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       وافيةخالصة  -اًثاني  
     ليسوتو    

   اتفاقية تنفيذ سياق يف ليسوتول يواملؤّسس القانوين اإلطار عن عامة حملة: مقّدمة  - ١  
    الفساد ملكافحة املتحدة األمم
سـبتمرب  /أيلـول  ١٦ قت عليهـا يف  وصـدَّ ٢٠٠٥سـبتمرب   /أيلـول  ١٦  يف تفاقيـة االعت ليسوتو   وقَّ

ــت االتفاقيــة حيِّــ  .٢٠٠٥  ديــسمرب/كــانون األول ١٥يف  ليــسوتو  إىلز النفــاذ بالنــسبة  ودخل
٢٠٠٥.  

الـسلطة التنفيذيـة    توجـد   س الدولـة و   أرعلـى   ك  لاملوجد  يحيث  لكي دستوري،   نظام ليسوتو مَ  
 قــانون يتــألف مــنهنــاك نظــام قــانوين مــزدوج و.  رئــيس الــوزراءيرأســهايف يــد احلكومــة الــيت 

 عـضو   ليـسوتو أيـضاً   و. نظام الرومـاين اهلولنـدي    اللعام على أساس     والقانون ا  ة التقليدي األعراف
  ).الكومنولث الربيطاين(يف كومنولث األمم 

اجلـرائم  و منـع الفـساد      وقـانون  الدسـتور،    اً من  اإلطار القانوين ملكافحة الفساد أحكام     ويتضمن
وعائـدات  قـانون غـسل األمـوال       وقـانون العقوبـات،     و بصيغته املعدلة،    ١٩٩٩عام   ل االقتصادية
ــة  ٢٠٠٨لعــام  اجلرميــة ــانون اإلجــراءات اجلنائي ــاتو، وق ــاماإلثب ــانون، و١٩٨١  لع  اجملــرمني ق

  . واملعاهدات الدولية والقانون العام١٩٦٧اهلاربني لعام 
الفـساد واجلـرائم االقتـصادية،      ب املعنيـة ديريـة   املكافحـة الفـساد هـي       مب صـلة    األوثـق املؤسسات  و
ــب و ــام مكتـ ــب العـ ــة ومدير،النائـ ــ يـ ــة، ةالنيابـ ــشرطة  العامـ ــرة الـ ــسوتوودائـ ــدة ،  يف ليـ ووحـ

 املعنيـة األخـرى      أصـحاب املـصلحة    وتشمل اجلهـات  . املركزي البنك    لدى االستخبارات املالية 
  .السلطة القضائية والربملانيني واجملتمع املدين والقطاع اخلاص ووسائط اإلعالم

ــا واجلنــوب األفريقــي املعــ   ليــسوتو عــضو يف  و ــق شــرق أفريقي ، ين مبكافحــة غــسل األمــوال فري
املنظمـة الدوليـة للـشرطة     و،منظمة التعاون اإلقليمي بني رؤساء الشرطة يف اجلنـوب األفريقـي   و

شـبكة اجلنـوب     عضو يف اجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي و          أيضاً وهي. )نتربولإلا (اجلنائية
  .املوجوداتاألفريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد 
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      القانون وإنفاذ التجرمي: الثالث لالفص  - ٢  
    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٢  

  مـن  ٢املـادة     مـع  شـياً ا للمـوظفني العمـوميني مت      شامالً اً ليسوتو تعريف   تعتمد أنيوصى، عموماً،   
 .اتفاقية مكافحة الفساد

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

 قــانون منــع الفــساد  مــن٢٢ و٢١ املــادتني  يفاملــوظفني العمــوميني وارتــشاؤهم جمرَّمــان رشــُو 
 غـري املباشـر    االرتكـاب خـرى   األقانونيـة   البـادئ   املالقانون العام و  ويشمل  . اجلرائم االقتصادية و

  . ألطراف ثالثةواملنافع اليت تعود، أحوال اإلغفالللجرمية، أو 
  . فهو غري جمّرمانب وموظفي املؤسسات الدولية العموميةرشو املوظفني العموميني األجأما 
 املتـاجرة بـالنفوذ    عناصـر     بعـض  اجلـرائم االقتـصادية   و من قانون منع الفساد      ٢١ املادةتضمن  وت

 والتبــادل، صــفة اإلخــالل  هــيالعناصــر املفقــودةو.  شــاملةجرميــة حتــددها بوصــفها ال هاولكنــ
  .غفال اإلجراءإو والرشوة غري املباشرة، للمنافع،الفعلي 

علـى القطــاع  أيـضاً   مـن اتفاقيـة مكافحــة الفـساد    ١٥ املـادة  يف املــذكورةتنطبـق جـرائم الرشـوة    و
 .٢٠٠٦عام لاجلرائم االقتصادية و قانون منع الفساد  تعديلألف من-٣١اخلاص مبوجب املادة 

    
    )٢٤و ٢٣ تانداملا (اإلخفاء األموال، غسل    

إذ  جـرائم أصـلية لغـسل األمـوال،          مبثابـة  تفاقيـة الفـساد   ايهـا   الـيت تـنص عل     كـل اجلـرائم      ال تعترب 
من قانون مكافحة غسل األموال على جترمي اجلرائم األصـلية يف ليـسوتو             ) ١ (٢٥ املادةقتصر  ت
 مــسؤولون أيــضاً عــن املتــواطئني ومــع أن.  ملــدة ســنتنيالــسجنلعقوبــة اضــعة اجلــرائم اخلأو /و

ا، ارتكاهبـ يف  واملـساعدة والتحـريض والتـآمر      التوريـد وتقدمي املـشورة    وغسل األموال    حماوالت
  .أخف مما هي ملرتكيب اجلرائم األصلية العقوبات فإن
 شـارك أن يكـون قـد      اجلـاين     علـى   أن حتـدد  ال   ا أهنـ  مـع اإلخفاء،    مسألة )١ (٢٥ املادةتناول  وت
 .اجلرميف 
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    )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ املواد (املشروع غري اإلثراءو الوظائف استغالل إساءة االختالس؛    
خـــتالس االاجلـــرائم االقتـــصادية و منـــع الفـــساد قـــانونمـــن تعـــديل ) أ) (٣( ١٣ املـــادةم ّرجتـــ

 املمتلكات واألموال العامة أو اخلاصـة، واألوراق املاليـة        هااملمتلكات أو تسريب   على   واالستيالء
إىل أو صـــراحة إىل املـــوظفني العمـــوميني احلكـــم ال يـــشري و. أو أي أشـــياء أخـــرى ذات قيمـــة

  .التعمد يف الذهين العنصر
اجلرائم االقتصادية اإلسـاءة املتعمـدة      و منع الفساد    قانونمن تعديل   ) ب) (٣( ١٣ وجتّرم املادة 

  . على املوظفني العموميني احلكمقتصريال و. املنصب أو للوظيفة
 املـشروع علـى      اإلثـراء غـري    اجلـرائم االقتـصادية رمسيـاً     و من قانون منع الفساد      ٣١ املادةم  ّرجتال  و

