
CAC/COSP/IRG/2018/6 األمــم املتحـدة

 

 

  مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

Distr.: General 
5 April 2018 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

200418    200418    V.18-02097 (A)

*1802097*  

 تنفيذ الفريق استعراض 
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦-٤فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
(التدابري الوقائية) من اتفاقية األمم املتحدة تنفيذ الفصل الثاين  

     الفساد ملكافحة
 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة 

    
 صملخَّ  

يف الدورة الثانية آللية اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية  اســـــُتبنيوأنســـــب ما  أشـــــيعيتضـــــمن هذا التقرير 
واملمارسات اجليِّدة والتحديات املتحدة ملكافحة الفساد من معلومات عن التجارب الناجحة  األمم

  واملالحظات، مع التركيز على تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية.

  

__________ 

 * CAC/COSP/IRG/2018/1.  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2018/1
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   مقدِّمة هذا التقرير ونطاقه وهيكله  -أوًال  
ــــــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة  ٤٤و ٣٥للفقرتني  وفقًا  -١ من اإلطار املرجعي آللية اس

ملكافحة الفســــاد، اليت اعتمدها مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد يف 
هذا التقرير املواضــــــيعي من أجل جتميع ٣/١قراره  عد  ــــــيع، ُأ قارير  أش ما ورد يف ت وأنســـــــب 

دة والتحديات ضــــــات القطرية من معلومات عن التجارب الناجحة واملمارســــــات اجليِّاالســــــتعرا
ــــتعراض التنف ــــاس واملالحظات، مرتبة حســــب املواضــــيع، لتقدميها إىل فريق اس يذ لكي تكون أس

 التحليلي. عمله

وحيتوي هذا التقرير املواضيعي على معلومات عن تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من   -٢
االتفاقية من جانب الدول األطراف املســتعَرضــة يف الدورة الثانية آللية اســتعراض التنفيذ، ويســتند 
التقرير إىل املعلومات الواردة يف تقارير االســـــتعراضـــــات القطرية الســـــتة اليت كانت قد اكتملت 

اهنة شــــــارفت على االكتمال يف وقت صــــــياغة هذا التقرير. ويركز التقرير على االجتاهات الر أو
واألمثلة على التنفيذ، ويشــتمل على جدول وشــكلني بشــأن أشــيع التحديات واملمارســات اجليدة. 
ــــــتحدَّد االجتاهات والفوارق الدقيقة األمشل يف اإلصــــــدارات املقبلة من التقارير املواضــــــيعية  وس

  طرية املنجزة.من االستعراضات الُق واإلقليمية، عندما يصبح املزيد من البيانات متاحًا
ستند هذا  ونظرًا  -٣ للصالت الوثيقة بني خمتلف مواد الفصول املوضوعية األربعة لالتفاقية، ي

الســابقة عن تنفيذ الفصــلني الثالث والرابع من االتفاقية، اليت كانت  التقرير إىل التقارير املواضــيعية
قيد االستعراض يف الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ. ويتبع هيكل هذا التقرير هيكل اخلالصات 

  مواد ومواضيع معيَّنة تربط بينها عالقة وثيقة.  التنفيذية؛ وقد ُجمعت معًا
    

التحدِّيات واملمارسات اجليِّدة يف تنفيذ الفصل الثاين  مالحظات عامة بشأن  -ثانيًا  
    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ــــــيع التحــديــات  وفقــًا  -٤ ــــــتعراض التنفيــذ، يورد هــذا التقرير حتليًال ألش ملــا طلبــه فريق اس
تناول الشـــكالن واملمارســـات اجليِّدة يف تنفيذ الفصـــل الثاين، مرتبًة وفقًا لترتيب مواد االتفاقية. وي

 )١(واجلدول أدناه البلدان الستة قيد التحليل.

   

__________ 

نيسان/  ٣تستند البيانات املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إىل االستعراضات الُقطرية اليت أجريت حىت   )١(  
  .٢٠١٨ أبريل
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  الشكل األول
  تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التحديات املستبانة يف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادأشيع التحديات يف تنفيذ الفصل 

 مادة االتفاقية

عدد الدول اليت 
 ُقدِّمت هلا
  توصيات

عدد التوصيات 
  أشيع التحدِّيات يف التنفيذ (مرتَّبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة) الصادرة

من  ١الفقرة 
 ٧املادة 

وتدريب األفراد لتويل املناصب عدم وجود إجراءات مناسبة الختيار   ٨  ٦
ا العمومية اليت تعترب عرضة للفساد، ولتناوهبم على املناصب دوريًّ

  االقتضاء. عند
عدم كفاية الشفافية يف استقدام املوظفني العموميني، مبا يف ذلك عدم 

وجود أساليب استقدام موضوعية، وحمدودية اإلعالن العام عن 
يات الطعن املتاحة للمرشحني الوظائف الشاغرة، وعدم كفاية آل

 الفائزين.غري
 ٢و ١الفقرتان 
  ١٢من املادة 

حمدودية التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص   ٩  ٦
  الصلة. ذات

عدم كفاية التدابري الرامية إىل منع تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عدم 
  السابقني." للموظفني العموميني انقطاعوجود فترات "

عدم كفاية تدابري منع إساءة استخدام اإلجراءات املتعلقة باإلعانات 
  لطات العمومية لألنشطة التجارية.والرخص اليت متنحها الس

حمدودية املعايري واإلجراءات، من قبيل مدونات قواعد السلوك، اليت 
  اهة كيانات القطاع اخلاص.زنهتدف إىل ضمان
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  عدد التوصيات اليت ُقدِّمت هلا توصياتالدولعدد
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 مادة االتفاقية

عدد الدول اليت 
 ُقدِّمت هلا
  توصيات

عدد التوصيات 
  أشيع التحدِّيات يف التنفيذ (مرتَّبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة) الصادرة

من  ٣الفقرة 
  ٧املادة 

عدم وجود تشريع شامل أو تدابري إدارية شاملة لتنظيم متويل   ٥  ٥
الترشيحات للمناصب االنتخابية ومتويل األحزاب السياسية، مبا يف ذلك 

  مسائل من قبيل اهلبات اخلاصة واإلفصاح عن اهلبات.
عدم وجود تشريعات أو لوائح لتنظيم وصول اجلمهور إىل املعلومات   ٩  ٥  ١٠املادة 

  .شامًال تنظيمًا
املبادرات  ، وعدم كفايةىل املعلوماتإ للوصولاملرهقة اإلجراءات 
  نشر املعلومات.لاالستباقية

   ١الفقرة 
  ٥من املادة 

  ضعف تنسيق السياسات الرامية إىل منع الفساد.   ٥  ٥
  حمدودية اتساق ومشول وفعالية السياسات الوطنية ملكافحة الفساد. 

من  ٢الفقرة 
  ٧املادة

 شاغليها. حمدودية املعايري املتعلقة بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب  ٤  ٤

من  ٥الفقرة 
  ٨املادة 

عدم فعالية النظم املتعلقة بتضارب املصاحل، ال سيما نظم إقرارات   ٤  ٤
املوجودات، مبا يف ذلك حمدودية نطاق تطبيقها وعدم فعالية 

 والرصد.التحقق
من  ١الفقرة 
  ١٤املادة 

األموال ومكافحة الفجوات القطرية يف تشريعات ولوائح مكافحة غسل  ٤  ٤
  متويل اإلرهاب.

  أوجه الضعف املؤسسية يف اإلشراف املايل.
التنفيذ غري الكامل للتوصيات اليت أصدرهتا هيئات الرصد الدولية 

األخرى، مثل فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واهليئات اإلقليمية 
 هلا.املماثلة

من  ١الفقرة 
  ٩املادة 

  االشتراء العمومي.عدم فعالية نظم املراجعة والطعن املحلية يف شؤون   ٤  ٣
قصور أساليب اختيار وفرز املوظفني املسؤولني عن االشتراء 

  تدريبهم. وقصور
عدم إلزام املوظفني املسؤولني عن االشتراء باإلفصاح عن مصاحلهم 

 وموجوداهتم.
 ٦و ٢الفقرتان 

  ٨املادة  من
عدم وجود مدونات لقواعد السلوك للموظفني العموميني، أو حمدودية   ٤  ٣

  ات معينة من املوظفني العموميني.تطبيقها على فئ
  عدم توافر التدابري التأديبية.

