢ و٢٠ و١٩ و١٧املواد (ختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع اال    

نون يف جـرائم القـا    علـى أسـس     يف القطـاع اخلـاص      أو موظـف    تالس موظف عمومي    يرتكز اخ 
هـذه اجلـرائم الـسلوك املنـصوص        وتتنـاول   . واخـتالس املمتلكـات    العام املتعلقة بالسرقة والغـش    

ــه ــادتني عليـ ــات      ٢٢ و١٧ يف املـ ــق بالتحقيقـ ــديات تتعلـ ــا أي حتـ ــوب أفريقيـ ــذكر جنـ ، ومل تـ
  . املقاضاة هبذا الشأن أو

 املــوظفني ســوء اســتخدام الــسلطة مــن جانــب جنــوب أفريقيــا تــشريعا عامــا يتنــاول ومل تعتمــد
قانون منـع أنـشطة الفـساد ومكافحتـها          من   ٤ املادة   لكّن. ١٩املادة  حسبما تقتضيه   العموميني  

.  مـن شـخص آخـر   مـن حيـث كوهنـا تنطـوي علـى عـرضٍ أو طلـبٍ         ات  يبعض الـسلوك  تشمل  
 السلطة من جانب موظف عمـومي قـد ترتفـع إىل          خدام  است بعض حاالت إساءة     أنَّبغ  بِلكما أُ 

  .قواننيالب شمولةاملالترهيب  رميةمستوى ج
 ٢٣ املـادة    غـري أنَّ  . مل تعتمد جنوب أفريقيا تشريعا عامـا يتنـاول اإلثـراء غـري املـشروع              كذلك  

العـام  من قـانون منـع أنـشطة الفـساد ومكافحتـها تتنـاول هـذا الـسلوك مـن خـالل مـنح املـدير                          
: ثبـت أن شخـصا مـا      أدلـة ت   على   ت العامة سلطة تعيني قاض إلدارة أحد التحقيقات بناءً        للنيابا

احلاليـة  موجوداته املاليـة    يفوق ما يتناسب مع مصادر دخله أو        معيشي  مستوى  حيافظ على   ) أ(
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م يف مــوارد نقديــة أو ممتلكــات غــري متناســبة مــع مــصادر   يــتحكّ) ب(أو املاضــية املعروفــة؛ أو 
حيــافظ علــى هــذا ) ج( وأاحلاليــة أو املاضــية املعروفــة، أو ميتلكهــا؛  تــه املاليــة موجودادخلــه أو 

مـن  أنَّ  ) د(أنـشطة فـساد أو أنـشطة غـري مـشروعة؛ و           الـضلوع يف     من خـالل     يعيشستوى امل امل
وميكـن للمـدير    . شأن ذلك التحقيق الكشف عن معلومات مناسبة بشأن أنشطة غري مـشروعة           

 إدارة التحقيـق، لإلجابـة  د خـالل  حـدَّ  شـخص آخـر يُ  ه بـه أو أيّ  املشتباستدعاء  بعد ذلك   العام  
مـن أجـل    وميكـن اسـتخدام تلـك املعلومـات         . معـا هلذين الغرضني   عن األسئلة أو تقدمي أدلة أو       

ورغــم . أن تــؤدي إىل حتقيقــات جنائيــة أخــرى ميكــن أو  هتا املمتلكــات ومــصادر علــىجــزحلا
مبـادئ توجيهيـة    هنالـك   فقد ذكـرت جنـوب أفريقيـا أن         ق بعد يف الواقع،     طبَّمل تُ هذه املادة    أنَّ

  .قيد اإلعداد من أجل تيسري التطبيق املناسب هلا
  

    )٢٥ املادة( العدالة سري إعاقة    
املباشــر أو غــري املباشــر الترهيــب  مــن قــانون منــع أنــشطة الفــساد ومكافحتــها  ١٨ جتــّرم املــادةُ

ــوة اجلــسدية    أو ــاع اســتخدام الق ــشهود أو إكــراه إلقن ــا   ال ــيري شــهادهتم أو تأخريه ــى تغ هم عل
أو إخفــاء شــهادة أو تغــيري كاذبــة شــخص علــى تقــدمي شــهادة حتــريض كمــا حتظــر . منعهــا أو

  . املثولاألدلة أو عدمإتالف األدلة أو 
ــا يف الــشرطة ســلك  مــن قــانون ٦٧ وتعتــرب املــادةُ  يف ل التــدخُّجرميــةَ) ١٩٩٥(جنــوب أفريقي
ــات  ــاذ ا  الواجب ــوظفي إنف ــة مل ــة    الرمسي ــن خــالل مقاوم ــانون م ــات  لق ــك الواجب ــة أداء تل الرمسي

ــد باســتخدامها      أو ــوة أو التهدي ــها أو اســتخدام الق ــها أو عرقلت ــه جتــاه إعاقت . موظــف أو عائلت
جتـاه   حكمـاً بـشأن سـلوك مـشابه        ١٩٤٤ من قانون حمكمة الـصلح لعـام         ١٠٨وتتضمن املادة   

إىل ســلوك يهــا يف القــانون العــام   اجلــرائم ذات الــصلة املنــصوص عل تتطــّرق أحكــامو. القــضاة
  . حنو املوظفني القضائينيمشابه

  
    )٢٦املادة (مسؤولية الشخصيات االعتبارية     

ــُت ــة  أحكــام ق طبَّ ــا يف االتفاقي ــة   اجلــرائم املنــصوص عليه ــة واالعتباري ــى الشخــصيات الطبيعي  عل
ــى ــواء  عل ــنّص . حــد س ــادة فت ــسري   ٢امل ــانون التف ــن ق ــى أنَّ) ١٩٥٧( م ــارة عل ــ" عب " خصش

ــشمل ــ شــركة أُأّي )أ( :ت ــّس ــانون؛ أو   ّجست أو ُس ــضى أي ق ــصفتها تلــك مبقت  أّي) ب(لت ب
مـن قـانون منـع أنـشطة الفـساد ومكافحتـها            ) ٥ (٢ ف املادةُ وتعرِّ. شخصية طبيعية أو اعتبارية   

