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  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٦

  اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية 
  والعربية والفرنسية

 
  

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الثاين (التدابري الوقائية)  نيالفصل تنفيذ بشأنقائمة التقييم الذايت املرجعية املنقَّحة على مسودة  اإلجابة كيفية خبصوص إرشادات

  الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقيةمن ) (استرداد املوجودات اخلامسو
  

  

  ملخَّص
تنفيذ  بشأنمسودة قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقَّحة  على إجاباهتا إعداد لدىأن جتدها ذات صلة ميكن للدول األطراف  معلوماتتتضمن هذه الوثيقة 

  .الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية من) املوجودات(استرداد  اخلامسالثاين (التدابري الوقائية) و نيالفصل
  وفقاً للترتيب الذي وردت به األسئلة ذات الصلة يف املسودة املنقحة لقائمة التقييم الذايت املرجعية. وتسهيالً للرجوع، أُعّدت هذه اإلرشادات
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  معلومات عامة

  االسم والوظيفة   تصالجهة اال

  قائمة باملؤسسات املستشارة  املؤسسات املستشارة

 على التصديق تاريخ( بلدكم يف إليها االنضمام/إقرارها/قبوهلا/الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية على التصديق عملية عن معلومات تقدمي ُيرجى. ١
 االتفاقيات على للتصديق املتبعة واإلجراءات بلدكم، يف االتفاقية نفاذ بدء وتاريخ إليها، االنضمام/إقرارها /قبوهلا/ االتفاقية
 .)ذلك إىل وما إليها، االنضمام/إقرارها/قبوهلا/الدولية

 

 االنضمام/ املوافقة/ القبول/ االتفاقية وتاريخ إيداع صك التصديق إىلفيه بلدكم املطلوبة هي التاريخ الذي صدَّق/ قَبِل/ وافق/ انضم  : املعلوماتمالحظة إرشادية
 .مم املتحدة. وقد تكون هذه املعلومات متاحة يف تقرير دورة االستعراض األوىل اليت ركزت على الفصلني الثالث والرابع من االتفاقيةلدى األمني العام لأل

 يرجى وصف النظام القانوين واملؤسسي يف بالدكم بإجياز. ٢

نون عام، أو قانون مدين، أو نظام خمتلط أو نظم أخرى)، وحالة األحكام : تتعلق املعلومات املطلوبة بالنظام القانوين املوجود يف بلدكم (قامالحظة إرشادية
  .خلإوالطابع الوحدوي أو االحتادي لبلدكم القضائية، والتسلسل اهلرمي للقوانني، 

  .تنفيذية ما إذا كانت حتتاج إىل تشريعاتوتتعلق املعلومات اإلضافية بوضعية االتفاقية يف النظام القانوين لبلدكم، وما إذا كان ميكن تطبيق االتفاقية مباشرة، أو 

دعاوى اجلنائية ومراحلها واملعلومات اإلضافية املطلوبة هي نوع الدعاوى اجلنائية يف بلدكم (هل تتبعون النظام االهتامي أم التحقيقي أم نظاما خمتلطا) وشكل ال
  االتفاقية.تنفيذ خمتلف أحكام  عن أهم املؤسسات املسؤولةهي  ام، وأخًريااألساسية. 

 الردود يف املذكورة الصلة ذات األخرى والتدابري والسياسات بالقوانني قائمة تقدمي ُيرجى اإللكتروين الربيد عرب األمانة إىل موجَّهة منفصلة رسالة يف. ٣
 لتلك ومبلخَّصات اإلنترنت، شبكة عرب متاحة كانت إن وثيقة، كل إىل إلكترونية إحالة بوصلة مصحوبة املرجعية، الذايت التقييم قائمة على الواردة
 يف كمرفقات توفَّرت، إن هلا وملخصات الوثائق، تلك نصوص إدراج ُيرجى اإلنترنت، شبكة عرب املتاحة غري بالوثائق يتعلق وفيما .توفرت إن الوثائق،
 أو اإلنكليزية أو الصينية أو العربية( املتحدة لألمم ألخرىا الرمسية باللغات الوثائق هذه من نسخ توفرت مىت أيضاً، وُيرجى .اإللكتروين الربيد رسالة

 إىل العودة وُيرجى .اإلنترنت شبكة عرب متاحة تكن مل إن نصوصها توفري أو النسخ هذه إىل ُتحيل شبكية وصلة توفري ،)اإلسبانية أو الروسية أو الفرنسية
  .القائمة يف واردة ذكرمتوها اليت األخرى والتدابري والسياسات التشريعات يعمج أنَّ من للتأكد الذايت التقييم من االنتهاء بعد السؤال هذا

 تودُّون واليت التدابري تلك تنفيذ استعراض وآليات بلدكم يتخذها اليت الفساد مكافحة لتدابري متاحة تقييمات أيِّ إىل إلكترونية إحالة وصلة توفري ُيرجى. ٤
  .التقييمات هذه من نسخة توفري وأ جيِّدة، ممارسات باعتبارها اتهمشاطر

تية، : ميكن أن تتضمن املعلومات الواردة هنا تقارير عن حتليل الثغرات وتقارير آليات االستعراض الدولية واإلقليمية األخرى ودراسات سياسامالحظة إرشادية
  على كال الصعيدين الوطين والدويل. 

، آلية استعراض النظراء ، مبادرة مكافحة الفساد يف آسيا واحمليط اهلادئوالتنمية االقتصادى التعاون منظمة على سبيل املثال: (تقارير البنك اآلسيوي للتنمية،
، جمموعة الدول املناهضة للفساد، (فاتف) لواألما غسل لمكافحة لماليا لعملا عةومجمشراكة "دوفيل" مع البلدان العربية اليت متر مبرحلة انتقالية، األفريقية، 
 االقتصادى التعاون ملنظمة التابع فريق العمل و، عشرين، خطة عمل إسطنبول ملكافحة الفساد، آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفسادجمموعة ال
  .املعين بالرشوة يف املعامالت التجارية الدوليةو والتنمية

  .املرجعية الذايت التقييم ردودكم على قائمة إعدادباملعلومات ذات الصلة  تقدمي. يرجى ٥

: يرجى وصف مصادر املعلومات واملؤسسات املشاركة يف ملء القائمة املرجعية، من كل من القطاع العام والقطاع اخلاص/اجملتمع املدين، مالحظة إرشادية
  .خلن أجل التحقق من صحة املعلومات، إوالعمليات التشاورية اليت ُعقدت، مثل حلقات العمل اليت عقدت م

  . قيد االستعراض يف تنفيذ فصلي االتفاقية جّيدة ا ممارساتوهن.  يرجى وصف ثالث من املمارسات اليت تعترب٦

  يرجى وصف النهج املبتكرة والناجحة لتنفيذ االتفاقية واليت قد تثري اهتمام الدول األخرى يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية. مالحظة إرشادية: 

 دفبه الصلة، ذي الزمين اإلطار مع جنب إىل جنباً اتِّخاذها، إىل بلدكم حيتاج اليت ُوجدت، إن ،)وتلخيصها ِذكرها أي( اخلطوات/لتدابريا وصف ُيرجى. ٧
  .التدابري تلك ابه تتعلق اليت االتفاقية مواد إىل حتديداً اإلشارة مع االستعراض، قيد االتفاقية لفصلي الكامل االمتثال ضمان
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  وارد التالية اليت وضعتها أو تعاونت يف وضعها األمانة العامة مفيدة يف جتميع املعلومات:قد تكون امل 

  األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية اىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
(http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/travaux-preparatoires.html) 

 الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
(http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/legislative-guide.html) 

 الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
(http://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf) 

  الفصل الثاين
  مكافحة الفساد يف االشتراء العمومي وإدارة األموال العموميةدليل  

 (http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html) 

 ٢٠١١العامةقانون األونسيترال النموذجي بشأن املشتريات ل التشريعي الدليل  
(http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html) 

 والصحفيني اإلبالغ عن الفساد: أداة مرجعية للحكومات  
(http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/13-87497_Ebook.pdf) 

 الدليل اإلرشادي بشأن املمارسات اجليدة يف محاية األشخاص املبلغني 
 (http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html يصدر قريباًس) 

 الدليل العملي :هلا املنشآت التجارية وامتثال الفساد ملكافحة أخالقية قواعد برنامج  
(http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html) 

 البنك الدويل/ مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة/ منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان            املنشآت التجارية قواعد أخالقية ملكافحة الفساد وامتثال)
  االقتصادي)

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html) 

 الدليل اإلرشادي بشأن تدابري الدولة لتعزيز الرتاهة املؤسسية  
(http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html) 

 التعليق على مبادئ بنغالور للسلوك القضائي  

(http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html) 

 ١١للمادة  واإلطار التقييمي الدليل التنفيذي    

(http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html) 

 

   الفصل اخلامس
  املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني دليل    

(http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html) 

 دليل بشأن التعاون الدويل ألغراض مصادرة عائدات اجلرمية  
(http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html) 

  كتيب بشأن النقل الدويل لألشخاص احملكوم عليهم  
(http://www.unodc.org/documents/organized-

crime/Publications/Transfer_of_Sentenced_Persons_Ebook_E.pdf) 

  خاصة دعاوى عامة، أضراراملخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة: ب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد   
(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/pwpa_consolidated.pdf)  
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  رشوة قضايا يف التسويات :فقةصال عن ارجاخل  املخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة:ب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد 
  األموال استرداد جهود على وآثارها املسؤولني األجانب

(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf) 

  اإلثراء غري املشروع ملكافحة جترمي -  االرتشاء املخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة:ب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد 
  الفساد

(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf) 

  التدابري الوقائية  – سياسّياً املكشوفون االشخاصات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة: املخدرب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد
  لقطاع املصارف

(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Politically%20Exposed%20Persons_0.pdf) 

  املساءلة من  –اخلاصة واملصاحل  العامةاملخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة: الوظيفة بمبادرة استرداد األموال املسروقة (مكتب األمم املتحدة املعين
  وااليرادات الدخل  عنخالل الكشف 

(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf) 

  حتليل مشترك - حجم عائدات الرشوة وقياسديد حتاملخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة: ب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد
  .املنهوبة صولاسترداد األ مبادرة- املخدرات واجلرميةبمكتب األمم املتحدة املعين 

(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Quantification.pdf) 

  كيف يستخدم الفاسد اهلياكل -  الّدمى حمّركو: املخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسةب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد
  القانونية إلخفاء األصول املسروقة، وما جيب عمله حيال ذلك.

(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf) 

  ملنهوبة: استرداد األموال ا احلقائق الثابتة بشأن  : املخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسةب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد
  .املنال وبعيدة ةيلقل
 

(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/few_and_far_the_hard_facts_on_stolen_asset_recovery.p
df)  
  واسترداد األصول تتّبع التزامات مكافحة الفساد املخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة: ب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد  :

  تقرير مرحلي وتوصيات للعمل.
(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Anti-corruption-and-Asset-Recovery-commitments-

%28Accra%29.pdf) 

  عوائق استرداد األموال: حتليل للعوائق الرئيسية  ) دراسة:املخدرات واجلرمية/ البنك الدويلب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد
  .وتوصيات للعمل

 (https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Barriers%20to%20Asset%20Recovery.pdf) 
  دليل السترداد األصول املنهوبة: مرشد   املخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة:ب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد

  . للممارسني
(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Asset%20Recovery%20Handbook.pdf) 

  توّجه حنو منظومة عاملية السترداد األصول املخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة:ب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد.  
(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/GlobalArchitectureFinalwithCover.pdf) 

  املسترّدةإدارة األصول : املنهوبة استعادة األصول  املخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة:ب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولمبادرة استرداد 
 االعتبارات السياسية. –

(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/ManagementReturnedAssets.pdf) 

 دليل املمارسات اجليدة  : املنهوبة املخدرات واجلرمية/ البنك الدويل) دراسة: استعادة األصولب(مكتب األمم املتحدة املعين  املنهوبة األصولاسترداد بادرة م
  . كم إدانةحلاخلاصة مبصادرة األصول غري املستندة 

(https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Non%20Conviction%20Based%20Asset%20Forfeiture.pdf) 
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  اجملاالت املواضيعية
 )١٣-٥(املواد  يةئالوقا التدابري  -ألف

  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية - ٥املادة 
  ١، الفقرة ٥املادة 

 تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد، تعزز مشاركة  . ١
  اجملتمع وجتسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية واملساءلة.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. هدفباإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

   .أي سياسات (استراتيجية أو خطة أو سياسات أخرى) تتعلق مبكافحة الفساد قد مت وضعها من ِقَبل الدولة الطرف 
  إخل).املعّينة ، املؤسسات املسؤولة املَُخصَّصة امليزانية  ،لتنفيذ السياسات (مبا يف ذلك آلياتوضع ... ، 
 إنشاء هياكل للتنسيق أو برتوكوالت أو إجراءات). ،قت (مبا يف ذلكتنسيق السياسات اليت طُّب آليات 
  مـا إذا مت التشـاور مـع اجلهـات صـاحبة املصـلحة ومشـاركتها يف وضـع السياسـات وتنفيـذها            ،ذلـك مبـا يف   ، مشـاركة اجملتمـع   َشْرح كيف مت تعزيز

 وتنسيقها ورصدها.  
 العامة، والرتاهة، والشفافية، واملساءلة. واملمتلكات العامة للشؤون السليمة ئ سيادة القانون، واإلدارةوصف كيف تعكس السياسات مباد 

  

  

املتـوفرة،   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيها احملاكم أو غريها من القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات     .٣

  وما إىل ذلك.

  

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، ودراسات، وإحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري حظة إرشادية: مال
 اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  ما يلي: خاص  بشكلقد تتضمن املعلومات 

 فساد (استراتيجية أو خطة عمل أو السياسات األخرى) أو غريها من الوثائق اليت حتتوي على سياسات مكافحة وثائق سياسات مكافحة ال
 الفساد. 

 إخل، إنشاء هياكل للتنسيق أو/ولإلجراءات.  اللوائح احلكومية، املراسيم .... 
  التنسيق بني املؤسسات.آليات  أمثلة على تشغيل 
 تيجيات الوطنية ملكافحة الفساد وخطط العمل، و/أو السياسات. تقارير مرحلية بشأن تنفيذ االسترا 
 الفساد حماربةاخلاصة بتحليل سياسات  سائر التقارير السنوية أو العامة. 
 .تقارير تقييم فعالية التدابري املتَّخذة ملنع الفساد والكشف عنه 
 .الدراسات املعنية بالفساد أو مقاييسه 
 عام بشأن مدى انتشار الفساد يف قطاعات متعددة.الدراسات االستقصائية للتصور ال 
  خاص بشكلضة للفسادعّراملقطاعات الاالت أو اجملتقدير املخاطر يف. 

  ٢ ، الفقرة٥املادة 
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  لفساد.طرف إىل إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع ادولة . تسعى كل ٢

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  االتفاقية. ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : لعلكم تودون الرجوع إىل أي معلومات مذكورة ذات صلة وواردة يف املواد األخرى من الفصل الثاين يف تقرير التقييم الذايت احلايل.مالحظة إرشادية

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:  

 اس فعالية هـذه املمارسـات واألدوات. وميكـن أن تشـتمل األمثلـة      املمارسات واألدوات اليت هتدف إىل منع الفساد، مع اإلشارة إىل الطرق املتبعة لقي
 على: برامج تدريبية وتعلمية، وبرامج توعية، ورصد الرتاهة، ودراسات تشخيصية، وتقييم املخاطر للمؤسسات.

   .تقييم اإلطار القانوين واملؤسسي القائم ملنع أعمال الفساد واملعاقبة عليها 
    وعند هنايتها فترة االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد، وخطط العمل، و/أو السياسات بداية يف تقارير خط األساس  .  

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣

  املتوفرة، وما إىل ذلك.

ن أن تشمل هـذه األمثلـة: اجتـهادات احملـاكم، تقـارير، دراسـات، إحصـائيات أو أي معلومـات أخـرى ذات الصـلة، والـيت توضـح التـدابري              ميكمالحظة إرشادية: 
 اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.    

  قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي:  
 الوطنية ملكافحة الفساد وخطط العمل، و/أو السياسات تقارير بشأن تنفيذ االستراتيجيات. 
 .استطالعات بشأن فعالية املمارسات اليت هتدف إىل منع الفساد 
  الرصد والتقييم، فضلًا عن تقارير مراجعة احلسابات ومناقشة فعالية األساليب املستخدمة ملنع الفساد.    تقارير  

  ٣، الفقرة ٥املادة 

 الفساد كفايتها ملنع إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى طرف إىل دولة . تسعى كل٣
  ومكافحته.

  دكم هلذا احلكم؟هل ميتثل بل  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  :  اديةمالحظة إرش
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:

         ــة، وذلــك للوقــوف علــى مــدى ــدابري اإلداري ــة والت ــيم دوري للصــكوك القانوني ــة، أو متطلبــات إجــراء تقي وصــف السياســات واملمارســات الداخلي
 كفايتها ملنع الفساد ومكافحته.

 دارية ذات الصلة، وذلـك للوقـوف علـى مـدى كفايتـها ملنـع الفسـاد        وصف اجلهات أو املؤسسات املسؤولة عن تقييم الصكوك القانونية والتدابري اإل
 ومكافحته.

 .وصف عملية التقييم الدوري للصكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصلة، وذلك للوقوف على مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته 
   .وصف املتطلبات املتعلقة بتكرار هذه التقييمات  

على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات          ُيرجى تقدمي أمثلة   .٣

  املتوفرة، وما إىل ذلك.



CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1 

 

V.16-03601 7 
 

توضح  ميكن أن تشتمل هذه األمثلة: على اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليتمالحظة إرشادية: 
 التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  ما يلي: خاص  بشكلٍ قد تتضمن املعلومات 

 .التشريع األويل أو الثانوي، أو اإلجراءات اإلدارية اليت تنص على إنشاء هياكل وإجراءات والتزامات يف عملية التقييم 
   ة والتدابري اإلدارية ذات الصلة.تقارير تقييم الصكوك القانوني 
 .التقارير املقدمة إىل الربملان وسجالت اجللسات العلنية هلذه التقارير 
 .تقارير مراجعة احلسابات ذات الصلة 
   .تقارير تقييم مشاركة اجملتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص 
 قة بامليزانية.    تقارير األداء ذات الصلة واملعنية بتدابري حمددة متعل 
  اجلديد أو التدابري املتخذة ملنع الفساد.  ألثر  التشريع حتليل املنشورات الداخلية واخلارجية 
 .التقارير التشريعية بشأن كَفَاَءة قوانني مكافحة الفساد، وكذلك اإلجراءات اإلدارية  

  ٤، الفقرة ٥املادة 

لدولية واإلقليمية ذات الصلة، حسب االقتضاء ووفقًا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، . تتعاون الدول األطراف فيما بينها ومع املنظمات ا٤
  إىل منع الفساد.   على تعزيز وتطوير التدابري املشار إليها يف هذه املادة. وجيوز أن يشمل ذلك التعاون املشاركة يف الربامج واملشاريع الدولية الرامية

  م؟هل ميتثل بلدكم هلذا احلك  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخـذها بلـدكم (أي ِذكرهـا وتلخيصـها)، إن ُوجـدت، (أو الـيت خيطِّـط التِّخاذهـا، جنًبـا إىل جنـب مـع              .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

  .االستفادة يف هذه اإلجابة من املعلومات املقّدمة خبصوص املواد األخرى يف الفصل الثاينميكن  : مالحظة إرشادية
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:

 .معلومات بشأن العضوية يف املنظمات الدولية واإلقليمية، واملبادرات، و/أو الشبكات اليت تتصدى ملكافحة الفساد 
 شاريع الدولية اليت تتناول مكافحة الفساد.معلومات بشأن املشاركة يف الربامج أو امل  
  بلدكم طرف فيها.معلومات عن عدد املعاهدات أو االتفاقيات أو بروتوكوالت التعاون الثنائي ذات الصلة اليت 
 .وصف التعاون اإلقليمي و/أو الربامج اإلقليمية املعنية مبكافحة الفساد 
  مكافحة الفساد.وصف التعاون ِضْمن األطر اإلقليمية بشأن سياسات 
     ــادرات ــة، واملبـــــــــ ــة أو اإلقليميـــــــــ ــادرة عـــــــــــن االجتماعـــــــــــات، واملنظمـــــــــــات الدوليـــــــــ ــتركة الصـــــــــ   ُمَتاَبَعـــــــــــة التوصـــــــــــيات املشـــــــــ

 و/أو الشبكات اليت تتصدى للفساد.  

  

الصـلة، واإلحصـاءات   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات          .٣

  املتوفرة، وما إىل ذلك.

. وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات الثاين الفصل يف األخرى املواد خبصوص املقّدمة املعلومات من اإلجابة هذه يف االستفادة ميكن: مالحظة إرشادية
التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو  احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح

  فّعال.  
  ما يلي: بشكلٍ خاص  قد تتضمن املعلومات 

  الوثائق.هذه  يفمذكرات تفاهم دولية أو إقليمية، وكذلك اتفاقيات تعاون هبدف منع الفساد، أو األحكام ذات الصلة 
 قليمية، و/أو احللقات النقاشية اليت نظمتها بلدك أو كانت حاضرة فيها.بشأن أحداث دولية أو إاملنشورة  التقارير 
     .القرارات الدولية أو اإلقليمية، و/أو اإلعالنات اليت شاركت بلدك فيها 
 .تقارير بشأن نتائج األحداث اإلقليمية أو الدولية بني املؤسسات املعنية بسياسات مكافحة الفساد 
   الشركاء أو اخلرباء الدوليني.   املخرجات اليت مت إجنازها مع  
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  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

ك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذل مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 يرجى وضع إشارة على هذا املربع إذا كنتم ال حتتاجون ألية مساعدة تقنية يف تنفيذ املادة قيد االستعراض.الحظة إرشادية: م

  

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

  

فة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن هذه املادة،  باالضا باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  ابات الواردة خبصوصباإلجينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  ذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.من ِقَبل خبري يف ه

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ية احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعتتضمن أشكال املساعدة 

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص ات  جيب أن ترتبط أشكال بناء القدر مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  رات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، ت طوير خطة عمل للتنفيذ.القد

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

ذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص ه مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

     وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةمن املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  اطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة 

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   
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   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

ا يف ذلك معلومات عن اجلهات هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مب .٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي مالحظة إرشادية:
يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاريع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية 

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  ملبينة يف املادة املستعرضة.من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري ا

  

  الوقائية الفساد مكافحة هيئة أو هيئات -٦املادة 

  ١، الفقرة ٦املادة 

  الفساد، بوسائل مثل: للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، وجود هيئة أو هيئات، حسب االقتضاء، تتوىل منع طرف، وفقا دولة . تكفل كل١

  .، عند االقتضاءات وتنسيقهاالتفاقية، واإلشراف على تنفيذ تلك السياسا من هذه ٥(أ). تنفيذ السياسات املشار إليها يف املادة 

  وتعميمها. الفساد (ب). زيادة املعارف املتعلقة مبنع

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

تلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها و  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

 : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 مة، إدارة، مجعية وطنية أو أمانة عامة) اليت تضطلع مبنع الفساد، و(إن وجد) وصف اهليئة األساسية أو اهليئات (على سبيل املثال: هيئة، جلنة، منظ
 اإلشراف على تنسيق وتنفيذ تلك السياسات.

  وصف اهليكل والنهج املؤسسي للرقابة على تنفيذ استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد وتقييمها، وكذلك خطة عمل، و/أو سياسات مكافحة
 الفساد.  

 أو الوحدات داخل الوزارات واإلدارات احلكومية املسؤولة عن تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الرامية إىل منعه. وصف جهات الوصول 
 ت، وصف اهليكل أو اهلياكل اليت تتعامل بفعالية مع التظلمات والشكاوى املقدمة من املواطنني، مثل: جلنة مكافحة الفساد، ومكتب األخالقيا

 أمني املظامل، ومكتب املشتريات املركزية، وما إىل ذلك.  ومكتب املراجع العام، ومكتب
 األحباث.  وصف اهليئة أو اهليئات اليت تضطلع مبنع الفساد من خالل زيادة و/أو نشر املعرفة املتعلقة مبكافحة الفساد، مبا يف ذلك من خالل إجراء

: إصالح اخلدمة املدنية، وضع وتنسيق سياسة وهلا الفصل الثاين، مثالًمل هذه املعرفة على موضوع أو أكثر من املوضوعات اليت تناتوميكن أن تش
، إدارة األموال العمومية، تدابري مكافحة غسل العمومية سلوك للموظفني العموميني، خماطر الفساد يف املشتريات قواعدمكافحة الفساد، مدونة 

  اك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص. األموال، إصالحات اإلدارة العامة، زيادة الشفافية احلكومية وإشر

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح ميكن أن تشمل هذه األمثلة: على اجتهادات احملاكم، تقاريرمالحظة إرشادية: 
 التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي: 

 .التقارير اليت مت إعدادها من ِقَبل اهليئة أو اهليئات اليت تضطلع مبنع الفساد 
 املنشورات بشأن فعالية وقدرة اهليئة أو اهليئات اليت تضطلع مبنع الفساد. أو تقارير الداخلية أو اخلارجية األخرى،ال 
  مبكافحة الفساد.الناس  استطالعات حول مدى معرفة 
 .محالت توعية عامة أو اإلجراءات املتعلقة باالتصال اليت مت تنفيذها 
 َْعرِفَة املتعلقة مبنع الفساد.      األساليب املستخدمة لزيادة ونشر امل  
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  ٢، الفقرة ٦املادة 

من هذه املادة ما يلزم من  ١طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، مبنح اهليئة أو اهليئات املشار إليها يف الفقرة دولة . تقوم كل ٢
ن موارد مادية ستقاللية، لتمكني تلك اهليئة أو اهليئات من االضطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى عن أي تأثري ال مسوغ له. وينبغي توفري ما يلزم ماال

  وموظفني متخصصني، وكذلك ما قد حيتاج إليه هؤالء املوظفون من تدريب لالضطالع بوظائفهم.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  م/نعم، جزئيا/النع  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

 لومات املطلوبة:: قد تتضمن املعمالحظة إرشادية

 .وصف اإلطار القانوين الذي ينص على االستقالل واإلدارة الذاتية للهيئة أو اهليئات اليت تتوىل منع الفساد 
  .وصف والية اهليئة أو اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفساد، وإىل أي مدى تتضمن هذه الوالية الوقاية والتعليم 
 و اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفساد، هبدف متكني هذه اهليئات من أداء مهام وظائفها بفعالية، ومحايتها من الضمانات القانونية الستقالل اهليئة أ

 أي تأثري غري مشروع.
  ني. املتخصصإجراءات تعيني رئيس أو رؤساء اهليئة أو اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفساد، عالوة على اإلجراءات املعنية بَتْعيِني واختيار املوظفني 
 ية والنفقات.اإلجراءات املتخذة لضمان ختصيص املوارد املادية الالزمة للهيئة أو اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفساد، مبا يف ذلك امليزانيات السنو 
 من أداء مهامها.      وصف متطلبات التدريب اإللزامي واالختياري ملوظفي اهليئة أو اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفساد، وذلك لتمكني هذه اهليئات  

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

ات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيمالحظة إرشادية: 
 اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  ما يلي:  بشكلٍ خاصقد تتضمن املعلومات 
  وتقارير النفقات.التقارير اليت مت إعدادها من ِقَبل اهليئة أو اهليئات اليت تضطلع مبنع الفساد، مبا يف ذلك مشروع امليزانية 
  مبا يف ذلك عدد املوظفني العاملني يف أنشطة اهليئة أو اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفسادتقييمات حتليلية للموارد البشرية واملادية اليت حتتاجها ،

 مكافحة الفساد.
  مكافحة الفساداهليئة أو اهليئات اليت تتوىلالدراسات والتحليالت وتقارير التقييم بشأن مدى كفاءة وأداء . 
  اهليئة أو اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفسادالتقارير الربملانية بشأن مدى فاعلية وأداء  .  