من  ٤الفقرة 
  ٧املادة

  املصاحل أو تنظيمه.عدم وجود تشريعات أو آليات ملنع تضارب   ٣  ٣

من  ٢الفقرة 
  ٩املادة 

  حمدودية الشفافية يف عملية اعتماد امليزانية.  ٣  ٣
  انعدام أو حمدودية نظم إدارة املخاطر يف جمال اإلدارة املالية العامة.
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 مادة االتفاقية

عدد الدول اليت 
 ُقدِّمت هلا
  توصيات

عدد التوصيات 
  أشيع التحدِّيات يف التنفيذ (مرتَّبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة) الصادرة

من  ١الفقرة 
  ١٣املادة 

حمدودية مشاركة املجتمع املدين يف منع الفساد ومكافحته، مبا يف ذلك   ٤  ٣
محالت التوعية نتيجة لعدم وجود قانون بشأن حرية الصحافة وحمدودية 

 بشأن الفساد.
من  ٤الفقرة 
  ٨املادة

حمدودية القنوات وتدابري احلماية املتاحة للموظفني العموميني لإلبالغ   ٣  ٣
 عن أفعال الفساد.

من  ٢الفقرة 
  ٥املادة

  غياب ممارسات مكافحة الفساد، مثل محالت التوعية أو التثقيف.  ٢  ٢

من  ١الفقرة 
  ١١املادة 

  للقضاة، عند االقتضاء.عدم وجود نظام لإلقرار باملوجودات   ٢  ٢
  .عدم كفاية الضمانات املتعلقة باستقالل القضاة املعينني مؤقتًا

من  ٣الفقرة 
  ١٢املادة

  .عدم كفاية التدابري الرامية إىل تنفيذ مجيع عناصر هذه الفقرة  ٢  ٢

من  ١الفقرة 
  ٦املادة

  للمكافحة الوقائية للفساد.عدم وجود هيئة خمصصة   ١  ١

من  ٢الفقرة 
  ١٤املادة

حمدودية صالحيات وحدة االستخبارات املالية للقيام بتجميد األصول   ١  ١
  ووقف املعامالت املشبوهة.

    
 الشكل الثاين

  الفساد دة املستبانة يف تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحةاملمارسات اجليِّ
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    تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثًا  
سياسات وممارسات املكافحة الوقائية للفساد؛ هيئة أو هيئات املكافحة الوقائية   -ألف  

    )٦و ٥للفساد (املادتان 
متعددة بشـــأن اعتماد  النحو الذي اســـُتبني يف االســـتعراضـــات، اختذت البلدان هُنجًا على  -٥

 وطنية للمكافحة الوقائية للفساد.السياسات ال

فقد اعتمدت ثالثة بلدان اســتراتيجيات وخطط عمل مكتوبة خمصــصــة ملكافحة الفســاد؛   -٦
ســــــاق والتنســــــيق القائمني باالســــــتعراض الحظوا احلاجة إىل ضــــــمان قدر أكرب من االت بيد أنَّ

  املعتمدة. للسياسات
ومل تكن لدى بلدين آخرين ســــياســــات وطنية مكتوبة ملكافحة الفســــاد. وكان أحدمها،   -٧

ولية لصـــغر حجم اإلدارة الوطنية وحمدودية املوارد واخلربات، يســـتخدم التزاماته اإلبالغية الد نظرًا
إلجراء تقييم منتظم للحالة، ويعتمد على التوصــيات املنبثقة عن عمليات اســتعراض األقران الدولية 

القائمني باالستعراض كانوا أنَّ سياسة ملكافحة الفساد. وعلى الرغم من أيِّ كأساس لوضع وتنفيذ 
باالتفاقية  راضــــني عن هذا النهج فقد أوصــــوا بأن يكفل البلد خضــــوع مجيع املجاالت املشــــمولة

الســتعراض شــامل ومســتمر. ويف البلد اآلخر، كانت هناك عدة ســياســات قطاعية قائمة ملكافحة 
حة املزيد من الفســــاد؛ ومع ذلك فقد ُأوصــــي بأن يعتمد البلد اســــتراتيجية وطنية شــــاملة بغية إتا

  الفعالية والتنسيق.
ساد واردة يف عدة قوان  -٨ سات مكافحة الف سيا سات ويف بلد آخر كانت  سيا ني ويف وثائق 

ـــتعراض كافيًازنالوحدات اإلدارية ويف اخلطة الوطنية لل . غري أنه اهة، وهو ما اعتربه القائمون باالس
ُأوصي بأن ينظر البلد يف تعزيز التنسيق بني السياسات الوطنية املتعلقة مبكافحة الفساد وسياسات 

  املعلومات.  لتنفيذ والرصد والتنقيح وتبادلالوحدات اإلدارية بشأن مكافحته، وخباصة فيما يتصل با
ــــــاد، مبا يف ذلك تنظيم   -٩ ــــــات الرامية إىل منع الفس وأبلغت البلدان عن العديد من املمارس

فات للموظفني احلكوميني، وتوفري  خال ية والتثقيف، واألخذ بنظم اإلبالغ عن امل طة التوع أنشــــــ
خماطر الفســـاد، وإعداد خمتلف التقارير  التدريب للموظفني العموميني، واســـتحداث أدوات إلدارة

اهة يف زنواالستقصاءات والدراسات. واعترب من املمارسات اجليدة يف هذا الصدد إنشاء وحدات 
صدرها األفرقة واللجان التابعة  سنوية اليت ت شر التقارير ال اهليئات والوحدات اإلدارية احلكومية، ون

  ستقصائية عن تصورات اجلمهور.هليئة مكافحة الفساد وتقارير الدراسات اال
ــــــتعراض  هيئات مكافحة الفســـــــاد فيها تؤدي دورًاأنَّ وأبلغت مجيع البلدان عن   -١٠ يف اس

الصكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصلة هبدف حتديد مدى مالءمتها ملنع الفساد ومكافحته. 
التشريعات الوطنية ملكافحة الفساد يف  ويف أحد البلدان كانت هيئة املكافحة الوقائية تضطلع بتقييم

ضـــوء التوصـــيات الصـــادرة يف إطار آليات االســـتعراض الدولية. ويف بلد آخر، كان االســـتعراض 
والتقييم جيرى على أســـــاس كل حالة على حدة، وقد أوصـــــى القائمون باالســـــتعراض بالنظر يف 

  بشأن تلك املهمة. اعتماد هنج أكثر انتظامًا
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لبلدان عن عضويتها أو مشاركتها يف املنظمات والربامج واملشاريع اإلقليمية وأبلغت مجيع ا  -١١
والدولية الرامية إىل منع الفساد، مبا يف ذلك ما يلي: جمموعة الدول املناهضة للفساد التابعة ملجلس 

والتنمية أوروبا؛ والفريق العامل املعين بالرشــــوة يف املعامالت التجارية الدولية التابع ملنظمة التعاون 
يف امليدان االقتصـــادي؛ ومبادرة مكافحة الفســـاد يف آســـيا واملحيط اهلادئ التابعة ملصـــرف التنمية 
ــــيوي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي؛ واألكادميية الدولية ملكافحة الفســــاد؛  اآلس

لدولية ألجهزة مكافحة الفســـــــاد؛ واملبادرة العاملية ملكافحة ال تابعة لربنامج والرابطة ا فســـــــاد ال
املتحدة اإلمنائي؛ واملجلس االســــتشــــاري املعين بالفســــاد والتابع لالحتاد األفريقي؛ وشــــبكة  األمم

املؤســــســــات الوطنية ملكافحة الفســــاد يف غرب أفريقيا. واملبادرة اخلاصــــة بشــــفافية الصــــناعات 
وأمانة منتدى جزر االســـــتخراجية؛ وشـــــبكة موظفي الشـــــؤون القانونية يف جزر املحيط اهلادئ؛ 

أمانة مجاعة املحيط اهلادئ؛ ورابطة املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات يف منطقة واملحيط اهلادئ؛ 
إىل أمهية معاهدات دولية مثل اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفســــاد  املحيط اهلادئ. وأشــــري أيضــــًا

وحماربته وبروتوكول اجلماعة االقتصـــادية لدول غرب أفريقيا بشـــأن مكافحة الفســـاد. وقدم أحد 
  البلدان معلومات عن العديد من مذكرات التفاهم املربمة مع دول أخرى يف جمال مكافحة الفساد.

