األمــم المتحـدة

مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية
األمم المتحدة لمكافحة الفساد

CAC/COSP/IRG/II/4/1
Distr.: General
11 December 2020
Arabic
Original: English

فريق استعراض التنفيذ

الدورة الثانية عشرة

فيينا 18-14 ،حزيران/يونيه 2021
البند  4من جدول األعمال المؤقت



حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

خالصة وافية
مذكرة من األمانة
إضافة

المحتويات

الصفحة

ثانيا -خالصة وافية ........................................................................................................................................

2

جنوب أفريقيا ........................................................................................................................................

2

__________
.CAC/COSP/IRG/2021/1 

)V.20-07442 (A

190121

**2007442

190121

CAC/COSP/IRG/II/4/1

ثانيا -خالصة وافية
جنوب أفريقيا
-1

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

لمكافحة الفساد

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

 22تشرين الثاني/نوفمبر .2004
وجرى اسـتع ار

تنفي جنوب أفريقيا للفصـلين الثالو وال ار م من افتفاقية في السـنة الثانية من دورة افسـتع ار

ونشرت الخالصة الوافية له ا افستع ار

األول

في  16تشرين الثاني/نوفمبر .)CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.9( 2012

وتعتمد جنوب أفريقيا نهجا مزدوجا فيما يتعلق أثر المعاهدات الدولية عل الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد المحلي .ووف ا للمادة )4( 231

من دسـ ــتور جنوب أفريقيا ،يصـ ــفا أد اتفاا دولي قانونا في جنوب أفريقيا مجرد سـ ــنه من خالل التشـ ـريعات الو نية

ليصفا قانونا ،استثناء أد حكم في افتفاقية ينف تل ائيا ،ما لم يتعار

مم الدستور أو قانون صادر عن البرلمان.

وتش ــمل التش ـريعات التنفي ية ات الص ــلة ما يلين قانون منم أنش ـ ة الفس ــاد ومكافحتها ،وقانون حماية المبل ين،
وقانون تعزيز الحص ــول عل المعلومات ،وقانون تعزيز العدالة اردارية ،وقانون الخدمة العمومية ،وقانون تن يم

اردارة العموميــة ،وقــانون ةدارة األموال العموميــة ،وقــانون منم الجريمــة المن مــة ،وقــانون مركز افسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخفــارات

المالية ،وقانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــمل الةيانات المكلفة وفيات تتعلق منم الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ومكافحتهن و ازرة الخدمة واردارة العموميتين (،)DPSA

ومفوض ـ ـ ـ ـ ـ ــية الخدمة العمومية ( ،)PSCوالخزينة الو نية ،ومكتب كبير موظفي المش ـ ـ ـ ـ ـ ــتريات ( ،)OCPOووحدة

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

-2
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الفصل الثاني :التدابير الوقائية
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (المادتان  5و)6
يوجد العديد من اس ــتراتيجيات وس ــياس ــات وقوانين مكافحة الفس ــاد عل المس ــتويين ال اعي والحكومي ،وف س ــيما

اسـ ـ ـ ــتراتيجية مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد في الخدمة العمومية لعا  ،2002واسـ ـ ـ ــتراتيجية الحكومة المحلية لمكافحة الفسـ ـ ـ ــاد

لعــا  ،2016وخ ط البلــد ارنمــائيــة الو نيــة ،وار ــار افسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجي المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط األجــل للفترة 2019-2014
(يحتود عل نتائج تتعلق مكافحة الفس ـ ــاد في ال اعين العا والخاإل) وار ار افس ـ ــتراتيجي المتوس ـ ــط األجل

للفترة ( 2024-2019يحتود عل أولويات موجهة نحو مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد وتعزيز النزاهة والحوكمة الرشـ ـ ـ ـ ــيدة في

المؤسـسـات العمومية) .وتشـمل السـياسـات األخرى ات الصـلة توجيهات تتعلق الخدمة العمومية وتن م األعمال
المدرة للدخل خارج ة ار الخدمة العمومية واألنش ة التجارية المض لم ها مم الدولة.

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

واعتمد مجلس الوزراء ه ا افستراتيجية في  18تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020ع ب الزيارة ال رية.
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وتعزز مش ـ ـ ـ ــاركة المجتمم من خالل المنتدى الو ني لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد ،وهو ائتالع ش ـ ـ ـ ــكله ممثلو ال ا العا

وق ا األعمال والمجتمم المدني هدع قيادة الحملة الو نية لمكافحة الفس ــاد ،وءقامة شـ ـرافات مختلفة .ولم يكن

المنتدى نشـ ـ ـ ا وقت افسـ ـ ـ تع ار

 .وتدعم افس ـ ــتراتيجية الو نية لمكافحة الفس ـ ــاد ةنش ـ ــاء هيئة متعددة ال اعات

لتحل محل المنتدى عد ةصالحها.

وتنس ــق فرقة العمل المعنية مكافحة الفس ــاد

العا والخاإل.

()1

عمل أجهزة الدولة الهادفة ةل منم ومكافحة الفس ــاد في ال اعين

وتشـ ـ ـ ــمل وظائف منم الفسـ ـ ـ ــاد ت ديم الموظفين المعينين سـ ـ ـ ــنويا ةق اررات ال مة المالية (ن ا ةق اررات ال مة المالية

ارلةترونية)؛ وتخصــيخ خط اتصــال و ني مفاشــر لمكافحة الفســاد؛ وارامج للتدريب عل األخالقيات ومكافحة

الفسـ ــاد لفائدة موظفي الخدمة العمومية والمسـ ــؤولين الحكوميين المحليين؛ ووظائف األخالقيات ومكافحة الفسـ ــاد،
من في لك مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولو األخالقيات ولجان األخالقيات في اردارات الحكومية؛ ومنتدى مسـ ـ ـ ـ ـ ــؤولي األخالقيات؛

وسياسات الخدمة العمومية ات الصلة.

وتقيم جنوب أفريقيا الت د المحرز في تنفي تدا ير مكافحة الفسـ ـ ـ ــاد من خالل د ارسـ ـ ـ ــات وت ييمات مختلفة ،ما في لك
ت ييمات الفسـ ــاد ،ومراجعة مت لفات ال درة عل مكافحة الفسـ ــاد ،وت ارير التشـ ــخيخ ،والد ارسـ ــات افسـ ــت صـ ــائية شـ ــأن

األخالقيات في ال ا العا  ،وت ارير الحكومة والمراجعة ،والت ارير التي ينشرها المجتمم المدني.
وتؤدد و ازرة العدل وت وير الدسـ ــتور دو ار رائدا في اسـ ــتع ار
لجنة ةص ــالل ال انون في جنوب أفريقيا .وتس ــتعر
ةل ةجراء استع ار

.

ال وانين واللوائا المناهضـ ــة للفسـ ــاد ،ةل جانب

ال وانين عل أس ــا

م خص ــخ ،كلما كانت هناا حاجة

وجنوب أفريقيا عضــو في الفريق العامل المعني مكافحة الفســاد التا م لمجموعة الدول العش ـرين وتشــارا في أنش ـ ته،

ص ـ ادد،
والفريق العامل المعني الرشـ ــوة في المعامالت التجارية الدولية التا م لمن مة التعاون والتنمية في الميدان افقت ـ

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

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

لك ،وقعت

والعـديـد من الهيئـات مكلفـة منم ومكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،مـا في لـك و ازرة الخـدمـة واردارة العموميتين ،ومفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة
الخــدمــة العموميــة ،والخزينــة الو نيــة ،ومكتــب كبير موظفي المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتريــات ،ووحــدة التح يق الخــاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ومركز

افســتخفارات المالية ،وهيئات أخرى .ومن ين ه ا الةيانات ،تتمتم مفوضــية الخدمة العمومية اســت اللية قانونية

عل النحو المنصوإل عليه في الدستور (المادة  .)196ولم يعهد ةل أد من الهيئات ال ائمة مهمة متخصصة
تتعلق منم الفس ـ ـ ـ ــاد ،ما في لك التثقي

والتوعية .وعالوة عل

لك ،ت ر اس ـ ـ ـ ــتراتيجية مكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد وجود

ضعف في التنسيق ين المؤسسات الحكومية المشاركة في أنش ة مكافحة الفساد.

وكرس ـ ــت جنوب أفريقيا جهودا كبيرة لتدريب الموظفين ش ـ ــكل مس ـ ــتمر عل تنفي مها منم الفس ـ ــاد ،عل الر م من

عد كفاية قدرات أداء وظائف المنم تلك في المؤس ـســات الحكومية حت اون .وفي وقت افســتع ار

 ،كانت هناا

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

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

__________
( )1فرقة العمل المعنية مكافحة الفساد عفارة عن لجنة فرعية تا عة لمجموعة األنش ة في مجال ال ضاء ومنم ارج ار واألمن وتتةون من أصحاب
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

(المواد  7و 8و)11

ينخ قـانون الخـدمـة العموميـة ولوائا الخـدمـة العموميـة عل تن يم وءدارة الخـدمـة العموميـة ،وين مـان ،من ين

أمور أخرى ،شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو ال توظي  ،ومـدد الخـدمـة ،واوليـات التـأديبيـة ،وءنهـاء الخـدمـة ،واألحكـا المحـددة المتعل ـة
مكافحة الفساد وءدارة النزاهة ،ما في لك تضارب المصالا.