 مــن )س س( ١ املــادة فتعــّركمــا .  الــشخص لتــشمل الشخــصيات يف القطــاع اخلــاص عبــارةَ
مجيـــع الشخـــصيات أو  ليـــشمل" القطـــاع اخلـــاص"اد ومكافحتـــها قـــانون منـــع أنـــشطة الفـــس

  .الكيانات، مبا يف ذلك املؤسسات أو الشركات أو الشخصيات االعتبارية األخرى
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ــات احملتمَ  ــشمل العقوب ــسوداء    وت ــة والوضــع يف القائمــة ال ــات املالي ــة العقوب ــاً مــن  ل ــل منع التأهي
ــة     ــغال العمومي ــود األش ــى عق ــوب أفر . للحــصول عل ــا أنَّوذكــرت جن ــة امل يقي ــضائية الحق الق

  . الطبيعية املُذنِبة ُجبرملة للشخصياتاحملتَمالقضائية لشخصية االعتبارية ال متس املالحقة ل
  

    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     
 حتــريَض والــشروع وقــانون منــع أنــشطة الفــساد ومكافحتــها التــآمَرمــن ) ج (٢١ حتظــر املــادةُ

ضـه  ارتكـاب جـرم أو حيرّ     على   آخر   شخصاًيعني   فعل   وأّي ،شخص آخر على ارتكاب جرمية    
ــ أو ــه أو حيفِّــ حيثّ ــه علــى ذلــك   زه أو يوّجه أو يدفعــه أو يغري ــه أو حيمل ــأمره أو يــشري ل . هــه أو ي

  جمرد االسـتعداد الرتكـاب جرميـةٍ       ّدَعوال يُ . قة على اجلرم األساسي   والعقوبات هي نفسها املطبَّ   
  . يف حد ذاتهجرميةً

  
    )٣٧ و٣٠املادتان (القانون  إنفاذ سلطات مع التعاون واجلزاءات؛ املقاضاةو املالحقة    

جرميـة  خبـصوص    من قانون منع أنـشطة الفـساد ومكافحتـها العقوبـات احملتملـة               ٢٦ د املادةُ حتّد
للمالحقــة ويــسند قــانون الــسلطة الوطنيــة  . خطــورة اجلرميــةشــدة الفــساد والــيت تتناســب مــع  

  .أو وقفهابدء إجراءات قضائية تقدير اختاذ قرارات بشأن الحقة امللسلطة ) ١٩٩٨(القضائية 
 بالنـــسبةاملالحقـــة القـــضائية أو اجلنائيـــة ر جنـــوب أفريقيـــا حـــصانة مـــن التحقيقـــات  وال تـــوفِّ

حــصانة تــوفِّر اجلنائيــة اإلجــراءات  مــن قــانون لــفأ ٢٥٢ املــادة لكــّنو. للمــوظفني العمــوميني
  . مستترة القانون العاملني بصفةجنائية حمدودة بالنسبة ملوظفي إنفاذ

ــة   اجلنائيــة مبــنح اإلجــراءات مــن قــانون ٦٠وتــسمح املــادة  حــسب تقــدير احلــق يف دفــع كفال
، اعتمـادا علـى عـدة عوامـل، منـها أمـن اجملتمـع واحتمـال                 القضائي الذي يتـرأس اهليئـة     املوظف  

  . الفرارخماطر احتمالمقبلة وقضائية الظهور يف إجراءات 
 اجلنائية للمحكمة بتحديد عقوبـة تـنص        اإلجراءاتمن قانون   ) أ( )١( باء ٢٧٦وتسمح املادة   

ــد      ــا ال ميكــن خالهلــا وضــع الــشخص قي ــراج املــشروط علــى مــدة دني ــادة  . اإلف  ٤٢وتــنص امل
ُتراعـى  على أنه، عندما يصبح اإلفراج املشروط ممكنا،        ) ١٩٩٨(اإلصالحية  الدوائر  قانون   من

 وإعـادة تأهيـل اجلـاين واحتمـال العـودة إىل ارتكـاب اجلـرائم              عدة عوامـل، منـها طبيعـة اجلرميـة        
 مـن هـذا القـانون علـى         ٥٠وتـشجع املـادة     .  احمللـي  بالنسبة للـضحية واجملتمـع    احملتملة   املخاطرو

ــي اجملتمــع ضــمن إعــادة إدمــاج اجملــرمني   ــربامج   احملل ــة والعــالج املناســب وال  مــن خــالل املراقب
  .بذلك اخلاصة
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 املوظــف ارتكــب ادُّعــي أنَّ) أ: (ي إذا تــأديبحتقيــق خــالل لعمــل عــن اوجيــوز توقيــف موظــف 
ســوء يهــدد التحقيــق يف قــد حــضور املوظــف إىل مكــان العمــل كــان ) ب(أو  جرميــة خطــرية،

  .ىاملدعاملسلك 
 املتعلقــة (١٣املــادة  وأ) املتعلقــة بــالعقود (١٢منــصوص عليهــا يف املــادة  جرميــة أليِّوبالنــسبة 
منع أنشطة الفـساد ومكافحتـها، جيـوز للمحكمـة أن تـأمر بوضـع اسـم        من قانون  ) باملناقصات

جيــب علــى الــشخص ومــن مثَّ، . ي املخالفــات يف املناقــصات  مــرتكبيف ســجلالــشخص املعــين 
  .مع الدولةأو أي مناقصة الحقة يف أي اتفاق الحق اجلهة املعنية أن ُيعلم بذلك امسه املسجل 

مـن  اجلنائيـة  املـساءلة  ة الفـساد ومكافحتـها، ال متنـع     مـن قـانون منـع أنـشط       ٢٨ مبقتضى املـادة  و
ــةاختــاذ  ــانوين عــام علــى شــغل منــصب عمــومي     مــعو. إجــراءات تأديبي ــه ال يوجــد حظــر ق  أن

