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      خالصة وافية  - اًثاني  
      بوتسوانا    

  تسوانا يف سياق تنفيذ اتفاقية وسي لب عامة عن اإلطار القانوين واملؤسحملة: مةمقدِّ  - ١  
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 ٢٧يف  وبـدأ فيهـا نفـاذ االتفاقيـة          ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٧يف  إىل االتفاقية   بوتسوانا  ت  مَّانض
  .٢٠١١يوليه /متوز

أو القــانون (ولــدى البلــد نظــام قــانوين مــزدوج، يتــألف مــن قــانون العــرف والقــانون املتلقــى     
ن مـن القـانون اإلنكليـزي واهلولنـدي الرومـاين، بـصيغته املعدَّلـة               ، الذي يتكـوَّ   )كسويناألنغلوس

تــوب، فهنــاك قــوانني متخصــصة متعــددة ذات وفيمــا يتعلــق بالقــانون املك. بــالقوانني التــشريعية
) بـصيغته املعدَّلـة   (صلة هبذا االستعراض، مبا يف ذلك قانون جرائم الفساد واجلـرائم االقتـصادية              

)CECA(  وقــانون عائــدات اجلرميــة اخلطــرية ،)POSCA (  املعــدَّل، وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة
قــوانني عامــة علــى يت تطّبــق باعتبارهـا  ، الــ)PC( وقــانون العقوبـات  ،)CPEA(واألدلـة اإلثباتيــة  
  .صةصِّالتشريعات املتخ

املذكور باستمرار من خالل قـانون الـسوابق القـضائية،       كسويناألنغلوسوجيري تطوير القانون    
  .الذي تستند إليه احملكمة العليا وحمكمة االستئناف، ومها أعلى احملاكم يف بوتسوانا

عة من املسائل املدنية واجلنائيـة، مبـا يف         نوِّوللمحاكم العرفية اختصاص قضائي بسماع طائفة مت      
املـسائل  ها غـري خمتـصة ب     خطورة، مثل الـسرقة الـصغرية، ولكنـ       ذلك قضايا اجلرائم اليت هي أقل       

  .ذات الصلة بالفساد
كافحــة الفـساد فهــي املديريـة املــسؤولة عـن جــرائم الفـساد واجلــرائم     مب ملختـصة اا الــسلطات أمَّـ 

ــصادية  ــة  ، ومــدير النيا)DCEC(االقت ــة العام ــة االســتخبارات   )DPP(ب ــام، ووكال ، والنائــب الع
، ودائـرة إقامـة العـدل       )DPSM(، ودائرة الشرطة، ومديرية إدارة اخلدمة العمومية        )FIA(املالية  

  .، وكذلك أجهزة إنفاذ القانون املتخصصة األخرى)احملاكم(
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    التجرمي وإنفاذ القانون: الفصل الثالث  - ٢  
    نفيذ املواد قيد االستعراضتعلى مالحظات   - ١- ٢  

    )٢١ و١٨ و١٦ و١٥املواد (الرشو واملتاجرة بالنفوذ     
 من قانون جرائم الفساد واجلـرائم االقتـصادية مهـا النـصَّان الرئيـسيان اللـذان                 ٢٥ و ٢٤املادتان  

ومثة أشكال حمددة من الرشوة مشمولة يف مواد أخرى، ومنـها مـثال             . مان الرشو واالرتشاء  جيرِّ
   ٩٤ مــن قــانون العقوبــات واملــادة    ٩٩ واملــادة  مــن القــانون املــذكور  ٢٩ و٢٧ و٢٦د املــوا

 لتبيـان التنفيـذ   ٢٥ و ٢٤وقُـدِّمت إحـصاءات قـضايا خبـصوص املـادتني           . من قانون االنتخابـات   
  )١(.هبذا اخلصوص

، الـذي أُعيـد     "املوظف العمـومي  "يستخدم قانون جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية مصطلح        و
أّي "(...)  ويـشمل    ٢٠١٣يف عـام    ) بـصيغته املعّدلـة   (من هذا القانون    ) ج (٣يفه يف املادة    تعر

، والقــضاة، ومجيــع القــضاةوهــذا ينطبــق علــى ". شــخص يتــوىل منــصباً باالنتخــاب أو بــالتعيني
األشـخاص الـذين يعملـون    ) ب (٣وتشمل املـادة   . املوظفني القضائيني وكذلك أعضاء الربملان    

ملؤسسات العمومية واهليئات شبه احلكوميـة وأي أجهـزة أخـرى تـستخدم فيهـا األمـوال                 لدى ا 
 )).ب (٣املادة (العمومية 

" موظـــف عمـــومي"مـــن قـــانون العقوبـــات تعريفـــاً واســـعاً ملـــصطلح ) ١ (٢ن املـــادة مَّوتتـــض
 مواءمــة هــذا التعريــف مــع التعريــف نَّومــع ذلــك، فــإ".  اخلدمــة العموميــةشــخص يعمــل يف"و
، وبنـاًء علـى املـادة    ٢٠١٣لعـام  ) تعـديل ال(جرائم الفساد واجلرائم االقتـصادية  ظر يف قانون  املنا
  .  من شأنه أن يكفل قدرا أكرب من اليقني القانوين،من االتفاقية) ج (٢
ي من قانون العقوبات رشو املوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظف          ) ١ (٢ و ٩٩م املادتان   رِّوجت

أي شـخص يعمـل لـدى حكومـة بلـد غـري             "وتـشمل اجلرميـة     . يـا ية جزئ املنظمات الدولية العموم  
. "ميـارس مهـام منـصبه يف بوتـسوانا        وبوتسوانا، أو لدى األمم املتحـدة، أو أي وكالـة تابعـة هلـا،               

 لنـوع اوال توجد قـضايا مـن هـذا         . ولكنها ال تشمل موظفي املنظمات الدولية العمومية األخرى       
  .حىت هذا التاريخ

 مـن قـانون العقوبـات    ٣٨٤ الرشو واالرتشاء يف القطـاع اخلـاص يف املـادة        جزئيابوتسوانا  م  رِّوجت
 من قانون جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية، مـع تطبيـق حمـدود علـى العالقـات بـني            ٢٨واملادة  

 مرِّباإلضافة إىل ذلك، جتـ    . وقُدِّمت أمثلة على حاالت إلظهار تنفيذ األحكام      . األصالء والوكالء 
                                                         

 .٢٠١١-٢٠١٠ هذا التقرير بفترة السنتني تتصل مجيع اإلحصاءات عن القضايا املقدمة واملشار إليها يف  )1(  
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 مـن قـانون جـرائم الفـساد واجلـرائم االقتـصادية الفـساَد يف إجـراءات املناقـصة العامــة،          ٣٠املـادة  
  . القانون االنتخايب الفساد يف املسائل االنتخابيةمن )و( ٩٤وتعاجل املادة 

ــاوقــد جرَّمــت بوتــسوانا   ــالنفوذ يف املــادة  كلي ــاجرة ب ــانون جــرائم الفــساد   ألــف مــن٢٥ املت  ق
يف عـام   ) التعـديل (جرائم الفـساد واجلـرائم االقتـصادية        اليت أدخلها قانون    (صادية  واجلرائم االقت 

 من قانون العقوبـات علـى       ٣٨٤من القانون املذكور واملادة     ) ٢( ٢٩وحتتوي املادة   ). ٢٠١٣
ومل تتم أية مالحقات قضائية حىت هذا التاريخ، ولكـْن جيـري التحقيـق يف    . التدابري ذات الصلة 

