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   خالصة وافية  -ثانيًا  
     بوتسوانا    

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

 متوز/ ٢٧وبدأ فيها نفاذ االتفاقية يف  ،٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٧إىل االتفاقية يف  انضمَّت بوتسوانا
  .٢٠١١يوليه 

الرابعة من دورة يف الســــنة االتفاقية من الثالث والرابع  لفصــــلنيلوقد اســــُتعرض تنفيذ بوتســــوانا 
ــــــتعراض األوىل ــــــتعراض يف ، وُناالس  ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٨شــــــرت خالصــــــة وافية لذلك االس

)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.1.(  
ــــــمـــل   املتلقَّىوالقـــانون  قـــانون العريفالونظـــام بوتســــــوانـــا القـــانوين نظـــام مزدوج، وهو يش

ــــــكســــــوين" (أو من القانون اإلنكليزي والقانون الروماين اهلولندي، يف  كون، الذي يت)"األنغلوس
شريعية اليت وضعت دَّاملع صيغته سوابق االجتهادات  من خالللة مبوجب القوانني الت القضائية يف ال
  ملحكمة العليا وحمكمة االستئناف، وهي أعلى حماكم بوتسوانا.لدى ا

، القانون اخلاص بالفســاد واجلرائم رئيســيةويشــمل اإلطار القانوين الوطين ملكافحة الفســاد، بصــفة 
 (PICA) ، والقانون اخلاص بعائدات اجلرمية وأدواهتالة)(يف صــــــيغته املعدَّ (CECA) االقتصـــــــادية

ــــــتخبارات املالية  (يف ة، وقانون ومي، وقانون اخلدمة العم(FI Act) صــــــيغته املعدلة)، وقانون االس
، والقانون اخلاص باإلبالغ عن عقوباتقانون ال، و(PFMA) االنتخابات، وقانون إدارة املالية العامة

، وما يتصل بذلك (MACMA) ة غري املشروعة، وقانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائيةاألنشط
  وأوامر وتعميمات وتعليمات حكومية.تنظيمية من لوائح 

، (DCEC)  مديرية مكافحة الفساد واجلرائم االقتصاديةفهي الفساد ومكافحته  مبنعالسلطات املعنية  أماو
، ومكتب أمني املظامل، واللجنة االنتخابية املســــــتقلة، (DPSM)ســــــلك اخلدمة العمومية ومديرية إدارة 

 املوجوداتواملكتب الرئاســـي، ومراجع احلســـابات العام، وجملس املشـــتريات العمومية والتصـــرف يف 
 ،(FIA) ، ووكالة االســــــتخبارات املالية(MFED) ، ووزارة املالية والتنمية االقتصــــــادية(PPADB)  املالية

ــوانا ــوانا، ودائرة اخلدمات املوحدة لضــريبة الدخل يف بوتس ، واهليئة التنظيمية (BURS)  ومصــرف بوتس
، ومديرية النيابة دارة شؤون العدالة، ودائرة الشرطة، وإ(NBFIRA) للشؤون املالية غري املصرفيةالرقابية 
  ، وغرف االدعاء العام، وهيئة التنافس.(DPP) العامة

    
  : التدابري الوقائيةالفصل الثاين  -٢  

 مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٢  
سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

    )٦و ٥  (املادتان
ــتراتيجية وطنية مكتوبة ملكافحة الفســاد. وهناك على مســتوى القطاع العام  مل تعتمد بوتســوانا اس

مديرية إدارة ســلك اخلدمة وضــعتها  )،٢٠١٠ة (وميكافحة الفســاد يف اخلدمات العمملاســتراتيجية 
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إىل ذلك، لدى  إضــــــافًةوبالتعاون مع مديرية مكافحة الفســــــاد واجلرائم االقتصــــــادية.  العمومية
 عدَّ ُأبشــأن مكافحة الفســاد. وعلى الصــعيد الوطين، العامة ســياســات للاملؤســســات العامة بيانات 

) برئاســة مديرية ٢٠١٥(كانون األول/ديســمرب يف البلد ملكافحة الفســاد عامة ســياســة مشــروع 
فيهم  نمشاورات مع أصحاب املصلحة، مب ، وذلك من خاللمكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية

القطاع اخلاص واملجتمع املدين. ويف سياق التنسيق، يقترح املشروع إنشاء جلنة وطنية  املعنيون من
وتقييمها العامة جديدة ملكافحة الفســاد، ضــمن أهداف أخرى بالغة األمهية، مع رصــد الســياســة 

  احلكومة من خالل مديرية مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية. جتريهما
رفع تقارير ئاســي من مجيع الوزارات واإلدارات املســتقلة تعميم الوقاية من الفســاد، وب توجيه رويتطلَّ
للوقاية من يف الســـنة، وإنشـــاء جلان  مرتني ،أداء مؤشـــرات مكافحة الفســـادعن املكتب الرئاســـي  إىل

 من جانب نــــــــزاهةرصــد ال ىرجيكما إجراء تقييمات للمخاطر وتوعية املوظفني.  كي تتوىلالفســاد ل
ــــادملوحدات  التحقيقات األولية، وترصــــد تقوم بإدارة حكومية، وهي  ١٧يف  ُأنشــــئت ،كافحة الفس

  الفساد.حالة املعامالت وتساهم يف تنفيذ التوصيات املنبثقة عن عمليات مراجعة احلسابات وتقييم 
كافحته يف الرئيســــية للوقاية من الفســــاد وم اهليئة هي مديرية مكافحة الفســــاد واجلرائم االقتصــــاديةو

بوتســوانا. وهي تنفذ عمليات مراقبة الفســاد يف املؤســســات العامة، وتســتعرض أســاليب عمل األجهزة 
ـــتنبط تدابري  ـــاد وتس بادرات امل. وتنســـق هذه املديرية مجيع للتخفيف منهالعامة، وحتدد احتماالت الفس

عالقات ة الفســـــاد، وكافحة الفســـــاد عن طريق جلان الوقاية من الفســـــاد، ووحدات مكافحاملعنية مب
  يف املدارس والكليات والقرى.والتثقيفية . وتعزز املديرية أيضا التوعية العامة والربامج التعليمية كةاالشر

وترد أحكام بشــــأن اســــتقاللية مديرية مكافحة الفســــاد واجلرائم االقتصــــادية يف القانون اخلاص 
منصب املدير بتفصيل مهام ). وهذا القانون ال يتناول ٤و ٣ نيبالفساد واجلرائم االقتصادية (املادت

قدرات املوظفني مع أن بناء ينص على املوارد املادية الالزمة واملوظفني املتخصــصــني،  ولكنه ؛العام
  تظهر فيه على سبيل األولوية.  وتطوير مهاراهتم على حنو مستمر

والتدابري اإلدارية ملكافحة الفساد، حسب االقتضاء. التنظيمية ح القوانني واللوائح وتستعرض بوتسوانا وتنقِّ
  بوتسوانا. على إجراء تنقيحات دورية لقوانني ٢٠٠٢لعام  ١٦وينص قانون تنقيح القوانني رقم 

من اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وحمفل  كلٍّوبوتســــوانا عضــــو وبلد مشــــارك يف أنشــــطة 
، واالحتاد األفريقي، وفريق شـــــرق أفريقيا واجلنوب )(SAFAC داجلنوب األفريقي ملكافحة الفســـــا

، وشــــبكة اجلنوب األفريقي املشــــتركة بني (ESAAMLG) األفريقي املعين مبكافحة غســــل األموال
ــــــترداد املوجودات ، واملنظمة الدولية للشــــــرطة اجلنائية (اإلنتربول). (ARINSA) الوكاالت الس

سوانا و ضا يف الكومنولثبوت ساد يف أفريقيا. و ،عضو أي ضيف مركز الكومنولث ملكافحة الف ست ت
كما تتعاون مديرية مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية ومؤسسات أخرى مع البلدان األجنبية يف 

  أنشطة تبادل املوظفني والتدريب وبناء القدرات.
    

