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     خالصة وافية  - ثانياً  
     سوازيلند    

  مة: حملة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لسوازيلند يف سياق تنفيذ اتفاقية مقدِّ  - ١  
   األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ــ إبــــــالغ الوديــــــع ( ٢٠٠٥أيلول/ســــــبتمرب  ١٥ع ملــــــك ســــــوازيلند علــــــى االتفاقيــــــة يف  وقَّــــ
C.N.821.2005.TREATIES-30(، َّقت عليهــا احلكومــة يف وقــت الحــق. وأودعــت ســوازيلند  وصــد

إبــالغ الوديــع ( ٢٠١٢أيلول/ســبتمرب  ٢٤صــكَّ تصــديقها علــى االتفاقيــة لــدى األمــم املتحــدة يف   
C.N.500.2012.TREATIES-XVIII.14 .( 

جــزءاً تلــك االتفاقــات ل ُتشــكِّ ال تصــديق احلكومــة علــى االتفاقــات الدوليــة املقبولــة،   ولــدى
 ٢٣٨ها الربملـان يف القـانون (املـادة    عنـدما يسـنُّ   إالَّأ من القانون الـداخلي يف سـوازيلند   جزَّيت ال
 ) من الدستور).١(

وتعمل سوازيلند بنظام قانوين مزدوج يتألف من القانون العـريف والقـانون الرومـاين اهلولنـدي.     
املمارســات  رِّمجيــالــذي  ٢٠٠٦) لعــام ٣والفســاد ُمجــرَّم مبوجــب قــانون منــع الفســاد (رقــم   

وتضــارب املصــاحل والغــش يف  الرشــوة وغســل األمــوال لفاســدة ويعاقــب عليهــا، مبــا يف ذلــك ا
لكــْن و ،اســترداد العائــدات املتأتيــة مــن أنشــطة الفســاد مصــدر قلــق   وُيعتــرباإليــرادات العامــة. 

 مصادرة.أيِّ يشترط توجيه اإلدانة قبل القيام ب

، وجلنـة حقـوق   اد مـا يلـي: جلنـة مكافحـة الفسـاد     سـ املؤسسـات الرئيسـية ملكافحـة الف    وتشمل
شـــرطة ســـوازيلند امللكيـــة، ووحـــدة االســـتخبارات املاليـــة،  وإدارةاإلنســـان واإلدارة العامـــة، 

ومكتب املراجع العام للحسابات، واملدعي العام، واهليئـة السـوازيلندية للمشـتريات العموميـة،     
ــة احلســابات ال   ــة، ومكتــب مــدير النيابــات العامــة، وجلن ــةعامــة الربملاني ــ واهليئ ملكافحــة  ةالوطني

 الفساد، والسلطة القضائية.
    

   الفصل الثالث: التجرمي وإنفاذ القانون  - ٢  
   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٢  

من قانون منع الفساد على تعريف غـري شـامل "للموظـف العمـومي" و"املنصـب       ٢ املادةنص ت
الــذين الــرمسيني ال يشــمل التعريــف املــوظفني  إذ اك بعــض القيــود:العمــومي"، وإن كانــت هنــ
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من الدستور عدداً من األفـراد   ٢٥٤دون مقابل. وعالوة على ذلك، تستثين املادة من يعملون 
 يف ذلك أعضاء الربملان وأعضاء اللجان الدستورية. مبنمن نطاق التعريف، 

 وجود إحصاءات تربهن على التنفيذ.عدم ويالحظ 
    

   )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو واملتاجرة بالنفوذ (املواد     
شـمل  تمن قانون منع الفساد علـى جرميـة رشـو وارتشـاء املـوظفني العمـوميني. و       ٢١ ملادةص اتن

ــان ــاك بعــض        ٤٢و ٢٣ املادت ــع الفســاد الوعــود بالرشــو وإعطــاء الرشــاوى. وهن ــانون من مــن ق
ــات ــ ٤٢و ٢٣و ٢١ املــوادبــني جــرائم الرشــوة يف   التباين ــع الفســاد. وعلــى وجــه   م ــانون من ن ق

شــمل الوعــد بالرشــاوى أو  تال  ا) عــروض الرشــاوى، ولكنــه ١( ٢١ املــادةشــمل تاخلصــوص، 
إعطـاء الرشـاوى. وعـالوة     ٤٢ املـادة شـمل  تشـمل وعـود الرشـاوى و   ت ٢٣ املادةأنَّ تبادهلا. بيد 

 ٢٣ املـادتني شـمولة يف  إىل األطراف الثالثة املستفيدة، رغم أهنا م ٢١ املادةتطرق تعلى ذلك، ال 
، أعمـال الرشـوة غـري املباشـرة. وينبغـي اتسـاق هـذه        ٢١ املـادة ، وليس ٤٢ املادةشمل ت؛ و٤٢و

 التدابري يف التشريعات.

بشأن املوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات      ةحمدَّدومل تعتمد سوازيلند جرمية رشو 
 الدولية العمومية.

 ة بالنفوذ.ومل جترِّم سوازيلند املتاجر

 من قانون منع الفساد). ٢٣ املادةوجرمت سوازيلند الرشوة يف القطاع اخلاص (
    

   )٢٤و ٢٣غسل األموال؛ اإلخفاء (املادتان     
مـن قـانون (منـع) غسـل      ٤ واملـادة مـن قـانون منـع الفسـاد      ٤١ املـادة م غسـل األمـوال يف   ُيجرَّ

القيـام  فعـلُ  ركية مشـمولة، مبـا يف ذلـك    . واألفعال التشـا ٢٠١١األموال ومتويل اإلرهاب لعام 
 ٤١ املادتـان بصورة مستقلة أو باالشتراك مع آخـرين (  عمل يتعلق بعائدات اجلرمية، سواءأيِّ ب
(د) مـن قـانون منـع غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب).         ٤(ب) من اتفاقية منع الفساد، و )١(

ويعاقـب عليهـا القـانون السـوازيلندي     واجلرائم األصلية هي اجلرائم املرتكبـة إمـا: يف سـوازيلند    
إميــاالنغيين؛ أو خــارج  ١٥ ٠٠٠شــهراً أو بغرامــة ال تقــل عــن  ١٢بالســجن ملــدة ال تقــل عــن 

سوازيلند، واليت لو وقعت يف سوازيلند، لشـكلت جـرائم ضـد القـانون السـوازيلندي ويعاقـب       
 وُيشــترطرهـاب)،  مـن قــانون منـع غسـل األمــوال ومتويـل اإل     ٤(املـادة   نفســها العقوبـة بعليهـا  

توجيه اإلدانة. بيد أنه ليس من الواضح كيف ُتقرأ قائمـة اجلـرائم األصـلية املنصـوص عليهـا يف      
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نص علـى  تـ  الـيت ، ٤ املـادة بـاالقتران ب ) ١قانون منع غسل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب (اجلـدول     
لغسـل الـذايت لألمـوال    يتعلق باجلرائم األصلية. وال يسـتبعد ا  يف مامجيع اجلرائم ُيتبَّع بشأن هنج 

مــن قــانون منــع غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب). ومل تقــدم ســوازيلند إىل األمــم      ٤ املــادة(
 املتحدة نسخاً من قوانينها ملكافحة غسل األموال.