  ٣، الفقرة ٦املادة 

. تقوم كل دولة طرف بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات اليت ميكن أن تساعد الدول األطراف ٣  
  وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الفساد. األخرى على وضع

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

  هل قدَّم بلدكم املعلومات على النحو املنصوص عليه أعاله؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى أيًضا تقدمي املرجع ذي الصلة.  . ٢

  

ا إذا قامت احلكومات بإرسال املعلومات املذكورة أعاله إىل: أمني مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمني العام لألمم املتحدة ممتنسيكون : مالحظة إرشادية
، ٥٠٠، صندوق بريد رقم األمم املتحدة ملكافحة الفساد، فرع الفساد واجلرمية االقتصادية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مركز فيينا الدويل

 United Nations Convention against Corruption, Corruption and Economic Crimeمسا (فيينا، الن ١٤٠٠
Branch, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400 

Vienna, Austria) .(uncac.cop@unodc.org.(  
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  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

يات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحد مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، 
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

نة يف تنفيذها. وميكن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبا باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

ملادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن هذه ا باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  يه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توج

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
سياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع ال

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن صوص باإلجابات الواردة خبجيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  سسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، ت طوير خطة عمل للتنفيذ.القدرات العملياتية و/أو املؤ

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

ديات  متّ حتديدها يف اطار يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حت مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة تيسري التعاون الدويل

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةاون الدويل، على سبيل املثال؛  اطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التع

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   
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   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

ات جلههل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن ا .٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي مالحظة إرشادية:
حبيث تشمل أيضاً املشاريع اليت ال تندرج مباشرة  واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  ضة.من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعر

  

  

  القطاع اخلاص  -٧املادة 

  ١، الفقرة ٧املادة 

. تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، إىل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف ١  
 استبقائهم وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد تتسم بأهنا:املستخدمني املدنيني، وغريهم من املوظفني العموميني غري املنتخبني عند االقتضاء، واستخدامهم و

 ثل اجلدارة واإلنصاف واألهلية.تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية واملعايري املوضوعية، م  (أ)  
تشتمل على إجراءات مناسبة الختيار وتدريب أفراد لتويل املناصب العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة   (ب)  

 ناوهبم على املناصب عند االقتضاء.وضمان ت
 قتصادي للدولة الطرف املعنية.تشجع على تقدمي أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو اال  (ج)  
تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني أولئك املوظفني من الوفاء مبتطلبات األداء الصحيح واملشّرف والسليم   (د)  

ز أن تشري هذه الربامج إىل وظائف العمومية، وتوفر هلم التدريب املتخصص واملناسب من أجل إذكاء وعيهم مبخاطر الفساد املالزمة ألداء وظائفهم. وجيولل
 مدونات أو معايري سلوكية يف اجملاالت اليت تنطبق عليها.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع  ُيرجى وصف  .٢
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

 

  :املطلوبة املعلومات تتضمنقد مالحظة إرشادية: 

 ًاحمللية احلكومة وموظفي العموميني الوطنيني املوظفيني بني قالفر عن وصفا  

  (أ)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

 واستبقائهم وترقيتهم، وغريهم من املوظفني العموميني غري املنتخبني عند االقتضاء، مبا يف  املستخدمني املدنيني طار القانوين لتعيني وتشغيلاإل
م، ذلك أي اختبارات عامة واليت ميكن أن تدار كجزء من عملية التعيني، وأي معايري حمددة سارية هتدف إىل تقييم جدارهتم وإنصافهم وأهليته

 فضلًا عن نزاهتهم. 
 ني املدنينياملستخدم وصف اإلجراءات املعينة بشأن تشغيل وتعيني كبار املديرين إذا كانت ختتلف هذه اإلجراءات عن تعيني غريهم من  . 
 وصف الطرق املستخدمة لضمان تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية واملوضوعية ملعايري إدارة املوارد البشرية.   
  ،وصف أي ضمانات هتدف إىل كفالة الشفافية واإلنصاف يف عملية التعيني (مثل: اإلجراءات وأساليب نشر وتوزيع إعالنات الوظائف الشاغرة

 ).جلان فاحصة للمقابالت ، واستخداماخلطّية املقابالت وتقييم املرشحني املتقدمني، وإدارة االختبارات  والتوثيق، أو تسجيل
  قرار املوارد البشرية، مبا يف ذلك عملية التعيني أو قرار التعيني.  يف وصف اآلليات املتبعة لتقدمي شكوى أو طعن 

  ات املطلوبة:(ب)، قد تتضمن املعلوم ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

 بصفة خاصة ماهية اإلجراءات اليت قد استخدمت يف حتديد املناصب العامة اليت تعترب عرضة للفساد. 
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 مبا يف ذلك، بصفة خاصة وصف شروط وإجراءات التوظيف املعنية باختيار األفراد لشغل فئات حمددة من الوظائف اليت تعترب عرضة للفساد ،
 ب احملتمل للمصاحل.إمكانية الكشف املبكر عن التضار

  املستخدمني املدنيني قواعد وإجراءات َتَناُوب هذه الفئات من . 
 بصفة خاصة شروط التدريب واملناهج التعلمية لألفراد الذين يشغلون مناصب عامة تعترب عرضة للفساد.  

  (ج)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

 األداء ... إخل). املُطَّبقة على املوظفني العموميني، وبيان كيفية مكافآت جداول األجور (األجر األساسي، البدالت،  السلطة اليت تقوم بوضع
 حتديد هذه اجلداول. 

 املستخدمني املدنيني املعيار الذي حيكم زيادة األجر أو تعديله، أو جزء من أجور  . 
  االعتبار مستوى التنمية االقتصادية للدولة الطرف.  وصف كيف تأخذ هذه األجور وجداول حتديد األجور يف 
  .وصف آلية إدارة نظام األجور للموظفني العموميني  

  (د)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

 ساد، وعلى نطاق واسع، ما يتعلق مبهام املؤسسات أو األنظمة املعنية بتعليم وتدريب املوظفني العموميني على املسائل املتعلقة بالرتاهة والف
 وظائفهم واملهارات الالزمة باعتباره موظفًّا عموميا.  

  من املوظفني العموميني غري  لغريهم االقتضاء، وعند، لمستخدمني املدنينيل الفساد يف الربنامج التدرييب  مبنع وصف كيفية اقتران الرتاهة
 املنتخبني.

 ما يتعلق مبدونات أو معايري السلوك املعمول  كل ، فضلًا عن املدنيني  للمستخدمنياألولية واجلارية  اهج التعليميةمتطلبات التدريب واملن وصف
 هبا.   

  .وصف املعايري واإلجراءات املستخدمة لتقييم األداء، عالوة على العواقب املترتبة على اإلخفاق يف األداء 

بري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات          ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدا  .٣
 املتوفرة، وما إىل ذلك.

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري مالحظة إرشادية: 
  عت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اليت اضطل

 

  (أ)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

   (ممارسات إدارية) وغريهم من املوظفني املستخدمني املدنيني تتعلّق بإدارة وتعيني  - من الناحية العلمية  أُدخلت - أمثلة على جناح تدابري
 .غري املنتخبني العموميني

    قرار صادر يتعلق بوضعهم الوظيفي، أو يتعلق بشروط أو قرارات التعيني. بأمثلة على جناح فرد أو جمموعة أفراد يف استخدام إجراءات الطعن  

  (ب)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

  وتأثري الربنامج التدرييب املتخصص للموظفني العموميني الذين يشغلون مناصب تعترب عرضة التقارير أو الدراسات اليت مت إعدادها بشأن وجود
  للفساد بصفة خاصة.

  أو القطاعات العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة.املستخدمني املدنيني تقارير تقييم مناصب 
  أو القطاعات.حالة ي تربهن فعالية التدابري املتخذة بشأن هذه املناصب  دراسات 
  .اإلحصاءات املتعلقة بتناوب املناصب الوظيفية اليت مت حتديدها كمناصب معرضة للفساد بصفة خاصة  

  (ج)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

  ما يلي:بشكل خاص  قد تتضمن املعلومات 

 كفاية األجور للموظفني العموميني.  الدراسات الداخلية أو اخلارجية اليت أُجريت لتقييم مدى 
  أمثلة  عما إذا مت تصحيح وتطبيق نظام األجور أو جداول األجور. 
    .امنشورات جداول األجور وآلية زيادهتا تلقائي 
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  (د)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

 املهارات العامة و/أو التدريب على الرتاهة بناء  اىل الدورة التدريبية الرامية يف ن شاركوا اإلحصائيات املتعلقة بعدد املوظفني العموميني الذي
 ومكافحة الفساد. 

  موظفي الدراسات الداخلية أو اخلارجية اليت تربهن أثر التدريب على مكافحة الفساد يف القطاع العام، على سبيل املثال، فيما يتعلق باستعداد
 عن أعمال الفساد، والتماس اإلرشادات بشأن املسائل األخالقية ذات الصلة. القطاع العام لإلبالغ

  ،اإلحصائيات املتعلقة بإخفاقهم يف أداء مهام و كما اإلحصائيات املتعلقة بانتهاكات املوظفني العموميني ملدونات أو معايري السلوك املعمول هبا
 وظائفهم. 

 ية املعنية بالرتاهة ومكافحة الفساد اليت يتم عقدها كل سنة.اإلحصائيات املتعلقة بعدد الدوارات التدريب 
      .مناهج التدريب واألساليب أو األدوات املستخدمة يف تقييم الربامج التدريبية وحتسينها  

  ٢، الفقرة ٧املادة 

التفاقية ووفقًا للمبادئ األساسية ا. تنظر كل دولة طرف أيضا يف اعتماد تدابري تشريعية وادارية مناسبة، مبا يتوافق مع أهداف هذه ٢ 
 لقانوهنا الداخلي، لوضع معايري تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

طِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خي  .٢
 ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  ،ملرشح النتخابات املناصب العمومية.التعليم، اخللفية املهنية، اجلنسية، والرتاهة) لتقدم ا مستوىاحلد األدىن من املتطلبات (مثل السن 
  ًإدانة جنائية سابقة أو ارتكاب جرمية أخرى. معايري عدم أهلية شخص للترشح النتخابات املناصب العمومية، مثال : 
 :الشروط املطلوبة من املرشحني النتخابات املناصب العمومية 

، أو الكشف عن بعض املعلومات بشأن املصاحل إثبات عدم وجود تضارب حمتمل يف املصاحل مع املنصب املطلوب شغله  . أ
 ذات الصلة باعتبارها أحد شروط ترشيحهم. 

 إقرار الذمة املالية قبل شغل املنصب الوظيفي أو عند ذلك.  . ب
 الضريبية يف املاضي واحلاضر. لاللتزاماتإثبات االمتثال   . ج

  لومات كاذبة أو غري كاملة يف أي من متطلبات الكشف املشار إليها املترتبة على تقدمي معأهلية الترّشح  فقدان، مبا يف ذلك العقوبات وصف
 السلوك الذي ينتهجه املرشح خالل احلملة االنتخابية والذي من شأنه أن يفقده أهلية الترشح لالنتخابات.   علىأعاله، أو 

  بشأن السلوك األخالقي، وإعطاء التوجيهات أو الوحدات داخل السلطة التنفيذية والتشريعية املسؤولة عن وضع معايري الوصل وصف جهات
  ألعضاء الربملان والوزراء ... وما إىل ذلك من السلوك األخالقي وخماطر الفساد.

 . هذه التدابري اعتباريرجى إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم ، ولكن من دون اعتمادها،  يف ميف حال نظرت دولتك 

ى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات          ُيرج  .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

لة، واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، احصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصمالحظة إرشادية: 
  اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي
  اء إستيفأمثلة على عدم قبول الترشح لعدم  ،، مبا يف ذلك أهليتهمإلثبات لشغل مناصب عامة الكشف اليت قام هبا مرشحون  عن عمليات أمثلة

موظفني عموميني أو حبّق  أو أكثر من الشروط املعمول هبا. وكذلك اإلحصائيات املتعلقة باإلجراءات التأديبية/اجلنائية اليت اختذت أحد 
ك ، مبا يف ذللترّشحهم املطلوبة االقرار  مرشحني لشغل وظيفة عامة من الذين متت معاقبتهم لتقدمي معلومات كاذبة أو غري دقيقة يف عمليات 

 . متّ فرضها  أي عقوبات
  اقرار الذمة املالية إحصائيات بشأن االمتثال إىل متطلبات. 
 إلغاء االنتخاب اْسِتَناًدا إىل َتَرشُّح باطل أو  حالة على معلومات إضافية أو  بناًء األهليةح عدم اضمث اّت ومنقبول مبدئي للترشح،  حالة أمثلة على

 ء احلملة االنتخابية.  رشح  أثنااملمن ِقَبل  معّين تصرف
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  اعتماد أي تدبري لتنفيذ احلكم الذي مت استعراضه.يف  النظرتقارير أو معلومات أخرى بشأن عملية 

  ٣، الفقرة ٧املادة 

. تنظر كل دولة طرف أيضا يف اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية املناسبة، مبا يتسق مع أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ ٣ 
  ويف متويل األحزاب السياسية، حيثما انطبق احلال.اسية لقانوهنا الداخلي، لتعزيز الشفافية يف متويل الترشيحات النتخاب شاغلي املناصب العمومية األس

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ا)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصه  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 .التعريف القانوين ملا يشكل تربًعا أو مسامهة حلزب سياسي 
 عد واللوائح املعمول هبا يف متويل الترشيحات النتخاب شاغلي املناصب العمومية.القوانني والقوا 
   .العقوبات املترتبة على انتهاك أي قوانني أو قواعد أو لوائح ذات الصلة تسري على مرشحني سياسيني أو أحزاب سياسية 
   .القوانني والقواعد واللوائح املعنية بتمويل األحزاب السياسية 
  بـات حمـددة هتـدف إىل تعزيـز الشـفافية يف متويـل الترشـيحات النتخـاب شـاغلي املناصـب العموميـة ويف متويـل األحـزاب السياسـية،               وصـف أي متطل

 مثل:
 متطلبات ملنع تضارب املصاحل يف التربعات السياسية. .١
 عامة.  وأخاصة   كانتالكشف عن التربعات واجلهات املاحنة، سواء  .٢
اســية باإلبقــاء علــى حســاب منفصــل لتمويــل احلمــالت االنتخابيــة، مبــا يف ذلــك تلَقــي اهلبــات وخمصصــات    التــزام املرشــحني واألحــزاب السي .٣

 النفقات.
 شفافية التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة األجنبية أو الكيانات القانونية، مبا يف ذلك تلك اليت متلكها الدولة كليا أو جزئيا. .٤
 السياسية بشأن سندات التربعات والنفقات، مبا يف ذلك قبل االنتخابات وبعدها.   تقارير مالية دورية للمرشحني واألحزاب .٥
شروط التسجيل للمعلومات ذات الصلة بالتربعـات والنفقـات، مبـا يف ذلـك حتديـد هويـة اجلهـات املاحنـة مـن األفـراد واملؤسسـات، والسـيما              .٦

 مجاعات املصاحل ومجاعات الدعوة.
 السياسيني واألحزاب السياسية، فيما يتعلق بالشفافية.املرشحني  جتاهؤولياهتم مديري وأمناء الصندوق ومس والية .٧
 وصف اآلليات املعمول هبا للرقابة بشكل مستقل على متويل املرشحني السياسيني واألحزاب السياسية. .٨
    .اهليئات هذه صالحيات عن فضالً ،والنشاط السياسي مسؤولة عن مراقبة متويل االنتخابات متخصصة هيئات أي وصف .٩

 هذه التدابري.  اعتباريرجى إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم ، ولكن من دون اعتمادها،  ميف حال نظرت دولتك

  

  

ات الصـلة، واإلحصـاءات   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذ         .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: على اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح مالحظة إرشادية: 
  التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :ما يليخاص  بشكلعلومات قد تتضمن امل
  إقرارات الذمة املالية للمرشحني للمناصب العمومية، وكذلك لألحزاب السياسية، والكيانات األخرى ذات الصلة، وما  إذا كانت مثل هذه

 املعلومات متاحة للجمهور.
 .تقارير مراجعة احلسابات 
 فرضها أو أية مالحقات  بشأن الشفافية، مبا يف ذلك أي عقوبات مت  حاالت و/أو دراسات تنطوي على انتهاكات ألحكام التمويل السياسي

 .جنائية نتجت عن ذلك
     .التقارير العامة للمؤسسات احلكومية اليت تتوىل تقدمي التمويل العام إىل املرشحني واألحزاب  
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  ٤، الفقرة ٧املادة 

ىل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إ. ٤  
  املصاحل.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهذي الصلة)، اإلطار الزمين 

، وكذلك املادتان ٨) من املادة ٥) و(٢الفقرتني ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية
  د. من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا ١٣، و١٠

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة

   :وصف معايري تضارب املصاحل، مع اإلشارة إىل إذا ما كانت هذه املعايري 
 على نطاق واسع.معّممة    .١
 تنظم األنشطة اخلارجية للموظفني العموميني. .٢
انونية تتعارض ق مؤسساتيف  معينة معينة من األصول أو شغل مناصبأنواع  حتظر على شاغلي املناصب العمومية حيازة  .٣

 .  شركة معّينة إدارة جملس يف  أحد شاغلي املناصب العامة عضوّية  مع وظائفهم األساسية، مثل 
 احلد من اإلجراءات الرمسية اليت جيوز أن يتخذها موظف عمومي بسبب وجود تضارب يف املصاحل.  .٤
 املتعلّقةوائح لّلم امتثال املوظفني العموميني عقوبات جنائية أو إدارية أو غريها من العقوبات األخرى يف حالة عدفرض   .٥

  تضارب املصاحل املعمول هبا. ب
  بتضارب املصاحل.املتعلّقة  وصف اخلدمات التدريبية أو االستشارية املقدمة إىل املوظفني العموميني فيما يتعلق باللوائح 
 .وصف نظام اإلعالن عن املصاحل ووصول اجلمهور ملثل هذه اإلعالنات 
 بني مصاحل وأنشطة موظف عموميبنسبة عالية صول اجلمهور إىل املعلومات بشأن اإلجراءات احلكومية اليت تتضمن تضاربا يف املصاحل وصف و 

 . نوع إجراء حكومي معني وبني  ما
 وصف مسؤولية املوظفني املتخصصني أو اهليئات املنوط هبا مسؤولية تعزيز الشفافية ومنع تضارب املصاحل يف احلكومة. 
   العقوبات املعنية.   تطبيق قانون تضارب املصاحل ولوصف اهليكل املؤسسي وإجراءات اإلشراف على االمتثال 

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

، وكذلك يف ٨) من املادة ٥) و(٢الفقرتني ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن حظة إرشادية:مال
ئيات أو أي معلومات من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصا ١٣، و١٠املادتني 

  أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي

  املعنيني باألمر. أمثلة بشأن اكتشاف تضارب يف املصاحل، والتدابري احملددة املتخذة فيما يتعلق باملوظفني العموميني 
  .إحصائيات بشأن عدد القضايا اليت مت تناوهلا بشأن االنتهاكات املزعومة للوائح تضارب املصاحل 
 .احصائيات ودراسات بشأن تدريب املوظفني على معايري تضارب املصاحل 
 .اإلجراءات اليت حتكم تضارب املصاحل يف اخلدمة العامة، وأمثلة على تنفيذها 
  ن االستقاالت أو التنحي أو نزع امللكيات أو غريها من اخلطوات املطلوبة/املتخذة لتجنب تعارض املصاحل. إحصائيات بشأ 
  .نشر إعالنات املصاحل 

  

  التقنية املساعدة

  هذا الصدد. يف انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١
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 قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، مالحظة إرشادية:
القدرات)، وحمدودية املوارد املخصَّصة  وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من

مكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أ
  املسائل.

  ك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذل. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   ية:مالحظة إرشاد
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدةبناء 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
دة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منوذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّ

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ر، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرا

  توجيه.من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي 

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
الت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حا

  القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، ت طوير خطة عمل للتنفيذ.

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

 يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار حظة إرشادية:مال
خبري يف جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

ادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه امل مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةاطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

ل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات . هل حتصلون بالفع٣
  املاحنة.
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اف الرئيسية إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهد مالحظة إرشادية:
ع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاري

ما إذا كان مدى هذه املساعدة و/أو توسيع نطاقها  ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  

  

  مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني  -٨املادة 

  ١، الفقرة ٨املادة 

لنـزاهة واألمانة واملسؤولية بني موظفيها . من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن مجلة أمور، على تعزيز ا١  
  العموميني، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًب  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٧املادة  ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية
  ومات املطلوبة:قد تتضمن املعل

  املوظفني العموميني.لدى  القوانني، أو السياسات، أو اللوائح اإلدارية أو األساليب األخرى اليت من شأهنا تعزيز قيم الرتاهة واألمانة واملسؤولية 
   القيم  فيها ونيتناولواليت  اًرمسي اًبمنص  همَتْولَِّيعند  املقّدمةوصف أداء املوظفني العموميني لليمني الدستورية أو غريها من أشكال الضمانات

 املذكورة أعاله (أي عند االلتحاق باخلدمة أو بشكل دوري). 
 .أي حوافز إجيابية ممنوحة للموظفني العموميني لتعزز قيم الرتاهة واألمانة واملسؤولية، مثل منح مكافآت سنوية للرتاهة 
  املوظفني العموميني. لدى تعزيز قيم الرتاهة واألمانة واملسؤولية ب العامة  املعنية يف اإلدارةاملتخصصة وصف مسؤولية املوظفني أو اهليئات 
 تدريب إلزاميا أو الربامج التدريبية للموظفني العموميني فيما يتعلق بتعزيز قيم الرتاهة واألمانة واملسؤولية يف جمال اخلدمة العامة، سواء كان هذا ال

 . اًشخصّي اختياريا أو عرب اإلنترنت أو

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٧ادة امل ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن مالحظة إرشادية:
اضطلعت وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت 

  دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :ما يلي اصبشكلٍ خ قد تتضمن املعلومات 

  قيم الرتاهة واألمانة واملسؤولية بني املوظفني العموميني.دراسات داخلية أو خارجية بشأن التدابري اليت مت اختاذها لتعريز 
  وأي تقييمات لفعالية هذه التدريبات.   - إن وجد- إحصائيات بعدد املوظفني العموميني الذين مت تدريبهم  

  ٣و ٢، الفقرة ٨املادة 

ه اخلصوص، تسعى كل دولة طرف إىل أن تطبق، ضمن نطاق نظمها املؤسسية والقانونية، مدونات أو معايري سلوكية . على وج٢  
  من أجل األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية.

القانوين، أن حتيط  . ألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها٣  
األطراف، ومنها املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني، الواردة يف  علما باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة

  .١٩٩٦كانون األول/ ديسمرب  ١٢ؤرخ امل ٥١/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامة 

  ؟نيكماحلُ ينكم هلذهل ميتثل بلد  . ١
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  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذين احلكمني من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:ظة إرشاديةمالح

 .وصف األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية يف أي قوانني أو سياسات أو توجيهات إرشادية أو ما شابه ذلك 
  كانت:قائمة باملدونات أو املعايري السلوكية املوجودة واملعنية باألداء الصحيح للوظائف العمومية. ميكنكم توضيح إذا 

 توجد مدونة واحدة أو جمموعة من معايري سلوكية لكافة املوظفني العموميني. - 
 .منوذجية هذه املدونة أو املدونات قد مت وضعها لتكون قابلة للتنفيذ أو   - 
 توجد مدونات أو معايري سلوكية خمتلفة للوزرات أو اإلدارات أو مكاتب القطاع العام األخرى.  - 
 لوكية حتكم مستويات معينة من املوظفني، مثل املديرين/القادة أو مهن معينة.توجد مدونات أو معايري س - 
 توجد مدونات أو معايري سلوكية تبًعا للمهنة. - 
 يوجد َتَضافُر للمذكور أعاله. - 
 تتم مراجعة هذه املدونات أو املعايري وحتديثها بانتظام.  - 

 املتعددة األطراف ذات الصلة يف مدونات أو معايري السلوك للموظفني وصف كيف مت إدراج مبادرات املنظمات اإلقليمية واألقاليمية و
 العموميني. ميكن أن تتضمن األمثلة ما يلي:

  ).٥١/٥٩املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني (مرفق قرار اجلمعية العامة  - 
  ).٥٦/٢٤٤معايري السلوك للخدمة املدنية الدولية (قرار اجلمعية العامة  - 
 واملوّجهة اىل من املمثل الدائم لناميبيا  ٢٠٠١/نيسان أبريل ١١اق اخلدمة العامة يف أفريقيا (مرفق الرسالة املؤرخة ميث  - 

  A/56/63–E/2001/21األمني العام لألمم املتحدة: 
لبوليفيا لدى األمم  من البعثة الدائمة ٢٠٠٣/متوز يوليو ٢٨امليثاق األيبريي األمريكي للخدمة العامة (مرفق الرسالة املؤرخة   - 

 A/58/193إىل األمني العام:  واملوّجهة اىل املتحدة
  وصف مسؤولية املوظفني أو اهليئات املتخصصة لضمان تطبيق مدونات أو معايري السلوك، مبا يف ذلك الدورات التدريبية التوجيهية و/أو

االنتهاكات املزعومة ملدونات  الّنظر يف األخالقية، فضلًا عن  حل املسائل التدريب املستمر، مراقبة االمتثال، تقدمي اخلدمات االستشارية بشأن 
 قواعد السلوك.

