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  الدورة الثامنة
  ٢٠١٩األول/ديسمرب  كانون ٢٠-١٦أبوظيب، 

  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢البند 
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  

      
  تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من اتفاقية األمم املتحدة   

      ملكافحة الفساد
      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة  

  ملخَّص   
ما اســُتبني يف الدورة الثانية آللية اســتعراض تنفيذ اتفاقية  وأهميتضــمَّن هذا التقرير أشــيع  

األمم املتحدة ملكافحة الفساد من معلومات عن التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة والتحديات 
  واملالحظات، مع التركيز على تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية.

 

 

 

  

__________ 
 *  CAC/COSP/2019/1.  
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    التقرير ونطاقه وهيكلهمقدِّمة  -أوًال  
ــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ٤٤و ٣٥وفقًا للفقرتني  -١ من اإلطار املرجعي آللية اس

ملكافحة الفســـاد، ُأعدَّ هذا التقرير املواضـــيعي من أجل جتميع أشـــيع وأنســـب ما ورد يف تقارير 
اجليدة والتحديات  االســــتعراضــــات الُقْطرية من معلومات عن التجارب الناجحة واملمارســــات

فريق اســتعراض التنفيذ لكي يســتند إليها يف  لتقدميها إىلواملالحظات، مرتَّبة حســب املواضــيع، 
  .عمله التحليلي

وحيتوي هذا التقرير املواضيعي على معلومات عن تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من  -٢
وهو . الدول األطراف املســـــتعَرضـــــة يف الدورة الثانية آللية اســـــتعراض التنفيذ من جانباالتفاقية 

وتقارير االستعراضات القطرية  السبع والعشرينيستند إىل املعلومات الواردة يف اخلالصات الوافية 
ـــــيكة اإلجنازأو  املنجزة ـــــياغة هذا التقرير وقَت الوش ويركز التقرير على االجتاهات القائمة يف . ص

وأشـــكاًال توضـــح أشـــيع التحديات  ونصـــوصـــًا مؤطَّرةفيذ ويورد أمثلة له، ويتضـــمن جداول التن
مع تلك املســتبانة يف  بعيدوتتوافق االجتاهات املســتبانة يف هذا التقرير إىل حد . واملمارســات اجليدة

يدة البيانات اجلد حمدودية مقدارالتقرير املواضــــيعي الســــابق، ويعزى ذلك جزئيًا على األرجح إىل 
َدت يف هذا التقرير ذات الصــــلة قدإال أن االجتاهات اإلقليمية . املتاحة ومىت َتواَفر مزيد من . ُجســــِّ

والفوارق الســــائدة البيانات من االســــتعراضــــات القطرية املنجزة، ســــيوَرد حتليل أمشل لالجتاهات 
  قليمية.اإل تضافااإلالدقيقة يف اإلصدارات املقبلة للتقارير املواضيعية و

ستند هذا  -٣ ونظرًا للصالت الوثيقة بني خمتلف مواد الفصول املوضوعية األربعة لالتفاقية، ي
التقرير إىل التقريرين املواضـــــيعيني الســـــابقني عن تنفيذ الفصـــــلني الثالث والرابع، اللذين كانا قيد 

اخلالصـــات  ويتبع هيكل هذا التقرير هيكَل. االســـتعراض يف الدورة األوىل آللية اســـتعراض التنفيذ
  .شكل جمموعاتبعض املواد واملواضيع املترابطة ارتباطًا وثيقًا يف  تناولي ، إذالوافية

    
  مالحظات عامة بشأن التحديات القائمة واملمارسات اجليدة  -ثانيًا

    يف تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
ألشــيع التحديات القائمة واملمارســات اجليدة يف تنفيذ الفصــل يتضــمن هذا التقرير حتليًال  -٤

أدناه البلدان  الواردان ويتناول الشـــــكالن واجلدوالن. الثاين، مرتَّبًة حســـــب ترتيب مواد االتفاقية
  )١(السبعة والعشرين اخلاضعة للتحليل.

   

__________ 
 .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٠تستند البيانات املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إىل االستعراضات الُقطرية املنجزة حىت   )١(  
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   ١الشكل 
    االتفاقيةالتحدِّيات املستبانة يف تنفيذ الفصل الثاين من   

 
  

  ١اجلدول 
    تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية يفأشيع التحدِّيات   

 مادة االتفاقية
عدد الدول 

ُقدِّمت  اليت
 توصيات بشأهنا

عدد التوصيات 
  التنفيذ (مرتَّبة حسب مواد االتفاقية) املواَجهة يفأشيع التحدِّيات   الصادرة

ضعف تنسيق وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد؛ وحمدودية اتساق ومشول وفعالية السياسات   ٤١  ٢٤   ٥املادة 
ساد؛ وعدم وجود هيئات تنسيق؛ وعدم وجود تدابري ملنع الفساد؛ وعدم الوطنية ملكافحة الف

  نع الفساد ومكافحتهملتقييم الصكوك القانونية والتدابري اإلدارية 
عدم وجود هيئات وقائية خمصَّصة ملكافحة الفساد؛ وعدم كفاية املوارد املخصَّصة هليئات منع   ٣٥  ٢٢  ٦املادة 

االستقاللية القانونية والتشغيلية هليئات مكافحة الفساد اليت تضطلع مبهام الفساد؛ وعدم كفاية 
  وقائية؛ وضعف التنسيق بني خمتلف هيئات مكافحة الفساد

عدم وجود إجراءات مناسبة الختيار وتدريب أفراد لتويل املناصب العمومية اليت ُتعترب عرضة   ٨٠  ٢٦  ٧املادة 
ناصب؛ ونقص الشفافية يف استقدام املوظفني امل وملناوبتهم على تلك، للفساد بصفة خاصة

العموميني؛ وقصور املعايري املتعلقة بالترشيحات للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها؛ وعدم 
وجود تشريعات أو تدابري إدارية شاملة لتنظيم متويل الترشيحات لتويل املناصب املنتَخبة ومتويل 

  وضع ضوابط لهعدم وجود تشريعات أو آليات ملنع تضارب املصاحل أو األحزاب السياسية؛ و
عدم وجود مدوَّنات لقواعد سلوك املوظفني العموميني، أو اقتصار تطبيقها على فئات معيَّنة من   ٦٨  ٢٤  ٨املادة 

العموميني املوظفني العموميني؛ وحمدودية قنوات اإلبالغ وتدابري احلماية املتاحة للموظفني 
لإلبالغ عن أفعال الفساد؛ وقصور التدابري املتعلقة مبنع تضارب املصاحل، مبا يف ذلك التدابري 

  املتعلقة باألنشطة اخلارجية واألعمال الثانوية وإقرارات الذمة املالية وقبول اهلدايا
عدم فعالية نظم املراجعة والطعن الوطنية يف شؤون االشتراء العمومي؛ وقصور طرائق اختيار   ٥٦  ٢٢  ٩املادة 

تدريبهم؛ وعدم إلزام موظفي املشتريات باإلفصاح عن  ونقصوفرز موظفي املشتريات 
مصاحلهم، ال سيما يف املشتريات العمومية، وعن موجوداهتم؛ وعدم استخدام تكنولوجيا 
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5المادة  6المادة  7المادة  8المادة  9المادة  10المادة  11المادة  12المادة  13المادة  14المادة 

َمت توصيات بشأنها عدد الدول التي قّدِ  عدد الدول اليت ُقدِّمت توصيات بشأهنا عدد التوصياتعدد التوصيات
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 مادة االتفاقية
عدد الدول 

ُقدِّمت  اليت
 توصيات بشأهنا

عدد التوصيات 
  التنفيذ (مرتَّبة حسب مواد االتفاقية) املواَجهة يفأشيع التحدِّيات   الصادرة

يف تعزيز فعالية نظم االشتراء (االشتراء اإللكتروين)؛ وحمدودية الشفافية  املعلومات واالتصاالت
يف عملية اعتماد امليزانية؛ وانعدام أو حمدودية ُنظم إدارة املخاطر والرقابة الداخلية يف جمال إدارة 
األموال العمومية؛ واحلاجة إىل تدعيم إجراءات مراجعة احلسابات من أجل حتسني اإلبالغ عن 

  رادات والنفقاتاإلي
عدم تواُفر تشريعات أو تدابري تنظم وصول الناس إىل املعلومات على حنو شامل، ووجود ثغرات   ٣٢  ١٨  ١٠املادة 

، وقصور تطبيقها؛ وَتَعقُّد من هذا القبيل تشريعات وتدابري وجوديف األطر القائمة، يف حال 
لوصول إىل املعلومات، ا وتعسُّر إجراءاتاإلجراءات اإلدارية املتعلقة بأداء اخلدمات العمومية؛ 

املعلومات املنشورة عن  نقصوعدم كفاية املبادرات االستباقية لتبادل املعلومات؛ وانعدام أو 
  خماطر الفساد يف اإلدارة العمومية

  زاهة يف جهاز النيابة العامةزاهة القضائية والنعدم كفاية التدابري املتَّخذة لتدعيم الن  ١٧  ١٣   ١١املادة 

حمدودية التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة؛ وعدم كفاية التدابري   ٧٧  ٢٣  ١٢املادة 
الرامية إىل منع تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عدم وجود قيود على نشاط املوظفني احلكوميني 

 منع إساءة السابقني يف الفترة الالحقة لترك اخلدمة، أو ضيق نطاق تلك القيود؛ وعدم كفاية تدابري
استخدام اإلجراءات املتعلقة باإلعانات والرخص اليت متنحها السلطات العمومية لألنشطة التجارية؛ 
وحمدودية أو عدم كفاية املعايري واإلجراءات، مثل مدونات قواعد السلوك، اليت هتدف إىل ضمان 

ال لتلك املعايري واإلجراءات؛ وعدم كفاية التدابري املتعلقة برصد االمتثالقطاع اخلاص نزاهة كيانات 
تعزيز سلوك يف جواز اقتطاع النفقات اليت متثِّل رشاوى أو املتكبَّدة  بشأن عدموعدم وجود تشريعات 

  فاسد من الوعاء الضرييب، أو عدم كفاية التشريعات املوجودة
حمدودية مشاركة املجتمع املدين يف منع الفساد ومكافحته، ألسباب منها عدم تنفيذ القوانني   ٢٣  ١٥  ١٣املادة 

واإلجراءات ذات الصلة أو عدم كفاية تنفيذها، وحمدودية محالت التوعية بشأن الفساد؛ وعدم 
ذة أو احلكومية املعنية واملجتمع املدين؛ وعدم كفاية التدابري املتَّخ األجهزةكفاية التعاون بني 

  اآلليات املوجودة لإلبالغ عن الفساد
وجود ثغرات يف التشريعات واللوائح التنظيمية الرامية إىل مكافحة غسل األموال ومتويل   ٦١  ٢٣   ١٤املادة 

