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    خالصة وافية  -ثانيًا  
    إسواتيين    

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

وأودعت  ،٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٥عت إسواتيين على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف وقَّ
  .٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٤صك تصديقها عليها لدى األمني العام لألمم املتحدة يف 

ــــُتعرض تن ــــنة الرابعة من دورة وقد اس ــــواتيين للفصــــلني الثالث والرابع من االتفاقية يف الس فيذ إس
 ٢٠١٦نيســــان/أبريل  ١٢االســــتعراض األوىل، وُنشــــرت خالصــــة وافية لذلك االســــتعراض يف 

)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.38 ،(رير القطري الكامل.إىل التق إضافًة  
من قانون إسواتيين  اأساسيًّاالتفاقات الدولية اليت تقبلها إسواتيين وتصدق عليها جزءًا ال تشكل و

  ) من الدستور).١( ٢٣٨الربملان يف القانون (املادة  يشترعهابعد أن  الداخلي إالَّ
مكافحة الفســـاد،  مفوضـــيةوتشـــمل املؤســـســـات الرئيســـية املعنية مبنع ومكافحة الفســـاد ما يلي: 

الشــــــرطة امللكية إلســــــواتيين، ووحدة  وجهازحقوق اإلنســــــان واإلدارة العمومية،  ومفوضــــــية
ــــــتخبار ية، ومكتب مراجع احلســـــــابات العام، ومكتب ال اتاالس ملال ئة تنظيم  نائبا العام، وهي

ة، وجلنة اخلدمة ومية، واللجنة الربملانية للحسابات العموميالعم اتمية، ومدير النياباملشتريات العمو
  القضائي. جلهازاملدنية، واملنتدى الوطين ملكافحة الفساد، وا

ويشـــمل اإلطار القانوين الوطين ملكافحة الفســـاد ما يلي: الدســـتور، وقانون منع الفســـاد، وقانون 
، وقانون (منع) غســـل األموال العموميةالعمومية، وقانون اخلدمة  ، وقانون إدارة األموالاالشـــتراء

  اجلنائية. واألدلةومتويل اإلرهاب، وقانون منع اجلرمية املنظمة، وقانون اإلجراءات 
سواتيين طرف يف عدة اتفاقات  التعاون الدويل. وهي تسهم يف بو هاومنع ،كافحة اجلرميةمب تتعلقوإ

لدو عاون اإلقليمي وا ما من خالل املشـــــــاركة يف املؤمترات واالجتماعات تعزيز الت ــــــي يل، وال س
صلة، مبا في شأة يف إطار االتفاقية. كما أن  هاواملنتديات ذات ال مكافحة  مفوضيةاألفرقة العاملة املن

 إسواتيين املعنية الفساد عضو يف مركز مكافحة الفساد يف الكومنولث األفريقي. وتتعاون سلطات
  نتربول).املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإل منهاآليات وشبكات خمتلفة،  اللمن خإنفاذ القانون ب

    
    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  
    )٦و ٥(املادتان سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

وأعدت خطة  ،االســـتراتيجية الوطنية الشـــاملة ملكافحة الفســـاد ٢٠٠٧اعتمدت إســـواتيين يف عام 
االستراتيجية. وتتخذ االستراتيجية هنجا تلك إطارا لتنفيذ  توفرالوطنية ملكافحة الفساد، اليت العمل 

 اجلهات ذاتمشوليا وتشجع مشاركة املجتمع املدين ووسائط اإلعالم واألوساط األكادميية وسائر 
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صلحة. وتعمل  ضيةامل ساد  مفو ستراتيجية. وقد لأمانة كمكافحة الف شئتنفيذ اال املنتدى الوطين  أن
ؤه إىل القطاعني العام واخلاص واملجتمع املدين ينتمي أعضــاالذي ، ٢٠٠٧ملكافحة الفســاد يف عام 

الوطنية. وقد كان  العمل تيســــري تنفيذ االســــتراتيجية الوطنية وخطة من أجلووســــائط اإلعالم، 
  املنتدى الوطين خامًال لسنوات عدة.

وحتدد االســتراتيجية بوضــوح النواتج واملخرجات واألنشــطة املطلوب تنفيذها ومؤشــرات األداء، 
االســـــتراتيجية حتديدًا  عن تنفيذ حتدد اجلهات املســـــؤولة للتنفيذ وال يةطر الزمنحتدد األ ولكنها ال

والرصــــد  والتنســــيقآلية فعالة للرقابة  وجود عدملعدم وجود ســــياســــة متكينية، ول ًانظرو. كافيًا
عن جزئيا (أي تشـــريعات بشـــأن املبلغني  إالاالســـتراتيجية  مل تنفذ ،والتقييم وال موارد خمصـــصـــة

  لعدة كيانات عمومية). قواعد أخالقية ومدونةملخالفات ا
توفري إطار لتنفيذ  يرئيســال هوضــعت إســواتيين مشــروع ســياســة وطنية ملكافحة الفســاد هدف كما

  الوطنيتني. العمل االستراتيجية وخطة
  كافحة الفساد.مب تتعلق واعتمدت إسواتيين أيضًا استراتيجيات مواضيعية خمتلفة تتضمن عناصر

اعتماد القوانني وتعديلها، أنشـــــأت  جانب لت إســـــواتيين جهودا يف جمال منع الفســـــاد. فإىلوبذ
الفســـاد  مفاهيمإســـواتيين املنتدى الوطين ملكافحة الفســـاد، وأجرت اســـتقصـــاءين وطنيني بشـــأن 

شأت، وأ٢٠١٧و ٢٠١٠عامي  يف مكافحة الفساد. وقد نظمت  مفوضيةآلية إلكترونية إلبالغ  ن
واخنرطت يف محالت  ،دورات تدريبية يف جمال مكافحة الفســـاد موجهة لقطاعات خمتلفة املفوضـــية

  توعية إعالمية.محالت و دعائية وقائية
العام يف إسواتيين، فليست  نائبكتب الضمن إطار مصالح القوانني إل مفوضيةوبالرغم من وجود 

نع ملقييمات منتظمة ملدى كفاية الصــــــكوك القانونية والتدابري اإلدارية هناك تدابري كافية إلجراء ت
  الفساد ومكافحته.

قانون منع الفساد وبدأت عملها يف  قتضىمب ٢٠٠٦مكافحة الفساد يف عام  مفوضيةوقد ُأنشئت 
ساد امل٢٠٠٨عام  ضية. ويكلف قانون منع الف شمل وظائف وقا فو يف القطاعني  َتوَعويَّة يةئمبهام ت

ستقالل ذلك أن مع). و١٠العام واخلاص (املادة   هناك، فال يبدو أن فوضيةامل يةالقانون ينص على ا
املادية و املالية اردللمو املفوضــية رافتقاإىل  إضــافًة ،يةالعملتها يف املمارســة الســتقاللي كامًال ًاضــمان

  الكافية. والبشرية
سندومع أن الدستور  ضًا  ي سان واإلدارة  ملفوضيةأي ساد، مب تتعلق والية العموميةحقوق اإلن نع الف

أداء هذه الوالية بنشــــــاط. بتنفرد، من الناحية العملية،  هي اليت مكافحة الفســــــاد مفوضــــــيةفإن 
ة وهيئة وميالعم اتالنيابمنها جهاز مدير يف مكافحة الفســــاد، تشــــارك  أخرى عدة أجهزة  وهناك