صـــة ملكافحة الفســـاد مســـؤولة عن تنفيذ ن قد أنشـــأت هيئات خمصـــَّ وكانت مخســـة بلدا  -١٢
العديد من  عن ذلك، أبلغت تلك البلدان عن أنَّ السياسات واألنشطة املتعلقة مبنع الفساد. وفضًال

املؤسسات الوطنية األخرى، مبا يف ذلك اللجان املعنية باألخالقيات ووحدات االستخبارات املالية 
ــــــتراتيجيات الوطنية. ويف أحد  مة، تؤدي دورًاوإدارات اخلدمة العا يف منع الفســــــاد وتنفيذ االس

البلدان، أنشــــــئت جلنة توجيهية تضــــــم ممثلني عن القطاع العام والقطاع اخلاص واملجتمع املدين 
لتنســيق مراقبة االســتراتيجية الوطنية ملكافحة الفســاد. وأبلغ بلد واحد فقط بأنه ليســت لديه هيئة 

  لمكافحة الوقائية للفساد. وُأوصي بأن ينشئ البلد تلك اهليئة يف املستقبل. متخصصة قائمة ل
وكان موضــــع هيئات املكافحة الوقائية للفســــاد يف اهلياكل املؤســــســــية الوطنية، ومن مث   -١٣

، كانت اهليئة يف أحد البلدان مؤلفة من ممثلني لوزارات حكومية خمتلفة، . فمثًالاســـتقالهلا، متفاوتًا
ــــــتقالهلا، بســــــبب حمدودية دور تلك اهليئة يف  ذلك يثري أيَّأنَّ ُيعترب ولكن مل  حتديات عملية الس

سبل تنفيذ التوصيات الدولية. ويف بلد آخر،  سات واقتراح  سيا سيق ووضع ال سة وظائف التن ممار
كان القانون يكفل اســـتقالل وكالة مكافحة الفســـاد، وكانت هناك مخس جلان مســـتقلة تضـــطلع 

عن ذلك، كان نفس البلد قد شــــرع يف عملية  مان فعالية أداء مهام الوكالة. وفضــــًالبالرقابة لضــــ
ــــتقدام  ــــتور لرئيس الوكالة وإنشــــاء جلنة جديدة مســــؤولة عن اس حتديد مدة خدمة مبوجب الدس

عًا تاب كان مكتب مكافحة الفســـــــاد  لد آخر،  لة. ويف ب لدولة، وقد ُمنح  موظفي الوكا لرئيس ا
يَّن أعضـــــاؤه ملدة ثالث ســـــنوات قابلة للتجديد. ويف بلد آخر، كان يرأس االســـــتقالل املايل، ويع

وكالة مكافحة الفساد املراقب املايل العام للدولة، الذي يعيَّن من خالل عملية استقدام تنافسية ملدة 
خدمة قدرها مخس ســــــنوات غري قابلة للتجديد. وكانت الوكالة مســــــتقلة عن اهليئات احلكومية 

يزانيتها اخلاصــــة، وتقدم تقارير ســــنوية إىل الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس اجلمعية األخرى، وهلا م
  عام واملراقبني املاليني للدولة.أنه ُأوصي بأن يضع البلد شروط تعيني للمراقب املايل الإالَّ الوطنية. 
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ية ا عن هيئاهتا املخصــــــصــــــة املعنوكانت ثالثة من البلدان الســــــتة قد أبلغت األمانة رمسيًّ  -١٤
  باملكافحة الوقائية، وُشجعت البلدان األخرى على تقدمي معلومات يف هذا الشأن.

  
لموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز سلوك ل القطاع العام؛ مدونات قواعد  -باء  

    )١١و ٨و ٧القضائي وأجهزة النيابة العامة (املواد 
وإجراءات قائمة تنظم اســـــتقدام املوظفني كانت لدى مجيع البلدان املســـــتعرضـــــة قواعد   -١٥

العموميني وتعيينهم واســـــتبقاءهم وترقيتهم وتقاعدهم والتدابري التأديبية اليت تنطبق عليهم، وكانت 
ـــًا عليها يف العادة يف القوانني اليت تنظم اخلدمة املدنية. وكانت  هذه القواعد واإلجراءات منصـــوص

دم إجراءات تنافســية، تشــمل االختبارات الكتابية واملقابالت، تســتخ واحدًا بلدًاإالَّ مجيع البلدان 
بالتعيني  قة  ته املتعل لد إجراءا لك الب بأن يوحد ذ لتعيني املوظفني العموميني وترقيتهم. وأوصــــــي 

السلطات اليت أنَّ من املمارسات اجليدة املتبعة يف أحد البلدان أنَّ واالمتحانات ذات الصلة. واعُترب 
اهة زنمجيع إعالنات الوظائف الشـــــاغرة تســـــترعي االنتباه إىل مبادئ ال تضـــــمن أنَّتقوم بالتعيني 

 ة واملساءلة والكفاءة والشفافية.واألمان

بني البلدان وميتد من وجود هيئات مركزية إىل  وكان اهليكل املؤســســي ذو الصــلة متفاوتًا  -١٦
تعيني موظفيها العموميني واستبقائهم اتباع هنج ال مركزي تبت فيه الوكاالت اليت تقوم بالتعيني يف 

  دابري التأديبية املنطبقة عليهم.والت
نت أو يف   -١٧ عادة على اإلنتر ظائف الشـــــــاغرة يف ال كان ُيعلن عن الو لدان،  ويف معظم الب

أحد البلدان تلقى توصــية بشــأن معاجلة عدم وجود منصــة على اإلنترنت لنشــر أنَّ الصــحف. بيد 
جع ـــُ ـــتقدام املوظفني العموميني  الوظائف الشـــاغرة. وش ـــفافية يف اس بلد آخر على زيادة تعزيز الش

لوجود ســــياســــة عامة  وترقيتهم، عن طريق تطبيق اإلعالن العام على املناصــــب األدىن رتبة، نظرًا
ــــاغرة داخليًّ ــــر الوظائف الش ــــتفادة من املوارد تقضــــي بنش ا أوال بغية إتاحة التناوب وتعظيم االس

د البلدان بأن ينظر على وجه التحديد يف اإلشارة يف اللوائح ذات الصلة إىل املوجودة. وُأوصي أح
  طعن يف قرارات التعيني والترقية.احلق يف ال

وبوجه عام، مل تتوســع البلدان يف احلديث عن مفهوم "املناصــب اليت تعترب عرضــة للفســاد   -١٨
ر واملناصب املعرضة للفساد ملجاالت املخاط بصفة خاصة". وكان بلد واحد فقط قد أجرى تقييمًا

ذلك البلد اســـــتحدث إجراءات اختيار خاصـــــة هلذه أنَّ وحددها. واعُترب من املمارســـــات اجليدة 
ـــــة لتدريب  املناصـــــب واختذ تدابري للتخفيف من املخاطر، مبا يف ذلك من خالل تطبيق نظم خاص

أحــد البلــدان أبلغ عن وجود نظــام لتنــاوب املوظفني  املوظفني وتنــاوهبم. وعلى الرغم من أنَّ
ا باملناصب املعرضة للفساد على وجه التحديد. ومل تكن ذلك التدبري مل يكن خاصًّ  العموميني فإنَّ

نظم قائمة للتناوب، وقد ُأوصــــــي بأن تســــــتحدث تلك البلدان هذه النظم أيِّ لدى أربعة بلدان 
  ة خاصة. تعترب معرضة للفساد بصفللمناصب اليت
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وأشــارت مجيع البلدان إىل وجود برامج تثقيفية وتدريبية للموظفني العموميني، ســواء عند   -١٩
تلك الربامج التدريبية تشـــمل عناصـــر أنَّ التعيني األويل أو على أســـاس مســـتمر. وأفادت البلدان ب

  اهة.زنحة الفساد واألخالقيات والبشأن مكاف
ــــــارت بعض البلدان إىل جداول   -٢٠ املوظفني العموميني توفر أنَّ مرتباهتا القائمة، إلثبات وأش

  هلم أجور مناسبة.
وأشــارت مجيع البلدان إىل قوانينها اليت حتدِّد املعايري املتعلقة بالترشــيح للمناصــب العمومية   -٢١

وانتخاب شـــاغليها. بيد أنه ُأوصـــي بأن يضـــع بلدان اثنان معايري تتعلق بالترشـــيحات، هبدف منع 
جع أحد البلدان على حظر ترشـــيح األشـــخاص املدانني بارتكاب أفعال جمرَّمة وفقًا الفســـاد،  وشـــُ

ــــــحني  ــــــتراط باإلقرار باملوجودات من جانب املرش لالتفاقية. وأفاد بلدان اثنان بأنه ال يوجد اش
جع أحد هذين البلدين على النظر يف اعتماد اشــــتراطات للمســــؤولني  للمناصــــب العمومية. وشــــُ