  ككل.  الناس ة عاّم لدى املوظفني العموميني، وكذلك  لدى وصف أي مبادرات هتدف إىل رفع مستوى الوعي باملدونات أو املعايري سلوكية  

يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا  .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري مالحظة إرشادية: 
  م باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اليت اضطلعت دولتك

  :قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي

 .مدونات أو معايري سلوكية و/أو أخالقية 
 تكرار  ددإحصائيات بعدد الربامج التدريبية اليت مت عقدها بشأن املدونات أو املعايري السلوكية، وعدد املوظفني العموميني الذين مت تدريبهم وع 

 التدريب واملناهج املستخدمة يف التدريب.   دورات
 .الدراسات الداخلية أو اخلارجية اليت قد قيَّمت فعالية مدونات أو معايري السلوك املعمول هبا 

  ٤، الفقرة ٨املادة 

قيام املوظفني العموميني بإبالغ . تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يف إرساء تدابري ونظم تيسر ٤  
  السلطات املعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إىل مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم.

  

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  
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اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  اخلطوط الساخنة أو مكاتب ُمَخّصصة لذلك.  وصف النظم القائمة لتسهيل إبالغ املوظفني العموميني السلطات املعنية عن أفعال الفساد، مثل 
 .املبادئ التوجيهية الصادرة للموظفني العموميني بشأن اإلبالغ عن أفعال الفساد  
  العام القطاع يف املبلغني األشخاص محاية لضمانالتدابري املتَّخذة.  

هـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات        ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت في    .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

  مالحظة إرشادية: 
  :قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي

 .إحصائيات بعدد البالغات املقدمة من ِقَبل املوظفني العموميني 
 .عدد الربامج التدريبية بشأن اإلبالغ عن أفعال الفساد  

  ٥، الفقرة ٨ة املاد

تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل وضع تدابري ونظم تلزم املوظفني العموميني . ٥  
ضي إىل بأن يفصحوا للسلطات املعنية عن أشياء، منها ما هلم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبرية قد تف

  تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفهباإلطار الزمين ذي الصلة)، 

من اتفاقية األمم املتحدة  ٧) من املادة ٤الفقرة ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية
  ملكافحة الفساد. 

  :بشكلٍ خاص ما يلي قد تتضمن املعلومات

 ظـام  ف األهداف املتوخاة من نظام اإلفصاح الساري على املوظفني العموميني (منع التضارب يف املصـاحل، اإلثـراء غـري املشـروع، أو كليهمـا [الن     وص
 املزدوج]).

 ميكنكم تقدمي معلومات بشأن األمور التالية:      إفصاح معمول به يف حالة وجود نظام ، 
 . إفصاحات ، والعدد اإلمجايل التقرييب لألشخاص الذين قدموا إفصاحات البني بتقدمي أنواع (فئات) املوظفني العموميني املُط - 
املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها (أصول وأنشطة خارجية، وأعمال وظيفية يف شركات أو مجعيات أخرى، هبات   - 

 ومنافع أخرى، مستحقات .... وما إىل ذلك). 
 املطلوبة. اإلفصاحاتتكرار  - 
 اإلفصاحات(مطبوعة على الورق، إلكترونيا، شخصيا)، والكيانات اليت ُتقدم إليها هذه  اإلفصاحاتة تسليم كيف تتم عملي - 

 . 
توافر األدوات واخلدمات االستشارية اليت ميكن للموظفني العموميني استعماهلا لكي ميتثلوا إىل التزاماهتم املتعلقة باإلفصاح  - 

ماهية قضايا تضارب املصاحل، موارد للحصول على مشورة مالئمة بشأن  ملعرفة وارد امل(إرشادات مللء االستمارات، 
 مواقف معينة لتضارب املصاحل ... اخل). 

، وحتت  بيتهم  أهلألفراد أسرة موظفني عموميني أو  عائدةأصول   بشأن معلومات مت اإلفصاح عنها   هناك  ما إذا كان - 
 أي ظروف مت تقدمي هذه املعلومات.  

 اآلليات املوجودة لضمان االمتثال إىل االلتزام بالكشف عن األصول. ماهية  - 
  اإلفصاحات /رصد احملتويات الواردة يف من  عملية التحققب للقيام أي آلية موجودة. 
     :معلومات بشأن آلية التحقق، مثل 

 اليت مت التحقق منها (كلها، نسبة معينة، ... إخل). اإلفصاحاتكم عدد  - 
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، إخطارات من مؤسسات أخرى، اختيار عشوائي، وما املنصب إىل التحقق (شكاوى، حتقيق روتيين/ حبكم  ما الذي َدفَع - 
 إىل ذلك).

ماهية اإلجراءات اليت اُتخذت يف عملية التحقق/املراجعة (التحقق من التوافق الداخلي، التحقق من عدم االزدواج مع قواعد  - 
 ، حتديد أي تضارب حمتمل يف املصاحل، وما إىل ذلك). سابقةال السنوات معقارنات املالبيانات اخلارجية، 

ماهية املعلومات اليت ميكن الوصول إليها أثناء عملية التحقق/املراجعة (من املوظفني العموميني أو مؤسسات القطاع العام  - 
 واخلاص).

 ة، معلومات غري دقيقة.... إخل). غري مربرة للثرو تغيريات ماذا حيدث عند حتديد املخالفات (تضارب حمتمل يف املصاحل،  - 
  قّدموا  (يف شكل موجز أو كل املعلومات اليت مت الكشف عنها) أو أمساء األشخاص الذين  اإلفصاحاتما إذا كان ميكن أن تكون حمتويات

ة املعلومات (بناء للجمهور وكيانات القطاع العام األخرى، وإىل أي حد ميكن ذلك، وعالوة على ذلك، كيف تتم إتاح ةمتاحاإلفصاحات 
 ، وما إىل ذلك). االلكترونية على طلب شخصي، عرب الشبكات

 ات للجمهور، عدد املوظفني املدربني املَُتفَّرغني جلمع اإلعالنات، تلبية وتقدمي اخلدمات االستشارية للموظفني العموميني، القيام بإتاحة اإلعالن
تسليم ، تضارب الات األخرى. ما هي أنواع العقوبات املوجودة يف نظام اإلفصاح (عدم التحقق من اإلعالنات، وإرسال اإلحاالت إىل الكيان

 فعلي يف املصاحل، بيان كاذب، إثراء غري مشروع ... إخل). 

صـاءات  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلح          .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

من اتفاقية األمم املتحدة  ٧) من املادة ٤الفقرة ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن مالحظة إرشادية:
ات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت ملكافحة الفساد. وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائي

  اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :ما يليخاص  بشكلٍقد تتضمن املعلومات 

 اتاإلفصاح تقدمي  وجبإحصائيات بشأن مستوى التزام مب. 
 مت توجيه املوظفني العموميني بشأن كيفية التعامل معها.   حيثاحل، وعدد احلاالت اليت مت الكشف فيها عن تضارب حمتمل يف املص 
 .عدد احلاالت اليت مت الكشف فيها عن عدم التوافق، وأمثلة للتدابري اليت قد مت اختاذها حيال ذلك 
 .عدد املوظفني العموميني الذين توخوا املشورة بشأن تضارب املصاحل يف القضايا ذات الصلة 
 دد/نسبة اإلعالنات اليت صدر بشأهنا إنذارات أثناء عملية التحقق/املراجعة، واإلعالنات اليت تتطلب املتابعة، وتلك اليت ال إحصائيات بشأن ع

  تتطلب املتابعة. 
 توجيه إحاالت إىل مؤسسات أخرى مىت مت حتديد بيانات غري مكتملة أو معلومات غري دقيقة، احتمالية وقوع جرائم فساد (مثل اإلثراء غري 

 املشروع) حاالت تضارب فعلي يف املصاحل، عدم التوافق، التهرب احملتمل من دفع الضرائب، وما إىل ذلك.  
 اإلفصاح، أو كشف معلومات ناقصة أو غري دقيقة، باإلضافة إىل حاالت التضارب  وجبالعقوبات املفروضة نتيجة اإلخفاق يف عدم  االلتزام مب

  من اإلجراءات.   ألخرى املفروضة بناء على اإلحاالت إىل مؤسسات أخرى الختاذ مزيٍدالفعلي يف املصاحل، أو العقوبات ا

  

  ٦ ، الفقرة٨املادة 

. تنظر كل دولة طرف يف أن تتخذ، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري تأديبية أو تدابري أخرى ضد املوظفني العموميني ٦  
   املوضوعة وفقا هلذه املادة.الذين خيالفون املدونات أو املعايري

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  مل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال الكا دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  عن وصف ماهية قنوات اإلبالغ عن انتهاكات املوظفني العموميني ملدونات أو معايري السلوك، مبا يف ذلك التدابري املتاحة حلماية املبلغني
 املخالفات.

  بري األخرى اليت جيوز اختاذها ضد املوظفني العمومني الذين قاموا بانتهاك مدونات أو معايري السلوك، وصف ماهية التدابري التأديبية أو التدا
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 وكيف يتم تسجيل هذه اإلجراءات التأديبية. 
  .إجياز للعملية، مبا يف ذلك؛ اخلطوات اليت يتعني اختاذها قبل أن يعاقب املوظف العمومي، فضال عن توافر أي من إجراءات الطعن 
 مفترضة، واختاذ قرار بشأن العقوبات وضمان أن اإلجراءات التأديبية أو اإلجراءات  انتهاكات صف اآللية املؤسسية املكلفة بالتحقيق يف حاالتو

 األخرى َمْعُمولٌ بِها.
 السلوكية.اخلدمات االستشارية املقدمة للموظفني العموميني بشأن العقوبات اليت ميكن فرضها ملخالفة املدونات أو املعايري   

 . هذه التدابرياعتبار  ، يرجى إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت اعتمادها دون من ولكن احلكم، هذا لتنفيذ تدابري أي يف دولتكم نظرت يف حال  

ات الصـلة، واإلحصـاءات   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذ         .٣

  املتوفرة، وما إىل ذلك.

: وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري مالحظة إرشادية
  اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  ما يلي: خاص  بشكلومات قد تتضمن املعل

  فضال عن التدابري احملددة اليت اُتخذت.السلوك أو معايري  مدوناتأمثلة بشأن احلاالت مت فيها معاقبة املوظفني العموميني النتهاكهم ، 
 مت فرضها.  إحصائيات بشأن عدد املوظفني العموميني الذين قد متت معاقبتهم، ونوع االنتهاكات اليت وقعت وأي من العقوبات اليت 
 .تقارير داخلية أو خارجية بشأن فعالية إجراءات التحقيق والتأديب 

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، قد تشمل اإلجراءات  مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

وصف هذه  (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عندللتنفيذ 
  املسائل.

  . على سبيل املثال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  إلجابات الواردة  خبصوصباينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ة، وتقدمي مساعدة موقعية ذجيتتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

يف تنفيذها. وميكن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ر، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرا

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.
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  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   حظة إرشادية:مال
 هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف

  القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، ت طوير خطة عمل للتنفيذ.

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

بيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع ال مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

  ورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   وأنظمة التخزين، املش

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  اطار تنف

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

رجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُي٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي مالحظة إرشادية:
ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاريع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. 

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  

  

  املشتريات العمومية وادارة األموال العمومية -٩املادة 

  ١، الفقرة ٩املادة 

الشفافية  . تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، باخلطوات الالزمة إلنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على١  
أن تراعى يف تطبيقها  والتنافس وعلى معايري املوضوعية يف اختاذ القرارات، وتتسم، ضمن مجلة أمور، بفاعليتها يف منع الفساد. وتتناول هذه النظم، اليت جيوز

  قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:

علومات املتعلقة بالدعوات إىل املشاركة يف املناقصات، (أ). توزيع املعلومات املتعلقة بإجراءات وعقود االشتراء، مبا يف ذلك امل  
  دميها.واملعلومات ذات الصلة أو وثيقة الصلة بإرساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا كافيا إلعداد عروضهم وتق

  ر وإرساء العقود وقواعد املناقصة.(ب). القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط املشاركة، مبا يف ذلك معايري االختيا   

(ج). استخدام معايري موضوعية ومقررة مسبقا الختاذ القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية، تيسريا للتحقق الحقا من صحة تطبيق    
  القواعد أو االجراءات.

وجود سبل قانونية للتظلّم واالنتصاف يف حال عدم (د). إقامة نظام فّعال للمراجعة الداخلية، مبا يف ذلك نظام فّعال للطعن، ضمانا ل   
  اتباع القواعد أو االجراءات املوضوعة عمال هبذه الفقرة.

). اختاذ تدابري، عند االقتضاء، لتنظيم األمور املتعلقة بالعاملني املسؤولني عن املشتريات، مثل اإلعالن عن أي مصلحة يف مشتريات ه(   
  واالحتياجات التدريبية. عمومية معينة، وإجراءات الفرز،

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  
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ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل هل دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  وصف نظام املشتريات العمومية، مبا يف ذلك كيف يقوم النظام على الشفافية والتنافس وعلى معايري موضوعية يف اختاذ القرارات. ميكن أن
 تتضمن املعلومات املقدمة ما يلي:

د شروط املشاركة يف مناقصة ما، مبا يف ذلك معايري االختيار وإرساء العقود، وكذلك قواعد اإلجراءات املستخدمة لتحدي - 
 املناقصة، باإلضافة إىل إيالء أي قدر من االعتبار ِملْعيار ُمَعّين (مثل: السعر).

 تتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا كافيا إلعداد عروضهم وتقدميها. أحكام - 
القيمة احلّدية الواجب الوصول اليها   يتم مبوجبها اإلعالن عن قرارات الشراء ونشرها، وما هي الوسائل واإلجراءات اليت - 

 . لكي تصبح علنية االجراءات إلزامية
 . العروضات األسباب املسموح هبا لرفض - 
ة بإجراءات الشراء، ، واملعلومات املتعلقالعلنية املناقصةإجراءات غري  القواعد اليت جتيز استخدام أساليب الشراء األخرى  - 

 والعقود اليت قد مت توزيعها وإتاحتها َعالنَِيةً.
 خالل إجراء الشراء.االرساء  اإلجراءات اليت تسمح بإجراء تغريات يف قواعد املناقصات و/أو معايري االختيار/ - 
  ر.عواقب عدم اتباع القوانني واللوائح واإلجراءات املعمول هبا، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالنش - 
  .املراقبة ونتائج هلا، املخولة والسلطاتوتنفيذ العقود العامة،  إرساءبقواعد  االلتزام مراقبةعن  مسؤولةأي هيئات  وصف - 
 .الفساد نعم أجل من واملهنية التجارية املنظماتمع  متخذةنشاطات  أي - 

 ملشتريات العامة مبعايري قانون األونسيترال النموذجي الشتراء عند تقدمي هذه املعلومات، يرجى بيان ما إذا كان وإىل أي مدى يتقيد بيان نظام ا
 ).٢٠١١السلع واإلنشاءات واخلدمات (

  العروض، مبا يف ذلك على سبيل املثال: الستدراجاإلجراءات واحملتوى املطلوب فيما يتعلق بتوزيع الدعوات العامة 
 وسائل نشر هذه الدعوات. - 
 عملية إرساء العقود.ب املتعلّقةة وذات الصل املعلوماتإدراج كل األمور   - 
 طرق التطبيق (مبا يف ذلك استخدام مواقع املشتريات اإللكترونية).  - 
 املعايري اليت يتعني اتباعها يف االختيار وإرساء العقود. - 

 ويضات.إجراءات وقواعد ولوائح مراجعة عملية الشراء، مبا يف ذلك نظام الطعن والسبل املتاحة للجوء إىل القضاء أو التع 
  وصف عملية اختيار املوظفني املسؤولني عن املشتريات، مبا يف ذلك اإلعالنات عن املصاحل احملتمل تضارهبا يف حاالت معينة (الطريقة

 واإليضاحات املطلوبة)، وإجراءات الفرز ومتطلبات التدريب (التوجيهية واملستمرة) واملناهج الدراسية، وتناوب املوظفني.
  إدارية أخرى تعمل على تعزيز الرتاهة يف املشتريات (مثل إجراءات التجريد من املنصب .... اخل). وصف أي ممارسات  

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣

  املتوفرة، وما إىل ذلك.

: وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري ةمالحظة إرشادي
  اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  ما يلي: خاص  بشكلقد تتضمن املعلومات 

  فيه نظام املشتريات العمومية، مبا يف ذلك احلاالت اليت توضح قرارات الشراء اليت مت اختاذها يف ضوء إحصائيات بشأن النطاق الذي ُيستخدم
 معايري الشفافية والتنافس واملعايري املوضوعية.

 يري املوضوعية يف اختاذ تقارير التقييم الداخلية أو اخلارجية بشأن فعالية نظام املشتريات العامة وإىل أي مدى يقوم على الشفافية والتنافس واملعا
 القرارات.

 ت إحصائيات تتعلق بعدد عمليات الشراء العامة اليت مت إجراؤها، موضوع عمليات الشراء، عدد املناقصات وتنوعها، والنتائج النامجة وقرارا
 الترسية.

  ووصف وسائل اإلعالم اليت مت من خالهلا نشر هذه الدعوات. استدراج العروض دعواتعن  أمثلة ، 
   وثائق املناقصة املستخدمة لتقدمي العروض عنمناذج. 
 ةإرشادات توجيهية بشأن سري إجراءات املناقص . 
 .حاالت تنطوي على جناح طعن أو اْعِتراض على عملية مشتريات 
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  د، باإلضافة إىل املواد األخرى. التوجيه واإلرشاإحصائيات بعدد موظفي املشتريات الذين مت تدريبهم، مبا يف ذلك املناهج املعمول هبا، وكَُتّيبات  

  ٢، الفقرة ٩املادة 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، تدابري مناسبة لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية. ‐ ٢  
  وتشمل هذه التدابري ما يلي:

  (أ). إجراءات العتماد امليزانية الوطنية. 

  بالغ عن اإليرادات والنفقات يف حينها.(ب). اإل 

  (ج). نظاما يتضمن معايري للمحاسبة ومراجعة احلسابات وما يتصل بذلك من رقابة. 

  (د). ُنظما فعالة وكفؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية. 

  ه الفقرة.(ه). اختاذ تدابري تصحيحية، عند االقتضاء، يف حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة يف هذ 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  كام االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أح دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  /أ)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٢فيما يتعلق بالفقرة (: مالحظة إرشادية

        جـزء ُيقـدم إىل   القوانني واللوائح واإلجراءات املعمول هبا إلعداد واعتماد امليزانيات الوطنية، مبا يف ذلـك تلـك الـيت حتـدد نـوع املعلومـات املطلوبـة ك 
 .اهليئة التشريعية

 مبا يف ذلك الدور الذي يؤديه اإلعالم حيال ذلك.تكون إجراءات امليزانية متاحة لعامة الناس أي مدى  وصف كيف وإىل ، 
    قبل اعتمادها.واملناقشة العامة  للمشاركةامليزانية الوطنية املقترحة اتاحة  مدىوصف 
 املتعلقة بالنشر. العواقب املترتبة على عدم االمتثال للقوانني واللوائح واإلجراءات مبا يف ذلك تلك 

  /ب)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٢فيما يتعلق بالفقرة (

 :ُمْجَمل متطلبات اإلبالغ عن اإليرادات والنفقات، مبا يف ذلك املعلومات التالية، إن وجدت  
ترتبــة علــى اجلــدول الــزمين إلبــالغ احلكومــة عــن اإليــرادات والنفقــات وَتَواُترهــا علــى ذلــك، ويشــتمل ذلــك علــى العواقــب امل    - 

 إخفاق احلكومة يف اإلبالغ عن كل اإليرادات والنفقات، أو عدم اإلبالغ يف الوقت املناسب.
 املؤسسة أو اهليئة املنوط هبا إعداد تقارير اإليرادات و النفقات.     - 

  مدى اتاحة هذه التقارير للناس اهليئة أو اهليئات اليت تقوم بتوزيع التقارير، مبا يف ذلك. 

  /ج)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٢ق بالفقرة (فيما يتعل

  ومعايري املراجعة الداخلية واخلارجية للميزانية الوطنية وإدارة املالية العامة.املعمول هبا للمحاسبة القوانني واللوائح والقواعد ا ، 
  اخلطوات املتخذة للتصدي للمشاكل اليت مت اكتشافها. عن التدابري أمثلة/ 
 ريب واالعتماد للمحاسبني ومدققي احلسابات احلكومية.متطلبات التد 
 .الرقابة واإلشراف والتقييم ألداء احملاسبني ومدققي احلسابات احلكومية  

  :/د)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة٢فيما يتعلق بالفقرة (

 اء هــذه األنظمــة (مكتــب، إدارة، وزارة، علــى مســتوى اخلطــوط العريضــة ألنظمــة إدارة املخــاطر والرقابــة الداخليــة املعمــول هبــا حالًيــا، ومســتوى أد
 احلكومة.... اخل).  

 ولة عن ذلك.  الوسائل اليت قد مت تصميمها ألنظمة إدارة املخاطر والرقابة الداخلية وآلية تنفيذها ومراجعتها، مبا يف ذلك اهليئة أو اإلدارة املسؤ 
 صادقة على أوامر الدفع والتقارير املالية.... إخل، ونطاق املسؤولية املترتبة على األخطاء وصف مهام ومسؤوليات املوظفني العموميني املَُخّولني بامل

 غري املقصودة أو املخالفات املالية من قبل املرؤوسني.
  .وصف كيف تضطلع املكاتب مبسؤولية إدارة املخاطر والرقابة الداخلية، عالوة على إمساك السجالت وتنظيمها واحلفاظ عليها 

  /ه)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٢يتعلق بالفقرة ( فيما
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 :اخلطوط العريضة إلمكانية اختاذ إجراء تصحيحي يف إدارة األموال العمومية، ويشتمل ذلك على 
 أنواع اإلجراءات التصحيحية املسموح هبا. - 
 و يف ظروف أخرى.الفترة الزمنية املسموح هبا الختاذ اإلجراء التصحيحي بناء على تقرير مدقق حسابات، أ - 
 آلية ضمان الرقابة على اإلجراء التصحيحي وتنفيذه.   - 

  وصف كيف يتم تعقب ومتابعة توصيات بشأن إجراء تصحيحي، ويتضمن ذلك العواقب احملتملة لعدم اختاذ إجراءات تصحيحية أو عدم تدقيق
 احلسابات، مىت اقتضى األمر ذلك.

ري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات          ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التداب  .٣

  املتوفرة، وما إىل ذلك.

: وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري مالحظة إرشادية
  عت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اليت اضطل

  /أ)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٢فيما يتعلق بالفقرة (

  تقدمي امليزانية الوطنية واعتمادها.لعملية  آخرتقارير بشأن 
  عملية اعتماد امليزانية الوطنيةمدى انعكاس الشفافية واملساءلة يف تقارير داخلية وخارجية بشأن. 

  /ب)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٢فيما يتعلق بالفقرة (

  اإلبالغ يف الوقت املناسب. عن أمثلة على العواقب اليت ترتبت على التقاعس 
 .التقارير األخرية بشأن اإليرادات والنفقات 
 سائل األخرى).معلومات بشأن وسائل اإلبالغ (على سبيل املثال: الصحف، املواقع اإللكترونية، وغريها من الو  

  /ج)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٢فيما يتعلق بالفقرة (

  وإدارة امليزانية الوطنية.بإيرادات ونفقات احلكومة  املتعلّقةاحلسابات  مراجعةو/أو تقارير  ةباحملاس تقارير 

  /د)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٢فيما يتعلق بالفقرة (

 ن فعالية وكفاءة نظام إدارة املخاطر والرقابة الداخلية.تقارير داخلية أو خارجية بشأ 
 للمتابعة  إحصائيات بعدد التقارير اليت مت إعدادها بشأن االشتباه يف سوء اإلدارة املالية أو سوء التصرف، مبا يف ذلك عدد التحقيقات اليت ختضع

 وماهية نتائج هذه التحقيقات. 

  علومات املطلوبة:/ه)، قد تتضمن امل٢فيما يتعلق بالفقرة (

 .حاالت قد تطلبت اختاذ إجراء تصحيحي يف إدارة املالية العامة 
 ة األخرى، مبا إحصائيات بعدد احلاالت اليت ختضع للمتابعة، واإلجراءات التصحيحية اليت مت اختاذها عقب احملاسبة والتدقيق أو تقارير اإلدارة املالي

 وُمَباَشَرة اإلجراء التصحيحي. يف ذلك الوقت املستغرق بني إصدار التقارير 
 .إحصائيات بشأن أي عقوبات مفروضة على األفراد واجلهات لعدم اختاذ إجراءات تصحيحية يف الوقت احملدد  

  ٣، الفقرة ٩املادة 

المة دفاتر . تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، للمحافظة على س٣  
  البيانات املالية أو املستندات األخرى ذات الصلة بالنفقات واإليرادات العمومية وملنع تزوير تلك املستندات.احملاسبة أو السجالت أو 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيص  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية
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    ة أو السـجالت أو البيانـات املاليـة أو املسـتندات األخـرى، مبـا يف ذلـك        وصف اآللية املستخدمة لَصْون وتسجيل واحملافظة على سـالمة دفـاتر احملاسـب
 أي أرشفة وطنية أو الطرق األخرى ملسك السجالت.

