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  وافية خالصة  -ثانيًا  
   إيطاليا    
 املتحدة اتفاقية األمم تنفيذ سياق يف إليطاليا واملؤسَّسي القانوين اإلطار عن عامة ملحة مقدِّمة:  -١  

  الفساد ملكافحة 
 وأقرَّت، ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب  ٩وقَّعت إيطاليا على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف 

ق على يصدت. ومبجرد ال٢٠٠٩آب/أغسطس عام  ٣الصادر يف  ١١٦القانون رقم ب يهاقها عليصدت
هذه االتفاقات جزءًا  تصــــبح، وبدء نفاذهااتفاقات دولية مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد 

ل  ال ناًء على ذلك، خمالف آخر. و قانوين أي حكمُجتبُّ ، وداخلييتجزأ من القانون ا أصــــــبحت ب
  .٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٤إليطاليا يف  الداخليجزءًا ال يتجزأ من القانون  تفاقيةاال

من الدورة األوىل،  الثالثة ةسنالوقد اسُتعرض تنفيذ إيطاليا للفصلني الثالث والرابع من االتفاقية يف 
ــــــتعراض يف   ٢٠١٣تشــــــرين الثــاين/نوفمرب  ١٩وُنشــــــرت اخلالصــــــــة الوافيــة لــذلــك االس

(CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.6).  
شارك شاركوُت ستحداث التدابري تعمل علىهيئات دولية وإقليمية  ةيف عد ًةفاعل ًةإيطاليا م الوقائية،  ا

مثل جمموعة الدول املناهضــــــة للفســــــاد وجلنة  ا،هيئات جملس أوروبخمتلف االحتاد األورويب و منها
وجمموعة الدول السبع وفرقة  ٢٠ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجمموعة الـــ  البندقية

  والتعاون يف أوروبا وشراكة احلكومات املنفتحة.العمل املعنية باإلجراءات املالية ومنظمة األمن 
من الدســـــتور،  ٩٨و ٩٧و ٥٤و ٢٨ويســـــتند اإلطار القانوين الوطين ملكافحة الفســـــاد إىل املواد 

تعلق بالقطاع العام وغســـل تة خاصـــتشـــريعات  وكذلكوالقانون املدين،  اجلنائيقانون الويشـــمل 
ـــتراء العمومياألموال  ـــتحدث. واالش ـــرين  ٦الصـــادر يف  ،١٩٠/٢٠١٢رقم  القانون وقد اس تش
ة (قانون ومييف اإلدارة العم شروعالفساد والنشاط غري املمكافحة بشأن منع  ،٢٠١٢نوفمرب /الثاين

امتثال إيطاليا لالتفاقية.  تاإلطار القانوين واملؤســســي، عزز يفمكافحة الفســاد) عدة إصــالحات 
ع الفســاد يف القطاع اخلاص. وَيِرد تشــريع األســاس ملن ٢٣١/٢٠٠١يوفر املرســوم التشــريعي رقم و

  مكافحة غسل األموال يف مرسوم تشريعي يتمتع بقوة القانون.
الســـلطة القضـــائية وخمتلف  هييف إيطاليا ومكافحته واملؤســـســـات الرئيســـية املكلفة مبنع الفســـاد 

 املعلومات ســــلطات إنفاذ القانون (احلرس املايل والشــــرطة العســــكرية وشــــرطة الدولة)، ووحدة

االســتخبارية املالية، والســلطة الوطنية ملكافحة الفســاد، واملديرية الوطنية ملكافحة املافيا واإلرهاب، 
  املنافسة.ب املعنية يئةاهل، ووهيئة مراجعي احلساباتة، وميوإدارة شؤون اإلدارة العم
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 الوقائية التدابري  -٢  
 

  االستعراض قيد املواد تنفيذ على مالحظات  -١-٢  
  )٦و ٥(املادتان سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     

مجيع أحكام املنع الواردة يف االتفاقية.  تناولي يوتنظيم وقانوين يدســــتور إيطاليا إطار يوجد لدى
ق دائمًا غري أهنا ال ُتطبَّني، يمعموني الوظفخاصة بامل تدابريبرامج أو  رسيومع أن هذه السياسات ت

  بصورة كاملة على مجيع املوظفني العموميني على النحو املحدد يف االتفاقية.
نصَّ قانون مكافحة الفساد على أن تضع السلطة الوطنية ملكافحة الفساد خطة وطنية ملكافحة وقد 