) ١( ٤ واملـادة ) (أ) من قانون منـع الفسـاد؛   ٢( ٤١) (ب) و١( ٤١ املادتانواإلخفاء ُمجرَّم (
مــن قــانون اإلجــراءات  ١٩١ واملــادةمــوال ومتويــل اإلرهــاب؛ (ب) مــن قــانون منــع غســل األ

 ).  ١٩٣٨واألدلة اجلنائية لعام 
    

   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧االختالس؛ إساءة استغالل الوظائف؛ اإلثراء غري املشروع (املواد     
، فجرميـة الغـش   غلوسكسـوين األنباإلضافة إىل جرائم االختالس والسرقة املنصوص عليها يف القـانون  

اخـتالس   امـن قـانون منـع الفسـاد) تشـمل جزئيـ       ٢٤ املـادة إليرادات العامـة الـواردة يف القـانون (   يف ا
 ويف حــني يتنــاول القــانون مســألة تســريب آخــر.  حنــوأيِّ علــى املمتلكــات أو تبديــدها أو تســريبها 

 التبديد أو االختالس. أفعالعلى حنو أعم إىل  يتطرقاألموال أو املمتلكات احلكومية، فال 

مــن  ٤٢ املـادة سـوازيلند إســاءة اسـتغالل الوظــائف، باسـتثناء جرميــة الفسـاد العامــة (     جتـرِّم ومل 
 قانون منع الفساد).

من قانون منع الفسـاد حيـازة الثـروة غـري املـربرة. كمـا وضـعت سـوازيلند يف          ٣٤ املادة جترِّمو
 .عن املوجودات وااللتزاماتمن الدستور نظاماً إلعالن  ٢٤١املادة 

سوازيلند اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص، باستثناء جـرائم االخـتالس والسـرقة     جترِّمومل 
  .األنغلوسكسويناملنصوص عليها يف القانون 

    
   )٢٥سري العدالة (املادة  إعاقة    

 ) من قانون منع الفساد عرقلة الشهود إلعاقة اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة.٣( ٢٩ ملادةشمل ات

مـن قـانون منـع غسـل األمـوال ومتويـل        ٨٦ واملـادة من قانون منع الفساد  ١٦ املادةض ستفيتو
) (ج) مـن قـانون اإلجـراءات واألدلـة اجلنائيـة، يف التطـرق إىل عرقلـة        ١( ٢٣ واملـادة اإلرهاب 

 عمل موظفي العدالة أو إنفاذ القانون أو التدخل فيه وفقاً ملتطلبات االتفاقية.
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   )٢٦العتبارية (املادة مسؤولية الشخصيات ا    
ــة،        ــة للشخصــيات االعتباري ــة واإلداري ــة واملدني ــى املســؤولية اجلنائي ــانون ســوازيلند عل ــنص ق ي

(على الرغم من عدم وجود سوابق قضائية) بصـرف النظـر عـن مسـؤولية األشـخاص       واملقرَّرة
ون منـع الفسـاد،   مـن قـان   ٣٦و ٣٥ املادتـان الطبيعيني املعنيني. واألحكام القانونية الرئيسية هي 

 ةمقـــروء ٧٦ املـــادةمـــن قـــانون اإلجـــراءات واألدلـــة اجلنائيـــة، وكـــذلك   ٨و ٣٣٨ واملادتـــان
مــن قــانون منــع غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب. ومبوجــب قــانون منــع   ٨٩ املــادةبــاالقتران ب

 ٥٠٠ ٠٠٠الفســـاد، تصـــل العقوبـــات علـــى الكيانـــات القانونيـــة إىل غرامـــات تصـــل إىل        
إدارية، مبـا يف ذلـك إقـرار اإلدانـة يف السـجل، ممـا قـد        ينص القانون على عقوبات إمياالنغيين. و

يـــؤدي إىل احلرمـــان وإلغـــاء العقـــود واالســـتبعاد مـــن عمليـــة تقـــدمي العطـــاءات، وغريهـــا مـــن  
من قانون منع الفساد). وينبغي النظر فيمـا إذا كانـت العقوبـات احلاليـة      ٣٨ املادةالعقوبات، (

 ارية رادعة مبا فيه الكفاية.على الشخصيات االعتب
    

   )٢٧املشاركة والشروع (املادة     
يتعلق بالشروع والتـآمر   يف ماسوازيلند اإلعداد الرتكاب جرمية، ولكن توجد أحكام  جترِّممل 

مـن   ١٨١مـن قـانون منـع الفسـاد و     ٣٩ املادتـان املختلفـة (يف املقـام األول،    بأشكاهلاوالتواطؤ 
 اجلنائية). قانون اإلجراءات واألدلة

    
   )٣٧و ٣٠إنفاذ القانون (املادتان املالحقة واملقاضاة واجلزاءات؛ التعاون مع سلطات     

ــ مــن قــانون منــع غســل األمــوال   ٨٩ واملــادةمــن قــانون منــع الفســاد   ٣٦و ٣٥ املادتــاننص ت
ومتويل اإلرهـاب علـى عقوبـات وعقوبـات إضـافية علـى اجلـرائم املشـمولة باالتفاقيـة. وينبغـي           

 ولعــلَّظــر يف تعزيــز العقوبــات علــى اجلــرائم املتصــلة بالفســاد، مــع مراعــاة جســامة اجلــرائم.  الن
كذلك أن تنظر يف اعتماد احلد األدىن من العقوبات على جرائم الفسـاد، حيـث   تودُّ سوازيلند 

 قدراً أكرب من االتساق يف األحكام. يتيحهذا قد أنَّ أُوضح 

، الـيت متتـد إىل الشـهادة يف الـدعاوى     احلصـانة املطلقـة   ة األممللـك وامللكـ  اومينح قـانون سـوازيلند   
بشأن ما يقومون بـه مـن    يتمتع القضاة باحلصانة الوظيفية ويف حنياملدنية واجلنائية على السواء. 

من املوظفني العموميني اآلخـرين باحلصـانة اجلنائيـة.     ، ال يتمتع أيٌّيف إطار ممارسة مهامهم أفعال
 من الدستور. ٢٥٤عض املسؤولني من تعريف املوظف العمومي، مبقتضى املادة بيد أنه ُيستثىن ب

مـن أجـل املصـلحة العامـة     املسـيئني  قضائيا مديرية النيابات العامة، عند تنفيذ واليتها،  وُتالحق
احلاجة إىل منع إساءة استخدام اإلجـراءات القانونيـة.    وتأخذ يف االعتباروملصلحة إقامة العدل 
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أيِّ ى ذلك، تتمتع مديرية النيابات العامة باالستقالل وال ختضـع لتوجيـه أو سـيطرة    وعالوة عل
) من قانون منـع الفسـاد   ٣( ٢٨ املادة جترِّم) من الدستور) و٦( ١٦٢شخص أو سلطة (املادة 

كذلك أنشطة الفساد املتعلقة باملدعني العامني، مبا يف ذلك قبول الرشاوى، وإظهـار احملابـاة أو   
أنَّ وقـد أُبلـغ بـ   دعـاوى مدنيـة أو جنائيـة.    أيِّ يتعلق بـ  السليم يف ماأو ممارسة التأثري غري  اجملافاة

 املرفوعة إىل مديرية النيابات العامة جرى توجيه اهتامات إىل أطرافها. الفساد مجيع قضايا

 يف مــا) مــن قــانون اإلجــراءات واألدلــة اجلنائيــة ســلطات احملكمــة العليــا ٣( ٩٥ املــادةتنــاول تو
) شروط اإلفراج بكفالـة ضـماناً حلضـور املـدعى عليـه يف      ٤( ٩٦ املادةنظم تيتعلق بالكفالة. و

 .بذلك اإلجراءات اجلنائية الالحقة؛ وقدمت سوابق قضائية ذات صلة

من قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائيـة علـى سـلطة امللـك يف تعـديل العقوبـة        ٣٢٩ املادةنص تو
مـن الدسـتور    ٧٨رهنـاً بـالظروف املشـروعة. وتـنص املـادة      ا حلـرة وإمَّـ  ا بإرادتـه ا إمَّأو ختفيفها 

الرأفـة. وال يـنص القـانون علـى مراعـاة جسـامة       ب العفـو يف اخلـالص للملـك   ق احلـ كذلك علـى  
الرأفـة أو  احلـق يف العفـو ب  فيهـا   بـق قضايا فسـاد طُ  ال توجد أيُّاجلرائم قبل اإلفراج املشروط. و

 جرى تعديل احلكم فيها.