ــع          ــدابري خاصــة بكــل قطــاع متن ــدة ت ــة ع ــة، مث ــستقبال أو العمــل كموظــف يف مؤســسة عام م
  . العاماألشخاص املدانني جبرمية فساد من العمل يف القطاع

عي العـام أن يتفـق مـع مرتكـب     اجلنائية، جيوز للمّداإلجراءات قانون  من  ٢٠٤ املادة   قتضىومب
قتـضى  ومب. معا مقابل تربئته من اجلرميـة     كليهما  جرمية متعاون على أن يقدم شهادة أو إثباتا أو          

 ىمـع مـدَّع   عي العـام أيـضا أن يعقـد اتفاقـا           ، جيـوز للمـدّ    لف مـن القـانون املـذكور      أ ١٠٥املادة  
للحكـم  خيـضع  هذا االتفاق   غري أنَّ   . ختفيف العقوبة شريطة اإلقرار بالذنب والتعاون     ى  عليه عل 
العـام أن خيتـار عـدم       عي  وأخـريا، جيـوز للمـدّ     .  مـن جانـب القاضـي الـذي يتـرأس اهليئـة            النهائي

  .التعاوناملالحقة القضائية مقابل 
  

   )٣٣ و٣٢املادتان (واملبلِّغني  الشهود محاية    
ــامبقتــضى  ــشهود   ) ١ (١ة دامل ــة ال ــانون محاي ــه  )١٩٩٨( (WPA)مــن ق ، جيــوز ألي شــاهد لدي

مهـددة أو قـد تكـون مهـددة        بـه   أي شخص ذي صلة     أو سالمة    سالمته   تقاد بأنَّ يدعو لالع  ما
أو فئــة مــن األشــخاص، ســواء كــانوا معــروفني لديــه أم ال، مجاعــة مــن جانــب أي شــخص أو 

أو تغــيري تغــيري مكــان اإلقامــة احلمايــة  وقــد تــشمل ؛بــسبب كونــه شــاهدا، أن يطلــب احلمايــة 
ر تــدابري  الــذي ييــسِّ، محايــة الــشهودقــانون محايــة الــشهود مكتــُبقــد أُنــشئ مبقتــضى و. اهلويــة

إمكانيـة عـرض آراء الـضحايا       ومثـة آليـات تتـيح       . احلماية املؤقتة واألطول أمدا على حـد سـواء        
مسة مـن اإلجـراءات اجلنائيـة، مبـا يف          يف مجيع املراحل احلا   وأخذها بعني االعتبار    دواعي قلقهم   و

 .اإلفراج املشروطإمكانية ذلك النظر يف 

غني مـن القطـاعني العـام     للمـبلِّ احلمايـةَ ) ٢٠٠٠( (PDA)إفشاء املعلومـات احملمـي      م قانون   ويقدِّ
للمـوظفني  الـيت ميكـن     املتَّبعـة   اإلجـراءات   إفـشاء املعلومـات احملمـي       وحيـدد قـانون     .  معا واخلاص
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صـاحب  هـذا القـانون أّي   ومينـع  .  خمـالف لألنظمـة  لتبليغ عن سلوك غري مشروع أو   ابواسطتها  
يـدخل  ، وإفـشاء معلومـات مـشمول باحلمايـة      بـسبب   " لضرر مهـين  "عمل من إخضاع موظف     

ــأديب إجــراء يف ذلــك أيُّ ــة أو اإل: ي ت ــة أو أو خفــض عــن العمــل توقيــف القال املــضايقة أو الرتب
 مــن هــذه  أو املنــع مــن النقــل أو الترقيــة؛ أو التهديــد بــأيٍّ  تنقيــل غــري اإلرادي، أو الالتخويــف
املتعاقـدين  يف التعـديالت املقتـرح إدخاهلـا عليـه          قـانون   يشمل توسيع نطاق هذا ال    و. اإلجراءات

  .ن  من العاملني املستقلّياألفراد
  

    )٤٠ و٣١املادتان ( املصرفية يةالسّر واملصادرة؛ واحلجز التجميد    
لة ، تتنـاول أحكـام مفـصَّ      (POCA) من قـانون مكافحـة اجلرميـة املنظمـة         ٦ و ٤مبوجب الفصلني   

. حــد ســواءعلــى  قائمــة علــى اإلدانــةالغــري واملــصادرة اإلدانــة املــصادرة القائمــة علــى ي  مــسألت
 بـدفع أي مبلـغ تـراه       ، مبجـرد إدانتـه،     عليـه  ى، جيوز أمـر مـدع     ٤ من الفصل    ١٨ املادة   مبقتضىو

تنظــر احملكمــة و.  عليــه املتأتيــة مــن اجلرميــة ىمــة عائــدات املــدعال يتجــاوز قيواحملكمــة مناســبا 
" أي نـشاط جنـائي تـراه احملكمـة مرتبطـا مبـا يكفـي بتلـك اجلـرائم                  "يف األرباح املتأتية من      أيضا

وباإلضـافة  . املـدعى عليـه   موجـودات   أي مـن    بـشأن   وميكن تنفيذ ذلـك األمـر       . املتعلقة باإلدانة 
اخلاصـة، بالنـسبة للجنـاة املـدانني جبـرائم خطـرية            " العـيش  أسـاليب "إىل ذلك، وبالنـسبة لـبعض       

ــى  و ــوفرون عل ــذين يت ــة  ال ــى دخــل     موجــودات مالي ــاهتم للحــصول عل أكــرب بكــثري مــن إمكاني
 العـام   شريطة موافقة املـدير   (بافتراض قانوين من جانب املدعي العام       االحتجاج  مشروع، جيوز   

يثبـت املـصدر املـشروع      بـأن   املـدعى عليـه املـدان       مطالبـة   مـن أجـل     ) للنيابات العامة على ذلـك    
ــة     املوجــوداتللممتلكــات و ــسابقة أو مواجه ــسبع ال ــسنوات ال ــسبة خــالل ال ــداخيل املكت  وامل
ــصادرهتا املخــاطرة يف ــصادرة    .م ــت إىل وحــدة م ــة   املوجــودات وأوكل ــسلطة الوطني ــة لل التابع