الفـساد  ب املعنيـة ديريـة  امل  تقـوم بـه     إىل حتقيـق جـار     وحيتـاج األمـر   .  مـع أحكـام االتفاقيـة      يتـسق حنو  
  .ة مع إيراده ثروة غري متناسبتربير ما لديه منعمومي الوظف امل  يقتضي منواجلرائم االقتصادية

 منــع قــانونتعــديل مــن ) أ) (٣( ١٣  املــادةتطبيــقبيــتم تنــاول االخــتالس يف القطــاع اخلــاص و
 .اجلرائم االقتصاديةوالفساد 

    
    )٢٥ املادة (العدالة سري إعاقة    

ــ ــادة مــن) ٦ (إىل) ٤(الفقــرات ق تطّب ــاً  مــن٨٧ امل ــانون العقوبــات جزئي ــادة  ق مــن  )أ (٢٥ امل
ــساد  ا ــة مكافحــة الف ــاول . تفاقي ــي ال تتن ــة  وه ــري املنفع ــةغ ــشهادة  الواجب ــدخل يف اإلدالء ب  للت

 مـن قـانون   ٢١ املـادة  تطبيـق حكـم الرشـوة العامـة يف       ها ليـسوتو ميكنـ    مع أن ،  واستخدام القوة 
  .اجلرائم االقتصاديةومنع الفساد 

 أو عرقلـة    قيـام شـخص مبقاومـة     اجلـرائم االقتـصادية     و مـن قـانون منـع الفـساد          ١٢ املـادة م  ّروجت
وموظفـو  . هاجبـ وأثنـاء القيـام ب    الفـساد واجلـرائم االقتـصادية       ب املعنيـة ديريـة   امل مـن    عمل مسؤول 

) ١( الفقـرات     يف واسـعة جـداً   الحكـام   باأل مـشمولون  إنفـاذ القـانون      القضاء أو املسؤولون عـن    
 . من قانون العقوبات٨٧ املادة  من)٣(ىل إ

    
    )٢٦ املادة (االعتبارية لشخصياتا مسؤولية    

نـات  كياالشمل  يـ  ليـسوتو ل    يف مبوجب القـوانني اجلنائيـة    " شخص"حيدد قانون التفسري مصطلح     
ــالشخــصياتأو  ــادة . ة االعتباري ــاول امل ــروءة  ،٣ وتتن ــع مق ــادةم ــسري  ٤٤ امل ــانون التف ــن ق  ، م

 قـانون  مـن تعـديل      ٣٤ للمـادة  الغرامـات والـسجن وفقـاً      عقوبـة ال وتشمل. مسؤولية الشركات 
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 واملـادة مـن قـانون مكافحـة غـسل األمـوال         ) ١ (٢٥ واملـادة اجلـرائم االقتـصادية،     ومنع الفساد   
 .انون العقوباتمن ق) ٢ (٢٨
    

    )٢٧ املادة (والشروع املشاركة    
نطبـــق جرميـــة وال ت). ٢٦ و٢٤ و٢٣ املـــواد(تـــواطئ يف قـــانون العقوبـــات املتعـــاجل مـــسؤولية 

 . غري مشمول فيها للجرميةواإلعداد ،إال على أفعال الرشوة) ٢١ املادة (الشروع
    

    )٣٧و ٣٠ املادتان (القانون ذإنفا سلطات مع التعاون واجلزاءات؛ واملقاضاة املالحقة    
  خطـورة اجلـرم يف    وتؤخـذ .  اجلـرائم املتـصلة بالفـساد      بشأن شاملة من العقوبات     طائفة ُحددت

  . ما تطبقنادراً األحكام  إلصدار أن املبادئ التوجيهيةمع إصدار األحكام، االعتبار لدى
 أعـضاء الربملـان     يتمتـع  ، بينما ينوب عنه  من امللك و  سوى باحلصانة مبوجب الدستور  وال يتمتع   
  .ن باحلصانة الوظيفيةون القضائيوواملسؤول

). ٩٩املــادة (النيابــة العامــة  مـدير  املقاضــاة إىل تعــود الـسلطة التقديريــة يف مبوجـب الدســتور،  و
) ٥ املـادة ( اإلثبـات و لقـانون اإلجـراءات اجلنائيـة        وقد مت تفويض صالحيات النيابة العامة وفقـاً       

 مـدير  ويـستعرض . الفـساد واجلـرائم االقتـصادية     ب املعنيـة ديريـة   املعـامني يف    الثنني من املـدعني ال    
.  احملكمـة إىلرفـع  تالفساد واجلرائم االقتصادية قبـل أن       ب املعنيةديرية  امل قضاياالنيابة العامة مجيع    

  أي  مالحقـة  رفضتُـ  ومل.  الطـرف املتـضرر    جانب من   ستئنافلال قابل املقاضاةأي قرار بعدم    و
  .فساد حىت اآلنال قضايا من
إلفـراج املبكـر أو املـشروط       ل ون مؤهلـ  نياألشـخاص املـدان   فـإن    لتعديل قانون الـسجون،      وفقاًو

 خطـورة   مـن قبيـل    حتديد عوامل    إىلويستند اإلفراج املشروط    . بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم    
  .املعاودة واحتمال اجلرم

 املـــوظفني عمـــلتعليـــق علـــى )) ١٠ (١٥ املـــادة( ليـــسوتو  يفيـــنص قـــانون اخلدمـــة العامـــة و
نقلـهم   أو   ولكنـه ال يتنـاول تنحيتـهم      العموميني، بأجر كامل، يف انتظـار التحقيقـات التأديبيـة،           

  األشـخاص  حرمـان اجلـرائم االقتـصادية     و منع الفساد    قانون مشروعويشمل  . إىل منصب آخر  
  ).لةدوال اليت متلكهامبا يف ذلك الشركات  (املدانني من األهلية لشغل وظائف عمومية

  . متعلقة بإعادة إدماج السجناء يف اجملتمعة سياسات رمسية أو شاملوليس هنالك من
 حـوافز للمخـربين، مبـا يف ذلـك عـدم             على تـوفري   اجلرائم االقتصادية و منع الفساد    قانونوينص  

 مبـادئ  ولـيس هنالـك مـن    .لـشهود ل دفـع أتعـاب   يف اإلجـراءات القـضائية و  ةوياهلالكشف عن   
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صانة مـن املالحقـة القـضائية ميكـن تطبيقهـا يف         احلـ  أو   لتفاوض بشأن احلكم  خبصوص ا توجيهية  
 . املتعاونني، ولكن ليس يف قضايا الفسادحبقوقد صدرت أحكام خمففة . إطار القانون العام

    
    )٣٣و ٣٢ املادتان (واملبلّغني الشهود محاية    

 إمكانيــة لــى الــرغم مــن تــدابري شــاملة حلمايــة الــشهود واخلــرباء والــضحايا، علــيس هنالــك مــن
  . غري حمددةاحلماية القانونية للضحاياو.  القانون العاممبوجب ثباتيةاإل التدابري تطبيق