يف  ونقص؛ ووجود نقاط ضعف مؤسسية يف جمال اإلشراف املايل؛ يف بلدان معينة اإلرهاب
تنفيذ املعايري والتوصيات الصادرة عن هيئات الرصد الدولية األخرى؛ وقصور التدابري املتَّخذة 
لكشف ورصد نقل النقود والصكوك املالية حلاملها القابلة للتداول عرب احلدود؛ وعدم كفاية 

  موال أو األشياء العالية القيمةاإلشراف على خدمات حتويل األ
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   ٢الشكل 
  املمارسات اجليدة املستبانة يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية  

  

     
  ٢اجلدول 

    أشيع املمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية  
عدد الدول اليت  مادة االتفاقية

لديها ممارسات جيدة
عدد املمارسات 

  أشيع املمارسات اجليدة يف التنفيذ (مرتَّبة حسب مواد االتفاقية)  املستبانةاجليدة 

املشاركة النشطة للمنظمات والربامج اإلقليمية والدولية اليت تعاجل   ٢٤  ١٧  ٥املادة 
مكافحة الفساد؛ ووضع استراتيجيات وسياسات ملكافحة الفساد 

طائفة واسعة من األنشطة  واستحداثمبشاركة واسعة من املجتمع؛ 
  والتدابري يف جمال منع الفساد

؛ وتوفري ما يكفي الوقائية مكافحة الفسادوجود ميزانية مستقلة هليئات   ٩  ٨  ٦املادة 
  اهليئات لتلكمن املوارد واملوظفني املتخصصني 

حتديد املناصب اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة واعتماد تدابري   ٦  ٦  ٧املادة 
تلك املناصب؛ واإلعالن عن الشواغر يف  لفرض ضوابط بشأنإضافية 

  متنوعةاملناصب العمومية بوسائل 

العمومية؛ وإنشاء  ةزاهة واألخالقيات يف اخلدماختاذ تدابري لتعزيز الن  ٨  ٧  ٨املادة 
  واإلداراتزاهة يف خمتلف الوزارات لنمعنية باوحدات 

 لرتاهة؛ واختاذ تدابريلمواثيق وضع اإللكتروين واستخدام نظم االشتراء   ١٤  ١٣  ٩املادة 
الشفافية يف املناقصات العمومية؛ واختاذ تدابري لتعزيز  لضمان متنوعة

  امليزانيةوضع الشفافية يف عملية 

املعلومات؛ وتبسيط اإلجراءات  لتيسري الوصول إىل متنيإطار  إرساء  ١٠  ٩  ١٠املادة 
  اإلدارية من خالل استخدام الوسائل اإللكترونية 
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عدد الدول التي لديها ممارسات جيدة عدد الممارسات الجيدة
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 نظام إلدارة القضايا من أجل تعزيز الشفافية يف توزيع القضايا استحداث  ٣  ٣  ١١املادة 

لقطاع اخلاص يف إعداد السياسات العامة املتعلقة مبكافحة امشاركة اتساع   ٤  ٤  ١٢املادة 
  تدابري لتعزيز الشفافية يف كيانات القطاع اخلاص ووجودالفساد؛ 

تعزيز مشاركة لتدابري وجود الدور الذي يؤديه املجتمع املدين؛ وفعالية   ١٥  ١١  ١٣املادة 
واملشاورات الواسعة النطاق؛ وتيسري إبالغ هيئات مكافحة الفساد  الناس

برامج تثقيفية وجود عن السلوك الفاسد من خالل قنوات متعددة؛ و
  هلذا الغرضمصممة خصيصًا 

نظام وطين راسخ ملكافحة غسل األموال ومكافحة متويل  وجود  ١١  ٧  ١٤املادة 
  تنسيق سليم بني اهليئاتوجود اإلرهاب؛ و

    
      ملكافحة الفساد تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة -ثالثًا  
  ) وهيئة أو هيئات٥سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية (املادة  -ألف  

    )٦الوقائية (املادة مكافحة الفساد   
اتِّباع ُنهج  يتطلبتقرُّ االتفاقية بأنَّ اختالف النُّظم والتقاليد القانونية للدول األطراف قد   -٥

اعتماد ســـــياســـــات وطنية وقائية ملكافحة  بشـــــأنمن االتفاقية، مبا يف ذلك  ٥خمتلفة لتنفيذ املادة 
على النحو التايل:  ٥تَّبعها الدول يف تنفيذ املادة وميكن إمجاًال تصنيف النُّهج املختلفة اليت ت. الفساد

(أ) وضـــع اســـتراتيجية وطنية شـــاملة ملكافحة الفســـاد، كوثيقة وحيدة أو كوثيقة مدجمة يف وثائق 
حكومية استراتيجية أخرى؛ أو (ب) صوغ سياسة عامة ضمنية قد ال تكون دائمًا مدوَّنة يف وثيقة 

د متســـقة ملنع الفســـاد عند إعداد التشـــريعات ومن خالل اختاذ معينة، ولكنَّها تنفَّذ من خالل جهو
  . للتصدي للفساد معيَّنةتدابري 

سبيلها إىلالدول أو  غالبيةاعتمدت قد و  -٦ ستراتيجيات وخطط عمل  هي يف   معيَّنةاعتماد ا
  على املستويني القطاعي واملؤسسي. خططبوضع بعض الدول أيضًا  بينما قامتملكافحة الفساد، 

وصـــاغت مثانية بلدان ســـياســـات ضـــمنية ملكافحة الفســـاد أو ركَّزت بدًال من ذلك على   -٧
  . املشاكل املوجودة على املستوى القطاعي، دون وضع وثيقة شاملة ذات نطاق وطين

سيق فعالة   -٨ شاء آلية تن ستراتيجية متينة ملكافحة الفساد هو إن سية ألي ا وأحد العناصر الرئي
ئات العمومية اليت تتوىل مسؤوليات ضمن إطار االستراتيجية يف تنفيذ تلك تكفل مشاركة مجيع اهلي

إىل إنشـــاء آلية من هذا القبيل، وانبثق عن هذه  ،عدا واحدة ،مجيع الدول توســـع. االســـتراتيجية
  اجلهود هنجان ميثالن اجتاهني عامني يف هذا الشأن.

ة من مركز احلكومة تتوىل تنسيق أن بعض البلدان اختار إنشاء هيئة مركزية قريب ويف حني  -٩
سندت التنفيذ والرقابة،  ساد أ بلدان أخرى هذه املهمة إىل اهلياكل القائمة، مثل هيئات مكافحة الف

  . والوزارات التنفيذية
ــاد على الصــعيد الوطين يطرح حتديات، والحظ   -١٠ ــياســات مكافحة الفس ومازال تنســيق س

ومن . من االتســاق والتنســيق يف الســياســات املعتمدةاملســتعرضــون وجود حاجة إىل ضــمان مزيد 
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تعزيز التنســـيق بني الســـياســـات الوطنية  ضـــرورةتواترًا يف هذا الصـــدد  الصـــادرة أكثر التوصـــيات
وســــياســــات الوحدات اإلدارية يف جمال مكافحة الفســــاد، وخصــــوصــــًا فيما يتعلق بتنفيذ تلك 

  .بشأهنا السياسات ورصدها وتنقيحها وتبادل املعلومات
ويف بعض احلاالت، ُضمَِّنت سياسات مكافحة الفساد يف التشريعات ويف وثائق سياسات   -١١

  . زاهة، وهو ما اعتربه املستعرضون كافيًاالوحدات اإلدارية ويف اخلطط الوطنية اخلاصة بالن
 عمليات اتسام يه ،مثرية لالهتمام اسُتبينت يف سياق االستعراضات الُقْطرية ومثة ممارسة  -١٢

شامل للجميع وطنية ملكافحة الفسادالسياسات الستراتيجيات أو االوضع  ، متثل يف إشراك بطابع 
  .املجتمع املدين ها، مبا فيذات املصلحةطائفة واسعة من اجلهات 

تدابري  اســتحداثواســتبينت جمموعة منوعة من املمارســات الرامية إىل منع الفســاد، منها   -١٣
 فصاحلإلاملؤسسي ووضع مدوَّنات لقواعد السلوك واستحداث نظم ملكافحة الفساد على الصعيد 

 لقيامعن تضـــارب املصـــاحل، وتنظيم أنشـــطة توعوية وتثقيفية، واســـتحداث ُنظم و عن املوجودات
ــــــتحداث إلبالغ عن املخالفاتبا املوظفني العموميني ، وتوفري التدريب للموظفني العموميني، واس

ومن املمارســات . اد تقارير واســتقصــاءات ودراســات متنوعةأدوات إلدارة خماطر الفســاد، وإعد
زاهة ومكافحة الفســـاد يف اهليئات اجليدة اليت اســـتبينت يف بعض البلدان إنشـــاء وحدات معنية بالن

ونشـــــر تقارير ســـــنوية صـــــادرة عن األفرقة واللجان التابعة هليئات  ،والوحدات اإلدارية احلكومية
  قصاءات لتصورات الناس بشأن الفساد.مكافحة الفساد، وكذلك إجراء است

ستبينت ثغرات يف تنفيذ املادتني   -١٤ ضة ٦و ٥وا ستعَر غري أنه . من االتفاقية يف مجيع الدول امل
ية  يف حني كا الالتين ية وجمموعة أمري جه دول املجموعة األفريق ية اليت توا ــــــ أن التحديات الرئيس

جمموعة آســـيا  املســـتبانة يف دول الثغرات نتكايف عدم وجود ســـياســـات فعالة،  متثَّلتوالكارييب 
سياسات مكافحة الفساد واالفتقار إىل تدابري  نع ملواملحيط اهلادئ موجودة غالبًا يف تنسيق وتنفيذ 

  الفساد، مثل محالت التوعية أو التثقيف.
دول املجموعة يف وميثل عدم كفاية املوارد املخصــصــة هليئات منع الفســاد مشــكلة شــائعة   -١٥
االســــــتقاللية القانونية والتشــــــغيلية هليئات مكافحة الفســــــاد ذات املهام  نقصريقية، كما أن األف

ا لدول جمموعة ضعف التنسيق بني هيئات مكافحة الفساد، يشكالن حتديًا رئيسيًّ وكذلكالوقائية، 
  آسيا واملحيط اهلادئ.