  .اإليرادات العموميةلحسابات وهيئة العام ل راجعاملتنظيم املشتريات العمومية ومكتب 
عنوان هيئتها أو هيئاهتا وقد ذكرت إســــواتيين بالتزامها بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة باســــم و

  نع الفساد.ملأن تساعد الدول األخرى على وضع وتنفيذ تدابري  ميكناليت 
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القطاع العام: مدونات قواعد السلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

املوظفني العموميني وترقيتهم ونقلهم وإهناء خدمتهم وصــرفهم الصــالحيات املتعلقة بتعيني  ُأســندت
ـــتور)،  ١٨٧(املادة إىل جلنة اخلدمة املدنية من اخلدمة ورقابتهم التأديبية  صـــفة بتعمل اليت من الدس

. ومينح املوظفون ١٩٦٣جلنة اخلدمة املدنية لعام وختضـــع للوائح التنظيمية ) ٢٢ بنداســـتشـــارية (ال
غري أن  .))٣( ٢٥ بند(ال العاملني يف اخلدمةعلى األشــخاص غري  وية يف التعينيأولاملؤهلون عموما 

  عاجلة املظامل املتعلقة بذلك.ملمعايري مفصلة للتعيني والترقية وال آلية  ُترسيال  لوائحتلك ال
شواغر ( ، حسب تقديره، أن ُيعلنوجيوز ملجلس اخلدمة املدنية لء وفيما يتعلق مب .))٤( ٢٤ البندعن ال

الترقية، ينبغي لرئيس اإلدارة أن يوصــي املجلس بأحد املوظفني. وال يلزم  من خاللالوظائف الشــاغرة 
  ).٢٨ البند( ى بهغري موص املوظف الكبري املؤهلما يكون عند لة لذلك إالَّصَّمفتقدمي أسباب 

  معرضة للفساد. ماهية املناصب اليت تعتربإسواتيين  تبنيومل 
جدوق ــــــواتيين  ية، اد اعتمدت إس ملدن ندول ملرتبات موظفي اخلدمة ا ــــــت عة الوظائف  تس إىل طبي

  وإىل مؤشرات أخرى، مثل املستوى املعيشي وأجور العمل يف القطاع اخلاص. ووضعيتها
بضــــــمان متتع املوظفني العموميني العمومية إدارة تنمية املوارد البشــــــرية التابعة لوزارة اخلدمة تكلَّف و

  كافحة الفساد.مب وأزاهة النب تتعلق صراعن تشملالربامج التدريبية ال  . بيد أنَّواملالئمة ارات الكافيةبامله
ــــــتور (املادة  ) وقانون احلكومة ٣١(املادة  ٢٠١٣ت لعام ابا) وقانون االنتخ٩٦ويتضــــــمن الدس

جمالس املدن. جالس البلدية وامللعضــــــوية الربملان و معيَّنة للترشــــــحمعايري  ١٩٦٩احلضــــــرية لعام 
نة ملادة ب مشــــــمولجبرم  املوظف وتشــــــكل إدا ، قانون االنتخابات) ٣١قانون منع الفســـــــاد (ا

 إذا ألهلية، إالَّل ُمســـِقطًا(و)، قانون احلكومة احلضـــرية) عامال  ١٠(املادة  ةســـدامبمارســـات ف أو
  أو أكثر على تلك اإلدانة. سنوات مخُس تنقضا

سواتيين. وينص قانون  سية يف إ سيا  على أنَّ ٢٠١٣االنتخابية لعام  النفقاتوليست هناك أحزاب 
سجل سؤول عن إدارة  أمني  االنتخابية واإلشراف عليها.  النفقاتجلنة االنتخابات واحلدود هو امل

 يف أي انتخابات، على نظام للمســــــاءلة بشــــــأن األموال بعُد مل يطبق ، الذيهذا القانونينص و
 ر بعُدصَدوحيدد جزاءات. ومل ُت معيَّنة ممارسات انتخابية املستخدمة يف احلمالت االنتخابية، وحيظر

  ).٥االنتخابية (املادة نفقات اليت تعني احلدود القصوى لل اللوائح التنظيمية
ل من خال يف املقام األولزاهة واألمانة واملســؤولية لدى موظفيها العموميني، وتشــجع إســواتيين الن

شريعات  صاح عن املوجوداتالت صة باإلف صاحل، وجتنُّ العمومية، ومحاية األموال اخلا ضارب امل ب ت
  زاهة ومكافحة الفساد.بشأن الن والتثقيفإىل محالت التوعية  إضافة

انتهاك هذه من شــأن و القيادات. الفصــل الســادس عشــر من الدســتور مدونة قواعد ســلوك وُيرســي
). ٢٤٢(املادة  شــغلهاألهلية ل إســقاطالعمومي أو املنصــب املدونة أن يؤدي إىل الفصــل أو الطرد من 

)، اليت حتظر على ٥مدونة قواعد ســـلوك املوظفني العموميني (املادة  وميةويتضـــمن قانون اخلدمة العم
هبا  فاظ  يا أو االحت هلدا ها تلقي ا حتديدهلم ما مل يؤذن املوظفني العموميني مجلة أمور، من . ًابذلك 



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.8 
 

V.19-09573 5/16 
 

املشاركني يف عمليات االشتراء معايري سلوكية للموظفني العموميني االشتراء، بدوره، قانون  ُيرسيو
يف  واردتني). وال تنص أي من املدونتني ال٦٠(املادة واملعينني يف وظائف ســـــياســـــية حمددة تتعلق به 

  يف حال انتهاكهما. ُتتَّخذابري تأديبية أو تدابري أخرى على تد االشتراءوقانون  وميةقانون اخلدمة العم
سلوك   واإلفصاح عن املوجوداتأحكامًا بشأن تضارب املصاحل  القياداتوتتضمن مدونة قواعد 

) ٢٧) وقانون منع الفســاد (املادة ١٥(املادة  العموميةقانون اخلدمة  ُيرســي). وباملثل، ٢٤٠  (املادة
ـــتراءوقانون  موظفني العموميني باإلفصـــاح عن تضـــارب املصـــاحل أو للالتزامات  )٦٠(املادة  االش

بشأن ما يشكل تضاربا يف املصاحل  واضحًا ما إذا كانت هناك توجيهات كافية غري أنه ليسبه. جتنُّ
حلداثة عهد هذه التشــــــريعات.  ًا، نظرذلك التضــــــارب التوعية بااللتزام باإلبالغ عنبشــــــأن أو 
يمي شامل لإلفصاح عن تضارب املصاحل ومعاجلته يقيد قدرة إسواتيين فإن غياب إطار تنظ ،مث  ومن

اإلفصــــاح عن املوجودات متطلبات  كما أن. املصــــاحلال ملتطلبات اإلفصــــاح عن على التنفيذ الفعَّ
زال ي  اللمدونة لل ديعلتقانون قواعد سلوك القيادات غري معمول هبا، ومثة مشروع مدونة  مبقتضى

  ).أدناه )٥( ٥٢(انظر املادة  ٢٠١١معلقا منذ عام 
 مفوضـــيةإبالغ  واجبقانون منع الفســـاد على أي شـــخص يشـــغل "منصـــبًا ذا ســـلطة"  ويفرض

). وبالرغم من عدم وجود آليات إبالغ داخلية، ٤٩املعامالت الفاسدة (املادة  عنمكافحة الفساد 
تنظيم املشتريات العمومية  مكافحة الفساد وهيئة منها مفوضيةفقد أنشأت سلطات خمتصة خمتلفة، 