 .الياححاالت خمتلفة 
        
    )٢٤ و٢٣املادتان (غسل األموال؛ اإلخفاء     

 ١٥ و١٤املادتـان  ( مـع االتفاقيـة      لى حنو يتماشـى يف معظمـه      عجرَّمت بوتسوانا غسل األموال     
ويــشمل القــانون يف بوتــسوانا األشــخاص االعتبــاريني، ). مــن قــانون عائــدات اجلرميــة اخلطــرية

ومـع ذلـك، فــإنَّ   . اإلجراميـة املـشتبه فيهــا  واملـسؤولني اإلداريـني، كمــا يـشمل أيـضا العائــدات     
مسألة حيازة أو استخدام العائدات اإلجرامية مل تعاجل على وجه التحديد، وال يـنص بوضـوح                

ــذايت  ــى الغــسل ال ــشمل اجلــرائم األصــلية   . عل ــا   "اجلــرائم اخلطــرية ("وت ــيت يعاقــب عليه ، أي ال
 ليس كل اجلرائم املنصوص عليهـا       األغلبية من اجلرائم، ولكن   ) ال تقل عن سنتني   بالسجن ملدة   

 صـدور تـشريعات تتنـاول       حالياوُينتظر  .  أو اجلرائم األصلية األجنبية    كافحة الفساد ميف اتفاقية   
  .ويرّحب القائمون باالستعراض مبواصلة مجع اإلحصاءات عن غسل األموال. هذه املسائل

 مـن قـانون عائـدات اجلرميـة     ١٥دة وُيجرَّم إخفاء العائدات واستمرار االحتفاظ مبلكيتها يف املـا        
  . من قانون العقوبات٣٢٠ إىل ٣١٧اخلطرية واملواد 

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

جرَّمت بوتسوانا االختالس والتبديد يف مواد خمتلفة من قانون الفساد واجلرائم اخلطرية 
واألحكام . على مجيع اجلوانب ذات الصلة باجلرميةتلك املواد تشتمل و، وقانون العقوبات

.  من قانون العقوبات١٠٣ و١٠٢ من القانون املذكور واملادتان ٣٣الرئيسية هي املادة 
 ألف من القانون املذكور ذات أمهية بالنسبة ٢٤باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تكون املادة 

من ) أ) (١( ٢ تعريف املمتلكات يف املادة نَّأكما . ت تبديد األموال العموميةلبعض حاال
من ) د (٢قانون العقوبات واسع مبا فيه الكفاية ليشمل مجيع العناصر الالزمة مبقتضى املادة 

 من قانون الفساد ٣٣مت أمثلة على حاالت فيما خيص املادة دِّوقُ. اتفاقية مكافحة الفساد
  . واجلرائم اخلطرية
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ــضا   ــسوانا أي ــواد    ونظــرت بوت يف جتــرمي االخــتالس يف القطــاع اخلــاص، ويف املقــام األول يف امل
ولكـن املـضمون يقتـصر علـى مـديري ومـوظفي         .  من قانون العقوبات   ٢٧٩ إىل   ٢٧٧ و ٣٢٢

مجيـــع "املؤســـسات أو الـــشركات، ممـــا ينبغـــي أن يـــستوعب غالبيـــة احلـــاالت، ولكـــن لـــيس   
 ٢٢املـادة   " (مـن القطـاع اخلـاص     األشخاص الذين يديرون أو يعملون بأي صفة يف أي كيـان            

  . على ذلكدِّمت أمثلة قُو). من اتفاقية مكافحة الفساد
 ألــف مــن قــانون جــرائم الفــساد واجلــرائم االقتــصادية متامــا إســاءة اســتغالل   ٢٤املــادة جتــرم و

 مـن قـانون العقوبـات أيـضا أحكامـا           ١٠٤ و ١٠٠وتتضمن املادتـان    . املوظف العمومي ملنصبه  
نون  علــى قــا٢٠١٣كانــت تــستخدم ألغــراض املالحقــة اجلنائيــة قبــل إدخــال التعــديل يف عــام 

وقـدِّمت أمثلـة علـى قـضايا وإحـصاءات تتعلـق باألحكـام              . جرائم الفساد واجلـرائم االقتـصادية     
  .ذات الصلة من قانون العقوبات

 مـن قـانون جـرائم الفـساد واجلـرائم           ٣٤ اإلثراء غري املشروع يف املـادة        لياكوجرَّمت بوتسوانا   
 مـن اإلجـراءات اجلنائيـة،       مراحل خمتلفة وهناك قضايا بلغت    صدرت إدانات،   وقد  . القتصاديةا

 .حاليا احملكمة عروضة علىممبا يف ذلك قضية واحدة 
    

    )٢٥املادة (إعاقة سري العدالة     
فاملـادة  .  عرقلة سري العدالة يف أحكـام متعـددة مـن قـانون العقوبـات              كليا بوتسوانا   جرَّمتلقد  
وهـذا  . "أثري عليه ل يف شاهد أو الت    خُّيسعى ظلماً إىل التد   (...) ي شخص   أ"تشمل  ) و( ١٢٣

. مــن االتفاقيــة) أ (٢٥احلكــم الواســع النطــاق يــشتمل علــى خمتلــف األفعــال الــواردة يف املــادة  
" ثــين أو إعاقــة أو منــع"األفعــال الــيت تــسعى إىل ) ب( ١٢٠وعــالوة علــى ذلــك، حتظــر املــادة 

ــادة    ــة، وامل يعرقــل أو "ى حنــو أوســع أي شــخص  ، تــشمل علــ )ج( ١٢٠تقــدمي شــهادة أو أدل
واملـواد  ". ل بأي طريقة عن علم ملنـع تنفيـذ أي عمليـة إجرائيـة قانونيـة، مدنيـة أو جنائيـة                    خَّيتد

  . من قانون العقوبات وثيقة الصلة أيضاً بذلك١١٨ و١١٣ و١١١
) ١ (١٨ملـادة   ا من االتفاقية، جمرَّمة متامـا يف     ) ب (٢٥ للمادة   وفقاً عرقلة سري العدالة،     نَّكما أ 

 ١٢٠و) ط( و)ج(و) أ( ١٢٣ و١٠٩من قانون جـرائم الفـساد واجلـرائم االقتـصادية، واملـواد        
عرقلـة مهـام     مـن قـانون العقوبـات أيـضا          ١٠٩املادة  تعاجل  و.  من قانون العقوبات   ١٢٨و) ج(

. فئــات أخــرى مــن املــوظفني العمــوميني غــري املــوظفني القــضائيني أو املكلفــني بإنفــاذ القــانون   
 لـدى النيابـة     حاليـا وعلى الرغم من التشريع الواسع النطاق، ال توجد سوى حالة واحدة فقط             

  .العامة
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    )٢٦املادة (بارية مسؤولية الشخصيات االعت    
 مــن قــانون ٢ املــادة نَّأوأُوضــح .  لألشــخاص االعتبــارينيأقــرَّت بوتــسوانا املــسؤولية اجلنائيــة 

 أخـرى  ابطـات رالعقوبات تنطبق فيما خيص اجلرائم املتعلقة بالشركات من مجيع األنـواع وأي        
مـسؤولة   الـشركات ميكـن أن تـصبح         نَّقادرين على امتالك املمتلكـات، وأ     أشخاص  من  مؤلفة  

مت بوتسوانا أيضا أمثلة على احلـاالت ذات الـصلة، مبـا يف       دَّوق. جنائيا عن جرائم الفساد هذه    
  .  سواءحدٍّذلك حينما ُيتهم الشخص الطبيعي واالعتباري على 

الـيت مل   ( من قانون جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية        ٣٦والعقوبات املنصوص عليها يف املادة      
تــسري علــى األشــخاص الطبيعــيني    ) ٢٠١٣دخــل عــام  أُعــديل الــذي  تعــدَّل مــن خــالل الت  
وقـد  .  سواء، وقد ال تكون رادعة مبا فيه الكفاية لألشخاص االعتبـاريني           دٍّواالعتباريني على ح  