ــزة   ــل أجه ــشرطة وتقب ــة واملال ــةديري ــصادية  ب املعني ــساد واجلــرائم االقت ــارير  الف ــشكاوى والتق  ال
 . غري متوفرةملبلغني عن املخالفاتامحاية ومع ذلك فإن ، املغفلة

    
    )٤٠و ٣١ املادتان (املصرفية السرية واملصادرة؛ واحلجز ميدالتج    

" اجلـرائم اخلطـرية   " الرابع مـن قـانون مكافحـة غـسل األمـوال،             البابصادرة، مبوجب   تشمل امل 
شمل هـذه   وتـ . دة سنتني علـى األقـل، مبـا يف ذلـك غـسل األمـوال              مليعاقب عليها بالسجن    اليت  

، ولكـن لـيس اجلـرائم املنـصوص         تفاقيـة مكافحـة الفـساد     االيت تـنص عليهـا      اجلرائم  غالبية  العتبة  
الرشـوة،  ( الـسجن   مـن حيـث مـدة        حـد أدىن قـانوين       لـيس هلـا   اليت  وعليها يف قانون العقوبات     

  وفقـاً الفـساد واجلـرائم االقتـصادية   ب املعنيـة ديريـة   املصادرة  املـ تطبق تدابري   و). عرقلة سري العدالة  
الفـساد  ب املعنيـة ديريـة   امل  حاليـاً  حيـدد مـوال، الـذي     من قانون مكافحة غسل األ    ) ٢ (١١ للمادة

مـــصادرة وال تطبـــق . كافحـــة غـــسل األمـــوالمب  املعنيـــةيئـــةا اهل بوصـــفهواجلـــرائم االقتـــصادية
لـك  متال  و. ملصادرة على أسـاس القيمـة     باسمح  مبا ي   تعادل قيمة عائدات اجلرمية     اليت املمتلكات

  . مؤقتاً املاليةة لتجميد املعامالتوحدة االستخبارات املالية الصالحيات اإلداري
ومــن شــأن . الثــروة غــري املــربرة) ٣١املــادة (اجلــرائم االقتــصادية وويتنــاول قــانون منــع الفــساد 

ــ مــشروع هــذا القــانون   بــأن تلــتمسالفــساد واجلــرائم االقتــصاديةب املعنيــةمديريــة للسمح أن ي
ــر   ــة احملمباشــرة أم ــصادرة   وأ حلجــزكم ــد أو م ــدة املوجــوداتإدارة و. املوجــوداتجتمي  اجملم

  . غري منظمة على حنو شاملواملصادرة
ــسرية املــصرفية ســبباً  و ــرفض تقــدمي املعلومــات إىل  ليــست ال ــة امل ل ــةديري الفــساد واجلــرائم  ب املعني

كما ميكـن احلـصول علـى الـسجالت     . اجلرائم االقتصاديةواالقتصادية مبوجب قانون منع الفساد    
 . السرية املصرفيةرفعجب هذا القانون، الذي ينص على املصرفية بأمر من احملكمة مبو

    



 

V.13-86938 7 
 

  CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.2 

    )٤١و ٢٩ املادتان (اجلنائي السجل التقادم؛    
  يف قــانونحمــدد للجــرائم املتــصلة بالفــساد، كمــا هــو    عامــا٢٠ً هــيليــسوتو مــدة التقــادم يف 

  .قادمالت أي حاالت فساد بسبب فترة ُتستبعد ومل). ٢٢ املادة (اإلجراءات اجلنائية واإلثبات
فيمـا   احملـاكم السجالت اجلنائيـة األجنبيـة مقبولـة مبوجـب مبـادئ القـانون العـام يف إجـراءات          و

 . خالل فترة عشر سنواتوقعت اليت يتعلق باجلرائم
    

    )٤٢ املادة (القضائية الوالية    
نون ، وقـا )٥١املـادة   (اجلرائم االقتـصادية ومنع الفساد  يف قانون  القضائية أساساً ةواليال تتحدد

تتعلــق املالحظــات و). ٤ املــادة(وقــانون العقوبــات )) ١ (٢٥ املــادة(مكافحــة غــسل األمــوال 
تـشاركية خـارج ليـسوتو    واألفعـال ال  الدولـة  حبـق ، واجلرائم   السلبية واإلجيابية مببادئ الشخصية   

 .لغسل األموال
    

    )٣٥و ٣٤ املادتان (الضرر عن التعويض الفساد؛ أفعال عواقب    
  إلدراج  نظـام  ولـيس هنالـك   .  علـى أسـاس الفـساد       القائمة فسخ العقود ب الشتراءا لوائحتسمح  

  . إىل سلطات الترخيصايا نتائج القضإحالةأو " قائمة سوداء " يفالشركات
 .فسادال حاالت يف مبباشرة إجراءات قانونية لألطراف املتضررة للسماحتدابري حمدودة وهنالك 

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦ املواد (هليئاتا بني فيما والتنسيق املتخّصصة السلطات    

 النيابــة ومديريــة، الفــساد واجلــرائم االقتــصاديةب املعنيــةديريــة املتــشمل املؤســسات ذات الــصلة 
ديريــة امل قــانون ومــن شــأن. وحــدة االســتخبارات املاليــةو ، يف ليــسوتودائــرة الــشرطةو العامــة
التـدريب  مـع أن    ،  تـها  وموارد ميزاني  ملديريةية ا تعزيز استقالل  الفساد واجلرائم االقتصادية  ب املعنية

الفـساد واجلـرائم    ب املعنيةديرية  املو تداخل بني مهام الشرطة      احتمال وأشري إىل . اً حمدود يزالال  
 إىل عـبء القـضايا الكـبري       أيـضاً  وأشـري .  تعزيز التنـسيق بـني الوكـاالت       ومن املفيد ،  االقتصادية
 اهيتواسـتقالل   وظائف وحدة االستخبارات املالية    ستعاجلو.  يف ليسوتو  دائرة الشرطة  على عاتق 
  . مقبلمتكيين يف قانون  فيهاوالتوظيف

شتركة حـسب   املـ تحقيقـات   الإجـراء   يتم   و ، بني وكاالت إنفاذ القانون    قائمةاتفاقات التعاون   و
  .اًحمدودما زال وقد أنشئت جلنة تنسيق وطنية، ولكن التنسيق . احلاجة
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 ملعاجلة الفساد يف كل مـن القطـاعني العـام         مفوضة واجلرائم االقتصادية الفساد  ب املعنيةديرية  املو
 املــصارف(ق التعـاون مـع القطـاع اخلـاص     يتنـس ب وحـدة االسـتخبارات املاليـة     وتقـوم .واخلـاص 

 .الرقابة على املؤسسات املاليةمتارس و)  أساساًواملؤسسات املالية
    

    دةاجليِّ واملمارسات الناجحة التجارب  - ٢- ٢  
 مـن  الثالـث  الفـصل  تنفيـذ  بـشأن  اجليـدة  واملمارسـات  َمـواطن النجـاح     تتمثـل أبـرز    امـة ع بصفة

  : فيما يلياالتفاقية
 عليهـا   واحلجـز صادرة وحتديـد املوجـودات       املـ  ينظم قانون مكافحة غـسل األمـوال        • 