   .موجز باجلدول العام لإلبقاء على السجالت والتصرف فيها، مبا يف ذلك أي معايري رقابية أو أمنية للسجالت احلكومية 
 حلكومية بشأن سالمة وصيانة السجالت اإللكترونية، مبا يف ذلك التدابري األمنية. اخلطوط العريضة للسياسات واإلجراءات ا 
  .معايري ملنع تزوير دفاتر احملاسبة أو السجالت أو البيانات املالية احلكومية الرمسية، أو املستندات األخرى 
 و السجالت أو البيانات املالية احلكومية الرمسية، أو املستندات العواقب احملتملة أو العقوبات أو اجلرائم املترتبة على تزوير دفاتر احملاسبة أ

  األخرى.

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

مثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األ مالحظة إرشادية:
  اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :ما يلي بشكل خاص قد تتضمن املعلومات 

 الوقت الراهن، أو اليت متت إضافتها خالل العام املاضي أو مت التخلص منها يف إحصائيات بشأن كمية املعلومات أو عدد الوثائق احملتفظ هبا يف 
 دورة حمددة.

  أمثلة تربهن فعالية نظام احملافظة على سالمة هذه السجالت، مبا يف ذلك حاالت كشف أو منع عمل من أعمال تزوير دفاتر احملاسبة أو
 املستندات األخرى، وما إذا أسفرت التحقيقات عن ذلك ونتائج هذه التحقيقات. السجالت أو البيانات املالية احلكومية الرمسية، أو

   احلفاظ من املفروض  املترتبة على عدم تسجيل و/أو اإلخفاق يف حفظ السجالت و/أو اإلتالف املتعمد لسجالت كان العواقب  عنأمثلة
  عليها.  

  

  

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضم. ١

 قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، مالحظة إرشادية:
انوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية املوارد املخصَّصة وخصوصيات النظام الق

صف هذه مكن، عند وللتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أ
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  دة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّ

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة
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 هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  ملساعدةوضع السياسات: يرجى وصف نوع ا

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
عية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

وميكن أن تتضمن  هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها.باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  ، ت طوير خطة عمل للتنفيذ.القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

 يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار مالحظة إرشادية:
كال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف جمال مجع البيانات تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أش

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

عني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف يت مالحظة إرشادية:
ريع ، أو تشمعّينة حاالت يف املساعدةاطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

اجلهات  . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن٣
  املاحنة.

أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسية إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية  مالحظة إرشادية:
ع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاري

ها الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة و/أو توسيع نطاق ضمن فئة مكافحة
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  

  

  إبالغ الناس  -١٠املادة 

  (أ) الفرعية ، الفقرة١٠املادة 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابري لتعزيز   
دابري ما ن تشمل هذه التالشفافية يف إدارهتا العمومية، مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها، عند االقتضاء. وجيوز أ

  يلي:

وعمليات اختاذ (أ). اعتماد إجراءات أو لوائح متكّن عامة الناس من احلصول، عند االقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارهتا العمومية واشتغاهلا 
  م وبياناهتم الشخصية.القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية اليت هتم عامة الناس، مع إيالء املراعاة الواجبة لصون حرمته

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  
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ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل هلذا  دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

مــن اتفاقيــة األمــم  ١٣/ب) مــن املــادة ١الفقــرة ( ميكــنكم اإلشــارة يف تقريــر التقيــيم الــذايت احلــايل إىل أي معلومــات ذات صــلة مقدمــة بشــأن: مالحظــة إرشــادية
  املتحدة ملكافحة الفساد.

  :قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي

 كيفية تنظيم إدارهتا العمومية واشتغاهلا حول  متكّن عامة الناس من احلصول على معلومات  اليت لوائحالإلجراءات أو حملة عن القوانني أو ا
 وعمليات اختاذ القرارات فيها.

 :وصف نوع املعلومات اليت جيب حتضريها مسبقًا لتكون متاحة وتقوم احلكومة تلقائًيا بنشرها، مبا يف ذلك تفاصيل عن 
 ت املطلوب منها نشر املعلومات.ماهية اهليئا - 
 نطاق املعلومات اليت مت نشرها. - 
 الوسائل اليت يتم هبا نشر املعلومات. - 
 كم مرة يتم حتديث املعلومات. - 

  والتشريعات املتعلقة بالوصول إىل رية احلصول على املعلومات (أحيمن عامة الناس  فردوصف أنواع املعلومات اليت يتم توفريها بناء على طلب
 .)علوماتامل

  الكشف عن مثل هذه املعلومات. اطاروالبيانات الشخصية يف حرمة الناس  معايري محاية 
  بشأن ما هو متاح من املعلومات وكيفية الوصول إليها. لدى عامة الناس وصف مبادرات التوعية 
   رفض طلبات الوصول إىل املعلومات. بآلية الطعن  

لتدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات          ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك ا  .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

من اتفاقية األمم  ١٣/ب) من املادة ١الفقرة ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية
يت توضح ملتحدة ملكافحة الفساد. ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، احصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، والا

  التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :ما يلي بشكل خاص قد تتضمن املعلومات 

 بشأن تنظيم احلكومة واشتغاهلا وعمليات الناس  لعامةأو غريها من الوسائل األخرى اليت توفر معلومات  األرشيف، مكتبات، مواقع إلكترونية
 اختاذ القرارات فيها.

 .اجلرائد واملطبوعات احلكومية الرمسية 
  هلذه املصادر. الناسإحصائيات بشأن استخدام 
  نشر املعلومات بشأن تنظيم لى املعلومات أو قوانني الوصول إىل املعلومات واليت قد أدت إىل الواردة مبوجب حرية احلصول عالطلبات  عنأمثلة

 .متاحة للناس املعلومات كانت  امل احلكومة واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها، واليت لوالها 
  ف عن تلك املعلومات.والبيانات الشخصية يف سياق الكشالناس  حرمةأمثلة تبني كيف مت احلفاظ على محاية 
  رفض طلبات احلصول على معلومات.ببيانات (إحصائيات وأمثلة) بشأن طعون 
  .إحصائيات بعدد طلبات الوصول إىل املعلومات ونتائج هذه الطلبات  

  (ب) الفرعية الفقرة ،١٠املادة 

فحة الفساد، ما قد يلزم من تدابري لتعزيز تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكا  
ن تشمل هذه التدابري ما الشفافية يف إدارهتا العمومية، مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها، عند االقتضاء. وجيوز أ

  يلي:

  الناس إىل السلطات املختصة اليت تتخذ القرارات؛(ب). تبسيط اإلجراءات اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصول 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  
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ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  مان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ض دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  املعلومات التالية، إن  ادراجحملة عن اإلجراءات اإلدارية املعمول هبا لتيسري وصول اجلمهور إىل السلطات املختصة املنوط هبا اختاذ القرار. يرجى
 وجدت:

 بشأن الوصول إىل سلطات اختاذ القرار. الناسعد أو اللوائح اليت تنظم االستجابة لطلبات املعايري أو القوا - 
جهود اإلصالح املبذولة لتبسيط اإلجراءات اإلدارية أو تعجيل عملية إعداد الطلبات املقدمة إىل اهليئات احلكومية من ِقَبل  - 

 أحد أفراد اجلمهور.
 .للناس املسؤولة عن توفري املعلومات  َتْحِديد املوظفني العموميني أو الكيانات - 
 أمثلة على مبادرة املؤسسات لنشر املعلومات بدون طلب خاص. - 

  

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  دية:مالحظة إرشا
  اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :ما يليخاص  بشكلقد تتضمن املعلومات 

 إىل السلطات املختصة املنوط هبا اختاذ القرار.الناس  وصول  تيسرية وكفاءة اإلجراءات اإلدارية يف تقارير داخلية أو خارجية بشأن فعالي 
  .تقارير بشأن نتائج و/أو تنفيذ أي من تدابري اإلصالح اليت اختذت لتبسيط مثل هذه اإلجراءات اإلدارية 

  (ج) الفرعية الفقرة ،١٠املادة 

ساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابري لتعزيز تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األ  
ن تشمل هذه التدابري ما الشفافية يف إدارهتا العمومية، مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها، عند االقتضاء. وجيوز أ

  يلي:

  كن أن تضم تقارير دورية عن خماطر الفساد يف إدارهتا العمومية.(ج). نشر معلومات مي 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهالصلة)، اإلطار الزمين ذي 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 .(ب)التدابري املتخذة لنشر املعلومات املشار إليها يف الفقرتني الفرعتني (أ) و 
 عامة. يرجى أن تدرج املعلومات التالية، إن وجدت:سياسات وإجراءات تنص على نشر تقارير دورية عن خماطر الفساد يف اإلدارة ال 

 تكرار نشر هذه التقارير. - 
فيما يتعلق باآللية املستخدمة يف إعداد هذه التقارير، مبا يف ذلك املؤسسات، املكاتب و/أو اهليئات  - نطاق هذه التقارير  - 

 املسؤولة، واجلهات املعنية األخرى اليت مت استشارهتا. 
 

ثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات          ُيرجى تقدمي أم  .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت  مالحظة إرشادية:
  اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  
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  :قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي

  خماطر الفساد يف اإلدارة العمومية. تقّيم تقارير حكومية 
 تضمنتها.  أمثلة جلهود احلكومة املبذولة لإلعالن عن وجود هذه التقارير ونتائجها والوقائع اليت   

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة،  قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

سايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سيا
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع جىير: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

   توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال و

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن دة خبصوص باإلجابات الوارجيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، ت طوير خطة عمل للتنفيذ. القدرات العملياتية و/أو

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن  مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  لدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدةتيسري التعاون ا
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يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةالتعاون الدويل، على سبيل املثال؛   اطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

اجلهات  . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي مالحظة إرشادية:
درجة حبيث تشمل أيضاً املشاريع اليت ال تندرج مباشرة  واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  ستعرضة.من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة امل

  

  

  التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة -١١املادة 

  ١، الفقرة ١١املادة 

نظرا ألمهية استقاللية القضاء وما له من دور حاسم يف مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها ‐ ١  
بري لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بني أعضاء اجلهاز القضائي. وجيوز أن تشمل تلك التدابري قواعد بشأن القانوين ودون مساس باستقاللية القضاء، تدا

  سلوك أعضاء اجلهاز القضائي.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

جدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُو  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 .اإلطار الدستوري والقانوين املعمول به لضمان استقاللية القضاء ونزاهته 
 عد السلوك وآليات التأديب املطبقة على أعضاء اجلهاز القضائي، وإنشاء نقاط اتصال أو وحدات داخل السلطة القضائية مسؤولة مدونات قوا

عن إعطاء إرشادات للقضاة بشأن السلوك األخالقي، وخماطر الفساد، ... إخل. ويف وصف هذه التدابري، ميكنكم توضيح ما إذا مت وضع هذه 
 ع املعايري الدولية (مثل: املبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية مبادئ بنغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي).التدابري بالتوافق م

 م وصف أي تدابري هتدف إىل زيادة الشفافية واملساءلة يف عمليات اختيار أعضاء السلطة القضائية وكذلك يف تعينيهم وتدريبهم وإدارة أدائه
 القضائي. املنصب عن وعزهلم 

 وصف متطلبات تدريب أعضاء اجلهاز القضائي عند تويل املنصب القضائي والتدريب املستمر، واملناهج املستخدمة يف التدريب، والسيما قواعد 
 السلوك والرتاهة واالستقالل.

  التعارض.هلا للتصدي وصف املعايري اليت حتدد التضارب احملتمل يف املصاحل للقاضي، وماهية اخلطوات املتخذة 
  القضايا. بتوزيعاإلجراءات املتعلقة بإقرارات الذمة املالية للقضاة، وكيف تستخدم هذه اإلقرارات ملنع التضارب يف املصاحل، مبا يف ذلك ما يتعلق 
  إىل إجراءات ووسائل اإلعالم بالوصول للناس  وصف أي تدابري هتدف إىل ضمان الشفافية يف مراحل احملاكمة، على سبيل املثال: السماح

 احملاكم، وتيسري الوصول إىل األحكام القضائية ورفع مستوى الوعي العام من خالل تبادل املعلومات وبرامج التوعية.
 .وصف اإلجراءات اليت تنظم مسألة إسناد القضايا وتوزيعها  
 الرتاهة واجبواجلرائم األخرى ضد  مرتكيب جرائم الفساد مالحقةيف  املتخصصنيالقضاة  عدد.    
 السكان إمجايل إىل املتخصصني القضاة نسبة. 

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.
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اكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح ميكن أن تشتمل هذه األمثلة: على اجتهادات احمل مالحظة إرشادية:
  التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :ما يلي بشكل خاص قد تتضمن املعلومات 

 .حاالت انتهاك مدونة السلوك القضائي اليت قد أدت إىل تطبيق إجراءات تأديبية 
 أو املالحقة القضائية للقضاة.  فرضها التأديبية اليت مت للعقوباتئيات بشأن العدد اإلمجايل للحاالت التأديبية، وأمثلة إحصا 
 وعبء مهامهم إحصائيات بالعدد اإلمجايل للقضاة. 
  أو مواجهتها. منها  التخلّصدابري القضائي، وغريها من األمور األخرى وماهية تاجلهاز  علىوخماطر الفساد األخالقية  املعضالتتقارير حتدد 
  نائية نتيجة ارتكاب أعمال فساد مزعومة.   اجل للمحاكمةاليت خضع فيها أعضاء السلطة القضائية احلاالت  عنأمثلة 
  د التحقيقات اليت هذه التقارير، عد رفعإحصائيات بعدد التقارير الواردة بشأن الفساد يف اجلهاز القضائي، مبا يف ذلك؛ اآللية املوجودة لتيسري

 أسفرت عن وجود فساد ونتائج هذه التحقيقات.  
 قد مت  إحصائيات بأنظمة إدارة القضايا، مبا يف ذلك حتليل االجتاهات املتعلقة بزيادة الكفاءة يف إدارة القضايا، السيما يف سياق أي إصالحات

 اختاذها يف هذا اجملال.
 تعليمية والتدريبية ألعضاء السلطة القضائية، فيما يتعلق بالتزامهم مبدونات السلوك القضائي أو إحصائيات ودراسات حالة توضح أثر الربامج ال

  معايريه.
  بنظام معلومات بشــأن نظام إقرارات الذمة املالية للقضاة، وكيف تستخدم هذه اإلقرارات يف منع التضارب يف املصاحل (وخباصة إذا تعلق األمر

  للتنحي عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بسبب تضارب يف املصاحل).    سيضطّرقاض  تعينيالقضايا لتجنب  توزيع

  

  ٢الفقرة  ،١١املادة 

من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة يف الدول  ١  . جيوز استحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري املتخذة عمال بالفقرة٢  
  ز جزءا من اجلهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماثلة الستقالليته.األطراف اليت ال يشكل فيها ذلك اجلها

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهزمين ذي الصلة)، اإلطار ال

من اتفاقية  ١١) من املادة ١، والفقرة (٨املادة  ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

  ملعلومات املطلوبة:قد تتضمن ا

 .اإلطار الدستوري والقانوين املعمول به لضمان استقاللية جهاز النيابة العامة ونزاهته 
 مدونات قواعد السلوك وآليات التأديب املطبقة على أعضاء جهاز النيابة العامة، وحتديد نقاط اتصال أو وحدات داخل جهاز النيابة العامة 

القي، وتقدمي إرشادات توجيهية ألعضاء النيابة العامة بشأن السلوك األخالقي، وخماطر الفساد، .... إخل. ويف تضطلع بوضع معايري للسلوك األخ
النيابة  وصف هذه التدابري، ميكنكم توضيح ما إذا مت وضع هذه التدابري بالتوافق مع املعايري الدولية (مثل: املبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء

 ؤولية املهنية ألعضاء النيابة العامة وبيان واجباهتم وحقوقهم األساسية.العامة، ومعايري املس
  أدائهم وصف أي تدابري هتدف إىل زيادة الشفافية واملساءلة يف عمليات اختيار أعضاء جهاز النيابة العامة، وكذلك يف تعيينهم وتدريبهم وإدارة

 وعزهلم من جهاز النيابة العامة.
  النيابة العامة عند تويل املنصب والتدريب املستمر، واملناهج املستخدمة يف التدريب، والسيما قواعد السلوك وصف متطلبات تدريب أعضاء

 والرتاهة واالستقالل.
  القضايا وتوزيعها فيما يتعلق جبهاز النيابة العامة. توزيع وصف اإلجراءات اليت تنظم مسألة  
 قرارات الذمة املالية ألعضاء النيابة العامة، وكيف تستخدم هذه اإلقرارات يف منع التضارب يف اإلجراءات املتعلقة بتقدمي معلومات بشــأن نظام إ

للتنحي عن إجراء التحقيق من تلقاء نفسه  سيضطرالقضايا لتجنب انتداب أحد املدعني العموميني  توزيعاملصاحل (وخباصة إذا تعلق األمر بنظام 
  بسبب تضارب يف املصاحل).   
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دمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات          ُيرجى تق  .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة،  مالحظة إرشادية:
  اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :ما يلي بشكل خاص قد تتضمن املعلومات 

  النيابة العامة اليت قد أدت إىل تطبيق إجراءات تأديبية. سلوك قواعدانتهاك مدونة حاالت  علىأمثلة 
   نائية نتيجة ارتكاب أعمال فساد مزعومة.اجل لمحاكمةلحاالت خضع فيها أعضاء جهاز النيابة العامة 
  هذه التقارير، وعدد التحقيقات  رفعإحصائيات بعدد التقارير الواردة بشأن الفساد يف جهاز النيابة العامة، مبا يف ذلك؛ اآللية املوجودة لتيسري

 اليت أسفرت عن وجود فساد ونتائج هذه التحقيقات.  
 ضح أثر الربامج التعليمية والتدريبية ألعضاء النيابة العامة، فيما يتعلق بالتزامهم مبدونات أو معايري سلوك النيابة إحصائيات ودراسات حالة تو

  العامة.
  تعلق معلومات بشــأن نظام إقرارات الذمة املالية للمدعني العموميني، وكيف تستخدم هذه اإلقرارات يف منع التضارب يف املصاحل (وخباصة إذا

  للتنحي عن إجراء التحقيق من تلقاء نفسه بسبب تضارب يف املصاحل).    سيضطرنظام إسناد القضايا لتجنب انتداب مدع عام األمر ب

  

  التقنية املساعدة

  د.يف هذا الصد انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

 قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، مالحظة إرشادية:
، وحمدودية املوارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)

مكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أ
  املسائل.

  حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال: هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة  خبصوصأن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية  ينبغي  مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  يرجى وصف نوع املساعدةبناء املؤسسات: 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
س املستفادة، وترتيبات واتفاقات منوذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدرو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

ة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن هذه املاد باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ر، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرا

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  ء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة بنا
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هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة

  القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

 يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار :مالحظة إرشادية
ال مجع البيانات جم تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

ن أي حتديات  متّ حتديدها يف يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال ع مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةاطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات . هل حتصلون بالفعل على أيِّ ٣
  املاحنة.

 ةإذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي مالحظة إرشادية:
ع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاري

مدى هذه املساعدة و/أو توسيع نطاقها  ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  

  القطاع اخلاص  -١٢املادة 

  ٢و ١ تانالفقر ،١٢املادة 

اد، ولتعزيز معايري . تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري ملنع ضلوع القطاع اخلاص يف الفس١  
ى عدم االمتثال هلذه احملاسبة ومراجعة احلسابات يف القطاع اخلاص، وتفرض عند االقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فّعالة ومتناسبة ورادعة عل

  التدابري.

  . جيوز أن تتضمن التدابري الرامية إىل حتقيق هذه الغايات ما يلي: ٢  

  اون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة.(أ). تعزيز التع 

ام (ب). العمل على وضع معايري وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع اخلاص ذات الصلة، مبا يف ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قي 
ومشرف وسليم ومنع تضارب املصاحل، ومن أجل ترويج استخدام املمارسات  املنشآت التجارية ومجيع املهن ذات الصلة مبمارسة أنشطتها على وجه صحيح

  التجارية احلسنة بني املنشآت التجارية ويف العالقات التعاقدية بني تلك املنشآت والدولة.

تبارية والطبيعية الضالعة يف إنشاء وإدارة (ج). تعزيز الشفافية بني كيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اختاذ تدابري عند االقتضاء بشأن هوية الشخصيات االع 
  الشركات.

ها السلطات (د). منع إساءة استخدام اإلجراءات اليت تنظم نشاط كيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة باإلعانات والرخص اليت متنح 
  العمومية لألنشطة التجارية.

قتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة املوظفني العموميني السابقني أنشطة مهنية، أو على عمل املوظفني ). منع تضارب املصاحل بفرض قيود، حسب االه( 
ك املوظفون العموميني يف القطاع اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك األنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف اليت توالها أولئ

  ليها أثناء مدة خدمتهم.العموميون أو أشرفوا ع

نع أفعال (و). ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع اخلاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعني االعتبار، ضوابط كافية ملراجعة احلسابات داخليا تساعد على م
  مراجعة حسابات وتصديق مالئمة.الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع اخلاص هذه وبياناهتا املالية الالزمة خاضعة إلجراءات 
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  م؟احكاأل ههل ميتثل بلدكم هلذ  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  م من االتفاقية.احكاأل هلكامل هلذضمان االمتثال ا دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٣٩املادة  ميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأن: مالحظة إرشادية
  الفساد.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:) ١(خيص الفقرة  فيما

 َُعّدة ملنع الفساد يف القطاع اخلاص، مثل إدارة الشركات، والقوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات املعنية مبكافحة املعايري واإلجراءات امل
  الفساد، باإلضافة إىل التوجيهات اإلرشادية والرقابة الداخلية ومدونات السلوك، ودليل للشركات. 

 ية واالمتثال والرتاهة يف املعامالت التجارية، والكشف عن سوء السلوك. معايري احملاسبة واملراجعة للقطاع اخلاص اليت تعزز الشفاف  

  القطاع اخلاص لعدم االمتثال للتدابري املشار إليها أعاله. وميكن أن على  فرضهاالعقوبات املدنية أو اإلدارية أو اجلنائية اليت جيوز للحكومة
  تتضمن هذه العقوبات ما يلي:

  .املالية العقوبات - 

  .اناحلرم - 

  التعليق.  - 

  االمتيازات أو وضع ُمَتَمّيز.  انفقد - 

  تعليق أو إلغاء االعتماد املهين للمحامني أو احملاسبني.  - 

  .االعتبارية والكيانات لألفراد اجلنائية املالحقة - 

   قد تتضمن املعلومات املطلوبة:) ٢(خيص الفقرة  فيما

 ني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة، مبا يف ذلك ما يلي:وصف أي تدابري هتدف إىل تعزيز وتشجيع التعاون ب   

   .الفساد عن املبلغني ومحاية الفساد،  عن لالبالغ الداخلية اآلليات - 

  فاذ القانون عن حاالت الفساد. احلوافز القانونية أو غريها من احلوافز األخرى اليت تشجع الكيانات اخلاصة على إبالغ اهليئات التنظيمية و/أو أجهزة إن - 

ط اإلبالغ اآلليات واإلجراءات املستخدمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون لتعزيز التعاون مع القطاع اخلاص، مبا يف ذلك التوعية ونقاط االتصال وخطو - 
  السرية.

 اع اخلاص، مبا يف ذلك من خالل توزيع مناذج، وصف التدابري الرامية إىل تعزيز وضع معايري وإجراءات من أجل صيانة نزاهة كيانات القط
   توجيهات إرشادية، وممارسات جيدة و/أو برامج تدريبية بشأن ما يلي:و

ات .... مدونات قواعد السلوك اخلاصة بالكيانات اخلاصة يف أداء األنشطة التجارية، مبا يف ذلك املهن ذات الصلة (القانونية، الطبية، إِْنشاَء - 
  ومنع تضارب املصاحل.وما إىل ذلك)، 

  عاقدية قد تكون لديها مع الدولة.املعايري اليت متثل املمارسات التجارية اجليدة، سواء بني الشركات أو أي عالقات ت - 

  وصف أي تدابري هتدف إىل تعزيز الشفافية بني كيانات القطاع اخلاص، وذلك من خالل الشروط العامة املطلوبة لتسجيل الشركات ، مبا يف
نفعة ك هوية األشخاص االعتباريني و األشخاص الطبيعيني الضالعني يف إنشاء الشركات وإدارهتا، واملتطلبات املتعلقة بالشفافية يف ملكية املذل

  للهيئات اعتبارية، مبا يف ذلك توفر إمكانية الوصول إىل معلومات ملكية املنفعة من قبل السلطات املختصة ذات الصلة.

 ف إىل توفري الرقابة العامة على استخدام الكيانات اخلاصة لإلعانات املالية العاّمة والرخص اليت متنحها السلطات العمومية وصف أي تدابري هتد
  لألنشطة التجارية، مبا يف ذلك؛ اجلزاءات والعقوبات املناسبة إلساءة استعمال اإلعانات والرخص.
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 ظفني العموميني السابقني يف كيانات القطاع اخلاص، وذلك من خالل ما يلي:وصف أي تدابري ترمي إىل منع تضارب املصاحل بشأن املو   

  فرض قيود لفترة زمنية معقولة على ممارسة املوظفني العموميني السابقني لألنشطة املهنية. - 

  فرض قيود لفترة زمنية معقولة على عمل املوظفني العموميني يف القطاع اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم. - 

 صف أي شروط ملؤسسات القطاع اخلاص لوضع ضوابط كافية للمراجعة الداخلية للحسابات (على أساس بنيتها وحجمها) لتساعد يف و
   كشف أعمال الفساد ومنعها. وقد تشمل هذه التدابري ما يلي:

   ة.الكشف اإللزامي الدوري للمراجعة احلكومية أو هيئات الرقابة للبيانات املالية للشركات اخلاص - 

  مراجعة حسابات عشوائية و/أو منتظمة من قبل احلكومة وتصديق احلكومة للسجالت املالية اخلاصة باملؤسسات اخلاصة. - 

ل للقوانني وضع وإصدار معايري إلنشاء ضوابط للتدقيق الداخلي يف مؤسسات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك مسك الدفاتر وتقرير اإلدارة املالية واالمتثا
 السارية.واللوائح 

  

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ٣٩املادة  بشأنميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات  مالحظة إرشادية:
ري اليت الفساد. وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التداب

  اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :قد تتضمن املعلومات  بشكل خاص ما يلي )١(خيص الفقرة  فيما

      الفسـاد   تقارير داخلية أو خارجية بشأن اعتماد مبادئ توجيهية يف القطاع اخلاص وتنفيذها، باإلضافة إىل إجـراءات وسياسـات أقّرهتـا احلكومـة ملنـع
  . 