، قـد أدمـج     ٢٠١٣لعـام   ) ملعـدل ا( قانون جـرائم الفـساد واجلـرائم االقتـصادية           نَّ أ إجيابيالوحظ  
ائمــة الــسوداء مــن خــالل إقــرار اإلدانــة يف ســجل املــشتريات   إمكانيــة إدراج الــشركات يف الق

  .ف يف املوجودات املاليةرُّالعامة والتص
      
    )٢٧املادة (املشاركة والشروع     

 مـــن قـــانون  ٣٩٢ و٣٩١و ٢١مجيـــع أشـــكال املـــشاركة ذات الـــصلة مـــشمولة يف املـــواد      
  . العقوبات

 مــن ٣٨٩ميــة وفقــا للمــادة وأي شــخص يــشرع يف ارتكــاب جرميــة يكــون مــذنبا بارتكــاب جر 
ــادتني     ــع امل ــاالقتران م ــات، ب ــانون العقوب ــذكور ٣٩٠ و٣٨٨ق ــانون امل ــن الق لكــن التحــضري  .  م

  .ليس مشموالً فيها)  أو املساعدةلتآمراما عدا على سبيل املثال للشروع أو (الرتكاب جرمية 
    

    )٣٧ و٣٠املادتان (املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون     
حكــم العقوبــة العــام ملعظــم  يــرد و. ال يــضع التــشريع يف بوتــسوانا عمومــا حــدا أدىن للعقوبــات  

 مـن القـانون،   ٣٦يف املـادة  اجلرائم املنصوص عليها يف قانون جرائم الفساد واجلـرائم االقتـصادية            
 ٥٠٠ ٠٠٠غرامـة قـدرها   يـدفع   السجن ملدة تصل إىل عشر سـنوات أو         العقوبة ب اليت تنص على    

وباملقارنة، تنص أحكام قانون العقوبـات، ذات الـصلة بتنفيـذ بعـض             .  بوتسواين، أو كليهما   بوال
اجلـرائم املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة، يف معظمهــا علــى الــسجن ملــدة تتــراوح بــني ســنة وثــالث  

.  قيـد االسـتعراض يف بوتـسوانا       يـا وأحكـام العقوبـة هـي حال      .  غرامة، أو كليهما    دفع سنوات، أو 
التشريعي، ترسي احملاكم العليا مبادئ إصدار األحكام مبوجب السوابق القضائية،  وضمن اإلطار   

  .بالنظر إىل الظروف احمليطة باجلرمية واجملرم ومصلحة اجملتمع
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التقديريـة للمالحقـة القـضائية     من الدستور، فـإنَّ املـدعي العـام لديـه الـسلطة            ٥١ووفقا للمادة   
 . ترجح على حنو معقول إمكانية اإلدانة على توفُّر أدلة إثباتية كافية ًءبنا

 رئيس الدولة ل  احلصانة اجلنائية  ر بوتسوانا ترتيبات بشأن احلصانات اجلنائية، باستثناء      فِّوال تو 
ــاء توليــه منــصبه فحــسُب   وال تؤخــذ فتــرة تــويل املنــصب يف  ).  مــن الدســتور٤١املــادة (أثن

  . االعتبار فيما يتعلق بقانون التقادم
ــة وفقــا لتقــدير    ويــنص قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة و  ــة اإلثباتيــة علــى إمكانيــة مــنح الكفال األدل

مــن القــانون املــذكور، علــى وجــه     ) ٤(-)٢( ١١١و) ٢( ١٠٩وتتنــاول املادتــان  . احملكمــة
حـضور املـدعى    ، مـع مراعـاة ضـمان        وضاع ذات الصلة باإلفراج بكفالـة     اخلصوص، معاجلة األ  

  . عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة
 مــن قــانون الــسجون بعــد أن يُنظــر يف احلالــة ٨٥فــراج املــشروط وفقــا للمــادة ميكــن مــنح اإلو

وال يوجد برنامج حمدد لتـشجيع إعـادة إدمـاج اجملـرمني يف        . شروطاملالفردية يف جملس اإلفراج     
  . اجملتمع، وإن كانت جتري صياغة التشريعات اخلاصة بذلك

دمة العمومية، هي صاحب العمـل      ومديرية إدارة شؤون اخلدمة العمومية، وهي خلف جلنة اخل        
ــا يف ذلــك املعلمــون       ــة، مب ــة واحمللي ــة املركزي ــوظفني العمــوميني يف احلكوم ــشغيل امل ــد لت . الوحي

نطبـق علـى أفـراد قـوات الـدفاع          يوقانون اخلدمة العموميـة والوظـائف يف املديريـة املـذكورة ال             
وهــؤالء ). مــة العموميــة مــن قــانون اخلد٣املــادة (ســلك الــشرطة ودائــرة الــسجون ولبوتــسوانا 

املوظفون الرمسيون خيضعون للقواعد اخلاصـة مبؤسـساهتم يف املـسائل التأديبيـة املنـصوص عليهـا                 
جلنـة اخلدمـة    نَّ بالنـسبة للمـوظفني القـضائيني، فـإ        وأما. يف قانون الشرطة وقانون قوات الدفاع     

  ).دستوراجلزء الثالث من ال(م اإلجراءات التأديبية نظِّالقضائية هي اليت ت
 ٣٥ميكن توقيف املوظفني العموميني عـن العمـل انتظـارا للتحقيـق أو احملاكمـة، وفقـا للمـادة                   و

واالنتـداب مل ُيتنـاول يف املـادة    "). املنع"ورد اإلجراء سابقا بعنوان (من قانون اخلدمة العمومية    
 مديريـة إدارة     وفقا للقرارات التأديبيـة الـيت تـصدر عـن          ، لكن من املمكن اختاذ قرار إداري      ٣٥

  . شؤون اخلدمة العمومية على الرغم من اإلجراءات اجلنائية
ــسلوك اخلطــري       ــرب جــرائم الفــساد عــادة مــن أشــكال ســوء ال ــادة (وتعت ــة  ٢٧امل ــانون اخلدم ، ق

كمـا تـؤدي اإلدانـة جبـرم أو         . ، وتؤدي إىل الفصل مـن العمـل مـن دون سـابق إنـذار              )العمومية
األهليـة إلعـادة التعـيني يف اخلدمـة العموميـة، يف حـال عـدم                الفصل من العمل إىل التجريد مـن        

 مـن قـانون     ١٨املـادة   (صدور موافقـة خطيـة مـن املـدير أو الـسكرتري الـدائم ُترفـع إىل الـرئيس                    
علـى ثالثـة منـها     صـدرت املوافقـة      طلبـاً مـن هـذه الطلبـات،          ٢٥ومن أصل   ). اخلدمة العمومية 
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 مـن قـانون اخلدمـة       ١٨وال تتـضمن املـادة      .  الفـساد  بأي جرمية من جـرائم     متعلقة   تكن  ملط  فق
 أو  كليـا العمومية ما ينظم بوضوح حاالت احلرمان من أهليـة تـويل منـصب يف منـشأة مملوكـة                   

  .ة للدولجزئيا
وحتتــوي . القــانون  يفوأمــا إمكانيــة مــنح احلــصانة للمجــرمني املتعــاونني فهــي منــصوص عليهــا 

ت اجلنائية واألدلة اإلثباتيـة علـى العناصـر ذات الـصلة          من قانون اإلجراءا   ٢٣٨ و ٢٣٧املادتان  
اليت حتمي مرتكيب اجلرائم والشهود واملتواطئني الـذين يقـدمون املعلومـات واألدلـة ذات الـصلة         