ســعياً إىل اجلرميــة املنظمــة تنفيــذ هــذه الفــصول مــن قــانون مكافحــة للمالحقــة القــضائية مهمَّــة 
  . إىل أقصى حدفعاليتهازيادة 
علـى مـصادرة عائـدات اجلرميـة املوجـودة بـني أيـدي        ينص قانون مكافحة اجلرميـة املنظمـة     كما  

 يف إطـار آليـة مدنيـة    ، وذلـك ل ممتلكات اجلرمية أو معـداهتا أو أدواهتـا       أطراف ثالثة أو اليت تشكِّ    
كـون  يف   على تـرجيح لالحتمـاالت       هذه اإلجراءات املدنية بناءً    املصادرة يف    ُتقرَّرو. للمصادرة

مــن فقــط وحيثمــا كــان جــزء . املمتلكــات املعنيــة متــصلة بنــشاط غــري مــشروع أو متأتيــة منــه  
املمتلكــات قــد اســتخدم يف ارتكــاب العمــل اإلجرامــي، قــضت احملــاكم بإخــضاع جممــوع          

 تطبيـق إصـدار و اجلنائيـة علـى   اإلجـراءات   مـن قـانون      ٢ويـنص الفـصل     . املمتلكات للمـصادرة  
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 مـن   ٣٤إىل   ٣٠املـواد    وتـنظم    .ف فيهـا  أوامر تفتيش املمتلكات وحجزها ومـصادرهتا والتـصرُّ       
  .عليها رعاية الدولة للممتلكات املصادرة ووصايتهاكيفية اجلنائية اإلجراءات قانون 

ثالــث مــن ومبوجــب اجلــزء ال. وجيــوز تطبيــق االحتجــاز قبــل احملاكمــة علــى عائــدات جرميــة مــا 
 من قانون مكافحة اجلرمية املنظمـة، جيـوز حملكمـة عليـا أن تفـرض أمـرا تقييـديا علـى                      ٥الفصل  

 مـن   ٣٨ املـادة    مبقتـضى  و .على وشك أن ُيتهم بارتكاب جرم     ممتلكات مدعى عليه أو شخص      
قانون مكافحة اجلرمية املنظمـة، جيـوز للمحكمـة العليـا أن تـصدر أمـرا حلفـظ عائـدات اجلرميـة                       

حقـوق الغـري    من هذه األوامر، تتم محاية      ويف أي   . ملصادرةرض ا غل يف إجراءات مدنية     اأدواهتو
  .من ذوي النية احلسنة

املــأذون للممثــل ) ٢٠٠١(املاليــة االســتخبارات مــن قــانون مركــز   ) ١ (٢٦وتــسمح املــادة  
 ،ظ هبـا لـصاحلها    حـتفَ مركز بالوصول إىل أي سجالت حتتفظ هبا مؤسسة مسؤولة أو يُ          لل التابع

ُتَعــّد وال .  عنــهاأو نــسخمنــها وجيــوز لــه فحــص أي مــن تلــك الــسجالت أو أخــذ مقتطفــات  
السرية املصرفية أساسا لرفض االمتثال ألمر حمكمة ما باإلفصاح عن الـسجالت املاليـة املتعلقـة                

  .ما بتحقيق
  

    )٤١ و٢٩املادتان (اجلنائي  السجل التقادم؛    
ينقــضي أجــل احلــق يف املالحقــة القــضائية  جلنائيــة، ااإلجــراءات  مــن قــانون ١٨مبوجــب املــادة 
 التـهم  لكـْن حيثمـا تكـون    و.  سنة من تـاريخ ارتكـاب اجلـرم        ٢٠الفساد بعد فترة    بشأن جرائم   

  . التقادمفترةمن شأنه أن يعطّل قد صدرت، فإن فرار املدعى عليه من الوالية القضائية 
للمحكمـة  ُتقـدِّم  ن للنيابـة العامـة أن   اجلنائيـة، ميكـ  اإلجـراءات   مـن قـانون      ٢٧١ومبوجب املادة   

أن تــضع  احملكمــة علــىو.  للمــدعى عليــه ولــه أن يقبلــه أو أن ُينكــرهســجال باإلدانــات الــسابقة
  .العقوبةعند فرض يف احلسبان تلك اإلدانات 

  
    )٤٢املادة (الوالية القضائية     

ــادة  ــانون حمكمــة الــصلح   ٩٠تنــشئ امل ــة القــضائية علــى  ) ١٩٤٤( مــن ق ــع األفعــال  الوالي مجي
من قـانون منـع أنـشطة       ) ١ (٣٥وتنشئ املادة   . رتكب داخل إقليم جنوب أفريقيا    اجلنائية اليت تُ  

 بغــضِّ القــضائية بــشأن اجلــرائم املنــصوص عليهــا يف هــذا القــانون، الفــساد ومكافحتــها الواليــةَ
 ا كــان الــشخص مواطنــا مــن   جرمــا يف مكــان ارتكابــه إذ  يعــّد  الفعــل ا إذا كــانالنظــر عّمــ 
  .أراضي اجلمهوريةيف قل اجلمهورية أو اعُتيف يقيم عادة أو  اجلمهورية
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الواليـة القـضائية علـى اجلـرائم        قانون منع أنشطة الفساد ومكافحتها      من  ) ٢( ٣٥ادة  د امل ّدوحت
ل جرميـة يف مكـان      لفعـل يـشكِّ   ا إذا كـان ا    مّـ  بغـض النظـر ع     ،فريقيـا أاليت حتدث خارج جنـوب      

 أو أي  جتــارينــشاطقــصد بــه املــساس هبيئــة عامــة، أو  أو ُيسعــل ميــكــان الف) أ(، إذا ارتكابــه
ــة؛   ــا    إذا ) ب(شــخص آخــر يف اجلمهوري ــوب أفريقي ــشخص يف جن ــى ال ــور عل إذا ) ج(مت العث