           مة خّصيصـاً أو إجـراءات أو سياسـات مبنّيـة علـى      مصـم  توجيهيـة  تقـارير داخليـة أو خارجيـة أو اجلهـود األخـرى الـيت تعـزز اعتمـاد وتنفيـذ مبـادئ
 أساس املخاطر وهتدف إىل منع الفساد يف القطاع اخلاص.

 بعة إحصائيات بعدد الشكاوى الواردة بشأن الفساد يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك أنواع الفساد املبلغ عنها، عدد التحقيقات اليت ختضع للمتا
 ات. والنتائج املترتبة على هذه التحقيق

  إحصائيات وحاالت تتعلق بالعقوبات املدنية واإلدارية و/أو اجلنائية اليت اِختذت ضد كيانات القطاع اخلاص أو مديري هذه الكيانات أو
  املوظفني العاملني فيها الرتكاهبم أعمال فساد وانتهاكهم ملعايري احملاسبة والتدقيق.

  :اص ما يليقد تتضمن املعلومات  بشكل خ) ٢(خيص الفقرة  فيما
 ن قبل حاالت و/أو إحصائيات بشأن التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة، مبا يف ذلك القضايا اليت مت إحالتها م

  كيانات القطاع اخلاص إىل أجهزة إنفاذ القانون بشأن أعمال يشوهبا فساد. 
 تمد معايري وإجراءات للمحافظة على الرتاهة، مبا يف ذلك مدونات قواعد السلوك ومنع إحصائيات بشأن عدد كيانات القطاع اخلاص اليت تع

 تضارب املصاحل.
  إحصائيات بعدد الكيانات اخلاصة املسجلة لدى الدولة واليت تكشف عن هوية األشخاص االعتباريني والطبيعيني الضالعني يف إنشاء األعمال

 التجارية وإدارهتا.
  وسهولة الوصول ملعلومات بشأن ملكية املنفعة هليئات اعتبارية والترتيبات القانونية اليت اُستخدمت ملمارسة أعمال جتارية معلومات بشأن توافر

 أو تنفيذ صفقات، أو التصرف كمديرين و/أو مسامهني يف الكيانات االعتبارية.
 خدام اإلجراءات بشأن إعانات ُمقَدَّمة أو تراخيص. حاالت و/أو إحصائيات بشأن العقوبات أو اجلزاءات املفروضة يف حال إساءة است 
  حاالت بشأن احلظر املفروض على املوظفني العموميني السابقني من املشاركة يف أنشطة مهنية أو العمل يف القطاع اخلاص على أساس تضارب

 حمتمل يف املصاحل.
 خلية للحسابات وفقا للمعايري اليت وضعتها الدولة.إحصائيات بعدد كيانات القطاع اخلاص اليت اعتمدت ضوابط للمراجعة الدا 
  .حاالت و/أو إحصائيات بشأن التزوير اجلنائي املتعلقة بالقطاع اخلاص 

  

  ٣، الفقرة ١٢املادة 
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ت، بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها املتعلقة مبسك الدفاتر والسجال‐ ٣  
  :التالية بغرض ارتكاب أي من األفعال اجملرَّمة وفقا هلذه االتفاقيةوالكشف عن البيانات املالية، ومعايري احملاسبة ومراجعة احلسابات، ملنع القيام باألفعال 

  (أ). إنشاء حسابات خارج الدفاتر. 

  (ب). إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية. 

  (ج).  تسجيل نفقات ومهية. 

  (د).  قيد التزامات مالية دون تبيني غرضها على الوجه الصحيح. 

  ). استخدام مستندات زائفة.ه( 

  (و).  اإلتالف املتعمد ملستندات احملاسبة قبل املوعد الذي يفرضه القانون. 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التد  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

من اتفاقية  ٩أجزاء أخرى من هذه املادة واملادة   أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأنميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل: مالحظة إرشادية
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

  :بشكل خاص ما يلي قد تتضمن املعلومات املطلوبة

 نات املالية، ومعايري احملاسبة القوانني واللوائح واإلجراءات اخلاصة بالكيانات اخلاصة فيما يتعلق مبسك الدفاتر والسجالت، والكشف عن البيا
  ومراجعة احلسابات. يف وصف هذه التدابري، يرجى اإلشارة إىل التدابري اليت هتدف إىل منع األفعال التالية:  

  إنشاء حسابات خارج الدفاتر. - 

  إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية. - 

  تسجيل نفقات ومهية. - 

  لتزامات مالية دون تبيني غرضها على الوجه الصحيح.قيد ا - 

  استخدام مستندات زائفة. - 

  اإلتالف املتعمد ملستندات احملاسبة قبل املوعد الذي يفرضه القانون. - 

  د واللوائح حال اإلخفاق يف االمتثال هلذه القواع يفوصف العقوبات أو اجلزاءات احملتملة اليت جيوز للحكومة فرضها على الكيانات اخلاصة
  واإلجراءات. 

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٩ املادة  ، من معلومات بشأنميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت مالحظة إرشادية:
ري اليت الفساد. وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التداب

  اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  

  :تضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يليقد ت

 دراسات و/أو إحصائيات بشأن مستويات امتثال الكيانات اخلاصة للقواعد واللوائح واإلجراءات اليت وضعتها الدولة. - 

 أمثلة للتدابري اليت نفذهتا كيانات القطاع اخلاص حلظر األفعال املذكورة أعاله. - 

رض عقوبات أو جزاءات قامت احلكومة بفرضها على كيانات خاصة إلخفاق األخرية يف االمتثال للقواعد واللوائح دراسات و/أو إحصائيات بشأن ف - 
  واإلجراءات ذات الصلة، مبا يف ذلك أي إجراءات تصحيحية مت اختاذها.
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  ٤، الفقرة ١٢املادة 

بـي، ألن الرشاوى هي من أركان األفعال اجملرَّمة على كل دولة أال تسمح باقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى من الوعاء الضري. ٤  
  من هذه االتفاقية، وكذلك، عند االقتضاء، سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد. ١٦و ١٥وفقا للمادتني 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 من اتفاقية األمم  ١٦و ١٥املادة ب عمالًلنفقات من الوعاء الضرييب اليت متثل رشاوي،  وصف التشريع أو املتطلبات األخرى اليت ال جتيز اقتطاع ا
 املتحدة ملكافحة الفساد.

  .وصف التشريع أو املتطلبات األخرى اليت ال جتيز اقتطاع النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد من الوعاء الضرييب  

ابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات          ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التد  .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  مالحظة إرشادية:
  لعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اليت اضط

س النفقات اليت تشكل خصم الضريبة على أساالضريبية  السلطاتإحصائيات و/أو دارسات تتعلق برفض  بشكل خاص، قد تتضمن املعلومات املطلوبة،
  .  النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسداو غري ذلك من  رشوة أو 

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

ذلك التنسيق بني األجهزة، قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة ب مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند وصف هذه  للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا ملربعا هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

كن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. ومي باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن هذه املادة،  باالضافة  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  طة عمل للتنفيذ.من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خ
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  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
اً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخص

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن هذه املادة،  باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  نية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املع

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يف اطار يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها  مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  : ُيرجى وصف نوع املساعدةتيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةيل املثال؛  اطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سب

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

اجلهات  . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي إرشادية: مالحظة
ملشاريع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً ا

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  

  

  شاركة اجملتمع م -١٣املادة 

  ١، الفقرة ١٣املادة 

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتشجيع أفراد ‐ ١  
ة النشطة يف منع الفساد وحماربته، ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع العام، مثل اجملتمع األهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي، على املشارك

  وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل:

  (أ). تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.

  علومات.حصول الناس فعليا على امل(ب). ضمان تيّسر 

  (ج). القيام بأنشطة إعالمية تسهم يف عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل املناهج املدرسية واجلامعية.

ن تقتصر شريطة أ (د). احترام وتعزيز ومحاية حرية التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. وجيوز إخضاع تلك احلرية لقيود معينة، 
 هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري:

  ملراعاة حقوق اآلخرين أو مسعتهم.‐ ‘١’
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  حلماية األمن الوطين أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهم.‐ ‘٢’

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذ  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ١٠املادة  مة بشأنميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقد: مالحظة إرشادية

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي:/أ) ١خيص الفقرة الفرعية ( فيما

  ،وصف مشاركة املواطن وأصحاب املصلحة يف عملية صنع القرار، وذلك عرب مشاورات واسعة النطاق، املواقع اإللكترونية، جمموعات عمل
 فرق عمل، استفتاء املواطنني  ولقاءات اجملتمع احمللّي، باإلضافة إىل وصف التدابري الرامية إىل تعزيز هذه املشاركة.

  لتعزيز ثقافة مؤسسية للشفافية، بيانات مفتوحة، سياسات التحرير والتواصل املنتظم بني احلكومة ومنظمات اجملتمع وصف أي تدابري مت اختاذها
 املدين. 

 يف  وصف أي تدابري مت اعتمادها  للسماح لعامة الناس بأن يقرروا أو يسامهوا يف اختاذ القرار بشأن كيفية ختصيص أجزاء من املوازنة العامة
  مؤسسات حمددة.

 .وصف أي تدابري مت اختاذها لتوفري فرص ألفراد ومجاعات من خارج القطاع العام الستشارهتم أثناء عملية الصياغة التشريعية  
  شرط إلجراء مشاورات عامة قبل إصدار لوائح أو سياسات إدارية أخرى، أو أي عواقب نامجة عن عدم االلتزام هبذا الشرط املعين باملشاركة

  العامة. 
 

  :يلي ما املطلوبة املعلومات تتضمن قد/ب) ١( الفرعية الفقرة خيص فيما
  :التشريعات واللوائح والسياسات واإلجراءات بشأن  حصول الناس على املعلومات، مبا يف ذلك تفاصيل تتعلق مبا يلي 

 الوسائل اليت ميكن من خالهلا تقدمي الطلبات (خطيا، عرب اإلنترنت، عرب اهلاتف). - 
 ات املطلوب منها نشر املعلومات.أنواع اهليئ - 
 نطاق املعلومات املنشورة. - 
 أي معلومات جيب تقدميها من قبل املتقدم بالطلب كجزء من طلب احلصول على معلومات. - 
 التكاليف املتكبدة لتقدمي طلب. - 
 الفترة الزمنية احملددة اليت جيب على احلكومة خالهلا الرد على الطلب. - 
 ا رفض طلب  الناس للحصول على معلومات.األسباب اليت قد يتم مبوجبه - 
 احلق يف طلب مراجعة قرار رفض احلصول على معلومات أو الطعن به.  - 

 .وصف املوظفني أو اجلهة املنوط هبا إدارة طلبات احلصول على املعلومات 
 ملعلومات للناس بناء على طلب مقدم منهم.وصف اخلطوات املتخذة لضمان أن مجيع املوظفني العموميني على ِعلْم بااللتزامات املعنية بتوفري ا 
   وصف اخلطوات املتخذة لضمان أن القوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات القائمة فيما يتعلق بالوصول إىل املعلومات معروفة على نطاق

  واسع ومتاحةللجمهور.
 .وصف الوسائل اليت يتم مبوجبها إعالم الناس بكيفية احلصول على املعلومات  

  ) قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي:ج /١( الفرعية الفقرة خيص يماف

 املدين  وصف األنشطة اإلعالمية (التعليم والتوعية)، مبا يف ذلك؛ املبادرات اخلاصة اليت تستهدف مجاعات ال ينتمون للقطاع العام، مثل اجملتمع
 هم يف عدم التسامح مع الفساد.واملنظمات غري احلكومية واملنظمات  اجملتمع احمللّي اليت تس

 .وصف الوسائل و/أو التقنيات املختلفة اليت قد استخدمت هبدف القيام بأنشطة إعالمية 
 ثل وصف الدورات أو الوحدات التعليمية اليت أدرجت يف املدراس االبتدائية والثانوية واليت تتضمن جوانب تتعلق بالفساد أو تتعلق بقضايا م

 نية أو احلوكمة.األخالق واحلقوق املد
  أو وصف الدورات أو الوحدات التعليمية اليت أدرجت يف اجلامعات واليت تتضمن جوانب تتعلق بالفساد أو تتعلق بقضايا مثل اإلدارة العمومية

 املشتريات العمومية أو األخالق أو القانون اجلنائي أو حوكمة الشركات. 

  ومات املطلوبة ما يلي:) قد تتضمن املعلد/١( الفرعية الفقرة خيص فيما
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  يف البحث عن املعلومات بشأن الفساد واحلصول عليها. ميكن أن تتضمن الناس  اخلطوط العريضة لإلجراءات أو اللوائح اليت تكفل حرية
 ما يلي:، إن وجدت، املعلومات 

 ماهية مدى نشر احلكومة هلذه املعلومات بشكل استباقي ومنهجي. - 
 .عامة الناس طلب احلصول عليها من قبل  مدى توافر هذه املعلومات عن - 

 .موجز بالتشريعات أو اإلجراءات اليت تكفل حرية نشر وتوزيع املعلومات املتعلقة بالفساد 
  :أي قيود مفروضة على ممارسة حرية البحث عن املعلومات أو احلصول عليها أو نشرها أو توزيعها، مبا يف ذلك 

 ، وما إىل ذلك).املتعلّقة بالتشهري والقدح والذم ن ومسعتهم (قوانني القيود املفروضة الحترام حقوق اآلخري - 
 القيود املفروضة حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. - 

 .اوصف كيفية تطبيق هذه القيود عملي 
  به ه القيود من قبل احلكومة أو الطعنتقدمي طلب ملراجعة تطبيق أحد هذلعامة الناس ب وصف اإلجراءات اليت تسمح. 

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ١٠املادة  ي معلومات ذات صلة مقدمة بشأنميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أ مالحظة إرشادية:
اضطلعت وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت 

  ال.  دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّع

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي:/أ) ١خيص الفقرة الفرعية ( فيما

 .اخلطط االستراتيجية اليت تتضمن أُُسس خطط املشاركة العامة  
 للمشاركة العام القطاع خارج واجلماعات األفراد تدعو اليت املطبوعات من وغريها اإلنترنت عرب متوفّرة معلومات الصلة، ذات صحفية بيانات 

 .احلكومية القرارات صنع عمليات يف
  .حماضر اجتماعات، نسخ من اتفاقيات مربمة  من خالل أو مع مشاركة  الناس، باإلضافة إىل منشورات مماثلة 
 .عدد اللوائح/السياسات اليت تصدر عقب اإلشعار املطلوب وعملية املشاركة 
 جراءات. بيانات بشأن الطلبات املقدمة من  الناس للمشاركة يف هذه اإل 

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي:/ب) ١خيص الفقرة الفرعية ( فيما

 .إحصائيات بشأن عدد الطلبات الواردة، وعدد الردود املقدمة، ومتوسط الوقت املستغرق لتقدمي االستجابة 
  أسباب الرفض.إحصائيات و/أو أمثلة تتعلق بأي طلبات للحصول على معلومات قد مت رفضها، مبا يف ذلك بيان 
  .إحصائيات و/أو حاالت تتعلق مبراجعة قرار رفض احلصول على معلومات أو الطعن  به، وماهية القرارات اليت اختذت يف هذا الصدد 

  :يلي ما املطلوبة املعلومات تتضمن قد/ج) ١( الفرعية الفقرة خيص فيما

 غريها من املواد التوعوية األخرى. ملصقات، نشرات إعالنية، نشرات توزع جمانا، كتيبات، مطبوعات أو 
 .تقارير تقييم داخلية أو خارجية أو وسائل أخرى لقياس أثر التعليم العام أو برامج التوعية 
 ى. كُتيِّبات تدريب، مناهج تعليمية، مقررات دراسية، جمموعة صغرية من الدورات التدريبية، مواقع الكترونية و/أو املواد التعليمية األخر 
 ت بعدد الطالب أو  عامة الناس املشاركني يف برامج تعليم بشأن مكافحة الفساد أو احلمالت اإلعالمية.إحصائيا  

  :يلي ما املطلوبة املعلومات تتضمن قد/د) ١( الفرعية الفقرة خيص فيما
  التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها  حريةحبوث أو دراسات بشأن. 
 عن أداء احلكومة بشكل استباقي ومنهجي. للناس  أو أماكن أخرى حيث يتم توفري معلومات  األرشيفرونية أو مكتبات، أو مواقع إلكت 
  للحصول على معلومات بشأن الفساد، مبا يف ذلك الردود املقدمة.الناس إحصائيات بعدد طلبات 
 أن الفساد.إحصائيات/أمثلة باملعلومات اليت قامت احلكومة بنشرها وتوزيعها بش 
  التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها حريةإحصائيات وأمثلة بشأن أي قيود مفروضة على. 
   ذلك تطبيق أحد القيود، والنتائج املترتبة علىبحاالت املراجعة أو الطعن.  

 

  ٢، الفقرة ١٣املادة 
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ان تعريف الناس هبيئات مكافحة الفساد ذات الصلة املشار إليها يف هذه . على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري املناسبة لضم٢ 
أهنا تشكّل فعال  االتفاقية، وأن توفر هلم، حسب االقتضاء، سبل االتصال بتلك اهليئات لكي يبلّغوها، مبا يف ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد ُيرى

  جمّرما وفقا هلذه االتفاقية.

  ذا احلكم؟هل ميتثل بلدكم هل  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

من اتفاقية األمم املتحدة  ٨) من املادة ٤الفقرة ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن :مالحظة إرشادية
  يف تقرير التقييم الذايت السابق اخلاص بكم. من االتفاقية ٣٣، و٣٢املادتني  حول املقدمةملكافحة الفساد، فضلًا عن املعلومات 

  املعلومات املطلوبة ما يلي: قد تتضمن

 .وصف احلمالت اإلعالمية اليت تروج ملعرفة وجود مثل هذه اهليئات 
  ذه اهليئات لإلبالغ عن أعمال فساد.سبل اتصال الناس هب أيوصف 
 امات املتعلقة بتقدمي التقارير وصف اإلجراءات واآللية التنفيذية املستخدمة ملثل هذه القنوات املعنية باإلبالغ عن أعمال الفساد، مبا يف ذلك التز

 .  دون بيان هوية املُقّدم واملعلومات الواجب تقدميها، وما إذا كان من اجلائز أن تقدم هذه التقارير 
   تقام يف عمليات االن ، فضلًا عن احلماية من اجلسدية عند اإلبالغ عن أعمال الفساد، مبا يف ذلك احلماية  عامة الناس املعلومات املتعلقة حبماية

  . أو غريها ،مكان العمل

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

من اتفاقية األمم املتحدة  ٨) من املادة ٤الفقرة ( مات ذات صلة مقدمة بشأنميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلو مالحظة إرشادية:
من االتفاقية. وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات،  ٣٣و ٣٢ملكافحة الفساد، فضلًا عن املعلومات الواردة يف املادتني 
  ح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توض

  :ما يليخاص  بشكلقد تتضمن املعلومات 
 .أمثلة للحمالت اإلعالمية وأي دراسة تتعلق بفعالية هذه احلمالت 
 عامة الناس بتقدميها تإحصائيات بعدد ومضمون التقارير املعنية بأعمال الفساد اليت قام. 
 ائيات بعدد التحقيقات اليت مت إجراؤها بناء على هذه التقارير، ونتائج هذه التحقيقات.إحص 
 .حاالت توضح فعالية التدابري املتخذة 
 .إحصائيات بعدد األشخاص املبلغني الذين ينالون شكال من أشكال احلماية، مبا يف ذلك نوع احلماية املمنوحة  

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوُيرجى بيان اإلجرا. ١

 قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، مالحظة إرشادية:
املخصَّصة  صيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية املواردوخصو

إن أمكن، عند وصف هذه  للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة،
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ةألي حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة
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  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  لتشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.تتضمن أشكال املساعدة ا

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

فيذها. وميكن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تن باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  يرجى وصف نوع املساعدة وضع السياسات:

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية  تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

انة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبباإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  ن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم ع

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

 يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار مالحظة إرشادية:
كن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف جمال مجع البيانات تنفيذ هذه املادة. ومي

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  ظة إرشادية:مالح
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةاطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

اجلهات  . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن٣
  املاحنة.

مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسية  إذا كنتم حتصلون على مالحظة إرشادية:
ع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاري

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  

  
  
  )٥٨و ٥٢و١٤. غسل األموال (املواد اءب

  تدابري منع غسل األموال -١٤دة املا

  (أ) ١ ، الفقرة١٤املادة 

  . على كل دولة طرف:١  
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(أ). أن تنشئ نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية غري املصرفية، مبا يف ذلك الشخصيات الطبيعية    
ل إحالة األموال أو كل ما لـه قيمة، وعند االقتضاء على اهليئات األخرى املعّرضة بوجه خاص أو االعتبارية اليت تقدم خدمات نظامية أو غري نظامية يف جما

د لغسل األموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف مجيع أشكال غسل األموال، ويتعني أن يشدد ذلك النظام على املتطلبات اخلاصة بتحدي
  ضاء، وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة؛هوية الزبائن واملالكني املنتفعني، عند االقت

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  
: ميكنكم إدراج معلومات بشأن األحكام واللوائح القانونية، أو السياسات أو غريها من أشكال التوجيهات الصادرة عن هيئة تنظيمية أو مالحظة إرشادية

ارات واستعراض االمتثال والعقوبات املترتبة على عدم االمتثال، وكذلك ما إذا (مبا يف ذلك؛ رصد وكشف غسل األموال)، باإلضافة إىل االستشإشرافية 
  قامت الدولة بإجراء تقييم للمخاطر. 

  :ما يليبشكل خاص  قد تتضمن املعلومات 
  الرقابية واإلشرافية اخلاصة مبكافحة غسل األموال.األنظمة  معلومات بشأن 
 اخلاضعني لألنظمة.ذات الصلة ص وصف القطاعات، أو أنواع املؤسسات أو األشخا 
 .وصف متطلبات مكافحة غسل األموال  

  

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

  بة ما يلي:قد تتضمن املعلومات املطلو مالحظة إرشادية:

 .(النطاق والتكرار) استعراض االمتثال 
 .اإلشراف الداخلي واخلارجي من ِقَبل اجلهات التنظيمية يف القطاع املايل 
  التنظيمية أو الرقابية أو اجلزاءات الغرامات  ،لعدم االمتثال، مبا يف ذلك إجراءات اإلنفاذ واملالحقات القضائية فرضهاالعقوبات اليت مت

  لى مدى السنوات الثالثة املاضية). (إحصائيات ع

تها وحدة إن أمكن ذلك، ميكنكم تقدمي معلومات إحصائية على مدى السنوات الثالثة املاضية، مبا يف ذلك، عدد تقارير املعامالت املشبوهة اليت تلق
ها إىل أجهزة إنفاذ القانون بعد حتليلها من ِقَبل وحدة االستخبارات االستخبارات املالية أو اهليئة املماثلة هلا، عدد تقارير املعامالت املشبوهة اليت متت إحالت

  .املالحقة القضائية معلومات بشأن ما إذا كانت تلك التقارير أدت إىل إجراء حتقيقات و/أو  باالضافة اىل املالية، 

  .  سل األموال ومتويل اإلرهاب على املستوى الوطين أو القطاعيبتقييم خماطر غ ميكنكم أيًضا تقدمي النص الكامل أو النتائج األساسية والتوصيات املعنية

  (ب) ١ ، الفقرة١٤املادة 

  . على كل دولة طرف:١  

من هذه االتفاقية، قدرة السلطات اإلدارية والرقابية واملعنية بإنفاذ القانون وسائر  ٤٦(ب).أن تكفل، دون مساس بأحكام املادة   
وال، (مبا فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك)، على التعاون وتبادل املعلومات على الصعيدين السلطات املكرسة ملكافحة غسل األم

كمركز وطين  الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها قانوهنا الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل
  ل املعلومات املتعلقة بعمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك املعلومات.جلمع وحتلي

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهطار الزمين ذي الصلة)، اإل
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  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  ١٤معلومات عن كيف تكفل دولتكم أن لديها القدرة على التعاون طبقًا للمادة. 
 ذا كان األمر كذلك، معلومات بشأن:ما إذا كانت دولتكم قد اضطلعت بإنشاء وحدة استخبارات مالية، وإ 

 أي من اهليئات أو الوكاالت األخرى مسؤولة عن مكافحة غسل األموال. - 
 ما إذا كانت وحدة االستخبارات املالية لديها القدرة على تبادل املعلومات حمليا، وإن كان األمر كذلك، ما هي هذه املؤسسات. - 
 ا القدرة على تبادل املعلومات على املستوى الدويل.ما إذا كانت وحدة االستخبارات املالية لديه - 
سواء إذا كانت وحدة االستخبارات املالية اخلاصة بدولتكم عضًوا يف جمموعة إيغمونت أو أي شبكة أخرى من الوكاالت لغرض تبادل  - 

ملالية، مبا يف ذلك ألغراض املعلومات، وإذا كانت قد وقعت مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أخرى مع غريها من وحدات االستخبارات ا
 تبادل املعلومات.

  وحدة االستخبارات املالية اخلاصة ببلدكم مع وحدات االستخبارات املالية األجنبية.  قبل من املعقودة ميكنكم إضافة قائمة مبذكرات التفاهم 

  يرجى وصف عمل النظام بشكل رئيسي يف جمال التعاون احمللي وتبادل املعلومات.