قرارات فيمـا يتعلـق بتخفيـف العقوبـة بنـاًء علـى       الويتم اختاذ .  إىل السلطات املعنية التحقيقاتب
وال يوجـد أي أحكـام بـشأن    . حالـة علـى حـدة   السلطة التقديريـة للمحـاكم علـى أسـاس كـل            

  .التفاوض على صفقة لتخفيف العقوبة
    

    )٣٣ و٣٢املادتان (محاية الشهود واملبلِّغني     
م رِّلـشهود مـن حيـث أهنـا جتـ         اسـاس محايـة     مـن قـانون العقوبـات أ      ) و( )١( ١٢٣ترسي املـادة    
مـن قـانون   ) ز( )١( ١٢٣وفقـا للمـادة     و. ل يف الشهود، أو تأثري على الشهود      خُّعموماً أي تد  

أدلـة باسـم طـرف معـني يف دعـوى           يطـرد مـن العمـل ألنـه قـدَّم           " شـخص     أي ، يعتـرب  العقوبات
من شأن هذا احلكم أن ميكـن مـن املالحقـة القـضائية يف حـال      و. مذنبا بارتكاب ُجرم " قضائية

  .  انتقاميةاختاذ تدابري
إلجـراءات اجلنائيـة واألدلـة اإلثباتيـة        ال يوجد نظام حمدد حلماية الشهود، ولكن ينص قـانون ا          و

عقـد جلـسات   ن ميكـ و  علـى طلـب األطـراف     ًءانيـة عقـد جلـسات اسـتماع مغلقـة بنـا           على إمك 
وقـد مت اختـاذ مزيـد مـن التـدابري يف حـاالت       . لتداول بالفيديو على أساس كـل حالـة علـى حـدة     ل

  . ول األخرىوال يوجد اتفاقات بشأن محاية الشهود مع الد. حمددة، مثل إعادة التوطني
مـن قـانون    ألف   ٤٥يف املادة   ) املخربين(وقد نظرت بوتسوانا يف تدابري محاية األشخاص املبلِّغني         

غـون  لِّاألشـخاص الـذين يب  ختويـف   أو هتديـد جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية مـن خـالل جتـرمي      
 محايـة هويـة املخـربين خـالل     وباإلضافة إىل ذلك، تنص املادة علـى      . عن ادعاءات بوقوع الفساد   

 حاليــاوجتــري . واستــشهد يف هــذا الــصدد بالــسوابق القــضائية ذات الــصلة . اإلجــراءات اجلنائيــة
  .غني عن املخالفاتلِّصياغة تشريع بشأن وضع قانون شامل خبصوص املب

    
    )٤٠ و٣١املادتان (التجميد واحلجز واملصادرة؛ السرية املصرفية     

 ٥إىل   ٣ال سيما املـواد     (رة واحلجز والتجميد يف قانون عائدات اجلرائم اخلطرية         تعاجل مسائل املصاد  
) ٣٨ و ١١ و ١٠ و ٣٧املـواد   (يف قانون جرائم الفساد واجلرائم االقتـصادية        و) ٢٠ و ١٨ و ١٧ و ٨و
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تنطبق هذه األحكـام عنـد      و. وكذلك يف قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية واألدلة اإلثباتية        
اجلـرائم الـواردة يف اتفاقيـة مكافحـة الفـساد، ولكـن             أغلبية  مما يغطي    ،ة خطرية جرمياإلدانة بارتكاب   

 أخـرى، مثـل      مـصادرة الوسـائل والعائـدات مبقتـضى قـوانني          وميكن يف احلاالت الطفيفـة    . ليس كلها 
رمية غري مـشمولة يف التـشريع، مـا    اجلواألدوات املستخدمة يف    . رات، واملواد ذات الصلة   دِّقانون املخ 

ومـن شـأن   ). اإلجـراءات اجلنائيـة واألدلـة اإلثباتيـة      قـانون    من   ٥٦مثالً، املادة   ( يف حاالت معينة     عدا
أن يوّسع تطبيق األحكام علـى مجيـع اجلـرائم اجلنائيـة     ) املشار إليها أعاله(صدور التشريعات املنتظرة    

ولدى وكالة االستخبارات .  تدابري املصادرة من دون االستناد إىل إدانةأن يرسخوووسائل ارتكاهبا، 
 مـن   ٢٤املـادة   (املالية صالحيات خبصوص التجميد اإلداري لتعليق صفقة ملدة تصل إىل عـشرة أيـام               

وميكـن تعـيني    . ويرد يف القانون نص بشأن املصادرة على أسـاس القيمـة          ). قانون االستخبارات املالية  
ائي أو موظـف قـض  )  مـن قـانون عائـدات اجلـرائم اخلطـرية     ٩املـادة   (س قضائي علـى املمتلكـات       حار

. إلدارة ضـبط أو مـصادرة املمتلكـات       ) ، من قانون اإلجراءات اجلنائيـة أو األدلـة اإلثباتيـة          ٥٨املادة  (
 من قانون االستخبارات املالية لعام ٢٨املادة  من قانون جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية و٨واملادة 
جـرائم الفـساد   قـانون   مـن ) ١ (٤٠واملـادة  .  تعاجلان مـسائل إنتـاج الوثـائق املـصرفية واملاليـة       ٢٠٠٩

 تسمح باستدالالت ميكن استخالصها إذا كان اجلاين ال ميكنـه تعليـل مـشروعية     واجلرائم االقتصادية   
  . مت أمثلة على حاالت يف هذا الصددقُدِّمصدر موارد مالية أو ممتلكات، و

يا للتحقيق وضبط السجالت املـصرفية واملاليـة والتجاريـة،    دِّحت أحكام السرية املصرفية     متثلال  و
 ٨ و٧مـن قـانون املـصارف، بـاالقتران مـع املـادتني           ) ز( و )د(و )ب( )٢( ٤٣ املـادة    حيث إنَّ 

وميكــن .  تــوفر اســتثناءات كافيــة ملبــدأ الــسرية،مــن قــانون جــرائم الفــساد واجلــرائم االقتــصادية
 مــن قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة واألدلــة  ٢٤٩ و٢٤٨اســتخدام أحكــام أخــرى، مثــل املــادتني  

  .حلصول على املعلومات ذات الصلة من أجل ا،اإلثباتية
    

    )٤١ و٢٩املادتان (التقادم؛ السجل اجلنائي     
 سـنة  ٢٠ من قانون اإلجراءات اجلنائية واألدلة اإلثباتية علـى فتـرة تقـادم مـدهتا     ٢٦تنص املادة   
واحلكــم املــذكور ال يــنص علــى  ). يــث ال توجــد فتــرة تقــادم حمــا عــدا القتــل،  (ألي جرميــة 
م قُـدِّ ومـع ذلـك،   . من إقامة العدل عليه اجلاين املزعوم ندما يتهرَِّبعق فترة التقادم    إمكانية تعلي 

  . مثال على حالة منحت فيها املوافقة على هذه املمارسة
 اإلدانات السابقة يف دول أخرى أثناء النطـق بـاحلكم، لكـن لـيس إلثبـات             يف قد تنظر احملاكم  و

ــة علــى املــدعى    ــه املــسؤولية اجلنائي ــادة (علي ــة   ٢٨٣امل ــة واألدل ــانون اإلجــراءات اجلنائي ، مــن ق
  .ومع ذلك، مل ُتستخدم هذه اإلمكانية قط). اإلثباتية
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    )٤٢املادة (الوالية القضائية     
 مــن ٥ و٤ترتكــز الواليــة القــضائية علــى مبــدأ اإلقليميــة، كمــا هــو منــصوص عليــه يف املــادتني 