وتنخ المادة  )2( 11من قانون الخدمة العمومية عل أن ت ييم األشــخاإل لشـ ل منصــب في الخدمة العمومية

يجب أن يستند ةل معايير موضوعية ،ما في لك التدريب والمهارات والةفاءة والمعارع .ويعين األشخاإل في
الوظائف الشـا رة شـكل عا عل أسـا

تنافسـي ،عل الر م من اعتماد المنافسـة المفتوحة عل نحو أفبر عند

ش ـ ـ ـ ل الوظائف الخاصـ ـ ــة المبتدئين .ويجب ارعالن عن الوظائف الشـ ـ ــا رة في اردارات أفبر قدر ممكن من

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

وف توجد هناا ةجراءات فنت اء وتدريب أفراد لتولي المناصـب العمومية التي تعتبر عرضـة صـفة خاصـة للفسـاد

وضمان التناوب عل المناصب عند افقتضاء.

وتتول مفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة الخـدمـة العموميـة ،وف ـا للمواد ( )4( 196ب) و(ج) و(و) ’ ‘4من الـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور ،التح يق في
افلت از ارجراءات المعمول ها ورصــدا وت ييمه ،وت ديم اقتراحات واســتشــارات للدولة شــأن تدا ير ضــمان فعالية

وكفاءة األداء في الخدمة العمومية ،وت ديم المشـ ــورة ألجهزة الدولة الو نية وارقليمية شـ ــأن ممارسـ ــات الموظفين
العاملين في الخدمة العمومية.

وي ي تدريب الموظفين العموميين ،ال د يجرد في المدرســة الو نية للحكومة ،اســتراتيجية مكافحة الفســاد في الخدمة

العمومية والمكونات ارلزامية المتعل ة األخالقيات والنزاهة في المناص ـ ـ ـ ـ ـ ــب ير اردارية .وتتول و ازرة الخدمة واردارة

العموميتين ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـرافة مم المدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة الو نية للحكومة ومعهد األخالقيات في جنوب أفريقيا ،تدريب ودعم الموظفين
العموميين والمسؤولين المعنيين األخالقيات لتنفي لوائا الخدمة العمومية في جميم اردارات الو نية وارقليمية.

ويحدد الدســتور وقانون افنتخا ات المعايير األســاســية للترشــا وافنتخاب لتولي المناصــب العمومية .واللجنة افنتخا ية

مكلفة ،في جملة أمور ،إدارة انتخا ات الهيئات التشريعية الو نية وارقليمية والبلدية وف ا للتشريعات الو نية.

وين م قانون تمويل األحزاب السـ ــياسـ ــية التمويل العمومي والخاإل لسحزاب السـ ــياسـ ــية .ويهدع ه ا ال انون ةل

تعزيز الش ـ ـ ـ ــفافية في تمويل األحزاب الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية من خالل تن يم ارفص ـ ـ ـ ــال عن التبرعات التي تتجاوز العتفة

المنصـوإل عليها ،ما في لك التبرعات الم دمة من الحكومات األجنبية ،واألشـخاإل أو الةيانات المنتمين ةل

دولة أجنبية ،وأجهزة الدولة أو الشـ ــركات المملوكة للدولة ،ووضـ ــم س ـ ـ ف للتبرعات المسـ ــمول تل يها (المادتان 8

رام ســنود واالشــكل

( )1و( .))2ويجب عل اللجنة افنتخا ية نشــر التبرعات التي يفصــا عنها لها عل أســا

وال ري ة المنصــوإل عليهما (المادة  .))3( 9كما يجب عل األحزاب الســياســية أن ت و إثفات مداخيلها ،عل
النحو المنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوإل عليــه في المــادة  .12ومم لــك ،ف يعمــل ه ـ ا ال ــانون حت اون.

ف توجد لوائا شأن التمويل الخاإل لسحزاب السياسية والمرشحين المست لين.

()2

وعالوة عل

لــك،

واعتمدت جنوب أفريقيا ة ا ار شــامال لتعزيز الشــفافية ومنم تضــارب المصــالا ين الموظفين العموميين .وتشــمل

التدا ير أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الجمعية الو نية والمجلس الو ني لسقاليم ،وأعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الس ـ ـ ـ ـ ـ ــل ة التنفي ية ،وموظفي الخدمة

العمومية ،ومستشارد الحكومة المحلية ،وموظفي البلديات.

__________
( )2في وقت افستع ار  ،كانت اللجنة افنتخا ية قد وضعت اللمسات األخيرة عل اللوائا التنفي ية التي ستنشر مشفوعة إشعار التنفي
في تاريخ يحددا الرئيس.
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ويتوقم من جميم موظفي الخـدمـة العموميـة افمتثـال لمـدونـة قواعـد س ـ ـ ـ ـ ـ ــلوا الموظفين العمومين عل النحو الوارد في

لوائا الخدمة العمومية .وتحتود تلك اللوائا ،من ين أمور أخرى ،عل ال يود المتعل ة تضـ ـ ــارب المصـ ـ ــالا والسـ ـ ــلوا
األخالقي ،وتن يم قبول الهــدايــا والم ازيــا ،وتن يم أداء األعمــال األخرى المــدرة للــدخــل ،ومنم الموظفين من حيــازة أنوا

معينة من الموجودات أو المناصـ ـ ـ ــب الرسـ ـ ـ ــمية ومن ممارسـ ـ ـ ــة أعمال تجارية مم الدولة ،وم الفة الموظفين العموميين

ار الغ عن حافت افشـ ـ ــتفاا ارتةاب أفعال الفسـ ـ ــاد ،ومنم المحسـ ـ ــواية ،وم الفة جميم كفار المديرين ت ديم ةق اررات

س ــنوية ال مة المالية وامص ــالحهم األخرى ةل رإلس ــاء اردارات والس ــل ات التنفي ية التا عين لها (ة ا كان كفار المدراء

هم رإلس ـ ـ ــاء اردارات) لت ديمها ةل مفوض ـ ـ ــية الخدمة العمومية .ويتعين عل الس ـ ـ ــل ة التنفي ية افنخ ار مم الموظفين
لضــمان حل المنازعات ،وء ا لم تحل ،فيجب عليها اتخا ةجراءات تأديبية .وتســند للموظفين المتخصـصــين أو الهيئات

المتخص ـ ـصـ ــة ( ما في لك رإلسـ ــاء اردارات وموظفو األخالقيات ولجان األخالقيات) المسـ ــؤولية وسـ ــل ة ارش ـ ـراع،

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.

واالنسفة ألعضاء البرلمان ،تتضمن مدونة السلوا األخالقي وارفصال عن المصالا الخاصة أعضاء الجمعية
والمجلس الدائم قيودا عل األنشـ ـ ـ ة الخارجية لسعض ـ ــاء واألنشـ ـ ـ ة التجارية المح ور ممارس ـ ــتها ( ما في لك

ما يتعلق الهدايا) .وتشـتر ه ا المدونة عل األعضـاء الةشـف عن مصـالحهم المالية أو التجارية الشـخصـية أو

الخاصـ ــة والنأد أنف سـ ــهم عن أد عملية ات صـ ــلة لصـ ــنم ال رار .وي ي ن ا ارفصـ ــال عن المصـ ــالا ال ا لة
للتســجيل الموظفين المتخص ـصــين أو الهيئات المتخص ـصــة من ين الجهات التي تســند ةليها المســؤولية وســل ة

ارشراع ،وتفر

عليهم الع واات عند ارتةاب أد مخالفات.

واالنس ـ ــفة ألعض ـ ــاء الس ـ ــل ة التنفي ية (أعض ـ ــاء مجلس الوزراء ونواب الوزراء ورئيس الوزراء وأعض ـ ــاء المجالس

التنفي ية) وأعضـ ـ ــاء البرلمان ،ي ي قانون األخالقيات الخاإل أعضـ ـ ــاء السـ ـ ــل ة التنفي ية تضـ ـ ــارب المصـ ـ ــالا

( ما في لك ةقرار المصالا المالية) ويشتر  ،من ين أمور أخرى ،أن يتصرع األعضاء في أد مصالا يمكن

أن تؤدد ةل تضارب المصالا في ة ار أداء واجفاتهم ،أو أن ي لعوا اردارة عليها.

وت ي مت لفات ةقرار المص ـ ــالا المالية في جنوب أفريقيا مجموعة ش ـ ــاملة من الموظفين العموميين عل النحو

المبين في الف رة  5من المادة  52من افتفاقية .وتسـ ــترشـ ــد أن مة ارفصـ ــال أهداع محددة وضـ ــول ومت لفات
ة الغ واضـحة وفر

ع واات عند عد افمتثال .وأعدت التدريفات وأصـدرت المفاد التوجيهية الخاصـة جميم

الفئات استثناء أعضاء السل ة التنفي ية.

وفي حين أن التح ق من ةق اررات موظفي الخــدمــة العموميــة يجرد ةلةترونيــا ،ليس هنــاا أد تح ق منهجي من
ارق اررات الم ـدمـة من أعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء البرلمـان والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـة التنفيـ يـة .وعالوة عل

لـك ،لم تـدخـل المت لفـات المتعل ـة

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

وأفد عل أن مت ل فات ارفصـ ــال الخاصـ ــة أعضـ ــاء المجلس الو ني وأعضـ ــاء السـ ــل ة التنفي ية ت تصـ ــر عل

المصالا المالية وف تشمل المصالا ير المالية و ير التجارية التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالا.