تفاقيــة مكافحــة امــن  ٣١ املــادة يف إطــاربطريقــة شــاملة، رغــم بعــض املالحظــات 
  ).ا يتعلق باملصادرة على أساس القيمةمبا يف ذلك فيم(الفساد 

ــانونيــشمل مــشروع    •  ــع الفــساد  ق أحــوال اإلفــصاح عــن  اجلــرائم االقتــصادية  و من
   .املوجودات بانتظام التصريح عنوينص على  املصاحلتضارب 

 وغـريه مـن   اإليـراد  عـن   ، فـضالً   واملغّيـرة واملتداخلـة    العائدات احملولـة  يغطي القانون     • 
 تـشكل    ُيعتقـد أهنـا    تجميـد إذا كـان    ال أو   احلجـز  للمـصادرة أو     هـي ختـضع   ، و املزايا

  .جرمية ماعائدات 
ــّوه ب  •  ــة الــشهود   ُن   إنــشاء، مبــا يف ذلــكواملــبلغنيعمــل اجملتمــع املــدين يف تعزيــز محاي

  .املبلغني املستضعفني/صندوق خمصص للشهود
رياهتــا واصــل جهــود تعاوهنــا مــع نظ ت أن  علــى املاليــةاالســتخباراتع وحــدة تــشجَّ  • 

ــات    ــة مــن خــالل ترتيب ــادلالاألجنبي ــتاإلرشــاد والعــضوية يف جمموعــة  /تب  إيغمون
 وحـدة    لـدى  التـدريب  و جهود التوعية وينبغي مواصلة   . لوحدات املخابرات املالية  

  . مكافحة غسل األموال علىاالستخبارات املالية
  . تشجيعهيشكل تبادل العاملني بني وكاالت إنفاذ القانون ممارسة جيدة وينبغي  • 

    
    ذلك انطبق حيثما التنفيذ، تواجه اليت ياتدِّالتح  - ٣- ٢  

  :الفساد ملكافحة القائمة التدابري تعزيز مواصلة متكن من أن التالية اخلطوات شأن من
 اتفاقيـة مكافحـة    من ٢املادة   بأحكامضمان تغطية مجيع فئات املوظفني العموميني         • 

  .الفساد
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  .من االتفاقية ١٥أحكام املادة ني لتضم جرائم الرشوة إضافة  • 
ــق  ال صـــوغ  •  ــا يتعلـ ــدابري فيمـ ــوتـ ــسؤولنيبرشـ ــوميني األجانـــب املـ ــوظف العمـ  ي ومـ

  .من االتفاقية ٢ املادة أحكام الدولية العمومية، مع مراعاة املؤسسات
 مـع   شـياً االنفوذ مت بـ  املتـاجرة    بشأن حكم خمصص    إدراجمواصلة اجلهود الرامية إىل       • 

  .االتفاقية
  .جرمية االختالسيف  الذهينالعنصر معاجلة   • 
  .تفاقية من اال٢٠ مع املادة شياًاالنظر يف جترمي اإلثراء غري املشروع مت  • 
ــددة و   •  ــراءات حمـ ــة خمصـــصة للتحقـــق مـــن  إنـــشاء ووضـــع إجـ  التـــصريح عـــنكالـ

  .املوجودات
القـانون  النظر بعنايـة يف التغـيريات املقترحـة إلعـادة تنظـيم واليـة مؤسـسات إنفـاذ                     • 

  .اجلرائم االقتصاديةو منع الفساد قانونمبوجب مشروع 
 قـانون مكافحـة غـسل    يفزدواجيـة التجـرمي    ا حكم يف   ءزااجل اشتراطالنظر يف رفع      • 

  .األموال
 واملـشاركة يف غـسل األمـوال مبـا يتماشـى            بـالتواطؤ النظر يف تعديل احلكم املتعلـق         • 

  .مع االتفاقية
  . غسل األمواليف جرميةتشاركية خارج ليسوتو العمال ألا وتناول أعمال التآمر  • 
  . األمم املتحدةإىلتقدمي نسخة من قوانني غسل األموال   • 
  . مع االتفاقيةياً عرقلة سري العدالة جلعله أكثر متاشبشأنتعديل النص   • 
 كافيـة يف ضـوء   الـشروع النظر فيما إذا كـان اإلطـار القـانوين القـائم بـشأن جرميـة             • 

  .فاقيةتاال
الـردع  و الفساد وغسل األموال لضمان التطابق       خبصوص اجلنائيةحكام  األمراجعة    • 

  . والكيانات القانونيةالكايف للشخصيات
  اهليئـة  مـن قبـل   إلصـدار األحكـام   رصد فرض العقوبات وتطبيق املبادئ التوجيهيـة          • 

  .ئيةالقضا
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القــدرة ب العامـة تتمتـع  مديريـة النيابـة   إنـشاء وحـدة متخصـصة ملكافحـة الفــساد يف       • 
  .الكافية للتعامل مع قضايا الفساد

 لــضمان قــدر املالحقــة القــضائيةودليــل مديريــة النيابــة العامــة اعتمــاد قــانون يــنظم   • 
  .أكرب من اليقني القانوين يف مالحقة الفساد والقضايا اجلنائية

أو  وميني املتـهمني  املـوظفني العمـ    تنحيـة النظر يف اعتماد التدابري ذات الصلة ملعاجلة          • 
 مناصـب عامـة، كمـا هـو     شغلاملسؤولني املدانني من  نقلهم ملنصب آخر وحرمان   

  .قيد النظرمقترح يف التشريع 
ــاملة    •  ــادة تأهيـــل الـــسجناء وإدمـــاج خبـــصوصالنظـــر يف وضـــع سياســـات شـ   هم إعـ

  .يف اجملتمع
،  االتفاقيـة  احملـددة يف   اجلرائم   كل عائدات    إمكانية مصادرة  تعديل التشريع لضمان    • 

  .فيها مدة احلبس املفروضة حبكممبا يف ذلك 
  .صادرة على أساس القيمةاملاعتماد تدابري للسماح ب  • 
 هاوضـــبط  القـــدرات البـــشرية والتقنيـــة لتتبـــع العائـــدات اإلجراميـــة  يف نقـــصمثـــة  • 

 منع الفـساد    قانونشجع اعتماد مشروع    وي . املوارد فضالً عن حمدودية   هتاومصادر
أن  الفـساد واجلـرائم االقتـصادية     ب املعنيـة ديريـة    امل لخيـوّ  الذي االقتصادية،   اجلرائمو

 ضرورة أن متارس مديريـة     على أن يؤخذ يف االعتبار    صادرة،  امل مباشرة أمر    تلتمس
  .اليت تتناوهلاصالحيات املصادرة يف قضايا الفساد  النيابة العامة

ــة خمصـــصة إلدارة    •  ــوداتالنظـــر يف إنـــشاء وكالـ ــةملـــصادرة  ااملوجـ  تطبيـــق ومراقبـ
  . العمليةاألحكام ذات الصلة يف املمارسة