   

تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           ُيرجى  .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

) من اتفاقية ٤٨) واملادة (٣٨ادة (ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات الصلة املنصوص عليها يف امل مالحظة إرشادية:
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 

  :ما يليخاص  بشكلقد تتضمن املعلومات 

 .معلومات بشأن آليات التنسيق احمللية 
 .معلومات بشأن بروتوكوالت لتبادل املعلومات 
 .معلومات بشأن املشاركة يف شبكات إقليمية أو دولية ملكافحة غسل األموال 

يف ذلك لك ممكنا ومتاحا، يرجى تقدمي معلومات عن حاالت غسل األموال األخرية املتعلقة بالفساد اليت أثارهتا وحدة االستخبارات املالية، مبا إذا كان ذ
  بيانات عن التحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات، فضال عن أوامر التجميد واحلجز واملصادرة ذات الصلة.

  

  ٢فقرة ال، ١٤املادة 

. تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب ٢  
تلك  حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام املعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس املال املشروع بأي صورة من الصور. وجيوز أن تشمل

  قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدود. التدابري اشتراط

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

(أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت،   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 مر كذلك، ما إذا كان هذا اإلعالن يتناول: (أ) ما إذا كان لدى دولتكم متطلبات بشأن إعالن عن املبالغ النقدية عرب احلدود، وإذا كان األ
 حركة نقل الوارد والصادر عرب احلدود، (ب) مجيع وسائل النقل املادية عرب احلدود (عن طريق املسافرين، الربيد، الشحن).

 .ما إذا كان يوجد حد لإلبالغ أو أي تدابري أخرى لرصد حتركات النقد والصكوك القابلة للتداول والكشف عنها 
 اإلعالن  ماهية العقوبات أو التدابري املتاحة األخرى يف حالة اإلعالن الكاذب أو عدم . 

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.
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  ضمن املعلومات املطلوبة:: قد تتمالحظة إرشادية

 .إحصائيات ومعلومات أخرى بشأن التحويالت النقدية عرب احلدود املعلن عنها 
  الغري معلن عنها. إحصائيات ومعلومات أخرى بشأن التحويالت النقدية عرب احلدود  

  

  ٣فقرة ال، ١٤املادة 

  املؤسسات املالية، ومنها اجلهات املعنية بتحويل األموال مبا يلي: تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري مناسبة وقابلة للتطبيق إللزام‐ ٣  

  (أ). تضمني استمارات اإلحالة اإللكترونية لألموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛ 

  (ب). االحتفاظ بتلك املعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع. 

  ل اليت ال حتتوي على معلومات كاملة عن املُصدر.(ج). فرض فحص دقيق على إحاالت األموا 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  مان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ض دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 ل التفاصيل الالزمة لتحديد املصدر (مثل: االسم، العنوان، رقم اهلوية، رقم احلساب)، وأي متطلبات قائمة لالحتفاظ بتلك التفاصيل من ِقَب
 مؤسسة وسيطة.

 حالة التحويالت الواردة من دون معلومات كافية / كاملة عن املصدر.  تفاصيل املتطلبات يف 

 ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات           .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

  لوبة:: قد تتضمن املعلومات املطمالحظة إرشادية

 املُصدر توجيهات تتعلق باالمتثال صادرة عن سلطات تنظيمية/إشرافية، تتضمن كيفية تعزيز تدابري الرقابة عند عدم إدراج معلومات كاملة عن  . 
 .تدابري للمشرفني لضمان االمتثال إىل تلك املتطلبات 
  ائيات املتعلقة بالعقوبات أو إجراءات إنفاذ القانون األخرى. تلك املتطلبات، مثل اإلحصلتعكس مستوى االمتثال - إن كانت متاحة–إحصائيات 

  ٤فقرة ال، ١٤املادة 

لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه االتفاقية، جيدر بالدول ‐ ٤  
 اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ضد غسل األموال. األطراف أن تسترشد باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املؤسسات

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهلة)، اإلطار الزمين ذي الص

  :مالحظة إرشادية

توصيات جمموعة العمل املايل،  –ميكنكم األخذ يف االعتبار، يف مجلة أمور، املعايري الدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار األسلحة النووية 
، أو جمموعة العمل املايلمنظمة إقليمية تعمل على غرار  دولتكم قد خضعت للتقييمات من قبل جمموعة العمل املايل أووتقدمي معلومات بشأن ما إذا كانت 

  منظمة دولية أخرى تضطلع بإجراء تقييمات حول موضوعات مكافحة غسل األموال.

ستخدمت املبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املؤسسات اإلقليمية قد تتضمن املعلومة املطلوبة، على وجه اخلصوص، تفاصيل بشأن ما إذا كانت دولتكم قد ا
 .دراتواألقاليمية واملتعددة األطراف ضد غسل األموال كمبدأ توجيهي، وإذا كانت اإلجابة بنعم، ماهية املعلومات عن كيفية استخدام هذه املبا
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يت نظـرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـ   .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  .تفاصيل بشأن أي من املبادئ التوجيهية الصادرة عن اهليئة قد قامت دولتكم باستخدامها 
  تلك املبادئ التوجيهية.لثال  تعكس مستوى االمت- إن كان ذلك متاحا–إحصائيات  

  ٥فقرة ال، ١٤املادة 

تسعى الدول األطراف إىل تنمية وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي والثنائي بني السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ ‐ ٥  
  القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال.

  كم؟هل ميتثل بلدكم هلذا احل  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  :مالحظة إرشادية

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ١٤) من املادة ب/١نا تقدمي أي معلومات إضافية مل تقوموا بإدراجها يف مستعرض ردكم على الفقرة (هيرجى 

لومات بشأن قد تتضمن املعلومة املطلوبة، على وجه اخلصوص، تفاصيل بشأن كيف قامت دولتكم بتطوير وتعزيز التعاون الوارد يف احلكم، مبا يف ذلك مع
ذات الصلة مبكافحة  املوضعيةالعضوية، الرئاسة، املشاركة يف املنظمات الدولية األخرى، اجلماعات، الشبكات اإلقليمية، الشبكات غري الرمسة، أو املنتديات 

 غسل األموال.

  

أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات      ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا الـيت نظـرت فيهـا احملـاكم       .٣
  املتوفرة، وما إىل ذلك.

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 افحة غسل مذكرات التفاهم اليت أبرمتها أجهزتكم القضائية أو هيئة إنفاذ القانون أو السلطات املالية التنظيمية مع نظرياهتا الدولية من أجل مك
 األموال.

 وأجهزة ومات بشأن املبادرات األخرى اليت تعزز التعاون العاملي واإلقليمي واألقاليمي والثنائي بني األجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون معل
 الرقابة املالية، مثل عقد املؤمترات والدورات التدريبية وتبادل اخلربة القضائية، وما إىل ذلك.

  مستوى تواتر تفاعالت أجهزتكم القضائية أو هيئة إنفاذ القانون أو السلطات املالية التنظيمية مع تعكس  - إن كان ذلك متاحا–إحصائيات
 نظرياهتا الدولية بشأن قضايا غسل األموال.

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهتواجهوُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة . ١

 قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، مالحظة إرشادية:
ية وغريها من القدرات)، وحمدودية املوارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسس

مكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أ
  املسائل.

  ان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا ك. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال
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 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   الحظة إرشادية:م
  رياً.تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشا

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منوذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للمم

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  واردة خبصوصباإلجابات الينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ر، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرا

  و/أو تقدمي توجيه.من ِقَبل خبري يف هذا اجملال 

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
ساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً امل

  القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  ساعدةالبحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع امل

 يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار مالحظة إرشادية:
ثال، مشورة خبري يف جمال مجع البيانات تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل امل

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

وص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبص مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةاطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

 صلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات. هل حت٣
  املاحنة.

ووصف األهداف الرئيسية إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة  مالحظة إرشادية:
ع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاري

رَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُي
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.
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  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية -٥٢املادة 

  ١، الفقرة ٥٢املادة 

فاقية، ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، إللزام املؤسسات من هذه االت ١٤تتخذ كل دولة طرف، دون إخالل باملادة ‐ ١  
املودعة يف حسابات عالية املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية املالكني املنتفعني لألموال 

ليت يطلب فتحها أو حيتفظ هبا من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفني أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة القيمة، وبأن جتري فحصا دقيقا للحسابات ا
املختصة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة هبم. ويصّمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف املعامالت املشبوهة بغرض إبالغ السلطات 

  يؤول على أنه يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر عليها ذلك.عنها، وال ينبغي أن 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

مع  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

من اتفاقية األمم  ١٤/أ) من املادة ١الفقرة الفرعية ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية
   املتحدة ملكافحة الفساد.

  :يلي ما خاص بشكلقد تتضمن املعلومات 

(مثل: البنوك، شركات اخلدمات املالية، مقدموا الواجبة جتاه العمالء  العناية  أنواع املؤسسات املالية، وعند االقتضاء، أي كيانات أخرى ختضع إىل مقتضيات 
، شركات االئتمان، الكازينوهات التمويل العقاري، شركات التأمني،  خدمات التحويالت املالية، مكاتب الصرافة، شركات السمسرة، صناديق االستثمار،

 مقدموا شركات اخلدمات، احملامون واحملاسبون املستقلون، .... إخل). 

الواجبة جتاه بذل العناية   قائم على تقييم املخاطر يف النهج الما إذا كانت دولتكم تطالب املؤسسات املالية، وعند االقتضاء، أي كيانات أخرى بتطبيق 
ذلك؛  ، وحفظ السجالت وغريها من التدابري الوقائية األخرى من أجل حتديد اخلطوات املناسبة للتقليل من خماطر غسل األموال واختاذها، مبا يفعمالئها

 صلتها بأنواع العمالء واحلسابات واملعامالت التجارية.

بنفسها بذل العناية الواجبة جتاه عمالئها أو قد تستند بشكل معقول اىل العناية    ت أخرى تلتزمما إذا كانت املؤسسات املالية، وعند االقتضاء، أي كيانا
 . الواجبة جتاه العمالء املبذولة من قبل طرف ثالث

تلك احلسابات اليت فُتحت بشأن التحقق من ملكية املنفعة للحسابات وصناديق التمويل ذات الصلة، مبا يف ذلك للعناية الواجبة جتاه العمالء  مقتضيات  أية
  ترتيبات قانونية.  مبوجبو/أو اعتباريني بأمساء أشخاص 

 مقتضيات تتعلق مبراقبة احلسابات ذات القيمة العالية.

ام املعمول ): النظسياسياً نيفاألشخاص املكشو وثيقي الصلة هبم (الوفيما يتعلق باألشخاص املكلفني بأداء وظائف عمومية بارزة وأفراد أسرهم واألشخاص 
 .سياسياً نيفاألشخاص املكشو به لتحديد 

 .سياسياً نيفاألشخاص املكشو للحسابات اليت يتم االحتفاظ هبا نيابة عن / العناية الواجبة املعّززة  دقيقال الفحصمتطلبات  

 ليت تطبق على كل منهم على حدة.، وماهية التدابري ااألجانبواحمللني  سياسياً نيفاملكشو األشخاص ما إذا كانت دولتكم ُتفرق بني

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

و/أو تقارير مبذكرات توجيهية، دراسات، إحصائيات، أو  ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، لوائح، سياسات ذات الصلة مالحظة إرشادية:
  معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم عمليا.

  

  (أ) ٢ ، الفقرة٥٢املادة 

رف، وفقا لقانوهنا الداخلي ومستلهمة من هذه املادة، تقوم كل دولة ط ١تيسريا لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف الفقرة  ‐ ٢  
  املبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي:
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يتها القضائية أن تطّبق الفحص الدقيق (أ). إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ُيتوقع من املؤسسات املالية القائمة ضمن وال
يت ُيتوقع أن تتخذها على حساباهتا، وأنواع احلسابات واملعامالت اليت ُيتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابري فتح احلسابات واالحتفاظ هبا ومسك دفاترها ال

  بشأن تلك احلسابات.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

رجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُي  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 العناية   كانت دولتكم أصدرت إرشادات إىل املؤسسات املالية، وعند االقتضاء، إىل أي كيانات أخرى بشأن مىت وكيف يتم تعزيز عملية ما إذا
األشخاص خمتلف أنواع الدفاتر والرقابة املستمرة للحسابات واملعامالت، مبا يف ذلك الشروط اليت تسري على ومسك ، الواجبة جتاه العمالء

  أو االعتباريني وأنواع احلسابات واملعامالت.الطبيعيني
  .ما إذا كانت اإلرشادات صدرت طبقًا للقانون احمللي 
  تطبيق الفَْحص الدقيق أي إرشادات توجيهية، مبا يف ذلك التدريب، تقدم للمؤسسات املالية حول كيفية. 
  اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ذات الصلة يف مكافحة غسل املتطلبات القانونية احمللية من مبادرات املنظمات استوحت إىل أي مدى

 األموال.

  

  

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

لة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمث مالحظة إرشادية:
ية واألقاليمية اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. ميكنكم وصف إىل أي مدى استوحت التدابري من مبادرات املنظمات اإلقليم

الصادرة  - أو الوثائق املماثلة-  : اإلرشاداتما يلي خاص، بشكل ،قد تتضمن املعلومات املطلوبةات الصلة يف مكافحة غسل األموال. واملتعددة األطراف ذ
، اهليئات على املصارف من ِقَبل السلطات املختصة يف دولتكم (مثل البنك املركزي أو هيئة الرقابة املالية/النقدية، وحدة االستخبارات املالية، هيئة اإلشراف

  الرقابية املهنية ...إخل). 

  (ب) ٢ ، الفقرة٥٢املادة 

من هذه املادة، تقوم كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي ومستلهمة املبادرات  ١تيسريا لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف الفقرة ‐ ٢  
  اف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي:ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطر

، هبوية (ب). إبالغ املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية، عند االقتضاء وبناء على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي 
، إضافة إىل تلك اليت ميكن للمؤسسات املالية أن حتدد اعتبارية معينة ُيتوقع من تلك املؤسسات أن تطّبق الفحص الدقيق على حساباهتا  شخصيات طبيعية أو
  هويتها بشكل آخر.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهزمين ذي الصلة)، اإلطار ال

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  وإذا كانت العالية املخاطر ذويما إذا كان لدى دولتكم نظام إلخطار املؤسسات املالية (وعند االقتضاء، أي كيانات أخرى) هبوية األشخاص ،
 عم:اإلجابة بن

 ما إذا كان اإلخطار الوارد من دولة طرف أخرى يتضمن أمساء أشخاص طبيعيني واعتباريني. - 
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 حسابات يتعني خضوعها للفحص الدقيق.  اية املعايري اليت اُستخدمت لتحديد ما هي  - 
 ق على هذه احلسابات.بشأن تطبيق الفحص الدقي تقرير رفع اىلاجة حب وما إذا كانت املؤسسات املالية اليت أُخطرت وفقًا لذلك - 
التدابري احمللية من مبادرات املنظمات اإلقليمية واألقاليمية ومتعددة األطراف ذات الصلة يف مكافحة غسل استوحت إىل أي مدى  - 

 األموال.

الصـلة، واإلحصـاءات،    ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات       .٣
  وما إىل ذلك.

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، لوائح، سياسات ذات الصلة و/أو تقارير مبذكرات توجيهية، دراسات، إحصائيات، أو  مالحظة إرشادية:
 : قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي عمليا.معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم 

هوية أشخاص  أمثلة عن اإلخطارات/اإلرشادات اليت أبلغت مبوجبها السلطات املسؤولة يف دولتكم املؤسسات املالية، وعند االقتضاء، أي كيانات أخرى عن
  .    ق الفحص الدقيق على حساباهتمع أن تقوم هذه املؤسسات بتطبيتوقَّطبيعيني أو اعتباريني معينني ُي

  ٣، الفقرة ٥٢املادة 

(أ) من هذه املادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابري تضمن احتفاظ مؤسساهتا املالية، لفترة زمنية مناسبة،  ٢يف سياق الفقرة الفرعية ‐٣  
املادة، على أن تتضمن، كحد أدىن، معلومات عن هوية الزبون،  من هذه ١بسجالت وافية للحسابات واملعامالت اليت تتعلق باألشخاص املذكورين يف الفقرة 

  كما تتضمن، قدر اإلمكان، معلومات عن هوية املالك املنتفع.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  كافحة غسل األموال، أو القوانني مب التشريع املتعلّق شروط حفظ السجالت يف دولتكم، واألساس القانوين هلذه الشروط، أي أحكام معينة يف
املؤسسات املالية األخرى، وعند االقتضاء، أي كيانات أخرى، أو أحكام عامة كما هو احلال يف قانون و املصارف واللوائح اليت تنظم عمل

 الشركات على سبيل املثال. 
 املستندات واملعلومات األخرى ذات الصلة)، (ب)  متطلبات حفظ السجالت السارية على: (أ) سجالت العمالء ذات الصلة (مبا يف ذلك

 سجالت املعامالت التجارية ذات الصلة (مبا يف ذلك املستندات واملعلومات األخرى ذات الصلة).
 ان املتطلبات املتعلقة مبكان هذه السجالت (مبا يف ذلك، ما إذا كان ينبغي حفظ هذه السجالت يف الدولة واملؤسسة ذات الصلة، أو ما إذا ك

 . واملدة الزمنية حلفظها يسمح حبفظ السجالت خارج الدولة من قبل اآلخرين، مثل: أطراف ثالثة خمولة بذلك)
 .(نسخة ورقية، رقمية، ... إخل) أي شكل الزم حلفظ السجالت 

القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،    ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن       .٣
  وما إىل ذلك.

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، لوائح، سياسات ذات الصلة و/أو تقارير مبذكرات توجيهية، دراسات، إحصائيات، أو  مالحظة إرشادية:
  هذا احلكم عمليا. معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ

  ٤، الفقرة ٥٢املادة 

هبدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابري مناسبة وفعالة ‐ ٤  
موعة مالية خاضعة للرقابة. وفضال عن ذلك، جيوز لكي متنع، مبساعدة أجهزهتا الرقابية واإلشرافية، إنشاء مصارف ليس هلا حضور مادي وال تنتسب إىل جم

عالقات مع  للدول األطراف أن تنظر يف إلزام مؤسساهتا املالية برفض الدخول أو االستمرار يف عالقة مصرف مراسل مع تلك املؤسسات، وبتجنب إقامة أي
  ية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباهتا.مؤسسات مالية أجنبية تسمح ملصارف ليس هلا حضور مادي، وال تنتسب إىل جمموعة مال

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  
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ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمت دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

   نع إنشاء مصارف صورية (أي مصارف ليس هلا حضور مادي وال تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة). ملأحكام قانونية وتنظيمية 
 دخول أو االستمرار يف عالقة مصرف مراسل مع تلك املؤسسات، فضلًا عن جتنب إقامة أي أحكام قانونية وتنظيمية متنع املؤسسات املالية من ال

  عالقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح للمصارف باستخدام حساباهتا.

  

ة، واإلحصـاءات،  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـل        .٣
  وما إىل ذلك.

  

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  مالحظة إرشادية:
  اليت اضطلعت بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

  :يما يلخاص  بشكلقد تتضمن املعلومات 

 .حاالت مت رفض ترخيص ملصارف ليس هلا وجود مادي، وال تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة 
  املؤسسات.مثل هذه  حاالت مت فيها إلزام مؤسساتكم املالية بقطع عالقة مصرف مراسل مع 
  .إحصائيات بشأن العقوبات املفروضة على املصارف اليت تتعامل مع مصارف صورية  

  ٥لفقرة ، ا٥٢املادة 

تنظر كل دولة طرف يف إنشاء نظم فّعالة إلقرار الذمة املالية، وفقا لقانوهنا الداخلي، بشأن املوظفني العموميني املعنيني، وتنص على ‐ ٥  
املعلومات مع السلطات عقوبات مالئمة على عدم االمتثال. وتنظر كل دولة طرف أيضا يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتقاسم تلك 
  البة هبا واستردادها.املختصة يف الدول األطراف األخرى، عندما يكون ذلك ضروريا للتحقيق يف العائدات املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية واملط

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

خذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّ  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

) من املادة ٤، والفقرة (٨) من املادة ٥الفقرة ( مقدمة بشأن ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة: مالحظة إرشادية
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٩/ه) من املادة ١)، والفقرة الفرعية (٧(

  :ما يلي بشكل خاص قد تتضمن املعلومات 
 .فئات املوظفني العموميني الذين خيضعون ألنظمة إقرار الذمة املالية 
 ميكنهم الوصول إىل  ، وإن كان األمر كذلك، كيف للناس  أي مدى) إقرار الذمة املالية املقدم من املوظفني العموميني متاحا ما إذا كان (وإىل

 ، مبا يف ذلك مساح السلطات املختصة بتقاسم تلك املعلومات مع السلطات املختصة يف الدول األطرافهذه اإلقرارات أو احلصول عليها
 .األخرى

 إىل إقرارات الذمة املالية.الناس  ألمر كذلك، ما هي األسباب اليت حتول دون وصول وإن مل يكن ا 
  السلطات احلكومية اليت جيوز هلا الوصول إىل هذه املعلومات، مبا يف ذلك من أجل تقاسم هذه املعلومات مع السلطات املختصة يف  ما هي

 الدول األطراف األخرى.
 التأخري يف تقدمي إقرار الذمة املالية أو عدم اكتماله و/أو احتوائه على بيانات  أو عموميني بسبب عدم امتثاهلم،العقوبات املطبقة على املوظفني ال

 .    كاذبة
 هذه التدابري.  اعتبار، يرجى إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت يف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم ، ولكن من دون اعتمادها 

رجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،        ُي  .٣
  وما إىل ذلك.
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اليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، و مالحظة إرشادية:
  اليت اضطلعت بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

  ما يلي:خاص  بشكلقد تتضمن املعلومات 
 .معلومات إحصائية بشأن امتثال املوظفني العموميني ملقتضيات إقرارات الذمة املالية 
  غ عنها.مل يبلَّاليت  تلكعالنات عن األصول أو بناء على معلومات واردة يف اإلاليت  فُِتَحت  القضايامعلومات بشأن 
 العقوبات املفروضة لعدم االمتثال، مبا يف ذلك التأخري يف تقدمي إقرار الذمة املالية أو عدم اكتماله و/أو احتوائه على بيانات كاذبة .  

  ٦ ، الفقرة٥٢املادة 

هنا الداخلي، إللزام املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم مصلحة تنظر كل دولة طرف يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانو ‐ ٦  
الت مالئمة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السلطات املعنية عن تلك العالقة وأن حيتفظوا بسج

  ا على جزاءات مناسبة على عدم االمتثال.فيما يتعلق بتلك احلسابات. ويتعني أن تنص تلك التدابري أيض

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  تثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االم دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

) من املادة ٤، والفقرة (٨) من املادة ٥الفقرة ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية
  الفساد. من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ٩/ه) من املادة ١)، والفقرة الفرعية (٧(
   

  :ما يليخاص  بشكلقد تتضمن املعلومات 
وظفني ما إذا كانت التزامات اإلبالغ معمول هبا يف بلدكم بشكل عام، أو ما إذا كانت تسري على املوظفني العموميني، أو على فئة معينة من امل - 

 العموميني. 
 فاظ هبا. وصف السجالت اليت يلتزم األشخاص الذين خيضعون هلذه الشروط باالحت - 
 .ما إذا كانت اإلعالنات عن هذه املصاحل/العالقات من قبل موظفني عموميني متاحة للجمهور، وإذا كان األمر كذلك، كيف ميكن احلصول عليها - 
 إىل هذه اإلعالنات.الناس  وإن مل يكن األمر كذلك، ما هي األسباب اليت حتول دون وصول  - 
 احلصول على هذه املعلومات، وكيف يتم ذلك.ما إذا كان جيوز للسلطة املختصة  - 
  معلومات كاذبة. هنِضمَُّت التأخري يف اإلبالغ أو عدم اكتماله و/أو  أوالعقوبات املفروضة لعدم االمتثال بالتزامات اإلبالغ،  - 
 . هذه التدابري اعتبارة اليت مبوجبها مت ، يرجى إعطاء وصف للعملييف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم ، ولكن من دون اعتمادها 

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

  

ات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراس مالحظة إرشادية:
  اليت اضطلعت بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

  :قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي
 التأخري أو عدم اكتمال املعلومات أو وجود  أو، معلومات إحصائية بشأن االمتثال، ومعلومات عن احلاالت اليت مت فيها فرض عقوبات لعدم االمتثال

 بيانات كاذبة. 
  و/أو ٢٣لالتفاقية، مبا يف ذلك املادة  وفقًا جمرَّمة بأفعال هذه احلسابات عن اهتامات أو إدانات تتعلقبشأن  التحقيقاحلاالت اليت أسفر فيها ،

  السترداد املوجودات.
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  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهت الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوُيرجى بيان اإلجراءا. ١

 قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، مالحظة إرشادية:
ملخصَّصة ات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية املوارد اوخصوصي

ن أمكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إ
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  شريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.تتضمن أشكال املساعدة الت

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

ذها. وميكن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفي باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  رجى وصف نوع املساعدةوضع السياسات: ي

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ملستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس ا

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

ة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانباإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن 

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

 يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار مالحظة إرشادية:
أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  إرشادية: مالحظة
، أو تشريع عّينةم حاالت يف املساعدةاطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

اجلهات  . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن٣
  املاحنة.
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ساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسية إذا كنتم حتصلون على م مالحظة إرشادية:
ع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاري

أو توسيع نطاقها ن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة و/ضم
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  

  ةاالستخبارية املالي وحدة املعلومات -٥٨ املادة

على الدول األطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل   
ملالية املشبوهة عامالت ااسترداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير املتعلقة بامل

  وحتليلها وتعميمها على السلطات املختصة.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبه)، اإلطار الزمين ذي الصلة

  

من اتفاقية األمم املتحدة ١٤) من املادة ١الفقرة ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية
  ملكافحة الفساد. 

  :ما يليخاص  بشكلقد تتضمن املعلومات 
 .معلومات عن الترتيبات أو التدابري املؤسسية املعمول هبا 
  وصالحيات ودور وحدة االستخبارات املالية يف التعاون مع نظرائها والسلطات األجنبية. اختصاص 
  التعاون من أجل استرداد اختاذها لتعزيز املشاركة يف اهليئات والشبكات الدولية واإلقليمية (مثل جمموعة إيغمون)، فضلًا عن أي تدابري أخرى مت

  املوجودات.
 هذه التدابري.  اعتبار، يرجى إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت ، ولكن من دون اعتمادهاأي تدابري لتنفيذ هذا احلكم يف حال نظرت دولتكم يف  

أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،      ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم     .٣
  وما إىل ذلك.