ها الشــــــرطة، خطوطًا هاتفية جمانية لإلبالغ عن اجلرائم، مبا في وجهاز العموميةاإليرادات وهيئة 
 دونللموظفني العموميني. وميكن اإلبالغ لعامة الناس و جرائم الفساد. ومجيع هذه القنوات متاحة

  الكشف عن هوية املبلغ.
)، وحيدد أيضــا قواعد وشــروط تعيني القضــاة ١٤١القضــاء (املادة  يةاســتقاللوينص الدســتور على 

). وتتمتع املحكمــة العليــا بواليــة ١٥٨و ١٥٤و ١٥٣(املواد  وفصــــــلهم من اخلــدمــةومؤهالهتم 
رئيس القضــــاة  ويقوم). ١٤٨أخرى (املادة  احتكاميةاإلشــــراف على املحاكم وعلى أي ســــلطة 

  ).١٤٢القضائي (املادة  عمل اجلهازعمليات التفتيش على ب
وأنشـــأ الدســـتور أيضـــًا جلنة اخلدمات القضـــائية، اليت تنهض جبملة وظائف، منها إســـداء املشـــورة 

باجلهاز للحكومة بشأن كيفية تعزيز إقامة العدل، وهي تتلقى وتعاجل التوصيات والشكاوى املتعلقة 
املوظفني العموميني ســائر العامة و النياباتاملشــورة إىل امللك بشــأن تعيني مدير  ســدي، وُتالقضــائي

  ).١٦٠ما ينص عليه الدستور (املادة حسب عزهلماآلخرين وتأديبهم و
بأحكام مدونة قواعد سلوك أيضًا العامة ونائبه  اتويلتزم القضاة ووزير العدل ونائبه، ومدير النياب

ويشـــارك  .اإلفصـــاح عن املوجوداتخيضـــعون لألحكام اخلاصـــة بتضـــارب املصـــاحل وات، والقياد
  تدريبهم العام. ضمن إطارالقضائية  زاهةوالن األخالقيات على التدرُّبالقضاة أيضًا يف دورات 

زاهة ومنع فرص الفســاد يف أوســاط أعضــاء الن تدعيموقد اختذت إســواتيين بعض التدابري من أجل 
ـــيالقضـــائي. وُي الذي ال ميثل جزءًا من اجلهاز النيابة العامة، جهاز ـــروط  رس ـــتور قواعد وش الدس
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ب يا ملادة  اتتعيني مدير الن خدمته (ا عامة ومؤهالته وإهناء  مل ).١٦٢ال عامني دَّوتنطبق على ا عني ال
  املنطبقة على موظفي اخلدمة املدنية.احلكومية  لوائحة والوميأحكام قانون اخلدمة العم أيضًا

    
    )٩ات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة املشتري    

. وينشئ هذا القانون هيئة االشتراءا للمشتريات العمومية خاضعًا لقانون نظامًا مركزيًّ إسواتيينتتبع 
هيئة مستقلة مسؤولة عن السياسات العامة والتنظيم واالشراف والتطوير كتنظيم املشتريات العمومية 

 االشــــتراء). وينشــــئ قانون ٩العمومي (املادة  االشــــتراءات ونشــــرها يف جمال املهين وإدارة املعلوم
). ٢٥باعتباره الســــلطة العليا للحصــــول على املوافقات (املادة  ةاحلكومي املناقصــــاتجملس  أيضــــًا

  اجلهات املشترية.على مستوى  ناقصاتجمالس امل القانون أيضًا يفوِّضو
على مجيع املشــتريات احلكومية، فيما عدا املشــتريات املتعلقة بالدفاع  االشــتراءوتنطبق أحكام قانون 

). وجيوز هليئة تنظيم املشتريات العمومية أيضًا أن تسمح ببعض االستثناءات ٤أو األمن الوطين (املادة 
  ).٦يف ظروف حمدودة (املادة 

قانون  ــــــتراءوينص  ــــــتراء على حنوعملمجيع  جترى على أن االش ية  يات االش عال يعزز الوفر والف
 االشـــتراء ). وتشـــمل طرائق٣٨القيمة (املادة ردود نصـــاف والتنافس ووالشـــفافية واملســـاءلة واإل

لســلع واألشــغال واخلدمات غري االســتشــارية، وطلبات بشــأن ااملفضــلة تنظيم مناقصــات مفتوحة 
إال إذا  اســتخدامهافال ينبغي  ،ئق األخرىبشــأن اخلدمات االســتشــارية. أما الطرا مقترحاتتقدمي 

  ).٤٢طريقة بديلة (املادة  استخدامتفي بشروط  عملية االشتراءكانت 
طرائق  لتقريرالعمومي (مبا يف ذلك  االشتراء لوائحإىل  ُتحيل االشتراءمواد قانون  كثريًا من ومع أنَّ

نظمة من هذا القبيل، مما يؤثر أي أتصــــــدر حىت اآلن  فلم)، العتبات حتديدو االشــــــتراء وإجراءات
  .االشتراءما على تنفيذ قانون  بقدر

، ترسل اجلهة . ومن مثمن جانب السلطة املختصة بإصدار املوافقات إرساء العقود وتتَّخذ قرارات
 وقعمإشعارًا يتضمن مجيع املعلومات ذات الصلة وتنشره على  مي العطاءاتاملشترية إىل مجيع مقدِّ

  ).٤٥(املادة العمومية الشبكي اخلاص باملشتريات  احلكومة
 عملية االشـــــتراء وجيوز هليئة تنظيم املشـــــتريات العمومية أن تعلق مشـــــاركة مقدم العطاء أو املورد يف

  ).االشتراءقانون  من ٥٦عطاءات (املادة التقدمي العمومي، مبا يف ذلك بسبب ممارسات فاسدة تتعلق ب
شئ هيئة حتكيم جانب وإىل  شتريات العمومية أن تن ستقلة، ميكن هليئة تنظيم امل جلنة االستعراض امل

ساس  شكوى تتعلق بعملية  ظريفعلى أ شأت منازعة أو  صةكلما ن قانون  من )٣( ٥٠(املادة  مناق
  اضا إداريا. )، وميكن أن جتري املحكمة العليا استعراالشتراء

االشــتراء  )، ينظم قانون٦٠ســلوكية ملوظفي املشــتريات العمومية (املادة  وإىل جانب إرســاء معايري
ملصــــاحل من جانب أعضــــاء جملس إدارة هيئة تنظيم املشــــتريات العمومية اعن  إجراءات اإلفصــــاح
علق بتعزيز ). وال توجد تدابري إضــــــافية فيما يت٣٠و ١٧(املادتان  املناقصــــــاتوأعضــــــاء جمالس 

  متطلبات اختيار موظفي املشتريات أو تدريبهم.
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جملس إدارة هيئة تنظيم املشـــتريات العمومية ملدة ثالث ســـنوات قابلة للتجديد مرة  ن أعضـــاُءوُيعيَّ
هذه املناصـــــب ذوي  شـــــاغلو). وجيب أن يكون ١٣ضـــــمن التناوب (املادة ي وعلى حنوواحدة، 
  مناسبني. وجتربةتدريب 