 ١٨٧و ١٦٢) و٦( ١٥٨يف املـادتني  عـن العمـل   القانون على وقف املوظفني العمـوميني  وينص 
لــس جمل الالئحــة التنظيميــةمــن  ٣٨مــن قــانون منــع الفســاد. ويتــيح البنــد  ٦ واملــادةمــن الدســتور 

املوظفني العموميني إذا كشف التحقيـق   جتاه) كذلك اختاذ إجراءات تأديبية CSBاخلدمة املدنية (
التحقيق التـأدييب احتمـال وجـود جرميـة جنائيـة. وميكـن أن تشـمل العقوبـات التأديبيـة          األويل أو 
علـى املنـع عـن العمـل إذا كـان      القـانون  ُيـنص  كمـا  هناء اخلدمـة والنقـل/خفض الرتبـة.    الفصل وإ

  جيــري اختــاذ اإلجــراءات التأديبيــة أو يوشــك اختاذهــا أو إذا كانــت الــدعاوى اجلنائيــة قيــد الرفــع  
  لس اخلدمة املدنية).جمل الالئحة التنظيميةمن  ٣٩(البند 

مناصـب يف   األهليـة لتقلّـد  األشـخاص املـدانني مـن     لتجريـد ة حمـدَّد وال توجد قوانني أو إجراءات 
 املكاتب العمومية أو املؤسسات العامة.

 وتتـوىل )). ١( ١٩٠وينص الدستور على محاية السجناء واحتجازهم وإعـادة تأهيلـهم (املـادة    
 وإدماجهم يف اجملتمع. اجلناةإلعادة تأهيل  برنامج متواصلإدارة سجون يف سوازيلند وائر الد

ــادةع شــجِّتو ــة     ٢٣٤ امل ــة اجلنائي ــانون اإلجــراءات واألدل ــرم مــن ق ــى اإلدالء  الشــركاء يف اجلُ عل
ولكنـه يـنص علـى أنـه      للشـركاء يف اجلُـرم  احلصـانة   ٢٣٥ املادةنح متالدولة. وال  لصاحلبالشهادة 
ــة؛      ال جيــو ــف العقوب ــى ختفي ــانون عل ــنص الق ــه جيــوز  إالَّ ز اســتخدام شــهادهتم ضــدهم. وال ي أن
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. وحيمــي العقوبــة أحكــامف عنــد إصــدار االعتبــار كعامــل خمفَّــ اجلنــاة يفللمحــاكم أخــذ تعــاون 
  يعاملون كشهود. ما دامواالذين يتعاونون مع سلطات إنفاذ القانون  اجلناةقانون محاية الشهود 

    
   )٣٣و ٣٢هود واملبلِّغني (املادتان محاية الش    

محايـة حمـدودة للشـهود مـن خـالل       ُسـبل من قانون اإلجراءات واألدلـة اجلنائيـة    ٩٦ ادةوفر املت
احتجاز املشتبه فيهم الـذين قـد يتعرضـون هلـؤالء الشـهود. وال يوجـد لـدى سـوازيلند برنـامج          

 معلقاً. ٢٠١٠حلماية الشهود، وال يزال مشروع قانون محاية الشهود لعام 

وينص قانون منع الفساد على محاية املـبلِّغني مـن ناحيـة عـدم الكشـف عـن هويتـهم. وال ميـنح         
 .املعاملة غري املربرةمحاية من  األشخاص املبلِّغني القانون

    
   )٤٠و ٣١سرية املصرفية (املادتان التجميد واحلجز واملصادرة؛ ال    

رية (مصـادرة العائـدات) لعـام    انون اجلرائم اخلطـ ترد أحكام ذات صلة يف قانون منع الفساد وق
. ٢٠٠٨وقــانون قمــع اإلرهــاب لعــام  ، وقــانون منــع غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب٢٠٠١

مبوجـب قـانون اجلـرائم املنظمـة اخلطـرية       والتجريـد إىل إدانـة.   اًمستند التجريدكون يوجيب أن 
)، مبـا يف ذلـك   ٤ املادةرائم اخلطرية (على العائدات املتأتية من مجيع اجل ويطبقطبيعة عامة،  ذو

يف قـانون منـع    التجريداجلرائم املرتكبة باملخالفة لقانون منع الفساد (اجلدول). وتتصل أحكام 
نشـاط  أيِّ غسل األموال ومتويل اإلرهاب باملمتلكات أو العائـدات أو األدوات املسـتخدمة يف   

املمتلكـات  أو التجريـد بشـأن   صـادرة  ملاغري قانوين أو جرمية غسل أموال. وُينص كذلك علـى  
) مـن  ٣( ٥٧ واملادة؛ ن قانون اجلرائم املنظمة اخلطريةم ٩ املادةذات القيمة املقابلة للعائدات (

 ١١ املـواد قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب). وترد أحكـام اقتفـاء أثـر املوجـودات يف     
من قانون منع غسل األمـوال   ٧١و ٤٩ نيواملادتمن قانون اجلرائم املنظمة اخلطرية  ١٨-١٦و

 ومتويل اإلرهاب.

 ٥٧ املـادة اسـتخدامها يف ارتكـاب اجلـرائم (    املرادوُينص على مصادرة األدوات املستخدمة أو 
تعريف "العائدات املتأتية مـن  أنَّ ) (د) من قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب). بيد ٢(

من قانون اجلرائم املنظمة اخلطرية ال يشـمل سـوى األدوات    ٢ املادةاجلرمية اخلطرية" الوارد يف 
 "املستخدمة" يف ارتكاب اجلرائم.

 ،إىل إدارة املمتلكـات احملجـوزة   من قانون اجلرائم املنظمة اخلطرية والشـرطة  ١٩ املادةتطرق تو
ــادة تطــرقتو ــولّي حــارس قضــائي أمــر  ) إىل ٧( ١١ امل ــتحكم فيهــا  و احملجــوزةاملمتلكــات  ت ال
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ــا والو ــى النحــو احملــ     التصــرُّف يفأو  ،صــاية عليه ــا عل ــل معه ــر  دَّداملمتلكــات أو التعام يف األم
 ودع العائدات يف الصندوق املوحد.وُت ،باع املمتلكات املصادرةالصادر عن احملكمة. وُت

االطـالع علـى السـجالت املصـرفية أو     صـالحية  اكم أو السـلطات املختصـة   احملوخيول القانون 
 ١٢ املـادة ، واليت يتم احلصول عليها بشكل روتيين ألغراض التحقيـق (مـثالً،   هاحجزاملالية أو 

مكــرراً مـن قـانون اإلجـراءات واألدلـة اجلنائيــة).      ٤٩و ٤٩ واملادتـان مـن قـانون منـع الفسـاد،     
وميكن للجنة التنسيق اإلدارية احلصول على السجالت من خـالل وحـدة االسـتخبارات املاليـة     