 باجلهاز القضائياملتعلقة مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري القطاع العام؛     
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

يف  للتنظيم الرقايب هم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعدؤاملدنيني واســــتبقا املوظفنيتوظيف  خيضــــع
، واألوامر العامة الصــادرة ٢٠٠٨لعام  ٣٠ة رقم ومياملقام األول مبوجب أحكام قانون اخلدمة العم
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 ةوميالعمات واألوامر التوجيهية. وينص كل من الدســــتور وقانون اخلدمة والتعميم ١٩٩٦يف عام 
تعيني املوظفني العموميني وإجراءات تأديبهم وإهناء إجراءات ذات الصــــــلة على التنظيمية واللوائح 

ناســـــــب مع العموميني ر هلؤالء املوظفني وفَّخدماهتم. وُي ، مبا يف ذلك واجبات عملهمتدريب يت
جداول  مديرية إدارة سلك اخلدمة العموميةومكافحة الفساد. وحتدد  نـــزاهةال التدريب علىعنصر 
  . تاح االطالع عليها علنًاوُي ،األجور

تطبيق ع إجراءات التعيني نفســها، مع بتللفســاد، ُت عترب عرضــًةوفيما خيص املناصــب العمومية اليت ُت
  ة التعيني يف بعض تلك املناصب.يف إطار عملي نـزاهةخللفيات والللتحقق من اإضافية تدابري 

ق لشــغل وظائف أخرى. غري أنه ال يوجد نظام منســَّ  وهناك نظام لترقية املوظفني العموميني دوريًا
ة، مثل ومي. وقد حددت بعض األجهزة العمعلى كامل النطاق احلكومي البنية للتناوب الدوري

افحة الفســــاد التابعة لبعض ، ووحدات مكاملوجوداتجملس املشــــتريات العمومية والتصــــرف يف 
ــتراطات خبصــوص الوزارات،  ــياســة التنقُّاش الت اخلاصــة التناوب. وجيري اآلن إعداد مشــروع س

  بتناوب املوظفني العموميني.
ة. وال ميكن للموظفني وميويتضمن الدستور أحكاما خاصة بترشيحات االنتخاب لشغل املناصب العم

املعلومات  تقدميم جيرِّ لعقوباتة، وقانون اومياملناصــــب العملتويل النتخابات لرشــــحوا تالعموميني أن ي
من القانون اخلاص بالفساد  ١٩الكاذبة. وفيما عدا ذلك وباستثناء اجلرائم العامة املحددة مبوجب املادة 

  ة.وميمملرشحني للمناصب العلدى اواجلرائم االقتصادية، ال توجد أحكام بشأن تضارب املصاحل 
أحكاما بشــــأن النفقات االنتخابية، مبا يف ذلك  ١٩٦٨لعام  ٣٨ن االنتخابات رقم ويتضــــمن قانو

اإلفصــــاح أو االفصــــاح عن معلومات كاذبة إســــاءة  قد ُيعدُّ عدمو عن تلك النفقات.اإلفصــــاح 
صرف  شأنت شتراط  ليس. وخالفا لذلك، خطرية ال صاح عن ني املنتخبنيُيلزم املوظفمثة من ا  باإلف

صادية على وضع خمطط  .ةاملالي موجوداهتم ساد واجلرائم االقت أويل وتعمل اآلن مديرية مكافحة الف
على الربملان مشـــــروع قانون اإلعالن عن  وقد ُعرض ؛متويل األحزاب الســـــياســـــيةقانون بشـــــأن 

للتعليق عليه)، ومن شـــــأن  ٢٠١٦م على مجيع الوزارات يف عام مِّواملصـــــاحل (الذي ُع املوجودات
  يعزز اإللزام باإلفصاح جلميع املوظفني العموميني املعينني أو املنتخبني.هذا القانون أن 

ـــزاهةز بوتسوانا مبادئ الوتعزِّ واألمانة واملسؤولية يف أوساط املوظفني العموميني، وذلك يف املقام  نـ
سية للخدمة العمومياألول يف إطار ميثاق اخلدمة العم ة، وكذلك يف ومية، الذي حيدد املبادئ األسا

  إلنفاذ.غري واجبة امبادئها  مع أنة، وميإطار استراتيجية مكافحة الفساد يف اخلدمة العم
مدونة مركزية ألخالقيات املوظفني العموميني، فقد أرســــــت بعض الوزارات  ويف حني ال توجد

ــــــلك اخلدمة العموميةواإلدارات معايريها الداخلية هبذا الشــــــأن. وقد أعدت  يف  مديرية إدارة س
  .عتمد بعُدمل ُي ولكنهة يف بوتسوانا، وميمشروع مدونة أخالقيات اخلدمة العم ٢٠٠٩  عام

لتيســـري اإلبالغ عن الشـــكاوى واملســـاعدة يف التصـــدي للفســـاد يف  اتوقد أنشـــأت بوتســـوانا آلي
اهليئات العامة مبا يف ذلك عن طريق مديرية مكافحة الفســــاد واجلرائم االقتصــــادية، ومكتب أمني 

عن جلان الوقاية من الفســاد ووحدات مكافحة الفســاد. كذلك فإن القانون اخلاص ، فضــال ملاملظا
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غني عن أفعال الفساد من باإلبالغ عن األنشطة غري املشروعة يتضمن أحكاما يقصد هبا محاية املبلِّ
  خالل قنوات حمددة.

القضائي  اجلهازعلى توصية جلنة  ضاة املحكمة العليا بناًءُق اتورئيس الدولة هو املسؤول عن تعيين
). ١٠٠من الدســتور)، باســتثناء تعيني رئيس القضــاة ورئيس حمكمة االســتئناف (املادة  ٩٦(املادة 

العدالة مدونة قواعد السلوك القضائي؛ غري أنه ال يوجد نص حمدد بشأن شؤون وقد أعدت إدارة 
  واألخالقيات. نـزاهةالتدريب على ال

تاح للجمهور وُي ،، يف حمكمة علنيةغري ذلك يبيَّن حتديدًاوجيري االســـتماع جلميع القضـــايا، ما مل 
باإلضـــافة إىل ذلك، فإن نظام إدارة ســـجالت والصـــادرة. القضـــائية الع على األحكام االطِّ علنًا

ص باالستماع لقضايا. وهناك قاض منفرد متخصيف إسناد ا جييز اإلحالة العشوائية التلقائية املحاكم
  لقضايا الفساد.