ـــنوية بعد التشـــاور مع األجهزة احلكومية، وتعرضـــها على  ـــواتيين الس وتعد وزارة املالية ميزانية إس
الربملان لكي يوافق عليها. وتنشر امليزانية على املوقع الشبكي الرمسي للحكومة يف نفس يوم عرضها 

العمومية  الكياناتعلى الربملان. وتشـــرف وزارة املالية على تنفيذ امليزانية الســـنوية وترصـــد التزام 
  العمومية. األموالقانون إدارة  مبا يتوافق معالعمومي  التمويلمبتطلبات 

وكذلك مسؤولية إدارة النظام  ،ويتوىل املحاسب العام مسؤولية جتميع احلسابات احلكومية وإدارهتا
ـــبة. وجيوز للمحاســـب العام أيضـــًا أن يفتش  التمويلاحلكومي إلدارة معلومات  العمومي واملحاس

  العمومية). األموالقانون إدارة  من )٣( ١٠(املادة  والكيانات العموميةمجيع املكاتب احلكومية 
على مســـتوى  ومراجعة احلســـابات العمومية على إعداد تقارير ســـنوية األموالوينص قانون إدارة 
احلســابات الســنوية املوحدة إعداد املحاســب العام  ويتوىل. وميةالكيانات العماحلكومة ومســتوى 

الربملان عن  إىلبدوره التقارير السنوية املعتمدة  يقدملحسابات، الذي العام لراجع املويعرضها على 
  العمومية). األموالقانون إدارة  من ٨٧طريق وزارة املالية (املادة 

ــابات، تنشــر و زارة املالية احلســابات احلكومية الســنوية، وآراء وعقب إصــدار تقرير مراجعة احلس
ملايل  . وُتلزمُ على املوقع احلكومي الرمسي مراجع احلســـــــابات والتقرير الســــــنوي عن األداء غري ا

العمومية واملنشــــآت احلكومية أيضــــًا بإعداد تقارير ســــنوية عن األداء املايل وغري املايل،  الكيانات
  عة.مشفوعة بالبيانات املالية املراَج

ويتوىل مكتب مراجع احلســابات الداخلي التابع لوزارة املالية مســؤولية ضــمان كفاية وفعالية نظم 
  املراقبة. وقد استحدث املكتب إطارًا إلدارة خماطر منشآت القطاع العام.

 عموميمنصـــــب  شـــــاغلالعمومية املســـــؤولية اجلنائية والتأديبية ألي  األموالوحيدد قانون إدارة 
يف حال عدم احتفاظه مســـــؤولية املوارد احلكومية أي شـــــخص آخر يتوىل  ومي أوموظف عم أو

عدم تســجيلها أو  جيب معلوماتبصــورة غري مشــروعة  إتالفهأو  إخفائه بالســجالت املناســبة، أو
  ).١٠٨و ١٠٧(املادتان  القانون مبقتضى ذلكلتعليمات الصادرة امتثاله ل

    
    )١٣و ١٠(املادتان إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع     

ــــــت هناك  حيد من قدرهتم على  ممااملعلومات،  إىلالناس  وصــــــولحتكم  لوائح تنظيمية معينةليس
على  لمشروع قانون بشأن احلق يف احلصو ومثةالعملية. يف املمارسة الوصول إىل تلك املعلومات 

  ه على الربملان.عرُض ينتظراملعلومات 
سواتيين بعض اخلطوات  سهيل توفري اخلدمات لوقد اختذت إ سيط اإلجراءات اإلدارية وت ، العموميةتب

الشـــبكي  ةاحلكوموميثاق للخدمات الوزارية. ويتضـــمن موقع  للخدمات الوطنيةاعتماد ميثاق  منها
املباشـــــر. احلاســـــويب باالتصـــــال  املتاحة اخلدمات احلكومية اإللكترونية شـــــبكية تتناولصـــــفحات 

  منها مل ُيشغل بعد. كثريًا  ولكن
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إحصـــاءات وتقارير ســـنوية عن تنشـــر مكافحة الفســـاد،  منها مفوضـــيةعدة مؤســـســـات،  وهناك
مكافحة  شــــرعت مفوضــــيةمن تلك التقارير ال يتناول خماطر الفســــاد. وقد  يًّاأ ولكنأنشــــطتها؛ 

ساد يف إطار  ساد يف إجراء تقييمات ملخاطر الف ا منها ولكن أيًّ، كيانات القطاعني العام واخلاصالف
  مل يوضع يف صيغته النهائية.

  .به واختذت إسواتيين تدابري لتعزيز مشاركة املجتمع يف منع الفساد ومكافحته ولتوعية الناس
ة لاملقدمة من جهات مغفالتقارير ها ، مبا فية بالفساداملتعلق مكافحة الفساد التقارير مفوضيةوتقبل 

 حســــبمااخلطوط اهلاتفية املجانية والربيد اإللكتروين  ، منهااهلوية، من خالل قنوات اتصــــال خمتلفة
  كر أعاله.ُذ
    

    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
القطاع اخلاص توعوية يف إطار كيانات مكافحة الفساد مبهام وقائية و مفوضيةقانون منع الفساد  يكلف

اإلبالغ عن املعامالت الفاســدة يف  واجبع القانون ). ويوســِّ ١٠القطاع العام (املادة وكذلك كيانات 
  ).٤٩يف القطاع اخلاص (املادة معينة مناصب الذين يشغلون األشخاص  ليشملالقطاع اخلاص 

، الذي أنشــأ مكتب أمني ٢٠٠٩وفقا ألحكام قانون الشــركات لعام  وجيري تســجيل الشــركات
). ويتوىل أمني الســجل مجع معلومات عن هوية األعضــاء واملديرين، ولكن ليس ٤الســجل (املادة 

وألجهزة لناس ا لعامةتلك املعلومات تتاح للشـــــركات املســـــجلة. و االنتفاعينياملالكني  هوية عن
  ).٨نفاذ القانون (املادة إ

) االحتفاظ بالســجالت املحاســبية واإلفصــاح عنها. ٢٦٤إىل  ٢٤٥وينظم قانون الشــركات (املواد 
 ُتشـــعر أمني)، وأن ٢٣٢ينبغي للشـــركات أن تعني مراجعني للحســـابات (املادة  وعالوة على ذلك،

ية البيانات املالمشفوعة بالعائدات السنوية،  كشوف) وتودع لديه ٢٣٧السجل بذلك التعيني (املادة 
  ).١٥٢و ١٥١(املادتان  ا الشرطيف حال عدم االمتثال هلذعقوبات الشركة  وُتفرض علىعة. املراَج

  ).١٩٨إجرامي للعمل كمديري شركات (املادة  فعلبارتكاب ُتسَقط أهلية األشخاص املدانني و
تلك  م املديرون واملوظفون ذوي املصــــــلحة يف العقود اليت تنظر فيها الشــــــركة باإلعالن عنوُيلَز

). وينبغي للشركات االحتفاظ بسجل ٢٠٧ألمني الشركة ولكل مدير فيها (املادة  اكتابيًّاملصلحة 
  ).٢٠٨جلميع تلك اإلعالنات عن املصلحة (املادة 

املهنية للموظفني العموميني  األنشـــــطةأو تشـــــريعات بشـــــأن تقييد  لوائح تنظيميةوليســـــت هناك 
عة مراَج ضـــوابط بوجوداملنشـــآت اخلاصـــة راطات ُتلزم اشـــتوال توجد  ،الســـابقني بعد اســـتقالتهم