من قانون منـع الفسـاد    ٣٥ ملادةنص ات. واللجنة ضمفوَّالل رسالة من طلبها مباشرة من خأو 
 املـادة ، عندما يكون الشـخص قـد أديـن حبيـازة ثـروة غـري مـربرة (       بالتجريدعلى عقوبة إضافية 

) مـن  ٣( ١٧ واملـادة ) من قانون منع الفساد ٢( ١١ املادةص تنمن قانون منع الفساد). و ٣٤
 اإلرهاب كذلك على االطالع على السجالت املالية.قانون منع غسل األموال ومتويل 

    
   )٤١و ٢٩السجل اجلنائي (املادتان التقادم؛     

 ٢٠ املـادة عاماً على اجلرائم املتعلقة بالفسـاد (  ٢٠اعتمدت سوازيلند فترة قانون التقادم مبرور 
توقـف إذا   من قانون اإلجـراءات واألدلـة اجلنائيـة)، والـيت متتـد مـن وقـت ارتكـاب اجلرميـة وال         

 .املثول أمام العدالةكان اجلاين يتهرب من 

أيَّ أحكـام إدانـة صـادرة     يف االعتبـار  وال يوجد أساس تشريعي لكي تأخذ السلطات القضائية
 يف اخلارج.

    
   )٤٢الوالية القضائية (املادة     

املرتكبـة   األفعـال ة الواردة يف قانون منع الفساد لتشمل دَّدمتتد الوالية القضائية على اجلرائم احمل
من قانون منـع الفسـاد). ومـع ذلـك، ال يوجـد       ٢٣إىل  ٢١ املوادداخل سوازيلند وخارجها (

حكم عام بشأن نطاق الوالية القضائية للقانون، الذي يشمل أيضاً اجلـرائم املرتكبـة علـى مـنت     
ن واألشـخاص  بشأن األفعال اليت يرتكبها املواطنـو  حمدَّدالسفن أو الطائرات. وال يوجد تنظيم 

عدميو اجلنسية أو األفعال اليت ترتكب ضدهم؛ واجلـرائم املرتكبـة ضـد الدولـة، واحلـاالت الـيت       
تــرفض فيهــا الدولــة تســليم اجملــرم املوجــود علــى أراضــيها. وحتظــى أفعــال املشــاركة يف غســل   

 انواملادتـ مـن قـانون منـع الفسـاد؛      ٣٩ املادةاألموال املرتكبة خارج سوازيلند بشمول جزئي (
 ، من قانون منع غسل األموال ومتويل اإلرهاب).  ٥(د)، و-(أ) ٤
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   )٣٥و ٣٤عويض عن الضرر (املادتان عواقب أفعال الفساد؛ الت    
مـن قـانون منـع الفسـاد.      ٣٨إىل  ٣٥ املـواد ترد التـدابري املناسـبة للتصـدي لعواقـب الفسـاد يف      

الــك الشــرعي. ويــنص القــانون  علــى عقوبــات تراعــي رد املمتلكــات إىل امل  ٣٦ املــادةنص تــو
ملمتلكـات إذا كـان يصـعب التأكـد مـن      بتجريـد الشـخص املعـين مـن ا    الدولة  قيامكذلك على 

وإسـقاط األهليـة   املالك الشرعي أو أنه متورط يف اجلرمية. وُينص على احلرمـان وإلغـاء العقـود    
 ع الفساد).من قانون من ٣٨ املادةعملية تقدمي العطاءات، وغريها من العقوبات، ( يف

 .األنغلوسكسوينوميكن احلصول على تعويض عن األضرار وفقاً ملبادئ القانون 
    

   )٣٩و ٣٨و ٣٦(املواد  اهليئاتالسلطات املتخصِّصة والتنسيق فيما بني     
 ٤ ادةنص املـ تـ جلنـة التنسـيق اإلداريـة جلنـة مسـتقلة. و     أنَّ من قـانون منـع الفسـاد     ٣ تقرر املادة

ــع ٤( ــاء أداء مهــامهم، و    ) علــى وجــوب متت ــواب املفوضــني باالســتقالل، أثن ــى املفــوض ون عل
مـن قـانون منـع     ٩و ٨ املادتـان تطـرق  تشـخص أو سـلطة. و  أيِّ وجيه أو سـيطرة  لت اخيضعو أالَّ

 الفساد إىل اختيار املوظفني وتدريبهم.

ومـع  مـن قـانون منـع الفسـاد؛      ٢٠ املـادة وتصدر جلنة التنسيق اإلدارية تقـارير سـنوية مبقتضـى    
 اال ميكـن االطـالع عليهـا إلكترونيـ    و ،ذلك، فكثرياً ما يعتري نشر هذه التقارير تأخري ملحوظ

 .  ٢٠١٢ألنه مل جير حتديث املوقع الشبكي للجنة التنسيق اإلدارية منذ عام 

ومن املؤسسات األخـرى ذات الصـلة مديريـة النيابـات العامـة وهيئـة شـرطة سـوازيلند امللكيـة          
ــة. وكــان جيــري اختــاذ خطــوات مــن أجــل إنشــاء وحــدة ادعــاء       ووحــدة االســتخبا  رات املالي

 متخصصة ملكافحة الفساد يف مديرية النيابات العامة وقت إجراء االستعراض.

التحقيق واملالحقـة القضـائية (مديريـة النيابـات العامـة، وجلنـة التنسـيق اإلداريـة          هيئاتوتواجه 
ت تتمثــل يف القــدرات احملــدودة يف التحقيقــات والشــرطة) ووحــدة االســتخبارات املاليــة حتــديا

وخصوصـاً قضـاة   والكشف عن اجلرائم. وهناك حاجة إىل بناء القـدرات يف اجلهـاز القضـائي،    
، ومن املفيد أن يوجد يف اجلهاز القضـائي ختصـص يف قضـايا الفسـاد للتعامـل      احملاكم االبتدائية

 املتراكمة.املعلقة مع القضايا 

 املـادة يف  حمـدَّد حسـبما هـو   األشخاص الذين يشغلون مناصـب السـلطة (  ومثة التزام من جانب 
) من قانون منع الفساد) باإلبالغ عن جرائم الفسـاد إىل السـلطات املختصـة. وتشـمل     ٢( ٤٩

(ب) ) ١() ٤٩( املـادة هذه اجلرائم أيضـاً اجلـرائم األخـرى مثـل االحتيـال واالبتـزاز والتزويـر (       
رسـي واجـب اإلبـالغ، وميتـد االلتـزام بـاإلبالغ أيضـاً ليشـمل         من قانون منع الفسـاد)، الـذي يُ  
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بعض املسؤولني يف القطاع اخلاص. بيد أنه ال توجـد تـدابري أخـرى لتشـجيع السـلطات العامـة       
 تعاوهنا مع أجهزة إنفاذ القانون. تطلّبعلى التعاون أو 

ولكـن   ع اخلـاص، بني سـلطات التحقيـق واملالحقـة وكيانـات القطـا     ر يف القانون مقرَّالتعاون و
أساســية يف مــذكرة تفــاهم بــني جلنــة التنســيق اإلداريــة واملصــرف   بصــفةيتمثــل  بقــدر حمــدود،

املركــزي، فضــالً عــن مــذكرة تفــاهم بــني وحــدة االســتخبارات املاليــة وجلنــة التنســيق اإلداريــة  
ن جلنـة اتصـال مصـرفية تتـألف مـن مـوظفني مـ        وهناكوالشرطة وهيئة اإليرادات يف سوازيلند. 