ضع أن تلة بالكامل على كل وكالة/إدارة ومؤسسة مملوكة للدو جيبة. ووميالفساد يف اإلدارة العم
أن إشــراٍف الســلطة الوطنية ملكافحة الفســاد، وحتت خاصــة هبا، ملنع الفســاد ســنوات ال يةخطة ثالث
كل  وتعتمدعن اإلشراف على تنفيذ اخلطة داخليًّا.  مسؤوًال يكون نع الفسادمب خمتصًّا ًاتعني موظف

الســـــلوك.  العامة لقواعد دونةامل إىلتســـــتند لقواعد الســـــلوك  منفردة مدونة ةوميعم إدارة/وكالٍة
قبل اعتمادها. ومع أن اخلطة للتعليق واملراجعة العموميني هذه  اتاإلدار/تع خطط الوكاالخضوُت

القضـــائي  واجلهازة، إال أهنا ال تشـــمل الربملان وميالوطنية ملكافحة الفســـاد تســـتهدف اإلدارة العم
  سنوات داخل وزارته.ال يةاعتماد خطة ثالث كل وزير مسؤولية يتوىل لب بالتحديد، واحلكومة

وتدابري أخرى تعزز مشــــاركة  إيطاليا تشــــريعاتوجد لدى تإىل جانب قانون مكافحة الفســــاد و
 اختذتة، والرتاهة والشــــفافية واملســــاءلة. ووميالعم متلكاتوامل وميةاملجتمع وإدارة الشــــؤون العم

احلكومة واستخدام البيانات املفتوحة،  أجهزةتلف تعزيز الشفافية العامة يف خملإيطاليا عدة خطوات 
  شفافية املعلومات اخلاصة باملشتريات.ب مثل البيانات املتعلقة

ملدة حمددة السلطة الوطنية ملكافحة الفساد هي هيئة جامعة مستقلة جيري تعيني أعضائها اخلمسة و
زاهة وخطط مبســــؤوليات كبرية تتعلق بالشــــفافية والن وإىل جانب اضــــطالعهاغري قابلة للتجديد. 

فردة داخل اإلدارة نسلوك تكميلية للوكاالت/اإلدارات امل قواعد مكافحة الفساد، ووضع مدونات
 ء العموميشترااال عمليات السلطة الوطنية ملكافحة الفساد مسؤولية اإلشراف على توىلة، توميالعم

أصحاب املناصب غري السياسية بشأن ت إشرافية وجزائية حياصالة، كما تتمتع بوميوالعقود العم
  ).١١٤/٢٠١٤والقانون رقم  ٣٩/٢٠١٣، املرسوم التشريعي رقم ١٦(املادة 
إدارية على املوظفني العموميني الذين  أن تفرض جزاءاتلســـلطة الوطنية ملكافحة الفســـاد ل وميكن

، ١٩السلوك (املادة  قواعدل اد أو مدوناتكافحة الفسملميتثلون لاللتزام القاضي باعتماد خطط   ال
السلطة  ال تتمتع ). ويف املقابل،٢٠١٤حزيران/يونيو  ٢٤الصادر يف  ،٩٠رقم  املرسوم التشريعي

  .باالختصاص فيما يتعلق بصالحية املناصب املنتخبة سياسيًّا الوطنية ملكافحة الفساد
. وقد يكون ءشـــترااالعمليات على نزاهة  كثريًاويبدو أن الســـلطة الوطنية ملكافحة الفســـاد تركز 

الســلطة تتمتع ال و. ٢٠١٤ة يف عام وميهذا نامجًا عن دجمها مع ســلطة اإلشــراف على العقود العم
سلطة على احلكومة (اليت تتوىل  سة ب املعنية يئةاهلالوطنية ملكافحة الفساد بأي   مسؤولية الرقابةاملناف

هيئات  ومثة. ئيالقضــااجلهاز أعضــاء الربملان وال على ) وعلى نزاهتها فيما يتعلق بتعارض املصــاحل
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ــــــؤولة عن تنفيذ تدابري املنع هيئة مراجعي ة، ووميإدارة الشــــــؤون اإلدارية العم هامن ،أخرى مس
املنافســة. وقد أنشــأ جملس النواب جلنة اســتشــارية معنية بســلوك النواب ب املعنية يئةاهل، واحلســابات