ن يقدموا، قبل تويل املنصــــــب االنتخايب أو عند توليه، إقرارات مبوجوداهتم، وأن يثبتوا املنتخبني بأ
ــتعراض حدد عدم وجود هذه نَّ امتثاهلم لاللتزامات الضــريبية املاضــية واحلاضــرة، أل البلد قيد االس

  االشتراطات بوصفه أحد الشواغل.
ـــيحات للمن  -٢٢ ـــفافية يف متويل الترش ـــألة الش اصـــب العمومية االنتخابية ومتويل وفيما يتعلق مبس

األحزاب السياسية، استبينت التحديات وصدرت الحقا توصيات إىل مخسة بلدان قيد االستعراض. 
، كان أحد البلدان ال ُيخضع اهلبات اخلاصة للتنظيم، على الرغم من أنه كان لديه قانون بشأن فمثًال

ُشجع البلد على النظر يف سية. و سيا صة، مع اإلشارة إىل  متويل األحزاب ال شفافية اهلبات اخلا تعزيز 
الطريقة املثلى لعمل ذلك هي حتديد عتبة جيب عند ختطيها اإلفصــــاح عن تلك اهلبات ونشــــرها. أنَّ 

دون تنظيم، وصدرت توصية يف هذا الصدد. ويف  وباملثل، كان التمويل اخلاص يف بلد آخر متروكًا
على األشخاص الطبيعيني، على الرغم من إالَّ ال ال تنطبق بلد آخر، كانت العقوبات على عدم االمتث

وجود معايري تتعلق بتمويل الترشــــيحات الرئاســــية واألحزاب الســــياســــية وعدة ترشــــيحات أخرى 
أنه اعترب إالَّ للمناصــب االنتخابية؛ وُأوصــي بأن يطبق البلد تلك املعايري على األشــخاص االعتباريني. 

أو يقبلونه ينالون نفس  حمظورًا األشـــخاص الطبيعيني الذين يقدمون متويًالأنَّ من املمارســـات اجليدة 
ينظمان متويل األحزاب الســـــياســــــية،  العقوبات اليت يناهلا مرتكبو الفســـــاد. وكان بلدان آخران ال

  الغاية. وُأوصي بأن يعتمدا قوانني أو قواعد من أجل حتقيق هذه
انونية واألطر اإلدارية لتنظيم تضـــــارب املصـــــاحل يف وَأبلغت البلدان عن خمتلف التدابري الق  -٢٣

أشـــــار بعضـــــها إىل تدابري حتظر مزاولة املوظفني العموميني ألعمال إضـــــافية،  القطاع العام. فمثًال
ــــــتحدثت هذه  أو يا واإلقرار باملوجودات. غري أنه مل تكن كل البلدان قد اس تدابري تتعلق باهلدا

بينها توصــــية بالنظر يف اســــتحداث قيود لفترة ما بعد  التدابري، وقد صــــدرت عدة توصــــيات، من
ــــــابقني يف القطاع اخلاص، واعتماد نظم وإجراءات  اخلدمة على أنشــــــطة املوظفني العموميني الس
إلفصـــاح املوظفني العموميني عن التضـــارب املحتمل يف املصـــاحل (األنشـــطة اخلارجية، والتوظيف، 

أ عنها تضــارب مصــاحل) واعتماد مشــروع قانون بشــأن منع واهلدايا أو املزايا الكبرية اليت قد ينشــ
  تضارب املصاحل؛ وكانت تلك اجلهود جارية بالفعل.
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وفيما يتعلق بســــلوك املوظفني العموميني، أشــــارت كل البلدان إىل قوانينها العامة بشــــأن   -٢٤
ــــــية لفرادى اهليئات العامة. كما أفادت مجيع ال ــــــاس بلدان بوجود اخلدمة املدنية أو إىل النظم األس

  مدونات قائمة لقواعد السلوك أو األخالقيات للموظفني العموميني. 
وكانت ثالثة بلدان قد اعتمدت مدونات قواعد ســـــلوك عامة حتدد الواجبات، واملبادئ،   -٢٥

مدونة قواعد الســـلوك يف أحد تلك إالَّ أنَّ واملبادئ التوجيهية، اخلاصـــة جبميع املوظفني العموميني. 
كانت ال تنطبق على املســؤولني العموميني املنتخبني؛ ولذلك ُأوصــي بأن يوســع البلد نطاق البلدان 

ــــــلوك أو يعتمد مدونة جديدة ختص حتديدًا املســــــؤولني العموميني املنتخبني.  مدونة قواعد الس
عدة مدونات قطاعية  وباإلضافة إىل املدونة العامة لقواعد السلوك، كان ذلك البلد قد اعتمد أيضًا

ا رئيســيًّ  قواعد الســلوك. واتُّبع هنج مماثل من جانب بلدين آخرين كانا قد اعتمدا ليس فقط قانونًال
مدونات قواعد ســـــلوك منفصـــــلة لفرادى الوزارات  جلميع املوظفني احلكوميني بل أيضـــــًا واحدًا

ــــــلوك  واألجهزة وللربملانيني واهليئات النظامية. واختذ بلدان آخران هنج اعتماد مدونات قواعد س
صة فقط. ومع ذلك  بأن يعتمد أحد هذين البلدين مدونة عامة لألخالقيات  أوصيفقد قطاعية خا

جلميع املوظفني احلكوميني وأن ينظر يف اختاذ تدابري تأديبية أو تدابري أخرى يف حق املوظفني الذين 
ينتهكون أحكامها. ويف البلد الثاين، مل تكن قد اعُتمدت مدونات قواعد ســــــلوك قطاعية يف مجيع 

جع البلد على اعتماد مدونات لقواعد الســــلوك جلميع اهليئات واملؤســــســــات العامة،  ولذلك شــــُ
  املوظفني احلكوميني. 

ــــــلوك ذات طابع تطلعي وتعمل على إذكاء   -٢٦ ويف أربعة بلدان، كانت مدونات قواعد الس
مدونة قواعد أنَّ ذلك يرجع إىل أنَّ الوعي ولكن مل تكن أداة تأديبية. وأوضــــــح أحد تلك البلدان 

ند إىل األحكام ذات الصلة من قانون اخلدمة املدنية، الذي ينص بالفعل على تدابري السلوك فيه تست
ية، من قبيل التوبيخ أو خفض األجور أو النقل أو إهناء اخلدمة. ويف بلد واحد فقط كانت  تأديب

بشـــأن اإلنفاذ وتكلِّف إدارات املوارد البشـــرية  مدونات قواعد الســـلوك القطاعية تشـــمل أحكامًا
ة بأن تكفل االمتثال للقواعد وأن تطبق التدابري التأديبية. ويف بلد آخر، كانت املدونة تنص املعني

  على تدابري تأديبية على عدم االمتثال تشمل الفصل من اخلدمة.
وتفاوتت التدابري والنظم القائمة يف البلدان لتيســــري اإلبالغ من جانب املوظفني العموميني   -٢٧

ربعة بلدان، كان يقع على عاتق املوظفني العموميني واجب اإلبالغ عن عن أفعال الفســـــاد. ففي أ
اشتباه يف وقوع جرمية، مبا يف ذلك الفساد، إىل مدير مكتبهم أو إىل الشرطة أو وكالة مكافحة أيِّ 

لدين اآلخرين، مل يكن يوجد واجب على املوظفني العموميني  عام. ويف الب الفســـــــاد أو املدعي ال
االت املشتبه يف أهنا حاالت فساد. وفيما يتعلق بقنوات اإلبالغ، كان أحد البلدان باإلبالغ عن احل

قد أنشأ خطوط مساعدة هاتفية وصناديق بريدية مادية خمصصة يف إدارات حكومية معيَّنة لتمكني 
املوظفني العموميني من اإلبالغ عن الفساد. ويف ثالثة بلدان، كان بوسع موظفي اخلدمة العامة أن 

ست ساخنة العامة املخصصة لإلبالغ، املتاحة ألفراد اجلمهور وللموظفني ي خدموا اخلطوط اهلاتفية ال
تدابري أو نظم قائمة لتيســــري  احلكوميني على حد ســــواء. بيد أنه، يف بلد واحد، مل تكن توجد أيُّ

اعد الســـــلوك مدونة قوأنَّ اإلبالغ من جانب املوظفني العموميني أو محاية املبلغني، على الرغم من 
  لذلك. كانت تدعو إىل اإلبالغ عن سوء السلوك. وقد صدرت توصية وفقًا
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ضعة ملتطلبات اإلقرار املنتظم   -٢٨ ويف ثالثة بلدان، كانت فئات معينة من املوظفني العموميني خا
ُيشترط أنه أوصي بأن ينظر اثنان من تلك البلدان يف توسيع قائمة األشخاص الذين إالَّ باملوجودات. 