ــة    جل ــة تنظــيم اخلــدمات املالي ــة والقطــاع املصــريف وهيئ ــة التنســيق اإلداري ــرادات يف  ن ــة اإلي وهيئ
شـهرياً  وهـي جتتمـع    ،سوازيلند والشرطة ووحدة االستخبارات املالية ومديرية النيابـات العامـة  

 .ملناقشة مسائل االحتيال يف القطاع املصريف

اهلويــة)، اعتمــدت  مــع إغفــالوللســماح بــاإلبالغ عــن اجلــرائم املتعلقــة بالفســاد (مبــا يف ذلــك  
 سوازيلند تدابري وقنوات لإلبالغ.

    
   التجارب الناجحة واملمارسات اجليِّدة  - ٢- ٢  

 دة يف تنفيذ الفصل الثالث من االتفاقية:على جتارب ناجحة وممارسات جيِّ مثاالن بارزانما يلي 

فريــق عمــل معــين بالفســاد، يتــألف مــن جلنــة التنســيق اإلداريــة، ومديريــة  وجــود   ●  
ل فرقـة العمـ   وكـذلك النيابات العامة والشرطة وترأسها مديريـة النيابـات العامـة،    

 الوطنية املعنية بغسل األموال.
    

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٣- ٢  
 زيلند مبا يلي:من أجل مواصلة تعزيز تدابري مكافحة الفساد، ُتوصى سوا

وتتبـع حـاالت الفسـاد     إتاحـة اجملـال لتحديـد   تعزيز نظم مجـع البيانـات مـن أجـل       ●  
ا والبــت فيهــا بــني التحقيــق فيهــا ومالحقتــها قضــائي جيــريوغســل األمــوال الــيت 

ــات ــي ل. اهليئ ــارير     وينبغ ــات بانتظــام يف التق ــذه البيان ســوازيلند النظــر يف نشــر ه
 لجنة التنسيق اإلدارية.السنوية على املوقع الشبكي ل

ــرمسيني تعــديل تعريــف املوظــف العمــومي ليشــمل املــوظفني     ●   ــذين ال  ال يتلقــون ال
مـن االتفاقيـة    ٢، والربملانيني وغريهم من األشـخاص املشـار إلـيهم يف املـادة     أجراً

 )).٢( ٣٠(انظر أيضاً املادة 
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، والوعــود تعــديل قــانون منــع الفســاد لضــمان مشــول مجيــع اجلــرائم ذات الصــلة     ●  
ــافة إىل عـــرض   ــا، باإلضـ ــوة وتبادهلـ ــى،بالرشـ ــة   الرشـ ــراف الثالثـ ــمول األطـ ولشـ

 ).  ١٥املستفيدة وممارسات الرشوة غري املباشرة (املادة 

جترمي رشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب ومـوظفي املنظمـات الدوليـة العموميـة           ●  
 ).١٦والنظر يف جترمي ارتشاء املوظفني األجانب (املادة 

تســريب آخــر جلميــع أنــواع املمتلكــات، مبــا يف   أيِّ جتــرمي االخــتالس والتبديــد و   ●  
ذلك األموال العامـة أو اخلاصـة، أو األوراق املاليـة أو غريهـا مـن األشـياء القيمـة        

 ).١٧(املادة  املؤمتن عليها موظفون عموميون

 ).١٨املادة ملتاجرة بالنفوذ (ا ه جلرائم معنية يفحمدَّدأحكام النظر يف اعتماد   ●  

 ).١٩النظر يف جترمي إساءة استغالل الوظائف (املادة   ●  

 ).٢٢اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص (املادة  إقرار جترميالنظر يف   ●  

تعديل قانون منـع غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب بغيـة: النظـر يف إلغـاء جـدول            ●  
شـهراً أو   ١٢دة ال تقل عن اجلرائم األصلية؛ وإلغاء شرط احلد األدىن بالسجن مل

يتعلــق بــاجلرائم األصــلية؛ وإزالــة  يف مــاإميــاالنغيين  ١٥ ٠٠٠بغرامــة ال تقــل عــن 
 ) (ج)).  ٢( ٢٣اإلدانة بشأن اجلرمية األصلية (املادة  اشتراط

مكافحـة غسـل األمـوال إىل األمـم املتحـدة (املـادة       بشأن تقدمي نسخ من قوانينها   ●  
 ) (د)).٢( ٢٣

العقوبــات املفروضــة علــى أنَّ شــريعاهتا والنظــر يف تعديلــها للتأكــد مــن اســتعراض ت  ●  
 )).٤( ٢٦الكيانات القانونية الضالعة يف الفساد رادعة مبا فيه الكفاية (املادة 

فتـرة التقـادم تبـدأ مـن وقـت اكتشـاف       أنَّ النظر يف تعديل تشريعاهتا حبيث تنص علـى    ●  
 ).٢٩يتهرب من إقامة العدالة (املادة  اجلرمية والنص على وقفها إذا كان اجلاين

النظر يف تعزيز العقوبات على اجلرائم املتصلة بالفساد، مع مراعاة جسامة اجلرائم،   ●  
 )).١( ٣٠والنظر يف اعتماد عقوبات دنيا بشأن جرائم الفساد (املادة 

ج االعتبـار عنـد النظـر يف اإلفـرا     يفتعديل تشريعاهتا حبيث تأخذ جسـامة اجلـرائم     ●  
 )).٥( ٣٠املبكر أو املشروط عن األشخاص املدانني (املادة 
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 لتقلّــداألشـخاص املـدانني    إلسـقاط األهليـة عــن  ة حمــدَّدالنظـر يف اعتمـاد إجـراءات      ●  
 )).٧( ٣٠مناصب يف املكاتب العمومية أو املؤسسات العامة (املادة 

ــة اخلطــــرية للتأكــــد مــــن     ●   ــرائم املنظمــ ــانون اجلــ ــدَّاألدواأنَّ تعــــديل قــ ة ت "املعــ
 ).٣١" مشمولة يف اجلرائم (املادة الستخدامها

ــام        ●   ــتناد إىل األحك ــز إدارة املوجــودات احملجــوزة واملصــادرة باالس ــر يف تعزي النظ
 )).٣( ٣١الواردة يف قانون اجلرائم املنظمة اخلطرية والشرطة (املادة 

ــة واملتعل       ●   ــة البدني ــك احلماي ــا يف ذل ــة، مب ــة الفعال ــوفري احلماي ــهود   ت ــة، للش ــة باألدل ق
، وحســب االقتضــاء، ألقــارهبم أو   مــن االنتقــام أو الترهيــب   والضــحايا واخلــرباء

املرتبطني هبـم، مبـا يف ذلـك مـن خـالل التعجيـل باعتمـاد وتنفيـذ مشـروع القـانون           
 ).٣٢(املادة  ٢٠١٠املتعلق حبماية الشهود لعام 

من أيِّ معاملة ال مربر هلـا يتعـرَّض    النظر يف اختاذ تدابري مناسبة لتوفري محاية فعَّالة  ●  
 ).٣٣(املادة  األشخاص الذين يبلِّغون عن جرائمهلا 

والقانونيــة ملؤسســات إنفــاذ القــانون (جلنــة التنســيق   العملياتيــةتعزيــز االســتقاللية   ●  
ــة،       ــة) ووحــدة االســتخبارات املالي ــات العام ــة النياب ــة، والشــرطة، ومديري اإلداري