 حـاالت اإلثـراء غـري املـشروع ومراجعـة           مالحقـة التدريب وبناء القدرات يف جمال        • 
  .التشريعات القائمة اليت تنطوي على عكس عبء اإلثبات

ــة    •  ــة الكافي ــوق حل ضــمان احلماي ــالف اطــراألق ــة ذات ةثالث  يف حــاالتاحلــسنة  الني
  .املصادرة

فعالـة  المايـة   احل على اًحمدودية املوارد والقدرات وعدم كفاية القوانني قيود      تشكل    • 
 تــدابري لتــوفريال املبــادرة إىل اعتمــاد وينبغــي املــبلغني؛الــضحايا وللــشهود واخلــرباء و

  . احلماية املناسبةأشكال
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ــع علــى شــبكة     •  ــشاء موق ــبإن ــة لل الوي ــةمديري ــصادية ب املعني  الفــساد واجلــرائم االقت
ــالغ    ــى اإلب ــشجيع عل ــالمللت ــشكاوى  وإع ــوقهم حب أصــحاب ال ــزق ــفافية وتعزي  ش

  .كافحة الفسادمل  املبذولةهودوالتوعية باجل  املديريةعمليات
ــانون    •  ــذ ق ــاد وتنفي ــشأناعتم ــبة لوضــع      ب ــات واهلياكــل املناس ــن املخالف ــبلغني ع  امل

  .الة على أرض الواقع فعالماية احلإجراءات اإلبالغ وتوفري 
  .تتناول عواقب الفسادكي إقامة عالقة عمل أوثق بني وكاالت التحقيق ل  • 
  .فسادال يف قضايا يف مباشرة إجراءات قانونيةمعاجلة حقوق الضحايا   • 
ــحتد  •  ــني       ي ــسيق ب ــز التن ــانون وتعزي ــاذ الق ــني وكــاالت إنف ــسؤوليات بوضــوح ب د امل

دائــرة و الفــساد واجلــرائم االقتــصادية  ب عنيــةاملديريــة املالوكــاالت، وخاصــة بــني   
  . يف ليسوتوالشرطة

ضـمان  و. الفـساد واجلـرائم االقتـصادية     ب املعنيـة ديريـة   امليف  ملء املناصـب الـشاغرة        • 
ــدريب   ــدرات والت ــاء الق ــى حنــو بن ــة      عل ــتظم ملؤســسات العدال ــنظم وشــامل ومن م

 مـسألة  أوضـح قوانني  اول  وأن تتن  مبوارد كافية    وضرورة أن تتمتع املديرية   . اجلنائية
  .دارة القضاياإل نظام وإيالء األولوية لضرورة إنشاء. ة واملالييةها التشغيليتاستقالل

لـدى  ضمان توفر املوارد الكافية والقوى العاملة والقـدرة علـى إجـراء التحقيقـات                 • 
اجلـرائم  و يف إطـار مـشروع قـانون منـع الفـساد              كـذلك  ، يف ليـسوتو   دائرة الشرطة 

 إدارة وتنفيــذ نظــام. علــى الرتاهــة  الــشرطةعناصــردية، والنظــر يف تــدريب االقتــصا
  .املعنيةالوكاالت من أجل  للقضايافعالة 

مديريـة النيابـة     مـسائل الفـساد يف       يف وزيادة القـدرة     مكرسةالنظر يف إنشاء وحدة       • 
 اليت تتناوهلـا مديريـة    د صالحيات املصادرة بوضوح يف قضايا الفساد        يحتدو. العامة

  .ةالنيابة العام
تزويـدها  حـدة االسـتخبارات املاليـة و      و تمكنيلـ  اعتمـاد قـانون       املبـادرة إىل   تشجيع  • 

.  وإحالتـــها تقـــارير املعـــامالت املـــشبوهةالســـتالمبنيـــة قانونيـــة وإداريـــة مناســـبة ب
  .قوام املوظفني القدرات وتعزيزتشجيع خطوات و

 للنظــر يف قــضايا ئيةالقــضا  اهليئــةطــوات إلنــشاء خــربات متخصــصة يفاخلمواصــلة   • 
  .الفساد ونقل املعرفة



 

12 V.13-86938 

 

CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.2  

مــن  يكــون وقــد. ني يف اجلرميــةتعزيــز التــدابري الراميــة إىل تــشجيع تعــاون املــشارك   • 
  .خربيناملاسة لتجنيد يساألحكام و بشأن  للتفاوض قانوناملفيد وضع

واليـــات يف ضـــوء التعزيـــز التنـــسيق فيمـــا بـــني الوكـــاالت ذات الـــصلة وتوضـــيح   • 
ــسة األول ــات املتناف ــات    و. وي ــادل املعلوم ــة لتب ــشاء ممارســة ثابت ــصلةإن ــضايا املت  بالق

  . حمددةقضاياوالتعاون يف 
 حبـسن   بـاإلبالغ، لـزم املـوظفني العمـوميني       النظر يف اختاذ تدابري قانونيـة أو إداريـة تُ           • 

  . املشتبه فيها الفسادحاالت ، عننية
. ة الفــساد يف القطــاع اخلــاص  املــوارد والقــدرات ملعاجلــ تكــريس مواصــلةضــمان   • 

مواصـلة تعزيـز   و.  يف األقـاليم وال سـيما ، اإلرشـاد  وأنـشطة   اجلمهـور تعزيز توعية   و
  .الشراكات مع اجملتمع املدين

  .النظر يف اعتماد تدابري قانونية بشأن مقبولية السجالت اجلنائية األجنبية  • 
اتفاقيـة مكافحـة    من  ) ٢ (٤٢دة  املا لجرائم املبينة يف  ل والية قضائية    إنشاءالنظر يف     • 

 .الفساد
  

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

  :أمشل من املساعدة التقنية أن تساعد ليسوتو على تنفيذ االتفاقية على حنو لألشكال التاليةميكن 
الـة اجلنائيـة علـى أسـاس تقيـيم          بناء القدرات والتـدريب للمؤسـسات يف نظـام العد           • 

ــة؛    ــذ وضــرورةمفــصل لالحتياجــات مــن املــساعدة التقني  بالتعــاون مــع  ذلــك تنفي
  . التدابري القائمة أساسبناء علىالالشركاء احلاليني و

ــة امللــدى  القــضايادارة إل  مناســباملــساعدة يف تطــوير نظــام   •  ــةديري الفــساد ب املعني
  .رى، والعمل جار يف هذا الصدد والوكاالت األخواجلرائم االقتصادية

ــادة   •  ــاء القــدرات  : ١٥امل ــق  لبن ــز أعمــال التحقي ــةتعزي ــساد  واملالحق  يف جــرائم الف
  .هاوحتديث  ومجع اإلحصاءاتعموماً

  .اتالدروس املستفادة؛ صياغة التشريع/ اجليدةاملمارسات: ١٧ و١٦املادتان   • 
  .الدروس املستفادة/املمارسات اجليدة: ١٩املادة   • 
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 بـشأن الدروس املستفادة؛ وضع خطـة عمـل للتنفيـذ         /املمارسات اجليدة : ٢٠املادة    • 
  .فيما يتعلق باإلفصاح عن املوجودات وتضارب املصاحلجراءات اإل