القضائي، مثة  باجلهاز وفيما يتعلقمدونة قواعد السلوك اخلاصة به.  شؤون إدارة على هساعدكي تل
ــــــؤولياتتجملس أعلى للقضــــــاء  اإلداري لنظام املحاكم  هاوزارة العدل من خالل دعم هكمل مس

  .الصلح قضاةضباط نا يف مراقبة هاودور
  

باجلهاز القضــــائي القطاع العام؛ مدونات قواعد الســــلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة     
 ) ١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

ـــــؤون التوظيف العمومي يف إيطاليا من خالل أ ـــــتور والقانون املدين واتفاقات احكُتنظَّم ش م الدس
شغل مجيع مناصب اخلدمة العم ة تقريبًا ومياملفاوضة اجلماعية والعقود الفردية. ويقضي الدستور ب

القانون، وتشمل إجراءات التنفيذ نشر  قتضىاملسابقة مب ى عمليةروجت. ةموميعرب إجراء مسابقة ع
عايري مل ًا، وتقييم كل متقدم للمســـابقة وفقاملرشـــحني ختيارال، وتعيني جملس عن املســـابقة اإلعالن

ص)، ااملناصــب اليت تعترب عرضــة للفســاد على وجه خ دة بشــأنمشــدَّموضــوعية (تتضــمن معايري 
ــــــتثناء تلك اليت جيب ملؤها  وأماوإصـــــــدار قرارات التوظيف النهائية.   من خاللالترقيات، باس

والتحصـــيل إىل إجراءات داخلية تتضـــمن تقييم األداء واخلربة املهنية واألقدمية  فتســـتند ســـابقة،امل
سي صبح قرار التوظيف النهائي الدرا املديرين مجيع تعيينات كبار  جيب إخضاع، نافذًا. وقبل أن ي

عليها من ِقبل مكاتب املحاســـــبة  للمراجعة واملوافقةة املركزية يمموومتوســـــطيهم يف اإلدارات الع
عية). وميكن وشـــــرص املفيما خي( وهيئة مراجعي احلســـــاباتما خيص اجلوانب املالية) يالداخلية (ف

ي أل نما ميكنبيحمكمة إدارية، أمام شـــكوى  واقدمأن ي عادًةللمرشـــحني املشـــاركني يف املســـابقة 
شــروط الوقفه. وتســتند مب يتعلقالعمل ضــد أي قرار  شــؤون موظف مدين تقدمي شــكوى لقاضــي

  لتقاعد عمومًا إىل العمر و/أو مدة اخلدمة.املؤهلة ل
 يوضعأجور موظفي اخلدمة املدنية؛ و بهويشكل عقد العمل اجلماعي الوطين األساس الذي تقاس 

  العمال.  نقاباتالة ممثلة للحكومة ومنظمات هذا العقد من خالل مفاوضات بني وك
زاهة ملوظفيها الن شـــــؤون على املناســـــب تنظيم التدريب ة مســـــؤوليَةوميكل وكالة/إدارة عم توىلوت

ة يالوطين لإلدارة مســــــؤول ويتوىل املعهدالتنموية واملهنية.  املوظف اســــــتنادًا إىل تقييم الحتياجات
ألفراد الذين يشــغلون لتخصــص متاح متدريب مثة املدنية. و لربنامج الوطين لتدريب موظفي اخلدمةا

جلميع املوظفني  عام مناصب تعترب أكثر عرضة للفساد. ويبدو أنه ال يوجد تدريب أويل أو تنشيطي
  السلوك أو األحكام الناظمة للسلوك يف اتفاقاهتم اجلماعية. قواعد العموميني على حمتويات مدونات

قانوين ألي مواطن يتمتع حبق التصــويت يف أن يترشــح ملجلس النواب وينص الدســتور على احلق ال
، على التوايل. ويأيت فقدان احلق يف سنة ٤٠وسنة  ٢٥ مىت كان عمره ال يقل عنوجملس الشيوخ 

عددًا من حاالت عدم األهلية  وقد حددت إيطاليا. التصويت نتيجة حلاالت خمتلفة حيددها القانون
 بعد فوزه يف ةبرملاني واليةالفرد على  ول دون حصـــــولاليت قد حت هليةوإســـــقاط األوعدم التوافق 

  .بعملية الترشُّح أو االنتخاب ، وإن كانت ال متسنتخاباتاال
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توفري مزيد من الشـــفافية يف عملية متويل املرشـــحني لشـــغل املناصـــب لوقد وضـــعت إيطاليا نظامًا 
ــــــية. ةبنتَخملة اوميالعم ــــــياس  ومين التمويل العمعحتولت إيطاليا مؤخرًا و، ومتويل األحزاب الس

حسن ى لع. وسيؤدي هذا إىل مزيد من الضغط املحضلالنتخابات واألحزاب إىل التمويل اخلاص 
  سري نظم الشفافية هذه.