ملدعي العام من جانب امدير النيابة العامة الذي خيضــــــع لإلشــــــراف اإلداري الدولة رئيس  نويعيِّ
ـــتور). وتنص املادة  ٥١(املادة  ـــتور على تنحية املدعي العام، ولكنها  ١١٣ألف من الدس من الدس

ة تعيينــات وتنحيــة مجيع وميــالعم تنص على تنحيــة مـدير النيــابـة العــامـة. وينظم قـانون اخلـدمـة  ال
  العامني. النواب

يتألف موظفوها من نواب عامني  ،وقد أنشئت وحدة ملكافحة الفساد يف إطار مديرية النيابة العامة
متخصصني. كما وضعت أيضا الصيغة النهائية ملدونة قواعد السلوك للنواب العامني. وحيضر مجيع 

  .نـزاهةأيضا تدريب يف جمال األخالقيات وال احتيهيا، يف حني ُيتدريبيا توج النواب العامني برناجمًا
    

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
صرُّ ٢٦تنص املادة  شتريات العمومية والت ستناد املالية  املوجوداتف يف من قانون جملس امل على اال

نصــاف يف عمليات االشــتراء العمومية. وينص هذا اإلو نـــــــــزاهةإىل مبادئ املســاءلة والشــفافية وال
شــتراء، مثل الوحيدد مبادئ ااملشــتريات جلس املنوطة مبصــالحيات الوالوظيفية هام املالقانون على 

  التنافس واملعاملة املنصفة.
ز بوتســــوانا الشــــفافية يف جمال املشــــتريات العمومية من خالل حتديد إجراءات االشــــتراء تعزِّكما 
ك معايري االختيار وإرساء العقود وشروط املشاركة) يف قانون جملس املشتريات ولوائحه يف ذل  (مبا

الع إلكترونيا على تاح االطِّعلى موقعه الشــــــبكي. وُيبشــــــأنه والتعميمات الصــــــادرة التنظيمية 
برامج العطاءات املوحدة، واالستمارات، وأدلة حتديد جمموعات املعلومات التفصيلية، واليت تشمل 

وتقاريره الســنوية. املشــتريات العمومية تقدمي العطاءات، وقرارات جملس العملية لدلة األاألســعار، و
يف صــحيفة أنباء بوتســوانا اليومية، واجلريدة الرمسية، وعلى  نشــر إشــعارات العطاءات أســبوعيًاوُت

ف يف والتصــرُّجلس املشــتريات العمومية باللوائح التنظيمية ملموقع احلكومة الشــبكي، وذلك عمال 
  .٢٠٠٦لعام املالية  املوجودات

من قانون املجلس). وُتحدد  ٥٢وجيري املجلس عمليات مراجعة العطاءات والعقود واألداء (املادة 
شر من هذا القانون واللوائح  شكاوى اإلدارية يف الفصل العا ستعراض ال ضا إجراءات ا التنظيمية أي
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 ،لدى اللجنة املستقلة الستعراض الشكاوى االشتراءرات الفرعية. وجيوز للمتعاقدين الطعن يف قرا
املنشــــــأة مبوجب القانون املذكور، مع إمكانية إضــــــافية لالســــــتئناف يف املحاكم، مبا فيها حمكمة 

  بوتسوانا العليا.
دف هبيف بوتســـــوانا،  أمتتة إجراءات االشـــــتراء العموميالنظام املتكامل إلدارة املشـــــتريات  ويتيح

  العمومي وأداء اخلدمات. الشتراءاحتسني عمليات 
عن طريق املالية  املوجوداتوجيري اختيار وتعيني موظفي جملس املشتريات العمومية والتصرف يف 

اخلاصــة بتضــارب  لالشــتراطاتلمجلس أعضــاء اهليئة اإلدارية لالنظام املتكامل املذكور. وخيضــع 
من قانون املجلس). ومبوجب  ٨٨ملادة اللتزام باإلعالن عن احتمال تضــارب املصــاحل (اااملصــاحل و

لقوانني لالذين ال ميتثلون  املعنيني باملشــــــتريات وظفنياملة، جيوز إخضــــــاع وميقانون اخلدمة العم
  ي.املشتريات إلجراء تأديبالتنظيمية اخلاصة بلوائح الو

ــوانا على إجراءات اعتماد امليزانية الوطنية. ومن الناحية العملية،  ــتور بوتس تنهض وزارة وينص دس
  املالية والتنمية االقتصادية مبسؤولية تنسيق إعداد امليزانية السنوية وخطاب امليزانية.

وترد نصوص املساءلة يف إدارة املالية العامة يف نظام إدارة ومراقبة النفقات املالية، وذلك مبقتضى أحكام 
ية وال ملال هات واإلجراءات ا مة، والتوجي عا ية ال ملال ية لوائح قانون إدارة ا ظام التنظيم األخرى. وينظم ن

  امليزانية. املحاسبة وامليزنة احلكومية مركزيا مجيع املدفوعات والسجالت، مبا يف ذلك إعداد
 ؛املخاطرتقدير ويســـتند إعداد عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية للحســـابات يف بوتســـوانا إىل 

ــة وطنية بشــأن املخاطر ــياس خطة لتنفيذها على املدى املتوســط ووضــعت أيضــا  ،وقد وضــعت س
. وينشئ قانون املراجعة ٢٠١٧ة خالل عام وميوالطويل، وذلك بعد جتربتها يف ست منظمات عم

  نظاما ملعايري املراجعة والرقابة ذات الصلة. ٢٠١٢لعام  ١٥احلسابات العامة رقم 
    

    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     
يًا ــــــ : الرخاء للجميع، ميثل الوصــــــول إىل املعلومات إحدى أولويات ٢٠٣٦عام مع رؤية  متاش

بوتسوانا. وجيري تبادل املعلومات بشأن مكافحة الفساد باستخدام األساليب والوسائط اإلعالمية، 
  يف حني ُتوفر اإلجراءات اإلدارية من خالل األوامر العامة والتوجيهات احلكومية.

بل يف اجلريدة الرمسية، متاحة بصـــفة رئيســـية بشـــأن العمليات احلكومية  االطالع على املعلومات وســـُ
وصحيفة األنباء اليومية (وهي جريدة حكومية)، وصحيفة "هاسنارد" (اليت تنشرها احلكومة)، واإلذاعة 

 ).www.gov.bwالوطنية والتلفزيون وإدارة اخلدمات اإلذاعية، والبوابة اإللكترونية احلكومية (

ويف حني جتري مديرية مكافحة الفســاد واجلرائم االقتصــادية تقييمات ومراجعات ملخاطر الفســاد، 
وتوصي باإلصالحات اإلجرائية، فإن تقريرها االستراتيجي يستبني  يف النُظموحتدد مواطن الضعف 

ية، على غرار غياب أدوات قياس الفســاد وعدم كفاية البحوث بشــأن الفســاد. وتنشــر هذه املدير
األخرى، تقارير ســنوية تلخص العمليات اليت تقوم هبا. وينتظر اآلن إعداد مشــروع قانون  اهليئات

  الوصول إىل املعلومات.
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    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
يف البلد عدد من التدابري لتشـــــجيع املمارســـــات األخالقية يف األعمال التجارية وتعزيز التعاون  خذتُّا

ت مديرية مكافحة الفســــاد على ســــبيل املثال، أعدَّوالقطاع اخلاص من أجل مكافحة الفســــاد.   مع
مدونة قواعد السلوك للقطاع  ،مع رابطة األعمال التجارية يف بوتسوانا ، بالتعاونواجلرائم االقتصادية
اعد الســـلوك مدونة قواملالية  املوجوداتف يف جملس املشـــتريات العمومية والتصـــرُّ اخلاص، كما أعدَّ

ــــاد أيضــــا  مذكرة تفاهم مع رابطة األعمال التجارية على للمتعاقدين. ووقعت مديرية مكافحة الفس
هبدف تعزيز احلوكمة اجليدة للشــــركات وحتســــني  ٢٠١٥بوتســــوانا وجامعة بوتســــوانا يف عام   يف

ل تدريبية بشـــأن املديرية حلقات عم تنظِّماملعارف واملهارات يف جمال أخالقيات األعمال التجارية. و
مع ذلك، فإن تقارير ومكافحة الفســــاد يف قطاعات مثل البناء وتكنولوجيا املعلومات واملشــــتريات. 