  

من اتفاقية األمم املتحدة ١٤) من املادة ١الفقرة ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن مالحظة إرشادية:
اكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت ملكافحة الفساد. ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احمل

  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. اضطلع
ثائق أخرى نشرت من قبل ، فضال عن تقارير أو ومإذا كان ذلك ممكنا ومتاحا، يرجى تقدمي عنوان املوقع اإللكتروين لوحدة االستخبارات املالية اخلاصة بك

  هذا املوقع (أو روابط املواقع املقابلة).

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

ر قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدا مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

بشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد ال
  املسائل.

  ملثال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل ا. ٢
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 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  ردة  خبصوصباإلجابات الواينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصتبط أشكال بناء املؤسسات  ينبغي أن تر مالحظة إرشادية:
اعدة موقعية ذجية، وتقدمي مستتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

وميكن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها.  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ر، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرا

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

ها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليل مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

  إلحصاءات أو الدراسات العينية.   وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال ا

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  اطار تنفيذ هذه املادة

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

ف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وص٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي مالحظة إرشادية:
ملعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاريع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج ا

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  اعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.من شأنه أن يس
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  )٥٩واملادة  ،٥٧-٥٣واملواد  ،٥١ ادة. استرداد املوجودات (امليمج

 عام حكم - ٥١ املادة

 ٥١ املادة

 من قدر بأكرب بعضال بعضها متّد أن األطراف الدول وعلى االتفاقية، هذه يف أساسي مبدأ هو الفصل هذا مبقتضى املوجودات استرداد  
 .اللمجا هذا يف واملساعدة العون

 احلكم؟ هلذا بلدكم ميتثل هل    .١

 ال/جزئياً نعم،/نعم

 مع جنب إىل جنًبا التِّخاذها، خيطِّط اليت (أو ُوجدت، إن )،وتلخيصها ِذكرها (أي بلدكم اتَّخذها اليت اخلطوات/التدابري وصف ُيرجى  .٢
 القانونية السلطات من كل حتديد ذلك يف مبا االتفاقية، أحكام من احلكم هلذا الكامل االمتثال ضمان دفبه )،الصلة ذي الزمين اإلطار

 باإلثباتات مدعومة الطلبات تلك كانت إذا ما وتقييم املوجودات استرداد طلبات بقبول يتعلق فيما املتبعة القانونية واإلجراءات املسؤولة
 الطلبات، تلك تنفيذ وإجراءات الصدد، هذا يف احمللية القوانني مبوجب عليه منصوص زمين إطار أيِّ وكذلك معقول، حنو على ومستكملة

 .الصدد هذا يف بلدكم يواجهها حتديات وأيِّ خمتلف، أو مشابه قانوين نظام هلا بلدان من الواردة الطلبات مراعاة مع

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 ؛ذلك إىل وماأجنيب مودعة يف املصارف واملؤسسات املالية  منشأ ذات جمهولة املصدرأموال  وجود عدم لضمان املتخذة ريالتداب عن معلومات  
 العقبات اليت تفرضها قوانني  على التغلب يةوكيف ،جمهولة املصدراألموال  تلك حوليف نشر املعلومات  التعاون ضمان كيفيةعن  معلومات

 ةي/ جرمية ضريب ما حمددة جرمية إىل تعزىجمهولة املصدر  لواماأل تكان إذا ما حول معلومات على صولاحلن كيفية السرية املصرفية، فضال ع
 .نشرها ميكن أخرى جرمية أو

 ة املصدرجمهول باألموالعن االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف املربمة لتنفيذ أو لتعزيز فعالية التعاون فيما يتعلق  معلومات.  

  

 واإلحصاءات، الصلة، ذات القضايا من غريها أو احملاكم فيها نظرت اليت القضايا ذلك يف مبا التدابري، تلك تنفيذ على أمثلة تقدمي ُيرجى  .٣
   .ذلك إىل وما

رى ذات الصلة، واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخ رشادية:إ مالحظة
  اليت اضطلع بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

يف ذلك املبادئ  مبا املوجودات، باسترداد املتعلقة الطلبات ومعاجلةالتدابري اليت اختذهتا حكومتكم لقبول  اخلصوص وجه علىاملطلوبة  وماتاملعل تتضمن قد
  .للممارسني احملليني واألجانب، وكذلك اإلحصاءات أخرى أدواتوكتيبات، التوجيهية ذات الصلة، 

  

  

  

  التقنية املساعدة

  .الصدد هذا يف انهتواجهو حمدَّدة حتديات أيِّ ووصف تنفيذها، لتحسني أو املستعَرضة املادة تنفيذ لضمان الالزمة اإلجراءات بيان ُيرجى. ١

ة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، قد تشمل اإلجراءات الالزم مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

ذه ارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند وصف هللتنفيذ (كاملو
  املسائل.

  :املثال سبيل على. الالزمة التقنية املساعدة أشكال حتديد فُيرجى كذلك، األمر كان إذا املادة؟ هذه لتنفيذ تقنية مساعدة إىل حتتاجون هل. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال
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 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  ت الواردة  خبصوصباإلجاباينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

 تتضمن أن وميكن. تنفيذها يف مستبانة حتديات أيِّ اىل باالضافةهذه املادة،  باإلجابات الواردة خبصوصأن ترتبط أشكال بناء املؤسسات  ينبغي مالحظة إرشادية:
 ِقَبل من موقعية مساعدة وتقدمي منوذجية، واتفاقات وترتيبات املستفادة، والدروس اجليِّدة للممارسات ملخصاً مثالً املؤسسات بناء جمال يف احملدَّدة املساعدة أشكال
  .للتنفيذ عمل خطة تطوير وكذلك توجيه، تقدمي/أو و اجملال هذا يف خبري

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

ها. وميكن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذ باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ر، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرا

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   دية:مالحظة إرشا
ال و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجمل

  القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

ليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحت مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

  ال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   وأنظمة التخزين، املشورة يف جم

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  اطار تنفيذ هذه امل

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

  مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها 

 وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي مالحظة إرشادية:
اج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاريع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدر

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  ن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.من شأنه أ

  

  االسترداد املباشر للممتلكات تدابري -٥٣املادة 

 ، الفقرة الفرعية (أ)٥٣املادة 

  على كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي:  
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حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا  (أ). أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام 
  هلذه االتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

  تلكات اكتسبت بارتكاب فعل للدول األطراف األخرى ويسمح هلا برفع دعوى مدنية أمام حماكمها لتثبيت حق يف مم الصفة التشريع الذي مينح
 جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات.

  ا طبقًا للنظام املعمول به يف بلدكم، أو ما إذا كانت هناك آلية ميكن اعتباريني معلومات بشأن ما إذا كانت الدول األطراف ُتعترب أشخاصاتلقائي
 .  الصفة تلك أن تكتسب من خالهلا الدول األطراف

  لرفع دعوى مدنية.حملاكمكم  ما إذا كانت بلدكم (وإذا كان األمر كذلك، كيف) جعلت الدول األطراف األخرى ُمِلّمة بإمكانية استخدامها 

حصـاءات،  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإل        .٣
  وما إىل ذلك.

  

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. اضطلع اليت 

إحصائية أو أدلة أخرى توضح أنه ال توجد عقبات قانونية أو غريها من املوانع حتول دون رفع دولة أخرى  حاالت وأدلةخاص  بشكلقد تتضمن املعلومات  
عل جمّرم دعوى مدنية، مبا يف ذلك الدول األطراف اليت قد جلأت إىل حماكمكم يف املاضي لرفع دعوى مدنية لتثبيت حق يف ممتلكات اكتسبت بارتكاب فل

 تلك املمتلكات. ل سابقة ثبيت ملكيةوفقا هلذه االتفاقية أو لت

 ، الفقرة الفرعية (ب)٥٣املادة 

  على كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي:  

من تلك  تضررت (ب). أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري تأذن حملاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعاال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى 
  اجلرائم.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟   .١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ة.ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقي دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

القانون أو األحكام القضائية اليت تسمح للدول األطراف األخرى باملثول أمام حماكم بلدكم  االشارة اىل : قد تتضمن املعلومات املطلوبةمالحظة إرشادية
عل الدول األطراف . عالوة على ذلك ميكن أن تشمل ما إذا كان بلدكم قد جهبا واملطالبة بتعويضات أو احلصول على تعويض عن األضرار اليت حلقت

ن األمر كذلك، كيف األخرى ُمِلّمة بأن حماكمكم تستطيع أن تأمر أولئك الذين ارتكبوا فعلًا جمرًما وفقا هلذه االتفاقية بدفع تعويض عن األضرار، وإذا كا
  كيف قامت بلدكم هبذا األمر. 

نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،         ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت  .٣
  وما إىل ذلك.

  

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  مالحظة إرشادية:
  لى حنو فّعال.بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم ع اضطلع اليت 
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حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى تبني أن الدول األطراف األخرى قد مثلت أمام حماكم بلدكم للمطالبة خاص  بشكلقد تتضمن املعلومات  
 . هبا بتعويضات أو احلصول على تعويض عن األضرار اليت حلقت

 ، الفقرة الفرعية (ج)٥٣املادة 

  قانوهنا الداخلي:على كل دولة طرف، وفقا ل

طالبة دولة طرف أخرى (ج). أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري تأذن حملاكمها أو لسلطاهتا املختصة، عندما يتعني عليها اختاذ قرار بشأن املصادرة، بأن تعترف مب
  مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية هلا.

  بلدكم هلذا احلكم؟ هل ميتثل  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

من اتفاقية األمم املتحدة  ٣١) من املادة ٩الفقرة ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: إرشاديةمالحظة 
  ملكافحة الفساد. 

  .   سياق إجراءات املصادرةأطراف يفأجنبية لدول  الثالثة األطرافتشريعات تتضمن االعتراف حبقوق  بشكل خاص قد تتضمن املعلومات املطلوبة
  

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

  

أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. اضطلع اليت 

حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن مطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات ختضع إلجراءات  خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة  
 املصادرة. 

  

  التقنية دةاملساع

  يف هذا الصدد. انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

بذلك التنسيق بني األجهزة،  قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

ات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلرب
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

وميكن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها.  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.
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  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

ة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن هذه املادة،  باالضاف باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  خطة عمل للتنفيذ. من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
خصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً مل

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن   هذه املادة،باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  عنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات امل

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

ا يف اطار يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديده مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  رى: ُيرجى وصف نوع املساعدةتيسري التعاون الدويل مع البلدان األخ

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةسبيل املثال؛  اطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على 

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

اجلهات  . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي ظة إرشادية:مالح
املشاريع اليت ال تندرج مباشرة  واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  

  آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة -٥٤املادة 
  (أ) ١، الفقرة ٥٤املادة 

  
من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكتسبت  ٥٥على كل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة ‐ ١  

  طت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:ارتب  بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو

  (أ). اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى. 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  
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(أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٣١ملادة ا ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية

  ما يلي: خاص بشكلقد تتضمن املعلومات 

تتعلّق مبا اذا كان القرار  اإلجراءات اليت تضع قراًرا باملصادرة صادر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى حمل التنفيذ، مبا يف ذلك ما إذا كانت هناك قيود - 
 .ال مكم إدانة أحل ستندم
 ا إذا كانت هذه القيود ينظمها تشريع حملي أو معاهدات تثانية/ متعددة األطراف. م -  
  ما إذا كانت هذه القيود ينظمها تشريع معني أو أحكام عامة ذات صلة بتنفيذ األحكام القضائية األجنبية.  - 

حملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،       ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا ا   .٣
  وما إىل ذلك.

  

 ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت  مالحظة إرشادية:
  .بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال اضطلع

) ١حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن تنفيذ قرارات أجنبية باملصادرة، مقسمة طبقًا لـ:  :ما يلي بشكل خاص قد تتضمن املعلومات املطلوبة 
 ) مصادرة إدارية. ٣، إدانة حلكم ستندةممصادرة غري  ) ٢مصادرة جنائية، 

  

  (ب) ١ ، الفقرة٥٤املادة 

من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكتسبت  ٥٥من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة  على كل دولة طرف،‐ ١  
  ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:  بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو

ا تكون لديها والية قضائية، بأن تأمر مبصادرة تلك املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من (ب). اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة، عندم
  خالل قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر خيضع لواليتها القضائية أو من خالل إجراءات أخرى يأذن هبا قانوهنا الداخلي.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  لمصادرة بدال من اجلرم األصلي.لا كان لديكم إمكانية استخدام جرمية غسل األموال كأساس مالحظة إرشادية: قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما إذ

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

  

 هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت ميكن أن تشمل  مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. اضطلع

) ١تنفيذ قرارات أجنبية باملصادرة، مقسمة طبقًا لـ: حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن  :ما يلي خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
 ) مصادرة إدارية. ٣، إدانة حلكم ستندةممصادرة غري  ) م٢مصادرة جنائية، 

  (ج) ١ ، الفقرة٥٤املادة 

ت اكتسبت من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكا ٥٥على كل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة ‐ ١  
  ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:  بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو
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اين بسبب الوفاة أو (ج). النظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح مبصادرة تلك املمتلكات دون إدانة جنائية يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجل 
  يف حاالت أخرى مناسبة. الغياب أو الفرار أو

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال  دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

، تقدمي إدانة حلكم ستندةغري امل مالحظة إرشادية: قد تتضمن املعلومات املطلوبة األسس القانونية املعمول هبا يف بلدكم ألي شكل من أشكال املصادرة 
  .إدانة حلكم ستندةغري امل املساعدة القانونية املتبادلة يف حاالت مصادرة األصول

 هذه التدابري. اعتبار  ، يرجى إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت يف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم، ولكن من دون اعتمادها 

حصـاءات،  ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإل        .٣
  وما إىل ذلك.

  

 ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت  مالحظة إرشادية:
ت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن حاال :ما يلي خاص بشكل بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. قد تتضمن املعلومات  اضطلع

 . إدانة حلكم ستندةاملغري  ، واملساعدة القانونية املتبادلة املقدمة يف حاالت مصادرة األصول إدانة حلكم ستندةاملغري  املبالغ املصادرة، واملصادرة 

  )أ( ٢ ، الفقرة٥٤املادة 

من  ٥٥من املادة  ٢القانونية املتبادلة بناء على طلب مقدم عمال بالفقرة  على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة‐ ٢  
  هذه االتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:

خمتصة يف  سلطة(أ).  اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتجميد أو حجز املمتلكات، بناء على أمر جتميد أو حجز صادر عن حمكمة أو  
أن تلك املمتلكات الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية الختاذ تدابري من هذا القبيل وب

  (أ) من هذه املادة؛ ١ستخضع يف هناية املطاف ألمر مصادرة ألغراض الفقرة 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  /نعم، جزئيا/النعم  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

املطلوبـة، والفتـرة الزمنيـة    االثبـات   وعتبـة ماهية اإلجراءات املتاحة لالعتراف بقرارات احلجز والتجميد األجنبية، ومات املطلوبة قد تتضمن املعل مالحظة إرشادية:
  املتاحة هلذه اإلجراءات.

لصـلة، واإلحصـاءات،   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات ا       .٣
  وما إىل ذلك.

  

 ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت  مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. اضطلع

بناء على اإلجراءات املنصوص عليها يف  ةداجملّماملبالغ  حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى، مثل  :املطلوبة ما يليقد تتضمن املعلومات احملدَّدة  
  احلكم. 

  (ب) ٢ ، الفقرة٥٤املادة 
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من  ٥٥ادة من امل ٢على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بناء على طلب مقدم عمال بالفقرة ‐ ٢  
  هذه االتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:

ة الطرف متلقية (ب). اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتجميد أو حجز املمتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقوال العتقاد الدول 
  (أ) من هذه املادة. ١القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية املطاف ألمر مصادرة ألغراض الفقرة الطلب بأن هناك أسبابا كافية الختاذ تدابري من هذا 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

جنًبا إىل جنب مع  ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها،  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

ــة: الســلطة التشــريعية/التنظيمية املوجــودة و      ــد تتضــمن املعلومــات املطلوب ــة مالحظــة إرشــادية: ق ــات عتب ــد أو احلجــز أو     االثب ــرارات بالتجمي ــة إلصــدار ق املطلوب
  لى طلب من دولة طرف أخرى.االستيالء بناء ع

  

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

  

 و أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أ مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اضطلع

  (ج) ٢ ، الفقرة٥٤املادة 

من  ٥٥من املادة  ٢على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بناء على طلب مقدم عمال بالفقرة ‐ ٢  
  تفاقية، أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:هذه اال

ام جنائي ذي صلة (ج). النظر يف اختاذ تدابري إضافية للسماح لسلطاهتا املختصة بأن حتافظ على املمتلكات من أجل مصادرهتا، مثال بناء على توقيف أو اهت 
  باحتياز تلك املمتلكات.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  جزئيا/النعم/نعم،   

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  
الذي جييز للسلطات املختصة صالحية إصدار أوامر حفظ بدون طلب مسبق للمساعدة القانونية التشريع  املطلوبة مالحظة إرشادية: قد تتضمن املعلومات 

) من خالل جرائم أنه مت اكتساهبا مبمتلكات اكتسبت (أو يشتبه  تتعلق أجنبية سلطات عن  صادرة اهتام جنائي أو توقيف أمر  فقط إىل املتبادلة، استناًدا
  ج.ارتكبت يف اخلار

  
   تدابري. يف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم، ولكن من دون اعتمادها، يرجى إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت  اعتبار هذه ال

واإلحصـاءات،   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة،        .٣
  وما إىل ذلك.

  

 ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت  مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اضطلع

  التقنية املساعدة
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  يف هذا الصدد. انهجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهوُيرجى بيان اإل. ١

 قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، مالحظة إرشادية:
ارد املخصَّصة خصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية املوو

قة، إن أمكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الد
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 ألية مساعدة تقنية يف تنفيذ املادة قيد االستعراض.يرجى وضع إشارة على هذا املربع إذا كنتم ال حتتاجون مالحظة إرشادية: 

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  ة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.تتضمن أشكال املساعد

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

تنفيذها. وميكن أن  هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  ات: يرجى وصف نوع املساعدةوضع السياس

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
روس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والد

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

ستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مباإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  م عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعل

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

 يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار مالحظة إرشادية:
 وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف جمال مجع البياناتتنفيذ هذه املادة. 

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  الحظة إرشادية:م
، أو تشريع معّينة التحا يف املساعدةاطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

اجلهات  . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن٣
  املاحنة.
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على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسية إذا كنتم حتصلون  مالحظة إرشادية:
رة ع اليت ال تندرج مباشواملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاري

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  

 رةالتعاون الدويل ألغراض املصاد -٥٥املادة 

  ١، الفقرة ٥٥ املادة

إقليمها من  على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف‐ ١
تفاقية، أن تقوم، إىل أقصى مدى ممكن يف إطار من هذه اال ٣١من املادة  ١ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها يف الفقرة   عائدات إجرامية أو

 نظامها القانوين الداخلي، مبا يلي:

  ألمر موضع النفاذ يف حال صدوره. (أ). أن حتيل الطلب إىل سلطاهتا املختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك ا 

 ٥٤(أ) من املادة  ١والفقرة  ٣١من املادة  ١يم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة (ب). أن حتيل إىل سلطاهتا املختصة أمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف إقل
من املادة  ١ الفقرة من هذه االتفاقية، هبدف إنفاذه بالقدر املطلوب، طاملا كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها يف

 متلقية الطلب.موجودة يف إقليم الدولة الطرف  ٣١

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ن أحكام االتفاقية.ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم م دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٤٦املادة  ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية

  ما يلي: خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

 إىل السلطات املختصة، وإحالته الستصدار أمر داخلي باملصادرة بناء على املعلومات الواردة يف الطلب.اإلجراءات املعنية بتقدمي طلب من دولة أجنبية 

 التدابري املتخذة إلبالغ الدولة الطرف الطالبة باإلجراءات الواجب اتباعها عند تقدمي طلب للمصادرة.

  ت اجلهة الطالبة جنائية أو مدنية أو إدارية.اخلطوط العريضة ألية اختالفات يف اإلجراء اْسِتَناًدا إىل ما إذا كان

 إجراء تقدمي وإنفاذ أمر باملصادرة من دولة أجنبية إىل السلطات املختصة.

 التدابري املتخذة إلبالغ الدولة الطرف املطاِلبة باإلجراءات الواجب اتباعها عند تقدمي طلب أمر باملصادرة من دولة أجنبية.

  .إدانة حلكم ستندةغري امل األوامر املعنية باملصادرة  االجراء ينطبق أيضاً على  معلومات بشأن ما إذا كان هذا

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

  

ألمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه ا مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اضطلع اليت 

 واليتبات الواردة إىل سلطاتكم املختصة ما يلي: حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن الطل خاص بشكل قد تتضمن املعلومات املطلوبة
ميكن العثور على تلك أين كانت اإلجراءات املعنية بطلب الدولة الطرف الطالبة متاحة للجمهور؛ يرجى اإلشارة  حالباملصادرة. ويف أمر  قيامأفضت إىل 

  املصادر.

علومات أخرى بشأن الطلبات الواردة إىل سلطاتكم املختصة لتنفيذ أمر حاالت أو معلومات إحصائية أو ميلي:  ماأيضاً  املطلوبة املعلومات تتضمن قد
 تلك على العثور ميكن أينباملصادرة من دولة أجنبية . ويف حال كانت اإلجراءات املعنية بطلب الدولة الطرف الطالبة متاحة للجمهور؛ يرجى اإلشارة 

  .املصادر
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  ٢ الفقرة ،٥٥املادة 

أخرى هلا والية قضائية على فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري  إثر تلقي طلب من دولة طرف‐ ٢  
من هذه االتفاقية واقتفاء أثرها وجتميدها أو  ٣١من املادة  ١لكشف العائدات اإلجرامية أو املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املشار إليها يف الفقرة 

 ١صادرهتا يف هناية املطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم مبقتضى الفقرة حجزها، بغرض م
  من هذه املادة.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

تلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها و  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٣١املادة  ميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأن: مالحظة إرشادية
  الفساد. 

  ما يلي: اإلجراءات املتاحة القتفاء أثر املمتلكات أو جتميدها أو حجزها بناء على طلب.  خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

هـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،      ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غري    .٣
  وما إىل ذلك.

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اضطلع اليت 

وتعقب وجتميد أو  قتفاء أثرما يلي: احلاالت، معلومات إحصائية أو غريها من الطلبات الواردة واإلجراءات املتخذة ال خاص بشكلعلومات املطلوبة قد تتضمن امل
  حجز عائدات اجلرمية و/أو األدوات املستخدمة يف اجلرمية. 

  ٣، الفقرة ٥٥املادة 

ذه املادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال. وباإلضافة إىل املعلومات احملددة يف من هذه االتفاقية على ه ٤٦تنطبق أحكام املادة ‐ ٣  
  ، يتعني أن تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة:٤٦من املادة  ١٥الفقرة 

متلكات وقيمتها املقّدرة، حيثما تكون ذات (أ) من هذه املادة، وصفا للممتلكات املراد مصادرهتا مبا يف ذلك مكان امل ١(أ). يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة  
  نوهنا الداخلي.صلة، وبيانا بالوقائع اليت استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار األمر يف إطار قا

أمر املصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف  (ب) من هذه املادة، نسخة مقبولة قانونا من ١(ب). يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة  
ه إشعار مناسب لألطراف الثالثة الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ األمر، وبيانا حيدد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف الطالبة لتوجي

 ية، وبيانا بأن أمر املصادرة هنائي.احلسنة النية ولضمان مراعاة األصول القانون

من هذه املادة، بيانا بالوقائع اليت استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا لإلجراءات املطلوبة، ونسخة مقبولة  ٢(ج). يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة  
  قانونا من األمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.

  ا احلكم؟هل ميتثل بلدكم هلذ  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

  

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ٤٦املادة  ميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأن :مالحظة إرشادية
  الفساد. 
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  ما يلي: خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

 من تنفيذه.ليتمكن بلدكم إلدراجها يف الطلب  يطلبهاأي معلومات إضافية حمددة 

  جراءات املتخذة إلعالم الدولة الطرف املطالبة باإلجراءات الواجب اتباعها.اإل

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

  

: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمثلة مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اضطلع اليت 

  العثور على تلك املصادر.يف حالة إذا كانت اإلجراءات املعنية بطلب الدولة الطرف الطالبة متاحة للجمهور؛ يرجى اإلشارة َحْيثُ ميكن 

  ٤، الفقرة ٥٥املادة 

من هذه املادة وفقا ألحكام  ٢و ١تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باختاذ القرارات أو اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرتني ‐ ٤  
ة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك األحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف قد تكون ملتزم

 والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيب.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

 جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

 

  

، ٥٥/أ، ب) من املادة ١الفقرتني الفرعيتني ( ميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأن: مالحظة إرشادية
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٥٥) من املادة ٢والفقرة (

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

  

، ٥٥/أ، ب) من املادة ١الفقرتني الفرعيتني ( علومات ذات صلة مقدمة بشأنميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي م: مالحظة إرشادية
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٥٥) من املادة ٢والفقرة (

  ٥، الفقرة ٥٥املادة 

وضع النفاذ، وبنسخ من تقوم كل دولة طرف بتزويد األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها اليت تضع هذه املادة م‐ ٥  
  أي تغيريات تدخل الحقا على تلك القوانني واللوائح، أو بوصف هلا.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

  .بعد ُترسل مل وثائق أليِّ وصف تقدمي وكذلك الوثائق، تلك إرسال تاريخ إىل اإلشارة ُيرجى  . ٢

  

الذايت  التقييمعلى قائمة  ردودها مع هالوائحو قوانينهاهذه النسخ من  بإرفاق لألمم املتحدة سيكون ممتنا إذا قامت احلكومات إن األمني العام مالحظة إرشادية:
حة الفساد، فرع إرسال املعلومات املذكورة أعاله إىل: أمني مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكاف الزيارة القطرية أو خالل تقدميهاأو  ،املرجعية



CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1 

 

70V.16-03601 

 

فيينا، النمسا.  ١٤٠٠، ٥٠٠الفساد واجلرمية االقتصادية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مركز فيينا الدويل، صندوق بريد رقم 
)uncac.cop@unodc.orgلتأكيد إذا مت إجراء أي تغريات على تلك القوانني واللوائح، وعما إذا كانت ال ). يف حالة االنتهاء من إعداد القوانني، يرجى ا

  تزال سارية املفعول.