  يف جمــال التــدريب وبنــاء القــدرات جلميــع احملققــنياملوقعيــة؛املــساعدة : ٢٣املــادة   • 
  . التنسيق فيما بني الوكاالت تعزيز؛إنفاذ القانون واملدعني العامني والقضاة

ــادة   •  ــساعدة : ٢٦امل ــةامل ــل خــبري  املوقعي ــساد  يف مــن قب ــدرات  ؛ مكافحــة الف ــاء الق  بن
  .وأصحاب القرار فيها الشركات معوالتدريب على كيفية إجراء التحقيقات املالية 

  التـدريب وبنـاء القـدرات جلميـع    ؛الدروس املستفادة/املمارسات اجليدة: ٣١املادة    • 
 التحقيقــات املاليــة ومــصادرة بــشأن إنفــاذ القــانون واملــسؤولني القــضائيني ظفيمــو

ــودات ــياغة التـــشريعاملوجـ ــساعدة ات؛ صـ ــة واملـ ــودات تتبـــع بـــشأن املوقعيـ  املوجـ
  .صادرة على أساس القيمة واإلثراء غري املشروعوامل

؛ املوقعيـــة املـــساعدة ؛بنـــاء القـــدرات ؛ تـــشريعات منوذجيـــة : ٣٣ و٣٢املادتـــان   • 
  .وضع خطة عمل تنفيذية: أيضاً ٣٣للمادة ونموذجية؛ الترتيبات ال/تفاقاتاال

 وضـع  املوقعية؛الدروس املستفادة؛ املساعدة    / اجليدة املمارسات: ٣٥ و ٣٤ن  ااملادت  • 
  .تشريعات منوذجية: أيضاً ٣٤للمادة و؛ يةخطة عمل تنفيذ

 القـدرات لوكـاالت      بنـاء  يـة؛  خطة عمـل تنفيذ    وضع املوقعية؛املساعدة  : ٣٦املادة    • 
  .إنفاذ القانون

  . اجملرمني من جانبتعاونال تشجيع  الرامية إىلتدابريالقوانني وال: ٣٧املادة   • 
  .يةالدروس املستفادة؛ وضع خطة عمل تنفيذ/املمارسات اجليدة: ٣٨املادة   • 
  . بناء القدرات؛الدروس املستفادة/املمارسات اجليدة: ٣٩املادة   • 
 .الدروس املستفادة؛ تشريعات منوذجية/املمارسات اجليدة: ٤١املادة   • 

  
      الدويل التعاون: الرابع الفصل  - ٣  

    االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  - ١- ٣  
 مكافحــة  الثنائيــة واملتعــددة األطــراف، مبــا يف ذلــك اتفاقيــةا ليــسوتو أن تطبــق معاهــداهتتــستطيع
وقد تعاونت ليسوتو على أساس املعاملة باملثـل يف         .  الدويل ، لتقدمي وتنفيذ طلبات التعاون    الفساد

خططات الكومنولث بشأن املساعدة  مب ليسوتووتلتزم. حالة عدم وجود معاهدة يف حالة واحدة     
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النائـب العـام هـو الـسلطة        و). خمطـط لنـدن   (وتـسليم اجملـرمني     ) هـراري  خمطـط (القانونية املتبادلـة    
  .املركزية للتعاون الدويل

التفصيل يف توفري املساعدة القانونيـة املتبادلـة وتـسليم اجملـرمني            ب تقييم ممارسة ليسوتو     وقد تعذر 
 أي عــنبيانــات ال تــوفريف قــضايا الفــساد، وذلــك بــسبب قلــة عــدد الطلبــات الــواردة، وعــدم   

  .، وعدم وجود نظام جلمع البياناتتفضطلبات ُر
  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ املواد (اجلنائية إلجراءاتا نقل عليهم؛ احملكوم األشخاص نقل اجملرمني؛ تسليم    
 تسليم اجملرمني يف املعاهدات واالتفاقات الدولية الـيت ليـسوتو طـرف فيهـا وقـانون                مسألة تعاجل

 تنيدخلت ليسوتو يف معاهـد     وقد   .األساس التعاهدي مطلوب  و ؛١٩٦٧اجملرمني اهلاربني لعام    
 االتفاقيـة األسـاس   اعتبـار ، وميكـن  )٢٠٠١ وجنـوب أفريقيـا،   ٢٠٠٣الصني، (تسليم اجملرمني  ل

  .القانوين للتسليم
 ؛ بــه مبوجــب معاهــدة  مــسموحاً ذلــكليــسوتو تــسليم اجملــرمني مــن مواطنيهــا إذا كــان  وجتيــز 

مبوجـب  مطلوبـة   التجـرمي  زدواجيـة او. يسوتو املالحقـة القـضائية الفعالـة   ل  تضمن خالف ذلك و
خـذ  تيو.  ليـسوتو   الـيت أبرمتـها    م اجملـرمني   من قانون اجملـرمني اهلـاربني ومعاهـدات تـسلي          ٥املادة  

  عليـه  اجلـرائم اخلاضـعة للتـسليم ويتطلـب أن يكـون اجلـرم يعاقـب              ة لتحديـد    قائمالقانون هنج   ال
 أو   ليـست كلـها جمّرمـة       اجلـرائم املتـصلة بالفـساد      ومبا أن . دة ال تقل عن سنة واحدة     ملبالسجن  

 اجلـرائم   فـإن جـب قـانون العقوبـات،        سـنة واحـدة يف ليـسوتو، وال سـيما مبو            ملدة يعاقب عليها 
  . ليسوتو يفللتسليم  خاضعةليست كلهايف اتفاقية مكافحة الفساد املدرجة 

جـرائم  علـى أهنـا    ليسوتو، ينبغي أال تعامـل اجلـرائم املتـصلة بالفـساد              اليت أبرمتها  املعاهداتب عمالًو
 نون اجملرمني اهلاربني واملعاهـدات    قاإذ إن   .  يف قانون اجملرمني اهلاربني    غري حمدد  أن هذا    معسياسية،  
  .بيةيالضرلزم ليسوتو بعدم رفض طلبات تسليم اجملرمني املتعلقة باملسائل  ُتذات الصلة

رفض بـ   ملزمـة   ليـسوتو  فإن،  ))١( ٦ املادة(قانون اجملرمني اهلاربني    ل للمعاهدات الثنائية و   وفقاًو
 لألشـخاص حمميـة يف إجـراءات        احلقـوق األساسـية   و.  غرض متييزي  إىلطلب تسليم يستند    أي  
  .تسليم مبوجب تشريعات ليسوتوال
ــل       و ــة قب ــدول الطالب ــشاور املــسبق مــع ال ــى واجــب الت ــسليم اجملــرمني عل  ال تــنص معاهــدات ت

  .رفض التسليم
 اتفاقات أو ترتيبات بشأن نقل األشخاص احملكوم عليهم أو نقل اإلجـراءات             وليس هنالك من  