ضًا شكاالت أي . ففي أحد البلدان، مل تكن عليهم اإلقرار مبوجوداهتم. واعُتربت مسألة التحقق مثار إ
سلطة خارجية على عملية التحقق، وإن كانت الوزارات تضطلع بالتحقق أيِّ هناك رقابة من جانب 

ة خارجية على نتائج عملية داخل إداراهتا. وُأوصي بأن يعاجل البلد هذه املسألة، هبدف إقامة نظام رقاب
التحقق يف كل وزارة. ويف بلد آخر، مل تكن هناك عملية حتقُّق قائمة، وكانت اإلدارة املسؤولة جتمع 

أنَّ بشأن إقرارات املوجودات؛ غري  اإلقرارات املقدَّمة وحسب. وكان أحد البلدان قد اعتمد تشريعًا
باالســتعراض بأن يقوم البلد بتشــغيل النظام وأن  ، وأوصــت الدول القائمةذلك النظام مل يكن عامًال

 بتوســـــيع قائمة املوظفني اخلاضـــــعني لتقدمي اإلقرارات. ومل تكن لدى أحد البلدان أيُّ  يقوم أيضـــــًا
تلك االشـــتراطات ال تتســـق مع احلق يف أنَّ اشـــتراطات قائمة بشـــأن اإلقرار باملوجودات، ألنه اعُترب 

شأنَّ اخلصوصية؛ غري  ترط على مجيع املواطنني، ومن بينهم املوظفون العموميون، اإلقرار البلد كان ي
  بدخلهم وموجوداهتم على نطاق العامل يف إقراراهتم الضريبية.

وكانت مدونة قواعد ســلوك املوظفني العموميني يف أحد البلدان حتتوي على فصــول بشــأن   -٢٩
ملزايا األخرى، واألعمال اإلضــافية. تضــارب املصــاحل، والتنحي عند تضــارب يف املصــاحل، واهلدايا وا

تشــريعات  مدونة قواعد الســلوك نفســها مل تكن تشــتمل على تدابري تأديبية فإنَّأنَّ وعلى الرغم من 
أخرى ذات صــلة كانت تنص على هذه التدابري يف حاالت عدم امتثال املوظفني العموميني لواجباهتم 

ز للموظفني العموميني أن يقبلوا سوى اهلدايا الصغرية ، مل يكن جيواملنصوص عليها يف املدونة. فمثًال
اليت تقدم على سبيل املجاملة، وحىت قبول تلك اهلدايا كان يتطلب موافقة رؤسائهم. وباملثل، كانت 

 يف أحوال حمدودة معيَّنة، وكان يلزم أن ُيطلب مســبقًاإالَّ مزاولة األعمال اإلضــافية غري مســموح هبا 
وافق عليها. ويف أحد البلدان، كان يشــــــترط على مجيع املوظفني العموميني من مدير املكتب أن ي

اإلفصــــاح عن اهلدايا واهلبات واملزايا األخرى، وكان يتعني تســــليم مجيع املفردات املعلنة إىل الدولة. 
ويف بلد آخر، كان يشـــــترط مبوجب القانون على مجيع القادة العموميني تقدمي إقرارات مبوجوداهتم، 

نشـــئت جلنة للتحقق من هذه اإلقرارات والتحقيق يف االدعاءات املتعلقة بســـوء الســـلوك، األمر وقد أ
الذي ميكن أن يؤدي إىل توقيع عقوبات مالية. وكانت املخالفات املتعلقة بتضــــــارب املصــــــاحل من 

  مبوجب القانون اجلنائي للبلد. عليها أيضًا جانب العاملني يف القطاع العام معاقبًا
ــتقالل اجلهاز القضــائي مكفوًالويف   -٣٠ ــتور ويف القوانني ذات  مجيع البلدان، كان اس يف الدس

الصـــلة املتعلقة بنظام املحاكم. وقد أشـــارت بعض البلدان إىل قوانينها اليت حتدد واجبات القضـــاة 
القواعد املتعلقة باســــتقدام القضــــاة واختيارهم ومدة خدمتهم. وكان  وحقوقهم، وقدمت أيضــــًا

لقضاة يتم يف العادة من خالل العمل الذي تقوم به مفوضيات أو جمالس أو جلان خمصصة، اختيار ا
بعد ذلك يف العادة بدور هيئات تأديبية للقضــــــاة الذين مت تعيينهم. وقدم بلدان اثنان  تقوم أيضــــــًا

معلومات عن مدونات قواعد ســلوك القضــاة املخصــصــة اليت تعاجل مســائل مثل تضــارب املصــاحل 
اإلضــــافية واألنشــــطة اخلارجية والتنحي. وأبلغ بلدان اثنان عن برامج لتدريب القضــــاة  واألعمال

شأن الفقرة  صدرت توصيات لبلدين ب . ويف إحدى ١١من املادة  ١تقدمها معاهد خمصصة. وقد 
ضاة.  احلاالت، ُأوصي بأن يوسع البلد نطاق نظام إقرارات اإليرادات واملوجودات لينطبق على الق
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جع بلد  باالســــــتقالل التام يف  ضــــــمان متتع القضــــــاة غري املتفرغني املعينني مؤقتًاآخر على وشــــــُ
  واجباهتم. ممارسة
ما يتعلق  -٣١ مةب وفي عا بة ال يا قد اعتمدت خمتلف القوانني واللوائح أجهزة الن لدان  ، كانت الب

قانون خمصـــص والتوجيهات اليت تنظم ســـلوك أعضـــاء النيابة العامة. ففي أحد البلدان، كان هناك 
ــــــتقالل التام عن  حيدد حقوق أعضــــــاء النيابة العامة وواجباهتم، وكانت النيابة العامة تتمتع باالس
الفرع التنفيذي. وباملثل، كان لدى أحد البلدان إطار قانوين شــامل بشــأن جهاز النيابة العامة فيه، 

 عموميني، وهبذه الصــفة وعالوة على ذلك، كان مجيع أعضــاء جهاز النيابة العامة يعتربون موظفني
خيضعون جلميع القوانني األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك متطلبات اإلقرار باملوجودات. وكان بلد 
ثالث يشــترط على املدعني العامني االمتثال للمدونة العامة لقواعد ســلوك املوظفني العموميني. ويف 

ــــــتقالل  بلد آخر، كان أعضــــــاء النيابة العامة تابعني للنائب العام، الذي يعينه الرئيس ويتمتع باس
، كان أعضـــــاء النيابة العامة يف بلدين آخرين حتت ســـــلطة وزير العدل. وأفاد أحد كامل. وأخريًا

عن ذلك، أبلغت  لديه مدونة أخالقيات خمصــصــة ألعضــاء جهاز النيابة العامة. وفضــًالأنَّ البلدان ب
  شأن إدارة القضايا للمدعني العامني.بعض البلدان عن تدابري تتصل بالتدريب وإجراءات ب

   
    )٩االشتراء العمومي وإدارة األموال العمومية (املادة   -جيم  

شريعات   -٣٢ شكل ت كانت مجيع الدول األطراف قد اختذت تدابري تنظم االشتراء العمومي، يف 
التشريع يف أحد البلدان أنَّ حملية أو يف شكل تنفيذ االتفاقات أو اللوائح التنظيمية الدولية املنطبقة. بيد 

يعاجل املســألة   على إصــدار القواعد واللوائح من جانب وزير املالية واخلزانة ولكن الإالَّ كان ال ينص 
 لذلك. بالتفصيل، وإن كانت احلكومة قد أعدت دليل اشتراء. وقد صدرت توصية وفقًا

ــــــتراء مركزية أو  -٣٣ ــــــتخدام نظم اش لدول األطراف يف اس المركزية. وكانت  وتفاوتت ا
ـــبات كان تطبيق تلك اإلجراءات إلزاميًّ، ويف معظم إجراءات املناقصـــة املفتوحة تطبق دائمًا ا املناس

شأن منح عقود املشتريات العمومية، وإن كانت أربع دول أطراف قد   ملبلغحد أدىن  نصَّت علىب
الدعوة إىل املشاركة يف املناقصات ملناقصات املفتوحة. ويف مجيع الدول، كانت قيمة العقود بشأن ا

ـــتراء اإللكتروين أو أدواته.  ـــائط اإلعالم وقنوات البث التقليدية، وكذلك نظم االش ـــر عرب وس تنش
يف املائة من القيمة  ١٠أنه يف إحدى الدول كان االشتراء من مصدر واحد يشكل ما يصل إىل  بيد