  .كسوينوسغلالقانون األن قانون العقوبات، ووفقا للمبادئ العامة يف
م هـذا القـانون      من قانون جـرائم الفـساد واجلـرائم االقتـصادية، تنطبـق أحكـا              ٤٦ووفقا للمادة   

ــق مبــواطين  ــها  فيمــا يتعل ــسوانا وكــذلك داخل ــسوانا، خــارج بوت ــة  .  بوت وحيــث ترتكــب جرمي
  مـن بوتـسوانا    طنمبقتضى ما يـنص عليـه اجلـزء الرابـع مـن هـذا القـانون املـذكور علـى يـد مـوا                       

 قــد انكــخــارج بوتــسوانا، فإنــه ميكــن أن ُيعامــل فيمــا يتعلــق جبرميــة مــن هــذا القبيــل كمــا لــو  
  .شمل هذا احلكم األشخاص عدميي اجلنسيةيوال .  يف بوتسواناهاكبتار
    

    )٣٥ و٣٤املادتان (عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر     
ــادة  ــساد واجلــرائم اال     ٤٢امل ــانون جــرائم الف ــن ق ــف م ــة   أل ــوفّر إمكاني ــصادية ت ــة قت أمســاء إزال

أو تعليـق   مـن القـانون املـذكور    ٢٩ و٢٨الشركات املدانـة بارتكـاب جـرائم مبقتـضى املـادتني            
  . على مشاريععملها حبيث ال تتمكن من احلصول 

 أوامر مصادرة خبـصوص     أن تصدر و بشأن التعويض عن األضرار      ن تتخذ قرارات  ألمحاكم  لميكن  و
 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة         ٣١٨ و ٣١٦املادتـان   (األشخاص املدانني بدفع تعويضات للـضحايا       

باإلضـافة إىل ذلـك، ميكـن أن تقـام          ).  من قانون عائدات اجلـرائم اخلطـرية       ٦واألدلة اإلثباتية، واملادة    
  ).  من قانون جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية١٦ إىل ١٢املواد من (مدنية بشأن األضرار دعاوى 

    
    )٣٩ و٣٨ و٣٦املواد (بني اهليئات السلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما     

مهمـة مكافحـة الفـساد واجلـرائم        املديرية املسؤولة عن قضايا الفساد واجلرمية االقتـصادية         تتوىل  
ويعــّين املــديُر العــام مــن ِقبــل الــرئيس وإقالتــه تــتم مبوجــب قــانون . غــسل األمــوالاالقتــصادية و

 اخلطط جارية لفصل هذه املديرية عـن سـلك اخلدمـة العموميـة، ومـن           نَّاخلدمة العمومية، مع أ   
ــوزارة   . مث تعزيــز اســتقالهلا ــة املديريــة مــشتركة مــع أجهــزة أخــرى يف ال ــار . وميزاني ويــتم اختي

ــى أســاس   ــوظفني عل ــيم      امل ــوير لتقي ــدريب والتط ــذكورة إدارة للت ــة امل ــدى املديري ــاءة، ول  الكف
ــة   ــة للوكال ــة      . االحتياجــات التدريبي ــة وحــدةً خمصــصة للمالحق ــة العام ــة النياب ــشأت مديري وأن

. املـسائل املتعلقـة بالفـساد يف حمكمـة الفـساد املتخصـصة            هتـتم حـصرا ب    القضائية جلرائم الفـساد     
ة وكالـة االسـتخبارات املاليـة، وهـي اجلهـة املـسؤولة عـن               وتشمل األجهزة األخرى ذات الصل    

  مكافحــة جــرائم غــسل األمــوال واجلــرائم املاليــة، ودائــرة شــرطة بوتــسوانا، واملديريــة املــسؤولة 
  .دارة اخلدمة العموميةإعن 
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ت  اتفاقـا   إبرام وقد اختذت بوتسوانا تدابري خمتلفة لتعزيز التنسيق فيما بني األجهزة، مبا يف ذلك            
لوقايـة مـن الفـساد يف كـل         لكافحـة الفـساد وجلـان       ملوحـدات   وتـشكيل   مستوى اخلدمة   بشأن  
  .شجعوا على مواصلتهاون، و وقد نوه املستعرضون باجلهود املبذولة لتحسني التعا.وزارة

وفيما يتعلق بالتحقيق ومتابعة قضايا الفساد وحاالت غسل األموال، تتعاون املديريـة املـسؤولة              
ل إىل وُتحــا. عــن قــضايا الفــساد واجلرميــة االقتــصادية مــع الــشرطة والنيابــة العامــة تعاونــا وثيقــا

املديرية حاالت الفساد املزعومة الـيت تلقتـها الـشرطة للتحقيـق، واملديريـة تعتمـد علـى الـشرطة                   
  . لتقدمي الدعم يف حاالت حمددة

ــزز و ــع القطـــاع اخلـــاص  يعـ ــاون مـ ــة التعـ ــادرات خمتلفـ ــة  . مـــن خـــالل مبـ ــد أجـــرت وكالـ وقـ
 ا وواجباهتــامبــسؤولياهت ادريبيــة للمؤســسات املاليــة لتعريفهــاالســتخبارات املاليــة عــدة دورات ت
وعـالوة علـى ذلـك، توجـد مـذكرة تفـاهم            . ٢٠٠٩ لعـام    مبوجب قـانون االسـتخبارات املاليـة      

مربمــة بــني املديريــة واحتــاد بوتــسوانا للتجــارة والــصناعة والقــوى العاملــة كأســاس للتعــاون يف   
  .األنشطة التدريبية وإعداد مواد إرشادية للقطاع اخلاص

    
    حة واملمارسات اجليِّدةالتجارب الناج  - ٢- ٢  

 ضطلع بتيـسري تـ إنشاء وحدات متخصصة ملكافحة الفساد يف مكاتـب حكوميـة حمـددة       •  
 تقارير إبالغ عن املخالفـات للمؤسـسات ذات الـصلة، مثـل            وتقدميالتحقيقات األولية   

وجيـدر التنويـه مبزيـد    . املديرية املسؤولة عن قضايا الفساد واجلرمية االقتصادية والـشرطة    
وينبغـي مواصـلة هـذه      . من الفساد يف كل وزارة    املعنية بالوقاية   لجان  الري مثل   من التداب 
  . اجلهود

احلضور اإلقليمي للمديرية املسؤولة عن قضايا الفساد واجلرمية االقتصادية من خـالل              •  
، الكـائن يف    كافحة الفساد مل كومنولث أفريقيا املكاتب احمللية، وإنشاء وتشغيل مركز      

م والتدريب خبصوص مكافحة الفساد، وتعزيـز       لُّز والتع املديرية، كمركز إقليمي للتميُّ   
  . تبادل اخلربات فيما بني البلدان املشاركة

إنشاء فريق املالحقة القضائية املتخصصة يف النيابة العامة للتعامل مـع قـضايا الفـساد،                 •  
 املـسؤولة عـن   مما يؤدي إىل تبسيط خطوط املـسؤولية بـني احملققـني التـابعني للمديريـة           

ني يف النيابـــة العامـــة، وتيـــسري  واملـــدعني العـــامقـــضايا الفـــساد واجلرميـــة االقتـــصادية 
  . االتصاالت والتدريب املشترك
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وتــسوانا للتعامــل مــع قــضايا  إنــشاء وحــدة قــضائية متخصــصة يف احملكمــة العليــا يف ب   •  
  . لنظر فيهااحلد من تراكم القضايا وأوقات ا، األمر الذي يساعد على الفساد

اجلرميـة االقتـصادية والنيابـة      التعاون الفعال بني املديرية املـسؤولة عـن قـضايا الفـساد و              •  
العامة والشرطة، حسب الضرورة، من أجل مالحقة قضايا الفساد وغـسل األمـوال،             