  

  ٦، الفقرة ٥٥املادة 

من هذه املادة مشروطا بوجود معاهدة هبذا الشأن،  ٢و ١إذا اختارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار إليها يف الفقرتني ‐ ٦  
  الطرف أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف.على تلك الدولة 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهزمين ذي الصلة)، اإلطار ال

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

 إذا كان تعاون بلدكم ألغراض املصادرة مشروطًا بوجود معاهدة.

عائدات اجلرمية اقتفاء أثر بلدكم املساعدة القانونية املتبادلة ألغراض  مبوجبهقدم قائمة باملعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف بشأن األساس القانوين الذي 
 وتعقبها وجتميدها، أو حجزها و/أو األدوات املستخدمة يف اجلرمية.

 بلدكم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس للتعاون. يستخدمإذا كان من املمكن أن 

  

دابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،        ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك الت  .٣
  وما إىل ذلك.

  

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  مالحظة إرشادية:
  كم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. بلد اضطلع اليت 

  ما يلي:  خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

 عاون. حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن ما إذا قام بلدكم باستخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس قانوين للت

دة األطراف أو كبديل لذلك روابط ملواقع إلكترونية لتلك املعاهدات اليت على أساسها ميكن أن تقدم بلدك املساعدة نسخ من املعاهدات الثنائية واملتعد
 .القانونية املتبادلة ألغراض حتديد عائدات اجلرمية وتعقبها وجتميدها، و حجزها ومصادرة و/ أو األدوات املستخدمة يف اجلرمية

  ٧، الفقرة ٥٥املادة 

رفض التعاون مبقتضى هذه املادة أو إلغاء التدابري املؤقتة إذا مل تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو يف حينها  جيوز أيضا‐ ٧  
  أو إذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال يعتد هبا.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ا بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذه  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية
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تقـدمي   يرجـى لرفض مثل هذا التعاون، وماهية املعـايري لـرفض التعـاون. ويف حالـة وجـود أي مـن أسـباب الـرفض          ما إذا كان النظام القانوين لبلدكم يقر أي سبب
و بشـأن طـرق ووسـائل    معلومات بشأن اإلجراءات املعنية بأي تَشاُور مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض التعاون إذا كانت املمتلكـات ذات قيمـة ال يعتـد هبـا، أ    

  هنائي لتقدمي أدلة إضافية.     االلتزام بأي موعد

  

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

  

ات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائي مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.  اضطلع اليت 

  ما يلي:  خاص بشكل قد تتضمن املعلومات املطلوبة

مقدمة  قتة نظًرا ألن األدلة املقدمة غري كافية أوالتدابري املؤ بوقفحاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن ما إذا قام بلدكم برفض التعاون أو 
، أو بسبب أن املمتلكات ذات قيمة ال يعتد هبا.  األوان خارج  

  ٨ ، الفقرة٥٥املادة 

قبل وقف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ‐ ٨  
 عرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبري.ذلك، فرصة ل

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. فدبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

من اتفاقية األمم ٤٦) من املادة ٢٦الفقرة ( ميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأن: مالحظة إرشادية
  املتحدة ملكافحة الفساد. 

  :ما يلي خاص بشكل قد تتضمن املعلومات املطلوبة

بالطلبات املقدمة إذا كان لدى بلدكم أية آليات رمسية قائمة متنح الدولة الطرف الطالبة هذه الفرصة، مبا يف ذلك إجراءات إبالغ الدولة الطرف الطالبة، 

  بلدكم. يواجههاإلصدار أمر ما أو التحديات القانونية األخرى اليت 

  

  

  

ابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،        ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التد  .٣
  وما إىل ذلك.

  

من اتفاقية األمم ٤٦) من املادة ٢٦الفقرة ( ميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأن مالحظة إرشادية:
افحة الفساد. وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح املتحدة ملك
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم.  اضطلع التدابري اليت 

ومات أخرى بشأن احلاالت األخرية اليت مت منح الدولة الطرف الطالبة فرصة قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي: حاالت أو معلومات إحصائية أو معل
  لعرض األسباب اليت تستدعي مواصلة إجراء مؤقت قبل وقفه. 
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  ٩، الفقرة ٥٥املادة 

  ال جيوز تأويل أحكام هذه املادة مبا ميس حبقوق أطراف ثالثة حسنة النية.‐ ٩  

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  جزئيا/النعم/نعم،   

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

من اتفاقية األمم  ٣١) من املادة ٩الفقرة ( ا ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأنميكنكم الرجوع إىل م: مالحظة إرشادية
  املتحدة ملكافحة الفساد. 

م املتحدة من اتفاقية األم ٥٣ما يلي: عناصر تتجاوز ما قد مت إدراجه بالفعل مبوجب الفقرة (ج) من املادة  خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
  ملكافحة الفساد، والتشريعات اليت تنص على محاية األطراف الثالثة حسنة النية يف إطار التعاون الدويل ألغراض املصادرة.

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  إىل ذلك. وما

  

من اتفاقية األمم  ٣١) من املادة ٩الفقرة ( ميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأن مالحظة إرشادية:
ات أخرى ذات الصلة، واليت توضح املتحدة ملكافحة الفساد. وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلوم

  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.  اضطلع التدابري اليت 

ما يلي: حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن احلاالت األخرية اليت تنطوي على محاية  خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
  التعاون الدويل ألغراض املصادرة. األطراف الثالثة حسنة النية يف إطار 

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين  مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

ارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املو
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 ةمساعد أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

افة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن هذه املادة،  باالض باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة
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هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  جابات الواردة خبصوصباإلينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.من ِقَبل خبري يف 

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ية احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقع تتضمن أشكال املساعدة

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص رات  جيب أن ترتبط أشكال بناء القد مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  درات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.الق

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

ذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص ه مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

     وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةمن املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  اطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة 

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

ا يف ذلك معلومات عن اجلهات . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مب٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي مالحظة إرشادية:
يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاريع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية 

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  ملبينة يف املادة املستعرضة.من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري ا

  

  التعاون اخلاص -٥٦املادة 

تسعى كل دولة طرف، دون إخالل بقانوهنا الداخلي، إىل اختاذ تدابري جتيز هلا أن حتيل، دون مساس بتحقيقاهتا أو مالحقاهتا أو   
اقية إىل دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك إجراءاهتا القضائية، معلومات عن العائدات املتأتية من األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتف

لدولة الطرف طلبا املعلومات قد يساعد الدولة الطرف املتلقية على استهالل أو إجراء حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إىل تقدمي تلك ا
  مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية.

  احلكم؟ هل ميتثل بلدكم هلذا  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 
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من اتفاقية األمم  ٤٦) من املادة ٤الفقرة ( كنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأنمي: مالحظة إرشادية
  املتحدة ملكافحة الفساد. 

أخرى بشأن عائدات األفعال للمعلومات إىل دولة طرف  االحالة التلقائية ما يلي: التشريع الذي ينص على  خاص بشكل قد تتضمن املعلومات املطلوبة
  اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية.

 هذه التدابري. اعتبار  ، يرجى إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت يف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم ، ولكن من دون اعتمادها 

يت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،        ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا ال  .٣
  وما إىل ذلك.

  

من اتفاقية األمم  ٤٦) من املادة ٤الفقرة ( ميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأن مالحظة إرشادية:
هذه األمثلة: على اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت املتحدة ملكافحة الفساد. وميكن أن تشمل 

  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.  اضطلع توضح التدابري اليت 

 االحالةحلاالت األخرية اليت تنطوي على ما يلي: حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن ا خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
  للمعلومات.  التلقائية

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو. ١

قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار  مالحظة إرشادية:
وارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية امل

رية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البش
  املسائل.

  ثال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل امل. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  ة  خبصوصباإلجابات الواردينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصط أشكال بناء املؤسسات  ينبغي أن ترتب مالحظة إرشادية:
دة موقعية ذجية، وتقدمي مساعتتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

كن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. ومي باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ر، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرا

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 
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هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص ب أن ترتبط أشكال بناء القدرات  جي مالحظة إرشادية:
/أو تقدمي توجيه، وتعزيز و أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار  يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها مالحظة إرشادية:
جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف

  حصاءات أو الدراسات العينية.   وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإل

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةوميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  اطار تنفيذ هذه املادة. 

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن اجلهات . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف ٣
  املاحنة.

ة إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسي مالحظة إرشادية:
علومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاريع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج امل

و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 
  د بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.من شأنه أن يساع

  إرجاع املوجودات والتصرف فيها  -٥٧املادة 

  ١، الفقرة ٥٧املادة 

من هذه االتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة  ٥٥أو املادة  ٣١ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة  ‐ ١  
  من هذه املادة، إىل مالكيها الشرعيني السابقني، وفقا ألحكام هذه االتفاقية وقانوهنا الداخلي. ٣عمال بالفقرة الطرف تلك املمتلكات، 

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

تِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط ال  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

  

شرعي ال قد تتضمن املعلومات املطلوبة: التشريعات واألحكام القضائية املتعلقة بالتصرف يف املمتلكات املصادرة، مبا يف ذلك عودهتا إىل املالك مالحظة إرشادية:
  السابق.

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات  مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.  اضطلع اليت 

ما يلي: حاالت وإمجايل القيمة النقدية للمتلكات املصادرة من قبل بلدكم، والتصرف فيها وفقًا ملتطلبات اتفاقية  خاص بشكل قد تتضمن املعلومات املطلوبة
  فساد، مبا يف ذلك أي قيم نقدية للمبالغ اليت مت التصرف فيها. األمم املتحدة ملكافحة ال

  (أ) ٣ ، الفقرة٥٧املادة 
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  من هذه املادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب: ٢و ١من هذه االتفاقية والفقرتني  ٥٥و ٤٦وفقا للمادتني ‐ ٣  

من هذه االتفاقية، عندما تنفذ املصادرة وفقا  ٢٣و ١٧املشار إليه يف املادتني  (أ). يف حالة اختالس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة على النحو 
 واستنادا إىل حكم هنائي صادر يف الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ُترجع املمتلكات ٥٥للمادة 

  املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة.

  ثل بلدكم هلذا احلكم؟هل ميت  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

  

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:   حظة إرشادية:مال

 مـن  أخـرى  أشـكال  عـرب العائـدات املصـادرة الـيت مت احلصـول عليهـا مـن االخـتالس أو التبديـد أو          إرجـاع   األساس التشريعي الذي ميكِّن السلطات املختصـة مـن   
 طرف الطالبة.إىل الدولة الآخر يان ك أو شخص حةمن ِقَبل موظف عمومي ملصلحته أو ملصل التحويل

 وجود حكم قضائي هنائي يف الدولة الطرف الطالبة.  اشتراط  استبعادالذي ميكّن من  –إن وجد –األساس التشريعي 

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  .وما إىل ذلك

  

وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.  اضطلع اليت 

إىل الدولة الطرف الطالبة، ومعلومات بشأن ما  إرجاعها عائدات االختالس اليت قد مت قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي: حاالت ختص مصادرة 
وميكن أن تتضمن املعلومات نوع األصول  .اإلحصائيات وأيضاً ،احلكم القضائي النهائي استبعاد اشتراط إذا كان (وحتت أي ظرف من الظروف) قد مت 
  . إرجاعها ا ووإمجايل القيمة النقدية لألصول اليت متت مصادرهت

  (ب) ٣ ، الفقرة٥٧املادة 

  من هذه املادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب: ٢و ١من هذه االتفاقية والفقرتني  ٥٥و ٤٦وفقا للمادتني ‐ ٣

استنادا إىل حكم هنائي من هذه االتفاقية، و ٥٥(ب). يف حالة عائدات أي جرم آخر مشمول هبذه االتفاقية، عندما تكون املصادرة قد نفذت وفقا للمادة  
رف الطالبة، عندما صادر يف الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الط

عندما تعترف الدولة الطرف متلقية   ات املصادرة أوتثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك املمتلك
  الطلب بالضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كأساس إلرجاع املمتلكات املصادرة.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

  

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:  مالحظة إرشادية:



CAC/COSP/IRG/2016/CRP.1 

 

V.16-03601 77 
 

اتفاقية األمم عليها يف  منصوصارتكاب أي جرائم أخرى ملتحصلة من ا العائدات املصادرة  إرجاع ن من األساس التشريعي و/أو السوابق القضائية اليت متكّ
 املتحدة ملكافحة الفساد (باستثناء االختالس) إىل الدولة الطرف الطالبة:

  (أ). عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك املمتلكات املصادرة.

  بلدكم بالضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كأساس إلرجاع املمتلكات املصادرة.  ترفيع(ب). مىت 

 وجود حكم قضائي هنائي يف الدولة الطرف الطالبة.  استبعاد اشتراط األساس التشريعي  الذي ميكّن من 

حملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،       ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا ا   .٣
  وما إىل ذلك.

  

وميكن أن تشمل هذه األمثلة: على اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح  مالحظة إرشادية:
   بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية. اضطلع التدابري اليت 

اتفاقية عليها يف  منصوصارتكاب أي جرائم أخرى  املتحصلة من ما يلي:  حاالت بشأن العائدات املصادرة  خاص بشكل قد تتضمن املعلومات املطلوبة
مت يف إعادة هذه داستخإىل الدولة الطرف الطالبة، مبا يف ذلك أمثلة لآلليات اليت  رجاعها إاالختالس، واليت مت  باستثناءاألمم املتحدة ملكافحة الفساد 

  العائدات املصادرة. وميكن أن تتضمن هذه املعلومات أنواع األصول والقيمة النقدية اإلمجالية، وكذلك أي بيانات إحصائية أخرى متاحة. 

  (ج) ٣ ، الفقرة٥٧املادة 

  ف متلقية الطلب:من هذه املادة، على الدولة الطر ٢و ١من هذه االتفاقية والفقرتني  ٥٥و ٤٦وفقا للمادتني ‐ ٣  

تلكات إىل (ج). يف مجيع احلاالت األخرى، أن تنظر على وجه األولوية يف إرجاع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك املم 
  أصحاهبا الشرعيني السابقني، أو تعويض ضحايا اجلرمية.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  

  

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:   مالحظة إرشادية:

اتفاقيــة األمــم عليهــا يف  منصــوصجــرائم أخــرى أي ارتكــاب مــن  املتحصــلةالعائــدات املصــادرة  إرجــاعاألســاس التشــريعي الــذي ميكــن الســلطات املختصــة مــن 
 .اثبات ملكيتها السابقة أو األضرار املتكّبدة املتحدة ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك احلاالت اليت مل تتمكن الدولة الطرف الطالبة من 

 تلك العائدات املصادرة إىل أصحاهبا الشرعيني السابقني. رجاع األساس التشريعي إل

  تعويض ضحايا اجلرمية.ب تسمح األساس التشريعي أو السوابق القضائية اليت 

   

ذات الصـلة، واإلحصـاءات،   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا        .٣
  وما إىل ذلك.

  

وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.  اضطلع اليت 

اتفاقية  منصوص عليها يف ارتكاب ألي جرائم أخرى من  ملتحصلةما يلي: حاالت بشأن العائدات املصادرة اال خاص شكلبقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
إىل الدولة الطرف الطالبة، أو إىل أصحاهبا الشرعيني السابقني، أو استخدمت لتعويض ضحايا اجلرمية.  وميكن  إرجاعها األمم املتحدة ملكافحة الفساد واليت مت 
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، وكذلك أي بيانات إرجاعها تضمن هذه املعلومات أنواع األصول، والقيمة النقدية اإلمجالية لألصول املصاَدرة، والقيمة النقدية اإلمجالية لألصول اليت مت أن ت
  إحصائية أخرى. 

  ٢، الفقرة ٥٧املادة 

دابري تشريعية وتدابري أخرى لتمكني سلطاهتا تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من ت‐ ٢  
قوق األطراف املختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع املمتلكات املصادرة، وفقا ألحكام هذه االتفاقية، ومع مراعاة ح

  الثالثة احلسنة النّية.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

) من املادة ٩، والفقرة (٥٣الفقرة (ج) من املادة  لذايت احلايل إىل أي معلومات ذات صلة مقدمة بشأنميكنكم اإلشارة يف تقرير التقييم ا: مالحظة إرشادية
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٥٥

  ما يلي: خاص بشكل قد تتضمن املعلومات املطلوبة

 الدول األطراف األخرى.األصول املصادرة إىل  إرجاع األساس القانوين الذي ميكن السلطات املختصة من 

  األصول املصادرة.  إرجاع ب مراعاة حقوق األطراف الثالثة حسنة النّية عند قيامها  مناألساس القانوين الذي ميكن السلطات املختصة 

الصـلة، واإلحصـاءات،   ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات        .٣
  وما إىل ذلك.

  

وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري  مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.  اضطلع اليت 

بناء على طلب دولة طرف  إرجاعها لوبة ما يلي: حاالت، إمجايل القيمة النقدية للمتلكات املصادرة واملبالغ املالية اليت مت قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املط
  سنة النّية. احلحقوق األطراف الثالثة  مراعاة أخرى، مع 

  ٤، الفقرة ٥٧املادة 

األطراف خالف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدهتا يف جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند االقتضاء، ما مل تقرر الدول ‐ ٤  
  اإلجراءات القضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة أو أن تتصرف فيها مبقتضى هذه املادة.  عمليات التحقيق أو املالحقة أو

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات ا  .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  : قد تتضمن املعلومات املطلوبة:مالحظة إرشادية

اإلجراءات القضائية قبل إرجاع املمتلكات   ألطراف أن تقتطع نفقات معقولة تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املالحقة أواألساس التشريعي الذي جييز للدول ا
  املصادرة أو التصرف فيها.

  بلدكم باستقطاع نفقات مناسبة يرجى توضيح األسباب الكامنة وراء هذا القرار. يقمإذا مل 

  

دابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات،        ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك الت  .٣
  وما إىل ذلك.
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دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات  اتفاقات تقاسم األصول، وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.  اضطلع لتدابري اليت الصلة، واليت توضح ا

املبالغ املالية هلذه و ،ما يلي: حاالت اقتطاع نفقات متكبدة، أو حاالت مل يتم فيها اقتطاع نفقات متكبدة خاص بشكل قد تتضمن املعلومات املطلوبة
  النفقات.  

  ٥، الفقرة ٥٧املادة 

ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل   عند االقتضاء، أن تنظر بوجه خاص يف إبرام اتفاقات أو جيوز للدول األطراف أيضا،‐ ٥  
  التصرف هنائيا يف املمتلكات املصادرة.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

  لكات املصادرة.: قد تتضمن املعلومات املطلوبة: أمثلة لالتفاقيات املربمة، الترتيبات، التدابري األخرى للتصرُّف هنائيا يف املمتمالحظة إرشادية

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  وما إىل ذلك.

  

ات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلوم مالحظة إرشادية:
  بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.  اضطلع اليت 

ما يلي: حاالت، معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن احلاالت األخرية اليت قد مت فيها تطبيق هذه  خاص بشكلقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
، ومسحت لدولة ةتتضمن األمثلة أيًضا حاالت شاركت فيها بلدكم دولة طرف أخرى الوالية القضائية على األصول املصادر االتفاقيات أو التدابري. وميكن أن

  األصول.  إرجاع  طرف أخرى بتنفيذ 

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهحمدَّدة تواجهو ُيرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات. ١

 قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، مالحظة إرشادية:
ة واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية املوارد املخصَّصة وخصوصيات النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجي

مكن، عند وصف هذه للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أ
  املسائل.

  دة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املثال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املا. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية مساعدة ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  ملساعدةمساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع ا

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  ماً استشارياً.تتضمن أشكال املساعدة التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دع
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  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
خصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منوذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً مل

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  جابات الواردة خبصوصباإلينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ر، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرا

  ا اجملال و/أو تقدمي توجيه.من ِقَبل خبري يف هذ

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن باإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات 

  القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  صف نوع املساعدةالبحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى و

 يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار مالحظة إرشادية:
سبيل املثال، مشورة خبري يف جمال مجع البيانات  تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

اردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الو مالحظة إرشادية:
، أو تشريع معّينة حاالت يف املساعدةاطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

اجلهات  . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن٣
  املاحنة.

للمساعدة ووصف األهداف الرئيسية إذا كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة  مالحظة إرشادية:
ع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاري

د. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة و/أو توسيع نطاقها ضمن فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفسا
  من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

  االتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة األطراف -٥٩املادة 

ة األطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدويل املضطلع به عمال هبذا الفصل تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعدد  
  من االتفاقية.

  هل ميتثل بلدكم هلذا احلكم؟  . ١

  نعم/نعم، جزئيا/ال  

مع ُيرجى وصف التدابري/اخلطوات اليت اتَّخذها بلدكم (أي ِذكرها وتلخيصها)، إن ُوجدت، (أو اليت خيطِّط التِّخاذها، جنًبا إىل جنب   .٢
  ضمان االمتثال الكامل هلذا احلكم من أحكام االتفاقية. دفبهاإلطار الزمين ذي الصلة)، 

) من ٢، والفقرة (٤٦) من املادة ٣٠الفقرة ( ميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأن: مالحظة إرشادية
وصف لمن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ٦٢) من املادة ٤إىل الفقرة ( الرجوعحدة ملكافحة الفساد. ميكنكم أيًضا من اتفاقية األمم املت ٤٨املادة 

  بلدكم.اختذها التدابري اليت 
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  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: عدد االتفاقيات املوجودة اليت وقعتها بلدك، باإلضافة إىل نصوصها.  

 هذه التدابري.  اعتبار، يرجى إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت  أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم ، ولكن من دون اعتمادهايف حال نظرت دولتكم يف 

  

، ُيرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري، مبا يف ذلك القضايا اليت نظرت فيهـا احملـاكم أو غريهـا مـن القضـايا ذات الصـلة، واإلحصـاءات         .٣
  .وما إىل ذلك

  

) من ٢، والفقرة (٤٦) من املادة ٣٠الفقرة ( ميكنكم الرجوع إىل ما ورد يف تقريركم السابق، اخلاص بالتقييم الذايت، من معلومات بشأن مالحظة إرشادية:
مثلة على أي اتفاقيات أو ترتيبات من االتفاقية. وميكن أن تشتمل هذه األ ٦٢) من املادة ٤من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. أو الفقرة ( ٤٨املادة 

مبقتضى هذا الفصل، وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، املضطلع به ثنائية أو متعددة األطراف هتدف إىل تعزيز فعالية التعاون الدويل 
بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم عملًيا. اضطلع دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت   

اقيات الثنائية أو قد تتضمن املعلومات املطلوبة أيضاً حاالت، معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن احلاالت األخرية اليت قد مت فيها تطبيق هذه االتف
  املتعددة األطراف أو الترتيبات. 

  

  التقنية املساعدة

  يف هذا الصدد. انهالالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو لتحسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمدَّدة تواجهو ُيرجى بيان اإلجراءات. ١

 قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. وميكن أن تتضمن التحديات  املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، مالحظة إرشادية:
خصَّصة ت النظام القانوين، وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من القدرات)، وحمدودية املوارد املوخصوصيا

أمكن، عند وصف هذه  للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن
  املسائل.

  ال:هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى حتديد أشكال املساعدة التقنية الالزمة. على سبيل املث. ٢

 مساعدة أيِّ إىل حاجة ال

 .االستعراض قيد املادة تنفيذ يف تقنية ساعدةم ألية حتتاجون ال كنتم إذا املربع هذا على إشارة وضع يرجى: إرشادية مالحظة

  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة  خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعية   مالحظة إرشادية:
  ريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.تتضمن أشكال املساعدة التش

  بناء املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدة

ها. وميكن أن هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذ باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات   مالحظة إرشادية:
ذجية، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات واتفاقات منو

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

  جى وصف نوع املساعدةوضع السياسات: ير

هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن  باإلجابات الواردة خبصوصينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياسات   :مالحظة إرشادية
ستفادة، وتوعية أجهزة صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس امل

  من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 
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يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن  هذه املادة،  باالضافة اىل أيِّ حتديات مستبانةباإلجابات الواردة خبصوص جيب أن ترتبط أشكال بناء القدرات   مالحظة إرشادية:
و/أو تقدمي توجيه، وتعزيز  أشكال املساعدة احملدَّدة يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال

  ريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من خالل التدريب والتعلم عن ط

  البحوث/مجع البيانات وحتليلها: ُيرجى وصف نوع املساعدة

 يتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف اطار مالحظة إرشادية:
أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل املثال، مشورة خبري يف جمال مجع البيانات تنفيذ هذه املادة. وميكن 

  وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات أو الدراسات العينية.   

  تيسري التعاون الدويل مع البلدان األخرى: ُيرجى وصف نوع املساعدة

يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات  متّ حتديدها يف  إرشادية:مالحظة 
، أو تشريع ّينةمع حاالت يف املساعدةاطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثال؛  

  منوذجي، أو معاهدات منوذجية.   

   مساعدات أخرى: ُيرجى حتديدها

اجلهات  . هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟ إذا كان األمر كذلك، فُيرجى تقدمي وصف عام لطبيعة تلك املساعدة، مبا يف ذلك معلومات عن٣
  املاحنة.

اعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسية إذا كنتم حتصلون على مس مالحظة إرشادية:
ع اليت ال تندرج مباشرة واملدة وامليزانية والنتائج واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث تشمل أيضاً املشاري

توسيع نطاقها  فئة مكافحة الفساد  وإمنا تتصدى جلوانب ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة و/أو ضمن
  .من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة


