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 خالصة وافية  -        ثانيا   
 

   جنوب أفريقيا  
مقدمة: لمحة عامة عن اإلطار القانوني والمؤسسي لجنوب أفريقيا في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة   - 1 

  لمكافحة الفساد 
وصدقت عليها في   2003كانون األول/ديسمبر  9وقعت جنوب أفريقيا اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في  

 .2004تشرين الثاني/نوفمبر  22

الثانية من دورة افسـتعرا  األول  سـنة  وجرى اسـتعرا  تنفي  جنوب أفريقيا للفصـلين الثالو والرا م من افتفاقية في ال 
 (. CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.9)   2012 تشرين الثاني/نوفمبر   16ونشرت الخالصة الوافية له ا افستعرا  في  

( 4)   231ة عل  الصـــــــــــــعيد المحلي. ووف ا للمادة وتعتمد جنوب أفريقيا نهجا مزدوجا فيما يتعلق  أثر المعاهدات الدولي 
التشــــريعات الو نية   من دســــتور جنوب أفريقيا، يصــــفا أد اتفاا دولي قانونا في جنوب أفريقيا  مجرد ســــنه من خالل 

                                                                                                             ليصفا قانونا،  استثناء أد حكم في افتفاقية ي نف  تل ائيا، ما لم يتعار  مم الدستور أو قانون صادر عن البرلمان. 

ل التشـــريعات التنفي ية  ات الصـــلة ما يلين قانون منم أنشـــ ة الفســـاد ومكافحتها، وقانون حماية المبل ين،  وتشـــم
ــول عل  المعلومات، وقانون تعزيز العدالة اردارية، وقانون الخدمة العمومية، وقانون تن يم   وقانون تعزيز الحصـ

منم الجريمــة المن مــة، وقــانون مركز افســــــــــــــتخفــارات اردارة العموميــة، وقــانون ةدارة األموال العموميــة، وقــانون 
 المالية، وقانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

،  (DPSA) الخدمة واردارة العموميتين  وزارة منم الفســـــــــــــاد ومكافحتهن  تتعلق وتشـــــــــــــمل الةيانات المكلفة  وفيات
، ووحدة (OCPO) الو نية، ومكتب كبير موظفي المشـــــــــــــتريات، والخزينة (PSC) ومفوضـــــــــــــية الخدمة العمومية

، وهيئات أخرى. ويجرد التنســيق  ين ه ا الهيئات  (FIC) ، ومركز افســتخفارات المالية(SIU)  التح يق الخاصــة
 .(ACTT) من خالل فرقة العمل المعنية  مكافحة الفساد

  
  الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

  مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -2-1 
  (6و 5 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية )المادتان  

ــيما  ي  ــتويين ال  اعي والحكومي، وف سـ ــاد عل  المسـ ــياســـات وقوانين مكافحة الفسـ ــتراتيجيات وسـ وجد العديد من اسـ
ــاد في الخدمة العمومية لعا   ــتراتيجية مكافحة الفســــــ ــاد 2002اســــــ ــتراتيجية الحكومة المحلية لمكافحة الفســــــ  ، واســــــ

  2019-2014المتوســــــــــــــط األجــل للفترة  لبلــد ارنمــائيــة الو نيــة، وار ــار افســــــــــــــتراتيجيا، وخ ط 2016لعــا  
 األجل)يحتود عل  نتائج تتعلق  مكافحة الفســـــاد في ال  اعين العا  والخاإل( وار ار افســـــتراتيجي المتوســـــط 

 في  الرشــــــــــيدة والحوكمة النزاهة وتعزيز الفســــــــــاد  مكافحة نحو  موجهة أولويات عل  يحتود )  2024-2019للفترة 
جيهات تتعلق  الخدمة العمومية وتن م األعمال تو   الصـلة   ات  األخرى   اسـاتالسـي  وتشـمل(. العمومية  المؤسـسـات

 المدرة للدخل خارج ة ار الخدمة العمومية واألنش ة التجارية المض لم  ها مم الدولة.

ــاد. وت ر ه ا  ــاد تحت رعاية فرقة العمل المعنية  مكافحة الفســـــ ــتراتيجية و نية لمكافحة الفســـــ ويجرد وضـــــــم اســـــ
افسـتراتيجية الو نية الحاجة ةل  تنسـيق أنشـ ة مكافحة الفسـاد وءنشـاء  يافل تنفي  وتدا ير رصـد تتسـم  الفعالية.  

 ، ع ب الزيارة ال  رية.2020نوفمبر /تشرين الثاني 18واعتمد مجلس الوزراء ه ا افستراتيجية في 
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                                                                                                وت عز ز مشـــــــــاركة المجتمم من خالل المنتدى الو ني لمكافحة الفســـــــــاد، وهو ائتالع شـــــــــكله ممثلو ال  ا  العا   
ــاد، وءقامة شـــرافات مختلفة. ولم يكن   وق ا  األعمال والمجتمم المدني  هدع قيادة الحملة الو نية لمكافحة الفسـ

ــاء هيئة متعددة ال  اعات المنتدى نشـــــ ا وقت افـســــ  ــاد ةنشـــ ــتراتيجية الو نية لمكافحة الفســـ تعرا . وتدعم افســـ
 لتحل محل المنتدى  عد ةصالحها.

ــق فرقة العمل المعنية  مكافحة  ــادوتنسـ ــاد في ال  اعين  ( 1) الفسـ عمل أجهزة الدولة الهادفة ةل  منم ومكافحة الفسـ
 العا  والخاإل.

ــاد ت ديم الم ــمل وظائف منم الفســــــ ــنويا ةقرارات ال مة المالية )ن ا  ةقرارات ال مة المالية وتشــــــ وظفين المعينين ســــــ
لمكافحة الفســاد؛ وارامج للتدريب عل  األخالقيات ومكافحة   مفاشــر و نياتصــال  ارلةترونية(؛ وتخصــيخ خط  

الفســــاد لفائدة موظفي الخدمة العمومية والمســــؤولين الحكوميين المحليين؛ ووظائف األخالقيات ومكافحة الفســــاد، 
مســــــــــــؤولو األخالقيات ولجان األخالقيات في اردارات الحكومية؛ ومنتدى مســــــــــــؤولي األخالقيات؛  في  لك ن م

 ت الخدمة العمومية  ات الصلة.وسياسا

وتقيم جنوب أفريقيا الت د  المحرز في تنفي  تدا ير مكافحة الفســــــــاد من خالل دراســــــــات وت ييمات مختلفة،  ما في  لك  
ت ييمات الفســــاد، ومراجعة مت لفات ال درة عل  مكافحة الفســــاد، وت ارير التشــــخيخ، والدراســــات افســــت صــــائية  شــــأن 

 األخالقيات في ال  ا  العا ، وت ارير الحكومة والمراجعة، والت ارير التي ينشرها المجتمم المدني. 

ــاد، ةل  جانب   وت وير الدســــتوروتؤدد وزارة العدل   دورا رائدا في اســــتعرا  ال وانين واللوائا المناهضــــة للفســ
ــا  م ــتعر  ال وانين عل  أسـ ــالل ال انون في جنوب أفريقيا. وت سـ خصـــخ، كلما كانت هناا حاجة                                                                لجنة ةصـ

 ةل  ةجراء استعرا .

وجنوب أفريقيا عضــو في الفريق العامل المعني  مكافحة الفســاد التا م لمجموعة الدول العشــرين وتشــارا في أنشــ ته، 
ادد،  والفريق العامل المعني  الرشــــوة في المعامالت التجارية الدولية التا م لمن مة التعاون والتنمية في الميدان افقتصــــ 

والجماعة ارنمائية للجنوب األفري ي، ومحفل الجنوب األفري ي لمكافحة الفساد، وافتحاد األفري ي، وفرقة العمل المعنية  
 ارجراءات المالية، وشفكة الجنوب األفري ي المشتركة  ين الوكافت فسترداد الموجودات. واارضافة ةل   لك، وقعت  

 ثنائية وشاركت في التدريفات وتفادل المعلومات مم الن راء األجانب.  السل ات الو نية اتفاقيات تعاون 

ــاد،  مـا في  ـلك  ، ومفوضـــــــــــــــية العموميتينالخـدمـة واردارة  وزارةوالعـدـيد من الهيـئات مكلفـة  منم ومكـافحـة الفســــــــــــ
الخــاصـــــــــــــــة، ومركز  الخــدمــة العموميــة، والخزينــة الو نيــة، ومكتــب كبير موظفي المشــــــــــــــتريــات، ووحــدة التح يق 

قانونية   يةافســتخفارات المالية، وهيئات أخرى. ومن  ين ه ا الةيانات، تتمتم مفوضــية الخدمة العمومية  اســت الل
                                                    (. ولم ي عهد ةل  أد من الهيئات ال ائمة  مهمة متخصصة 196عل  النحو المنصوإل عليه في الدستور )المادة  

توعية. وعالوة عل   لك، ت ر اســـــــــتراتيجية مكافحة الفســـــــــاد  وجود تتعلق  منم الفســـــــــاد،  ما في  لك التثقي  وال
 ضعف في التنسيق  ين المؤسسات الحكومية المشاركة في أنش ة مكافحة الفساد.

وكرســـــت جنوب أفريقيا جهودا كبيرة لتدريب الموظفين  شـــــكل مســـــتمر عل  تنفي  مها  منم الفســـــاد، عل  الر م من 
نم تلك في المؤســســات الحكومية حت  اون. وفي وقت افســتعرا ، كانت هناا  عد  كفاية قدرات أداء وظائف الم 

 وديوان الم الم.  العموميتين الخدمة واردارة    وزارة وظائف شا رة في عدد من الهيئات الرئيسية،  ما في  لك 

 .الفساد                                                                              و  ف  رت جنوب أفريقيا  التزامها  إخ ار األمانة  السل ة أو السل ات المعنية  منم 

  
__________ 

جرا  واألمن وتتةون من أصحاب  فرقة العمل المعنية  مكافحة الفساد عفارة عن لجنة فرعية تا عة لمجموعة األنش ة في مجال ال ضاء ومنم ار  ( 1)  
 المصلحة الحكوميين المكلفين  منم ومكافحة الفساد في ال  اعين العا  والخاإل. 
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ال  ا  العا ؛ مدونات قواعد سلوا للموظفين العموميين؛ التدا ير المتعل ة  الجهاز ال ضائي وأجهزة النيا ة العامة    
  ( 11و   8و   7)المواد  

ينخ قـانون الخـدمـة العموميـة ولوائا الخـدمـة العموميـة عل  تن يم وءدارة الخـدمـة العموميـة، وين مـان، من  ين  
المتعل ـة توظي ، ومـدد الخـدمـة، واوليـات التـأديبيـة، وءنهـاء الخـدمـة، واألحكـا  المحـددة أمور أخرى، شــــــــــــــرو  ال

 مكافحة الفساد وءدارة النزاهة،  ما في  لك تضارب المصالا.  

( من قانون الخدمة العمومية عل  أن ت ييم األشــخاإل لشــ ل منصــب في الخدمة العمومية  2) 11وتنخ المادة 
                                                                                                  يجب أن يستند ةل  معايير موضوعية،  ما في  لك التدريب والمهارات والةفاءة والمعارع. وي عين األشخاإل في 

عل  نحو أفبر عند  الوظائف الشـا رة  شـكل عا  عل  أسـا  تنافسـي، عل  الر م من اعتماد المنافسـة المفتوحة  
ــا رة في اردارات  أفبر قدر ممكن من   ــة  المبتدئين. ويجب ارعالن عن الوظائف الشــــ ــ ل الوظائف الخاصــــ شــــ

 (، لوائا الخدمة العمومية(.1) 65الةفاءة والفعالية )المادة 

 صـفة خاصـة للفسـاد وف توجد هناا ةجراءات فنت اء وتدريب أفراد لتولي المناصـب العمومية التي تعتبر عرضـة  
 وضمان التناوب عل  المناصب عند افقتضاء.

‘ من اـلدســــــــــــــتور، التح يق في 4’( )ب( و)ج( و)و( 4) 196وتتول  مفوضـــــــــــــــية الخـدمـة العمومـية، وفـ ا للمواد 
افلتزا   ارجراءات المعمول  ها ورصــدا وت ييمه، وت ديم اقتراحات واســتشــارات للدولة  شــأن تدا ير ضــمان فعالية 

اءة األداء في الخدمة العمومية، وت ديم المشــــورة ألجهزة الدولة الو نية وارقليمية  شــــأن ممارســــات الموظفين  وكف
 العاملين في الخدمة العمومية.

لحكومة، اســتراتيجية مكافحة الفســاد في الخدمة  ل وي  ي تدريب الموظفين العموميين، ال د يجرد في المدرســة الو نية 
الخدمة واردارة   وزارة تول  ت لزامية المتعل ة  األخالقيات والنزاهة في المناصـــــــــــــب  ير اردارية. و العمومية والمكونات ار 

،  الشــــــــــــرافة مم المدرســــــــــــة الو نية للحكومة ومعهد األخالقيات في جنوب أفريقيا، تدريب ودعم الموظفين  العموميتين 
 لوائا الخدمة العمومية في جميم اردارات الو نية وارقليمية. العموميين والمسؤولين المعنيين  األخالقيات لتنفي  

ويحدد الدســتور وقانون افنتخا ات المعايير األســاســية للترشــا وافنتخاب لتولي المناصــب العمومية. واللجنة افنتخا ية  
 للتشريعات الو نية.   مكلفة، في جملة أمور،  إدارة انتخا ات الهيئات التشريعية الو نية وارقليمية والبلدية وف ا 

ــية. ويهدع ه ا ال انون ةل   ــياســ ــية التمويل العمومي والخاإل لسحزاب الســ ــياســ وين م قانون تمويل األحزاب الســ
تعزيز الشـــــــــفافية في تمويل األحزاب الســـــــــياســـــــــية من خالل تن يم ارفصـــــــــال عن التبرعات التي تتجاوز العتفة  

ةل   المنتمينن الحكومات األجنبية، واألشـخاإل أو الةيانات المنصـوإل عليها،  ما في  لك التبرعات الم دمة م
ــمول  تل يها )المادتان  ــ ف للتبرعات المســ ــم ســ ــركات المملوكة للدولة، ووضــ   8دولة أجنبية، وأجهزة الدولة أو الشــ

((. ويجب عل  اللجنة افنتخا ية نشــر التبرعات التي يفصــا عنها لها عل  أســا  رام ســنود واالشــكل 2( و)1)
، عل   مداخيلها تإثفا((. كما يجب عل  األحزاب الســياســية أن ت و    3) 9وال ري ة المنصــوإل عليهما )المادة 

 وعالوة عل   لــك،  ( 2) ون.                                      . ومم  لــك، ف ي عمــل  هــ ا ال ــانون حت  ا12النحو المنصــــــــــــــوإل عليــه في المــادة 
 ف توجد لوائا  شأن التمويل الخاإل لسحزاب السياسية والمرشحين المست لين.

واعتمدت جنوب أفريقيا ة ارا شــامال لتعزيز الشــفافية ومنم تضــارب المصــالا  ين الموظفين العموميين. وتشــمل 
لسقاليم، وأعضـــــــــــــاء الســـــــــــــل ة التنفي ية، وموظفي الخدمة التدا ير أعضـــــــــــــاء الجمعية الو نية والمجلس الو ني 

 العمومية، ومستشارد الحكومة المحلية، وموظفي البلديات.
__________ 

                                                                                قد وضعت اللمسات األخيرة عل  اللوائا التنفي ية التي ست نشر مشفوعة  إشعار التنفي   افنتخا يةاللجنة ، كانت افستعرا  في وقت  (2) 
 في تاريخ يحددا الرئيس.
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ــلوا الموظفين العمومين عل  النحو الوارد في                                                                                                          وي توقم من جميم موظفي الخـدمـة العمومـية افمتـثال لمـدوـنة قواعـد ســـــــــــ
مور أخرى، عل  ال يود المتعل ة  تضــــــارب المصــــــالا والســــــلوا لوائا الخدمة العمومية. وتحتود تلك اللوائا، من  ين أ 

األخالقي، وتن يم قبول الهــدايــا والمزايــا، وتن يم أداء األعمــال األخرى المــدرة للــدخــل، ومنم الموظفين من حيــازة أنوا  
ــة أعمال تجارية مم الدولة، وم الفة الموظفين الع  ــمية ومن ممارســــــ موميين  معينة من الموجودات أو المناصــــــــب الرســــــ

ــواية، وم الفة جميم كفار المديرين  ت ديم ةقرارات   ــاد، ومنم المحســــ ــتفاا  ارتةاب أفعال الفســــ  ار الغ عن حافت افشــــ
ــل ات التنفي ية التا عين لها )ة ا كان كفار المدراء  ــاء اردارات والسـ ــالحهم األخرى ةل  رإلسـ ــنوية  ال مة المالية وامصـ سـ

مفوضـــــــية الخدمة العمومية. ويتعين عل  الســـــــل ة التنفي ية افنخرا  مم الموظفين    هم رإلســـــــاء اردارات( لت ديمها ةل  
                                                                                                         لضــمان حل المنازعات، وء ا لم تحل، فيجب عليها اتخا  ةجراءات تأديبية. وت ســند للموظفين المتخصــصــين أو الهيئات  

لية وســــل ة ارشــــراع،  المتخصــــصــــة ) ما في  لك رإلســــاء اردارات وموظفو األخالقيات ولجان األخالقيات( المســــؤو 
وتفر  عليهم الع واــات عنــد ارتةــاب أد مخــالفــات. ويحتود قــانون تن يم اردارة العموميــة عل  أحكــا  أخرى تح ر  

 عل  موظفي الخدمة العمومية وفئات من موظفي البلديات القيا   أعمال تجارية مم الدولة. 

الجمعية  الخاصة  أعضاء مصالاالارفصال عن واالنسفة ألعضاء البرلمان، تتضمن مدونة السلوا األخالقي و 
ــتها ) ما في  لك  ــ ة التجارية المح ور ممارســـ ــاء واألنشـــ ــ ة الخارجية لسعضـــ  والمجلس الدائم قيودا عل  األنشـــ
ما يتعلق  الهدايا(. وتشـتر  ه ا المدونة عل  األعضـاء الةشـف عن مصـالحهم المالية أو التجارية الشـخصـية أو 

ســــهم عن أد عملية  ات صــــلة لصــــنم ال رار. وي  ي ن ا  ارفصــــال عن المصــــالا ال ا لة الخاصــــة والنأد  أنف
ةليها المســؤولية وســل ة  ســندللتســجيل الموظفين المتخصــصــين أو الهيئات المتخصــصــة من  ين الجهات التي ت 

 ارشراع، وتفر  عليهم الع واات عند ارتةاب أد مخالفات.

ــاء الســـــل ة التنفي ية )أ  ــاء المجالس واالنســـــفة ألعضـــ ــاء مجلس الوزراء ونواب الوزراء ورئيس الوزراء وأعضـــ عضـــ
 التنفي ية( وأعضــــــاء البرلمان، ي  ي قانون األخالقيات الخاإل  أعضــــــاء الســــــل ة التنفي ية تضــــــارب المصــــــالا 

، من  ين أمور أخرى، أن يتصرع األعضاء في أد مصالا يمكن شتر ) ما في  لك ةقرار المصالا المالية( وي 
 دد ةل  تضارب المصالا في ة ار أداء واجفاتهم، أو أن ي لعوا اردارة عليها.أن تؤ 

وت  ي مت لفات ةقرار المصـــــالا المالية في جنوب أفريقيا مجموعة شـــــاملة من الموظفين العموميين عل  النحو 
ــول ومت لفات  52من المادة  5المبين في الف رة   ــال  أهداع محددة  وضــ ــد أن مة ارفصــ ــترشــ من افتفاقية. وتســ

التدريفات وأصـدرت المفاد  التوجيهية الخاصـة  جميم   عدت                                            ة الغ واضـحة وفر  ع واات عند عد  افمتثال. وأ  
 الفئات  استثناء أعضاء السل ة التنفي ية.

د ةلةترونيــا، ليس هنــاا أد تح ق منهجي من  وفي حين أن التح ق من ةقرارات موظفي الخــدمــة العموميــة يجر 
ــاء البرلمـان والســــــــــــــل ـة التنفـي ـية. وعالوة عل   لـك، لم ـتدخـل المت لـفات المتعل ـة   ارقرارات الم ـدمـة من أعضــــــــــــ

 من قانون تن يم اردارة العمومية(. 9 إقرارات أفراد أسر موظفي الخدمة العمومية حيز التنفي   عد )المادة 

فات ارفصــــال الخاصــــة  أعضــــاء المجلس الو ني وأعضــــاء الســــل ة التنفي ية ت تصــــر عل                      وأف  د عل  أن مت ل
 المالية وف تشمل المصالا  ير المالية و ير التجارية التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالا. مصالاال

اردارات  إنشــاء  وهناا آليات مختلفة لتيســير قيا  الموظفين العموميين  ار الغ عن أفعال الفســاد، ويلز  رإلســاء
أن مة وتدا ير تشــجم الموظفين والموا نين عل  ار الغ عن مزاعم الفســاد والســلوا  ير األخالقي،  ما في  لك 

من لوائا الخدمة العمومية(. وي و  مســــــــــــــؤولو األخالقيات ولجان   22الســــــــــــــرية، ومعالجة تلك الت ارير )ال اعدة 
                                                         األخالقي وأنشـ ة الفسـاد وار الغ عنها. وأ درجت مت لفات ار الغ  األخالقيات في اردارات  تحديد السـلوا  ير 

 من قانون منم أنش ة الفساد ومكافحتها. 34في مدونة قواعد السلوا الخاصة  الخدمة العمومية والمادة 
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حماية الشــهود في ة ار افســتراتيجية وقانون  قانون حماية المبل ين موجب                                وســت عزز حماية األشــخاإل المبل ين 
ــلة تخصــــيخ خط و نيا ــمل التدا ير األخرى  ات الصــ ــاد. وتشــ ــر لو نية لمكافحة الفســ ــاد،  مفاشــ لمكافحة الفســ

وخط مفاشـــــــــــر خاإل  المبل ين عن المخالفات في وحدة التح يق الخاصـــــــــــة. ولوح ت الحاجة ةل  زيادة الوعي  
  التدا ير والن م الرئيسية لتيسير قيا  الموظفين العموميين  ار الغ عن أفعال الفساد واتدا ير الحماية المتاحة.

يا، واســـــــت الليتهم محمية  موجب الدســـــــتور. ويعيد قانون المحكمة ويتول  الرئيس تعيين ال ضـــــــاة في جنوب أفريق
العليا التأفيد عل  أن رئيس ال ضــاة هو رئيس الســل ة ال ضــائية، وهو المســؤول عن رصــد وت ييم أداء الموظفين  
ال ضــــائيين وت بيق قواعد ومعايير ممارســــة الوظائف القيادية وال ضــــائية لجميم المحافم. وتتضــــمن مدونة قواعد 
الســـــلوا ال ضـــــائي أحكاما  شـــــأن تضـــــارب المصـــــالا، وتةوين الجمعيات، واألنشـــــ ة  ير ال ضـــــائية، والتنحية  
وار الغ عن ســـــــلوا  ير مهني أو  ير أخالقي، من جملة أمور أخرى. وقد يرق  أد خرا متعمد أو ناتج عن  

ــيم ــلوا ال د يؤدد ةل  اتخا  ةجراء تأديبي  ةهمال جســــ ــوء الســــ من ال انون.   14وف ا للمادة للمدونة ةل  درجة ســــ
ويتول  معهد جنوب أفريقيا للتعليم ال ضـائي مسـؤولية تثقي  وتدريب المسـؤولين ال ضـائيين والموظفين ال ضـائيين  

 الم بلين،  ما في  لك فيما يتعلق  األخالقيات والنزاهة.

لضــــــمان افســــــتفادة ويجب عل  كل رئيس محكمة رصــــــد وت ييم أداء الموظفين ال ضــــــائيين عل  أســــــا  يومي، 
ــجيل،  ــالحهم التي تةون قا لة للتســ ــال عن مصــ ــاة  موجب ال انون ارفصــ                                                                                               وارنتاجية األمثل. كما ي  لب من ال ضــ
ــلوا   ــائية هيئة السـ ــية الخدمة ال ضـ ــأت مفوضـ ــجيل. وقد أنشـ ــاة ال ا لة للتسـ ــالا ال ضـ                                                                                                والتي ت ســـجل في ســـجل مصـ

 ئي.ال ضائي للتعامل مم الشكاوى المتعل ة  السلوا ال ضا

وتســــرد مدونة قواعد الســــلوا واوليات التأديبية عل  أعضــــاء النيا ة العامة،  ارضــــافة ةل  مدونة قواعد الســــلوا 
في الخـدمـة العموميـة ولوائا الخـدمـة العموميـة المـ كورة أعالا. وقـد أدت حـافت خرا ال ـانون ةل  ت بيق تـدا ير  

ــاد التا عة  ــل ة  للتأديبية. وتحدد مديرية افحتيال والفســــ ــائية ســــ ــاد   مخا رالو نية للمالح ة ال ضــــ افحتيال والفســــ
 المحتملة، وت و   التح يق في ال ضايا التي تن ود عل  افحتيال والفساد وار الغ عنها.

مســؤولية ةدارة المدونة وءحداب  يئة وقائية. للســل ة الو نية للمالح ة ال ضــائية وتتول  وحدة ةدارة النزاهة التا عة 
التدريب التوجيهي والمســـــــتمر ألعضـــــــاء النيا ة العامة  التعاون مم   ة الو نية للمالح ة ال ضـــــــائية الســـــــلوتوفر 

 المدرسة الو نية للحكومة، وت د  كلية العدل التدريب الوظيفي ال د يتناول الفساد وافحتيال.
  

  (9المشتريات العمومية وءدارة األموال العمومية )المادة   
عل  المســــــــــــــتويين الو ني وارقليمي وداخـل الةـياـنات   العمومـية المشــــــــــــــترـيات العمومـيةين م ـقانون ةدارة األموال 

ــاســــي. وي  ه ا ال انون اردارات الحكومية  وضــــم وتنفي  خ ط  لز العمومية والشــــركات المملوكة للدولة  شــــكل أســ
  ها؛ ويحدد مســــــؤوليات موظفي المحاســــــفة،   لمنم افحتيال، ردراجها في اســــــتراتيجيات ةدارة المخا ر الخاصــــــة

؛  العموميةأد رإلســــــاء اردارات،  النســــــفة للحكومات الو نية وارقليمية، والرإلســــــاء التنفي يين،  النســــــفة للةيانات 
 وينخ عل  الحافت التي يجوز للخزينة الو نية فيها التح يق في عد  افمتثال لل انون ومعالجته.

وظفي المشـــــــــــتريات في الخزينة الو نية ارصـــــــــــالحات المتعل ة  المشـــــــــــتريات ويتعهد ن ا  ويدير مكتب كبير م
 المشتريات ويشرع عل  األعمال التجارية الحكومية المنجزة مم ال  ا  الخاإل.

وتعتمد جنوب أفريقيا ن ا  مشـــــتريات فمركزد. ويحدد ال انون ار ار المتعلق  ســـــياســـــة المشـــــتريات التفضـــــيلية 
                                                                                   الجهات المشـــترية من أجل وضـــم مواصـــفات قا لة للقيا  وشـــرو  موضـــوعية، ت حدد مســـف ا، ويمكن  ة ار عمل 

وقبولها. وتوز  المعلومات المتعل ة  إجراءات وع ود المشـــــــتريات للعمو  وتتال من خالل  عرو  موجبها ت ييم ال
 ب كبير موظفي المشتريات. وا ة المناقصات ارلةترونية وقاعدة  يانات الموردين المركزية الخاصتين  مكت 
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التنافسـية. ويمكن لموظف المحاسـفة    ألسـلوب الع اءات راند   500 000وتخضـم جميم الع ود التي تزيد قيمتها عن 
                                               ديلة، شــــري ة أن ت ســــجل أســــفاب الحيد عن ال اعدة    ق ائ  ر اســــتخدا  أو ســــل ة المحاســــفة، في حافت اســــتثنائية، 
(. ويجب ار الغ عن ن لوائا الخزينة م   4- 6ألف   16المحاســــفة )المادة ويوافق عليها مســــؤول المحاســــفة أو ســــل ة  

جميم الحافت التي ت تن  فيها سـلم وخدمات تزيد قيمتها عن مليون راند ) ما في  لك ضـريفة القيمة المضـافة( في  
 أيا  عمل ةل  سل ة الخزينة المعنية والمراجم العا .   10 ضون 

األقل، في نشـــــــرة المناقصـــــــات                                   العمومية، ي علن عن المناقصـــــــات، عل    موالووف ا للوائا الخزينة وقانون ةدارة األ
ــتثناء الحافت العاجلة، وعل  الموقم ارلةتروني لمكتب  21الحكومية لمدة ف ت ل عن  يوما قبل ار الا،  اســـــــــــ

فبير موظفي المشتريات. وتعتبر معالجة العرو  من خالل  وا ة المناقصات ارلةترونية ةلزامية. وتنشر أسماء 
 ت الحكومية ووسائل ارعال  األخرى.الجهات الفائزة في نشرة المناقصا

ــة  6من الدســــتور والمادة  33المادة  وت  ي من قانون تعزيز العدالة اردارية ارجراءات وال واعد واللوائا الخاصــ
  مراجعة واستئناع ال رارات المتعل ة  المشتريات، كما يمكن للمحافم ةجراء مراجعة قضائية.

ــلة التوريد أو مســــؤول  )أ(  4-8ألف 16ووف ا للمادة  ــلســ و)ب( من لوائا الخزينة، ة ا كانت لدى مســــؤول ةدارة ســ
أو أد شــخخ آخر له دور في العملية، أد  مشــاراالمشــتريات، أو أد فرد م رب من أفراد األســرة أو شــريك أو 

مصــلحة خاصــة أو تجارية في أد ع د، يجب عل   لك الشــخخ ارفصــال عن ه ا المصــلحة وافنســحاب من  
                                                                                            شــاركة  أد  ري ة في العملية. كما ي ح ر عل  أعضــاء الســل ات المتعاقدة أن تةون لهم أد مصــالا خاصــة الم

 ( من قانون منم أنش ة الفساد ومكافحتها(.1) 17في ع ود مم السل ة المتعاقدة )المادة 

المســـاءلة وشـــرعت جنوب أفريقيا في ةدخال عدد من ارصـــالحات عل  ن ا  المشـــتريات،  هدع تعزيز الرصـــد و 
 والشفافية.

ووضــعت جنوب أفريقيا ةجراءات فعتماد الميزانية الو نية، تشــمل جلســات اســتما  علنية حول مشــاريم ال وانين  
من قـانون ةدارة األموال العموميـة؛ وقـانون ةجراءات تعـديـل قوانين المـاليـة واألمور  28–26 قبـل اعتمـادهـا )المواد

ــلة(. وتدعم لوائا الخزينة ه ا ارجراءات ( وءعداد الميزانية 3-5ةل   1-5 التخ يط )المواد  المتعل ة  ات الصـــــــــ
 (.7-6ةل   1-6)المواد 

من قانون ةدارة األموال   40و 32والنف ات )المادتان فما توجد تدا ير لإل الغ في الوقت المناســــب عن اريرادات  
العمومية(. وتشـــــــــمل معايير المحاســـــــــفة والمراجعة أحكاما ترد في قانون ةدارة األموال العمومية وقانون المراجعة 

 المعدل الخاإل  الخزينة الو نية. العامة ومعيار الن د

ؤســــــســــــات الدولة أن مة فعالة وكفؤة وشــــــفافة ردارة ويشــــــتر  قانون ةدارة األموال العمومية أن تةون لدى جميم م
ــلوا  1) 38األموال والمخا ر والرقا ة الداخلية )المادة  ــوء الســـــ ( )أ((. وينخ ال انون ك لك عل  توجيه تهمة ســـــ

المالي لموظفي ومســؤولي المحاســفة عندما ينتهكون أد شــر  فيه،  ما في  لك األحكا  المتعل ة  إدارة المخا ر 
ــادر والرقا ة ال ــا تهم جنائية. ويحدد ة ار ةدارة مخا ر ال  ا  العا  الصــــــ داخلية، ويمكن أن تن بق عليهم أيضــــــ

ــأن تنفي  ةدارة المخا ر عل  مســـتوى المنشـــمت. ولدى مع م مؤســـســـات الدولة  ــادات  شـ عن الخزينة الو نية ةرشـ
نية  المخا ر والمســائل المتعل ة لجان معنية  المخا ر، ت د  المشــورة لموظفي المحاســفة  شــأن افســتراتيجية المع

 تـلك المخـا ر. وي و  المراجعون الخـارجيون  مراجعـة أن مـة الرقا ة الداخلـية وءدارة المخـا ر وءعداد تـ ارير عنهـا.  
ــنويا،   ــفة عل  فعالية ةدارة المخا ر والرقا ة الداخلية في ت ارير تصــــدر ســ فما يجب أن يصــــدا مســــؤولو المحاســ

أفيد ه ا التصــديق  شــكل مســت ل. وتتول  ةدارة الرصــد والت ييم  شــكل مســت ل رصــد ةدارة وت و  لجان المراجعة  ت 
 .المخا ر والرقا ة الداخلية داخل الهيئات الحكومية الو نية وارقليمية سنويا
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( من قانون  1)  40                                                                                 وي  لب من موظفي المحاســفة افحتفاب  ســجالت كاملة وســليمة خاصــة  الشــؤون المالية )المادة 
من لوائا الخزينة(.    17ةدارة األموال العمومية( وافحتفاب  جميم المعلومات المالية في صـــي تها األصـــلية )الفصـــل 
من قــانون ةدارة   83و  81ويمكن اتخــا  ةجراءات تصـــــــــــــحيحيــة في حــالــة انتهــاا قواعــد المــاليــة العموميــة )المــادتــان 

 رقا ة الخارجية. األموال العمومية(. ويمار  المراجم العا  ال 
  

  (13و 10ة الغ النا ؛ مشاركة المجتمم )المادتان   
ــول عل  المعلومات،  ما في  ــتور التي تنخ عل  الحصـ ــول عل  المعلومات أحكا  الدسـ ينف  قانون تعزيز الحصـ

من شــرعة الح وا، التي تنخ عل  أن لةل فرد الحق في الحصــول عل  أد معلومة تحتفا  ها   32 لك المادة 
ــلة،  ما في  لك ما يتعلق  نشـــــــر المعلومات التي تحتفا  ها الســـــــل ات ال دولة. ويتضـــــــمن ال انون أحكاما مفصـــــ

الحكومية وارجراءات وال واعد المتعل ة   لفات الحصــول عل  المعلومات  ير المنشــورة. وتمتد األحكا  في جزء 
 فبير منها ةل  ال  ا  الخاإل.

من الدســــــــــــــتور التي تنخ عل  الحق في اتخـا  ةجراء ةدارد يكون   33المـادة  وينـف  قانون تعزيز العـدالة اردارية
عل  تعليالت مكتواة عندما تتضرر   ال                                                                قانونيا ومع وف ومنصفا من الناحية ارجرائية، فضال  عن الحق في اف

افشــــتفاا في وجود فســــاد في ح وا المرء  ســــبب ارجراءات اردارية. ويمتد ال انون، عل  ســــبيل المثال، ليشــــمل 
 المناقصات، مما يسما لس راع المتضررة  الحصول عل  المعلومات.

وتشـمل التحديات المبل  عنها في ة ار الحصـول عل  المعلومات وجود ةجراءات مره ة، وعد  كفاية صـالحيات 
ــتئناع، وافمتثال  ير الةافي. وعالوة عل   ل ك، هناا حاجة رقرار الحق في ارنفا  التن يمية، وتع د آلية افســ

 الحصول عل  المعلومات المتعل ة  تمويل األحزاب السياسية، ور كاء الوعي حول ه ا الموضو .

ــين ت ديم   ــاد ة ارا لتعزيز العمليات اردارية الحكومية  هدع تحســــــــــ ــتراتيجية الو نية لمكافحة الفســــــــــ وتتيا ارســــــــــ
صــــــــــالحات في اردارة العمومية والحكومة ارلةترونية  هدع الخدمات العمومية. وأجرت جنوب أفريقيا  عض ار
 تفسيط ارجراءات اردارية وتسهيل ت ديم الخدمات.

ــاركـة األفراد والجمـاعـات من خـارج ال  ـا  العـا ، مـثل المجتمم المـدني،                                                                                                   وو ضــــــــــــــعـت ـتدا ير مختلفـة لتعزيز مشــــــــــــ
ــاد ومكافحته. وتتمثل أهم تلك التدا ير في تن يم مؤ  تمرات ال مة عل  المســـــــــــتوى الو ني لمكافحة في منم الفســـــــــ

الفسـاد والمنتدى الو ني لمكافحة الفسـاد )لم يكن نشـ ا وقت افسـتعرا ( والبرنامج المفتول للشـرافات الحكومية. 
وتتعزز مشــــــاركة العمو   شــــــكل أفبر  فضــــــل الجهود المب ولة لدعم الشــــــفافية المالية، مثل نشــــــر وثائق الميزانية 

 عد سن الميزانية والمشاورات العامة في ة ار العملية التشريعية.الرئيسية قبل وا 

وتنف  جنوب أفريقيا  رامج لتوعية الجمهور تتعلق  مكافحة الفسـاد ويشـارا المجتمم المدني  نشـا  في جهود مكافحة  
 والجامعات.  الفساد. وأعرات سل ات جنوب أفريقيا عن اهتمامها  إنشاء  رامج تراوية لمكافحة الفساد في المدار  

                                                                                                     وك لفت العديد من المؤســســات  تل ي التبلي ات عن الفســاد من العمو ، ويتعلق األمر  مفوضــية الخدمة العمومية،  
من خالل الخط المفاشر الو ني لمكافحة الفساد، وديوان الم الم، ووحدة التحقي ات الخاصة، ودائرة الشر ة في 

ات األولوية )المعروفة أيضا  اسم الص ور(. ويمكن ت ديم البال ات جنوب أفريقيا، ومديرية التح يق في الجرائم  
  شكل مجهول.

  
  (12ال  ا  الخاإل )المادة   

ــركات المملوكة للدولة.  ــاد في ال  ا  الخاإل وداخل الشـــــ ــريعات لمنم ومكافحة الفســـــ اعتمدت جنوب أفريقيا تشـــــ
ويوائم قانون الشـــــركات المعايير المحاســـــبية للبلد مم المعايير الدولية لإل الغ المالي. كما يلز  ال انون الشـــــركات 
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ــر  ــركات المدرجة والعمومية، وك لك الشـ ــية معينة  المملوكة للدولة والشـ ــاسـ كات من حجم معين،  اتخا  خ وات أسـ
من قانون الشـركات عل  تعزيز المسـاءلة والشـفافية في شـركات  3لتعزيز المسـاءلة والشـفافية. كما ينخ الفصـل  

                                                                                               جنوب أفريقيا. وف ت ب ل جهود محددة ر كاء وعي الشـــــــــــركات  مت لفات مكافحة الفســـــــــــاد، ل لك فثمة حاجة ةل  
 ةشراا المنشمت المملوكة للدولة في جهود مكافحة الفساد.

شـــمت المملوكة للدولة، ت د  النســـخة الرا عة من ت رير كين   وفيما يتعلق  األحكا  المتعل ة  حوكمة الشـــركات والمن 
ةرشادات لتحسين شفافية واست رار   King IV Code on Corporate Governance المعنون    شأن ةدارة الشركات

ء اردارة المالية للشــــــركات المدرجة،  ما في  لك المفاد  التوجيهية ردارة المخا ر، وتةوين مجالس اردارة، وأدا
أعضــاء مجلس اردارة. ور م أن النســخة الرا عة من ت رير كين  ليســت ناف ة، فإن تشــريعات مثل قانون الشــركات 
                                                                                                تتضـمن  عض أحكامه. وأ صـدر أيضـا  دليل لحوكمة الشـركات يتعلق  منم الفسـاد وموجه للشـركات  موجب المادة 

 من قانون الشركات. 4

)المادة    افنتفاعيةان الخاصــة  المســاهمين وأصــحاب المصــالا ويتعين عل  الشــركات افحتفاب  ســجالت الضــم
ــجل الملةية افنتفاعية وم الفة  50 ــمال  تنفي  ســــــــ ــركات(. ويجرد حاليا تعديل ه ا ال انون للســــــــ من قانون الشــــــــ

جنوب أفريقيا عضــوا   ةالشــركات  ت ديم معلومات عل  أســا  ســنود ةل  لجنة الشــركات والملةية الفةرية. واصــف
ق العامل المعني  مكافحة الفســاد التا م لمجموعة العشــرين، اعتمدت المفاد  الرفيعة المســتوى لمجموعة في الفري 

 العشرين  شأن شفافية الملةية افنتفاعية.