ململوكة للدولة أن تتبع العديد من قواعد اإلمجالية للمشـــتريات، ومل يكن يتعني على املؤســـســـات ا
االشـــتراء. وقد ُأوصـــي بأن تنظر تلك الدولة يف إدخال تنقيحات على تشـــريع االشـــتراء، من أجل 

دة إىل املشـاركة يف نطاقها. ويف دولة أخرى، كانت الدعوات املقيَّتعزيز العملية التنافسـية وتوسـيع 
، كانت آخرين يف بلدينوا يف الظروف االســـتثنائية. هبم املناقصـــات أو االتفاق املباشـــر مســـموحًا

 جيدًا املعايري املتعلقة باالشتراء، مثل األسس االقتصادية أو املالية أو النوعية أو التقنية، حمددة حتديدًا
يف التشريع. وبوجه عام، كانت العقود متنح ملقدم العطاء الذي قدم أدىن عطاء مؤهَّل، ولكن ميكن 

عوامل أخرى مثل النوعية واخلصــــــائص البيئية والفعالية من حيث  تبار أيضــــــًاأن تؤخذ يف االع
  .على نطاق واسع يف مجيع الدول األطراف تقريبًا التكلفة. وكان االشتراء اإللكتروين مستخدمًا
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ــــــتراء العمومي   -٣٤ ية لالش قد وضــــــعت إجراءات مراجعة حمل وكانت ثالث دول أطراف 
شرعت يف وضعها. وكان بالوسع، عند نشوء أوجه تضارب يف عملية االشتراء، تقدمي شكاوى  أو

عن ذلك، كان بالوســـــع  رمسية يف إطار آليات خمتلفة، مع إمكانية الطعن لدى املحاكم. وفضـــــًال
بشــــــروط معينة. وكانت اثنتان من الدول  تعليق إجراءات املناقصــــــة أو تعليق أداء العقود، رهنًا

بذل جهود مسبقة للتسوية الودية، أو اللجوء مباشرة إىل السلطة  اشترطتاأو  استحدثتاقد  األطراف
قدة، ق عا حلاالت تعليق اإلجراءات. املت كان ال يترتب على ذلك يف بعض ا قاضــــــي، وإن  بل الت

أنه ال يوجد يف إحدى الدول نظام للمراجعة املحلية لقرارات االشتراء والطعن فيها،  ولوحظ أيضًا
  د صدرت توصية يف هذا الصدد.وق
وفيما يتصـــــل بتنظيم شـــــؤون العاملني املســـــؤولني عن االشـــــتراء، كانت ثالث دول قد   -٣٥

لإلقرار  اعتمدت إجراءات فرز ألغراض االســتقدام، وتشــريعات أو قواعد بشــأن املســاءلة، ونظمًا
املني ذوي باملوجودات والتدريب الدوري. ومل تكن لدى إحدى الدول اشـــــتراطات خاصـــــة للع

  لذلك.  الصلة بأن يفصحوا عن مصاحلهم أو موجوداهتم. وقد ُقدمت توصيات وفقًا
وكانت لدى مجيع الدول األطراف قوانني ولوائح وإجراءات تنظم اعتماد امليزانية الوطنية.   -٣٦

أنَّ وكان تنفيذ العمليات املالية وامليزانية خاضــــــعني لدرجات متفاوتة من الرقابة، على الرغم من 
يف مجيع الدول، وميكن إجراء تصويبات يف حالة  اإلبالغ املتكرر ويف الوقت املناسب كان مشترطًا

شرًاإ التقصري. بل إنَّ ستحدثت مؤ ضوابط، وا  حدى الدول وضعت نظام حتديد درجات لقياس ال
نية لكي للمســــاءلة. ويف دولة أخرى، كانت مجيع الوزارات ملزمة بإنشــــاء جلان معنية بتنفيذ امليزا

حتدد املجاالت ذات األولوية وتعاجل املســـائل ذات الصـــلة. وكانت ثالث دول تســـتخدم دواوين 
يف العادة  مراجعة احلسابات ألغراض الرقابة. وكان االطالع على تقارير مراجعة احلسابات متاحًا
سوية املس ستثناءات قليلة، وكان بالوسع االضطالع بإجراءات املتابعة لت ائل اليت تثار للجمهور، با

لة ملراجعة احلســـــــابات والرقابة  ية فعا لدول آل يف التقارير. ومع ذلك، مل تكن هناك يف إحدى ا
  لذلك.  خيص فئات معينة من النفقات، وقد صدرت توصية وفقًا فيما
عليه يف ثالث دول أطراف تســــــمح  وكان خزن الوثائق املالية وحفظها منصــــــوصــــــًا  -٣٧

فات. واعُترب من باالطالع املفتوح على املح ية إلدارة املل فوظات وتســــــتخدم النظم اإللكترون
ســـنوات، على  ١٠بالنســـخ األصـــلية ملدة  إحدى الدول االحتفاَظ اشـــتراُطدة املمارســـات اجليِّ

  الرغم من استخدام النسخ اإللكترونية.
   

    )١٣و ١٠إبالغ اجلمهور؛ مشاركة املجتمع (املادتان   -دال  
كانت مجيع الدول األطراف قد اختذت تدابري لتيســـــري وصـــــول اجلمهور إىل املعلومات،   -٣٨

صلة يف هذا الصدد. وكانت دولة واحدة، ليست لديها  وكانت لدى ثالثة بلدان تشريعات ذات 
تشـــريعات ذات صـــلة، توفر منصـــات للجمهور للحصـــول على املعلومات عن اإلدارة العامة، من 

يانات املفتوحة. وكانت لدى دولة أخرى اشــتراطات قانونية ذات صــلة، خالل مبادرات بشــأن الب
باالشــــتراء العمومي وامليزانية واإلدارة املالية العمومية. إالَّ لكن تلك االشــــتراطات كانت ال تتعلق 
احلق أنَّ تشــريعات خاصــة هبذا الصــدد، على الرغم من أيِّ ويف دولة أخرى، مل يكن قد مت اعتماد 
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بصفة مبدأ عام يف االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.  لى املعلومات كان مدرجًايف احلصول ع
وُأوصي بأن تقوم تلك الدول األطراف الثالث بتحسني الشفافية وتعزيز اإلجراءات من أجل زيادة 

 نية وصول اجلمهور إىل املعلومات.إمكا

متعددة للحصـــول على املعلومات أربع دول كانت توفر قنوات أنَّ ومن اجلدير باملالحظة   -٣٩
عن اإلدارة العامة، تشــــمل اجلريدة الرمسية والتلفزيون الوطين والنشــــرات الصــــحفية واملنشــــورات 
وتطبيقات األجهزة املتنقلة. وكانت اخلدمات اإللكترونية ومراكز املعلومات مستخدمة على نطاق 

جراءات اإلدارية. ويف حالتني، واســـع ملعاجلة طلبات احلصـــول على املعلومات، هبدف تبســـيط اإل
ضًا شأت وكاالت أو مكاتب خمصصة ملعاجلة طلبات الوصول إىل  كانت الدول قد عينت أي أو أن

شر تقارير  صلة. وبوجه عام، كانت الوكاالت احلكومية تن املعلومات أو لرصد املمارسات ذات ال
إحدى الدول أشــارت أنَّ  ســنوية أو تنشــر املعلومات على حنو اســتباقي على خمتلف املنصــات. غري

معظم الوزارات أنَّ بعض األقســام احلكومية فقط هي اليت تنشــر معلومات على اإلنترنت، وأنَّ إىل 
  وقد صدرت توصية يف هذا الصدد. ال حتتفظ مبواقع رمسية على اإلنترنت.

اإلداري االنتصــاف  من أجلوكانت لدى أربع دول أطراف آليات طعن ميكن اللجوء إليها   -٤٠
أنه يف إحدى الدول كان ذلك غري إالَّ يف حاالت عدم السماح بالوصول إىل املعلومات.  أو القضائي

يف جمال االشتراء العمومي. وكانت أربع دول تسمح باختاذ قرارات ألسباب مشروعة بعدم إالَّ ممكن 
شرح األسباب جيدًا شريطة  سياق، أثريت مسألة . ويف هذا املوافقة على الوصول إىل املعلومات،  ال

التوازن بني محاية اخلصوصية والبيانات الشخصية واألمن الوطين واحلق يف احلصول على املعلومات. 
يف إحدى الدول كان الكشــف غري املشــروع عن املعلومات الســرية الرمسية، مثل وثائق جملس  فمثًال

ضًا شكل جرمية. وأفيد أي سرية الوطنية من إمكانية بأنه يف دولة أخرى حيد تطبي الوزراء، ي ق قوانني ال
  ة. وصدرت توصية بشأن معاجلة ذلك.الوصول إىل املعلومات احلكومية املحمي

كانت مكرســـــــة يف   -٤١ لدول األطراف حتترم حرية تكوين اجلمعيات، اليت  وكانت مجيع ا
القدر. تشـــــريعاهتا أو، كما يف حالة ثالث دول، يف الدســـــتور. وكانت حرية التعبري حممية بنفس 

تعلق أمهية على الدور الذي تؤديه منظمات املجتمع املدين أثناء عملية  وكانت مجيع الدول تقريبًا
شىت، مثل  صنع القرارات. واتساقًا مع خمتلف التشريعات واملبادرات والسياسات، كانت وسائل 

تخدم بانتظام االســـتفتاءات واالنتخابات واملشـــاورات املباشـــرة، ال ســـيما مع املجتمع املدين، تســـ
صت إحدى الدول مقعدًا  لتعزيز مشاركة اجلمهور يف مكافحة الفساد. وباإلضافة إىل ذلك، خصَّ

للمجتمع املدين يف جملس السياسات التابع لسلطتها الوطنية املعنية مبكافحة الفساد، ودعت دولتان 
وأفادت إحدى الدول أخريان املنظمات غري احلكومية إىل تقدمي تعليقات على مشــــــاريع القوانني. 

منظمات املجتمع املدين دعيت إىل االنضمام إىل عضوية اللجنة التوجيهية املعنية بصياغة وتنفيذ أنَّ ب
االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد. ويف إحدى الدول األطراف، مل يكن املجتمع املدين يستشار 

يف نشر املعلومات ومحالت  ن أكثر اخنراطًابشأن وضع القوانني أو إعداد امليزانية الوطنية، لكنه كا
  ولذلك صدرت توصية يف هذا الصدد. التوعية.

يف الدول األطراف. ومشلت  وكان العديد من أنشطة التوعية بشأن مكافحة الفساد قائمًا  -٤٢
ـــــية وفعاليات خاصـــــة يف املدارس ومحالت تدريبية وإعالمية متواترة  ـــــطة مناهج دراس تلك األنش
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يونية وتقارير دورية. وكانت منظمات املجتمع املدين تشــارك مشــاركة كبرية يف تلك وبرامج تلفز
  اءات متاحة عن أثر تلك التدابري.أنه مل تكن هناك إحصإالَّ العملية ويف خمتلف الربامج، 

وفيما يتعلق حبرية نشــر وتعميم املعلومات املتعلقة بالفســاد، كانت تشــريعات ثالث دول   -٤٣
الصحافة، وإن كان ذلك بقيود قانونية من أجل محاية مصاحل من قبيل النظام العام تنص على حرية 

  وأمن الدولة. ومل تكن هناك بيانات متاحة عن تطبيق هذه القيود.
ومن أجل تيسري إبالغ الشكاوى واالدعاءات إىل هيئات وسلطات مكافحة الفساد، كانت   -٤٤

الوســــــائل   لقنوات واألســــــاليب، مبا يف ذلك الربيد أومجيع الدول، ما عدا واحدة، توفر طائفة من ا
اإللكترونية، واألرقام اهلاتفية أو اخلطوط اهلاتفية الســــــاخنة املجانية، وتطبيقات األجهزة املتنقلة. ويف 

ا، ليس فقط على مســــتوى به وحمميًّ ثالث دول، كان اإلبالغ دون الكشــــف عن اهلوية مســــموحًا
كام القانونية. غري أنه يف دولة واحدة، كانت لديها قوانني حلماية بواســطة األح الســياســات بل أيضــًا

اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية، أثريت شواغل بشأن نطاق اإلفشاء املحمي وآليات املتابعة اخلاصة 
طار  ية للمبلغني يف إ لدولة مبراجعة تشــــــريعها وتوفري املزيد من احلما بالبالغات. وتعهدت تلك ا

  اهلوية.  يكن بوسع دولتني أخريني توفري إمكانية اإلبالغ دون الكشف عنمكافحة الفساد. ومل
   

    )١٢القطاع اخلاص (املادة   -هاء  
كانت كل الدول قد اعتمدت بقدر متباين معايري وإجراءات ترمي إىل منع الفســــــاد يف   -٤٥

الشــركات  ا بشــأن حوكمةالقطاع اخلاص. وكانت معظم الدول قد اعتمدت تشــريعات وطنية إمَّ
أو يف جماالت حمددة مثل املحاسبة ومراجعة احلسابات وتسجيل األعمال التجارية، ومل يكن بوسع 
دولتني تطبيق أحكام الصــــكوك القانونية اإلقليمية أو املعايري املحاســــبية اإلقليمية على الشــــركات 

حوكمة . ويف بلدين، مت حتديد وكاالت أو ســـــلطات خاصـــــة لإلشـــــراف على مباشـــــرًا تطبيقًا
 الشركات، وكانت الشركات ملزمة بأن تقدم تقارير دورية عن امتثاهلا.

وكانت ثالثة بلدان تشــــــجع التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص،   -٤٦
كان قانون إحدى الدول بشـــأن مكافحة غســـل  عن طريق التشـــريع أو املبادرات اخلاصـــة. فمثًال

ركات اخلاصــــة ملزمة بتوفري املعلومات ألجهزة النيابة العامة والقضــــاء الشــــأنَّ األموال ينص على 
والتعاون معها، وخباصـــة فيما يتعلق بتدابري التجميد واملصـــادرة واإلبالغ عن املعامالت املشـــبوهة. 
وكانت دولة أخرى قد شــــرعت يف اختاذ خطوات إلنشــــاء آلية ملراجعي احلســــابات لإلبالغ عن 

  هذا التعاون. خالفات، بغية تيسريامل
اهة كيانات القطاع اخلاص، اعتمدت اثنتان من الدول األطراف طائفة زنومن أجل صون   -٤٧

متنوعة من املعايري واإلجراءات، مثل مدونات قواعد السلوك، ومتطلبات االمتثال، وقواعد افتراض 
حل. وكانت حســــــن النية يف قرارات األعمال التجارية، واآلليات املتعلقة مبنع تضــــــارب املصــــــا

اسـتراتيجية مكافحة الفسـاد يف إحدى الدول تلزم مسـتثمري القطاع اخلاص بتنفيذ برامج لالمتثال 
ملكافحة الفســاد، وميكن أن يؤدي عدم االمتثال إىل توقيع جزاءات. غري أنه يف أحد البلدان كانت 

خرى خطوات بعض الشـــركات الكبرية فقط قد بدأت يف وضـــع برامج لالمتثال، ومل تتخذ دولة أ
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اهة يف القطاع اخلاص. وقد صدرت توصيات يف هذا الصدد إىل كل من زنكافية للمحافظة على ال
  الدولتني الطرفني.

تسجيل األعمال التجارية وهتدف  وكانت لدى ثالث دول شروط للشركات ختص حتديدًا  -٤٨
الكيان  إىل تعزيز الشــــفافية لدى كيانات القطاع اخلاص. بل إنه يف أحد البلدان كان عدم تســــجيل

ميكن أن يؤدي إىل عواقب جزائية. ومع ذلك فبالنظر إىل تعقد تركيبة القطاع اخلاص كانت بعض 
  التسجيل. ولة بالكامل بأحكامالترتيبات القانونية، مثل الصناديق االستئمانية، غري مشم

ومل تكن هناك معلومات شــاملة متاحة عن الرقابة العامة على اســتخدام الدعم من جانب   -٤٩
الكيانات اخلاصـــة وعن الرخص اليت متنحها الســـلطات العمومية لألنشـــطة التجارية، أو عن القيود 

إحدى الدول، مل تكن هناك  املفروضـــة على األنشـــطة املهنية للموظفني العموميني الســـابقني. ويف
تدابري كافية ملنع االســـتخدام غري الســـليم لإلجراءات التنظيمية للكيانات اخلاصـــة، وكانت القيود 
املفروضــة على ممارســة املوظفني العموميني الســابقني لألنشــطة املهنية يف القطاع اخلاص غري كافية. 

ملوظفني العموميني السابقني العمَل يف وكان جيري يف دولة أخرى وضع الئحة تنظيمية حتظر على ا
  القطاع اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم. وقد ُأصدرت توصيات لسد الفجوات ذات الصلة.