  الفساد. املسؤولني تشري إىل عدم كفاية مشاركة هيئات القطاع اخلاص يف برامج مكافحة
عدد من القوانني اليت  ناك  خلاص، مبن فيهم تنظِّم وه طاع ا ــــــلوك املهنيني يف الق ــــــون س مارس امل

حو كميات مواد البناء. وُتقّيد املبادئ التوجيهية بشــأن االقانونيون واملهندســون واملحاســبون ومســَّ 
األنشطة اليت ميكن  ٢٠١٣يف عام مديرية إدارة سلك اخلدمة العمومية إعالن املصاحل اليت أصدرهتا 

  للموظفني العموميني السابقني القيام هبا يف القطاع اخلاص.
الفصل الرابع من قانون االستخبارات املالية لبوتسوانا على حفظ السجالت املالية، يف حني وينص 

ــبية وعمليات  ينص الفصــل الثالث عشــر من قانون الشــركات على مقتضــيات الســجالت املحاس
. وحيدد هذان القانونان اجلزاءات املفروضــة عن املعلومات مراجعة احلســابات وإفصــاح الشــركات

يف الســجل التجاري أو اليت تتخلف عن مســك الدفاتر واملحاســبة  تتســجَّلاليت ال على الشــركات 
ســليم. كما تنطبق عليها أحكام القانون اجلنائي بشــأن جرائم التزوير وتزييف املســتندات  على حنو

واالحتيال واملحاسبات املزورة. وينظم معهد بوتسوانا للمحاسبني القانونيني أنشطة املحاسبني، يف 
  دد سلطة بوتسوانا للمراقبة املحاسبية معايري املراجعة احلسابية واملالية.حني حت
اقتطاع املصــــروفات من الضــــريبة "تكبد تلك  يســــتلزمجب قانون ضــــريبة الدخل يف بوتســــوانا، ومبو

 هذا القانون ولكن ال). ٣٩" من أجل توليد الدخل (املادة وبالضــــــرورة كليًّا وحصــــــريًّااملصــــــروفات 
  الرشاوى. عدم إمكانية اقتطاع املصروفات غري القانونية مثل ينص حتديدًا علىت ذات الصلة التشريعا  الو
    

    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     
املصـــارف اص باخلالرقايب واإلشـــراف لتنظيم لاختذت بوتســـوانا خطوات حنو إرســـاء نظام داخلي 

اهلامة يف اإلطار القانوين  ورمن جوانب القصواملؤسسات املالية غري املصرفية. مع ذلك، هناك عدد 
زالت الســــلطات بصــــدد معاجلتها. وبصــــفة خاصــــة، هناك يف قانون  ، واليت ماالرقايب والتنظيمي

رئيسية ناشئة عن غياب املتطلبات املستندة  ورجوانب قصولوائحها التنظيمية االستخبارات املالية 
ملكية تلك مسألة حتديد  وروتشمل جوانب القص ضيق نطاق االلتزامات.عن ملخاطر وإىل تقدير ا

املنتفع الفعلي (مبا يشــمل األشــخاص واهليئات املشــاركة يف تشــكيل وتســجيل األشــخاص هوية و
واألشــــخاص االعتباريني والتحويالت اإللكترونية عرب احلدود)، واحلرص الواجب بشــــأن الزبائن، 

وإجراء األعمال املصـــرفية باملراســـلة ، وحفظ الســـجالت، بســـبب مناصـــبهم ســـياســـيًّا ملعرَّضـــنيا
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والتكنولوجيات اجلديدة. ويبدو أيضـــا أن اجلزاءات املفروضـــة مبوجب قانون االســـتخبارات املالية 
مي خدمات التحويالت ص على حنو مناســـب مقدِّضـــعيفة. وما زال يتعني على بوتســـوانا أن ترخِّ

ع. وقد اعتمدت بوتســـــوانا (تعديال) لقانون امتثال هذا القطا ملزاولة هذا العمل، وأن تراقباملالية 
  املذكورة أعاله. ور، هبدف معاجلة جوانب القص٢٠١٨االستخبارات املالية يف حزيران/يونيه 

قائمة األطراف املحددين (املؤسسات التنظيمية ع قانون االستخبارات املالية ولوائحه ويف حني وسَّ 
)، فإن التوعية بشــــأن هذه املتطلبات ضــــعيفة كما يبدو. املالية واملنشــــآت واملهن غري املالية املعينة

ــــــراف علىزال يتعني  وما غ مجيع اهليئات ال تبلِّو ،قطاع املنشــــــآت واملهن غري املالية املعينة اإلش
املعامالت املشــــبوهة. وينبغي أيضــــا توضــــيح متطلبات اإلبالغ عن  للتنظيم الرقايب عناخلاضــــعة 

  املصارف. املعامالت املشبوهة املفروضة على
وتعمل وكالة االستخبارات املالية مبثابة املركز الوطين املسؤول عن تلقي وحتليل ونشر التقارير عن 

لة بســــــلطة التعاون وعقد االتفاقات وتبادل املعلومات مع اهليئات املعامالت املشــــــبوهة، وهي خموَّ
مؤســســات املالية غري املصــرفية التحقيقية والرقابية ذات الصــلة. ويف حني تتوىل الســلطة التنظيمية لل

سؤولية اإل سؤولة عن م سلطات الرقابية امل ضح لل شراف على هذه املؤسسات، ال يوجد حتديد وا
. وذلك عالوة على أن املشـــرفني ال يطبقون هنجا املعينةشـــراف على املنشـــآت واملهن غري املالية إلا

  للمخاطر أثناء تنفيذ عمليات التفتيش.إىل تقدير مستندا 
الســياســة العامة والتنســيق الوطين يف هذا املجال عن ه توجُّود وزارة املالية والتنمية االقتصــادية وتق

  طريق جلنة التنسيق الوطنية املتعددة الوكاالت واملعنية باالستخبارات املالية.
تقييما وطنيا ملخاطر غســل األموال، أفضــى إىل إعداد تقرير  ٢٠١٧وقد أكملت بوتســوانا يف عام 

ييم وخطة العمل بشــــــأن مكافحة غســــــل األموال ومتويل اإلرهاب (وما زال ينتظر وضــــــع التق
ملخاطر يف تنفيذ أنشـــطة مكافحة غســـل لتقدير ااســـتراتيجية وطنية). وال يطبق حاليا هنج مســـتند 

  ملخاطر.ا إىل تقدير األموال ومتويل اإلرهاب، مبا يف ذلك املراقبة املستندة
ولوائحه  ٢٠١٨ة بشــــــأن القانون اخلاص بعائدات اجلرمية وأدواهتا لعام ومثة جهود تبذل اآلن للتوعي

وكذلك التوعية بشــأن التعديالت األخرية اليت ُأدخلت على نظام مكافحة غســل األموال، التنظيمية، 
  باإلضافة إىل توفري التدريب.