 . هذا الصدد هناك أي خربة يفليساجلنائية، و
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    )٤٦ املادة(املتبادلة  القانونية املساعدة    
ــانون لــيس هنالــك ــة  منفــصل ق ــة يف املــسائل اجلنائي ــة املتبادل تعتمــد و.  بــشأن املــساعدة القانوني

قائمـة   معاهـدة ثنائيـة      وهنالك.  الثنائية واملتعددة األطراف   اعلى معاهداهت يف هذا الشأن    ليسوتو  
  .د اقترح اعتماد قانون بشأن املساعدة القانونية املتبادلةوق). ٢٠٠١(مع جنوب أفريقيا 

 يف  غري حمـددة   التقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، على الرغم من أهن       ة  زدواجية التجرمي مطلوب  او
مل أي طلبـات واردة و     علـى مـا يبـدو        مل تـرفض ليـسوتو    و. معاهدة ليسوتو مـع جنـوب أفريقيـا       

ميكـن  و. على الرغم من أن الغالبية ظلت معلقة لـبعض الوقـت          ،  الصادرةرفض أي من طلباهتا     ُي
ــة التجــرمي، وإن اتقــدمي املــساعدة غــري القــسرية يف غيــاب    ــة يف مل تكــنزدواجي  هنــاك أي أمثل

  . الواقعيةاملمارسة
ومـع  ،  املطلوبـة  اإلجـراءات  حيثما أمكـن  ، و هتا لقانون ليسوتو ومعاهد   طلبات وفقاً اليتم تنفيذ   و

  . عن ذلكثلة أي أممل تقدم ذلك
ــة هامــة أمــام  الــسرية املــصرفية تــشكل  يبــدو أنال و ــ تقــدمي املــساعدة، ولــن  عقب رفض تقــدمي ي

  .ثنائية ال معاهدة ليسوتومبوجب ضرائبية اجلرائم اليت تنطوي على مسائل بشأناملساعدة 
طلبــات إىل الــسلطة املركزيــة مــن خــالل القنــوات الدبلوماســية أو مــن خــالل  الوينبغــي توجيــه 

يعتمـد اإلطـار الـزمين لالسـتجابة للطلبـات علـى            و. )اإلنتربول(ظمة الدولية للشرطة اجلنائية     املن
  . شائعةاتمدى تعقيد املسألة، والتأخري

  أي الفيديو يف ليسوتو، ومل يكـن هنـاك    بواسطة شهادة   االستماع إىل  يف   جتربة هناك أي    وليس
  .شهادةب  اإلدالءتقدمي أدلة أول نقل السجناء يفجتربة 

 ومـع ذلـك     يف معاهـدة ليـسوتو مـع جنـوب أفريقيـا،             ها حمـددة  أسباب رفض املساعدة وتأجيلـ    و
  .اهلتشاور قبل رفض املساعدة أو تأجيلا اشتراط ال تتناول

 .تبادل املساعدة القانونية طلب بناء علىتاحة للجمهور امل غريالوثائق   توفريميكن عموماًوال 
    

   اخلاصة التحّري أساليب املشتركة؛ التحقيقات القانون؛ إنفاذ جمال يف التعاون    
    )٥٠و ٤٩و ٤٨ املواد(

ــميكــن   منظمــة التعــاون اإلقليمــي بــني رؤســاء   مــن خــالل تعــاونت أنسلطات إنفــاذ القــانون ل
 ليـسوتو عـضو يف    و. )نتربـول إلا (املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية   و الشرطة يف اجلنوب األفريقي   

منائية للجنـوب   إلاجلماعة ا و فريقي املعين مبكافحة غسل األموال    فريق شرق أفريقيا واجلنوب األ    
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ديريـة  وامل. شبكة اجلنـوب األفريقـي املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات            و األفريقي
جلنوب األفريقي ملكافحة الفـساد، والرابطـة       ا حمفل عضو يف    الفساد واجلرائم االقتصادية  ب املعنية

ولـيس لـدى    . ورابطـة سـلطات مكافحـة الفـساد يف أفريقيـا          ساد،  الدولية لسلطات مكافحة الف   
 قائمـة  اتفاقـات تعـاون      الفساد واجلرائم االقتصادية  ب املعنيةديرية  املوال    يف ليسوتو  دائرة الشرطة 

 التواصــل أو التعــاون املــوظفني أو تبــادل  جمــال حمــدودة يفالتجربــة تكانــو. مــع بلــدان أخــرى
  .ة بالفساداملباشر ملكافحة اجلرائم املتصل

ســتكون و. مل جتــر ليــسوتو حتقيقــات مــشتركة أو أســاليب حتــر خاصــة علــى الــصعيد الــدويل  و
 . مقبولة مبوجب مبادئ القانون العاماألساليباألدلة املستمدة من هذه 

    
    نطبق ذلكاحيثما  التنفيذ، اليت تواجه التحّديات  - ٣- ٣  

  :الفساد افحةكالتدابري القائمة مل  التاليةاخلطوات تعزز أن ميكن
ــاربني      •  ــانون اجملــرمني اهل ــديل ق ــامتع ــدات امل و١٩٦٧ لع ــسليم   العاه ــشأن ت ــة ب ثنائي

  مكافحــة الفــساد؛اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة لــضمان االمتثــال التفاقيــة
 مــع االتفاقيــة شــياًاديــد متاجلواملــشاورات اجلاريــة العتمــاد قــانون تــسليم اجملــرمني  

  .موضع ترحيب
 وطلبـات   تبـادل املـساعدة القانونيـة     اعتماد نظام جلمع البيانـات عـن منـشأ طلبـات              • 

، مبـا يف    االسـتجابة املقدمـة   ، و للطلبـات تسليم اجملرمني، واإلطار الـزمين لالسـتجابة        
  .ذلك أي أسباب للرفض

 مبثابـة   مديريـة النيابـة العامـة      لتحديـد النظر فيما إذا كـان مـن شـأن تعـديل القـانون                • 
 يف إنــشاء وحــدة متخصــصة   نظــر أيــضاً والكفــاءة؛ الملركزيــة أن يعــزز  الــسلطة ا

  . تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلةقضاياللتعامل مع 
 الـيت ختـضع     اجلـرائم ، مبا يف ذلـك      االتفاقية اليت تشملها التأكد من أن مجيع اجلرائم        • 

  . السجن فترةىن من تسليم مرتكبيها حبكم احلد األدتستوجبلقانون العقوبات، 
 رائماجلـ لتحديـد   ) زاءاجلـ   مـن  احلـد األدىن  (النظر فيما إذا كان من شأن هنج العتبـة            • 

  . مرونة أكرب لعملية التسليميوفر تستوجب تسليم اجملرمني أن اليت
 استثناء اجلرائم الـسياسية     على حنو أوضح  عاجل  لكي ي تعديل قانون اجملرمني اهلاربني       • 

  .من اتفاقية مكافحة الفساد) ٤ (٤٤ة  مع املادشياًامت
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 اعتبــار وإمكانيــة لتــسليم اجملــرمني وجــود معاهــدةط ارتشــباإبــالغ األمــم املتحــدة   • 
  .اتفاقية مكافحة الفساد األساس القانوين للتسليم