ــاءة اســــتخدا  ارجراءات المن مة للةيانات الخاصــــة،  ما في  لك ت ديم ارعانات   وليســــت هناا تدا ير محددة لمنم ةســ
 لسنش ة التجارية. والتراخيخ 

  النسفة للموظفين العموميين السا  ين.   الالح ة لترا الخدمة  وليست هناا سياسة  خصوإل ال يود المتعل ة  الفترة 

ويجب أن تخضـــــم للمراجعة جميم الشـــــركات العمومية والمؤســـــســـــات المملوكة للدولة والشـــــركات الخاصـــــة التي  
يفر  أن تةون لدى الشــركات ضــوا ط للمراجعة الداخلية من  تتجاوز حجما معينا. ومم  لك، ف يوجد أد شــر   

ــركات أجل منم ــفة والمراجعة الواردة في قانون الشـــــ ــاد والةشـــــــف عنها. وف تح ر أحكا  المحاســـــ في   أفعال الفســـــ
 من افتفاقية. 12من المادة  3جنوب أفريقيا عل  وجه التحديد الممارسات المحاسبية المدرجة في الف رة 

فريقيا الخصــم الضــريبي للرشــاوى والمدفوعات الناتجة عن تعزيز نشــا   ير قانوني أو المتحملة وتح ر جنوب أ
 (، قانون الضريفة عل  الدخل(.o) 23 المادة سبفه )

  
  (14تدا ير منم  سل األموال )المادة   

ــل األموال من قانون منم الجريمة المن مة، وقانون مركز   يتةون الن ا  ال انوني لجنوب أفريقيا المعني  منم  ســ
ــافة ةل  الم كرات ــل األموال وتمويل اررهاب،  ارضـــــــــــ ــتخفارات المالية، ولوائا مراقفة  ســـــــــــ والتوجيهات   افســـــــــــ

 المالية.اررشادية  ات الصلة الصادرة عن مركز افستخفارات 

من قانون مركز افســتخفارات المالية المؤســســات المالية    1وتشــمل المؤســســات الخاضــعة للمســاءلة كما يعرفها الجدول  
واألعـمال والمهن  ير الـمالـية المـحددة. وف ي  ي ـه ا الـ انون تـجار المـعادن الثميـنة واألحـجار الةريـمة، واألشــــــــــــــخاإل 

خدمات  ير رســـــــــمية لن ل األموال أو القيم، وك لك األشـــــــــخاإل ال بيعيين أو  ال بيعيين أو افعتفاريين ال ين ي دمون 
                                                                                                      افعتفاريين ال ين ينخر ون في أنشـــ ة مالية وصـــرع العمالت، و يرهم من األشـــخاإل المبل   ين )الم عر فين عل  أنهم 

من    2ا ية في الجدول  أشخاإل ي ومون  معامالت تتعلق  العراات  ات محرا والةرو رراند(. وترد أسماء الهيئات الرق 
 قانون مركز افستخفارات المالية ال د يتول  المسؤولية عن جميم ال  اعات المتفقية. 
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لمســـاءلة لمت لفات العناية الواجفة تجاا الخاضـــعة ل                                                    وي خضـــم قانون مركز افســـتخفارات المالية جميم المؤســـســـات  
( وتدا ير  21وية المالةين المنتفعين والتح ق منهم )المادة  )الفصل الثالو(،  ما في  لك تحديد ه المتعاملين معها

 (.25-22من المواد  2حفا السجالت )الجزء 

ــل األموال، فعل  الر م من ةجراء زـيارات مـيدانـية لفعض األعـمال والمهن  ير  وفيـما يتعلق ـ إنـفا  ـتدا ير مـكافـحة  ســـــــــــ
ــســــــات الم  عنية التي يشــــــرفون عل  تن يمها، واعتبرت الع واات  ير المالية المحددة، فمع م المراقبين لم يعاقبوا المؤســــ

رادعة  ما فيه الةفاية. وفي وقت ةجراء افسـتعرا ، كان قانون مركز افسـتخفارات المالية قيد المراجعة  هدع معالجة 
 أوجه ال صور ه ا. 

ــتراتيجية رســــــمية وجنوب أفريقيا  صــــــدد ةجراء أول ت ييم و ني للمخا ر. وعل  الر م من أن البلد لم يضــــــم ا ســــ
لمكافحة  سـل األموال وتمويل اررهاب، ف د حددت أولويات السـياسـة  ات الصـلة في ورقة اسـتشـارية صـادرة عن  

 .2017مركز افستخفارات المالية والخزينة الو نية في عا  

ــمت،  ما في  لك  ــمل جميم المنشـــ ــبوهة لتشـــ ووســـــعت جنوب أفريقيا ن اا التزامات ار الغ عن المعامالت المشـــ
(. ويضـ لم المراقبون الماليون  مجموعة 52المؤسـسـات الخاضـعة للمسـاءلة. ويعتبر عد  ار الغ جريمة )المادة 

تعزيز الفهم الواضا لاللتزامات والمخا ر من أنش ة التوعية والتدريب لصالا ال  اعات التي يراقبونها من أجل  
 المتعل ة   سل األموال.

ويتول  مركز افســتخفارات المالية المســؤولية عن تل ي وتحليل ونشــر المعلومات المتعل ة   ســل األموال،  ما في 
 4)المادة  لك ت ارير المعامالت المشـــــــبوهة وت ارير المعامالت الن دية، والتعاون مم ســـــــل ات التح يق وافدعاء 

من قانون مركز افســتخفارات المالية(. كما أن التنســيق الو ني مكفول من خالل عدد من فرا العمل والعمليات  
المشــتركة. وعل  الصــعيد الدولي، تتفادل الســل ات المختصــة في جنوب أفريقيا المعلومات مم ن يراتها األجنبية 

ة مســت ال من الناحية التشــ يلية، ويرفم مديرا ت اريرا مفاشــرة                                                عل  أســا  منت م. وي عتبر مركز افســتخفارات المالي 
 من قانون مركز افستخفارات المالية(. 7و 5ةل  وزير المالية وءل  البرلمان )المادتان 

                                                                                                 ونف ت جنوب أفريقيا ن اما للتصـــــــــــريا عبر الحدود ي  بق عل  جميم المســـــــــــافرين الوافدين والم ادرين وال رود 
لواردة والصـادرة، في حين يجب التصـريا شـفويا  التحويالت الن دية الواردة التي يعادل مبل ها  البريدية والفضـائم ا

من قـانون الجمـارا   15دوفر أمريكي  ـالعمالت األجنبيـة. وتلز  المـادة  10 000رانـد أو  25 000أو يزيـد عن 
 ن  ين أمور أخرى،  الفضــــــــــــــائم،   التصــــــــــــــريا، م أو ي ـادرونه البـلدوالمكو  جميم األشــــــــــــــخـاإل ال ين يدخلون 

ف ط  المســـــــــــــــافرين الم ـادرين  مـا في  لـك العمالت، الم يـدة والمراقفـة  موجـب أد قـانون. ومم  لـك، يجـب عل 
من لوائا مراقفة   3-6و 3-3التصــريا  العمالت األجنبية، وليس عل  المســافرين الوافدين القيا    لك )المادتان 

الجمارا والمكو  ولوائا مراقفة الصـــــــرع ف يح ر وف ي يدان وف يراقفان  الصـــــــرع(. وعالوة عل   لك، ف انون 
الصــــــكوا ال ا لة للتداول لحاملها الوافد أو الصــــــكوا ال ا لة للتداول لحاملها الم ادر والمســــــتح ة الدفم  العمالت 

وجـب لوائا مراقفـة األجنبيــة. وعل  الر م من أنـه يجوز لموظفي الجمــارا في دائرة اريرادات  جنوب أفريقيــا،  م
                                                                                      الصــــــــــــــرع، الفحـو عن العمالت ومصـــــــــــــــادرتهـا، ف ي خ ر مركز افســــــــــــــتخفـارات المـاليـة  ـالمعلومـات المتعل ـة 

  التصريحات والشحنات المضبو ة  ات ال بيعة المشبوهة.

                                                                      ال د وضـــــــــعته ةدارة الن ا  الو ني للدفم أن ت نف  جميم التحويالت البرقية    2015لعا   1ويشـــــــــتر  التوجيه رقم 
ــية رقم  لفرقة العمل المعنية  ارجراءات المالية. ومم  لك، ف يوجد شـــــــــر  لت بيق   16 ما يتماشـــــــــ  مم التوصـــــــ

                                                                           فحخ دقيق عل  التحويالت البرقية التي تحتود عل  معلومات  ير كاملة عن الم صدر.

وجنوب أفريقـيا عضــــــــــــــوا في فرقة العمـل المعنـية  ارجراءات المـالـية ومجموعة ةي مونت لوحدات افســــــــــــــتخـفارات 
 2003وقد خضــــــعت لت ييم متفادل أجرته فرقة العمل المعنية  ارجراءات المالية في عا    2003المالية من  عا  
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ية وفريق مكافحة  سل األموال في شرا أفريقيا  وت ييم متفادل مشترا أجرته فرقة العمل المعنية  ارجراءات المال
فرـقة العمـل المعنـية ـ ارجراءات المـالـية الجوـلة الرا عـة من الت ييم التي   . وأجـلت2009والجنوب األفري ي في عـا  

 (.19-ةل  تاريخ فحق نتيجة لجائحة فيرو  كورونا )فوفيد 2020                                    فانت مبرمجة مبدئي ا في حزيران/يونيه 

م كرة تفاهم مم ن رائه وقا   رعاية انضـما  عدد من الدول األفريقية ةل   91فسـتخفارات المالية وقد وقم مركز ا
 مجموعة ةي مونت.