ــــــتراع أحكام قانونية واحلكومة من خالل العمومية وتعاجل إيطاليا تعارض املصــــــاحل يف اإلدارة  اش
الســـلوك  لقواعد العامة دونةاملهلية وعدم التوافق، ومن خالل تضـــمني األبعدم تتعلق  تفرض قيودًا

 شــؤوناملوظف العمومي الذي يضــطلع بوظائف تنفيذية عن املشــاركة يف  تنعيقضــي بأن مي شــرطًا
على األنشــطة اليت  مفروضــة ا أو حمتمًال يف املصــاحل. ومثة قيودأن ُتحدث تعارضــًا فعليًّ ميكنمعينة 

  ة.ومياخلدمة العم تركهم عقب ممارستها  العمومينياملوظفنيبعض كن لمي
سري٦٢/٢٠١٣سلوك (املرسوم الرئاسي رقم ال عامة لقواعد مثة مدونةو على معظم املوظفني  ) ت

ســلوك  قواعد التنفيذي، باســتثناء أعضــاء احلكومة، ينبغي اســتكماهلا مبدونات اجلهازالعموميني يف 
االقتصـادية العمومية دونة العامة على موظفي بعض اهليئات املال تنطبق وخاصـة بكل وكالة/إدارة. 

القطاع العام، مع أن الســلطة الوطنية ملكافحة الفســاد أوصــت بأن  اخلاضــعة لســيطرةوالشــركات 
صدر جملس النواب ال يةالثالث تهاخط إطار منضتعتمد كل هيئة مدونًة  سنوات ملنع الفساد. وقد أ

للتشريعات املتعلقة بالنظام  الصلحضع القضاة املحترفون وقضاة بالفعل مدونة لقواعد السلوك. وخي
هيئة  الذي ميثللمســؤولية التأديبية والتوجيهات الصــادرة عن املجلس األعلى للقضــاء، لالقضــائي و

  خالقية.األ القواعد خاصة بشأن القضاء دورات عهدنظم موياحلكم الذايت يف السلطة القضائية. 
عن مصادر  بتقدمي إعالنات يفصحون فيهاكومة وكبار موظفي اخلدمة املدنية أعضاء احل وُيلزم القانون

بياناهتم جنبًا إىل جنب مع نســخة من  اليت َيشــَغلوهنا،املناصــب اخلارجية عن ومعيَّنة دخل وموجودات 
كشف عن تضارب املصاحل الفعلي أو هو ال، لسبب آخر شر هذه املعلوماتويتعني نالضريبية األخرية. 

اخلاص  الشــرطهذا على  ٢٠١٧يف آذار/مارس  اعترضــوا موظفي اخلدمة املدنية غري أنَّ كبارمل. املحت
املعلومات  نشرب ُيجرى العملق العمل به بانتظار قرار من املحكمة الدستورية. ويف املقابل، لِّبالنشر، وُع
ملنافســـة با املعنية يئةاهل توىلأصـــحاب املناصـــب الســـياســـية (الوطنية واإلقليمية والبلدية). وت املقدمة من

التنفيذي،  اجلهازمنصـــب ســـياســـي يف  شـــاغلعدم التوافق بعد تعيني  حاالت مســـؤولية التحقق من
على املعلومات  تلك نافســـةملباعنية يئة املاهلال تتيح و. تركه له املنصـــب وبعدذلك  شـــغلهوكذلك أثناء 

  .ذختَّمقرار أي لدعم  ن هذا ضروريًّاوما يكإال عند املأل
، يف املمتلكات همتتضـــــمن حقوق بتقدمي إعالناتأعضـــــاء جملس النواب وجملس الشـــــيوخ  زموُيل

اململوكة  األسهم مقدارالشركات و هم يفة، وحصصومياملسجلة يف السجالت العم موموجوداهت
ضــريبة الدخل ل اخلاضــعبالدخل  ةاملتعلق ةاألخري ةالضــريبي بياناهتميف الشــركات، وُنســخًا عن  هلم

اخلاص  الشـــبكي املوقع يفلربملان والشـــبكي لوقع امل يف متوافر بعض هذه املعلوماتوالشـــخصـــي. 
نفس  بشــأنإىل املجلس األعلى للقضــاء بيانات تقدمي الصــلح بقضــاة وُيلزم بكل عضــو على حدة. 