خاطر غسل األموال مل التعرضشديدة دت املعامالت النقدية غري القانونية عرب احلدود باعتبارها دُِّحقد و
يف بوتســــوانا. وجيري تنظيم احلركة النقدية والصــــكوك القابلة للتداول لصــــاحل حاملها مبوجب قانون 

يف بوتســوانا بســجالت دائرة اخلدمات املوحدة لضــريبة الدخل االســتخبارات املالية، كما جيري إبالغ 
كام قانون السلطة التنظيمية للمؤسسات املالية بوال. وتعترب أح ١٠  ٠٠٠ املعامالت اليت تتجاوز قيمتها

، كان البلد الزيارة القطريةغري املصــرفية ذات أمهية أيضــا للمؤســســات املالية غري املصــرفية. ويف وقت 
  ينفذ أيضا، على سبيل التجربة، نظاما لإلبالغ اإللكتروين.
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    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٢  
  )).٢( ٥الفساد (املادة نشاء جلان منع إ  •  
ة من ومية وميثاق اخلدمة العموميمجية مكافحة الفســـاد يف اخلدمة العأطر حمددة الســـتراتي  •  

  )).١( ٨واألمانة واملسؤولية يف أوساط املوظفني العموميني (املادة  نـزاهةأجل تعزيز ال
املوقع الشبكي ملجلس  اجلهود الرامية إلنشاء نظام االشتراء اإللكتروين املتكامل، فضال عن  •  

الذي يوفر توجيهات تفصــــــيلية املالية  املوجوداتاملشــــــتريات العمومية والتصــــــرف يف 
  )).١( ٩ومعلومات راهنة (املادة 

ضائية، من أجل تعزيز  •   سجالت الق سوانا إلدارة ال صاف نظام بوت شفافية يف توزيع  اإلن وال
  )).١( ١١القضايا (املادة 

    
    تواجه التنفيذالتحديات اليت   -٣-٢  

  توَصى بوتسوانا مبا يلي:
من أجل اعتماد وتنفيذ مشــروع الســياســة الوطنية ملكافحة الفســاد،  ملموســةاختاذ تدابري   •  

ـــؤوليات، وحتديد األطر   مبا يف ذلك عن طريق إعداد خطط العمل التنفيذية وتوضـــيح املس
ملعنيني، العموميون منهم الزمنية واملوارد الالزمة، بالتشـــاور مع مجيع أصـــحاب املصـــلحة ا

 التنســـيق املناســـب، واملراقبة، فضـــال عن ريوغري العموميني؛ وينبغي االهتمام بضـــمان توف
التوعية وختصـــيص موارد كافية؛ وحتديد إطار للرصـــد والتقييم، مبا يف ذلك اقتراح إنشـــاء 

  .))١( ٥جلنة وطنية جديدة ملكافحة الفساد (املادة 
والتعاون بني الوكاالت والتعاون يف تنفيذ ســـــياســـــات وتدابري مواصـــــلة تعزيز التنســـــيق   •  

والتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني العموميني االخنراط يف التواصل مكافحة الفساد؛ و
  )).١( ٥وغري العموميني من أجل ضمان مشاركتهم يف جهود مكافحة الفساد (املادة 

نفذها مديرية مكافحة الفســــاد واجلرائم مواصــــلة تقييم فعالية أنشــــطة منع الفســــاد اليت ت  •  
ـــيما يف املجاالت املحددة ذات األولوية، بغية  ـــســـات األخرى، وال س االقتصـــادية واملؤس

  )).٢( ٥تعزيز فعالية تلك األنشطة وأثرها (املادة 
اختاذ اخلطوات الالزمة لتعزيز اســـــتقالل مديرية مكافحة الفســـــاد واجلرائم االقتصـــــادية،   •  

التوصـــــيات املقدمة يف دورة االســـــتعراض األوىل ب العنايةومواردها وعملياهتا، من خالل 
التفاصــيل بشــأن مدة خدمة املدير العام يف القانون أو اللوائح  يف ذلك تبيانمبا لبوتســوانا، 

  )).٢( ٦ملادة (االتنظيمية 
مواصلة االستثمار يف بناء القدرات، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل، وبرامج التبادل   •  

  )).٢( ٦(املادة  املتَّبعةاملمارسات  خبصوص أفضلواملقارنة مع البلدان األخرى 
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هبدف تناوب يف العمل التنقالت العامة بشــأن ســياســة الشــروع ملوضــع الصــيغة النهائية   •  
والنظر يف اعتماد نظام رمسي أفضـــل تنظيما وإصـــدار هذه الســـياســـة، ملوظفني العموميني ا

  )).١( ٧ناوهبم (املادة تالختيار املوظفني العموميني للمناصب املعرضة للفساد وتدريبهم و
شـــؤون تضـــارب مصـــاحل املرشـــحني لشـــغل الرقايب للتنظيم لالنظر يف اعتماد تشـــريعات   •  

وتعديل التشـــريعات من أجل توســـيع تعريف تضـــارب املصـــاحل يف الوظائف االنتخابية؛ 
خمتلف القوانني، مبا يف ذلك القانون اخلاص بالفساد واجلرائم االقتصادية والقانون اجلنائي، 

  )).٤( ٧) و٢( ٧باالستناد إىل أفضل املمارسات الدولية (املادة 
ويل األحزاب السياسية، مبا يف ذلك مت بشأن النظر يف اعتماد تدابري تشريعية وإدارية مناسبة  •  

  )).٣( ٧الرصد واملراقبة (املادة 
  )).٤( ٧إنشاء آلية لتعزيز استراتيجية مكافحة الفساد يف اخلدمة العمومية (املادة   •  
(مبن فيهم أعضـــــاء عن املعلومات إفصـــــاح املوظفني العموميني بشـــــأن م فعالة اعتماد نُظ  •  

واهلدايا، باإلضــافة إىل  املوجودات املاليةارب املصــاحل، واجلهاز القضــائي) فيما يتعلق بتضــ
باالســتناد إىل أفضــل املمارســات  تحقق من عدم االمتثال وفرض اجلزاءاتللم وآليات نُظ

  )).٦-٥( ٨) و٤( ٧، وتوفري التوجيه للموظفني هبذا الشأن (املادتان الدولية
وتنفيذ املدونة التأديبية ملديرية مكافحة اعتماد مدونة القواعد األخالقية للخدمة العمومية،   •  

  )).٦-١( ٨الفساد واجلرائم االقتصادية (املادة 
ضح ُي  •   صلة بذل اجلهود من أجل تنفيذ نظام حمدد وا ساس مركزي لتحليل وضَ موا ع على أ

إىل تقدير املخاطر وإدارهتا، وختصيص موارد كافية إلجراءات مراجعة احلسابات باالستناد 
  )).٢( ٩دريب املوظفني املعنيني بإعداد امليزانيات وإدارة النفقات (املادة ملخاطر، وتا

  ).١٠اختاذ اخلطوات الالزمة العتماد قانون احلصول على املعلومات (املادة   •  
البحوث واالستثمار يف استحداث أدوات ونظم قياس الفساد وحتليل ب االضطالعمواصلة   •  

  ).١٠بثقة عن عمليات مراجعة احلسابات (املادة  تدابري تنفيذ التوصيات املنريأثت
مواصــــلة االســــتثمار يف تطوير اخلربات واملهارات املتخصــــصــــة لدى موظفي النيابة العامة   •  

وأعضـــاء اجلهاز القضـــائي يف جمال مكافحة الفســـاد واســـترداد املوجودات، والنظر يف تنفيذ 
  ).١١(املادة  نـزاهةدريب يف جمال الدورات تدريبية ملوظفي اجلهاز القضائي، مبا يف ذلك الت

النظر يف إجراء التعديالت القانونية الالزمة لضـــــمان اســـــتقالل وظيفة مدير النيابة العامة،   •  
  )).٢( ١١تأديبه (املادة  اتإجراءتنحيته و اتيشمل توضيح إجراء  مبا

  .))٢( ١٢توطيد التعاون مع القطاع اخلاص من أجل منع الفساد ومكافحته (املادة   •  
 ،تعديل التشـــــريعات من أجل احلظر الواضـــــح إلمكانية اقتطاع النفقات غري املشـــــروعة  •  

  )).٤( ١٢من الضرائب (املادة  ،الرشاوى مثل
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النظر يف تعزيز التعاون على مكافحة الفســاد بني مديرية مكافحة الفســاد واجلرائم االقتصــادية   •  
فيــذ القــانون اخلـاص بـاإلبالغ عن األنشــــــطـة واملجتمع املـدين؛ واختـاذ اخلطوات الالزمـة لتن