التعـاون  مواصـلة    علـى    ملـستعرضون اويـشجع   . مبا يف ذلك عن طريق تبـادل املـوظفني        
ة واألجهـزة األخـرى      ووكالة االسـتخبارات املاليـ      والشرطة النيابة العامة وبني املديرية   

  . ذات الصلة، مبا يف ذلك السلطة القضائية
توفري التدريب ملؤسسات اخلدمات املالية من جانب وكالة االستخبارات املالية، وإبرام   •  

 واحتــاد  املــسؤولة عــن قــضايا الفــساد واجلرميــة االقتــصاديةمــذكرة التفــاهم بــني املديريــة
بوتسوانا للتجارة والـصناعة والقـوى العاملـة، ممـا يـؤدي إىل مبـادرات مـشتركة بـشأن                   

  .  الفساد من أجل القطاع اخلاصمكافحة
متتد الوالية القضائية فيما يتعلق جبرائم الفساد لتشمل أمناط السلوك الـيت تقـع خـارج            •  

  ). من قانون جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية٤٦املادة (بوتسوانا 
    

    التحدِّيات اليت ُتواجِه التنفيذ  - ٣- ٢  
مـن  ) ١ (٢يف املـادة  " ل يف اخلدمـة العموميـة  الشخص الذي يعم"كفالة أن يشمل تعريف    •  

  . من االتفاقية) ج (٢مبقتضى املادة املشمول  النطاق  نفسقانون العقوبات
التجـــرمي التـــام لرشـــو املـــوظفني العمـــوميني األجانـــب ومـــوظفي املنظمـــات الدوليـــة    •  

ــدى ســائر املنظمــات الدو       ــون ل ــذين يعمل ــشمل األشــخاص ال ــة حبيــث ي ــة العمومي لي
وبغيـة املعاجلـة الـشاملة جلميـع جـرائم          ).  من قانون العقوبـات    )١ (٢املادة  (العمومية  

 أيـضاً ) االرتـشاء (الفساد ذات الصلة، فلعـل بوتـسوانا تـود أن تنظـر يف إدراج جرميـة             
  .يف قانون جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية

باالتفاقيــة، مبــا يف ذلــك   أن تــشمل اجلــرائم األصــلية مجيــع اجلــرائم املــشمولة   ضــمان  •  
، والنظـر يف  ) من قانون عائـدات اجلـرائم اخلطـرية        ١٥املادة  (اجلرائم األصلية األجنبية    

ــازة         ــة حلي ــوال؛ واملعاجلــة التام ــى غــسل األم ــق عل ــة التطبي ــات الواجب ــة العقوب مراجع
  .واستخدام العائدات اإلجرامية، والنص على إمكانية مشول الغسل الذايت

 القـضائية جلة املخاطر احملتملة يف التـداخل فيمـا يتعلـق بـالتحقيق واملالحقـة               تقييم ومعا   •  
  .جلرائم غسل األموال
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  . تقدمي نسخ من قوانني غسل األموال إىل األمم املتحدة  •  
ضمان مشول مصادرة وجتميد وضبط األدوات، وتعزيز إدارة شؤون املوجـودات اجملمـدة               •  

  ). ذي ُينص عليه يف التشريعات قيد اإلعدادعلى النحو ال(واملضبوطة واملصادرة 
النظــر يف توســيع نطــاق جتــرمي الفــساد يف القطــاع اخلــاص مبــا يتجــاوز العالقــات بــني    •  

  .  والوكيلاألصيل
 إدخـال كان مـن الـضروري       إذا    فيما فيما يتعلق باالختالس يف القطاع اخلاص، النظر        •  

ين يتولـون اإلدارة أو يعملـون   مجيـع األشـخاص الـذ   "التعديالت التشريعية اليت تشمل     
  ".خاصبأي صفة يف كيان من قطاع 

النظر يف وضـع أحكـام تـنص علـى تعليـق العمـل بالتقـادم يف احلـاالت الـيت يفـّر فيهـا                           •  
  . من العدالةاجلاين

النظـر يف فـرض عقوبـات علـى جـرائم الفــساد تكـون رادعـة مبـا فيـه الكفايـة، وعلــى             •  
  .، مبا يف ذلك الشركات الدوليةالعتباريةانات وجه التحديد فيما يتعلق بالكيا

يف املواءمة بني العقوبات على جرائم الفساد املشمولة يف قانون جـرائم الفـساد              أيضا  لنظر  ا  •  
  .واجلرائم االقتصادية وقانون العقوبات واألخذ باملبادئ التوجيهية إلصدار األحكام

ص املدانني جبـرائم متعلقـة بالفـساد        السعي إىل تعزيز العمل على إعادة إدماج األشخا         •  
  . يف اجملتمع

  . النظر يف اعتماد تدابري للتفاوض على ختفيف العقوبة، كما ذكرت السلطات يف بوتسوانا  •  
تعزيز تدابري محاية الشهود، وذلك على سبيل املثال بوضع إطار قـانوين شـامل والـدخول                  •  

  . ج حلماية الشهود يف املمارسة العمليةيف اتفاقات مع الدول األخرى، وكفالة تنفيذ برام
غني، مبـا يف ذلـك مـن خـالل     لِّاملتاحة بـشأن محايـة األشـخاص املـب       زيادة تعزيز التدابري      •  

  . سن قانون شامل بشأن التبليغ عن اجلرائم
 ذلـك تعزيز استقالل املديرية املسؤولة عن جرائم الفساد واجلرائم االقتـصادية، مبـا يف                •  

املدير العـام واالسـتقالل عـن سـلك اخلدمـة العموميـة؛ والنظـر يف إنـشاء                  تعيني وإقالة   
ســند دســتوري للمديريــة؛ ومواصــلة ختــصيص مــوارد كافيــة، ضــمن حــدود املــوارد    
املتاحة، لعمليات الوكالة؛ وتعزيز اخلربات وتطوير املوظفني املهـرة، وخباصـة بالنـسبة             

ــسا      ــشأن الف ــوعي ب ــدة؛ ومواصــلة إذكــاء ال ــالغ عــن   للمــسائل املعق د وأســاليب اإلب
  . الشكاوى إىل السلطات املعنية
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فيما خيص مديرية النيابة العامة، من الالزم توفري موارد إضافية وبناء القـدرات بـشأن                 •  
. الفساد وحـاالت غـسل األمـوال، وكـذلك مـصادرة املوجـودات، والتعـاون الـدويل                

ساد واجلـرائم االقتـصادية   وينبغي أن تشمل التـدابري املديريـة املـسؤولة عـن جـرائم الفـ             
  . ووكالة االستخبارات املالية

االستمرار يف رصد احلاجـة إىل خـربات متخصـصة علـى مـستوى احملكمـة العليـا مـن                       •  
  . لنظر فيهااأجل تدارك حاالت تراكم القضايا وأوقات 

 توسيع نطاق الوالية القضائية بشأن الفساد وجـرائم غـسل األمـوال ليـشمل               يفالنظر    •  
  . من االتفاقية٤٢ من املادة ٤ و٣ و)د(و) ج (٢ الفقرات

النظر يف تعزيز التعاون بني املديرية املسؤولة عن جـرائم الفـساد واجلـرائم االقتـصادية                  •  
  .واجملتمع املدين يف مكافحة الفساد

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

وفيمــا خيــص التجــرمي .  بوتــسوانا أهنــا ســتحتاج إىل طائفــة مــن املــساعدات التقنيــة  نــتيَّب  •  
تــشمل هــذه املــساعدات يف املقــام األول ملخــصات للممارســات اجليــدة، واملــساعدة يف  