 ).٣٦رات للسلطة القضائية (املادة بناء القدُسبل وتوفري 

ــام  ●   ــوازيلند     قي ــة يف س ــة التنســيق اإلداري ــجلن ــارير   ب ــداد التق ــة إلع اخلطوات الالزم
الســنوية وتقــدمي تقــارير منتظمــة عــن أنشــطتها، مبــا يف ذلــك حتــديث موقعهــا         

 ).٣٦الشبكي، على سبيل األولوية (املادة 

ــام  ●   ــل بإنشــاء وحــدة ادعــاء م  خب القي تخصصــة ملكافحــة الفســاد يف  طــوات للتعجي
 ).٣٦مديرية النيابات العامة (املادة 

االضطالع بتقييم شامل لالحتياجات من املساعدة التقنية، بالتشـاور مـع شـركاء      ●  
التنميــة واملســاعدة التقنيــة، باالســتعانة بنتــائج االســتعراض احلــايل كخــط أســاس، 

ــادة    ــد هبــدف وضــع خطــة عمــل بقي ــة ذات تتضــمن املســاع  يتوالهــا البل دة التقني
 ة.دَّداألولوية لتلبية االحتياجات احمل

 ))  ٤( ٣٧اعتماد تدابري لتوفري محاية فعالة للمتهمني املتعاونني (املادة   ●  

اعتماد تدابري لتشجيع السلطات العامة على التعاون أو طلب تعاوهنـا مـع أجهـزة      ●  
 ).٣٨إنفاذ القانون (املادة 
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ثمار االهتمـام واملـوارد الالزمـة للتوعيـة، وزيـادة الـوعي       مواصلة تعزيـز التعـاون واسـت     ●  
 ).٣٩والتثقيف بشأن املسائل املتعلقة بالفساد يف أوساط اجلمهور (املادة 

 االعتبــار يف يفالنظــر يف اعتمــاد تــدابري إلتاحــة أخــذ اإلدانــات األجنبيــة الســابقة     ●  
 ).٤١اإلجراءات اجلنائية (املادة 

 ٤٢بشـأن نطـاق اختصـاص قـانون منـع الفسـاد (املـادة         عام قانوين اعتماد حكم  ●  
))، الذي ميكن أن يشمل أيضـاً األفعـال الـيت يرتكبـها املواطنـون واألشـخاص       ١(

) (أ) و(ب))؛ واجلــرائم ٢( ٤٢عــدميو اجلنســية أو الــيت ُترتكــب ضــدهم (املــادة   
) (د))؛ واحلــاالت الــيت تــرفض فيهــا الدولــة ٢( ٤٢املرتكبــة ضــد الدولــة (املــادة 

 )). ) (ه٢( ٤٢املوجود على أراضيها (املادة  اجلاينتسليم 

ــة القضــائية    ●   املشــاركة يف غســل األمــوال   بأفعــاليتعلــق  يف مــاالــنص علــى الوالي
 )).٤( ٤٢املرتكبة خارج سوازيلند (املادة 

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

، ٣٧، و٣١، و٢٣، و٢٢دة/الدروس املستفادة (املـواد  ص للممارسات اجليِّملخَّ  ●  
 )٤١و ٣٩و

 )٤١و ٣٩و ٢٦و ٢٣، و٢٢أو اتفاقات أو ترتيبات منوذجية (املواد  تشريعات  ●  

 )٣٩، و٣٧، و٢٦، و٢٣، و٢٢، و١٧تشريعية/مشورة قانونية (املواد  صياغة  ●  

 )٤١، و٢٢وضع خطة عمل للتنفيذ (املادتان   ●  

 ).٣٩، و٣٧برامج بناء القدرات (املادتان   ●  
    

   الفصل الرابع: التعاون الدويل  - ٣  
   مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  - ١- ٣  

 طلـوبني ملتسـليم  عمليـة  أيِّ يالحظ اخلـرباء املستعرضـون عـدم وجـود حـاالت وبيانـات بشـأن        
بوجـه أعـم، عـدم وجـود     كـذلك  دلـة، و طلبات تلقتها سوازيلند للمسـاعدة القانونيـة املتبا  أيِّ و

 لتجميع البيانات. حمدَّدنظام 
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  نقل األشخاص احملكوم عليهم؛ نقل اإلجراءات اجلنائية ؛ تسليم اجملرمني    
   )٤٧و ٤٥و ٤٤(املواد 

 .)EA( ١٩٦٨التشريع الرئيسي الذي َيحكُم تسـليم اجملـرمني هـو قـانون تسـليم اجملـرمني لعـام        
مــن قــانون  ٣ املــادةتناداً إىل وجــود اتفــاق وشــروط للمعاملــة باملثــل (ويــتم تســليم اجملــرمني اســ

سوازيلند قد تنخرط كذلك يف عالقـات لتسـليم اجملـرمني علـى أسـاس      أنَّ  معتسليم اجملرمني)، 
مـن قـانون تسـليم     ٤ املـادة شـري  تيت ال توجد فيها معاهـدة قائمـة. و  املعاملة باملثل يف احلاالت ال

سوازيلند املتعلقة بتسـليم اجملـرمني لتحديـد اجلـرائم الـيت تسـتوجب تسـليم        اجملرمني إىل اتفاقات 
ــه      مرتكبيهــا. ومل تســتخدم ســوازيلند هــذه االتفاقيــة كأســاس قــانوين لتســليم اجملــرمني، مــع أن

جنـوب أفريقيـا   مع ُيمِكنها فعل ذلك من حيث املبدأ. وسوازيلند طرف يف معاهدتني ثنائيتني (
ــات املتحــدة األمري  ــة      والوالي ــة اإلمنائي ــن خــالل اجلماع ــددة األطــراف م ــدات متع ــة) ومعاه كي

منولـث، ميكـن لسـوازيلند تسـليم اجملـرمني      وللجنوب األفريقي واالحتاد األفريقي. ويف إطار الك
 من خالل خطة لندن لتسليم املطلوبني.

ليم مــن قــانون تســ ٤و ٣ املادتــانر يف مســائل التجــرمي املــزدوج وفقــاً لشــروط املعاهــدات (نظَــوُي
ــانون التســليم          ــبقاً لتســليم اجملــرمني مبوجــب ق ــزدوج شــرطاً مس ــد التجــرمي امل   اجملــرمني). وال يع

)، ولكنه متطلب مبوجب شروط معاهدة سوازيلند لتسليم اجملرمني مع جنـوب أفريقيـا.   ٤ املادة(
 م مجيع اجلرائم املشمولة باالتفاقية.جرَّد حيث إنه ال ُتوالتسليم مقيَّ

ــرِد شــروط وأ  ــرفض يف معاهــدات التســليم ويف   وَت ــادةســباب ال ــانون تســليم اجملــرمني.    ٥ امل مــن ق
مـن قـانون تسـليم     ٥ املـادة وترفض سوازيلند تسليم اجملرمني إذا كانت اجلرمية ذات طابع سياسـي ( 

اجملرمني). وانطواء اجلرمية على مسائل مالية ليس سبباً للرفض مبوجب قانون تسليم اجملـرمني. ومـع   
 بعض القيود املتعلقة بتسليم املطلوبني يف اجلرائم املالية مبوجب معاهدات سوازيلند.ذلك، هناك 

مـن قـانون    ٦ املـادة اتفاق لتسليم اجملرمني، يرسل طلب التسليم إىل رئيس الوزراء (أيِّ ورهناً ب
ــة، تُ    ــة العملي ــن الناحي ــق وزارة الشــؤون     تســليم اجملــرمني). وم ــن طري ــادة ع ــات ع رســل الطلب

ه إىل مكتــب مــدير النيابــة العامــة للنظــر يف الطلــب يف ضــوء   وجَّــأو وزارة العــدل وُتاخلارجيــة 
مقتضــيات القــانون واملعاهــدة املطبقــة حــىت تنظــر احملــاكم يف الطلــب. وال تتنــاول التشــريعات    

 اإلجراءات املبسطة املتعلقة بتسليم اجملرمني.