ي   علـى حماكمـة مـواطن     ) ٢ (٣٥ادة  نص املـ  تـ كمـا   .  الشخص املطلـوب   م جنوب أفريقيا  سلِّت مل
  . يتم تسليمهمائية أجنبية، لكن مليف واليات قضجنوب أفريقيا الذين يرتكبون جرائم 

  
   )٣٥ و٣٤املادتان ( أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر عواقب    

قانونيـة إللغـاء أو     الجـراءات   اإليف  أمهيـة    نشاط غري قـانوين عوامـل ذات          الفساد وأيّ  عترب أعمالُ ُت
 مــن )١ (٣٠٠تــنص املــادة و. أخــرىانتــصافية اختــاذ إجــراءات  وأفــسخ عقــد أو ســحب امتيــاز 

بت ضـررا ملمتلكـات   ديـن شـخص جبرميـة سـبَّ       ه، حيثمـا أُ   على أن ) CPA(اجلنائية  قانون اإلجراءات   
جيــوز  ،وفــضال عــن ذلــك .  بــشأن جــرب الــضرر اتعويــضتقــرِّر  للمحكمــة أن ضــياعها، جيــوز أو

  . املمتلكاتخسارة الضرر أو لتعويض عنلالتماساً  دعوى مدنية رفع أن ي أيضاللشخص املعين
  

    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (بني الوكاالت  ت املتخصصة والتنسيقالسلطا    
فــساد وإنفــاذ تتــوفر جنــوب أفريقيــا علــى عــدة مكاتــب متخصــصة تعمــل يف جمــال مكافحــة ال  

يف التحقيقـات    يةسـتقالل  اال  هلـا  نضَمُت، وهي مكاتب     أعاله  عنها تفاصيل قد وردت و. القانون
  .والعمليات

من الدستور مـن    ) ١( ٤١ ادةقتضي امل تف ،)األجهزة (كاالتبشأن التنسيق املشترك بني الو    ا  أمَّ
 وحـسن النيـة مـن       الثقة املتبادلة من  يف إطار   بعض  مع  الدوائر احلكومية أن تتعاون بعضها      مجيع  

املـسائل ذات   بـشأن   يـة ومـساعدة ودعـم بعـضها الـبعض والتـشاور             خالل تعزيز العالقـات الودّ    
املعمـول هبـا مـن      العامـة   وتفـرض الـسياسة     . فـق عليهـا   جـراءات املت  االهتمام املشترك واحترام اإل   

، وقـد يـؤدي     التحقيـق أجهـزة   تعـاون الفعـال بـني       الللمالحقـة القـضائية     جانب السلطة الوطنيـة     
  .جراءات تأديبيةإال إىل اختاذ تثمعدم اال
 كيانــات القطــاع  فقــد وضــعت،الــوطين املباشــر ملكافحــة الفــساد االتــصال ط خــ إىل وإضــافةً
قـد  و. آليـات مـن أجـل اإلبـالغ عـن الفـساد          تاسـتحدث  مباشـرة و   تصالا طوط خ أيضااخلاص  
قـضية مـا   لتتبُّـع مـسار   رقمـي  حاليا مرحلـة متقدمـة قـصد تطـوير نظـام          اليت ُتبذَل     اجلهود بلغت

  .النهائيةالتسوية حىت و الشكوى األولية انطالقا من
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    يِّدةالتجارب الناجحة واملمارسات اجل  - ٢- ٢  
 علـى تنفيـذ الفـصل الثالـث          التاليـة الـضوءَ    يِّـدة  النجاحـات واملمارسـات اجل     ط تـسلّ  ،بصفة عامة 

  :تفاقيةاال من
  جانـب  إلثراء غـري املـشروع مـن      ل  هبا شتبه احلاالت امل  يفالتحقيق  آلية تفصيلية لتسهيل      •  

 .املوظفني العموميني

 مبـا يف  ،انـة غـري قائمـة علـى اإلد   واملصادرة  دانةآليات شاملة للمصادرة القائمة على اإل      •  
رميــة جبعنــد اإلدانــة وفقــا لتقــدير املــدعي العــام ذلــك و و،ذلــك االحتجاجــات احملتملــة

الـشخص  بـشأن خـضوع موجـودات       سبع سـنوات    لـ فتـرة   افتـراض    مـع    للغاية،خطرية  
 .شروعامل ها مصدريستطع املدعى عليه إثبات للمصادرة ما مل هاملدان وممتلكات

إفـشاء املعلومـات    قـانون   و قانون محاية الشهود     مبوجب  غنيتوفري احلماية للشهود واملبلّ     •  
ــي ــك   ،احملم ــا يف ذل ــن    مب ــشروط اخلــاص َمب ــاهدا  ُيتوســيع نطــاق ال ــرب ش ــرب  عت ــا يعت وم

  ."مهنيا ضررا"
    

    ينطبق ذلك، حيثما التحديات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
  :حة الفسادملكافاحلالية  التدابري تعزيززيادة إىل ميكن أن تؤدي اخلطوات التالية 

 ملــوظفني العمــوميني األجانــب جرميــةًارتــشاء ا اعتمــاد تــدابري تــشريعية جلعــل يفالنظــر   •  
 .من قانون منع أنشطة الفساد ومكافحتها ٥مبوجب املادة 

اسـتغالل   سـوء    ميتجـر مـن التـدابري ل    هـا   و غري أ وضع واعتمـاد تـدابري تـشريعية         يفالنظر    •  
 .املوظفني العمومينيالوظائف من جانب 

ــة     •   ــادئ التوجيهي ــوير املب ــذ مواصــلة تط ــت ممكــن    اخلاصــة بالتنفي ــرب وق ــسبة  يف أق بالن
 غــري ثــراءإلاحــاالت عاجلــة مل قــانون منــع أنــشطة الفــساد ومكافحتــها   مــن٢٣ لمــادةل