الصــــكوك  مراجعةوأفادت دول كثرية بأنَّ هيئاهتا املعنية مبكافحة الفســــاد تؤدي دورًا يف   -١٦
ــــــاد  القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصــــــلة، هبدف حتديد مدى كفاية تلك التدابري يف منع الفس

  . ومكافحته
يمية البلدان عن عضـــويتها أو مشـــاركتها يف منظمات وبرامج ومشـــاريع إقل مجيعوأبلغت   -١٧

ساد التابعة ملجلس أوروبا، والفريق  ساد، منها جمموعة الدول املناهضة للف ودولية ترمي إىل منع الف
يدان  عاون والتنمية يف امل تابع ملنظمة الت ية ال لدول ــــــوة يف املعامالت التجارية ا بالرش عامل املعين  ال

صـــرف التنمية اآلســـيوي االقتصـــادي، ومبادرة مكافحة الفســـاد يف آســـيا واملحيط اهلادئ التابعة مل
ــــــاد، والرابطة  ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي، واألكادميية الدولية ملكافحة الفس



CAC/COSP/2019/9
 

8/21 V.19-09923 
 

الدولية ألجهزة مكافحة الفســـــاد، واملبادرة العاملية ملكافحة الفســـــاد التابعة لربنامج األمم املتحدة 
لالحتاد األفريقي، وشـبكة املؤسـسـات الوطنية اإلمنائي، واملجلس االسـتشـاري املعين بالفسـاد التابع 

ملكافحة الفســـاد يف غرب أفريقيا، واملبادرة اخلاصـــة بشـــفافية الصـــناعات االســـتخراجية، وشـــبكة 
القانون يف جزر املحيط اهلادئ، وأمانة منتدى جزر املحيط اهلادئ، وأمانة مجاعة ب املوظفني املعنيني

وأشري أيضًا إىل أمهية . لمؤسسات العليا ملراجعة احلساباتاملحيط اهلادئ، ورابطة املحيط اهلادئ ل
معاهدات دولية مثل اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته وبروتوكول اجلماعة االقتصادية 

ــــــاد ــــــأن مكافحة الفس وقدَّم أحد البلدان معلومات عن مذكِّرات تفاهم . لدول غرب أفريقيا بش
   جمال مكافحة الفساد.عديدة أبرمها مع دول أخرى يف

صــة ملكافحة الفســاد مســؤولة عن تنفيذ  ويف حني  -١٨ أنَّ غالبية البلدان أنشــأت هيئات خمصــَّ
على املؤسسات  يرتكز ،خمتلفًاهنجًا بعض الدول  اتَّبعتالسياسات واألنشطة املتعلقة مبنع الفساد، 

يذية يات والوزارات التنف باألخالق ية  مة، مثل اللجان املعن قائ ية  ال ملال ــــــتخبارات ا ووحدات االس
 املتعلقةوإدارات اخلدمة العمومية، من أجل منع الفســـــاد وتنفيذ الســـــياســـــات الوطنية ملكافحته (

وأفاد بلد واحد فقط بأنه ليســت لديه هيئة وقائية متخصــصــة يف مكافحة . من االتفاقية) ٦  باملادة
  . وقد ُأصدرت توصية يف هذا الصدد. الفساد
ضع اهليئات الوقائية ملكافحة الفساد يف اهلياكل املؤسسية الوطنية، ومن مث مدى ويتباين مو  -١٩

وقد ُرصــد يف هذا الصــدد شــيوع هنجني عامني يتمثالن يف إنشــاء مؤســســة مســتقلة . اســتقالليتها
  . جديدة؛ أو تكليف مؤسسات قائمة باملهام الوقائية ذات الصلة

لة لضــمان فعالية تنســيق ســياســات ويعد إنشــاء جلان خاصــة رفيعة املســتوى طر  -٢٠ يقًة مفضــَّ
رفيعي  ،معيَّنني ومنتخبني ،وتتألف تلك اللجان يف العادة من موظفني عموميني. مكافحة الفســــــاد

  وزراء حكوميون. هماملستوى، من
وتوجد هنج خمتلفة لضمان استقاللية هيئات منع الفساد، مثل توفري ضمانات دستورية واعتماد   -٢١

ضــمان األمن الوظيفي ووضــع امليزانية والتزويد باملوظفني،  تشــملأحكام قانونية مناســبة، بشــأن أمور 
  .خاصة ضماناتالتقليدية اخلاصة باخلدمة املدنية، دون توفري والتشريعات واستخدام اهلياكل 

نَة ١٩ما جمموعه  وأبلغ  -٢٢ لدًا األما ئاهترمسيًّ ب ية اا عن تعيني هي قائ لدول . الو جِّعت ا ــــــُ وش
  األخرى على تقدمي معلومات يف هذا الشأن.

    
)، ٨)، ومدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني (املادة ٧القطاع العام (املادة  -باء  

    )١١ئي وأجهزة النيابة العامة (املادة والتدابري املتعلقة باجلهاز القضا  
املوظفني العموميني  اســــتقدام تنظم أرســــت مجيع الدول املســــتعَرضــــة قواعد وإجراءات -٢٣

واســـتخدامهم واســـتبقاءهم وترقيتهم وتقاعدهم يف دســـاتريها أو يف تشـــريعاهتا الوطنية، وال ســـيما 
ية ملدن خلدمة ا ية . القوانني اليت تنظِّم ا غالب لدى  جلدارة يف إدارة وتوجد  مة على ا قائ لدان ُنظم  الب

فعلى ســــــبيل املثال، تطبِّق غالبية . ) من االتفاقية)١( ٧تعلق باملادة تشــــــؤون املوظفني العموميني (
ــــــية  ــــــتقدامالدول إجراءات تنافس املوظفني العموميني وترقيتهم، مثل إجراء اختبارات كتابية  الس

داخلي الختيار األفراد لشــــــغل املناصــــــب األدىن  ٍبنظام تناوإال أنَّ دولة واحدة تتبع . ومقابالت
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بًة، يف حني ذكرت دولة أخرى أن املوظفني املؤهلني ُي أولوية يف التوظيف على عادة يف الن عَطْورت
املترشــحني  دامقاســتويف أحد البلدان، ال ُتطبَّق اإلجراءات التنافســية إال يف . املرشــحني اخلارجيني

  .ملناصبالفئات معيَّنة من 
ويوجد بعض االختالف بني الدول املستعَرضة فيما يتعلق هبياكلها املؤسسية املعنية بإدارة  -٢٤

ــــــؤون املوظفني العموميني ــــــأت بعض البلدان هيئات مركزية تتوىل . ش ــــــتقداموأنش موظفيها  اس
ســم بقدر العموميني واســتبقاءهم واختاذ إجراءات تأديبية بشــأهنم، يف حني تتبع دول أخرى هنجًا يت

  .خمتلفة هذه الصالحية إىل أجهزة حكومية ، إذ تسندأكرب من الالمركزية
عن الشواغر على املأل عرب شبكة اإلنترنت باإلعالن نصف عدد البلدان املستعَرضة  ويقوم -٢٥

جامعًا لتقدمي طلبات  اشـــبكيًّويف هذا الصـــدد، أنشـــأ أحد البلدان موقعًا . أو عن طريق الصـــحف
ومثة ممارســـة جيدة اســـُتبينت يف بلد آخر، هي إلزام . املناصـــب يف اخلدمة العمومية الترشـــح جلميع

زاهة بأن تكفل تشديد مجيع إعالنات الوظائف الشاغرة على مبادئ الن املعنية باالستقدامالسلطات 
ن تلقت الدول اليت ال توفر قواعد واضحة بشأن اإلعالقد و. واألمانة واملساءلة والكفاءة والشفافية

وإضـــافة إىل ذلك، توجد لدى . عن الوظائف الشـــاغرة توصـــيات لتعزيز الشـــفافية يف هذا الصـــدد
يات  لدان آل ناف ميكن من خالهلا بعض الب ــــــتئ فائزين اس ــــــحني غري ال قرار  أن يطعنوا يفللمرش

وتتفاوت هذه اآلليات بني البلدان، وتتراوح من تقدمي شكوى إىل هيئة خمتصة إىل تقدمي . التوظيف
  .ات استئناف إداري إىل املحاكمطلب
ع الدول يف توضــيح تعبري "املناصــب اليت ُتعترب عرضــة للفســاد بصــفة  -٢٦ وبوجه عام، مل تتوســَّ

تدابري إضــافية الختيار األفراد لتويل  اختذت من الدول ًاعددغري أن . خاصــة" أو مل تضــع تعريفًا له
تلك املناصــب  عليها، أو حددت املناصــب العمومية اليت ُتعترب عرضــة للفســاد ولتناوهبم وتدريبهم

التشــــريعي وأجهزة  اجلهازباإلدارة العمومية، مثل موظفي  املتعلقة ايف نظمه اخلصــــوصعلى وجه 
وتلقت غالبية . عنيني مبنح الرخص واألذوناملأو املوظفني إنفاذ القانون والقضــــــاء واملشــــــتريات 
بشأن ) (ب) من االتفاقية، توصيات ١( ٧املادة  مبقتضىالدول، نظرًا لقصورها يف تنفيذ التزاماهتا 

فعلى سبيل . اختيار وتدريب األفراد لتويل املناصب العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة
ال خيص ذلك النظام  كنَّولم لتناوب املوظفني العموميني، أحد البلدان عن وجود نظا أبلغ املثال،

وعالوة على ذلك، ال توجد لدى عدة . ملناصــــب اليت ُتعترب عرضــــة للفســــادا على وجه التحديد
بلدان أخرى نفس الشــــــروط على مجيع املناصـــــــب تطبِّق بلدان أيُّ ُنظم تناوب قائمة، يف حني 

  .شأن املناصب اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصةتدابري معزَّزة ب توفريالعمومية، من دون 
  ١ النص املؤطَّر

  ) (ب) من االتفاقية١( ٧ممارسات جيدة مستبانة يف تنفيذ املادة 
 ،مكافحة الفســـاد يف إحدى الدول تقييمًا ملخاطر الفســـاد يف اخلدمة العمومية مفوضـــيةأجرت 

ـــتريات وإنفاذ القانون  ـــاد بصـــفة خاصـــة، مثل املش ووضـــعت قائمة باملجاالت املعرضـــة للفس
وعلى أساس مصفوفة املخاطر هذه، اختذت هذه الدولة  والتشييد.والترخيص وشؤون األراضي 

      م.وتناوهب املوظفني تدريبمعيَّنة لنظم ها إنشاء تدابري عملية لتخفيف املخاطر، بسبل من
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برامج تثقيفية أو دورات تدريب متخصصة، ال سيما  اوأبرز عدد كبري من الدول أنَّ لديه -٢٧
الوعي مبخاطر الفســــاد يف  تعزيزالرتاهة واألخالقيات، من أجل  وتدعيميف جمال مكافحة الفســــاد 
معيَّنة عدم وجود عناصــر  عنأحد االســتعراضــات القطرية  وكشــف. صــفوف املوظفني العموميني

وبينت بلدان . املعين زاهة ومكافحة الفســـاد يف برامج تدريب املوظفني العموميني يف البلدلنبا تتعلق
  كثرية أيضًا أهنا توفِّر للموظفني العموميني أجورًا مناسبة.

وفيما يتعلق باالجتاهات اإلقليمية، جتدر اإلشـــــارة إىل أن غالبية دول املجموعة األفريقية  -٢٨
. فيما يتعلق بتحديد الوظائف اليت تعترب عرضــة للفســاد بصــفة خاصــة خصــوصــًاتواجه حتديات، 

فاد ية أيضـــــــًا  توأ عة األفريق تدريب مالئم  عنبعض دول املجمو بات يف توفري   علىصــــــعو
لنصــــــف عدد  حنووتلقى . األخالقيات والرتاهة للموظفني العموميني يا  يف دولا جمموعة آســــــ

فيما يتعلق خصــــوصــــًا ودول أخرى توصــــيات، و واملحيط اهلادئ وجمموعة دول أوروبا الغربية
مادة  يذها لل ية١( ٧بتنف فاق فة إىل ذلك، اســــــتبينت ثغرات يف تنفيذ . ) (ب) من االت وإضـــــــا

  الكارييب.وأمريكا الالتينية  وجمموعةاحلكم يف مجيع دول جمموعة أوروبا الشرقية   هذا
لق بالترشُّح للمناصب العمومية حتدِّد معايري تتع ذات صلةوتوجد لدى مجيع البلدان قوانني  -٢٩

وانتخاب شـــــاغليها، وإن كان لدى قلة منها قواعد ولوائح تنظيمية حمدودة بشـــــأن هذه املســـــألة 
ناصـب ملولتعزيز الشـفافية، ُتلِزم بعض البلدان أيضـًا املرشـحني . ) من االتفاقية)٢( ٧تعلق باملادة ت(

  .تمل يف املصاحلالتضارب املح عنمعيَّنة باإلفصاح عن موجوداهتم أو 
شار -٣٠ سية، أ سيا شفافية يف متويل االنتخابات واألحزاب ال سألة ال أكثر من  توفيما يتعلق مب

اثنيت عشـــرة دولة من الدول املشـــمولة بالعيِّنة إىل القواعد املتعلقة بتمويل الترشـــيحات للمناصـــب 
حزاب الســــياســــية تنظِّمه البلدان أنَّ متويل األتلك العمومية املنتَخبة، حيث ذكر أكثر من نصــــف 

إال أن دولتني أفادتا بعدم وجود . ) من االتفاقية)٣( ٧باملادة  يتعلقالتشــــــريعات ذات الصــــــلة (
عدة دول  ومثة. أحزاب ســياســية فيهما، ومن مثَّ مل تكن هناك حاجة إىل قانون بشــأن هذه املســألة

اريع قوانني قيد التشــاور وقت لديها مشــكان يف هذا املجال أو  معيَّنةلصــوغ قوانني  كانت ختطط
  .إجراء الزيارات الُقْطرية

صلة يف خمتلف الدول  -٣١ شريعات الوطنية ذات ال ضافة إىل ذلك، لوحظ أنَّ الت  تتباين تباينًاوإ
فعلى ســـــبيل املثال، تســـــمح التشـــــريعات يف بعض الدول . كبريًا من حيث حمتواها ونطاق مشوهلا

باحلصــول على التمويل من مصــادر عمومية وخاصــة على حد ســواء، يف حني أن التشــريعات يف 
دول أخرى تســمح بالتمويل العمومي كمصــدر رئيســي لتمويل األنشــطة الســياســية أو ال تســمح 

ية إال ــــــ ياس ــــــ عدة دول  هناكة على ذلك، وعالو. بالتمويل اخلاص لالنتخابات واألحزاب الس
غري أنه . اهلبات اخلاصـــة يف قوانينها الوطنية أو ال تضـــع أيَّ حد للتربعات تفرض ضـــوابط على  ال

أو القروض النقدية أو العينية  أو اهلدايا أحد البلدان ممارسة جيدة تتمثل يف حظر اهلبات اسُتبينت يف
وفيما يتعلق . ة أو أجنبية إىل األحزاب السياسيةاملصدر املقدَّمة من شخصيات اعتبارية وطني املغفلة

بالترتيبات املؤســســية لإلبالغ عن متويل األنشــطة الســياســية، أنشــأ عدد من الدول جلانًا انتخابية 
  وطنية خمصَّصة تتوىل اإلشراف على احلمالت واالنتخابات أو رصدها.
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) من االتفاقية، استبينت ٣( ٧) و٢( ٧وفيما يتعلق باالختالفات اإلقليمية يف تنفيذ املادتني  -٣٢
مجيع دول جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول قرابــة ثغرات يف مجيع دول املجموعــة األفريقيــة و

أن نصـــف عدد دول جمموعة آســـيا واملحيط اهلادئ وجمموعة أمريكا الالتينية تبيَّن أخرى، يف حني 
وجود تشــــــريعات أو تدابري إدارية  ومن بني التحديات الرئيســــــية عدم. الكارييب يواجه حتدياتو

شاملة لتنظيم متويل الترشيحات واألحزاب السياسية، مبا يف ذلك بشأن مسائل مثل اهلبات اخلاصة 
  . واإلفصاح عن اهلبات

البلدان تقريبًا قواعد بشــــأن منع تضــــارب املصــــاحل، وأبلغت عن تدابري  مجيعووضــــعت  -٣٣
تباين يف نطاق  ومثة. ) من االتفاقية)٤( ٧دد (يتعلق باملادة تنظيمية خمتلفة للقطاع العام يف هذا الص

شطة املحظورة صاحل واألن صاحل ويف أنواع امل ضارب امل شارت . وحمتوى األطر املعمول هبا ملنع ت وأ
بلدان إىل طائفة من املصــــــاحل املحظورة، مثل حظر عمل املوظفني العموميني يف وظائف ثانوية أو 

وفرض قيود على تلقي اهلدايا وشـــروط تقضـــي باإلفصـــاح املايل فيما  مزاولتهم أنشـــطًة خارجية،
ــة من املوظفني العموميني ــة معين ــا اعتمــدت دول كثرية . خيص فئ ــًا وإجراءات إلعالن كم ُنُظم

فرض جزاءات  احتمالاملوظفني العموميني عن حاالت تضـــارب املصـــاحل القائمة أو املحتملة، مع 
قانوين أو عقد يتبيَّن أنه ينطوي على  صـــــكول، جيوز إلغاء أي ويف إحدى الد. على عدم االمتثال

صاحل ضارب يف امل شكل كاف يف بعض . ت صاحل مل ُتَتناَول ب ضاربًا يف امل شكل ت سألة ما ي إال أن م
  البلدان، مما جيعل تنفيذ التدابري الوقائية ذات الصلة أمرًا صعبًا.

بية دول املجموعة األفريقية توصيات، يف حني وفيما يتعلق باالختالفات اإلقليمية، تلقت غال -٣٤
) من االتفاقية يف نصف عدد دول جمموعة آسيا واملحيط اهلادئ ٤( ٧استبينت ثغرات يف تنفيذ املادة 

. جمموعة أوروبا الشــــــرقية منوجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وكذلك يف دولة واحدة 
  .٧اجتاه سائد يف مجيع املجموعات اإلقليمية هو عدم وجود ممارسات جيدة يف تنفيذ املادة  ومثة
ــــــارت  ٨وفيما يتعلق باملادة  -٣٥ البلدان إىل قوانينها وتدابريها املختلفة  مجيعمن االتفاقية، أش

ع الدول مجي تأفادكما . املســـؤولية يف صـــفوف املوظفني العموميني وروحزاهة واألمانة لتعزيز الن
مدوَّنات ســــــارية أو قيد املراجعة لقواعد الســــــلوك أو األخالقيات اخلاصــــــة باملوظفني  ابأن لديه
الواجبات  تبيِّنويف هذا الصــدد، اعتمدت غالبية البلدان مدوَّنات عامة لقواعد الســلوك . العموميني

ية غالب ية جلميع املوظفني العموميني أو ل بادئ التوجيه مة وامل عا بادئ ال ية وامل ملدن خلدمة ا . موظفي ا
على املوظفني العموميني املنتَخبني، يف حني  تســريأن مدونة قواعد الســلوك يف أحد البلدان ال  إال

وقد ُقدِّمت . مل تؤخذ املعايري الدولية بعني االعتبار على حنو كامل لدى صــياغة املدوَّنة يف بلد آخر
لقواعد الســلوك، اعتمد أكثر من نصــف الدول  وإىل جانب املدوَّنات العامة. توصــيات هبذا الشــأن

وتبيَّن أنَّ . مدوَّنات قطاعية لقواعد الســـلوك أو مدوَّنات ختص أنواعًا معينة من املوظفني العموميني
البلدان تتَّبع ُنهجًا متباينة إزاء مدوَّنات قواعد الســـــلوك، إذ وضـــــع بعضـــــها مدوَّنات عامة جلميع 

بلدان لدى ، يف حني أن منفردة هيئات نظاميةو ألجهزةمنفصــــــلة املوظفني العموميني ومدوَّنات 
وبوجه . أخرى مدوَّنة رئيسية أو عدة مدوَّنات قطاعية تشمل طائفة واسعة من املوظفني احلكوميني

عــام، تبيَّن وجود عــدد أكرب من التحــديــات يف الــدول األفريقيــة مقــارنــة بــاملجموعــات اإلقليميــة 
  األخرى يف هذا الصدد.
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أيضــًا  هلاطابع تطلُّعي فحســب، بل بمدوَّنات قواعد الســلوك  ال تتســميف بعض الدول، و -٣٦
على ســــــبيل املثال، جيري التعامل في بلدين اثنني ف. ) من االتفاقية)٦( ٨(يتعلق باملادة  إنفاذيةقوة 

ــــــلوك من خالل إجراءات إدارية ويف عدة بلدان أخرى، متثل . مع انتهاكات مدونات قواعد الس
عدد من  مسَّىوعالوة على ذلك، . مدوَّنات قواعد الســــلوك وســــيلة إلذكاء الوعي، ال أداة تأديبية

سلوك جهازأو رئيس كل  ًاخاص جهازًاالبلدان  وتلقَّى . لتويل مهمة رصد إنفاذ مدوَّنات قواعد ال
ت دول جمموعة آســيا واملحيط اهلادئ توصــيا وثلث ما يقرب من نصــف دول املجموعة األفريقية

  .بشأن هذا احلكم
وتتباين فيما بني الدول املشـــمولة بالعيِّنة التدابري أو اإلجراءات املتَّخذة لتيســـري قيام املوظفني  -٣٧

وأفادت غالبية الدول . ) من االتفاقية)٤( ٨الفســــــاد (يتعلق باملادة  أفعالالعموميني باإلبالغ عن 
عن أيِّ اشــتباه يف وقوع جرمية، مبا يف ذلك الفســاد،  تقريبًا بأنَّ املوظفني العموميني ملزمون باإلبالغ

ويف بعض البلدان، ميكن أيضًا فرض جزاءات على املوظفني العموميني يف حال . إىل خمتلف السلطات
سوء السلوك وفيما يتعلق بقنوات اإلبالغ، . عدم اإلبالغ عن أفعال الفساد أو غري ذلك من أشكال 