طلٍب  قتضىإال مب ة الناسلعام إليها لوصولا ةالنوع من املعلومات املطلوبة من الربملانيني، دون إتاح
البيانات. وال توجد تلك املجلس األعلى للقضاء ما إذا كان سيسمح بالوصول إىل  ويقرر. وَّغسُم

  مراجعة داخلية للبيانات املقدمة.
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ية يف اإلدارة العم لذين ينتهكون وميوميكن إنزال عقوبات مبوظفي اخلدمة املدن مدونات قواعد ة ا
ــواء الســلوك املوحد قانون التِرد العقوبات التأديبية يف إدارة. وكل العامة أو اخلاصــة باملدونات ، س

ــــــوم التشــــــريعي رقم  وميتوظيف العملل ية. ١٦٥/٢٠٠١(املرس ) وعقود العمل اجلماعية الوطن
  .تلك املدونةالنواب أحكامًا بشأن انتهاكات ب اخلاصة مدونة قواعد السلوكتضمن تو

للموظفني، كموظفي اخلدمة  خاصةوقد أصدرت السلطة الوطنية ملكافحة الفساد مبادئ توجيهية 
الصـــــحية الوطنية واجلامعات وســـــلطات املوانئ؛ كما تعمل على إعداد مبادئ توجيهية تتضـــــمن 

الســـلطة دورًا اســـتشـــاريًّا فيما خيص مدونات تلك  ؤدية. وتوميمعايري عامة جلميع اإلدارات العم
  هلم طرح األسئلة.السلوك وتضارب املصاحل؛ حيث حتدد إحدى لوائحها األشخاص الذين حيق 

) وحكمه الذايت من خالل ١٠٤إىل  ١٠١(املواد  ئيالقضـــــا اجلهاز ويكرس الدســـــتور اســـــتقالل
  املجلس األعلى للقضاء.

القضـــائي. وميكن  اجلهازإجراءات تأديبية حبق أعضـــاء  اســـتهاللوميكن للمدعي العام ملحكمة النقض 
هذا اإلجراء  ســـتهلإىل املدعي العام أو أن ي دعوىبإحالة  اإجراء تأديبيًّ يســـتهللوزير العدل أيضـــًا أن 

اجلهاز تســــــتند اإلجراءات التأديبية داخل وفردة إذا ما قرر املدعي العام عدم التصــــــرف. منبصــــــورة 
 وينظر فيها، اجلهاز القضائياخلاص بواجبات أعضاء  ١٠٩/٢٠٠٦إىل املرسوم التشريعي رقم  ئيالقضا

يف   ٩٥ حنوابطة الوطنية للقضـــاة فرض عقوبات على أعضـــائها (املجلس األعلى للقضـــاء. وبإمكان الر
  أن هذه املدونة ال تتمتع بقوة القانون). مع( األخالقية تهااملائة من جممل القضاة) النتهاكهم مدون

 معخيدموا مؤقتًا يف مناصـــــب تنفيذية، أن و منتخبة ةيممووجيوز للقضـــــاة أن يتبوأوا مناصـــــب ع
ها القواعد اليت رسياحلدود اليت ت ضمنُيمنح هذا احلق و. ِضقاالنصب حبق العودة إىل م همظاحتفا

خطر أي تأثري خارجي على اســتقالل القضــاة، وللحفاظ على  لدرءاملجلس األعلى للقضــاء  يقرها
  الفصل بني السلطات.