وهناا آليات مختلفة لتيســير قيا الموظفين العموميين ار الغ عن أفعال الفســاد ،ويلز رإلســاء اردارات إنشــاء

أن مة وتدا ير تشــجم الموظفين والموا نين عل ار الغ عن مزاعم الفســاد والســلوا ير األخالقي ،ما في لك

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية ،ومعالجة تلك الت ارير (ال اعدة  22من لوائا الخدمة العمومية) .وي و مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولو األخالقيات ولجان

األخالقيات في اردارات تحديد السـلوا ير األخالقي وأنشـ ة الفسـاد وار الغ عنها .وأدرجت مت لفات ار الغ
في مدونة قواعد السلوا الخاصة الخدمة العمومية والمادة  34من قانون منم أنش ة الفساد ومكافحتها.
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وســتعزز حماية األشــخاإل المبل ين موجب قانون حماية المبل ين وقانون حماية الشــهود في ة ار افســتراتيجية

الو نية لمكافحة الفسـ ــاد .وتشـ ــمل التدا ير األخرى ات الصـ ــلة تخصـ ــيخ خط و ني مفاشـ ــر لمكافحة الفسـ ــاد،
وخط مفاش ـ ـ ـ ـ ــر خاإل المبل ين عن المخالفات في وحدة التح يق الخاص ـ ـ ـ ـ ــة .ولوح ت الحاجة ةل زيادة الوعي
التدا ير والن م الرئيسية لتيسير قيا الموظفين العموميين ار الغ عن أفعال الفساد واتدا ير الحماية المتاحة.

ويتول الرئيس تعيين ال ض ـ ـ ــاة في جنوب أفريقيا ،واس ـ ـ ــت الليتهم محمية موجب الدس ـ ـ ــتور .ويعيد قانون المحكمة
العليا التأفيد عل أن رئيس ال ضــاة هو رئيس الســل ة ال ضــائية ،وهو المســؤول عن رصــد وت ييم أداء الموظفين

ال ضـ ــائيين وت بيق قواعد ومعايير ممارسـ ــة الوظائف القيادية وال ضـ ــائية لجميم المحافم .وتتضـ ــمن مدونة قواعد
الس ـ ــلوا ال ض ـ ــائي أحكاما ش ـ ــأن تض ـ ــارب المص ـ ــالا ،وتةوين الجمعيات ،واألنشـ ـ ـ ة ير ال ض ـ ــائية ،والتنحية

وار الغ عن س ـ ـ ــلوا ير مهني أو ير أخالقي ،من جملة أمور أخرى .وقد يرق أد خرا متعمد أو ناتج عن

ةهمال جسـ ـ ــيم للمدونة ةل درجة سـ ـ ــوء السـ ـ ــلوا ال د يؤدد ةل اتخا ةجراء تأديبي وف ا للمادة  14من ال انون.
ويتول معهد جنوب أفريقيا للتعليم ال ضـائي مسـؤولية تثقي

الم بلين ،ما في لك فيما يتعلق األخالقيات والنزاهة.

وتدريب المسـؤولين ال ضـائيين والموظفين ال ضـائيين

ويجب عل كل رئيس محكمة رصـ ـ ــد وت ييم أداء الموظفين ال ضـ ـ ــائيين عل أسـ ـ ــا

يومي ،لضـ ـ ــمان افسـ ـ ــتفادة

وارنتاجية األمثل .كما ي لب من ال ضـ ــاة موجب ال انون ارفصـ ــال عن مصـ ــالحهم التي تةون قا لة للتسـ ــجيل،
والتي تس ــجل في س ــجل مص ــالا ال ض ــاة ال ا لة للتس ــجيل .وقد أنش ــأت مفوض ــية الخدمة ال ض ــائية هيئة الس ــلوا

ال ضائي للتعامل مم الشكاوى المتعل ة السلوا ال ضائي.

وتسـ ــرد مدونة قواعد السـ ــلوا واوليات التأديبية عل أعضـ ــاء النيا ة العامة ،ارضـ ــافة ةل مدونة قواعد السـ ــلوا
في الخـدمـة العموميـة ولوائا الخـدمـة العموميـة المـ كورة أعالا .وقـد أدت حـافت خرا ال ـانون ةل ت بيق تـدا ير

تأديبية .وتحدد مديرية افحتيال والفسـ ـ ــاد التا عة للسـ ـ ــل ة الو نية للمالح ة ال ضـ ـ ــائية مخا ر افحتيال والفسـ ـ ــاد

المحتملة ،وت و التح يق في ال ضايا التي تن ود عل افحتيال والفساد وار الغ عنها.

وتتول وحدة ةدارة النزاهة التا عة للســل ة الو نية للمالح ة ال ضــائية مســؤولية ةدارة المدونة وءحداب يئة وقائية.

وتوفر الس ـ ـ ــل ة الو نية للمالح ة ال ض ـ ـ ــائية التدريب التوجيهي والمس ـ ـ ــتمر ألعض ـ ـ ــاء النيا ة العامة التعاون مم
المدرسة الو نية للحكومة ،وت د كلية العدل التدريب الوظيفي ال د يتناول الفساد وافحتيال.

المشتريات العمومية وءدارة األموال العمومية (المادة )9
ين م قـانون ةدارة األموال العموميـة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتريـات العموميـة عل المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويين الو ني وارقليمي وداخـل الةيـانـات

العمومية والشـ ــركات المملوكة للدولة شـ ــكل أسـ ــاسـ ــي .ويلز ه ا ال انون اردارات الحكومية وضـ ــم وتنفي خ ط

لمنم افحتيال ،ردراجها في اسـ ـ ــتراتيجيات ةدارة المخا ر الخاصـ ـ ــة ها؛ ويحدد مسـ ـ ــؤوليات موظفي المحاسـ ـ ــفة،
أد رإلسـ ـ ــاء اردارات ،النسـ ـ ــفة للحكومات الو نية وارقليمية ،والرإلسـ ـ ــاء التنفي يين ،النسـ ـ ــفة للةيانات العمومية؛

وينخ عل الحافت التي يجوز للخزينة الو نية فيها التح يق في عد افمتثال لل انون ومعالجته.

ويدير مكتب كبير م وظفي المش ـ ـ ـ ـ ــتريات في الخزينة الو نية ارص ـ ـ ـ ـ ــالحات المتعل ة المش ـ ـ ـ ـ ــتريات ويتعهد ن ا
المشتريات ويشرع عل األعمال التجارية الحكومية المنجزة مم ال ا الخاإل.

وتعتمد جنوب أفريقيا ن ا مش ـ ــتريات فمركزد .ويحدد ال انون ار ار المتعلق س ـ ــياس ـ ــة المش ـ ــتريات التفض ـ ــيلية

ة ار عمل الجهات المش ــترية من أجل وض ــم مواص ــفات قا لة للقيا
موجبها ت ييم العرو

وش ــرو موض ــوعية ،تحدد مس ــف ا ،ويمكن

وقبولها .وتوز المعلومات المتعل ة إجراءات وع ود المش ـ ـ ــتريات للعمو وتتال من خالل

وا ة المناقصات ارلةترونية وقاعدة يانات الموردين المركزية الخاصتين مكتب كبير موظفي المشتريات.
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وتخضـم جميم الع ود التي تزيد قيمتها عن  500 000راند ألسـلوب الع اءات التنافسـية .ويمكن لموظف المحاسـفة
أو سـ ــل ة المحاسـ ــفة ،في حافت اسـ ــتثنائية ،اسـ ــتخدا

رائق ديلة ،ش ـ ـري ة أن تسـ ــجل أسـ ــفاب الحيد عن ال اعدة

ويوافق عليها مسـ ــؤول المحاسـ ــفة أو سـ ــل ة المحاسـ ــفة (المادة  16ألف 4-6من لوائا الخزينة) .ويجب ار الغ عن

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

ووف ا للوائا الخزينة وقانون ةدارة األموال العمومية ،يعلن عن المناقص ـ ـ ــات ،عل األقل ،في نش ـ ـ ـرة المناقص ـ ـ ــات
الحكومية لمدة ف ت ل عن  21يوما قبل ار الا ،اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثناء الحافت العاجلة ،وعل الموقم ارلةتروني لمكتب
فبير موظفي المشتريات .وتعتبر معالجة العرو

من خالل وا ة المناقصات ارلةترونية ةلزامية .وتنشر أسماء

الجهات الفائزة في نشرة المناقصات الحكومية ووسائل ارعال األخرى.

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

ووف ا للمادة  16ألف( 4-8أ) و(ب) من لوائا الخزينة ،ة ا كانت لدى مسـ ــؤول ةدارة سـ ــلسـ ــلة التوريد أو مسـ ــؤول
المشــتريات ،أو أد فرد م رب من أفراد األس ـرة أو ش ـريك أو مشــارا أو أد شــخخ آخر له دور في العملية ،أد
مصــلحة خاصــة أو تجارية في أد ع د ،يجب عل

لك الشــخخ ارفصــال عن ه ا المصــلحة وافنســحاب من

المشــاركة أد ري ة في العملية .كما يح ر عل أعضــاء الســل ات المتعاقدة أن تةون لهم أد مصــالا خاصــة
في ع ود مم السل ة المتعاقدة (المادة  )1( 17من قانون منم أنش ة الفساد ومكافحتها).