. ومتـنح سـوازيلند   بشـأهنم  شـروط تعتـرف بالتسـليم امل  ، وال وال تقيد سوازيلند تسليم مواطنيها
ــه يف     املوافقــة علــى  تســليم اجملــرمني ألغــراض إنفــاذ حكــم أجــنيب، علــى النحــو املنصــوص علي
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املعاهدة مـع جنـوب أفريقيـا. ولـن تـرفض طلبـات تسـليم اجملـرمني علـى أسـاس اجلنسـية، علـى             
 الرغم من أنه ال توجد حاالت حىت اآلن.  

 منصـفة جلسـة اسـتماع    الذي ينص على يها يف الدستور،وضمانات املعاملة املنصفة منصوص عل
مـــن قـــانون تســـليم  ١٠و ٩ املادتـــان)، ويف التشـــريع احمللـــي (٢١ويف الوقـــت املناســـب (املـــادة 

عدم التعرض للتمييز وللحصول علـى معاملـة منصـفة    بغية احلماية  ُسبلاجملرمني). ويرد مزيد من 
 من قانون تسليم اجملرمني. ١٤) و(ج) و(ب ٥ واملادتني) من الدستور ٣( ٢٠يف املادة 

 التشاور قبل رفض تسليم اجملرمني. التزاماً بواجبسوازيلند  تقررومل 

طلـب تسـليم واحـد فقـط مـن جنـوب أفريقيـا يف         وخالل السنوات األربع األخرية، مل يـرد إالَّ 
 بالفساد.طلبات متصلة  ، ومل ترد أي٢٠١٥ُّقاً حىت متوز/يوليه مسألة احتيال، وكان معلَّ

ــانون نقــل اجملــرمني املــدانني رقــم     علــى نقــل اجملــرمني املــدانني مــن    ٢٠٠١لعــام  ١٠ويــنص ق
عمليـات   معاهـدات بشـأن نقـل السـجناء ومل تـتم أيُّ      سوازيلند وإليها. ومل تربم سـوازيلند أيَّ 

 نقل يف قضايا متعلقة بالفساد.

قـانون أو ممارسـة    وال يوجـد أيُّ  وال تتطرق تشريعات سوازيلند إىل نقـل اإلجـراءات اجلنائيـة،   
 بشأن هذه املسألة.

    
   )٤٦املساعدة القانونية املتبادلة (املادة     

اإلطــار القــانوين للمســاعدة  ٢٠٠١املســائل اجلنائيــة لعــام  )يــوفر قــانون (املســاعدة املتبادلــة يف
ــانون املســا     ــة مبوجــب ق ــة املتبادل ــة. وتقتصــر املســاعدة القانوني ــة املتبادل ــة يف القانوني عدة املتبادل

جنـوب   اعـدل وفقـاً ألحكـام القـانون (حاليـ     دها وزيـر ال املسائل اجلنائية علـى بلـدان معينـة حيـدِّ    
فهـــو أيضـــاً الســـلطة املختصـــة لتقـــدمي الطلبـــات أو  نفســـه أفريقيـــا فقـــط)، ومبوجـــب القـــانون

 ارجية.استالمها. بيد أنه يف املمارسة العملية، ترد الطلبات من خالل وزارة الشؤون اخل

معاهـــدات ثنائيـــة للمســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة، ولكنـــها طـــرف يف    ومل تـــربم ســـوازيلند أيَّ
معاهدات متعددة األطراف يف إطار االحتاد األفريقـي، وبروتوكـول اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب      

ي). ســائل اجلنائيــة (خطــة هــراراألفريقــي وخطــة الكومنولــث املتعلقــة باملســاعدة املتبادلــة يف امل
للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة،     ااعتبـار االتفاقيـة أساسـاً قانونيـ    يوجد ما مينـع سـوازيلند مـن     وال

 خربة يف تطبيقها.أيِّ رغم عدم وجود 
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طلبــات واردة للمســاعدة  ٤طلبــات صــادرة و ٩ويف الســنوات الــثالث األخــرية، كــان هنــاك  
مبيــا ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا القانونيــة املتبادلــة (مــن جنــوب أفريقيــا، وليســوتو وزا

)OSCE  وكلــها كانــت معلقــة يف وقــت الزيــارة القطريــة). وكانــت مجيــع الطلبــات الــواردة ،(
 طلبات حىت اآلن. تتعلق باالحتيال والفساد وغسل األموال. ومل ترفض سوازيلند أيَّ

من قـانون املسـاعدة    ١٨ ادةاملاختياري للمساعدة القانونية املتبادلة ( اشتراطوالتجرمي املزدوج 
القانونيــة يف املســائل اجلنائيــة) وبالتــايل قــد يتقيــد تــوفري املســاعدة القانونيــة املتبادلــة مــا دامــت    

ر التجرمي املـزدوج مبرونـة، بـالنظر إىل    م مجيع اجلرائم املشمولة باالتفاقية. وُيفسَّسوازيلند مل جترِّ
ى تقدمي املسـاعدة غـري القسـرية يف حالـة عـدم      السلوك األساسي للجرمية. وال ينص القانون عل

 وجود التجرمي املزدوج.

أو أطـر زمنيـة ملعاجلـة     عملياتيـة مبـادئ توجيهيـة أو نظـم أو إجـراءات      ومل تعتمد سوازيلند أيَّ
طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وكان بإمكاهنـا اختـاذ خطـوات لتبسـيط إجـراءات املسـاعدة       

 مبا يف ذلك البنية املؤسسية.القانونية املتبادلة، 

 سوازيلند األمم املتحدة بالسلطة املركزية لديها املنوطة باملساعدة القانونية املتبادلة. تبلِّغومل 

مــن قــانون املســاعدة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة الشــرط الشــكلي لطلبــات    ١٧ املــادةدد حتــو
اإلنكليزيـة، وإن كـان هـذا    اللغـة  ات املقدمة باملساعدة القانونية املتبادلة. وجيب أن تكون الطلب

 يف قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية ومل ُتخطر األمم املتحدة بذلك. حمدَّداألمر غري 

من قانون املساعدة املتبادلـة يف املسـائل اجلنائيـة. ومل تصـرح      ١٨ املادةوترد أسباب الرفض يف 
 رفض للمساعدة القانونية املتبادلة.أيِّ  سوازيلند بأنه يتعني إبداء أسباب

مـن قـانون املسـاعدة املتبادلـة يف املسـائل       ٤ املـادة ( اوازيلند تشاطر املعلومـات تلقائيـ  وميكن لس
 طلب للحفاظ على سرية هذه املعلومات.أيِّ اجلنائية) ولكنها ستفي ب

نائيـة نقـل السـجناء مـن أجـل      ) من قانون املساعدة املتبادلـة يف املسـائل اجل  ٣( ٢١ املادةوينظم 
تطـــرق إىل االلتـــزام باإلبقـــاء علـــى احتجـــاز هـــؤالء تمل  أهنـــاإالَّ املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة، 

 األشخاص وضمان عودهتم السريعة.