  
  )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     

مًا ال مركزيًّا ظا يا ن طال ــــــتريات الع متتلك إي ئةتعترب وة. يمموللمش ئة مأه Consip هي ية هي  مركز
لمشـــتريات على مســـتوى الدولة، وهي هيئة أنشـــأهتا وزارة االقتصـــاد واملالية. وقد نفذت إيطاليا ل

  ة.ومياملشتريات العمب صااخل االحتاد األورويب إيعازات
واجلهات ال اهليئات فعالشــفافية يف مجيع أ توخِّيعلى العمومية وتنص القوانني املتعلقة باملشــتريات 
زمنية  ًاأطر تتضــــمن هذه القواننيال واخلدمات واللوازم. وشــــغاملتعاقدة ذات الصــــلة بتخطيط األ

. وبصــفة عامة، تتطلب املشــتريات اء العقودســإردنيا، وشــروط املشــاركة، ووضــع معايري موحدة 
ميكن اختاذه  ،ُيســــمح فيه بالتنافس إال للمدعوينال د مع أنه يتوفر أيضــــًا إجراٌء مقيَّنافس، توجود 

. ومثة فترة واالستئناف الطعنإجراءات  ئية متامًااإلجراالقواعد حتدد وة املتعاقدة. اهليئحسب تقدير 
 اختيار يفللتمحيص يومًا. ولدى إيطاليا متطلبات  ٣٥العقد مدهتا  وإرســــــاءانتظار بني االختيار 

الســلطة الوطنية ملكافحة الفســاد  تقومشــفافية العامة يف املشــتريات، لل ًاموظفي املشــتريات. وتعزيز
  بيانات املشتريات ذات الصلة. وحتليل ونشر مجيع معجب
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  .بصورة منتظمة تقارير اإليرادات والنفقات روُتصَدالعتماد امليزانية،  ئيةإجرا قواعد إيطاليا رستوأ
بة واملراجعة،  ــــــ لداخلية، ال تزال  وكذلكوفيما يتعلق بنظم املحاس نظم إدارة املخاطر والرقابة ا

ق على أساس االستحقاق، كما أنه ال توجد نظم رقابة ومراجعة منسَّ إيطاليا تتجه حنو نظام حماسيب
خطوات حنو تنفيذ نظام ملراجعة األداء.  تخذأهنا تب فيدة، لكن إيطاليا تومياإلدارة العم يفداخلية 

 ؛بعض مهام املراجعة الداخلية أداءدارة املحاســـــبة العامة للدولة على الصـــــعيد املركزي، ميكن إلو
على الصـــعيد أما و ؛هذه املهمةأداء املحاســـبة  إداراتيمكن أن تتوىل فعلى الصـــعيد اإلقليمي،  أما

 هيئة مراجعة احلساباتراجعي حسابات مستقلني وحمترفني. وبإمكان مب االستعانةيمكن فاملحلي، 
  قوم بذلك فعليًّا.ت يعية ومراجعات الحقة مليزانية الدولة، وهوشرملا بشأن مراجعات مسبقة إجراء

وفيما يتعلق بتدابري احلفاظ على ســـالمة دفاتر املحاســـبة والســـجالت والبيانات املالية أو غريها من 
يا فادالوثائق، أ تلكة، أو هبدف منع تزوير وميواإليرادات العم اتالوثائق املتعلقة بالنفق ت إيطال

دارات الدولة املركزية، إلاالقتصــــادية واملالية  اتباحســــتكاملة للإلدارة املل ةجميااســــتخدام بر عن
  دفاتر املحاسبة.لوذكرت أنه مل حتدث قطُّ أي حالة تزوير 

  
 )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     

إيطاليا إطارًا قانونيًّا متينًا لضـــمان الوصـــول إىل املعلومات من خالل قانوهنا اخلاص حبرية  أنشـــأت
ــــــوم التشــــــريعي رقم  مات (املرس ــــــوم التشــــــريعي  ٣٣/٢٠١٣املعلو باملرس لة  عد ته امل بصــــــيغ

اإلفصـــــاح االســـــتباقي واإلفصـــــاح عند الطلب،  هذا القانونتتناول أحكام و). ٩٧/٢٠١٦  رقم
ندما ال يكون اإلفصــــــاح الكامل ممكنًا. وال حتتاج طلبات احلصــــــول على واإلفصــــــاح اجلزئي ع

حتمي اإلعفاءات من اإلفصــــــاح املصــــــاَحل املتعارف عليها، مبا يف ذلك و .تســــــويغاملعلومات إىل 
إنفاذ القانون، مع وجود اســـتثناء واحد حمتمل وهو الشـــواغل املتعلقة باخلصـــوصـــية الشـــخصـــية و