  
                                     التجارب الناجحة والممارسات الجي  دة -2-2 

التدريب والدعم للممارســــــــــــين وكفار المديرين وموظفي األخالقيات  شــــــــــــأن تنفي  لوائا الخدمة  ةتاحة  •  
 (6من المادة  1 الف رةالعمومية )

ــالا  ين مختلف فئات الموظفين   المن م النهج  •   ــارب المصــــــ ــفافية ومنم وءدارة تضــــــ المتفم لتعزيز الشــــــ
 هؤفء المســــــــؤولين في المجافت  العموميين،  ما في  لك مت لفات ارفصــــــــال المفصــــــــلة الخاصــــــــة

 (7من المادة  4التوجيهية )الف رة  التدريب والمفاد  وءتاحة الخ ورة، عالية ال

افضـ ال   أنشـ ة التوعية في المدن والم ا عات الرئيسـية حول افلتزامات المتعل ة  مكافحة  سـل  •  
 (14من المادة  1اررهاب )الف رة  وتمويلاألموال 

  
                               التحد  يات التي تواجه التنفيذ -2-3 

                             ت وص   جنوب أفريقيا  ما يلين

مواصلة جهودها لتنفي  افستراتيجية الو نية لمكافحة الفساد، وءنشاء  يافل تنفي  وتدا ير رصد تتسم  •  
 (.5من المادة  1تنسيق أنش ة مكافحة الفساد )الف رة  وتعزيز الفعالية، 

ــتدامة المنتدى الو ني  •   ــتعرا  نمو ج وترتيفات الحوكمة من أجل كفالة اســـــــ ــلة الجهود فســـــــ مواصـــــــ
 (.13من المادة  1والف رة  5من المادة  1المست بل )الف رة  أو هيئة مماثلة في لفسادالمكافحة 

ــأنه،   •   ــاد،  ما في  لك التثقي  والتوعية  شـ ــا  منم الفسـ ــيصـ ــمان وجود هيئة أو هيئات تتةلف خصـ ضـ
 (.6من المادة  1من افتفاقية )الف رة  5وتنفي  سياسات منم الفساد المشار ةليها في المادة 

 تأثير   اعتماد تدا ير لتعزيز اســــــــــــت اللية هيئات مكافحة الفســــــــــــاد، وتمكينها من أداء مهامها دون أد •  
ف مســوغ له، وتعزيز التنســيق  ين المؤســســات الحكومية المشــاركة في جهود مكافحة الفســاد. وعالوة  
عل   ـلك، يتعين عليهـا مواصـــــــــــــــلة افســــــــــــــتثمـار في ـتدرـيب واـناء ـقدرات الموظفين العموميين اـل ين  

        ل وكاع  يضـــ لعون  مها  منم الفســـاد، وضـــمان تزويد هيئات مكافحة الفســـاد  الموظفين  شـــكل كام
 (.6من المادة  2وتجهيزها  الموارد المادية الالزمة )الف رة 

الن ر في تعزيز التوظي  المفتول لتيســـير التعيين في الوظائف والمهن والحرع الخاصـــة  المبتدئين   •  
ــية الخدمة العمومية العمومية في الخدمة   ، عل  النحو الموصــــــــــ   ه في ت ييم حديو أجرته مفوضــــــــ

 (.7من المادة  1 شأن فعالية ن ا  التوظي  وافنت اء )الف رة 

ات فنت اء وتدريب األفراد لتولي المناصــــــب العمومية التي تعتبر عرضــــــة الســــــعي ةل  اعتماد ةجراء •  
ــاء، وتن يلهم ةل  مناصــــب أخرى، عل  النحو  ــاد وضــــمان تناواهم، عند افقتضــ ــة للفســ ــفة خاصــ  صــ

 (.7)ب( من المادة  1المنصوإل عليه في افستراتيجية الو نية لمكافحة الفساد )الف رة 



 CAC/COSP/IRG/II/4/1 

 

12/17 V.20-07442 

 

تدا ير ةضـــــــافية لتعزيز الشـــــــفافية في تمويل األحزاب الســـــــياســـــــية،  ما في  لك تن يم التمويل  اتخا   •  
والمرشــحين المســت لين والةشــف عن مصــادر التمويل الخاصــة، وءع اء  الســياســية الخاإل لسحزاب  

 (.7من المادة  3 األولوية لتنفي  قانون تمويل األحزاب السياسية واللوائا  ات الصلة )الف رة

تخا  مزيد من ارجراءات لضـــــــــــــمان القيا ، عل  النحو الواجب،  تنفي  مت لفات ةقرار ال مة المالية ا •  
عل  الموظفين العموميين المعينين، وتعزيز ةجراءات المتــا عــة التي ت و   هــا الســــــــــــــل ــات التنفيــ يــة  

من  4ة فتخا  ةجراءات تأديبية أو  يرها من ارجراءات عند حدوب تضـــــــــارب في المصـــــــــالا )الف ر 
ــعي 7المادة  ــفة  ةل (. وعالوة عل   لك، يتعين الســ ــيم ن اا مت لفات ةقرار ال مة المالية  النســ توســ

ــالا  ير المالية و ير التجارية  ــاء الســــل ة التنفي ية ليشــــمل المصــ ــاء الجمعية الو نية وأعضــ ألعضــ
 (.8لمادة من ا 5، والف رة 7من المادة  4التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالا )الف رة 

ــير قيا  الموظفين العموميين   •   ــية لتيســــــ ــتمرار في تعزيز الوعي والمعرفة  التدا ير والن م الرئيســــــ افســــــ
 (.8من المادة  4 ار الغ عن أفعال الفساد، وتدا ير الحماية المتاحة )الف رة 

ي تتعلق  ارفصــــــــال عن  من قانون تن يم اردارة العمومية، الت  9اعتماد اللوائا الالزمة لتنفي  المادة  •  
مصــــــالا أفراد عائالت موظفي الخدمة العمومية؛ وتوفير التدريب ووضــــــم المفاد  التوجيهية  شــــــأن 

الخاصـة  أعضـاء السـل ة التنفي ية؛ والسـعي ةل  ةنشـاء ن ا  للتح ق من ةقرارات  ارفصـالمت لفات 
 (.8من المادة  5ال مة المالية الخاصة  أعضاء البرلمان والسل ة التنفي ية )الف رة 

افســــتمرار في تعزيز عمليات افشــــتراء والعمليات اردارية الحكومية للســــمال   در أفبر من الرصــــد   •  
والمسـاءلة والشـفافية والتعاون مم ال  ا  الخاإل، ومسـاءلة الموظفين العموميين عن ت ديم الخدمات 

 (.9من المادة  1حة الفساد )الف رة ،  ما يتماش  مم افستراتيجية الو نية لمكاف        مهني تهموتعزيز 

ــدا أما  ةتاحة  •   تعزيز ة ار الحصــــــــول عل  المعلومات لضــــــــمان أف ت ف ارجراءات الضــــــــرورية ســــــ
المعلومات عل  نحو فعال ولتعزيز افمتثال. وينف ي أن تشــمل ه ا التدا ير تخويل الجهة التن يمية  

والنخ عل  الحق في الحصــــــــول عل  صــــــــالحيات ةنفا  فعالة، وءنشــــــــاء آلية اســــــــتئناع مفســــــــ ة،  
ــية    تمويلالمعلومات المتعل ة  ــية، وتعزيز الوعي والمعرفة  التدا ير واألن مة الرئيسـ ــياسـ األحزاب السـ

 )أ((. 10لتسهيل الحصول عل  المعلومات )المادة 

منها تعزيز    ق ائ   ر مواصــــــــــــلة تعزيز التدا ير التي ترمي ةل  منم الفســــــــــــاد وتشــــــــــــمل ال  ا  الخاإل،  •  
مت لفات افمتثال لمكافحة الفســـــــــــــاد وءتاحة اررشـــــــــــــادات وء كاء الوعي عل  نحو كاع لدى الةياـنات  

 ما في  لك المؤســســات المملوكة للدولة،  شــأن مت لفات مكافحة الفســاد عل  وجه التحديد؛    الخاصــة، 
تعزيز شــفافية الملةية افنتفاعية  الخاصــة  نزاهة األعمال والممارســات التجارية الجيدة؛ و  ال واعد وتعزيز 

للةيانات ال انونية؛ وم الفة الشـــــــــــــركات  امتالا ضـــــــــــــوا ط كفؤة للمراجعة الداخلية من أجل منم أفعال  
الفســاد والةشــف عنها؛ ومنم ةســاءة اســتخدا  ارجراءات المن مة لسنشــ ة التجارية؛ والن ر في اعتماد  

 (. 12من المادة   2المصالا )الف رة  ال يود المتعل ة  ترا الخدمة  هدع منم تضارب 

 من افتفاقية. 12من المادة  3اتخا  ما قد يلز  من تدا ير لح ر األعمال الم كورة في الف رة  •  

من  1الن ر في ةعداد  رامج توعوية في مجال مكافحة الفســـــــــــاد موجهة للمدار  والجامعات )الف رة  •  
 (.13المادة 

التأفد من أن جميم األعمال التجارية والمهن  ير المالية المحددة المعرضــــة  شــــكل خاإل ل ســــل   )أ(  •  
ن الثمينة واألحجار الةريمة،  األموال مشــــمولة  مت لفات مكافحة  ســــل األموال،  ما في  لك تجار المعاد 
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واألشـــخاإل ال بيعيون أو افعتفاريون ال ين ي دمون خدمات  ير رســـمية لن ل األموال أو القيمة، وك لك 
ــ ة مالية وصـــرع العمالت؛  ــون أنشـ )ب( الن ر في  و األشـــخاإل ال بيعيون أو افعتفاريون ال ين يمارسـ

ــاءلة التي تن بق عليها مت لفات مكافحة  ةدراج المؤســــســــات المبل ة في فئة المؤســــســــات الخاضــــعة ل  لمســ
)ج( تعزيز  و وحفا الســـجالت؛   ين معها المتعامل  ســـل األموال، وف ســـيما فيما يتعلق  العناية الواجفة تجاا 

،   رائق  التشــــ يلي الخاإل  المنشــــمت والمهن  ير المالية المحددة عل  المســــتوى  ن ا  الرقا ة والع واات 
ــفــة ورادعــة؛  )د( افنتهــاء من الت ييم الو ني للمخــا ر وتنفيــ  المت لفــات  و منهــا ت بيق ع واــات متنــاســـــــــــ