تــسليم بالحقــة املــواطنني حيــث يــتم رفــض التــسليم أو الــسماح  مبلتــزام اال ضــمان  • 
  .الرعايا

 ٤٤املـادة    (ي حكـم قـضائ    إلنفـاذ تسليم  ال إطار قانوين حمدد بشأن      النظر يف اعتماد    • 
  ).من اتفاقية مكافحة الفساد) ١٣(

  . واجب التشاور املسبق قبل رفض التسليمفرض  • 
  .تسليمال كاف إلصدار وتنفيذ طلبات تعاهديالنظر فيما إذا كان هناك أساس   • 
 أولويـة، لتـوفري     ذات، كمـسألة    ةتبادل املـساعدة القانونيـ    اعتماد قانون حمدد بشأن       • 

بكـرة يف   املطـوات   واخل؛  هاوتنفيـذ  طلبـات ال تقـدمي قدر أكرب من اليقني القـانوين يف        
  .هذا االجتاه موضع ترحيب

 وفر أساسـاً  تـ   واحدة لتبـادل املـساعدة القانونيـة        معاهدة ثنائية  تالنظر فيما إذا كان     • 
إلصدار طلبات املـساعدة    ) طرافباإلضافة إىل معاهدات متعددة األ     ( كافياً قانونياً

 للمـساعدة القانونيـة املتبادلـة     تعـديل املعاهـدة الثنائيـة       و؛  هاوتنفيـذ  القانونية املتبادلـة  
  . االتفاقية معشياًاكما هو حمدد، مت

 تتـورط فيهـا  لجرائم اليت بالنسبة ل بشأن املساعدة القانونية املتبادلة   حتديد املتطلبات     • 
املــساعدة القانونيــة   ميكــن مــن أجلــها تــوفرياض الــيت، واألغــرة اعتباريــشخــصيات

  .املتبادلة
 والتعــاون  تلقائيــاًتبــادل املعلومــاتخبــصوص إضــفاء الطــابع الرمســي علــى التــدابري    • 

  . والسجالت املاليةاملصارف الذي يتناول
  واختـاذ التـدابري  ٤٦ مـن املـادة   ٩إضفاء الطابع الرمسي على التدابري الواردة يف الفقرة     • 

  . مثالًاملشار إليها يف املمارسة العملية، يف شكل مبادئ توجيهية للسلطات
 شهادة أوبــ لــإلدالء يف اخلــارج وهــم تعــويضتأكــد مــن حــصول الــسجناء علــى ال  • 

ــدمي ــةتق ــن       و.  أدل ــم م ــسجناء وغريه ــل ال ــى شــروط نق ــابع الرمســي عل إضــفاء الط
ــساعدة   ــرات (األشــخاص لتقــدمي امل ــادة  ٢٧ و١٢-١٠الفق  مبوجــب) ٤٦ مــن امل

  .القانون واملعاهدات
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 لتقــدمي املــساعدة القانونيــة املتبادلــةإخطــار األمــم املتحــدة باســم الــسلطة املركزيــة    • 
 مبوجـب طلبـات   ال إلحالة إنشاء آليات     على رمسياًالعمل  قبولة للطلبات، و  امللغة  الو

  .القانون واملعاهدات
لـواردة والقـانون الواجـب      لطلبـات ا  اإضفاء الطابع الرمسـي علـى متطلبـات حمتـوى             • 

  . القانون واملعاهداتمبوجبطلبات الالتطبيق وأي إجراءات مطلوبة لتنفيذ 
شهادة بالفيـديو يف    بـ  لـإلدالء القـانون واملعاهـدات     يف  أي متطلبات    النظر يف حتديد    • 

  . األدلةوإحالةليسوتو ألغراض االستماع إىل الشهود 
املـساعدة   لطلبـات    اسـتجابة ألدلـة الـواردة     حتديد القيود املفروضـة علـى اسـتخدام ا          • 

 حتديـد   وكـذلك  أدلة الـرباءة؛      عن  الكشف  فيها  جيب أحوال وأي   القانونية املتبادلة 
  .اخلصوصيةمتطلبات 

  . القانون واملعاهداتمبوجبإضفاء الطابع الرمسي على أسباب رفض املساعدة   • 
، وأي ضــرائبيةائل  اجلــرائم الــيت تنطــوي علــى مــسيف رفــض املــساعدة حتديــد عــدم  • 

  . القانون واملعاهداتمبوجبلرفض أو التأجيل، لأسباب 
 لألطــر الزمنيــة املطلوبــة واعتمــاد   علــى وجــه الــسرعة وفقــاً اشــتراط تنفيــذ الطلبــات   • 

  .علقةاملطلبات ال حالة  بشأن على االستفسارات من الردالسلطاتمتكن إجراءات 
ة للتــشاور قبــل رفــض املــساعدة أو مارســاملوضــع شــرط يف القــانون واملعاهــدات و  • 

  .هاتأجيل
العامـة   كوميـة احلوثـائق   ال وتوفري   املساعدة القانونية املتبادلة  تكاليف   ترتيبات تناول  • 

  .غري العامةو
التنـسيق بـني    : املـساعدة القانونيـة املتبادلـة، منـها        بشأن  عن حتديات  ليسوتوأبلغت    • 

املـساعدة القانونيـة     تتنـاول  اتومعاهـدات وإجـراء    الوكاالت، وعدم وجود قانون   
  .قدرة والتدريب واملواردوحمدودية ال؛ املتبادلة

 نقـل اإلجـراءات     ه يف  الـيت تواجَـ     التحـديات   هـي مـن    عدم كفايـة التـدابري القانونيـة        • 
  .اجلنائية

 ، مـن االتفاقيـة   ٤٨ مـع املـادة   شـياً ا متةتعزيز التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون مباشـر        • 
 ؛ وتبــادل املعلومــات والتعــاون املباشــر يف التحقيقــات التواصــليل وال ســيما لتــسه

  .وتشجيع التعلم ومواصلة التدريب وتبادل املوظفني
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 األدلــة مقبوليــة التحقيــق اخلاصــة ولتنــاول أســاليبالنظــر يف اعتمــاد تــدابري قانونيــة   • 
  .هااملستمدة من

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

 
  : على حنو أكملالتفاقيةا تنفيذ على ليسوتو أن تساعد أشكال املساعدة التقنية التالية من شأن
تـسليم اجملـرمني    ل قـانون    وضـع  ؛برامج بناء القدرات والتـدريب للقـضاة      : ٤٤ املادة  • 

  .معاهدات منوذجيةو
  .وذجيةمن بناء القدرات؛ تشريعات ومعاهدات: ٤٦املادة   • 
  .ومعاهدات منوذجية املشورة القانونية؛ تشريعات: ٤٧املادة   • 
  . الدعم التقين؛الدروس املستفادة/املمارسات اجليدة: ٤٨املادة   • 
  . بناء القدرات؛الدروس املستفادة؛ اتفاقات منوذجية/املمارسات اجليدة: ٤٩املادة   • 
  .تفاقات منوذجيةا/ املشورة القانونية؛بناء القدرات: ٥٠املادة   • 

 

  