باالســـتقرار املايل واالقتصـــادي للدولة. وفيما يتعلق  واملرتبطةالعامة بالســـياســـة  املتصـــلةاملعلومات 
ة، تنشــر الســلطة الوطنية ملكافحة الفســاد على وميخاطر الفســاد يف اإلدارة العممب اخلاصــةبالتقارير 

  الوطنية ملكافحة الفساد اليت حتدد جزئيًّا خماطر الفساد الرئيسية. موقعها الشبكي اخلطَة
يف  عامة الناسة ووميك مجيع كيانات اإلدارة العماشـــرإالســـلطة الوطنية ملكافحة الفســـاد وتشـــجع 

على السلطة الوطنية اقترحت قد اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد. و هاالتنظيمية، مبا في وضع تدابريها
أهنا  ملنع الفساد. كماالسنوات  الثالثية خطتها صوغيف  الناس تشرك عامةالوكاالت/اإلدارات أن 

ة يف املدارس. توعيلربامج  الترويجوتعمل مع املجتمع املدين على  وميةالعم التوعيةتشــــــجع برامج 
وقــد اعتمــدت إيطــاليــا قــانونــًا جــديــدًا بشــــــــأن محــايــة املبلِّغني عن املخــالفــات (القــانون 

ا خاصـــًّ ومكتبًا  إلكترونيةمنصـــة الســـلطة الوطنية ملكافحة الفســـاد )، وأنشـــأت ١٧٩/٢٠١٧  رقم
  إلبالغ عن األفعال املخالفة للقانون.ل

  
  )١٢القطاع اخلاص (املادة     

برامج تعاونية منفَّذة مشلت القطاع اخلاص، يف منع الفساد  علىإيطاليا خطوات للمساعدة  اختذت
هذه املنظم"Confindustria" وهي ،الكبريةالقطاع اخلاص منظمات  إحدى مع  ة. وقد اعتمدت 
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 وضــع إرشــاداتها، وعملت على إلية نتميتشــاركية للشــركات املالقيم الو خالقمدونًة لقواعد األ
تشـــارك يف أنشـــطة التوعية وتقدم املشـــورة بشـــأن مناذج  وهيللشـــركات األصـــغر حجمًا.  ةعملي
  عالية لالمتثال. تساعد على بلوغ درجات ةكموح
ـــركات اليت ت لزموُت ـــجَّلة والش ـــركات املس ـــعوزع أدواهتا املالية تإيطاليا الش باتباع  على نطاق واس

ة دجممالية م واليت تقضــي بتقدمي بيانات، املعايري الدولية لإلبالغ املايل اليت اعتمدها االحتاد األورويب
نشـــر بيف إيطاليا  اتبااحلســـتزوير جبرائم  تقضـــي األحكام اخلاصـــةو .إفرادية (منفصـــلة)بيانات و

وحسابات  يف البورصة تكون الشركات اُملدرجةكما تقضي بأن سجالت حماسبية دقيقة وكاملة. 
ة للمراجعة اخلارجية عضـــخا يف البورصـــة الشـــركات املســـاِهمة وعدد من الشـــركات غري املدرجة

  وملتطلبات ضوابط املراجعة الداخلية.
ويبدو أن هناك عقوبات جنائية فعالة ومتناســــــبة ورادعة ُتفرض على األشــــــخاص الطبيعيني لعدم 

 اتخمالفرتكاهبم الاألشـــــخاص االعتباريني  علىنقدية امتثاهلم للمتطلبات املحاســـــبية، وعقوبات 
  ة.زائف اتباسحب تتعلق

ــــــتحداث وتنفيذوقد اختذت إيطاليا تدابري   .برامج امتثال فعالة داخل الشــــــركات لتشــــــجيع اس
ملوظفني العموميني ا فيما خيصووضــــــعت قيودًا على التوظيف بعد االنتهاء من اخلدمة احلكومية 

نها ولكة؛ وميأو تفاوضــــية نيابة عن اإلدارة العمصــــالحيات تفويضــــية الســــابقني الذين مارســــوا 
يف  خيضــــع رب العملوتفرض على أعضــــاء الربملان أو القضــــاة قيودًا ملرحلة ما بعد التوظيف.  مل

ســابق لعقوبات تشــمل فســخ العقود، خدمات موظف عمومي الذي يســتفيد من  القطاع اخلاص
  ة.ومييًّا على العقود املستقبلية مع اإلدارة العمالتعويضات، وفرض قيود حمدودة زمنرد و