وعلى وجه التحديد، تشمل املواضيع رشـو املـوظفني         . املوقع ووضع خطط عمل تنفيذية    
ت الدبلوماســية، وإذكــاء الــوعي فيمــا يتعلــق العمــوميني األجانــب والتنــازل عــن احلــصانا

مثل إسـاءة اسـتعمال الوظيفـة    (بالتعديل األخري لقانون جرائم الفساد واجلرائم االقتصادية       
  . ، والتحقيق واملالحقة القضائية جلرائم غسل األموال وإخفائها)واإلثراء غري املشروع

ــة وغريهــا مــن أشــكال  فيمــا يتعلــق بإنفــاذ القــوانني، أُشــري إىل التــشريعات ال    •   نموذجي
غني عـن املخالفـات، ولوضـع خمطـط         لِّ إلنشاء بـرامج حلمايـة الـشهود واملـب         املساعدات

  . إلعادة اإلدماج االجتماعي
بناء القدرات فيما يتعلق بغـسل األمـوال، واملـصادرة واقتفـاء األثـر      خمتلفة ل احتياجات    •  

وذلــك مــن أجــل مجيــع   والتجميــد خبــصوص العائــدات املتأتيــة مــن اجلرميــة   والــضبط
  .املؤسسات ذات الصلة يف جمال العدالة اجلنائية والسلطة القضائية
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      التعاون الدويل: الفصل الرابع  - ٣  
    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

    )٤٤املادة (تسليم اجملرمني     
. رمنيالثنائيـة لتـسليم اجملـ     خيضع تسليم اجملرمني لقـانون تـسليم اجملـرمني واثنـتني مـن املعاهـدات                

، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة  التــشريعات احملليــة لبوتــسوانايف املعاهــدات الدوليــة جيــري حاليــا إدمــاجو
وخيـضع  . عيـق تطبيـق هـذه املعاهـدات يف املمارسـة العمليـة            ي ممااألمم املتحدة ملكافحة الفساد،     

، مجيـع دول  يـا حال(حتديـد البلـدان   تسليم اجملرمني للتجـرمي املـزدوج ووجـود ترتيبـات ثنائيـة أو       
اجلـرائم املقـررة مبقتـضى      مل يـتم جتـرمي مجيـع          ألنـه   تسليم اجملرمني حمـدود    نَّكما أ ). الكومنولث
  . طة لتسليم اجملرمني يف إطار خطة لندن لتسليم املطلوبنيسَّوتتوفر ترتيبات مب. االتفاقية
   ،تـسليم مرتكبـها مبقتـضى القـانون       للجـرائم الـيت ميكـن       سـنتني   الـسجن    األدىن لعقوبـة     دُّاحلويبلغ  

مجيــع اجلــرائم املقــررة يف االتفاقيــة بــل معظمهــا، وخيــضع لــشروط املعاهــدات   ذلــك ال يــشمل و
، وجيري تنقيحها متاشياً مـع      تبع قائمة حمدَّدة  تعتبة سنة واحدة أو     تلك املعاهدات   حتدد  و .القائمة

  . املعايري الدولية
يم يف أربــع حــاالت حــىت اآلن، ثــالث منــها كانــت بــسبب عــدم وقـد رفــضت بوتــسوانا التــسل 

أمـراً   وزيـر الـدفاع والعـدل واألمـن          يصدرو. وجود معاهدة، ومل تكن أي منها تتصل بالفساد       
  . ما بتنفيذ طلب يأذن هلايرية النيابة العامةملد

ــسليم مبوجــب املــادة     ــسياسية والعــسكرية مــن الت ــسليم  ) ٢ (٧وتعفــى اجلــرائم ال ــانون ت مــن ق
. عاهــدة مــع جنــوب أفريقيــا، ومت رفــض طلــب تــسليم واحــد علــى هــذه األســس   اجملــرمني وامل

 جنـسية الـشخص   نَّومع ذلـك، فـإ  . تماشى مع االتفاقية  بأسباب الرفض مبا ي   بوتسوانا  وتعترف  
املطلوب تسليمه أساس إلزامي للرفض يف حال عدم املعاملة باملثل وعـدم معاجلـة االلتـزام مببـدأ                  

  .وبوتسوانا مل ترفض قط تسليم أحد رعاياها. "إما التسليم وإما احملاكمة"
  . ومل يتم التذرع باملسائل املتعلقة باملعاملة املنصفة أو الغرض التمييزي حىت اآلن

    
    )٤٧ و٤٥املادتان (نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية     

  . بوتسوانا مل تربم اتفاقات أو تسّن قوانني بشأن نقل السجناء
  .  يوجد أي قانون أو ممارسة بشأن نقل اإلجراءات اجلنائيةال
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    )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة 
قــانون املــساعدة املتبادلــة يــوفر األســاس القــانوين للمــساعدة القانونيــة املتبادلــة وهــذه املــساعدة  

يوجــد أي منــها ال لــيت ا(القانونيــة املتبادلــة ختــضع للتجــرمي املــزدوج ووجــود الترتيبــات الثنائيــة  
ــا ــة ال ) حالي ــدير النياب ــة م ــةأو ملوافق ــانون واســع جــداً   . عام ــز وهــذا الق ــسواناإذ جيي تقــدمي  لبوت

وقـد ُمنحـت هـذه املوافقـة يف املاضـي إىل      .  على موافقـة النيابـة العامـة   ًءاملساعدة إىل أي بلد بنا 
ــذ الطل    ــضاء، لتنفي ــث، حــسب االقت ــدان غــري أعــضاء يف الكومنول ــواردة بل ــات ال واملــساعدة . ب

  . نه مل يتم جترمي كل اجلرائم املقررة مبقتضى االتفاقيةأالقانونية املتبادلة حمدودة من حيث 
، مبـا يف ذلـك اتفاقيـة مكافحـة الفـساد،             يف التـشريعات احملليـة     ملعاهدات الدولية ا دراجإوعملية  

القانونيـة  بـشأن املـساعدة    ) هـراري (وبوتـسوانا مـشتركة يف خطـة الكومنولـث          . مستمرة دائما 
  .املتبادلة

  الـسلطة   وهـو  وترد الطلبات من خالل القنوات الدبلوماسـية، وُتحـال إىل مكتـب النيابـة العامـة،               
وُيتبع هنج يقوم على أسـاس الـسلوك عنـد    . لطلب للقانوناامتثال املركزية اليت تتوىل تقدير مدى  

قـانون املـساعدة      بوتـسوانا   وتطبق .تقييم ازدواجية التجرمي، كما يتضح من األمثلة على احلاالت        
 مثل قانون اإلجراءات اجلنائية واألدلـة اإلثباتيـة أو           أخرى تشريعاتو ،املتبادلة يف املسائل اجلنائية   

ــات     ــانون العقوب ــصادية أو ق ــساد واجلــرائم االقت ــانون جــرائم الف ــات، وتوجــد  ،ق ــذ الطلب  يف تنفي
ومتوسط اإلطـار الـزمين لتنفيـذ طلـب         . ترتيبات للحصول على املعلومات املراد توثيقها وإحالتها      

  . يتراوح بني شهر وشهرين، كما تطّبق مبادئ توجيهية بشأن األطر الزمنية املعمول هبا
ــصلة          ــسائل املت ــك يف امل ــا يف ذل ــة حــىت اآلن، مب ــة متبادل ــساعدة قانوني ــب م ــتم رفــض طل ومل ي

  . موجودات من بلد آخروقُدِّم مثال حالة متكّنت فيها بوتسوانا بنجاح من استرداد . بالفساد
وتعتمــد بوتــسوانا علــى التعــاون مــن خــالل منظمــة التعــاون اإلقليمــي بــني رؤســاء الــشرطة يف  
اجلنوب األفريقي، واإلنتربـول، وشـبكة اجلنـوب األفريقـي املـشتركة بـني الوكـاالت السـترداد                  