ستمرار   غري صلة من أجل حتقيق هذا الغرض؛ والتوعية با صدار التعليمات ذات ال شروعة وإ امل
  ).١٣بشأن الفساد وقنوات إبالغ السلطات املعنية (املادة 

، وضـــــمان اســـــتخدام مجيع ٢٠١٧تنفيذ نتائج التقييم الوطين للمخاطر الذي أجري يف عام   •  
راقبني لنتائج التقييم يف ســــــبيل تعزيز فهم املخاطر اليت تتعرض هلا اهليئات اخلاضــــــعة للوائح امل

ملخاطر على حنو متناسب مع املخاطر املحددة. لتقدير االتنظيمية وتطبيق األطر الرقابية املستندة 
ملخاطر واالمتثال إىل تقدير اوينبغي إلزام اهليئات اخلاضعة للوائح التنظيمية بتطبيق النهج املستند 

ملتطلبات احلرص الواجب بشــــــأن الزبائن، مبا يتناســــــب مع خصــــــائص املخاطر املحددة. 
ــــســــات املالية   وينبغي ــــيع نطاق التزامات مكافحة غســــل األموال بشــــمول مجيع املؤس توس

ــــــآت واملهن غري املالية املعيَّ مو خدمات التحويالت املالية. وينبغي نة، مبا يف ذلك مقدِّواملنش
للهيئات الرقابية أن تفرض جزاءات عدم االمتثال على اهليئات اخلاضــــــعة للوائحها التنظيمية. 
وينبغي مواصــــلة االســــترشــــاد بنتائج التقييم الوطين للمخاطر يف إعداد االســــتراتيجية الوطنية 

  (أ)). )١( ١٤ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب (املادة 
يف التزامات مكافحة غسل األموال  ورلية ملعاجلة جوانب القصتعديل قانون االستخبارات املا  •  

ملخاطر لتنفيذ تلك االلتزامات، وتوفري املزيد إىل تقدير اســتند يومتويل اإلرهاب، وتوفري هنج 
  (أ)). )١( ١٤من تدابري الردع واجلزاءات املتناسبة (املادة 

املالك املنتفع واالحتفاظ بتلك حتديد املتطلبات القانونية للحصـــول على املعلومات بشـــأن   •  
 ســياســيًّا ملعرَّضــنيااألشــخاص واملعلومات، وال ســيما فيما يتعلق باألشــخاص االعتباريني 

  )). ١( ٥٢(أ) و )١( ١٤(املادتان بسبب منصبهم 
ـــــــأن القــانون اخلــاص بعــائــدات اجلرميــة وأدواهتــا، وقــانون   •   مواصــــــلــة جهود التوعيــة بش

ولوائحه التنظيمية، وبالتعديالت األخرية اليت أجريت بناًء على التقييم االســتخبارات املالية 
  (أ)). )١( ١٤الوطين للمخاطر عرب القطاع املايل (املادة 

من أجل توضــيح متطلبات قيام املصــارف التنظيمية تعديل قانون االســتخبارات املالية ولوائحه   •  
ملشـــرفة على املنشـــآت واملهن غري املالية باإلبالغ عن املعامالت املشـــبوهة وحتديد الســـلطات ا

 ١٤ (املادة "إيغمونت"نة؛ ووضع الصيغة النهائية لتطبيق طلب االنضمام لعضوية جمموعة املعيَّ
  (ب)). )١(

يف بوتســـوانا من أجل دائرة اخلدمات املوحدة لضـــريبة الدخل مواصـــلة اجلهود اليت تبذهلا   •  
احلدود، مبا يف ذلك فرض اجلزاءات املناســبة على عرب عن املعلومات تنفيذ نظام اإلفصــاح 

  )).٢( ١٤عدم االمتثال ونشر نظام التحويالت اإللكترونية (املادة 
ــــــد امتثال هذا اعتماد التدابري الرامية لتســــــجيل مقدِّ  •   مي خدمات التحويالت املالية ورص

يف  ورقصــــالقطاع ملتطلبات مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب؛ ومعاجلة جوانب ال
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قانون  عديل  مبا يف ذلك ت حلدود،  ية عرب ا بالتحويالت اإللكترون قانوين املتعلق  اإلطار ال
  )).٣( ١٤االستخبارات املالية (املادة 

مواصـــــلة تعزيز قدرات وكالة االســـــتخبارات املالية يف جمايل املوارد البشـــــرية والعمليات   •  
  )).٥( ١٤  (املادة

    
    املساعدة التقنية، اليت حددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقيةاالحتياجات من   -٤-٢  

  أشارت بوتسوانا إىل احتياجها للمساعدة التقنية يف املجاالت التالية:
  ).٥املساعدة التشريعية، والتنسيق بني الوكاالت (املادة   •  
  ).٦بناء املؤسسات، وتيسري التعاون الدويل (املادة   •  
  ).٧واهلدايا، والتحقق منها (املادة  ملوجوداتالنات املصاحل واضع إجراءات تلقي إعو    •  
  )).٢( ٩التدريب على عمليات مراجعة احلسابات على أساس املخاطر (املادة   •  
ر وطين للفساد  نتائج عمليات مراجعة احلسابات؛ ووضع مؤشِّ ريأثتضع مؤشرات لتقييم و  •  

  ).١٠(املادة 
  ).١١وجهاز النيابة العامة (املادة بناء قدرات اجلهاز القضائي   •  
  ).١٣إشراك املجتمع يف حماربة الفساد (املادة املتبعة يف املمارسات أفضل   •  
  ).١٤بناء قدرات وكالة االستخبارات املالية (املادة   •  

    
    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
    )٥٩و ٥٦و ٥١حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد     

معها ترتيبات لتبادل  اتُّخذتيقتصـــر توفري بوتســـوانا للمســـاعدة القانونية املتبادلة على الدول اليت 
املســائل اجلنائية). ومل ُتحدد من قانون املســاعدة املتبادلة يف  ٣املســاعدة يف املســائل اجلنائية (املادة 

لدان املعيَّ هدة مع الب عدم وجود معا حال  قانون. ويف  هذا ال نة، توفر حىت اآلن أي دول مبوجب 
، أو على أســاس املعاهدات املتعددة األطراف، بشــرط أن تكون ٣للمادة  بوتســوانا املســاعدة وفقًا

لت عملية إدراج أحكام املعاهدة يف أحكام تلك املعاهدات مدرجة يف التشـــريعات الوطنية. وما زا
  التشريعات املحلية مستمرة.