ات أو قنوات اإلبالغ املخصَّصة اليت ميكن أن يستخدمها املوظفون أشارت عدة بلدان إىل تنوع املنصَّ
أخرى أنَّ املوظفني العموميني خيضــــــعون قليلة بلدان  ذكرتالعموميون يف ظروف معيَّنة، يف حني 

سري  ه تبيَّن أن لدىإال أن. الناس لعموملقنوات اإلبالغ العامة املتاحة  بعض الدول تدابري غري كافية لتي
وقد ُقدِّمت توصـــيات . املوظفني العموميني، مبا يف ذلك عدم وجود نظم مناســـبة من جانب اإلبالغ

ــــــأن ــــــاء تدابري عن املخالفات وفيما يتعلق حبماية املبلِّغني. هبذا الش ، َأبلغ حنو ثلث البلدان عن إرس
. العمومينيتشـــريعية وتدابري أخرى حلماية املبلِّغني عن املخالفات، وخصـــوصـــًا فيما يتعلق باملوظفني 

حتديات تواجه غالبية دول املجموعة األفريقية  أنمرة أخرى تبيَّن وفيما يتعلق باالختالفات اإلقليمية، 
  وجود احتياجات من املساعدة التقنية. واستبانتيف تنفيذ هذا احلكم 

شتراطاتالبلدان  معظمووضع  -٣٨ شأن االنتظام يف تقدمي إقرارات  ا لرتب معيَّنة  الذمة املاليةب
ــــــر . ) من االتفاقية)٥( ٨من املوظفني العموميني (يتعلق باملادة  وأفادت بعض الدول بأنَّ أفراد أس

فئة خمتارة من املوظفني العموميني، مثل األزواج واألبناء، خيضــعون أيضــًا لنفس االلتزامات املتعلقة 
عت قلة من الدول نطاق ُنظم اإلقرارات لتشــمل مجيع املوظفني بإقرارات الذ مة املالية، يف حني وســَّ
وقد ُأصــــــدرت توصــــــيات يف احلاالت اليت كان فيها نطاق فئات املوظفني العموميني . العموميني

ويف هذا . حتديًا متثلوُيرى أيضًا أنَّ مسألة التحقق من اإلقرارات . ااملشمولني هبذه النُّظم ضيِّقًا جدًّ
غري كافية للتحقق من إقرارات  ابعض الدول على أنَّ املوارد أو الوسائل املتاحة هل تالصدد، شدد
وأشــارت قلَّة من البلدان أيضــًا إىل إمكانية اســتخدام أو اســتحداث أدوات إلكترونية . الذمة املالية

صة بإقرارات الذمة املالية، ومن بني الدول اليت لديها نظم خا. لتقدمي هذه اإلقرارات والتحقق منها
وأفادت دول ممثلة يف العينة مبعلومات أخرى عن . تقريبًا جزاءات على عدم االمتثال هايفرض نصف

  ) من االتفاقية.٥( ٥٢تنفيذها للمادة  يف سياقعن املوجودات والدخل  اإلفصاحنظم 
فني العموميني بتقدمي إىل ذلك، أشـــارت البلدان إىل تدابري أخرى مثل إلزام املوظ وإضـــافة -٣٩

إقرارات تتعلق، ضــــمن مجلة أمور، مبا لديهم من أنشــــطة خارجية أو وظائف أخرى أو ما يتلقونه 
وأبلغ عدد من البلدان عن اختاذ تدابري . من هبات أو منافع قد تفضـــــي إىل تضـــــارب يف املصـــــاحل
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هن ية، يف حني ذكرت دول أخرى أ خلارج طة املوظفني العموميني ا ية ألنشــــــ يد لة تقي ا حتظر مزاو
ــتثنائية، منعًا  املوظفني العموميني أعماًال ثانوية أو ال تســمح هبذا النوع من العمل إال يف حاالت اس

وتوجد لدى نصــف البلدان املشــمولة . إلســاءة اســتغالل الوظيفة وتعزيزًا للشــفافية يف القطاع العام
ني، باستثناء اهلبات املنخفضة القيمة أو بالعيِّنة قواعد حتظر قبول اهلبات من جانب املوظفني العمومي

وتشـــترط غالبية تلك البلدان أيضـــًا اإلبالغ عن اهلبات اليت . اهلدايا املقدَّمة "على ســـبيل املجاملة"
. " متباينالضــــئيلة" أو "املنخفضــــةبْيد أنَّ تفســــري الدول ملفهومي القيمة ". ا معيَّنًاتفوق قيمتها حدًّ

ي ب دوالر بأن ينظر يف خفض  ٢٠٠لد واحد حدَّد عتبة اإلبالغ مبقدار فعلى ســـــبيل املثال، ُأوصـــــِ
العتبة فيما يتعلق باهلبات املقدَّمة للموظفني العموميني اخلاضـــــعني اللتزام باإلعالن عن تلك اهلبات 

  . ورفضها أو ردها
فقد اســـُتبينت . وتلقت دول من مجيع املجموعات اإلقليمية توصـــيات بشـــأن هذا احلكم -٤٠

ــــــيــا واملحيط اهلــادئ ثغرات  يف تنفيــذه يف أكثر من ثلثي دول املجموعــة األفريقيــة وجمموعــة آس
  وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

من االتفاقية، ُتكرَّس اســـتقاللية اجلهاز القضـــائي يف الدســـتور أو يف  ١١وفيما يتعلق باملادة  -٤١
وأشــارت غالبية البلدان إىل تشــريعاهتا اليت . املحاكم يف غالبية البلدان بتنظيم منظومةالقوانني املتعلقة 

ة خدمتهم وفصــلهم من القواعد املتعلقة بتوظيف القضــاة ومدإىل حتدِّد واجبات القضــاة وحقوقهم، و
صـــة، مثل مفوضـــيات أو جمالس أو  من جانبوجيري اختيار القضـــاة يف العادة . اخلدمة هيئات خمصـــَّ
وتعمل هذه اهليئات أيضــــــًا، إىل حد بعيد، كهيئات تأديبية للقضــــــاة املعيَّنني، وتفرض تدابري . جلان

ابري تتناول تضــارب املصــاحل يف وإضــافة إىل ذلك، أبلغ مجيع البلدان عن تد. تأديبية حســب االقتضــاء
صـــفوف أعضـــاء اجلهاز القضـــائي، مبا يف ذلك تنحية القضـــاة وحظر قبول اهلبات وفرض قيود على 

وأبلغ أكثر . ويف بعض الدول، ُيلَزم القضـــاة باالمتثال لُنظم إقرارات الذمة املالية. األنشـــطة اخلارجية
سلوك أو مباد وأبلغ عدد كبري . ئ توجيهية خاصة بالقضاةمن نصف البلدان عن مدوَّنات لقواعد ال

  .نزاهة القضاء وخصوصًا يف جمالمن البلدان أيضًا عن برامج لتدريب القضاة، 
 تبيِّنوفيما يتعلق بأجهزة النيابة العامة، اعتمدت الدول قوانني ولوائح وســـــياســـــات خمتلفة  -٤٢

وأبلغت عدة دول . تهم وســـلوكهمقواعد حتكم اســـتقاللي تشـــملحقوق املدَّعني العامني وواجباهتم، 
عن مدونات قواعد سلوك خاصة باملدَّعني العامني، يف حني ُيلَزم أيضًا أعضاء جهاز النيابة العامة يف 

ويف عدد قليل من البلدان، . إحدى الدول باالمتثال للمدوَّنة العامة لقواعد سلوك املوظفني العموميني
قرارات ذمة مالية أو يفصــــحوا عن تضــــارب املصــــاحل، إذا لزم يتوقَّع من املدعني العامني أن يقدموا إ

وإىل جانب ذلك، أبلغت عدة بلدان عن تدابري ترمي إىل تعزيز الرتاهة يف صــــــفوف املدعني . األمر
واعتمدت بعض . التدريب يف جمال الرتاهة ووضــــع قواعد إجرائية إلدارة القضــــايا تشــــملالعامني، 

  .اسات لضبط ممارسة املدعني العامني لصالحياهتم التقديريةالدول أيضًا مبادئ توجيهية أو سي
وفيما يتعلق باالختالفات اإلقليمية، اســُتبينت حتديات بقدر متســاٍو يف املجموعة األفريقية  -٤٣

ه وجتدر اإلشــارة إىل أن. وجمموعة آســيا واملحيط اهلادئ وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
ـــــــات جيــدة  مل ُتســــــَتنب ــــــبمــا هو مبني يف اجلــدول . إال يف ثالث دولممــارس تتمثــل ، ٢وحس
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مارســـــــات اجليدة   هذه هتدف إىل تعزيز الن يفامل ية، تدابري  خلدمة العموم يات يف ا هة واألخالق زا
  .واإلداراتلرتاهة يف خمتلف الوزارات معنيَّة باوكذلك إنشاء وحدات 

    
    )٩العمومية (املادة املشتريات العمومية وإدارة األموال  -جيم  

االشتراء العمومي، فإنَّ النهج العام املتَّبع  لفرض ضوابط علىمجيع الدول تدابري  رغم اختاذ -٤٤
واعتمدت الغالبية العظمى من الدول تشـــريعات وطنية تســـتند إىل . كان متباينًا تلك الضـــوابطيف 

  .من االتفاقية ٩حكام املادة أمن خالهلا مبادئ املنافسة والشفافية واملوضوعية، وُتنفَّذ 
تخويل بالشـــتراء من خالل لوائح تنظيمية ومراســـيم، أو ضـــوابط لأربعة بلدان  وفرضـــت -٤٥

ونفذت غالبية الدول نظم اشـــــتراء . احلكوميني صـــــالحية إصـــــدار قواعد ولوائح تنظيمية الوزراء
ومثة . الشــتراء اخلاصــة هبامســؤولية عمليات ااملنفردة المركزية، تتوىل مبقتضــاها اهليئات احلكومية 

ا يف مجيع عمليات االشــــتراء أو يف هنجًا مركزيًّ تتَّبعيف بلدان  تتمثلاســــتثناءات من هذا النموذج، 
  من خالل هيئة مركزية معنية باملشتريات. ،عمليات االشتراء العالية القيمة فحسب

) من االتفاقية يف مجيع الدول املســــتعَرضــــة ٢) و(١( ٩ املادةواســــتبينت ثغرات يف تنفيذ  -٤٦
احلاجة إىل إنشـــــاء نظم وطنية فعالة للمراجعة والطعن يف  يفالثغرة األكثر شـــــيوعًا تتمثل و. تقريبًا

اخلاصــــة االختيار والفرز والتدريب  طرائقاختاذ تدابري لتحســــني إىل االشــــتراء العمومي و مســــائل
  مبوظفي املشتريات.