 (. 14من المادة   1الم ا لة ال ائمة عل  المخا ر )الف رة 

ــافرين الوافدين  العمالت  الن ر في توســـــيم ن ا  التصـــــريا عبر الحدو  •   د ليشـــــملن )أ( تصـــــريا المســـ
)ج( الصــــــكوا و)ب( تصــــــريحات مكتواة  التحويالت الن دية التي تفوا الحدود الم ررة؛ واألجنبية؛ 

حاملها الم ادر والمســتح ة الدفم  العمالت لوافد أو الصــكوا ال ا لة للتداول الال ا لة للتداول لحاملها 
ء آلية تت لب ةخ ار مركز افســـتخفارات المالية  التصـــريحات والشـــحنات األجنبية؛ والن ر في ةنشـــا

 (.14من المادة  2المضبو ة  ات ال بيعة المشبوهة )الف رة 

الن ر في م الفة المؤســــــــســــــــات المالية  ت بيق فحخ دقيق لتحويالت األموال التي ف تحتود عل    •  
 (.14)ج( من المادة  3                                 معلومات كاملة عن الم صدر )الف رة 

 
 

                                                                         االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ح د  دت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية  -2-4 
الدعم في تصميم ةجراءات اختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة  •  

 (.7)ب( من المادة  1تناوب عليها )الف رة ال وضمانللفساد 

في تـصميم  رامج توعوية لمكافحة الفـساد موجهة للعمو  وتـشمل المناهج المدرـسية والجامعية    المـساعدة  •  
 (. 13)ج( من المادة    1)الف رة  

  
  الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 

  مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -3-1 
  (59و 56و 51 حكم عا ؛ التعاون الخاإل؛ افتفاقات والترتيفات الثنائية والمتعددة األ راع )المواد  

 الموجودات، مما سما  التعاون الدولي الفعال في ه ا الصدد. وضعت جنوب أفريقيا ة ارا قانونيا شامال فسترداد 

ويشــكل قانون التعاون الدولي في المســائل الجنائية وقانون منم الجريمة المن مة ار ار العا  للمســاعدة ال انونية  
 الدولية،  ما في  لك في مسائل استرداد الموجودات.

                                                                                                    ومن الناحية المؤســـــــــســـــــــية، ت وجه  لفات المســـــــــاعدة ال انونية المتفادلة ةل  الســـــــــل ة المركزية، وهي وزارة العدل 
ــادرة الموجودات تا عة  ــئت وحدة لمصـــ ــتور. وقد أ نشـــ ــائية                                                        وت وير الدســـ ــل ة الو نية للمالح ة ال ضـــ من أجل  للســـ

ضــفا  اتصــال في وفيات قضــائية أخرى   مســاعدة الدول الم دمة لل لفات، كما هو موضــا أدناا. ولدى الشــر ة
 لتسهيل  لفات تفادل المساعدة ال انونية.

وترد ةجراءات اســـــــترداد الموجودات من خالل التعاون الدولي في دليل الســـــــياســـــــة الداخلية ال د أصـــــــدرته وحدة 
رين المفصــل مصــادرة الموجودات، وال د يوفر أيضــا آلية ردارة ال لفات  ير الرســمية، وفي دليل مجموعة العشــ 

 .2013                                                    فسترداد الموجودات في جنوب أفريقيا، ال د ن شر في عا  
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ــائل الجنائية تشـــــمل أحكا  اســـــترداد    19ووقعت جنوب أفريقيا  اتفاقا ثنائيا  شـــــأن المســـــاعدة ال انونية المتفادلة في المســـ
 ض  لفا لتفادل المساعدة ال انونية. الموجودات وتعترع  افتفاقية كأسا  قانوني للتعاون الدولي. ولم يسبق للبلد أن رف 

ــتخـفارات الـمالـية  1)   40واموجـب الـمادة  ــتخـفارات الـمالـية، يمكن أن يتـفادل مركز افســـــــــــ ( )ب( من ـقانون مركز افســـــــــــ
ــل ـات التح يق األجنبـية، وف ـا فتفـاا مكتوب  ين مركز  ــتخـفارات المـالـية أو ســـــــــــ المعلومـات تل ـائـيا مم وحـدات افســـــــــــ

ن رائه األجانب وامواف ة رسـمية من وزير المالية. وعالوة عل   لك، فمركز افسـتخفارات المالية،  افسـتخفارات المالية و 
ــفكة الجنوب  ــفكة ةي مونت اومنة وعبر شـــــــ  وصـــــــــفه عضـــــــــوا في مجموعة ةي مونت، يتفادل المعلومات من خالل شـــــــ

 ن الوكافت فسترداد الموجودات.                                                                         األفري ي المشتركة  ين الوكافت فسترداد الموجودات وشفكة كامد ن المشتركة  ي 

  
  (58و 52 منم وكشف ةحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات افستخفارية المالية )المادتان  

 موجب قانون مركز افســـــتخفارات المالية، تخضـــــم المؤســـــســـــات الخاضـــــعة للمســـــاءلة رجراءات العناية الواجفة تجاا 
عل  النحو المنصـــــــــوإل عليه في الفصـــــــــل الثالو من ه ا ال انون. وتشـــــــــمل ه ا التدا ير ح ر فتا  المتعاملين معها 

أو   هم وهوية أد شــــخخ يتصــــرع نيا ة عن  مم ه ا المؤســــســــات  ين المتعامل حســــا ات مجهولة الهوية، وتحديد هويات 
نيا ة عنه، والتح ق منها وتحديد هوية المالةين المنتفعين في الحافت التي تشـــــمل األشـــــخاإل افعتفاريين   ون يتصـــــرف 

والترتيفات ال انونية، والرصــــــــد المســــــــتمر للمعامالت ومســــــــك الســــــــجالت وتحديو المعلومات  اســــــــتمرار وار الغ عن  
ــاءلة اعتماد  ــعة للمسـ ــات الخاضـ ــسـ ــبوهة. وي  لب من المؤسـ نهج قائم عل  المخا ر في تنفي  مت لفات                                                               المعامالت المشـ

أو    متعــاملين عنــدمــا يتعلق األمر                                 (. وي  لــب تعزيز العنــايــة الواجفــة 42)المــادة  المتعــاملين معهــا العنــايــة الواجفــة تجــاا 
ــؤولون العموميون  معامالت تن ود عل  مخا ر كبيرة  ــخاإل المؤثرون المحليون الفارزون" و"المســ ،  ما في  لك "األشــ

 جيم وحاء(.   21الفارزون األجانب" وأفراد عائالتهم وشركاإلهم الم راون )المادتان 

ــهيل   ــمي، لتســ ــادية واألوامر التوجيهية،  ات ال ا م الرســ ــتخفارات المالية عددا من الم كرات اررشــ ــدر مركز افســ وأصــ
ــدرا المركز،  ـما في  ـلك مت لـفات تعزيز العـناـية الواجـفة. ومم  ـلك، ف توجـد ـتدا ير رخ ـار  تنفيـ    الـ انون اـل د أصـــــــــــ

 المؤسسات المالية  ناء عل   لب دول أجنبية فيما يتعلق  الحسا ات أو المعامالت المعرضة لمخا ر كبيرة. 

ــألة حفا الســـجالت في المادة  ــل   21وجرى تناول مسـ ــتخفارات المالية والفصـ من الم كرة  3من قانون مركز افسـ
ــادية رقم  ــا ات والمعامالت وهويات   7اررشــــ ــدرها ه ا المركز. ويجب افحتفاب  جميم ســــــجالت الحســــ التي أصــــ

 لمدة خمس سنوات عل  األقل من تاريخ ةنهاء العالقة التجارية أو ة را  الصف ة. المتعاملين

ــارع الوهمية )المادة  وتح ر شـــرو  ترخي  ــاء المصـ ــارع ةنشـ ــارع المنصـــوإل عليها  موجب قانون المصـ خ المصـ
، يجب عل  المؤســســات  2012كانون األول/ديســمبر   12((. ووف ا للوائا المتعل ة  المصــارع والصــادرة في  1)   11

ــلة مصـــرفية مم مصـــرع وهمي أو مم مؤســـســـ  لة  المالية أن تح ر من الدخول أو افســـتمرار في عالقة مراسـ ــ             ة مراسـ
 ‘ )ب((.3( )ب( ’ 17)   36)ج( و   ‘ 1’   ( )ب( 17)   36تسما  أن ي و  مصرع وهمي  استخدا  حسا اتها )المادتان 

ــا    ـــفة للموظفين العموميين المعينين، اـل ين ي خـتارون عل  أســـــــــــ                                                                                                           ونـف ت جنوب أفريقـيا نـ ا  ةقرار اـل ـمة الـمالـية ـ النســـــــــــ
األقدمية ومســتوى المخا ر المرتف ة  مناصــبهم. وهو يشــمل أعضــاء الســل ة التنفي ية وأعضــاء البرلمان والمســتشــارين  

ــا  البلـــديين وكفـــار المـــديرين في البلـــديـــات وموظفي الخـــدمـــ  ــاء اردارة العليـ  ة العموميـــة المعينين،  مـــا في  لـــك أعضـــــــــــــ
فما فوا( والموظفون في ةدارة سلسلة التوريد والوحدات المالية. وتدقق مفوضية الخدمة    13 الرتفة )جميم الموظفين من  

                                                 يعاقب عليه ال انون ويدخل ضـــــــمن ســـــــوء الســـــــلوا. وت  د     العمومية في ارقرارات ويعتبر عد  ةقرار ال مة المالية فعال 
ارقرارات ةلةترونيا  النســــــفة لموظفي الخدمة العمومية، وتوضــــــا ت ارير التنفي  أن هناا التزاما كبيرا من قبل الموظفين  

ارات ال مة  العموميين  مت لفات ت ديم ه ا ارقرارات. وليســــــــــــت هناا تدا ير للســــــــــــمال  تفادل المعلومات الواردة في ةقر 
 المالية مم السل ات األجنبية المختصة أل را  التح يق. 
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أد أحكا  قانونية تلز  الموظفين العموميين المعنيين ال ين لديهم مصـــلحة أو ســـل ة توقيم  جنوب أفريقيا   وليس لدى 
ل ات وافحتفاب  الســــــجالت أن يبل وا عن تلك العالقة ةل  الـســـــ   أو ســــــل ة أخرى عل  الحســــــا ات المالية األجنبية 

 المناسفة المتعل ة  ها. 
  