وش ــرعت جنوب أفريقيا في ةدخال عدد من ارص ــالحات عل ن ا المش ــتريات ،هدع تعزيز الرص ــد والمس ــاءلة

والشفافية.

ووضــعت جنوب أفريقيا ةجراءات فعتماد الميزانية الو نية ،تشــمل جلســات اســتما علنية حول مشــاريم ال وانين

قبـل اعتمـادهـا (المواد  28–26من قـانون ةدارة األموال العموميـة؛ وقـانون ةجراءات تعـديـل قوانين المـاليـة واألمور

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

(المواد  1-6ةل .)7-6

فما توجد تدا ير لإل الغ في الوقت المناسـ ــب عن اريرادات والنف ات (المادتان  32و 40من قانون ةدارة األموال

العمومية) .وتش ـ ـ ـ ــمل معايير المحاس ـ ـ ـ ــفة والمراجعة أحكاما ترد في قانون ةدارة األموال العمومية وقانون المراجعة

العامة ومعيار الن د المعدل الخاإل الخزينة الو نية.

ويشـ ـ ــتر قانون ةدارة األموال العمومية أن تةون لدى جميم مؤسـ ـ ـسـ ـ ــات الدولة أن مة فعالة وكفؤة وشـ ـ ــفافة ردارة
األموال والمخا ر والرقا ة الداخلية (المادة ( )1( 38أ)) .وينخ ال انون ك لك عل توجيه تهمة س ـ ـ ــوء الس ـ ـ ــلوا

المالي لموظفي ومســؤولي المحاســفة عندما ينتهكون أد شــر فيه ،ما في لك األحكا المتعل ة إدارة المخا ر

والرقا ة ال داخلية ،ويمكن أن تن بق عليهم أيضـ ـ ـ ــا تهم جنائية .ويحدد ة ار ةدارة مخا ر ال ا العا الصـ ـ ـ ــادر

عن الخزينة الو نية ةرش ــادات ش ــأن تنفي ةدارة المخا ر عل مس ــتوى المنش ــمت .ولدى مع م مؤسـ ـس ــات الدولة

لجان معنية المخا ر ،ت د المشــورة لموظفي المحاســفة شــأن افســتراتيجية المعنية المخا ر والمســائل المتعل ة
تلـك المخـا ر .وي و المراجعون الخـارجيون مراجعـة أن مـة الرقا ة الداخليـة وءدارة المخـا ر وءعداد ت ـارير عنهـا.

فما يجب أن يصـ ــدا مسـ ــؤولو المحاسـ ــفة عل فعالية ةدارة المخا ر والرقا ة الداخلية في ت ارير تصـ ــدر سـ ــنويا،

وت و لجان المراجعة تأفيد ه ا التصــديق شــكل مســت ل .وتتول ةدارة الرصــد والت ييم شــكل مســت ل رصــد ةدارة
المخا ر والرقا ة الداخلية داخل الهيئات الحكومية الو نية وارقليمية سنويا.

V.20-07442

7/17

CAC/COSP/IRG/II/4/1

وي لب من موظفي المحاســفة افحتفاب ســجالت كاملة وســليمة خاصــة الشــؤون المالية (المادة  )1( 40من قانون
ةدارة األموال العمومية) وافحتفاب جميم المعلومات المالية في ص ــي تها األص ــلية (الفص ــل  17من لوائا الخزينة).

ويمكن اتخــا ةجراءات تص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحيــة في حــالــة انتهــاا قواعــد المــاليــة العموميــة (المــادتــان  81و 83من قــانون ةدارة

األموال العمومية) .ويمار المراجم العا الرقا ة الخارجية.

ة الغ النا ؛ مشاركة المجتمم (المادتان  10و)13
ينف قانون تعزيز الحص ــول عل المعلومات أحكا الدس ــتور التي تنخ عل الحص ــول عل المعلومات ،ما في
لك المادة  32من شــرعة الح وا ،التي تنخ عل أن لةل فرد الحق في الحصــول عل أد معلومة تحتفا ها

الدولة .ويتض ـ ـ ــمن ال انون أحكاما مفص ـ ـ ــلة ،ما في لك ما يتعلق نش ـ ـ ــر المعلومات التي تحتفا ها الس ـ ـ ــل ات
الحكومية وارجراءات وال واعد المتعل ة

فبير منها ةل ال ا الخاإل.

لفات الحصــول عل المعلومات ير المنشــورة .وتمتد األحكا في جزء

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

ح وا المرء سـ ــبب ارجراءات اردارية .ويمتد ال انون ،عل سـ ــبيل المثال ،ليشـ ــمل افشـ ــتفاا في وجود فسـ ــاد في
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
ارنفا التن يمية ،وتع د آلية افسـ ــتئناع ،وافمتثال ير الةافي .وعالوة عل

لك ،هناا حاجة رقرار الحق في

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

وتتيا ارسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الو نية لمكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد ة ا ار لتعزيز العمليات اردارية الحكومية هدع تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين ت ديم

الخدمات العمومية .وأجرت جنوب أفريقيا عض ارصـ ـ ـ ـ ــالحات في اردارة العمومية والحكومة ارلةترونية هدع
تفسيط ارجراءات اردارية وتسهيل ت ديم الخدمات.

ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـت تـدا ير مختلفـة لتعزيز مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة األفراد والجمـاعـات من خـارج ال ـا العـا  ،مثـل المجتمم المـدني،
في منم الفس ـ ـ ـ ـ ــاد ومكافحته .وتتمثل أهم تلك التدا ير في تن يم مؤتمرات ال مة عل المس ـ ـ ـ ـ ــتوى الو ني لمكافحة

الفسـاد والمنتدى الو ني لمكافحة الفسـاد (لم يكن نشـ ا وقت افسـتع ار

) والبرنامج المفتول للشـرافات الحكومية.

وتتعزز مشـ ـ ــاركة العمو شـ ـ ــكل أفبر فضـ ـ ــل الجهود المب ولة لدعم الشـ ـ ــفافية المالية ،مثل نشـ ـ ــر وثائق الميزانية

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

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

وكلفت العديد من المؤس ـســات 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

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

ال ا الخاإل (المادة )12
اعتمدت جنوب أفريقيا تشـ ـ ـ ـريعات لمنم ومكافحة الفس ـ ـ ــاد في ال ا الخاإل وداخل الش ـ ـ ــركات المملوكة للدولة.

ويوائم قانون الش ـ ــركات المعايير المحاس ـ ــبية للبلد مم المعايير الدولية لإل الغ المالي .كما يلز ال انون الش ـ ــركات
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المملوكة للدولة والش ــركات المدرجة والعمومية ،وك لك الش ــركات من حجم معين ،اتخا خ وات أس ــاس ــية معينة

لتعزيز المسـاءلة والشـفافية .كما ينخ الفصـل  3من قانون الشـركات عل تعزيز المسـاءلة والشـفافية في شـركات

جنوب أفريقيا .وف تب ل جهود محددة ر كاء وعي الش ـ ـ ـ ـ ــركات مت لفات مكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد ،ل لك فثمة حاجة ةل
ةشراا المنشمت المملوكة للدولة في جهود مكافحة الفساد.

وفيما يتعلق األحكا المتعل ة حوكمة الش ــركات والمنش ــمت المملوكة للدولة ،ت د النس ــخة ال ار عة من ت رير كين

شأن ةدارة الشركات المعنون  King IV Code on Corporate Governanceةرشادات لتحسين شفافية واست رار

اردارة المالية للشـ ـ ــركات المدرجة ،ما في لك المفاد التوجيهية ردارة المخا ر ،وتةوين مجالس اردارة ،وأداء

أعضــاء مجلس اردارة .ور م أن النســخة ال ار عة من ت رير كين ليســت ناف ة ،فإن تشـريعات مثل قانون الشــركات
تتضـمن عض أحكامه .وأصـدر أيضـا دليل لحوكمة الشـركات يتعلق منم الفسـاد وموجه للشـركات موجب المادة

 4من قانون الشركات.

ويتعين عل الشــركات افحتفاب ســجالت الضــمان الخاصــة المســاهمين وأصــحاب المصــالا افنتفاعية (المادة

 50من قانون الشـ ـ ـ ـ ــركات) .ويجرد حاليا تعديل ه ا ال انون للسـ ـ ـ ـ ــمال تنفي سـ ـ ـ ـ ــجل الملةية افنتفاعية وم الفة
الشــركات ت ديم معلومات عل أســا

ســنود ةل لجنة الشــركات والملةية الفةرية .واصــفة جنوب أفريقيا عض ـوا

في الفريق العامل المعني مكافحة الفســاد التا م لمجموعة العش ـرين ،اعتمدت المفاد الرفيعة المســتوى لمجموعة
العشرين شأن شفافية الملةية افنتفاعية.

وليسـ ــت هناا تدا ير محددة لمنم ةسـ ــاءة اسـ ــتخدا ارجراءات المن مة للةيانات الخاصـ ــة ،ما في لك ت ديم ارعانات

والتراخيخ لسنش ة التجارية.