 .ملشتبه فيها ااملشروع

) ب (٢٥مـع املـادة     يتَّـسق   القضاة مبـا    عمل  قانوين لعرقلة   حظر  مسألة تطبيق   النظر يف     •  
وظفني مماثـل فيمـا يتعلـق بـامل        قـانوين  ظـر حو ،تفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    امن  

 .فني بإنفاذ القواننيواملوظفني املكلّالقضائيني 

لعـدم تأهيـل    زمن مـن الـ   فتـرة حتديـد  مـن أجـل   جـراءات  اعتمـاد املزيـد مـن اإل       النظر يف   •  
مناصـب  لتـولّي   التفاقيـة   دينوا بارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف ا      أُشخاص الذين   األ
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تفاقيـــة  امـــن) ٧ (٣٠مـــع املـــادة متاشـــياً ، عامـــةمؤســـسة   يفشـــغل وظيفـــةو أعامـــة 
 .املتحدة ملكافحة الفساد األمم

 بيـوت آمنـة أو   يفبوسـائط مرئيـة   لة   شهادة الشهود املسجَّ   يسريليات لت آإجياد   النظر يف   •  
دمـاج أحكـام   إلاملتاحة ص فرال طالعومواصلة است ،))٢ (٣٢املادة  (مرافق االحتجاز   

ــة   االيف ــات الثنائي ــشأن تفاق ــشهود ب ــاجون  نقــل ال ــذين حيت ــة األجــل  إىل مح ال ــة طويل اي
 )).٣( ٣٢ املادة(

مراجعة استراتيجية مكافحة الفساد وخطة العمل لتعزيز تنفيذ قوانني مكافحة الفـساد              •  
  . مع اجملتمع املدين وقطاع األعمال، بشراكٍةهاوتفعيل هومؤسسات

    
    التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  

    قيد االستعراضواد امل تنفيذ علىمالحظات   - ١- ٣  
 ٤٤املواد (اجلنائية  اإلجراءات نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل ؛اجملرمني تسليم    

    )٤٧و  ٤٥و
 جديـد   قـانون مـشروع    إعـداد  وجيـري    . التسليم  مسألةَ ١٩٦٢رمني لعام    تسليم اجمل  قانونُيعاجل  
فريقيـا طـرف    أجنـوب    إنَّو. ٢٠١٣رضـه علـى الربملـان عـام         ع ع توقَّـ  ويُ ،تـسليم اجملـرمني    بشأن
جيـري  أو  مت التوقيـع عليهـا        أخـرى  اتفاقـات وهنالـك   ،   اجملـرمني   تسليم ا بشأن ا ثنائي  اتفاق ١٢ يف
، ومنـها   متعـددة األطـراف   جنـوب أفريقيـا أيـضا طـرف يف اتفاقـات             كمـا أنَّ  . شأهنابـ تفاوض  ال

اجلماعــة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقــي وبروتوكـول تـسليم اجملــرمني واتفاقيـة االحتــاد      مـثالً اتفـاق   
 .األفريقي لتسليم اجملرمني

وجــود ويف حالــة عــدم . وال جتعــل جنــوب أفريقيــا تــسليم اجملــرمني مــشروطا بوجــود معاهــدة  
 وتعتـرف جنـوب    . تـسليم اجملـرمني    عمليـة وافق خطيا على بدء     أن ي  جيب على الرئيس     معاهدة،

يف هـذه   و ، باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس قـانوين لتـسليم اجملـرمني             أيضا فريقياأ
 هلـذا   االتفاقيـة االحتجـاج ب  حـىت اآلن    يـتم    على الـرغم مـن أنـه مل          ،رئيسال موافقة   احلالة ال تلزمَ  

،  عدم وجود أحكام حمـددة يف هـذه املعاهـدة   يف حال عدم وجود اتفاق، أو يف حال    و .الغرض
 . تطبيق قانون تسليم اجملرمنيينبغي

يف تقـع    جرميـة     أيّ تـستوجب تـسليم اجملـرمني     اليت  رائم  ، تشمل اجل  ١٩٦٢وجب قانون عام    ومب
بعقوبـة الـسجن ملـدة سـتة أشـهر أو           عليهـا   ب  عاقَـ  يُ ،مة للطلب يف الدولة املقدِّ   وأريقيا  فأجنوب  
علـى   دحـدَّ ُت يم اجملـرمني، وهـ    ازدواجيـة التجـرمي هـي شـرط مـسبق لتـسلي           لـذلك، فـإنَّ     و. أكثر
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 مجيـع وقـد مت جتـرمي   .  بـشأنه ب التـسليمُ طلَـ ُي ذي الفعلي الذي يقوم عليه اجلرم ال   أساس السلوك 
 قـانون جنـوب     مبوجبوذلك  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      يف    املنصوص عليها  اجلرائم

تـسليم  تـستوجب  ن ثَـمَّ  مـ هـي  و ، علـى األقـل   سـتة أشـهر  ملدةعقوبة بالسجن  فرض  فريقيا مع   أ
يف بعــض   واحــد، أوعــام ىلإالعقوبــة القــضائية عتبــة ات الثنائيــة  بعــض االتفاقــرفــعوت. اجملــرمني
 .عامني إىل احلاالت

أ رجَـ أو يُ  التـسليم    رفض طلـبُ  غـري أنـه ميكـن أن يُـ        ؛  فريقيا تـسليم مواطنيهـا    أوال ترفض جنوب    
 أفريقيـا؛ وذلـك    جنـوب    يفاملعـين   شخص  لابشأن   ال تزال قائمة  حني تكون اإلجراءات اجلنائية     

ــة متــام تنفيــذ إل  الفرصــةإلتاحــة ــة تافهــة  علــى أســاس أنَّ،الــسجنعقوب  أو إذا ، اجلرميــة املرتكب
 اجلرميـة تنطـوي   تـذّرعاً بـأنَّ  الطلبـات  وال ميكـن رفـض   . التمييـز خماطر يف حـدوث   هناك   تكان