 تدا ير افسترداد المفاشر للممتلةات؛ آليات استرداد الممتلةات من خالل التعاون الدولي في مجال المصادرة؛  
  (55و 54و 53التعاون الدولي أل را  المصادرة )المواد 

ليس لدى جنوب أفريقيا أحكا  صــــــريحة تســــــما ل رع ينتمي ةل  دولة أجنبية  رفم دعوى مدنية أما  محافمها.  
من قانون منم الجريمة المن مة ينصـــــــان عل  األســـــــفاب التي تجعل  رفا  6و 5وعل  الر م من أن الفصـــــــلين 

ية، فإن ه ا يتوخ  ف ط في ة ار المدنية أو الجنائ   رجراءاتا أجنبيا ي الب  مصـــــــالحه في الممتلةات من خالل
 ةجراءات مصادرة الموجودات ال ائمة التي  دأها المدير الو ني للنيا ات العامة.

ــما المادة  ــد المتهم المدان   300وتســـ من قانون المســـــ رة الجنائية للمحكمة  أن تأمر  التعويض أو رد الحق ضـــ
  ارتةاب جريمة أدت ةل  ةتالع أو خسارة الممتلةات.

( من قانون منم الجريمة المن مة 5)  30يتعلق  افعتراع  م الفة  رع أجنبي  الممتلةات، تسما المادة وفيما 
شـخخ عان  من ةتالع أو خسـارة   لصـالاللمحكمة  تعليق تسـييل الممتلةات للوفاء  الم الفة أو الحكم الصـادر  

من قانون منم الجريمة المن مة  39 الممتلةات أو جرل نتيجة التعر  لجريمة. وعالوة عل   لك، تســـما المادة
 ألد شخخ له مصلحة في ممتلةات خاضعة ألمر من أوامر الحفا  ت ديم  لب فستفعاد مصلحته.

من قانون    20و 19                                                                                    وت نف  أوامر المصـادرة األجنبية في جنوب أفريقيا  عد عملية التسـجيل الموضـحة في المادتين 
 التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

                                                                                           جب قانون منم الجريمة المن مة، ت عتبر الجرائم األجنبية جرائم أصــــــــــــــلية في حال كانت تشــــــــــــــكل جرائم في وامو 
الجرائم األصــــــلية المرتةفة في الخارج. ويجوز األمر  4جنوب أفريقيا. ويشــــــمل تعري   ســــــل األموال في المادة 

أن يدفم      رلزامه مصـــــادرة عائدات األنشـــــ ة  ير المشـــــروعة،  ما في  لك  ســـــل األموال، ضـــــد المدع  عليه 
 (.18للدولة أد مبل  تعتبرا المحكمة مناسفا )المادة 

من قانون منم الجريمة المن مة،  المصــادرة  ير المســتندة ةل   24، وخصــوصــا المادة 5وتســما أحكا  الفصــل  
 ةدانة، في ظل ظروع معينة، في حالة هروب الشخخ أو وفاته.

من قانون التعاون   24فريقيا  عد عملية التســــــــجيل الموضــــــــحة في المادة أ                                      وت نف  أوامر الت ييد األجنبية في جنوب  
 الدولي في المسائل الجنائية.

، للسـل ات المختصـة 25( من قانون منم الجريمة المن مة، م روءة  افقتران  المادة 2( و)1) 38وتسـما المادة 
ــادرتهـا  ـناء  عل   ـلب من دوـلة أجنبـية، من خالل تةلي  المـدير                                                                                                 في جنوب أفريقـيا  تجمـيد الممتلةـات أو مصــــــــــــ
الو ني للنيا ات العامة  الت د    لب للحصـــــول عل  أمر حفا  شـــــأن الممتلةات أما  المحكمة العليا. ويكتســـــي  

جل فيها )المادة أمر الت ييد األجنبي المســـجل نفس مفعول أمر الت   25                                                       ييد الصـــادر عن المحكمة المحلية التي ســـ 
 من قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية(.

ــا  2( و)1) 38فما يمكن لجنوب أفريقيا أن تســــــتخد  المادة  ( لت ديم  لب للحصــــــول عل  أمر حفا عل  أســــ
 تح يق جنائي  دأ في  لد آخر.

ــادرة الموجودات للتر    أ  و  ــئت وحدة مصــــ ــلين نشــــ من قانون منم الجريمة المن مة. وت د    6و  5كيز عل  تنفي  الفصــــ
وحدة مصادرة الموجودات المساعدة في الوقت المناسب للدول التي ت لبها والتي تسع  ةل  استرداد الموجودات، 

                                                             ض الن ر عما ة ا ق د   لب رسمي لتفادل المساعدة ال انونية.
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                                                                 لتعاون الدولي في المســـــائل الجنائية، لم ت حدد الشـــــرو  الواجب توفرها من قانون ا 7واصـــــرع الن ر عن المادة 
ــاعـدة ال ـانونـية في أد قـانون أو فئحـة. ومم  ـلك، يتيا دلـيل مجموعـة  في محتوى ال لـفات الواردة لتـفادل المســــــــــــ

 العشرين المفصل فسترداد الموجودات  عض اررشادات للدول التي ت لب  لك.

اعـدة في اســــــــــــــترداد الموجودات   ض الن ر عن الجريمـة وقيمـة الممتلةـات المعنـية وت ـد  جنوب أفريقـيا المـســـــــــــــ 
 وتتشاور مم الدول التي ت لب المساعدة عل  سبيل الممارسة المعتادة قبل اتخا  قرار  رفم التدا ير المؤقتة.

لحة في ( من قانون منم الجريمة المن مة، تتال ألد شـــــخخ لديه أد مـصــــ 3) 39( و5) 20واموجب المادتين 
 الممتلةات فرصة لت ديم  يانات  شأن تسييل تلك الممتلةات أو حف ها.

  
  (57ةرجا  الموجودات والتصرع فيها )المادة   

ــرع فيها لفائدة الدول التي ت لب   ــرو  والتصــ ــا   ير المشــ ينخ قانون جنوب أفريقيا عل  ةلزامية ةرجا  عائدات النشــ
من قانون التعاون الدولي في المســـــــائل الجنائية عل  أن تدفم جنوب أفريقيا للدولة التي ت لب    21 لك. وتنخ المادة 

ــادرة أجنبي، مم خـصــــ  م النف ات المتحملة، ما لم ينخ اتفاا أو ترتيب ما عل   لك أد مبل  يســـــترد  موجب أمر مصـــ
                                                                                                خالع  لـك. وقـ د  مـت أمثلــة عل  حـافت تتعلق  ـإرجـا  الموجودات  نجــال ةل   لــدان أجنبيــة. واصـــــــــــــرع الن ر عن  

 المعاهدات الدولية، لم تبر  جنوب أفريقيا أد اتفاقيات أو ترتيفات أخرى مم دول أجنبية تتعلق  إرجا  الموجودات. 

  
                                     التجارب الناجحة والممارسات الجي  دة -3-2 

الســـــــياســـــــة الداخلية الخاإل  وحدة مصـــــــادرة الموجودات للتعامل مم  لفات اســـــــترداد  دليل  ةعداد •  
 (.51وءدارة ال لفات الواردة  شكل  ير رسمي )المادة  الموجودات

ــائية أخرى  •   ــال( في دائرة شـــر ة جنوب أفريقيا في وفيات قضـ ــال )جهات اتصـ ــفا  اتصـ تعيين ضـ
 (.56المساعدة ال انونية المتفادلة،  ما في  لك استرداد الموجودات )المادة   لفاتلتيسير 

وجود  يافل متخصــــصــــة مثل وحدة مصــــادرة الموجودات ومديرية التح يق والوحدة المتخصــــصــــة  •  
لتيســــــــــير اســــــــــترداد الموجودات  للســـــــــل ة الو نية للمالح ة ال ضـــــــــائيةلتجارية التا عة  في الجرائم ا

 (.55من المادة  2وءرجاعها )الف رة 
  

                               التحد  يات التي تواجه التنفيذ -3-3 
                             ت وص   جنوب أفريقيا  ما يلين

الالزمـة رخ ـار المؤســــــــــــــســــــــــــــات المـالـية  ـناء عل   ـلب اـلدول األجنبـية فيمـا يتعلق    الـتدا يراعتمـاد  •  
 .(52)ب( من المادة  2 الحسا ات أو المعامالت المعرضة لمخا ر أفبر )الف رة 

ــة  تفادل المعلومات الواردة في ةقرارات  •   ــل ات المختصــ ــمال للســ الن ر في اتخا  التدا ير الالزمة للســ
العائدات ارجرامية   المالية مم السل ات األجنبية المختصة عند الضرورة من أجل التح يق فيال مة  

 (.52من المادة  5والم الفة  ها واستردادها )الف رة 

الــ ين لــديهم مصـــــــــــــلحــة في   ، الن ر في اتخــا  مــا يلز  من تــدا ير رلزا  الموظفين العموميين المعنيين  •  
أن يبل وا      ، في  لد أجنبي أو ســــــــل ة التوقيم أو أد ســــــــل ة أخرى عل   لك الحســــــــاب  مالي حســــــــاب  

 (. 52من المادة   6وافحتفاب  السجالت المناسفة المتعل ة  ه )الف رة  ، السل ات المختصة  ه ا العالقة 
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ضمان منا الدول األجنبية صراحة حق رفم دعوى مدنية أما  محافمها لتثبيت حق الملةية في   •  
 )أ((. 53لةات مكتسفة من خالل ارتةاب فعل مجر   م تض  ه ا افتفاقية )المادة ممت 

                                                                                    مواصلة وحدة مصادرة الموجودات وضم دليل حديو فسترداد الموجودات، عل  أن ي تال ةل  جانب  •  
 (.55من المادة  3مجموعة العشرين المفصل فسترداد الموجودات )الف رة  من دليل محدثة نسخة 

                                                                                       الن ر في توسيم صالحيات مركز افستخفارات المالية لتفادل المعلومات تل ائيا ، مم جهات عديدة  •  
 (.56                                                                                         تشمل أيضا وحدات افستخفارات المالية في البلدان التي لم ت وقم معها اتفاقيات ثنائية )المادة 

 