سوانا التعديالت املقترحة على قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية  جل من أوقد نشرت بوت
يف التقييم املتبادل الذي نفذه فريق شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي  املستبانة تدارك مواطن القصور

املعين مبكافحة غسل األموال. وصيغت التعديالت ذات الصلة على القانون اخلاص بعائدات اجلرمية 
يتيح تعديل ثاين هذين القانونني وف وأدواهتا والقانون اخلاص بالفســـاد واجلرائم االقتصـــادية (وســـ
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دون تقدمي طلب هبذا الشـــأن).  من الفســـاد واجلرائم االقتصـــادية تبادل املعلومات ملديرية مكافحة
  ولكنها مل ُتشمل باالستعراض. ٢٠١٨ت التعديالت يف الربملان أثناء جلسته يف متوز/يوليه قرَُّأقد و

  أي طلب للتعاون الدويل بشأن استرداد املوجودات. وبوتسوانا مل ترفض قطٌّ
من فريق شــرق أفريقيا واجلنوب األفريقي املعين مبكافحة غســل األموال وبوتســوانا عضــو يف كل 

وشــبكة اجلنوب األفريقي املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات واملنظمة الدولية للشــرطة 
نتربول). وتشــــــارك بوتســــــوانا أيضــــــا يف برامج يديرها مكتب األمم املتحدة املعين إلاجلنائية (ا

مية  خدرات واجلر قة التشـــــــارك ببامل ــــــترداد املوجودات املســــــرو لدويل الس نك ا بادرة الب مع م
شمل قنوات التعاون األخرى اجلماعة   (مبادرة ستار) والرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفساد. وت

  اإلمنائية للجنوب األفريقي وحمفل اجلنوب األفريقي ملكافحة الفساد واالحتاد األفريقي والكومنولث.
يف إطار منظمة التعاون اإلقليمي بني رؤســــــاء الشــــــرطة يف  املعلومات تلقائيًا مكن تبادلمن املو

ــــــترداد إلاجلنوب األفريقي وا كة اجلنوب األفريقي املشــــــتركة بني الوكاالت الس ــــــب نتربول وش
  ) من قانون االستخبارات املالية.٣( ٣١املوجودات، وكذلك مبوجب املادة 

بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف املسائل اجلنائية،  قت بوتسوانا على عدة صكوك دوليةدَّوقد ص
ر منها بصـــفة خاصـــة بروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب ذَكأو انضـــمت إىل تلك الصـــكوك، وُي

على أي معاهدة ثنائية بشــأن تبادل  توقِّعمل لكنها األفريقي وخمطط الكومنولث (خمطط هراري). و
  املساعدة القانونية.

    
وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية منع     

    )٥٨و ٥٢  (املادتان
ــــــتخبارات املالية واللوائح التنظيمية ذات الصــــــلة األطراف املعنيني  ١٠م املادة ُتلِز من قانون االس

بالتحقق من هوية زبائنهم. وال توجد يف بوتســــوانا يف الوقت الراهن متطلبات تلزم بتحديد املالك 
يما يتعلق بالصناديق الستخبارات املالية فل التنظيميةلوائح المن  ٩التنظيمية املنتفع، باستثناء الالئحة 

على تعزيز احلرص الواجب أو لوائحها التنظيمية االســتئمانية. وال ينص قانون االســتخبارات املالية 
  .بسبب مناصبهم سياسيًّا ملعرَّضنيااألشخاص بشأن 

التزامات  تنص علىالتنظيمية  ها) ولوائح١٥و ١٢و ١١قانون االستخبارات املالية (املواد أن ع مو
  ملعّينة حبفظ السجالت، فإن تلك االلتزامات ال تنطبق على املالكني املنتفعني.األطراف ا

وال يوجد يف بوتســوانا قانون حمدد حيظر إنشــاء أو وجود "مصــارف صــورية" أو عالقات مصــرفية 
  باملراسلة مع الكيانات ذات الصلة.

لعموميني. كما ال يوجد للموظفني ا ةاملالي قرار بالذمةوليســت هناك يف بوتســوانا أحكام بشــأن اإل
  شرط يلزم هؤالء املوظفني باإلبالغ عن حساباهتم املالية األجنبية وباالحتفاظ بالسجالت املناسبة.
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جمال   تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف    
    )٥٥و ٥٤و ٥٣(املواد املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة 

ـــــمح لدول أخرى أن ترفع يف  ـــــوانا أحكام تس إجراءات مدنية  دعاوىحماكمها ال توجد يف بوتس
  سبت بارتكاب جرمية.للتثبت من احلق يف ممتلكات أو من ملكية ممتلكات اكُت

شــــــخص" تعريف "البمن قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية، عند قراءهتا باالقتران  ٣١٦املادة  وفروت
لدولة طرف  يستند إليه القضاء لكي حيكم بأن يدفع املتهم تعويضًا الوارد يف القانون اجلنائي، أساسًا

ضرر.  صاهبا  سلِّ غري أنأخرى أ شرعي  م حتديدًاالقانون ال ي صفتها املالك ال حبقوق الدول األجنبية ب
  للعائدات املصادرة أو املطالب الرئيسي بتلك العائدات.

) من قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية على إنفاذ أوامر التقييد األجنبية فيما ٢( ٢٩وتنص املادة 
، بالرجوع إىل التعريف الوارد يف القانون اخلاص بعائدات ٢املادة  تعرِّفهاخيص "اجلرائم اخلطرية" (اليت 

ـــــنتني،  ٢ ٠٠٠عن اجلرمية وأدواهتا، بأهنا اجلرائم اليت ُيعاقب عليها بغرامة ال تقل  بوال أو باحلبس ملدة س
أيضــــا طلبات  ٣١أو كليهما). ويتم اإلجراء بتســــجيل األمر بواســــطة املحكمة العليا. كما جتيز املادة 

املوافقة على إصــــدار أمر تقييدي، مبوجب أحكام القانون اخلاص بعائدات اجلرمية وأدواهتا (وينطبق احلّد 
ومن شأن القانون املعّدل للقانون اخلاص بعائدات اجلرمية وأدواهتا أن  األدىن نفسه على اجلرائم اخلطرية).

  اجلرائم املثبتة مبوجب هذه االتفاقية. شمولخيفض احلد األدىن للجرائم اخلطرية، وذلك ل
من قانون  ٢٤أيام (املادة  ١٠د احلسابات واملعامالت لغاية وميكن لوكالة االستخبارات املالية أن جتمِّ

ـــتخبارا ت املالية)، وميكن متديد الفترة مبوجب أمر قضـــائي ريثما يصـــدر قرار املحكمة النهائي. االس
ــــــاعدة املتبادلة  ٣٢-٣٠و ١٢وجيوز طلب تدابري مؤقتة أخرى مبوجب أحكام املواد  من قانون املس

  املسائل اجلنائية.  يف
)، وأوامر ١١وينص القانون اخلاص بعائدات اجلرمية وأدواهتا على إصــدار أوامر العقوبات املدنية (املادة 

  إدانة. االستناد إىل دون)، وذلك من ٣) وأوامر الغرامات املالية (املادة ٢٥املصادرة املدنية (املادة 
ـــاعدة امل ـــائل اجلنائية، ومل ترد حىت اآلن طلبات باملصـــادرة مبوجب أحكام قانون املس تبادلة يف املس

توجد قضــــــايا أمرت فيها املحاكم بإنفاذ أوامر مصــــــادرة أجنبية. ومجيع الطلبات اليت تلقتها  وال
سوانا أيًا سوانا تتعلق بتقييد امللكية، ومل ترفض بوت سوانا  بوت سلطات بوت شاور  منها حىت اآلن. وتت

  أن ترفض املساعدة. مع الدول املطالبة على سبيل املمارسة املعتادة قبل
من القانون اخلاص بعائدات اجلرمية  ٦٨و ٤٦ويعاجل موضــــــوع احلفاظ على املمتلكات يف املادتني 

من قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية. وجيري اآلن استعراض خطوات تعزيز احلفاظ  ٥٨واملادة  أدواهتاو
  لقانون اخلاص بعائدات اجلرمية وأدواهتا.على املوجودات ريثما تتم مصادرهتا بواسطة القانون املعدل ل

    
    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     

ميكن للســلطات املختصــة يف بوتســوانا إرجاع املمتلكات املصــادرة، بناء على الطلبات املقدمة من دول 
ــــتناد إىل أحكام قانون اإلجراءات واألدلة اجلنائية يف القضــــايا اليت  تنطوي على أطراف أخرى، وباالس