  .فريقياأالشخص يف جنوب  قاضى ُي، رفض التسليم ويف حال.على مسائل مالية أو ضريبية
 الــسلطة املركزيــة املكلفــة بتــسليم  الدســتورتطــويروزارة العــدل ولــمكتــب املــدير العــام ويعتــرب 
. لدراســته يومــا ١٥مــدة مــع منحــه  املــدعي العــام  مكتــبومنــه يرســل الطلــب إىل . اجملــرمني

ر العـدل   وزيـ خـذ   يّتو. ميكن الطعـن يف قرارهـا      و ،الصلحكمة   بعد ذلك على حم    ض الطلب عَروُي
ُيراعى تطبيـق اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة         و.  أيضا  الذي ميكن أن خيضع للطعن      النهائي القراَر

 هاطلبــالــيت ت شروطَالــفريقيــا أ جنــوب عــيتراكمــا . يف مجيــع مراحــل النظــر يف طلــب التــسليم
 .يوالدستورالقانوين  هانظاميسمح به الذي خرى بالقدر األدولة ال

، جيـب   عمليـة هـذه ال  تـسريع   ل و ،املـدين ق القـانون    تطبِّـ الـيت   لبلـدان   مـع ا  ني  تسهيل تسليم اجملرم  ول
 ة باحملاكمــة يفمكلفــادرة عــن ســلطة خمتــصة صــ كــدليل قــاطع شــهادةًقبــل ي أن علــى القاضــي

  .الشخص املعينقاضاة متسّوغ تصرفها يف  دلة كافيةأ لديها الدولة األجنبية، تبّين أنَّ
الــسلطة الوطنيــة  تــضم الــسلطة املركزيــة و،سليم اجملــرمنيتــل جلنــةًفريقيــا أوقــد أنــشأت جنــوب 

  العالقـات الدوليـة  وزارةنتربـول و مكتـب اإل  و شرطة جنوب أفريقيا  وجهازللمالحقة القضائية   
 القضايا الرئيـسية الـيت    ومناقشة   هاتبسيطو جراءات التسليم بغية تعزيز إ  والتعاون الدويل، وذلك    

  . ومعاجلتهاتواجهها هذه العملية
كوهنـا  ، بـالرغم مـن      نقـل األشـخاص احملكـوم علـيهم       فريقيا أحكامـا تتعلـق ب     أتعتمد جنوب   ومل  

اجلماعة اإلمنائيـة   يف إطار     مشروع الربوتوكول املشترك لنقل السجناء األجانب      كانت تنظر يف  
  .للجنوب األفريقي

الــيت ة  الثنائيــلــذلك فاالتفاقــاتو. نقــل اإلجــراءات اجلنائيــةفريقيــا أوال متنـع تــشريعات جنــوب  
  . ممكنةاإلجراءات اجلنائية تنص على نقل
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    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة     
طار احترام حقـوق    إ  يف ،ممكنوسع مدى   أ القانونية املتبادلة على     فريقيا املساعدةَ أ جنوب   مقّدت
  .نساناإل

إىل تيــسري ) ١٩٩٦( (ICCMA) قــانون التعــاون الــدويل فيمــا يتعلــق باملــسائل اجلنائيــة  ويــسعى 
. هامـصادرة عائـدات اجلرميـة وحتويلـ     والقـضايا اجلنائيـة    يف حكاماألتنفيذ  واإلثباتية  توفري األدلة   

 اتفاقـات   ةتـسع يف   طـرف    هـي و. تقدمي هذه املـساعدة   ل تفاقاوجود  فريقيا  أجنوب  تطلب  تال  و
د جنـوب  تعـ وكـذلك   . بـشأهنا التفـاوض  أو   على اتفاقات أخرى  التوقيع  بصدد  كما أهنا    ،ثنائية

جلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب ات متعــددة األطــراف مثــل بروتوكــول اأفريقيــا أيــضا طرفــا يف اتفاقــ
قـانون   ميكـن تطبيـق      ، عدم وجود اتفـاق    حالويف   .املتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة    األفريقي

 .لفساداتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا أو التعاون الدويل فيما يتعلق باملسائل اجلنائية

غريهــا مــن اتفاقيــات   أو  األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد اتفاقيــةَقــت جنــوب أفريقيــا  وقــد طبَّ
 وفحــص تــوفري الوثــائق كأســاس لتبــادل املــساعدة القانونيــة يف أخــذ األقــوال و  املتحــدة األمــم

يـا تقـدمي    جلنوب أفريق قانون التعاون الدويل فيما يتعلق باملسائل اجلنائية      ويتيح   .األشياء واملواقع 
 ة،االعتباريـ  وأ ة الطبيعيـ  شخـصيات الاملساعدة القانونيـة علـى أوسـع نطـاق، سـواء فيمـا خيـص                

 . الفساديف ذلك مجيع أنواع املساعدة املدرجة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة مبا

 املركزيــة املكلفــة وهــو  الــسلطةَ الدســتوريوالتطـور وزارة العــدل لــمكتــب املــدير العــام ويعتـرب  
  .ق مجيع طلبات املساعدةلك ينسِّبذ

 سـببا لـرفض     ية املـصرفية  الـسرّ وليـست    . اجلرم شرطا مسبقا لتقدمي املـساعدة       ازدواجيةُ وال تعدّ 
؛ االتفـاق الثنـائي  مل تـتم تلبيـة الـشروط الـواردة يف         وميكن رفض املساعدة فقط حيثمـا     . الطلب
جـراء  نظـام العـام؛ أو عنـدما يكـون اإل          أو ال   الـوطين  األمـن  بالـسيادة أو     لقـضايا املتعلقـة   ل بالنسبة

.  على مجيع طلبـات املـساعدة      ياإجيابردت جنوب أفريقيا     ، اآلن حىتو. لقانونا ل الفاملطلوب خم 
 .سرية جنوب أفريقيا بإدارة املعلومات بموقتكما 

 يف املكـان    اصختـص إىل احملكمـة ذات اال    ل الطلب مباشـرة     ارسوز إ  جي ويف احلاالت املستعجلة،  
) NPA(للمالحقـة القـضائية    السلطة الوطنية    األدلة، وعلى إثر ذلك يتم إخطار         فيه توجدالذي  