شاركني يف عملية االشتراء نفس الن وتقتضي -٤٧ زاهة يف عمليات االشتراء أن تتوافر جلميع امل
ومعايري املشــاركة واالختيار، وأن يتاح هلم وقت كاف للتحضــري  القصــوىاملعلومات عن املواعيد 
مجيع الدول إجراءات تشــــريعية لضــــمان شــــفافية عملية  توقد اعتمد. لتقدمي وثائق املناقصــــات

من  يف حني أن كثريًا. ، نشــر الدعوات إىل املشــاركة يف املناقصــاتكحد أدىنمل، االشــتراء، تشــ
اســـــتخدام املواقع  يتزايدالبلدان تفعل ذلك من خالل النشـــــر يف الصـــــحف أو يف اجلرائد الرمسية، 

 باالشــتراءويف مجيع البلدان، تقتضــي التشــريعات املتعلقة . الشــبكية وبوابات اإلنترنت هلذا الغرض
  ارات االشتراء مبكِّرًا إلتاحة وقت كاف إلعداد العطاءات وتقدميها.نشر إشع

زاهة من خماطر املســاس بالن احيد تلقائيًّأن  اســتخدام إجراءات املناقصــة املفتوحةومن شــأن  -٤٨
يكفل اشـــتراء الســـلع أو اخلدمات بأســـعار ســـوقية أن و ،املرتبطة بتقييد التنافس بصـــورة مصـــطنعة

ر بني مشاركني كثريين يف عملية املناقصة يقلل من احتمال التالعب والتواطؤ التنافس احلف. منصفة
  .يف العطاءات ويزيد من سهولة كشفهما

أنشـــــأ مجيع البلدان، باســـــتثناء بلد واحد، ُنظمًا ملراجعة قرارات االشـــــتراء من أجل قد و -٤٩
ر ال غىن عنه لضمان نزاهة فوجود نظام من هذا القبيل أم. معاجلة الشكاوى املقدَّمة من املشاركني

ــــــتراء بلدان أخرى  مثةأن بعض البلدان يعتمد على ُنظم للمراجعة اإلدارية،  ويف حني. نظام االش
  توفر نظمًا للمراجعة القضائية أو مزجيًا من االثنني، تبعًا خلصوصيات ُنظمها القانونية.
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 وميثل اتِّباع إجراءات سليمة قائمة على اجلدارة يف اختيار موظفي املشتريات شرطًا الزمًا -٥٠
من  ٨اعي أحكام املادة وينبغي لُنظم االختيار أن تر. ا لضــــمان فعالية نظام االشــــتراء ونزاهتههمًُّم

  .االتفاقية، مع إيالء االعتبار الواجب خلصوصية املناصب املشاركة يف االشتراء
شتراء مركزية  االتفاقية موُتلِز -٥١ ستخدم نظم ا سواء كانت ت المركزية،  أوالدول األطراف، 

على حنو فعال  باختاذ تدابري خاصة لتعزيز السلوك األخالقي ومنع حاالت تضارب املصاحل وإدارهتا
وفيما يتصـــل بتنظيم شـــؤون العاملني املســـؤولني عن االشـــتراء، . رتاهة عملية االشـــتراءل ًاضـــمان

اعتمدت ثالث دول إجراءات فرز ألغراض االســــتقدام، وتشــــريعات أو قواعد بشــــأن املســــاءلة، 
يها دولة واحدة ليس لد ومثة. ونظمًا لإلعالن عن تضـــارب املصـــاحل، وســـياســـة للتدريب الدوري

ــــتراطات خاصــــة للعاملني ذوي الصــــلة بأن  وقد ُقدِّمت . عن مصــــاحلهم أو موجوداهتم يعلنوااش
  توصيات هبذا الشأن.

  
  ٢ النص املؤطَّر

  من االتفاقية ٩ممارسات جيدة مستبانة يف تنفيذ املادة 
ــــــتحداث أدوات إلكترونية لتيســــــري  معظمميكن مالحظته يف  مهممثة اجتاه  الدول يتمثل يف اس

من اســـتخدام إشـــعارات املناقصـــات  تتراوحنزاهة عملية االشـــتراء،  وتدعيمإجراءات االشـــتراء 
اإللكترونية املنشـــــورة على املواقع الشـــــبكية احلكومية إىل بوابات اإلنترنت املتكاملة الشـــــاملة، 

      ا.كترونيًّتقدمي عروضهم إل قدمي العروضمل يتيح مما
سالمَة إنفاق األموال العمومية أن يكفل وجود نظام متني إلدارة األموال العمومية  ومن شأن -٥٢

وللتصــدي هلذا التحدي، ُتلَزم الدول . ويعزِّز الثقة يف املؤســســات ويضــمن جودة اخلدمات العمومية
  .) من االتفاقية بتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية٢( ٩املادة  مبقتضىاألطراف 

فهي . رئيســيةعتماد امليزانية الوطنية أمهية ال القواعد اإلجرائيةوحتقيقًا هلذه الغاية، تكتســي  -٥٣
مؤســــســــات تشــــمل عادًة  ةواعتمادها من جانب عد ومراجعتهاإلعداد امليزانية  إجراءاتتتطلب 

ويســــاعد ختطيط امليزانية على حنو فعال وشــــامل للجميع على إعطاء . مجيع فروع الســــلطة الثالثة
  .األولوية للمشاريع اليت تليب االحتياجات الفعلية للمجتمع

يةالدول قوانني ولوائح تنظيمية و مجيعوقد اعتمدت  -٥٤ ياهتا  قواعد إجرائ تنظِّم اعتماد ميزان
وخيضــــــع تنفيذ العمليات املالية وتنفيذ امليزانية لدرجات متفاوتة من الرقابة، وإن كان  .الوطنية

حالإلزاميًّ واملوقوتاإلبالغ املتكرر  بات يف  ية إجراء تصــــــوي تاحة إمكان لدول، مع إ  ا يف مجيع ا
وضـــعت إحدى الدول نظام درجات لقياس ضـــوابط امليزانية، واســـتحدثت قد و. تقصـــريحدوث 

لَزم مجيع الوزارات بإنشاء جلان معنية بتنفيذ امليزانية من أجل ُتويف دولة أخرى، . اءلةمؤشرًا للمس
  .حتديد املجاالت ذات األولوية ومعاجلة املسائل ذات الصلة

يتاح  وعادة ما .وتستخدم عدة دول مؤسساهتا العليا ملراجعة احلسابات يف أغراض الرقابة -٥٥
ــــــ ــــــتثناءات قليلة، االطِّالع على تقارير مراجعة احلس اختاذ إجراءات  وميكنابات لعامة الناس، باس
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ــــائل املطروحة يف التقارير ــــ. متابعة حلل املس لمراجعة للديها آلية فعالة  تإال أن إحدى الدول ليس
  .والرقابة فيما خيص فئات معيَّنة من النفقات، وقد ُأصدرت توصية هبذا الشأن

لية وحفظها يف الدول األطراف اليت تســــــمح باالطالع ختزين الوثائق املا وتتوافر إمكانية -٥٦
ــــــيف  وتشــــــترط إحدى الدول . تســــــتخدم نظمًا إلكترونية إلدارة امللفاتواملفتوح على األراش

وقد ســنوات، على الرغم من اســتخدام نســخ إلكترونية،  ١٠االحتفاظ بالســجالت األصــلية ملدة 
  جيدة. ممارسًة اعُترب هذا

    
    )١٣) ومشاركة املجتمع (املادة ١٠(املادة إبالغ الناس  -دال  

لتيســــــري وصــــــول عامة الناس إىل تدابري مجيع الدول األطراف، بدرجات متفاوتة،  تاتَّخذ -٥٧
لديها  تليس ،ومثة دولة واحدة. بلدًا تشريعات ذات صلة هبذا الشأن ١٩كانت لدى إذ املعلومات، 

صــول على املعلومات عن اإلدارة العمومية من تشــريعات ذات صــلة، توفِّر لعامة الناس منصــات للح
وتوجد لدى دولة أخرى اشــــــتراطات قانونية ذات صــــــلة، . خالل مبادرات جلعل البيانات مفتوحة

مل تعتمد  دولة أخرى ومثة. لكنها ال تتعلق إالَّ باالشــــــتراء العمومي وامليزانية وإدارة األموال العمومية
احلق يف احلصـــول على املعلومات مدرج كمبدأ عام يف  أنَّ مع، أي تشـــريعات خاصـــة هبذا الشـــأن

احلصــول  بشــأنتشــريعات  . ومثة دول مخس مل ُتعتمد فيها بعدالوطنية ملكافحة الفســاد تهااســتراتيجي
بشأن احلاجة مبا يف ذلك ُأصدرت توصيات يف هذا الصدد، قد على املعلومات، أو أهنا قيد اإلعداد، و

  .جراءات من أجل زيادة إمكانية وصول الناس إىل املعلوماتإىل تعزيز الشفافية وتدعيم اإل
قنوات متعددة للوصــول إىل املعلومات عن  تتيحأنَّ مجيع الدول تقريبًا  بالذكرومن اجلدير  -٥٨

البوابات اإللكترونية عرب اإلنترنت، مثل بوابة احلكومة اإللكترونية  فإىل جانب. اإلدارة العمومية
خدمة  بة  ية وبوا بة الفواتري اإللكترون ــــــتراء اإللكتروين وبوا بة االش بة املواطن اإللكتروين وبوا وبوا

اجلرائد الرمسية أو التلفزيون الوطين أو النشــــــرات القنوات  تلكتشــــــمل الضــــــرائب اإللكترونية، 
. ملنشــورات أو الرســائل اإلخبارية أو املواقع الشــبكية أو تطبيقات اهلواتف املحمولةالصــحفية أو ا

بعض  تنشــــــر الســــــلطات احلكومية غالبية تقاريرها على اإلنترنت، يف حني أن ،الدول معظمويف 
ــــــَتعمل اخلدمات اإللكترونية ومراكز اإلعالم . لعامة الناسمجيع البيانات املفتوحة  الدول تتيح وُتس

. تبســــــيط اإلجراءات اإلدارية بغيةطلبات احلصــــــول على املعلومات،  ملعاجلةنطاق واســــــع على 
  .وأشارت مثاين دول إىل مشاركتها يف شراكة احلكومة املفتوحة

صــة (ويف إحدى احلاالت هيئاتعيَّنت غالبية الدول أيضــًا أو أنشــأت قد و -٥٩  ،ومكاتب خمصــَّ
طلبات احلصــول على املعلومات أو لرصــد املمارســات ذات  ملعاجلةوحداٍت وجلانًا معنية بالشــفافية) 

منصـات  عربا املعلومات اسـتباقيًّ تتبادلاحلكومية تقارير سـنوية أو  اهليئاتوبوجه عام، تنشـر . الصـلة
عب حكومية فقط تنشــر معلومات على اإلنترنت،  ذكرتإال أنَّ إحدى الدول . متنوعة أنَّ بضــع شــُ

  .وقد ُأصدرت توصية يف هذا الصدد. وأنَّ غالبية الوزارات ليست لديها مواقع شبكية رمسية
ستئنافالدول آليات  معظموتوجد لدى  -٦٠ االنتصاف اإلداري  اللتماسميكن اللجوء إليها  ا