قانون املســاعدة املتبادلة يف املســائل اجلنائية ال يتضــمن لكن جرائم الســرقة وتلقي املمتلكات املســروقة. 
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أحكاما تتناول إرجاع املمتلكات املحجوزة أو املصـــادرة. ومن شـــأن القانون املعّدل لقانون املســـاعدة 
املصادرة مع بلدان أجنبية وإرجاع تلك املمتلكات املتبادلة يف املسائل اجلنائية أن جييز تقاسم املمتلكات 

  إىل بلدان أخرى.
ومبوجب أحكام القانون اخلاص بعائدات اجلرمية وأدواهتا، ُتحتجز املمتلكات املصـــــادرة ملصـــــلحة 

تان  ملاد مة (ا ــــــي)). وال ت١( ٢٢) و١( ١٩احلكو مًا رس تدابري التزا لك ال بإرجاع املوجودات  ت
  االتفاقية، وال تشري إىل إرجاع املمتلكات إىل الدولة الطالبة.والتصرف فيها وفقا ألحكام 

والقانون ال ينص على أي التزام بإرجاع املوجودات والتصــــــرف فيها وفقا ألحكام االتفاقية يف 
وال يف احلاالت اليت تنطوي  ،حاالت اختالس األموال العمومية أو غسل األموال العمومية املختلسة

  وجب هذه االتفاقية.على عائدات اجلرائم مب
 ذات الصلةأو ممارسة متبعة بشأن مسألة التكاليف عامة وليس هناك يف بوتسوانا قانون وال سياسة 

  باسترداد املوجودات.
  ومل تربم بوتسوانا أي اتفاقات أو ترتيبات بشأن تقاسم املوجودات.

    
    التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٢-٣  

  توَصى بوتسوانا مبا يلي:
اعتماد التعديالت املقترحة على قانون املســــــاعدة املتبادلة يف املســــــائل اجلنائية والقانون اخلاص   •  

)، هبدف تعزيز تناسب ٣( ٥٧باملالحظات املقدمة يف إطار املادة  بعائدات اجلرمية وأدواهتا، رهنًا
  .))٣( ٥٧و ٥١ تشريعاهتا مع متطلبات االتفاقية وحتقيق االتساق بني التشريعات (املادتان

النظر يف توسيع نطاق انطباق قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية ليشمل أيضا تلك   •  
  ).٥١الدول اليت مل تربم معها ترتيبات بشأن مكافحة غسل األموال (املادة 

مواصـــلة االســـتثمار يف بناء القدرات من أجل تنمية خربات ومهارات متخصـــصـــة لدى   •  
لعامة واجلهاز القضائي يف جمال تبادل املساعدة القانونية يف املسائل اجلنائية، أعضاء النيابة ا

  ).٥١وكذلك يف حجز املوجودات واستردادها (املادة 
يف  ، مبا٥٢ات الكائنة يف التشـــريعات من أجل حتقيق التنفيذ الكامل ملتطلبات املادة ثغرســـد ال  •  

خاص واهليئات اليت تشترك يف تشكيل وتسجيل ذلك حتديد املالكني املنتفعني (مبن فيهم األش
، وحفظ السجالت، بسبب مناصبهم سياسيًّاضني ملعرَّا األشخاصاألشخاص االعتباريني)، و

  .))٤-١( ٥٢واملادة  ١٤وإجراء العمليات املصرفية باملراسلة والتكنولوجيات اجلديدة (املادة 
يشـــمل  للموظفني العموميني مبا قرار بالذمة املاليةم فعالة لإلُظُناختاذ اخلطوات الالزمة العتماد   •  

نظم وآليات التحقق وفرض اجلزاءات على عدم االمتثال، باالســــتناد إىل أفضــــل املمارســــات 
تان  ملاد ية (ا لدول فة ))٥( ٥٢) و٥( ٨ا باإلضـــــــا باإلبالغ عن  إىل.  ماد التزام  النظر يف اعت

  )).٦( ٥٢احلسابات املالية األجنبية (املادة 
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لنص يف القانون على آليات االســــــترداد اليت تكفل لألطراف املتضــــــررة تثبيَت حقها يف ا  •  
الصفة القانونية اليت متكنها من رفع دعاوى  املمتلكات أو ملكيتها هلا، وذلك مبنحها صراحًة

(أ)). والنص يف القانون على آليات االســـــترداد لتثبيت  ٥٣مدنية يف املحاكم املحلية (املادة 
  (ج)). ٥٣الدول األطراف أو ملكيتها للعائدات املصادرة (املادة حق 

اعتماد التعديالت ذات الصلة على قانون املساعدة املتبادلة يف املسائل اجلنائية والقانون اخلاص   •  
ــادة ــدات اجلرميــة وأدواهتــا من أجــل خفض احلــد األدىن للجرائم اخلطرية (امل ــائ   ) ١( ٥٤  بع

  )).٢-١( ٥٥ادة ب) وامل-) (أ٢ب)، و(-(أ
 إىلاألوامر غري املســـتندة  كي يشـــملتعديل قانون املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائية ل  •  

  (ج)). )١( ٥٤إلدانة وإرجاع املوجودات (املادة ا
صلة تعزيز اآلليات اليت تكفل احلفاَظ على املمتلكات ريثما تتم مصادرهتا، مبا يف ذلك   •   موا

أحكام القانون اخلاص بعائدات اجلرمية وأدواهتا، والنظر يف اعتماد  من خالل تنفيذ وتعديل
  ) (ج)).٢( ٥٤مبادئ توجيهية شاملة بشأن إدارة املوجودات (املادة 

النظر يف تعديل قانون املســـاعدة املتبادلة يف املســـائل اجلنائية للســـماح بتوفري املســـاعدة يف   •  
صـــلة بذل اجلهود من أجل التنفيذ الكامل حال عدم وجود معاهدة أو لوائح تنظيمية وموا

  )).٦( ٥٥لالتفاقية (املادة 
  )).٨( ٥٥على إجراءات التشاور مع الدول الطالبة (املادة  ُيتَّبُعالنص يف القانون أو يف إجراء   •  
  ).٥٦مواصلة تعزيز التدابري الرامية إىل تبادل املعلومات التلقائي مع النظراء األجانب (املادة   •  
اختاذ التدابري الالزمة لتمكني إرجاع املمتلكات املصـــادرة، عند التصـــرف بناء على طلب   •  

  )).٢-١( ٥٧دولة طرف أخرى وفقا ألحكام االتفاقية (املادة 
النظر يف إعداد دليل بشـــــأن اســـــترداد املوجودات، مع التوجيهات العملية ذات الصـــــلة   •  

  )).٢-١( ٥٧  (املادة
إرجاع املمتلكات على النحو املحدَّد من لتمكني لاختاذ تدابري تشــــــريعية وتدابري أخرى   •  

  ) من االتفاقية.٣( ٥٧املادة  يف
  )).٤( ٥٧توضيح مسألة التكاليف يف سياق التنقيح اجلاري للتشريعات (املادة   •  
علية التعاون الدويل النظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف لتعزيز فا  •  

  ).٥٩على استرداد املوجودات (املادة 
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٣-٣  
  أشارت بوتسوانا إىل احتياجها إىل املساعدة التقنية يف املجاالت التالية:

  ).٥٥و ٥٤و ٥١ملديرية النيابة العامة (املواد بناء قدرات وحدة التعاون الدويل التابعة   •  
  ).٥٤و ٥١(املادتان  املتبعةاملمارسات أفضل تبادل   •  
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  ).٥٣بناء القدرات يف جمال انفاذ القانون واملقاضاة (املادة   •  
  ).٥٩و ٥٦تيسري التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون يف جمال انفاذ القانون (املادتان   •  
  ).٥٩و ٥٧(املادتان  بناء القدرات  •  

  