  .لشهوديتم ضمان التصرف السليم بالنسبة لو. يف أسرع وقت ممكن
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 ٤٨املواد (ي اخلاصة ؛ أساليب التحّر التحقيقات املشتركة؛إنفاذ القانونيف جمال التعاون     
    )٥٠ و٤٩و

تتعـاون  هـي   و ،الـشرطة أجهـزة   بني  فيما  التعاون  إلتاحة  تفاق   ا أفريقيا وجودَ  جنوب   شترطال ت 
جهـاز  عقـد   ،وحـىت اآلن  .تفـاق ا أي إطـار إنفـاذ القـانون خـارج    مـع سـلطات   على حنو منتظم   

 الفـساد اتفاقـاً بـشأن      ١٢، منها    يف جمال الشرطة   تعاوناتفاق   ٣٠ حوايل   شرطة جنوب أفريقيا  
 ، تركيـــا،بلغاريـــا،  الربتغـــال،أوغنـــدا، يـــة املتحــدة اإلمـــارات العرب، االحتـــاد الروســـي :حتديــداً 
ماعـة اإلمنائيـة للجنـوب      اجلبروتوكـول    نّصيو.  النمسا ،نيجرييا،  مالطة،  قربص،  فرنسا ،رواندا

هـو   كمـا  ،الشرطة علـى الـصعيد اإلقليمـي      عمل   يف جمال     الواسع النطاق  التعاونعلى   األفريقي
ــسبة  ــشأن بالن ــشبكة ال ــوب األ ل ــي اجلن ــشتركفريق ــني الوكــاالت امل .  الســترداد املوجــودات ة ب

 األحيـان مـن      يتم يف كثري من     االتصال  ذلك رغم أنَّ حيول دون االتصال املباشر،      يوجد ما  وال
 العديـد مـن   يفمـن الـضباط املعيَّـنني      الـشرطة   اتصال مـن    ضابط  نتربول، أو من خالل     اإلخالل  

 .أفريقيا جنوبسفارات 

يسية اليت توفِّر التدريب على الـصعيد اإلقليمـي يف جمـاالت          من الدول الرئ  تعترب جنوب أفريقيا    و
  . وغسل األموالالفسادمحاية الشهود و مبا يف ذلك ،عدة
 اســـتخدمقـــد و،  األجنبيـــة القـــانونإنفـــاذأجهـــزة مـــع التحقيقـــات املـــشتركة القيـــام ب ميكـــنو

منائيــة جلماعــة اإلوكــول اتتفــاق أو اســتنادا إىل برواأي حــال عــدم وجــود  يف ،األســلوب هــذا
 .للجنوب األفريقي

 ملراقبة بالفيـديو   وا املراقبة اإللكترونية  مبا فيها    ، اخلاصة  التحقيق أساليببنجاح  كما اسُتخدمت   
ــسرية و ــات ال ــات ال يف ،العملي ــة بعملي ــسالفــساد واملتعلق ــوالغ ــ. ل األم ــاع هــذه  باّت سمحوُي ب

وتقـدمي املعلومـات    راضـها   واعتالتـصاالت   اخلـاص بـالتنظيم الرقـايب ل      القانون  مبقتضى   األساليب
يعترب وجـود اتفـاق خـاص أمـرا     وال . اجلنائيةاإلجراءات  وقانون  ) ٢٠٠٢(املتعلقة باالتصاالت   

 بــشكل وثيــق لــضمانفريقيــا أجنــوب ق تنــسِّ و،ســتخدام أســاليب التحقيــق اخلاصــةضــروريا ال
مـة مـن جنـوب       املقد ساعدةطلبـات املـ     أنَّ غـري . لية األدلـة الـيت مت احلـصول عليهـا         شرعية ومقبو 

 مثـل  لـى ر توفري التكاليف املترتبة ع ريقيا تأخرت يف بعض احلاالت نظرا لعدم وجود آلية تيسّ         فأ
  .هذه الطلبات
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    يِّدةاجلمارسات املوالتجارب الناجحة   - ٢- ٣  
  التاليـة يف تنفيـذ الفـصل الرابـع         يِّـدة ُيوجَّه االنتباه إمجاال إىل التجارب الناجحـة واملمارسـات اجل         

  :تفاقيةمن اال
 . تسليم اجملرمنيآليةحتسني فعالية بغية إنشاء جلنة تسليم اجملرمني   •  

 املكلفـة   الـسلطة املختـصة   صادرة عـن    موثَّقة   شهادة   املوظف القضائي اشتراط أن يقبل      •  
يـا حتـت تـصرفها       كاف دلـيال أنّ لـديها    تبـيِّن    دولة األجنبيـة املعنيـة،    بالباملالحقة القضائية   
 . شهادة قطعية، باعتبارهاالقضائيةيستوجب املالحقة 

اتفاقيـة األمـم املتحـدة     ، وقـد اسـتخدمت يف الـسابق   ،ميكن أن تستخدم جنوب أفريقيا    •  
 . كأساس قانوين يف إطار طلبات املساعدة القانونية املتبادلةملكافحة الفساد

    
    ينطبق ذلكحيثما  التنفيذ، اليت تواجهالتحديات   - ٣- ٣  

 :كافحة الفسادمالقائمة بشأن تدابري ال أن تزيد من تعزيز ميكن للخطوات التالية

ات الثنائية واملتعددة األطراف اجلارية مع البلدان األجنبيـة،         االستمرار يف تطوير االتفاق     •  
 .من أجل تعزيز التعاون الدويل

ــشأن نقــل         •   ــددة األطــراف ب ــة ومتع ــات ثنائي ــرام اتفاق مواصــلة استكــشاف الفــرص إلب
 .وم عليهماألشخاص احملك

التكـاليف  مـسألة   ، مبعاجلـة    حيثمـا تقتـضي الـضرورة     ،  لقيـام مواصلة البحث عن سـبل ل       •  
  .بطلبات املساعدة املقدمة من طرف جنوب أفريقيااملقترنة 

  