ليس ممكنًا يف إحدى  هذاإال أنَّ . إىل املعلومات أو القضـــائي يف حاالت عدم الســـماح بالوصـــول
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الدول  معظم، تســـمح وعالوة على ذلك. الدول إال بشـــأن املعلومات املتعلقة باالشـــتراء العمومي
، شــريطة تســتند إىل مســوِّغات مشــروعة باختاذ قرارات بعدم املوافقة على الوصــول إىل املعلومات

الســياق، أثريت مســألة التوازن بني محاية اخلصــوصــية  ويف هذا. ســباب شــرحًا وافيًاتلك األشــرح 
شخصية واألمن الوطين واحلق يف احلصول على املعلومات شكِّل . والبيانات ال سبيل املثال، ي فعلى 

الكشـــف غري املشـــروع عن املعلومات الســـرية الرمسية، مثل وثائق جملس الوزراء، ُجرمًا يف بعض 
حيد من إمكانية  املتعلقة بالســــــرية قوانني الوطنيةالتطبيق وأفادت دول أخرى أيضــــــًا بأنَّ . الدول

  .ُأصدرت توصيات يف هذا الشأنقد ، واملحجورةالوصول إىل املعلومات احلكومية 
الـدول حريـة تكوين اجلمعيــات، وهو مبــدأ مكرَّس يف تشــــــريعــاهتـا أو يف  معظموحتترم  -٦١

  .الدول معظماحلماية يف من نفس القدر بوحتظى حرية التعبري . دولة ١٨دساتريها، كما يف حالة 
بًا أمهيًةتو -٦٢ ناء عملييت  علِّق مجيع الدول تقري  اختاذعلى الدور الذي يؤديه املجتمع املدين أث

واتســاقًا مع التشــريعات واملبادرات والســياســات الوطنية، ُتســتخدم . القرارات وتقرير الســياســات
االســتفتاءات واالنتخابات واملشــاورات املباشــرة، ال ســيما مع املجتمع بانتظام وســائل شــىت، مثل 

صـــت إحدى الدول  وإىل جانب. املدين، لتعزيز مشـــاركة الناس يف مكافحة الفســـاد ذلك، خصـــَّ
ساد، وتدعو  سلطتها الوطنية املعنية مبكافحة الف سات التابع ل سيا للمجتمع املدين مقعدًا يف جملس ال

غري احلكومية إىل إبداء تعليقات على مشـاريع القوانني، أو إىل املشـاركة يف الدول املنظماِت  معظم
ـــياســـات أو إىل االخنراط مع املجتمع املدين بشـــأن تدابري منع الفســـاد مراجعةعمليات  وأفاد . الس

غة وتنفيذ  يا ملدين دعيت إىل املشـــــــاركة يف صــــــ بأنَّ منظمات املجتمع ا لدول  هذه ا مخس من 
ر املجتمع املدين ستَشويف إحدى الدول، مل ُي. سياسات الوطنية ملكافحة الفساداالستراتيجيات أو ال

بشــــأن وضــــع القوانني أو إعداد امليزانية الوطنية، لكنه كان أكثر اخنراطًا يف تعميم املعلومات ويف 
  .وقد ُأصدرت توصية يف هذا الصدد. محالت التوعية

. من أنشـــــطة التوعية املتعلقة مبكافحة الفســـــاد عديٌد ويوجد يف البلدان املشـــــمولة بالعيِّنة -٦٣
وتشمل تلك األنشطة مناهج دراسية وأحداثًا خاصة يف املدارس ومحالت تدريبية وإعالمية متواترة 

ـــكل مكثفوتنخرط منظمات املجتمع املدين . وبرامج تلفزيونية وتقارير دورية يف تلك العملية  بش
  .صاءات عن أثر تلك التدابريإال أنه ال تتوافر إح. ويف خمتلف األنشطة

دولة  ١٩وفيما يتعلق حبرية نشـــر وتعميم املعلومات املتعلقة بالفســـاد، نصـــت تشـــريعات  -٦٤
قانونية من أجل محاية املصــاحل املشــروعة مثل النظام العام  ولكن مع تقييداتعلى حرية الصــحافة، 

لك . الوطينواألمن  نات عن تطبيق ت يا يداتوال تتوافر ب ية ويف. التقي بدو حر  الوقت نفســـــــه، ت
  .يف بعض الدول على الرغم من وجود أحكام هبذا الشأن يف التشريعات الوطنية الصحافة مقيَّدًة

ومن أجل تيسري تقدمي الشكاوى واالدعاءات إىل هيئات وسلطات مكافحة الفساد، توفِّر  -٦٥
ــبكية من القنوات، تشــمل متنوعة غالبية الدول طائفة يف بعض احلاالت، والطرائق، مبا يف  مواقع ش

ــــــاخنة املجانية، وتطبيقات  ــــــائل اإللكترونية، واألرقام أو اخلطوط اهلاتفية الس ذلك الربيد أو الوس
اإلبالغ  هذا دولة، ُيســــَمح باإلبالغ دون الكشــــف عن اهلوية وحيظى ٢١ويف . األجهزة املحمولة

 أثريت يف غري أنه. أحكام قانونية أيضًا من خالل بل باحلماية ال على مستوى السياسات فحسب
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لديها قوانني حلماية اإلبالغ دون الكشـــف عن اهلوية، خماوف بشـــأن نطاق اإلفشـــاء  ،دولة واحدة
وقد تعهَّدت تلك الدولة مبراجعة تشـــريعها . املشـــمول باحلماية وآليات املتابعة اخلاصـــة بالبالغات

ومثة دولتان أخريان ال تتيحان إمكانية . غني يف سياق مكافحة الفسادوتوفري املزيد من احلماية للمبلِّ
  اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية.

    
    )١٢القطاع اخلاص (املادة  -هاء  

ترمي إىل منع الفســـاد يف  وقواعد إجرائيةمعايري  ،بدرجات متفاوتة ،مجيع الدول تاعتمد -٦٦
الدول تشريعات وطنية يف جمال حوكمة الشركات أو يف جماالت  معظمواعتمدت . القطاع اخلاص

طبِّق توبوسع بعض الدول أن . معينة مثل املحاسبة ومراجعة احلسابات وتسجيل املنشآت التجارية
ويف أكثر من . دولية أو إقليميةصــكوكًا قانونية أو معايري حماســبية   على الكيانات التجاريةمباشــرًة

أو سلطات خاصة لإلشراف على حوكمة الشركات، وُتلَزم الشركات  هيئاتثلثي البلدان، ُعيِّنت 
ا باملســــــؤولية وضــــــعت أيضــــــًا نظامًا خاصــــــًّ دولة واحدة مثة و. بتقدمي تقارير دورية عن امتثاهلا

  .االجتماعية للشركات
لتعــاون بني أجهزة إنفــاذ القــانون وكيــانــات القطــاع وتعمــل غــالبيــة البلــدان على تعزيز ا -٦٧

صة شريع أو املبادرات اخلا سبيل املثال، تنص. اخلاص، من خالل الت يف قانوهنا إحدى الدول  فعلى 
كافحة غســـل األموال على أنَّ الشـــركات اخلاصـــة ملزمة بتوفري املعلومات ألجهزة النيابة مب املتعلق

معها، وخباصــــــة فيما يتعلق بتدابري التجميد واملصــــــادرة واإلبالغ عن العامة والقضــــــاء والتعاون 
وتعكف دولة أخرى على اختاذ خطوات إلنشـــــاء آلية إبالغ عن املخالفات . املعامالت املشـــــبوهة

  . خاصة مبراجعي احلسابات، بغية تيسري ذلك التعاون
طائفة متنوعة من ومن أجل صـــــون نزاهة كيانات القطاع اخلاص، اعتمدت غالبية الدول  -٦٨

، مثل مدوَّنات لقواعد السلوك ومتطلبات خاصة باالمتثال وقواعد بشأن والقواعد اإلجرائيةاملعايري 
 وتقضـــــي. املنشـــــآت التجارية، وآليات تتعلق مبنع تضـــــارب املصـــــاحل يف القطاع اخلاص حوكمة

 نفيذ برامج لالمتثالالقطاع اخلاص بت يمستثمربإلزام  استراتيجية مكافحة الفساد يف إحدى الدول
ثال توقيع جزاءات ألحكام عدم االمت لد آخر . مكافحة الفســـــــاد، وقد يترتب على  نه يف ب إال أ

شــرعت بضــع شــركات كبرية فقط يف وضــع برامج لالمتثال، ومثة دولة أخرى مل تتخذ خطوات 
  ذا الصدد.توصيات يف ه إىل كلتا الدولتني وقد ُأصدرت. زاهة يف القطاع اخلاصكافية لصون الن

دولة متطلبات خاصــة بتســجيل الشــركات والكيانات التجارية، هتدف إىل  ١٩واعتمدت  -٦٩
ويف أحد البلدان، ميكن أن يفضـــــي عدم تســـــجيل . تعزيز الشـــــفافية لدى كيانات القطاع اخلاص

بات إال أنه بالنظر إىل تعقُّد تركيبة القطاع اخلاص، مل تكن بعض الترتي. الكيان إىل عواقب جزائية
  .القانونية، مثل الصناديق االستئمانية، مشمولًة بالكامل بأحكام التسجيل

القطاع اســــــتخدام كيانات كيفية وال تتوافر معلومات شــــــاملة عن الرقابة العمومية على  -٧٠
ــة (يتعلق  اخلــاص ــــــطــة التجــاري ــة لألنش ــــــلطــات العمومي ــات والرخص اليت متنحهــا الس لإلعــان
ملادة ف٢(  ١٢  با ية للموظفني ) (د) من االت طة املهن ية)، أو عن القيود املفروضـــــــة على األنشــــــ اق
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يف نصـــف  ُوضـــعتقد و. )(ه)) ٢( ١٢(يتعلق باملادة  اســـتخدامهمالعموميني الســـابقني أو على 
املوظفني العموميني بعد انتهاء اخلدمة،  اســتخداملوائح تنظيمية بشــأن القيود املفروضــة على  الدول

 كان هناك قصور يفويف إحدى الدول، . لية إنفاذ لضمان االمتثاللدى بعض الدول آ يكنوإن مل 
القيود  ويفاخلاص،  القطاع التنظيمية لكيانات للقواعد اإلجرائيةتدابري منع االســتخدام غري الســليم 

وتعكف . املفروضــة على ممارســة املوظفني العموميني الســابقني لألنشــطة املهنية يف القطاع اخلاص
إعداد الئحة تنظيمية حتظر عمل املوظفني العموميني الســــابقني يف القطاع اخلاص دولة أخرى على 

  .املستبانةثغرات ال ملعاجلةوقد ُأصدرت توصيات . بعد استقالتهم أو تقاعدهم
معايري للمحاســـبة ومراجعة احلســـابات يف  ، بأشـــكال خمتلفة،مجيع الدول تقريبًا توأرســـ -٧١