وليست هناا سياسة خصوإل ال يود المتعل ة الفترة الالح ة لترا الخدمة النسفة للموظفين العموميين السا ين.
ويجب أن تخض ـ ــم للمراجعة جميم الش ـ ــركات العمومية والمؤسـ ـ ـس ـ ــات المملوكة للدولة والش ـ ــركات الخاص ـ ــة التي

تتجاوز حجما معينا .ومم لك ،ف يوجد أد شــر يفر

أن تةون لدى الشــركات ض ـوا ط للمراجعة الداخلية من

أجل منم أفعال الفس ـ ـ ــاد والةش ـ ـ ــف عنها .وف تح ر أحكا المحاس ـ ـ ــفة والمراجعة الواردة في قانون الش ـ ـ ــركات في
جنوب أفريقيا عل وجه التحديد الممارسات المحاسبية المدرجة في الف رة  3من المادة  12من افتفاقية.

وتح ر جنوب أفريقيا الخصــم الض ـريبي للرشــاوى والمدفوعات الناتجة عن تعزيز نشــا
سبفه (المادة  ،)o( 23قانون الضريفة عل الدخل).

ير قانوني أو المتحملة

تدا ير منم سل األموال (المادة )14
يتةون الن ا ال انوني لجنوب أفريقيا المعني منم سـ ــل األموال من قانون منم الجريمة المن مة ،وقانون مركز

افس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخفارات المالية ،ولوائا مراقفة س ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال وتمويل اررهاب ،ارض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة ةل الم كرات والتوجيهات

اررشادية ات الصلة الصادرة عن مركز افستخفارات المالية.

وتشــمل المؤسـســات الخاضــعة للمســاءلة كما يعرفها الجدول  1من قانون مركز افســتخفارات المالية المؤسـســات المالية

واألعمـال والمهن ير المـاليـة المحـددة .وف ي ي هـ ا ال ـانون تجـار المعـادن الثمينـة واألحجـار الةريمـة ،واألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاإل

ال بيعيين أو افعتفاريين ال ين ي دمون خدمات ير رس ـ ـ ـ ــمية لن ل األموال أو القيم ،وك لك األش ـ ـ ـ ــخاإل ال بيعيين أو
افعتفاريين ال ين ينخر ون في أنش ـ ة مالية وص ــرع العمالت ،و يرهم من األش ــخاإل المبل ين (المعرفين عل أنهم

أشخاإل ي ومون معامالت تتعلق العراات ات محرا والةرو رراند) .وترد أسماء الهيئات الرقا ية في الجدول  2من
قانون مركز افستخفارات المالية ال د يتول المسؤولية عن جميم ال اعات المتفقية.
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ويخض ــم قانون مركز افس ــتخفارات المالية جميم المؤس ـس ــات الخاض ــعة للمس ــاءلة لمت لفات العناية الواجفة تجاا

المتعاملين معها (الفصل الثالو) ،ما في لك تحديد هوية المالةين المنتفعين والتح ق منهم (المادة  )21وتدا ير
حفا السجالت (الجزء  2من المواد .)25-22

وفيمـا يتعلق ـإنفـا تـدا ير مكـافحـة س ـ ـ ـ ـ ـ ــل األموال ،فعل الر م من ةجراء زيـارات ميـدانيـة لفعض األعمـال والمهن ير

المالية المحددة ،فمع م المراقبين لم يعاقبوا المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات المعنية التي يش ـ ـ ـرفون عل تن يمها ،واعتبرت الع واات ير

رادعة ما فيه الةفاية .وفي وقت ةجراء افسـتع ار  ،كان قانون مركز افسـتخفارات المالية قيد المراجعة هدع معالجة

أوجه ال صور ه ا.

وجنوب أفريقيا صـ ـ ــدد ةجراء أول ت ييم و ني للمخا ر .وعل الر م من أن البلد لم يضـ ـ ــم اسـ ـ ــتراتيجية رسـ ـ ــمية

لمكافحة سـل األموال وتمويل اررهاب ،ف د حددت أولويات السـياسـة ات الصـلة في ورقة اسـتشـارية صـادرة عن

مركز افستخفارات المالية والخزينة الو نية في عا .2017

ووس ـ ــعت جنوب أفريقيا ن اا التزامات ار الغ عن المعامالت المش ـ ــبوهة لتش ـ ــمل جميم المنش ـ ــمت ،ما في لك

المؤسـسـات الخاضـعة للمسـاءلة .ويعتبر عد ار الغ جريمة (المادة  .)52ويضـ لم المراقبون الماليون مجموعة
من أنش ة التوعية والتدريب لصالا ال اعات التي يراقبونها من أجل تعزيز الفهم الواضا لاللتزامات والمخا ر

المتعل ة سل األموال.

ويتول مركز افســتخفارات المالية المســؤولية عن تل ي وتحليل ونشــر المعلومات المتعل ة ســل األموال ،ما في
لك ت ارير المعامالت المش ـ ـ ــبوهة وت ارير المعامالت الن دية ،والتعاون مم س ـ ـ ــل ات التح يق وافدعاء (المادة 4

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

عل أســا

منت م .ويعتبر مركز افســتخفارات المالية مســت ال من الناحية التش ـ يلية ،ويرفم مديرا ت اريرا مفاش ـرة

ةل وزير المالية وءل البرلمان (المادتان  5و 7من قانون مركز افستخفارات المالية).

ونف ت جنوب أفريقيا ن اما للتصـ ـ ـ ـ ـ ـريا عبر الحدود ي بق عل جميم المس ـ ـ ـ ـ ــافرين الوافدين والم ادرين وال رود

البريدية والفضـائم الواردة والصـادرة ،في حين يجب التصـريا شـفويا التحويالت الن دية الواردة التي يعادل مبل ها

أو يزيـد عن  25 000ارنـد أو  10 000دوفر أمريكي ـالعمالت األجنبيـة .وتلز المـادة  15من قـانون الجمـارا

والمكو

جميم األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاإل ال ين يدخلون البلـد أو ي ـادرونه التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريا ،من ين أمور أخرى ،الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائم،

مـا في لـك العمالت ،الم يـدة والمراقفـة موجـب أد قـانون .ومم لـك ،يجـب عل

التص ـريا العمالت األجنبية ،وليس عل المســافرين الوافدين القيا

الص ـ ـ ــرع) .وعالوة عل

لك ،ف انون الجمارا والمكو

المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافرين الم ـادرين ف ط

لك (المادتان  3-3و 3-6من لوائا مراقفة

ولوائا مراقفة الص ـ ـ ــرع ف يح ر وف ي يدان وف يراقفان

الصـ ـ ــكوا ال ا لة للتداول لحاملها الوافد أو الصـ ـ ــكوا ال ا لة للتداول لحاملها الم ادر والمسـ ـ ــتح ة الدفم العمالت
األجنبيــة .وعل الر م من أنـه يجوز لموظفي الجمــارا في دائرة اريرادات جنوب أفريقيــا ،موجـب لوائا مراقفـة

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع ،الفحـو عن العمالت ومص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرتهـا ،ف يخ ر مركز افسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخفـارات المـاليـة ـالمعلومـات المتعل ـة
التصريحات والشحنات المضبو ة ات ال بيعة المشبوهة.

ويش ـ ـ ـ ــتر التوجيه رقم  1لعا  2015ال د وض ـ ـ ـ ــعته ةدارة الن ا الو ني للدفم أن تنف جميم التحويالت البرقية

ما يتماشـ ـ ـ ـ ـ مم التوص ـ ـ ـ ــية رقم  16لفرقة العمل المعنية ارجراءات المالية .ومم لك ،ف يوجد ش ـ ـ ـ ــر لت بيق

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

وجنوب أفريقيـا عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا في فرقة العمـل المعنيـة ارجراءات المـاليـة ومجموعة ةي مونت لوحدات افسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخفـارات

المالية من عا  2003وقد خضـ ـ ــعت لت ييم متفادل أجرته فرقة العمل المعنية ارجراءات المالية في عا 2003
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وت ييم متفادل مشترا أجرته فرقة العمل المعنية ارجراءات المالية وفريق مكافحة سل األموال في شرا أفريقيا

والجنوب األفري ي في عـا  .2009وأجلـت فرقـة العمـل المعنيـة ـارجراءات المـاليـة الجولـة ال ار عـة من الت ييم التي

فانت مبرمجة مبدئيا في حزيران/يونيه  2020ةل تاريخ فحق نتيجة لجائحة فيرو

كورونا (فوفيد.)19-

وقد وقم مركز افسـتخفارات المالية  91م كرة تفاهم مم ن رائه وقا رعاية انضـما عدد من الدول األفريقية ةل

مجموعة ةي مونت.
- 2- 2

التجارب الناجحة والممارسات الجيدة

•

ةتاحة التدريب والدعم للممارسـ ـ ـ ـ ـ ــين وكفار المديرين وموظفي األخالقيات شـ ـ ـ ـ ـ ــأن تنفي لوائا الخدمة

•

النهج المن م المتفم لتعزيز الشـ ـ ـ ــفافية ومنم وءدارة تضـ ـ ـ ــارب المصـ ـ ـ ــالا ين مختلف فئات الموظفين

العمومية (الف رة  1من المادة )6

العموميين ،ما في لك مت لفات ارفصـ ـ ـ ــال المفصـ ـ ـ ــلة الخاصـ ـ ـ ــة هؤفء المسـ ـ ـ ــؤولين في المجافت