وال متنع تشريعات سوازيلند استجواب الشهود عن طريـق التـداول بالفيـديو، علـى الـرغم مـن       
 أنه مل حتدث حاالت من هذا القبيل.

من قـانون املسـاعدة القانونيـة     ١١و ٣٢ املادتانوجرى التطرق إىل تقييد استخدام املعلومات (
مـن قـانون    ٣٠ املـادة املتبادلة يف املسائل اجلنائية). وهناك نص علـى سـرية الطلبـات وحمتواهـا (    
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ارســة قــانون أو مم املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف املســائل اجلنائيــة). ومــع ذلــك، ال يوجــد أيُّ  
 تتطرق إىل مسألة تكاليف املساعدة القانونية املتبادلة.

    
  ي اخلاصة التعاون يف جمال إنفاذ القانون؛ التحقيقات املشتركة؛ أساليب التحرِّ    

   )٥٠و ٤٩و ٤٨(املواد 
سوازيلند طرف يف جمموعة متنوعة من الترتيبات والشـبكات لتيسـري التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون       

 عض اخلربة يف هذا التعاون مع السلطات يف جنوب أفريقيا يف قضايا غسل األموال.ولديها ب

للتعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون؛      ااعتبار االتفاقية أساساً قانونيـ وال يوجد ما مينع سوازيلند من 
 ومع ذلك، مل يكن لديها خربة يف تطبيقها.  

ا يف جمال التعاون على إنفاذ القانون علـى  وميكن لسوازيلند اختاذ خطوات ملواصلة تعزيز تعاوهن
 الصعيد الدويل.

علــى االتفاقــات أو بنــاًء وميكــن إجــراء حتقيقــات مشــتركة علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة  
ة ومن خالل املنظمة الدولية للشـرطة اجلنائيـة (اإلنتربـول). وال متنـع تشـريعات      دَّدالترتيبات احمل

حتقيقـات مشـتركة مـع بلـدان أخـرى يف       أيُّ ومل جتـرَ سوازيلند تشكيل أفرقة حتقيـق مشـتركة.   
 القضايا املتعلقة بالفساد.

املسـألة مل ُيتطـرق إليهـا    أنَّ استخدام أساليب التحري اخلاصـة، رغـم   ل سلطات التحقيق خوَّوُت
) مــن قــانون الســجالت (األدلــة) اإللكترونيــة علــى قبــول  ٢( ٦ املــادةنص تــيف التشــريعات. و
طريق الوسائل اإللكترونية. وقـد أجـرت شـرطة سـوازيلند املراقبـة والتسـليم       األدلة املنتزعة عن 

 املراقب يف املسائل اليت ال تشمل اجلرائم املنصوص عليها يف االتفاقية.
    

   التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  - ٢- ٣  
 من شأن اخلطوات التالية أن تعزِّز التدابري القائمة حاليا ملكافحة الفساد:

نظم مجع البيانات بشأن أنواع طلبات التعاون الدويل (كاجلرائم األصلية مثالً)  حتسني  ●  
 واإلطار الزمين للرد على هذه الطلبات، والرد املقدَّم مبا يف ذلك أي سبب للرفض.

بناء قدرات السلطات املسؤولة عـن التعـاون الـدويل (تسـليم اجملـرمني واملسـاعدة         ●  
ذلك تطبيق القوانني احمللية واملعاهدات الثنائية واملتعـددة  القانونية املتبادلة)، مبا يف 

 األطراف اليت سوازيلند طرفاً فيها.
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اختاذ خطوات للتعجيل بإجراءات التسليم وتبسـيط متطلبـات اإلثبـات فيمـا يتعلـق        ●  
 )).٩( ٤٤باجلرائم املشمولة باالتفاقية، مبا يف ذلك تبسيط البنية املؤسسية (املادة 

 الطلـب ينطـوي علـى مسـائل ماليـة،     أنَّ رفـض التسـليم علـى أسـاس      ضمان عدم  ●  
عــن طريــق تعــديل تشــريعاهتا وضــمان معاجلــة املســألة يف اتفاقاهتــا لتســليم  وذلــك

 )).١٦( ٤٤اجملرمني (املادة 

تتطـرق إىل واجـب التشـاور قبـل رفـض       الئحـة تنظيميـة  اعتماد حكـم قـانوين أو     ●  
 )).١٧( ٤٤التسليم (املادة 

إمكانية االعتراف باالتفاقية، يف ضوء العدد احملدود من معاهـدات تسـليم   ضمان   ●  
يتعلق باجلرائم املشـمولة باالتفاقيـة (املـادة     يف مااجملرمني، كأساس قانوين للتسليم 

١٨( ٤٤.(( 

ضــمان عــدم تقــدمي املســاعدة غــري القســرية، عنــد رفــض املســاعدة علــى أســاس      ●  
 )).  ) (ب٩( ٤٦التجرمي املزدوج (املادة 

املســاعدة القانونيــة املتبادلــة،  يف إطــاريتعلــق بنقــل الســجناء  مــايفاعتمــاد حكــم،   ●  
 ٤٦ينص علـى وجـوب اإلبقـاء علـى احتجـاز األفـراد وعـودهتم السـريعة (املـادة          

 ) (أ) و(ب)).١١(

يتعلـق بـاجلرائم    يف مـا اختاذ خطوات لتبسيط إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة   ●  
ــادئ       املشــمولة با ــاد املب ــر يف اعتم ــية، والنظ ــة املؤسس ــك البني ــا يف ذل ــة، مب التفاقي

املتعلقـة باملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة      العملياتيـة التوجيهية أو النظم أو اإلجـراءات  
لتحديــد اإلجــراء الــالزم ملعاجلــة الطلبــات واألطــر الزمنيــة للتنفيــذ؛ وعــالوة علــى  

 ٤٦بـات علـى وجـه السـرعة (املـادة      ذلك، ينبغي أن تكفـل سـوازيلند تنفيـذ الطل   
 )).٢٦) إىل (٢٤( ٤٦)، واملواد ١٣(

)) واللغـة املقبولـة   ١٣( ٤٦األمم املتحـدة بالسـلطة املركزيـة لـديها (املـادة       إبالغ  ●  
 )).١٤( ٤٦يف املساعدة القانونية املتبادلة (املادة 

كـن أن يـتم   (ومي للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة    النص على إبداء أسباب أي رفـض   ●  
 )).٢٣( ٤٦ذلك من خالل نظم املساعدة القانونية املتبادلة) (املادة 

 )).٢٨( ٤٦توضيح مسألة تكاليف املساعدة القانونية املتبادلة يف تشريعاهتا (املادة   ●  

 ).٤٧النظر يف وضع إطار قانوين أو إجرائي لنقل اإلجراءات اجلنائية (املادة   ●  
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زيـز تعاوهنـا يف جمـال التعـاون علـى إنفـاذ القـانون علـى         اختاذ خطـوات ملواصـلة تع    ●  
 ).٤٨الصعيد الدويل (املادة 

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

 )٤٩و ٤٧و ٤٤دة/الدروس املستفادة (املواد ملخَّص للممارسات اجليِّ  ●  

 )٤٩قات) منوذجي (منوذجية) (املادة ترتيب (ترتيبات)/اتفاق (اتفا  ●  

 )٤٩و ٤٧و ٤٤برامج لبناء القدرات (املواد   ●  

  ).٤٤وضع خطة عمل للتنفيذ (املادة   ●  
 