ــــبة ومراجعة  وكانت لدى مجيع الدول األطراف تقريبًا  -٥٠ ــــكال خمتلفة للمحاس معايري يف أش
نينه ولوائحه املحلية، احلســــــابات يف القطاع اخلاص. وكان نصــــــف هذه الدول يعتمد على قوا

  بيق املعايري الدولية ذات الصلة.وكانت البقية تستطيع تط
مبســـك الدفاتر والســـجالت، كانت ثالث دول  وفيما خيص االشـــتراطات املتعلقة حتديدًا  -٥١

تطبق جزاءات قانونية صـــارمة على خمالفة هذه االشـــتراطات، تشـــمل العقوبة اجلنائية على جرائم 
ــــــتخدام الوثائق املزورة، واالحتيال والغش اجلســــــيمني. معيَّنة، مثل الت زوير وتزييف الوثائق، واس

من  ٣أنــه، مــا عــدا يف حــالــة دولــة طرف واحــدة، مل تكن مجيع األفعــال املعــدَّدة يف الفقرة  بيــد
من االتفاقية، من قبيل إنشاء حسابات خارج الدفاتر، وإجراء معامالت دون تدوينها يف  ١٢  املادة

دون تبيينها بصــــورة وافية، واإلتالف املتعمد للمســــتندات املحاســــبية قبل املوعد الذي  والدفاتر أ
لغرامات، ويف  يفرضـــه القانون، جمرَّمة. ويف هذا الســـياق، كان مثل هذه التصـــرفات خيضـــع دائمًا

ات الصــــلة على حنو القليل من املناســــبات كان ميكن حتميل املســــؤولية لكيانات القطاع اخلاص ذ
  و مشترك.فردي أ
وكان هناك بعض التباين بني الدول األطراف فيما يتعلق حبظر اخلصـــم الضـــرييب للنفقات   -٥٢

تشــــريع إحدى الدول كان ينص بوضــــوح على حظر أنَّ اليت تشــــكِّل رشــــاوى. فعلى الرغم من 
القوانني الضــريبية يف ثالث دول أخرى كانت  اخلصــم الضــرييب للنفقات اليت تشــكِّل رشــاوى فإنَّ

  متة بشأن هذه املسألة.صا
   

    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة   -واو  
بني البلدان املشــــــمولة هبذا  عاليًا ١٤على وجه العموم، كان مســــــتوى االمتثال للمادة   -٥٣

، فقد ١٤، تلقت توصـــيات متعلقة باملادة مجيع البلدان، ما عدا واحدًاأنَّ التقرير. وعلى الرغم من 
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ا حمددة للغاية وتركز على معاجلة مســــــائل معيَّنة يف اإلطار اخلاص مبكافحة كانت التوصــــــيات إمَّ
غســـــل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب يف البلد، أو كانت متعلقة بتدابري متابعة ملســـــائل ســـــبق 
حتديدها يف تقييمات أخرى، مثل التقييمات اليت أجرهتا فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية. وعلى 

بدو وجه  ية أنَّ اخلصــــــوص، ي ملال باإلجراءات ا ية  لة اليت أجرهتا فرقة العمل املعن باد التقييمات املت
مجيع البلدان كانت أنَّ من االمتثال. والواقع  واهليئات اإلقليمية املماثلة هلا كفلت مســــــتوى عاليًا

جلنة اخلرباء املعنية بتقييم أعضــاء يف هيئات إقليمية مماثلة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، مثل 
تدابري مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب التابعة ملجلس أوروبا، وفريق آســيا واملحيط اهلادئ 
املعين بغســل األموال، وفريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة غســل األموال يف غرب أفريقيا. ويف 

يقيا واالحتاد األورويب حيدِّدان بدرجة كبرية ثالثة بلدان، كان االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفر
إطار مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب. وذكرت دولة واحدة، تلقت توصية بشأن 
نقل توجيه وارد من منظمة التكامل االقتصـــادي اإلقليمية ذات الصـــلة إىل القانون املحلي من أجل 

 طرية.بأهنا فعلت ذلك بعد الزيارة الُق سد الثغرات املوجودة يف التشريعات ذات الصلة،

طرية، كانت عدة بلدان قد أكملت تقييماهتا الوطنية للمخاطر فيما يتعلق وإبان الزيارة الُق  -٥٤
سبيل إكماهلا. وكانت قوانني مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل  بغسل األموال أو كانت يف 

تنص على هنج قائم على املخاطر. وكانت ثالثة بلدان قد اعتمدت  اإلرهاب يف مجيع البلدان تقريبًا
معيَّنة،  خطورةجرمية ذات  جرمية، أو أيَّ أيَّ نَّإهنج "كل اجلرائم" بشــــأن غســــل األموال، حبيث 

  من االتفاقية. ٢٣ألغراض املادة  ميكن أن تشكل جرمية أصلية
شريع املتعلق مبنع غسل ا  -٥٥ شأن حتديد ويف مجيع البلدان كان الت ألموال حيتوي على أحكام ب

هويــة الزبــائن وهويــة املــالكني املنتفعني (مبــدأ اعرف زبونــك)، واحليطــة الواجبــة جتــاه العمالء، 
ومستويات التدقيق املطبقة على العمالء، بطريقة تتناسب مع النهج القائم على املخاطر (يف العادة، 

ا. بسَّطة)، وكذلك بشأن حتديد األشخاص املعرضني سياسيًّالعناية الواجبة "العادية"، واملعزَّزة، وامل
الســـــلطات اإلشـــــرافية والكيانات املشـــــمولة باألحكام، مبا يف ذلك  وكانت القوانني تعيِّن أيضـــــًا

قوانني أحد البلدان مل تكن حتتوي على التزام عام بشـــأن إالَّ أنَّ املنشـــآت واملهن غري املالية املعيَّنة. 
ــــــخاص الطبيعيني) إلزاميًّاحليطة الواجبة  يف إالَّ ا جتاه الزبائن، وال جتعل حتديد هوية العمالء (األش

  إجراء العمليات املالية عن بعد. حالة
وخبالف ذلك، مل تكن هناك سوى فوارق طفيفة يف االمتثال التشريعي بني خمتلف البلدان   -٥٦

ا غري مشمولة حلية املعرَّضة سياسيًّ، يف أحد البلدان، كانت الشخصيات املقيد االستعراض. فمثًال
أن  بالتعريف الوارد يف قانون مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب، ولكن كان معتزمًا

صادر من االحتاد األورويب  سألة يف إطار أحكام جديدة ترمي إىل نقل التوجيه الرابع ال تعاجل هذه امل
ي. ويف معظم البلدان، حىت الصــغرية منها، كانت بشــأن مكافحة غســل األموال إىل التشــريع املحل

هناك سلطات إشرافية متعددة. ويف املقابل، كان أحد البلدان قد أنشأ هيئة لألسواق املالية بصفتها 
السلطة اإلشرافية الوحيدة واملتكاملة واملستقلة. بيد أنه ُأوصي بأن تضطلع تلك السلطة بنسبة أكرب 

بد ها  يات التفتيش بنفســــــ جمال مراجعة  ًالمن عمل لة يف  عام من تكليف الشــــــركات التجارية ال
  سابات بغرض مكافحة غسل األموال.احلسابات بالقيام بعمليات مراجعة احل
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وكانت كل البلدان قد أنشـــــأت وحدات اســـــتخبارات مالية. وكانت هذه الوحدات يف   -٥٧
ة الشــؤون االقتصــادية العادة وحدات اســتخبارات مالية من النوع اإلداري، خاضــعة لســلطة وزار

املصــــرف املركزي. وكانت كل وحدات االســــتخبارات املالية أعضــــاء يف جمموعة إيغمونت،  أو
يف املجموعات اإلقليمية لوحدات االستخبارات املالية. وُأوصي أحد البلدان  أعضاء أيضًا وأحيانًا

ــــــتخبارات املالية صــــــالحية األمر بالتجميد اإل داري للحســــــابات بأن ينظر يف منح وحدة االس
املعامالت أو صــــالحية وقف تنفيذ املعامالت لفترة حمددة. وكانت الكيانات اليت تقدم التقارير  أو

  مسؤولة عن إرسال التقارير عن األنشطة أو املعامالت املشبوهة.
وكانت لدى كل البلدان نظم قائمة على اإلفصــاح لرصــد احلركة عرب حدودها للعمالت   -٥٨

صكوك حلامليه آالف دوالر)، ونظم تتناول  ١٠يف العادة حنو  حبد أدىن يعادلا القابلة للتداول (وال
حمويل األموال وعمليات حتويل األموال إلكترونيًّا. ومل تكن اخلدمات غري النظامية لتحويل األموال، 

  االقتضاء. ، وقد صدرت توصيات يف هذا الصدد حبسبمثل احلوالة، خاضعة للتنظيم دائمًا
  