. املتبادلــةمــن أجــل التــشارك يف املعلومــات قبــل املــساعدة القانونيــة   ) انظــر أدنــاه(املوجــودات 
وال ُتَعدُّ السرية املصرفية سببا لرفض املساعدة القانونية املتبادلة، وميكـن          . تطلبات السرية مل ميتثلو

  . وحتترم قاعدة التخصصية يف القانون واملمارسة. تقدمي السجالت عند الطلب
، وقــد ويـنص قـانون اإلجــراءات اجلنائيـة واألدلــة اإلثباتيـة علــى أخـذ األدلــة بنـاًء علــى تكليـف       

  .ألدلةل ة قضائية أجنبيةسلط أخذأذنت بوتسوانا 
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   أساليب التحرِّي اخلاصة ؛التحقيقات املشتركةالتعاون يف جمال إنفاذ القانون؛     
    )٥٠ و٤٩ و٤٨املواد (

ــا واجلنــوب األفريقــي املعــين مبكافحــة غــسل األمــوال      ــسوانا عــضو يف فريــق شــرق أفريقي . بوت
ذ القـانون يف بوتـسوانا عـن طريـق منظمـة التعـاون اإلقليمـي بـني رؤسـاء                    وتتعاون سلطات إنفا  

وهي أيـضاً عـضو   . الشرطة يف اجلنوب األفريقي وشبكة اجلنوب األفريقي املذكورة واإلنتربول  
يف اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي وشــبكة اجلنــوب األفريقــي املــشتركة بــني الوكــاالت     

  . السترداد املوجودات
ة املـسؤولة عـن جـرائم الفـساد واجلـرائم االقتـصادية عـضو يف حمفـل اجلنـوب األفريقـي                      واملديري

ملكافحة الفساد، والرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفساد، ورابطـة سـلطات مكافحـة الفـساد               
  . يف أفريقيا

لـدان  ر اللجان االستـشارية الدائمـة املـشتركة منـربا للتعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون مـع الب                     فِِّوتو
وقـد  ). مثالً بني وكالة االستخبارات املالية والـشرطة      (وأُبرم بعض مذكرات التفاهم     . األخرى

ذت بوتـسوانا طلبـات     فَّـ  مسائل تتعلـق بالفـساد، ون       يف تحقيقال  استخدمت قنوات اإلنتربول يف   
وميكـن أن تعتـرب     . عن طريق شبكة اجلنوب األفريقي املذكورة القتفاء أثر ممتلكات يف بوتسوانا          

  .سوانا االتفاقية أيضا األساس الذي ُيبىن عليه التعاون يف جمال إنفاذ القانونبوت
وتشارك بوتسوانا يف التحقيقات املشتركة وتأخذ بأساليب التحـري اخلاصـة علـى أسـاس كـل                 

 .مت أمثلة يف هذا الصددقُدِّو. حالة على حدة يف غياب التدابري القانونية أو اإلدارية الرمسية
    

    دةيِّرب الناجحة واملمارسات اجلالتجا  - ٢- ٣  
قاعــدة البيانــات اإللكترونيــة يف مكتــب مــدير النيابــة العامــة، حيــث ُتــصّنف الطلبــات   •  

 وبدقـة   ساعد على تنفيذ الطلبات يف الوقت املناسـب       ي، مما   اجلرائمحسب تاريخ وفئة    
  .تتبع مسارهاعلى  و،وكفاءة

دلـة، مبـا يف ذلـك يف املـسائل          مل ترفض أي طلبـات للمـساعدة القانونيـة املتبا          بوتسوانا  •  
  . املتصلة بالفساد

يف الوقــت طلبــات املــساعدة القانونيــة املتبادلــة  تنفيــذ  مبــادئ توجيهيــة بــشأن وجــود  •  
  .  املركزيةمن جانب السلطة املناسب
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 مكافحة الفساد يف الكومنولث األفريقي يف املديرية املسؤولة عن جـرائم            إنشاء مركز   •  
 بلـدا   ١٩القتصادية من أجل تعزيز قدرة أجهزة مكافحة الفساد يف          الفساد واجلرائم ا  

  .أفريقيا يف الكومنولث
    

    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٣  
  :من شأن اخلطوات التالية أن تتيح زيادة تعزيز التدابري القائمة ملكافحة الفساد

إدراجـاً  واملساعدة القانونيـة املتبادلـة      ملعاهدات الدولية املتعلقة بتسليم اجملرمني      ا دراجإ  •  
 . باعتباره مسألة ذات أولوية يف التشريعات احمللية اًتام

 يف توسيع نطـاق الترتيبـات الثنائيـة والبلـدان املعينـة لتـسليم اجملـرمني واملـساعدة                   النظر  •  
 مـن   ٣املادة  (القانونية املتبادلة، أو توفري إمكانية التسليم يف حال عدم وجود معاهدة            

  ). قانون تسليم اجملرمني
لــضمان إمكانيــة ة النظــر يف قــانون تــسليم اجملــرمني واملعاهــدات اخلاصــة بــذلك   إعــاد  •  

 لـسجن اتسليم مجيع مرتكيب كل اجلرائم احملددة يف االتفاقية، مبا يف ذلك بناًء على مدة     
  .املفروضة فيها

 .٤٤ من املادة ٦تقدمي التبليغ مبوجب الفقرة   •  

 تنفيــذ أحكــام العقوبــة  اكمــة، والنظــر يفمعاجلــة االلتــزام مببــدأ إمــا التــسليم وإمــا احمل    •  
  . رفض تسليم الرعايا عندما ُياألجنبية

  .  بسبب الدين ضمن أسباب رفض تسليم اجملرمنيالتمييزضمان مشول   •  
توفري ترتيبات إلجراء مشاورات قبل رفض التسليم، وقبل تأجيل أو رفـض املـساعدة       •  

  . القانونية املتبادلة
  . وضع قانون نقل بشأن نقل السجناءالنظر يف   •  
  . ضمان معاجلة عنصر املساعدة القانونية املتبادلة غري القسرية  •  
ــت لألشــخاص           •   ــل املؤق ــسائل العارضــة للنق ــد امل ــن الوضــوح يف حتدي ــد م ــر مبزي النظ

  )). د(و) ج) (١١ (٤٦املادة (احملتجزين واملدانني 
 مـن أجـل     ملعلومـات الـيت يـتم احلـصول عليهـا،         ا اسـتخدام    كـم بـشأن تقييـد     حاعتماد    •  

  . اليقني القانوينزيادة 
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  . ضمان تبليغ الدول الطالبة باملسائل املتعلقة بالسرية وأي أسباب أخرى للرفض  •  
ــة املتبادلــة     •   ــة بــسبب دعــاوى النظــر يف معاجلــة مــسألة تأجيــل املــساعدة القانوني جنائي

  . جارية
  . كزية واللغة املطلوبة خبصوص املساعدة القانونية املتبادلةإعالم األمم املتحدة بالسلطة املر  •  
قبوليـة األدلـة املـستمدة مـن أسـاليب التحـري            املتعلقـة مب  تـشريعات   الالنظر يف توضـيح       •  

  .اخلاصة
    

     االتفاقيةمن املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذاالحتياجات   - ٤- ٣  
 املـشورة   حلـصول علـى   اعدة التقنية، مبا يف ذلك      نت بوتسوانا أهنا ستحتاج إىل املسا     يَّب  •  

القانونيــة، وبنــاء القــدرات، يف مــسائل تــسليم اجملــرمني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة    
  . التعاون يف جمال إنفاذ القانونكذلك لتعزيزوونقل السجناء، 

  