  .وكشفهعلى منع الفساد  تساعدداخلية 
  التجارية. لسلوك املنشآتإسواتيين مدونات أو معايري  تضعومل 

ضريبة الدخل  شاوى من الوعاء  بند حيظروليس هناك يف نظام  صراحة اقتطاع النفقات اليت متثل ر
  ).١٥ي (املادة الضريب
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    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
 مراقبة املصـــارف واملؤســـســـات املالية غري املصـــرفيةعمل لتنظيم  ةداخلي قواعدوضـــعت إســـواتيين 
قانون  من ١٠حتويل األموال (املادة مي خدمات أيضًا مقدِّ قواعدال ههذ وتشمل. واإلشراف عليها

  منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب).
، االنتفاعينيويتضــــــمن إطار مكافحة غســــــل األموال متطلبات بشــــــأن حتديد هوية الزبائن واملالكني 

الســــــجالت؛  وحفظتدابري إضــــــافية لتوخي احلرص الواجب يف حالة املعامالت املرتفعة القيمة؛   مع
  .٥٢املادة  إطار بالتفصيل يف حسبما ذكرالت املشبوهة، واإلبالغ عن املعام

ملؤسسات اخلاضعة هبذا الشأن إىل ا صدرت توجيهاتُأتقييم وطين للمخاطر و ٢٠١٧يف عام  وُأجنز
  حلداثة عهد اعتماد املتطلبات. نظرًا يف التنفيذ، صعوبات غري أنه ُأبلغ عن وجودللمساءلة. 

مهام التنســـيق  املالية اتوحدة االســـتخبار تويلوينص قانون منع غســـل األموال ومتويل اإلرهاب على 
لداخلي عامالت املشــــــبوهة  ا قارير عن امل يل الت ياق حتل قانون  أجهزةعلى  وتعميمهايف ســــــ فاذ ال إن
لدويل على الصــــــعيد ا املعلومات تبادلمهام  تلك الوحدة تويل ))، وكذلك علىس(و) و(  ١٩  (املادة
  املساعدة القانونية املتبادلة. من خاللعلى التعاون الدويل  ٩١تنص املادة كما و(ن)).  ١٩  (املادة

ــــــرية  َيُجبُّوفيما يتعلق بالتعاون على الصــــــعيد الداخلي، فإن قانون منع اجلرمية املنظمة  قيود الس
لقانون على مجيع اجلرائم ). وينطبق هذا ا٧٧املعلومات (املادة  وتبادلاملصــــــرفية ألغراض التعاون 

عشر شهرا أو أكثر، مبا يف ذلك اجلرائم املرتكبة انتهاكا للقوانني ملدة اثين اليت يعاقب عليها باحلبس 
املتعلقة مبنع الفســـــاد وغســـــل األموال. وتتوىل فرقة العمل الوطنية املعنية مبكافحة غســـــل األموال 

  .األجهزةومتويل اإلرهاب تنسيق التعاون ما بني 
حركة النقود والصكوك القابلة للتداول حلاملها  عنوقد أنشأت إسواتيين نظامًا لإلعالن عرب احلدود 

قانون منع  من ٤١دوالر أمريكي تقريبا) (املادة  ١ ٠٠٠امياالجنيين ( ١٥ ٠٠٠اليت تزيد قيمتها على 
 ولكنعليها. تدابري الكشــــف عن االنتهاكات واملعاقبة  يتضــــمنغســــل األموال ومتويل اإلرهاب)، 

  إنفاذها.يف املتطلبات املتعلقة باإلعالن عرب احلدود ال تنفذ تنفيذا كامال ومثة صعوبات 
يةوتنظَّ  من (د)) ١( ١١و ٨و ١٠املواد لالتفاقية (لألموال وفقًا ألحكام  م التحويالت اإللكترون

  قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب).
فريقي املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات ويف فريق وإسواتيين عضو يف شبكة اجلنوب األ

 وفقًالت قوانينها وتدابريها دَّوقد َع ،مكافحة غســــل األموال يف شــــرق أفريقيا واجلنوب األفريقي
فر قنوات أخرى للتعاون من خالل منظمة التعاون اإلقليمي بني رؤســاء الشــرطة التوصــياهتما. وتتو

  نظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).يف اجلنوب األفريقي وامل
إســـواتيين مع جنوب أفريقيا مذكرة تفاهم بشـــأن تيســـري تبادل املعلومات واملســـاعدة  أبرمتوقد 

شــرطة إســواتيين امللكية مذكرات تفاهم لتمكني التعاون مع قوات الشــرطة يف  كما أبرمتالتقنية. 
ــ وأبرمت مفوضــيةليســوتو وموزامبيق.  زانيا املتحدة. اد مذكرة تفاهم مع مجهورية تنمكافحة الفس
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ــــــتخبار أبرمتكما  يف ر نتَظزال ُي وما وحدة نظرية ١٣املالية مذكرات تفاهم مع  اتوحدة االس
  إىل جمموعة إيغمونت. هاطلب انضمام

    
    التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  -٢-٢  

واملجتمع املدين ووسائط اإلعالم يف جهود مكافحة شراك أعضاء القطاعني العام واخلاص إ  •  
  )٥الفساد (املادة 

    
    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٢  

  توصى إسواتيين مبا يلي:
اســــتعراض وحتديث اســــتراتيجيتها الوطنية ملكافحة الفســــاد، مبا يف ذلك توفري إطار زمين   •  

وطنية ال تهاإســواتيين أيضــًا باعتماد ســياســللتنفيذ وحتديد املســؤولني عن التنفيذ. وتوصــى 
والتنســـيق والرصـــد والتقييم وختصـــيص املوارد  للرقابةملكافحة الفســـاد، وتنفيذ آلية فعالة 

  )).١( ٥(املادة  اتنفيذًا تامًّ الستراتيجيةاالالزمة لتنفيذ 
اإلدارية  إلجراء تقييم دوري ملدى كفاية الصــــــكوك القانونية والتدابري أخرى اختاذ تدابري  •  

  )).٣( ٥نع الفساد ومكافحته (املادة ملذات الصلة 
تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصــــلة هبدف منع الفســــاد ومكافحته   •  

  )).٤( ٥(املادة 
لالضـــطالع بوظائفها بصـــورة فعالة  ةالالزم يةمكافحة الفســـاد االســـتقالل مفوضـــيةمنح   •  

ومبنأى عن أي تأثري ال مســـوغ له، وتزويدها مبا يكفي من املوارد املالية واملادية والبشـــرية 
  )).٢( ٦والتدريب (املادة 

آلية ملعاجلة املظامل و مفصلة، ووضع إجراءات اختيار إرساء متطلبات لإلعالن عن الشواغر  •  
الكفاءة  مبدأي املوظفني العموميني وترقيتهم تقوم على معايري واضحة لتعينيوذات الصلة 
  (أ)). )١( ٧معايري موضوعية، مثل اجلدارة واإلنصاف واألهلية (املادة على والشفافية و

والنظر يف اعتماد إجراءات مناسبة  ،حتديد املناصب اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة  •  
 حيثما اقتضى األمروضمان تناوهبم يف شغلها، الختيار وتدريب أفراد لتويل تلك املناصب 

  (ب)). )١( ٧(املادة 
  (د)). )١( ٧تزويد املوظفني العموميني بتدريب متخصص على مكافحة الفساد (املادة   •  
  )).٣( ٧االنتخابية (املادة  ًا قصوى للنفقاتحدود لوائح تنظيمية تفرضإصدار   •  
ومبادئ توجيهية إلدارة تضــارب املصــاحل النظر يف وضــع إطار تنظيمي ومؤســســي شــامل   •  

لة  ــــــتورية والتشــــــريعية ذات الصــــــ ومنع حدوثه، واعتماد تدابري لتنفيذ األحكام الدس
  )).٤( ٧  (املادة
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النظر يف اعتماد تدابري تأديبية أو تدابري أخرى ضــــــد املوظفني العموميني الذين ينتهكون   •  
  )).٦( ٨مدونات السلوك أو معايريه (املادة 

؛ والنظر يف اعتماد تدابري إضـــافية االشـــتراءقانون  مقتضـــياتوتنفيذ  لتفعيلاعتماد معايري   •  
لتنظيم الشـــؤون املتعلقة مبوظفي املشـــتريات، مثل إجراءات التمحيص ومتطلبات التدريب 

  )).١( ٩(املادة 
اخلدمات العمومية  تقدميتبســــــيط اإلجراءات اإلدارية وتيســــــري الرامية إىل مواصــــــلة اجلهود   •  

  (ج)). ١٠(ب))؛ ونشر معلومات عن خماطر الفساد يف اإلدارة العمومية (املادة   ١٠  (املادة
املعايري املحاســـبية ومعايري مراجعة احلســـابات يف القطاع  وتعزيزتدابري منع الفســـاد  تدعيم  •  

  :بوسائل منهااخلاص، 
  (ب)). )٢( ١٢لوضع معايري سلوكية يف القطاع اخلاص (املادة الترويج   -  
 االعتباريةلشــــركات والكيانات ل االنتفاعينيم بتحديد هوية املالكني لِزاختاذ تدابري ُت  -  

  (ج)). )٢( ١٢  (املادة
النظر يف اعتماد قيود على ممارســــة املوظفني العموميني الســــابقني لألنشــــطة املهنية   -  

  )).(ه )٢( ١٢  (املادة
ا إلزام منشــــآت القطاع اخلاص بوضــــع ضــــوابط كافية ملراجعة احلســــابات داخليًّ  -  

  (و)). )٢( ١٢  (املادة
ية احلظر الصــــــريح إل  •   كان ثل رشـــــــاوى من الوعاء الضــــــريبم طاع النفقات اليت مت ي اقت

  )).٤(  ١٢  (املادة
  )).١( ١٣حلصول على املعلومات (املادة ا من افعليًّالناس  متكُّنضمان   •  
  )).٢( ١٤تنفيذ متطلبات اإلعالنات عرب احلدود (املادة  مواصلة اجلهود الرامية إىل  •  
الســلطات القضــائية وســلطات إنفاذ القانون وســلطات الرقابة  اليت تبذهلامواصــلة اجلهود   •  

ــــــل األموال، مبا يف ذلك  توطيداملالية من أجل   وضــــــعالتعاون الدويل على مكافحة غس
  )).٥( ١٤نهائية لطلب االنضمام إىل عضوية جمموعة إيغمونت (املادة الصيغة ال

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

  )١٤و ١٣و ٩و ٦و ٥املساعدة التشريعية (املواد   •  
  )١٣و ٩و ٦و ٥تنمية القدرات (املواد   •  
لكتروين إلدارة الســــــجالت وتيســــــري برامج التبادل مع البلدان األخرى إنظام إنشــــــاء   •  

  )١١  (املادة
  )١٣املمارسات الفضلى (املادة  وتبادلالسياسات  ووضعبناء املؤسسات   •  
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    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

    )٥٩و ٥٦و ٥١االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد حكم عام؛ التعاون اخلاص؛     
(املساعدة يتضمن إطار التعاون الدويل بشأن استرداد املوجودات أحكامًا من قانون املسائل اجلنائية 

  وقانون منع اجلرمية املنظمة وقانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب. ٢٠٠١لعام املتبادلة) 
قانون منع اجلرمية  استحدثهاالتغيريات اليت  لتجسيدتعديالت على قانون املسائل اجلنائية  ُتدخلومل 

عام  ناك ف ،. ومن مث٢٠١٨املنظمة يف  يدات تتعلققد تكون ه باألوامر ب تقي يةاالعتراف   األجنب
ضى وإنفاذها سائل اجلنائية.  مبقت ساعدة املتبادلة يف امل ضى القانون ذلك،  جانب إىلوقانون امل ومبقت

ا، جنوب أفريقيا فقط)، املساعدة يف املسائل اجلنائية على بلدان أجنبية معينة (حاليًّ تقتصراملذكور، 
لقانون. ا خالفًا ملا ينص عليه ٤املادة  أيضـــًا مبقتضـــى إلســـواتيين أن تقدم املســـاعدةميكن رغم أنه 

  ا أن تتعاون على أساس املعاملة باملثل.تشترط إسواتيين وجود معاهدة لتقدمي املساعدة وميكنه وال
  ومل تصدر إسواتيين أي مبادئ توجيهية بشأن إجراءات استرداد املوجودات.

قانون املســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية  مبقتضــىتلقي طلبات احلصــول على املســاعدة  وتتوىل
العملية،  املمارســة ويف). ١٧(املادة وزارة العدل والشــؤون الدســتورية أو موظف مأذون له بذلك 

ــــــاعدة (املادة معاجلة العامة  النياباتمدير  يتوىل ــــــاعدة املتبادلة يف  من ٢٦طلبات املس قانون املس
وتيسري  اإلجراميةاملسائل اجلنائية). وتشمل املكاتب املخصصة األخرى املسؤولة عن تتبع العائدات 

ــــــل األموال وحدة جرائم االحتيال واجلرائم ال املوجوداتمصــــــادرة  تجارية ووحدة مكافحة غس
  لشرطة.هاز االتابعتني جل املوجوداتومصادرة 

ــــواتيين طلبات ــــها أجنبية أو  للتحفظ على موجودات وقد تلقت إس وردَّت على  أو حجزهاتفتيش
ا أي لمصــادرة أو االســترداد. ومل ترفض إســواتيين رمسيًّلولكنها مل تتلق أي طلبات  تلك الطلبات،

  للمساعدة على استرداد املوجودات.طلب 
من قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب لوحدة املعلومات االستخبارية املالية  ٣٢وجتيز املادة 

نفاذ القانون األخرى إ أجهزةاملالية مع نظرائها األجانب، كما تقوم  يةعلومات االســـتخبارامل تبادل
  العملية. يف املمارسةبذلك 

    
    )٥٨و ٥٢وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية (املادتان منع     

من قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب املؤسسات اخلاضعة للمساءلة بأن حتدد  ٦م املادة ُتلِز
املعامالت اليت جتريها  يف حالة االنتفاعينيهويات املالكني  وبأن حتدد هاوتتحقق منهويات زبائنها 

نات  يا يةك بار ملادة  اعت ية على  )٢( ٦(ا تدابري توخي احلرص الواجب اإلضـــــــاف (ج)). وتنطبق 
ها  جاوز قيمت عامالت اليت تت مياالجنيين، أو  ٢٠ ٠٠٠امل مياالجنيين  ١٠ ٠٠٠ا لة املا حا عامالت يف 

كشــــف املعامالت  بغية دوالرصــــتوخي احلرص الواجب  متطلباتق )). وتطب٣َّ( ٦النقدية (املادة 
  قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب). من ١٣-١١املشبوهة (املواد 
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ق على طبَُّت والرصـــــــدوهناك متطلبات إضـــــــافية بشـــــــأن حتديد اهلوية وتوخي احلرص الواجب 
شخصيات املعرضة  سيًّال سرهم اسيا  املقرَّبني منهم، املحلية منها واألجنبية، وكذلك على أعضاء أ

  (د)). )٢( ٦  (املادة
ــــــرة العقارات.  مشولوهناك بعض الفجوات يف  أعمال ومهن غري مالية معينة، مثل التجار ومساس

على بعد  ال تشــرف فهيورغم أن والية وحدة املعلومات االســتخبارية املالية هي والية إشــرافية، 
قانون هيئة  مبقتضــىدمات املالية نشــئت هيئة تنظيم اخلُأمجيع األعمال واملهن غري املالية املعينة. وقد 

  .٢٠١٢يف عام  عملياهتاوبدأت  ٢٠١٠تنظيم اخلدمات املالية لعام 
بشـــأن مكافحة غســـل للمؤســـســـات املالية مبادئ توجيهية  ٢٠١٦وأصـــدرت إســـواتيين يف عام 

األموال ومتويل اإلرهاب ومبادئ توجيهية لإلبالغ عن املعامالت املشــبوهة. وأصــدرت هيئة تنظيم 
دمات املالية مبادئ توجيهية مماثلة فيما خيص األعمال واملهن غري املالية املعينة. وال توجد أي اخل

  متحيصا معززا. يتطلبونوية أشخاص معينني هباملؤسسات املالية  لتبليغتدابري 
) ٦و ٥(املادتان  ٢٠٠٥لعام  ٦يف قانون املؤســســات املالية رقم  الواردةوحتظر شــروط التســجيل 

) من قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب ٤( ١٨ملصارف الصورية. كما حتظر املادة إنشاء ا
  عالقات املراسلة املصرفية مع املصارف الصورية.

 إللزام، تدابري ٢٠١١لعام  القياداتقانون مدونة قواعد سلوك  مشروع واقترحت إسواتيين، من خالل
الدســتور (الفصــل الســادس  التزاماهتا، حســبما ينص عليهباإلعالن عن موجوداهتا والقياديني العموميني 

أو عقوبات على  لالمتثالاألزواج وال حيدد آلية  يشــمل). ولكن القانون ال ٢٤٤-٢٣٩عشــر، املواد 
القياديني  وإىل جانببعد.  معمول هبامتطلبات اإلفصـــــاح عن املوجودات غري  وال تزالعدم االمتثال. 

 عن املوجودات لتشـــملعالن اإلالراهن خطط لتوســـيع نطاق متطلبات العموميني، ال توجد يف الوقت 
  سائر املوظفني العموميني.

 ســــلطةوال يوجد شــــرط ُيلزم املوظفني العموميني باإلبالغ عن املصــــاحل أو ســــلطة التوقيع أو أي 
  احلسابات املالية األجنبية. على ىخرأ
  صعوبات تتعلق باملوارد والتشغيل. تواجهوهي  حديثة النشأة،وحدة املعلومات االستخبارية املالية و
    

تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف

  يسمح لدول أجنبية بأن تستهل إجراءات مدنية يف حماكم إسواتيين.يف القانون ال يوجد أي حكم 
 املوجوداتحســاب األموال املصــادرة ومن صــندوق اســترداد  منوجيوز تعويض ضــحايا اإلجرام 
  الدول األطراف كضحايا. القانون معاملَةال يستبعد اإلجرامية، الذي جيري إنشاؤه. و

يف ســياق إجراءات املصــادرة،  اشــرعيًّ مالكًا بصــفتهااالعتراف بدولة أجنبية ب تلِزمابري وليســت هناك تد
، طرفًا معيَّن، يف أي إجراء ميكن أن يكوناأجنيب آخر  أوحملي  اعتباريإذا كانت الدولة وأي كيان  إالَّ

غســل األموال ومتويل قانون منع اجلرمية املنظمة وقانون منع  مبقتضــىحقوق حممية ذا ثالثًا حســن النية، 
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ضد مفوض الشرطة الوطين  ،قضية "ويسبانك"، شعبة تابعة ملصرف سوازيلند الوطين األولاإلرهاب (
  .))٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١( SZHC208 [2015]) ٣٤٤/١٥(وشخصية أخرى 

باالقتران مع قانون منع  ، مقروءةمن قانون املســــاعدة املتبادلة يف املســــائل اجلنائية ٢٦وجتيز املادة 
ـــًا وثامنًا) األجزاءاجلرمية املنظمة ( ـــادس وإنفاذ تلك  األجنبيةاالعتراف بأوامر املصـــادرة  ،رابعًا وس
إىل  معينة، واإلحاالتفيما يتعلق ببلدان  ٥١املادة  بالتقييدات املذكورة ضــــمن إطاراألوامر، رهنا 

  قانون منع اجلرمية املنظمة.
مييز  الواملصــــادرة.  اتبعًا وســــادســــًا وثامنًا من قانون منع اجلرمية املنظمة إجراءرا وتبيِّن األجزاء

ــــــواتيين مصـــــــادرة ١١واملحلية (املادة  األجنبيةبني اإلجراءات القانون   املوجودات). وجيوز إلس
  .أجنيبأو إىل طلب  أجنبيةباالستناد إىل أمر صادر عن حمكمة 

من قانون منع اجلرمية املنظمة،  ٣٢لشـــــخص أو موته (املادة وميكن مصـــــادرة العائدات يف حالة فرار ا
، فتســــتند يف مجيع احلاالت األخرى أماومن قانون منع غســــل األموال ومتويل اإلرهاب).  ٦١  واملادة

  ) من قانون منع الفساد).١( ٣٦من قانون منع اجلرمية املنظمة واملادة  ٢٣اإلدانة (املادة املصادرة إىل 
) من قانون املســـاعدة املتبادلة يف ٢( ٢٦األجنبية مبقتضـــى أحكام املادة  التحفظوميكن إنفاذ أوامر 

احلجز املســـائل اجلنائية، مقروءة باالقتران مع األحكام الواردة يف قانون منع اجلرمية املنظمة بشـــأن 
ع غســـل األموال من قانون من ٥٦خامســـًا وثامنًا وثالث عشـــر). وتنص املادة  األجزاء( والتحفظ

تطبيقها ومتويل اإلرهاب على البحث عن املمتلكات وحجزها بناء على طلب أجنيب، وإن كان 
  قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية. مبقتضىباحلصول على موافقة وزارية  مرهونًا

حكمة بناء على تصــدره امل إليعازلغرض املصــادرة وفقا  وصــوهنا املحجوزةاملمتلكات  ويتعني إدارة
تتضــــــمن التدابري  وميكن أنقانون منع اجلرمية املنظمة).  من ٤٢العامة (املادة  النياباتطلب مدير 

  عليها. صاٍحل ٍمذات الصلة إصدار أوامر بصون املمتلكات أو تعيني قيِّ
طلبات تقدمي  اتمن قانون املســــــاعدة املتبادلة يف املســــــائل اجلنائية إجراء ٢٥و ١٧املادتان  وُتبني

  املساعدة القانونية املتبادلة.
  التدابري املؤقتة. م مواصلَةتقدمي أسباب تدعِّلفرصة  البةوال يوجد حكم ُيلزم إسواتيين بأن متنح الدولة الط
من قانون منع اجلرمية  ٥٦و ٥٤و ٤٣املواد  مبقتضــــىوُتحمى حقوق األطراف الثالثة حســــنة النية 

قضــــــية منع غســـــــل األموال ومتويل اإلرهاب. انظر أيضـــــــًا ) من قانون ٧( ٥٧املنظمة واملادة 
سوازيلند الوطين األول شعبة تابعة ملصرف  سبانك"،  ضد مفوض الشرطة الوطين وشخصية  ،"وي

  ).٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١( SZHC208 [2015]) ٣٤٤/١٥( أخرى
    

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
ـــُ يســـمح قانون منع  م املمتلكات مع الدول األجنبية عمًال اجلرمية املنظمة بتعويض الضـــحايا وتقاس

(ج)). وبناء على توصـــــية تصـــــدرها جلنة  )٢( ٦٧بأي معاهدات أو ترتيبات ذات صـــــلة (املادة 
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ذن بصرف مدفوعات هلذه األغراض املادة املذكورة، جيوز اإل اإلجرامية مبقتضىإرجاع املوجودات 
  اإلجرامية. املوجوداتسترداد من أموال صندوق ا

حسـبما لزام بإرجاع املوجودات املصـادرة إىل الدولة الطالبة على اإل الداخليةوال تنص التشـريعات 
  ) من االتفاقية.٣( ٥٧املادة  تقضي به

  بشأن تكاليف إرجاع املوجودات من خالل التعاون الدويل. الئحة تنظيميةوال يوجد قانون أو 
بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي بشأن املساعدة املتبادلة يف  على توقيعالإسواتيين تعتزم و

املســائل اجلنائية. وليس لديها معاهدات أو اتفاقات ثنائية بشــأن املســاعدة القانونية املتبادلة أو تقاســم 
ية بإعالن احلق ا يف دعوى قانوناملوجودات. ووفقًا لقانون الســــــوابق القضــــــائية، وبعد أن ُيبت هنائيًّ

ألوامر املحكمة، وتعاد إىل إسواتيين عند االقتضاء  وفقًايف املمتلكات، جيري توزيع األموال  املشروع
 ١١٤٢١٢٠١٤القضــــية رقم  ضــــد أندريا ناســــي وآخرين، Roots Construction شــــركةقضــــية (
  )).٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ١١(
    

    دةالتجارب الناجحة واملمارسات اجليِّ  -٢-٣  
، اإلجرامية ألغراض متعددة املوجوداتإنشاء حساب األموال املصادرة وصندوق استرداد   •  

  .اجلرائمالتمكن من تعويض ضحايا  منها
    

    يات اليت تواجه التنفيذالتحدِّ  -٣-٣  
  توصى إسواتيين مبا يلي:

أحكام قانون منع  جيســدتعديل قانون املســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل اجلنائية لكي   •  
راجلرمية املنظمة؛ والنظر يف إزالة  تطبيق قانون املســاعدة القانونية املتبادلة  القيد املتعلق بَقصــْ

 رشاداتاإلمن  ًامزيد يوفراملوجودات  الستردادبلدان معينة؛ والنظر يف اعتماد دليل  على
  ).٥٧و ٥٥و ٥٤و ٥١لبلدان الطالبة (املواد ل

ومبادئ توجيهية بشــأن  ،توفري التدريب يف جمال التحريات املالية للمحققني من أفراد الشــرطة  •  
ومبادئ  يةتدريبدورات القوانني ذات الصــلة؛ وتوفري  مبقتضــى التحقيقاســتخدام صــالحيات 

توجيهية للمدعني العامني بشــــأن املصــــادرة واملســــاعدة القانونية املتبادلة، وإدارة املوجودات 
  ).٥١القضائي (املادة  اجلهاز؛ وتوعية وإرجاعها

، مجيع الكيانات املعنية التأكد من مشول متطلبات مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب  •  
والوكالء العقاريني،  التجاراملؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية املعينة مثل ها مبا في

مجيع القطاعات على ) إجراء فحوصــــات اإلشــــراف (مبا يف ذلكفعالية الرقابة ووضــــمان 
  )).١( ٥٢  (املادة
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ــــــات املالية   •   ــــــس بوجود أخطار معيَّنة اعتماد تدابري للســــــماح للســــــلطات بإبالغ املؤس
ة ذاتيــة منهــا كــافحــة غســـــــل األموال، بنــاء على طلــب دول األخرى أو مببــادرمب تتعلق
  (ب)). )٢( ٥٢  (املادة

وإعادة  اإلفصــــاح عن املوجودات واملصــــاحل،اعتماد تدابري تكفل التنفيذ الفعال ملتطلبات   •  
 املتعلق بالقيادات قانونال املالية مبقتضـــــى مشـــــروعفحص اإلطار املقترح إلقرارات الذمة 

شيًا ٢٠١١ املع سات متا ضلى مع املمار صة الف صفة خا ضمان  الدولية، وب نطاق مشولية ل
  )).٥( ٥٢آلية اإلبالغ والتحقق وفعاليتها (املادة 

عن أي  املختصــةبإبالغ الســلطات  املعنينياملوظفني العموميني  ُيلزمالنظر يف اعتماد حكم   •  
وفرض ناســـبة، موباالحتفاظ بســـجالت  ،تتعلق حبســـاب مايل أجنيب ســـلطةمصـــلحة أو 

  )).٦( ٥٢يف حال عدم االمتثال (املادة  جزاءات
املمتلكات أو  ن األطراف املتضررة من تثبيت حقها يفالقانون آليات استرداد متكِّ أن حيدد  •  

ت حملية خالل إجراءا األضــــرار امللحقة هبا، من عنملكيتها هلا، واحلصــــول على تعويض 
  (أ) و(ج)). ٥٣  (املادة

ر تطبيقالنظر يف   •   قانون املســـــاعدة القانونية املتبادلة يف املســـــائل  إزالة القيد املتعلق بَقصـــــْ
بأفعال  املرتبطة؛ مما ســـــيســـــمح أيضـــــًا بالبحث عن املمتلكات معينةاإلجرامية على دول 

اإلرهاب بناء على قانون منع غســــــل األموال ومتويل  وحجزها مبقتضــــــىإجرامية أجنبية 
  (ب)). )٢( ٥٤طلب أجنيب (املادة 

إسواتيين  يلزمالنظر يف اعتماد حكم يف قانون املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية   •  
  )).٨(  ٥٥  م مواصلة التدابري املؤقتة (املادةتقدمي أسباب تدعِّلبأن متنح الدولة الطالبة فرصة 

إشـــارة واضـــحة إىل  تتضـــمن مكتوبة يةأو وثيقة ســـياســـات ة تنظيميةالئحاعتماد قانون أو   •  
  .٥٧من املادة  ٣تنص عليه الفقرة  حسبماااللتزام بإرجاع املمتلكات 

بشــــــأن تكاليف اســــــترداد املوجودات من خالل التعاون  الئحة تنظيميةاعتماد قانون أو   •  
  )).٤( ٥٧الدويل (املادة 

لوحدة املعلومات االســــــتخبارية  كافية توفري موارد وقدرات الرامية إىلمواصــــــلة اجلهود   •  
  ).٥٨(املادة  مهام واليتها على حنو فعالاملالية لكي تؤدي 

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

  ).٥٨(املادة  التشريعيةاملساعدة   •  
 