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

•

- 3- 2

افضـ ال

أنشـ ة التوعية في المدن والم ا عات الرئيسـية حول افلتزامات المتعل ة مكافحة سـل

األموال وتمويل اررهاب (الف رة  1من المادة )14

التحد يات التي تواجه التنفيذ
توص جنوب أفريقيا ما يلين

•

مواصلة جهودها لتنفي افستراتيجية الو نية لمكافحة الفساد ،وءنشاء يافل تنفي وتدا ير رصد تتسم

•

مواص ـ ـ ـ ــلة الجهود فس ـ ـ ـ ــتع ار

نمو ج وترتيفات الحوكمة من أجل كفالة اس ـ ـ ـ ــتدامة المنتدى الو ني

•

ض ــمان وجود هيئة أو هيئات تتةلف خص ــيص ــا منم الفس ــاد ،ما في لك التثقي

•

اعتماد تدا ير لتعزيز اسـ ـ ـ ـ ـ ــت اللية هيئات مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،وتمكينها من أداء مهامها دون أد تأثير

الفعالية ،وتعزيز تنسيق أنش ة مكافحة الفساد (الف رة  1من المادة .)5

لمكافحة الفساد أو هيئة مماثلة في المست بل (الف رة  1من المادة  5والف رة  1من المادة .)13

والتوعية ش ــأنه،

وتنفي سياسات منم الفساد المشار ةليها في المادة  5من افتفاقية (الف رة  1من المادة .)6

ف مســوغ له ،وتعزيز التنســيق ين المؤسـســات الحكومية المشــاركة في جهود مكافحة الفســاد .وعالوة
عل

لـك ،يتعين عليهـا مواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة افسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار في تـدريـب وانـاء قـدرات الموظفين العموميين الـ ين

يض ـ لعون مها منم الفس ــاد ،وض ــمان تزويد هيئات مكافحة الفس ــاد الموظفين ش ــكل كامل وكاع

وتجهيزها الموارد المادية الالزمة (الف رة  2من المادة .)6

•

الن ر في تعزيز التوظي

في الخدمة العمومية ،عل النحو الموص ـ ـ ـ ـ ـ
شأن فعالية ن ا التوظي

•

المفتول لتيس ــير التعيين في الوظائف والمهن والحرع الخاص ــة المبتدئين

ه في ت ييم حديو أجرته مفوضـ ـ ـ ـ ــية الخدمة العمومية

وافنت اء (الف رة  1من المادة .)7

السـ ـ ــعي ةل اعتماد ةجراءات فنت اء وتدريب األفراد لتولي المناصـ ـ ــب العمومية التي تعتبر عرضـ ـ ــة

صـ ــفة خاصـ ــة للفسـ ــاد وضـ ــمان تناواهم ،عند افقتضـ ــاء ،وتن يلهم ةل مناصـ ــب أخرى ،عل النحو

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

اتخا تدا ير ةض ـ ـ ــافية لتعزيز الش ـ ـ ــفافية في تمويل األحزاب الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــية ،ما في لك تن يم التمويل

الخاإل لسحزاب الســياســية والمرشــحين المســت لين والةشــف عن مصــادر التمويل الخاصــة ،وءع اء

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

•

ا تخا مزيد من ارجراءات لض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان القيا  ،عل النحو الواجب ،تنفي مت لفات ةقرار ال مة المالية
عل الموظفين العموميين المعينين ،وتعزيز ةجراءات المتــا عــة التي ت و هــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ــات التنفيـ يــة

فتخا ةجراءات تأديبية أو يرها من ارجراءات عند حدوب تض ـ ـ ـ ــارب في المص ـ ـ ـ ــالا (الف رة  4من

المادة  .)7وعالوة عل

لك ،يتعين السـ ــعي ةل توسـ ــيم ن اا مت لفات ةقرار ال مة المالية النسـ ــفة

ألعضـ ــاء الجمعية الو نية وأعضـ ــاء السـ ــل ة التنفي ية ليشـ ــمل المصـ ــالا ير المالية و ير التجارية

التي قد ينشأ عنها تضارب في المصالا (الف رة  4من المادة  ،7والف رة  5من المادة .)8

•

افسـ ـ ـ ــتمرار في تعزيز الوعي والمعرفة التدا ير والن م الرئيسـ ـ ـ ــية لتيسـ ـ ـ ــير قيا الموظفين العموميين

•

اعتماد اللوائا الالزمة لتنفي المادة  9من قانون تن يم اردارة العمومية ،التي تتعلق ارفصـ ـ ـ ــال عن

ار الغ عن أفعال الفساد ،وتدا ير الحماية المتاحة (الف رة  4من المادة .)8

مصـ ـ ــالا أفراد عائالت موظفي الخدمة العمومية؛ وتوفير التدريب ووضـ ـ ــم المفاد التوجيهية شـ ـ ــأن

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

•

افسـ ــتمرار في تعزيز عمليات افشـ ــتراء والعمليات اردارية الحكومية للسـ ــمال در أفبر من الرصـ ــد

والمسـاءلة والشـفافية والتعاون مم ال ا الخاإل ،ومسـاءلة الموظفين العموميين عن ت ديم الخدمات

وتعزيز مهنيتهم ،ما يتماش مم افستراتيجية الو نية لمكافحة الفساد (الف رة  1من المادة .)9

•

تعزيز ة ار الحصـ ـ ـ ــول عل المعلومات لضـ ـ ـ ــمان أف ت ف ارجراءات الضـ ـ ـ ــرورية سـ ـ ـ ــدا أما ةتاحة

المعلومات عل نحو فعال ولتعزيز افمتثال .وينف ي أن تشــمل ه ا التدا ير تخويل الجهة التن يمية
صـ ـ ـ ــالحيات ةنفا فعالة ،وءنشـ ـ ـ ــاء آلية اسـ ـ ـ ــتئناع مفسـ ـ ـ ـ ة ،والنخ عل الحق في الحصـ ـ ـ ــول عل

المعلومات المتعل ة تمويل األحزاب الس ــياس ــية ،وتعزيز الوعي والمعرفة التدا ير واألن مة الرئيس ــية
لتسهيل الحصول عل المعلومات (المادة ( 10أ)).

•

مواصـ ـ ـ ـ ـ ــلة تعزيز التدا ير التي ترمي ةل منم الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد وتشـ ـ ـ ـ ـ ــمل ال ا الخاإل،

رائق منها تعزيز

مت لفات افمتثال لمكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد وءتاحة اررش ـ ـ ـ ـ ـ ــادات وء كاء الوعي عل نحو كاع لدى الةيانـات

الخاصــة ،ما في لك المؤس ـســات المملوكة للدولة ،شــأن مت لفات مكافحة الفســاد عل وجه التحديد؛

وتعزيز ال واعد الخاصــة نزاهة األعمال والممارســات التجارية الجيدة؛ وتعزيز شــفافية الملةية افنتفاعية

للةيانات ال انونية؛ وم الفة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات امتالا ض ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ط كفؤة للمراجعة الداخلية من أجل منم أفعال

الفســاد والةشــف عنها؛ ومنم ةســاءة اســتخدا ارجراءات المن مة لسنشـ ة التجارية؛ والن ر في اعتماد
ال يود المتعل ة ترا الخدمة هدع منم تضارب المصالا (الف رة  2من المادة .)12
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•

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

•

الن ر في ةعداد رامج توعوية في مجال مكافحة الفس ـ ـ ـ ـ ــاد موجهة للمدار والجامعات (الف رة  1من

•

التأفد من أن جميم األعمال التجارية والمهن ير المالية المحددة المعرضـ ــة شـ ــكل خاإل ل سـ ــل

المادة .)13
(أ)

األموال مشـ ــمولة مت لفات مكافحة سـ ــل األموال ،ما في لك تجار المعادن الثمينة واألحجار الةريمة،
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واألش ــخاإل ال بيعيون أو افعتفاريون ال ين ي دمون خدمات ير رس ــمية لن ل األموال أو القيمة ،وك لك

األش ــخاإل ال بيعيون أو افعتفاريون ال ين يمارس ــون أنشـ ـ ة مالية وص ــرع العمالت؛ و(ب) الن ر في
ةدراج المؤس ـ ـسـ ــات المبل ة في فئة المؤس ـ ـسـ ــات الخاضـ ــعة للمسـ ــاءلة التي تن بق عليها مت لفات مكافحة
س ــل األموال ،وف س ــيما فيما يتعلق العناية الواجفة تجاا المتعاملين معها وحفا الس ــجالت؛ و(ج) تعزيز

ن ا الرقا ة والع واات الخاإل المنشـ ــمت والمهن ير المالية المحددة عل المسـ ــتوى التشـ ـ يلي،

رائق

منهــا ت بيق ع واــات متنــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــة ورادعــة؛ و(د) افنتهــاء من الت ييم الو ني للمخــا ر وتنفيـ المت لفــات

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

•

الن ر في توس ـ ــيم ن ا التصـ ـ ـريا عبر الحدود ليش ـ ــملن (أ) تصـ ـ ـريا المس ـ ــافرين الوافدين العمالت

األجنبية؛ و(ب) تصـ ـ ـريحات مكتواة التحويالت الن دية التي تفوا الحدود الم ررة؛ و(ج) الصـ ـ ــكوا

ال ا لة للتداول لحاملها الوافد أو الصــكوا ال ا لة للتداول لحاملها الم ادر والمســتح ة الدفم العمالت
األجنبية؛ والن ر في ةنش ــاء آلية تت لب ةخ ار مركز افس ــتخفارات المالية التص ـريحات والش ــحنات

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

•
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الن ر في م الفة المؤسـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات المالية ت بيق فحخ دقيق لتحويالت األموال التي ف تحتود عل

معلومات كاملة عن المصدر (الف رة ( 3ج) من المادة .)14

االحتياجات من المساعدة التقنية ،التي حددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية

•

الدعم في تصميم ةجراءات اختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة

•

المسـاعدة في تصـميم رامج توعوية لمكافحة الفسـاد موجهة للعمو وتشـمل المناهج المدرسـية والجامعية

للفساد وضمان التناوب عليها (الف رة ( 1ب) من المادة .)7
(الف رة ( 1ج) من المادة .)13

الفصل الخامس :استرداد الموجودات
مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض

حكم عا ؛ التعاون الخاإل؛ افتفاقات والترتيفات الثنائية والمتعددة األ راع (المواد  51و 56و)59
وضعت جنوب أفريقيا ة ا ار قانونيا شامال فسترداد الموجودات ،مما سما التعاون الدولي الفعال في ه ا الصدد.
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 المؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــية ،توجه لفات المس ـ ـ ـ ــاعدة ال انونية المتفادلة ةل الس ـ ـ ـ ــل ة المركزية ،وهي و ازرة العدل
وت وير الدس ـ ــتور .وقد أنش ـ ــئت وحدة لمص ـ ــادرة الموجودات تا عة للس ـ ــل ة الو نية للمالح ة ال ض ـ ــائية من أجل

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

لتسهيل لفات تفادل المساعدة ال انونية.

وترد ةجراءات اس ـ ـ ــترداد الموجودات من خالل التعاون الدولي في دليل الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة الداخلية ال د أص ـ ـ ــدرته وحدة

مصــادرة الموجودات ،وال د يوفر أيضــا آلية ردارة ال لفات ير الرســمية ،وفي دليل مجموعة العشـ رين المفصــل

فسترداد الموجودات في جنوب أفريقيا ،ال د نشر في عا .2013
V.20-07442

13/17

CAC/COSP/IRG/II/4/1

ووقعت جنوب أفريقيا  19اتفاقا ثنائيا ش ـ ــأن المس ـ ــاعدة ال انونية المتفادلة في المس ـ ــائل الجنائية تش ـ ــمل أحكا اس ـ ــترداد

الموجودات وتعترع افتفاقية كأسا

قانوني للتعاون الدولي .ولم يسبق للبلد أن رفض لفا لتفادل المساعدة ال انونية.

واموجـب المـادة ( )1( 40ب) من قـانون مركز افس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخفـارات المـاليـة ،يمكن أن يتفـادل مركز افس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخفـارات المـاليـة

المعلومـات تل ـائيـا مم وحـدات افس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخفـارات المـاليـة أو س ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـات التح يق األجنبيـة ،وف ـا فتفـاا مكتوب ين مركز

افسـتخفارات المالية ون رائه األجانب وامواف ة رسـمية من وزير المالية .وعالوة عل

لك ،فمركز افسـتخفارات المالية،

وص ـ ـ ـ ــفه عضـ ـ ـ ـ ـوا في مجموعة ةي مونت ،يتفادل المعلومات من خالل ش ـ ـ ـ ــفكة ةي مونت اومنة وعبر ش ـ ـ ـ ــفكة الجنوب

األفري ي المشتركة ين الوكافت فسترداد الموجودات وشفكة كامدن المشتركة ين الوكافت فسترداد الموجودات.

منم وكشف ةحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات افستخفارية المالية (المادتان  52و)58
موجب قانون مركز افس ـ ــتخفارات المالية ،تخض ـ ــم المؤسـ ـ ـس ـ ــات الخاض ـ ــعة للمس ـ ــاءلة رجراءات العناية الواجفة تجاا

المتعاملين معها عل النحو المنص ـ ـ ـ ــوإل عليه في الفص ـ ـ ـ ــل الثالو من ه ا ال انون .وتش ـ ـ ـ ــمل ه ا التدا ير ح ر فتا

حسـ ــا ات مجهولة الهوية ،وتحديد هويات المتعاملين مم ه ا المؤس ـ ـسـ ــات وهوية أد شـ ــخخ يتصـ ــرع نيا ة عنهم أو
يتصـ ـ ـرفون نيا ة عنه ،والتح ق منها وتحديد هوية المالةين المنتفعين في الحافت التي تش ـ ــمل األش ـ ــخاإل افعتفاريين

والترتيفات ال انونية ،والرصـ ـ ـ ــد المسـ ـ ـ ــتمر للمعامالت ومسـ ـ ـ ــك السـ ـ ـ ــجالت وتحديو المعلومات اسـ ـ ـ ــتمرار وار الغ عن

المعامالت المش ــبوهة .وي لب من المؤسـ ـس ــات الخاض ــعة للمس ــاءلة اعتماد نهج قائم عل المخا ر في تنفي مت لفات

العنــايــة الواجفــة تجــاا المتعــاملين معهــا (المــادة  .)42وي لــب تعزيز العنــايــة الواجفــة عنــدمــا يتعلق األمر متعــاملين أو

معامالت تن ود عل مخا ر كبيرة ،ما في لك "األشـ ــخاإل المؤثرون المحليون الفارزون" و"المسـ ــؤولون العموميون
الفارزون األجانب" وأفراد عائالتهم وشركاإلهم الم راون (المادتان  21جيم وحاء).

وأصـ ــدر مركز افسـ ــتخفارات المالية عددا من الم كرات اررشـ ــادية واألوامر التوجيهية ،ات ال ا م الرسـ ــمي ،لتسـ ــهيل

تنف ـي ال ـانون الـ د أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرا المركز ،مـا في لـك مت لفـات تعزيز العنـايـة الواجفـة .ومم لـك ،ف توجـد تـدا ير رخ ـار

المؤسسات المالية ناء عل

لب دول أجنبية فيما يتعلق الحسا ات أو المعامالت المعرضة لمخا ر كبيرة.

وجرى تناول مس ــألة حفا الس ــجالت في المادة  21من قانون مركز افس ــتخفارات المالية والفص ــل  3من الم كرة

اررشـ ـ ــادية رقم  7التي أصـ ـ ــدرها ه ا المركز .ويجب افحتفاب جميم سـ ـ ــجالت الحسـ ـ ــا ات والمعامالت وهويات

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

وتح ر ش ــرو ترخيخ المص ــارع المنص ــوإل عليها موجب قانون المص ــارع ةنش ــاء المص ــارع الوهمية (المادة

 .))1( 11ووف ا للوائا المتعل ة المصــارع والصــادرة في  12كانون األول/ديســمبر  ،2012يجب عل المؤسـســات

سـ ة م ارسـ ـلة
المالية أن تح ر من الدخول أو افس ــتمرار في عالقة م ارس ــلة مص ــرفية مم مص ــرع وهمي أو مم مؤسـ ـ ـ
تسما أن ي و مصرع وهمي استخدا حسا اتها (المادتان ( )17( 36ب) ’( ‘1ج) و( )17( 36ب) ’( ‘3ب)).

ونفـ ت جنوب أفريقيـا ن ـا ةقرار الـ مـة المـاليـة ـالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة للموظفين العموميين المعينين ،الـ ين يختـارون عل أس ـ ـ ـ ـ ـ ــا

األقدمية ومســتوى المخا ر المرتف ة مناصــبهم .وهو يشــمل أعضــاء الســل ة التنفي ية وأعضــاء البرلمان والمســتشــارين

البل ــديين وكف ــار الم ــديرين في البل ــدي ــات وموظفي الخ ــدمـ ة العمومي ــة المعينين ،م ــا في ل ــك أعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اردارة العلي ــا

(جميم الموظفين من الرتفة  13فما فوا) والموظفون في ةدارة سلسلة التوريد والوحدات المالية .وتدقق مفوضية الخدمة
العمومية في ارق اررات ويعتبر عد ةقرار ال مة المالية فعال يعاقب عليه ال انون ويدخل ض ـ ـ ــمن س ـ ـ ــوء الس ـ ـ ــلوا .وت د

ارق اررات ةلةترونيا النسـ ـ ــفة لموظفي الخدمة العمومية ،وتوضـ ـ ــا ت ارير التنفي أن هناا التزاما كبي ار من قبل الموظفين

ةقررات ال مة
العموميين مت لفات ت ديم ه ا ارق اررات .وليسـ ـ ـ ـ ـ ــت هناا تدا ير للسـ ـ ـ ـ ـ ــمال تفادل المعلومات الواردة في ا

المالية مم السل ات األجنبية المختصة أل ار
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وليس لدى جنوب أفريقيا أد أحكا قانونية تلز الموظفين العموميين المعنيين ال ين لديهم مص ــلحة أو س ــل ة توقيم

س ـ ـ ل ات وافحتفاب السـ ـ ــجالت
أو سـ ـ ــل ة أخرى عل الحسـ ـ ــا ات المالية األجنبية أن يبل وا عن تلك العالقة ةل ال ـ
المناسفة المتعل ة ها.

تدا ير افسترداد المفاشر للممتلةات؛ آليات استرداد الممتلةات من خالل التعاون الدولي في مجال المصادرة؛

التعاون الدولي أل ار

المصادرة (المواد  53و 54و)55

ليس لدى جنوب أفريقيا أحكا ص ـ ـ ـريحة تسـ ـ ــما ل رع ينتمي ةل دولة أجنبية رفم دعوى مدنية أما محافمها.

وعل الر م من أن الفص ـ ـ ــلين  5و 6من قانون منم الجريمة المن مة ينص ـ ـ ــان عل األس ـ ـ ــفاب التي تجعل رفا

أجنبيا ي الب مص ـ ـ ــالحه في الممتلةات من خالل ارجراءات المدنية أو الجنائية ،فإن ه ا يتوخ ف ط في ة ار
ةجراءات مصادرة الموجودات ال ائمة التي دأها المدير الو ني للنيا ات العامة.

وتس ـ ــما المادة  300من قانون المسـ ـ ـ رة الجنائية للمحكمة أن تأمر التعويض أو رد الحق ض ـ ــد المتهم المدان
ارتةاب جريمة أدت ةل ةتالع أو خسارة الممتلةات.

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

لجريمة .وعالوة عل

لك ،تس ــما المادة  39من قانون منم الجريمة المن مة

ألد شخخ له مصلحة في ممتلةات خاضعة ألمر من أوامر الحفا ت ديم لب فستفعاد مصلحته.

وتنف أوامر المصـادرة األجنبية في جنوب أفريقيا عد عملية التسـجيل الموضـحة في المادتين  19و 20من قانون

التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

واموجب قانون منم الجريمة المن مة ،تعتبر الجرائم األجنبية جرائم أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية في حال كانت تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل جرائم في
جنوب أفريقيا .ويشـ ـ ــمل تعري

سـ ـ ــل األموال في المادة  4الجرائم األصـ ـ ــلية المرتةفة في الخارج .ويجوز األمر

مص ـ ــادرة عائدات األنش ـ ـ ة ير المش ـ ــروعة ،ما في لك س ـ ــل األموال ،ض ـ ــد المدع عليه رلزامه أن يدفم

للدولة أد مبل تعتبرا المحكمة مناسفا (المادة .)18

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

وتنف أوامر الت ييد األجنبية في جنوب أفريقيا عد عملية التسـ ـ ـ ــجيل الموضـ ـ ـ ــحة في المادة  24من قانون التعاون
الدولي في المسائل الجنائية.

وتسـما المادة  )1( 38و( )2من قانون منم الجريمة المن مة ،م روءة افقتران المادة  ،25للسـل ات المختصـة
في جنوب أفريقيـا تجميـد الممتلةـات أو مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرتهـا نـاء عل
الو ني للنيا ات العامة الت د

لـب من دولـة أجنبيـة ،من خالل تةلي

المـدير

لب للحص ـ ــول عل أمر حفا ش ـ ــأن الممتلةات أما المحكمة العليا .ويكتس ـ ــي

أمر الت ييد األجنبي المس ــجل نفس مفعول أمر الت ييد الص ــادر عن المحكمة المحلية التي س ـجل فيها (المادة 25

من قانون التعاون الدولي في المسائل الجنائية).

فما يمكن لجنوب أفريقيا أن تسـ ـ ــتخد المادة  )1( 38و( )2لت ديم لب للحصـ ـ ــول عل أمر حفا عل أسـ ـ ــا
تح يق جنائي دأ في لد آخر.

وأنشـ ـ ــئت وحدة مصـ ـ ــادرة الموجودات للتركيز عل تنفي الفصـ ـ ــلين  5و 6من قانون منم الجريمة المن مة .وت د

وحدة مصادرة الموجودات المساعدة في الوقت المناسب للدول التي ت لبها والتي تسع ةل استرداد الموجودات،
ض الن ر عما ة ا قد

V.20-07442

لب رسمي لتفادل المساعدة ال انونية.

15/17

CAC/COSP/IRG/II/4/1

واص ـ ــرع الن ر عن المادة  7من قانون التعاون الدولي في المس ـ ــائل الجنائية ،لم تحدد الش ـ ــرو الواجب توفرها

في محتوى ال لفـات الواردة لتفـادل المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة ال ـانونيـة في أد قـانون أو فئحـة .ومم لـك ،يتيا دليـل مجموعـة

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

وت ـد جنوب أفريقيـا المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اعـدة في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات ض الن ر عن الجريمـة وقيمـة الممتلةـات المعنيـة
وتتشاور مم الدول التي ت لب المساعدة عل سبيل الممارسة المعتادة قبل اتخا قرار رفم التدا ير المؤقتة.

واموجب المادتين  )5( 20و )3( 39من قانون منم الجريمة المن مة ،تتال ألد ش ـ ــخخ لديه أد مصـ ـ لحة في
الممتلةات فرصة لت ديم يانات شأن تسييل تلك الممتلةات أو حف ها.

ةرجا الموجودات والتصرع فيها (المادة )57
ينخ قانون جنوب أفريقيا عل ةلزامية ةرجا عائدات النشـ ــا

ير المشـ ــرو والتصـ ــرع فيها لفائدة الدول التي ت لب

لك .وتنخ المادة  21من قانون التعاون الدولي في المس ـ ـ ــائل الجنائية عل أن تدفم جنوب أفريقيا للدولة التي ت لب
ص ـ ـ م النف ات المتحملة ،ما لم ينخ اتفاا أو ترتيب ما عل
لك أد مبل يس ـ ــترد موجب أمر مص ـ ــادرة أجنبي ،مم خ ـ

خالع لـك .وقـدمـت أمثلــة عل حـافت تتعلق ـإرجـا الموجودات نجــال ةل

لــدان أجنبيــة .واص ـ ـ ـ ـ ـ ــرع الن ر عن

المعاهدات الدولية ،لم تبر جنوب أفريقيا أد اتفاقيات أو ترتيفات أخرى مم دول أجنبية تتعلق إرجا الموجودات.
- 2- 3

التجارب الناجحة والممارسات الجيدة

•

ةعداد دليل الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة الداخلية الخاإل وحدة مص ـ ـ ــادرة الموجودات للتعامل مم لفات اس ـ ـ ــترداد

•

تعيين ض ــفا اتص ــال (جهات اتص ــال) في دائرة ش ــر ة جنوب أفريقيا في وفيات قض ــائية أخرى

•

وجود يافل متخصـ ـصـ ــة مثل وحدة مصـ ــادرة الموجودات ومديرية التح يق والوحدة المتخصـ ـصـ ــة

الموجودات وءدارة ال لفات الواردة شكل ير رسمي (المادة .)51

لتيسير لفات المساعدة ال انونية المتفادلة ،ما في لك استرداد الموجودات (المادة .)56

في الجرائم التجارية التا عة للس ـ ـ ـ ــل ة الو نية للمالح ة ال ض ـ ـ ـ ــائية لتيسـ ـ ـ ـ ــير اسـ ـ ـ ـ ــترداد الموجودات

وءرجاعها (الف رة  2من المادة .)55
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التحد يات التي تواجه التنفيذ
توص جنوب أفريقيا ما يلين

•

اعتمـاد التـدا ير الالزمـة رخ ـار المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المـاليـة نـاء عل

•

الن ر في اتخا التدا ير الالزمة للسـ ــمال للسـ ــل ات المختصـ ــة تفادل المعلومات الواردة في ةق اررات

لـب الـدول األجنبيـة فيمـا يتعلق

الحسا ات أو المعامالت المعرضة لمخا ر أفبر (الف رة ( 2ب) من المادة .)52

ال مة المالية مم السل ات األجنبية المختصة عند الضرورة من أجل التح يق في العائدات ارجرامية
والم الفة ها واستردادها (الف رة  5من المادة .)52

•

الن ر في اتخــا مــا يلز من تــدا ير رل از الموظفين العموميين المعنيين ،الـ ين لــديهم مص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحــة في

حسـ ـ ـ ــاب مالي في لد أجنبي أو سـ ـ ـ ــل ة التوقيم أو أد سـ ـ ـ ــل ة أخرى عل

لك الحسـ ـ ـ ــاب ،أن يبل وا

السل ات المختصة ه ا العالقة ،وافحتفاب السجالت المناسفة المتعل ة ه (الف رة  6من المادة .)52
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•

ضمان منا الدول األجنبية صراحة حق رفم دعوى مدنية أما محافمها لتثبيت حق الملةية في

•

مواصلة وحدة مصادرة الموجودات وضم دليل حديو فسترداد الموجودات ،عل أن يتال ةل جانب

•

الن ر في توسيم صالحيات مركز افستخفارات المالية لتفادل المعلومات تل ائيا ،مم جهات عديدة

ممتلةات مكتسفة من خالل ارتةاب فعل مجر م تض ه ا افتفاقية (المادة ( 53أ)).

نسخة محدثة من دليل مجموعة العشرين المفصل فسترداد الموجودات (الف رة  3من المادة .)55

تشمل أيضا وحدات افستخفارات المالية في البلدان التي لم توقم معها اتفاقيات ثنائية (المادة .)56
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