 ميكنالوطنية، يف حني  ا التنظيميةولوائحه ادول على قوانينهويعتمد نصف هذه ال. القطاع اخلاص
  .بقيَّة الدول تطبيق املعايري الدولية ذات الصلةل

وفيما يتعلق باملتطلبات اخلاصــة مبســك الدفاتر والســجالت، تفرض غالبية الدول جزاءات  -٧٢
ى جرائم معيَّنة مثل وتشــــمل تلك اجلزاءات عقوبات جنائية عل. قانونية على انتهاك تلك املتطلبات

بْيد أن . التزوير وتزييف الوثائق واستخدام وثائق مزيَّفة والغش واخلداع يف ظروف مشدِّدة للعقوبة
) من االتفاقية، مثل إنشـــــــاء حســـــــابات خارج الدفاتر وإجراء ٣( ١٢األفعال املعدَّدة يف املادة 

ــــــتندات  معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصــــــورة وافية واإلتالف املتعمَّد للمس
ويف هذا . دولة واحدة إال يف املحاســــبية قبل املوعد الذي يفرضــــه القانون، مل تكن مجيعها جمرَّمة،

كيانات القطاع  يلحتم ميكنقليلة،  أحيانالســياق، خيضــع هذا الســلوك دائمًا لدفع َغرامات، ويف 
  .أو مشتركة منفردةاخلاص املعنية مسؤولية 

د بعض التباين بني الدول فيما يتعلق حبظر اقتطاع النفقات اليت متثِّل رشــــــاوى من ويوج -٧٣
فعلى الرغم من أنَّ تشريعات أكثر من نصف عدد الدول تنص بوضوح على . الوعاء الضريبــــــــي

حظر اقتطاع النفقات اليت متثِّل رشاوى من الوعاء الضريبـــــي، فإنَّ القوانني الضريبية يف بقية الدول 
  .ناول هذه املسألةال تت
ــــــُتبينــت ثغرات يف مجيع دول املجموعــة األفريقيــة  -٧٤ وفيمــا يتعلق بــالفوارق اإلقليميــة، اس

، ال ســــيما فيما يتعلق بضــــعف معايري وإجراءات تقريبًا وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
عد انتهاء اخلدمة، القيود املفروضة ب لضبطصون نزاهة كيانات القطاع اخلاص، وعدم وجود تدابري 

  .ومنع إساءة استخدام اإلجراءات املتعلقة باإلعانات والرخص
    

    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة  -واو  
  . من االتفاقية ١٤تلقَّت الدول املشمولة بالعينة عددًا من التوصيات بشأن تطبيق املادة  -٧٥
سيما قوانينها املتعلقة مبكافحة غسل األموال  مجيعوذكرت  -٧٦ شريعات خمتلفة، وال  البلدان ت

لة عن ُنظمها الرقابية واإلشـــــرافية ويف غالبية البلدان، . ومتويل اإلرهاب، وقدَّمت معلومات مفصـــــَّ
مبنع غســـــل األموال أحكامًا بشـــــأن حتديد هوية الزبائن واملالكني  ةاملتعلق اتتضـــــمن التشـــــريعت

 الواجب بشــــــأن الزبائن، وحفظ الســــــجالت، وقيام الكيانات املبلِّغة وتوخي احلرص، نياالنتفاعي
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وإىل جانب ذلك، اســتحدث مجيع البلدان، باســتثناء اثنني، . بتقدمي تقارير عن املعامالت املشــبوهة
ل، أو نيابة عن، َبللحســــــابات اليت ُيطلب فتحها أو ُيحتفظ هبا من ِق متحيص معزَّزقواعد إلجراء 

ا، مبن فيهم أفراد أســرهم واألشــخاص املقربون منهم، وكذلك ســائر شــخاص املعرَّضــني ســياســيًّاأل
  . احلسابات واملعامالت اليت تنطوي على خماطر شديدة

تعيني ســــــلطاهتا املعنية باإلشــــــراف على املصــــــارف جمال وتتباين ممارســــــات البلدان يف  -٧٧
ض الدول هيئات خمتلفة لإلشـــراف على خمتلف فقد عيَّنت بع. واملؤســـســـات املالية غري املصـــرفية

القطاعات، يف حني أنشـــأت دولة واحدة هيئة للســـوق املالية بصـــفتها الســـلطة اإلشـــرافية الوحيدة 
صارف دائمًا املوتشمل الكيانات اخلاضعة اللتزامات مكافحة غسل األموال . واملتكاملة واملستقلة

أيضــًا منشــآت ومهنًا غري  تلك الكيانات البلدان، تشــملويف عدد من . صــرفيةاملؤســســات غري املو
ُأصـــــدرت  وقدإال أنَّ بعض الدول لديها قوائم حمدودة باملنشـــــآت واملهن غري املالية، . مالية معيَّنة
  .يف هذا الصددتوصيات 

ح بعض الدول ت ق عدد كبري من البلدان هنجًا قائمًا على تقييم املخاطر، وإن ملويطبِّ -٧٨ وضــــِّ
ويقضــــي هذا النهج . ســــتخدمه بقدر أكرب يف املمارســــة العمليةت ا، لكنَّهاالنهج يف تشــــريعاهتهذا 

ــة من  ــادًة يف  التمحيصبتطبيق درجــات خمتلف ــل ع ــاد(تتمث واملعزَّز  توخي احلرص الواجــب املعت
ط) على الزبائن واملعامالت  وقد ُأصــــدرت يف عدة . يتناســــب مع املخاطر ذات الصــــلة مباواملبســــَّ

توصـــيات بشـــأن إدراج إشـــارة حمدَّدة إىل هنج قائم على تقييم املخاطر أو بشـــأن النظر يف  حاالت
َأَجنز حنو ثلثي البلدان تقييماته الوطنية قد و. اتباع ذلك النهج يف نظام مكافحة غســـــــل األموال

  إجنازها. هو يف سبيله إىلللمخاطر فيما يتعلق بغسل األموال أو 
ــــــأ مجيع البلدان تقر -٧٩ ــــــتخبارات ماليةوأنش ويف كثري من احلاالت، تكون . يبًا وحدات اس
ســـلطات  نطاقتندرج ضـــمن  ،الوحدة عبارة عن وحدة اســـتخبارات مالية ذات طابع إداري  هذه

وغالبية الوحدات املوجودة يف الدول املســـتعَرضـــة أعضـــاء يف . خمتلفة يف البلدان املشـــمولة بالعيِّنة
وبعض تلك الوحدات أيضًا أعضاء يف جمموعات . ت املاليةجمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارا
ــــــتخبارات املالية ــــــؤولة عن تقدمي . إقليمية لوحدات االس وبوجه عام، تكون الكيانات امللَزمة مس

  تقارير عن املعامالت املشبوهة إىل تلك الوحدات.
    

  ٣ النص املؤطر
  االتفاقيةمن  ١٤ممارسات جيدة مستبانة يف تنفيذ املادة 

تعقد إحدى الدول اجتماعات تنســـيق دورية حتضـــرها مجيع الســـلطات اإلشـــرافية والرقابية 
أنشــــطة مكافحة غســــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب، وكذلك املشــــاركة يف الوطنية 

بينت ممارســة جيدة ، اســُتاثنتني ويف دولتني. ووحدة االســتخبارات املالية جهاز النيابة العامة
الدورات التدريبية اليت ُتقدَّم إىل البلدان األخرى يف جمال مكافحة  اتســــــاع تنوع تتمثل يف

  غسل األموال.
  

واعتمــدت مجيع البلــدان، بــدرجــات متفــاوتــة، قواعــد أو تــدابري لرصـــــــد حركــة النقود  -٨٠
وتقوم عملية الرصـــد هذه عادًة على . والصـــكوك حلاملها القابلة للتداول ذات الصـــلة عرب احلدود
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من  امجيع الدول تقريبًا عما لديه توأبلغ. دوالر ١٠ ٠٠٠قرارات، مع عتبة إبالغ منطية تناهز اإل
ُنظم حتكم التحويالت اإللكترونية لألموال، مبا يف ذلك التدابري اخلاصــــــة باجلهات القائمة بتحويل 

ــــــياء العالية بْيد أنَّ خدمات حتويل األموال أو. األموال اخلدمات غري النظامية  فيهاالقيمة، مبا  األش
يف بعض البلدان، وقد ُأصــــدرت توصــــيات  لضــــوابط كافيةلتحويل األموال، ليســــت خاضــــعة 

  .االقتضاء الشأن، حسب هبذا
شارت دول كثرية إىل عضويتها يف هيئات إقليمية مماثلة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات  -٨١ وأ

تدابري مكافحة غســــل األموال ومتويل اإلرهاب التابعة ملجلس املالية، مثل جلنة اخلرباء املعنية بتقييم 
ــــــيا واملحيط اهلادئ املعين بغســــــل األموال، أو فريق العمل احلكومي الدويل  أوروبا، أو فريق آس

وقد ُأصـــدر عدد كبري من التوصـــيات فيما يتعلق بتدابري . ملكافحة غســـل األموال يف غرب أفريقيا
 من ِقَبللثغرات أو التحديات اليت اســُتبينت يف تقييمات ســابقة، ال ســيما ا معاجلةاملتابعة الرامية إىل 

قد ويبدو أنَّ التقييمات املتبادلة اليت أجرهتا فرقة العمل واهليئات اإلقليمية املماثلة هلا . فرقة العمل
  . كفلت درجة عالية من االمتثال

عاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي  -٨٢ عاون ال بالت ما يتعلق  نائي بني خمتلف الســــــلطات وفي والث
وحداهتا املعنية باالستخبارات  قيامألغراض مكافحة غسل األموال، أشارت دول كثرية إىل إمكانية 

وإىل جانب . أو نظرياهتا األجنبية الوطنيةعلومات مع الســلطات امل بتقاســماملالية، من تلقاء نفســها، 
ســــتناد إىل مذكرات تفاهم ثنائية أو من خالل ذلك، ميكن لعدد من الدول أن يقدِّم املســــاعدة باال

ية  لدول مة ا ية واملنظ ملال باإلجراءات ا ية  مل املعن قة الع ثل فر عددة األطراف، م فل املت حا خمتلف امل
  . للشرطة اجلنائية

ــادة وعلى وجــه اإلمجــال -٨٣ ــذ امل ــت ثغرات يف تنفي ــــــتبين ــة يف مجيع  ١٤، اس ــاقي من االتف
وتشــمل التحديات الرئيســية وجود ثغرات . ملجموعات اإلقليميةاالســتعراضــات تقريبًا ويف مجيع ا

ــــل األموال، و ببلدان معينةخاصــــة  ــــريعات واللوائح املتعلقة مبكافحة غس ضــــعف مواطن يف التش
يف جمال اإلشراف املايل، وقصور يف تنفيذ املعايري والتوصيات الصادرة عن هيئات الرصد  يةمؤسس

  . الدولية األخرى
 