بأن أضـــافت إىل ســـجل  ٢٣١/٢٠٠٧املرســـوم التشـــريعي رقم  ٢٠١٧لت إيطاليا يف عام وقد عدَّ
سجالًّ  ٢١  وفقًا للمادتنيفاالستئمانية.  والصناديق للكيانات االعتبارية نيفعتلمالكني املنل الشركات 

 ال تقتصـــر علىمن قانون مكافحة غســـل األموال اجلديد، ُتدرج يف ســـجل معلومات شـــاملة  ٢٢و
  أيضًا.  تلك الكيانات مديري بل وعنستئمانية، اال والصناديق ةعتبارياال الكياناتمالكي 

؛ وتســــــتلزم ةاالعتباري والكياناتوحتظر إيطاليا اإلبالغ الكاذب عن الشــــــركات من ِقبل األفراد 
، كما تســـتلزم أن تكون الوقائع غري مســـتحقلحصـــول على ربح لائم ذات الصـــلة وجود نيَّة اجلر

  .ادية الطابعالشركة م يف بيانات ةفلغاملالكاذبة أو 
 ٢٠٠٢ عام القانون منذ مبقتضىمستبعد صراحة  رائبمن الض ىوخصم النفقات اليت متثل رشاو

  ).٢٨٩/٢٠٠٢ انون، الق)٨(٢(املادة 
  

  )١٤(املادة تدابري منع غسل األموال     
 ٩٠/٢٠١٧ املرسوم التشريعي رقمب بصيغته املعدلة ،٢٣١/٢٠٠٧يشكل املرسوم التشريعي رقم 
يوفر إذ نظام مكافحة غســل األموال يف إيطاليا، يف حجر الزاوية  ،(قانون مكافحة غســل األموال)

األحكام اجلديدة  ثلومتملنع استخدام النظام املايل يف غسل األموال أو متويل اإلرهاب.  مفيدة تدابري
)، ٨٤٩/٢٠١٥الحتاد األورويب (ا غســل األموال الصــادر عنمكافحة  بشــأنالرابع  ازعلإليتنفيذًا 
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اليت صــــدرت يف ختام التقييم باإلجراءات املالية  ةاملعنيالعمل  ةوتأخذ يف احلســــبان توصــــيات فرق
، ٢٠١٨آب/أغســـطس  اعتبارًا من، العملتقوم فرقة . و٢٠١٦يف عام  أجنزالذي املتبادل إليطاليا 

  إجراءات املتابعة. قتضىالقانون مب ذلك ريات اليت ُأدخلت علىيالتغ باستعراض
ى جرواملؤسسات املالية غري املصرفية،  رقابة واإلشراف على املصارفومتتلك إيطاليا نظامًا حمليًّا لل

ت الرئيســية املســؤولة عن قانون مكافحة غســل األموال. وتشــمل اهليئا اشــتراعهاتعزيزه من خالل 
من وزارة االقتصـــاد واملالية، وبنك إيطاليا،  اإلشـــراف على مكافحة غســـل األموال يف إيطاليا كالًّ

  .احلرص الواجبوترية وأنواع التزامات  عادًةحيدد هنج قائم على املخاطرة  مثةووزارة العدل. و
جتاه الواجب شــأن توخِّي احلرص ب كما يتضــمن قانون مكافحة غســل األموال يف إيطاليا متطلبات

وما يليها)، وحفظ الســــــجالت  ١٧والتحقق منها (املادة االنتفاعي ، وحتديد هوية املالك الزبون
  وما يليها).  ٣٥وما يليها)، واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة (املادة  ٣١(املادة 

 البالغات عن ي وحتليل وتعميمتلقمســـؤولية  ةيطالياإلوحدة املعلومات االســـتخبارية املالية توىل وت
جرائم متويل ما يرتبط به من اجلرائم األصـــــلية واملعامالت املشـــــبوهة املتصـــــلة بغســـــل األموال و

سبق مؤشرات  وضع وحتديثوحدة املعلومات االستخبارية املالية  وتتوىل .اإلرهاب شذوذ اليت  ال
بوضع  الوحدة بانتظاموتقوم وحدة. أن قدمتها السلطات اإلشرافية املختصة بناء على اقتراح هذه ال

  السلوكيات الشاذة.  تلك وخمططات متثل يةذجومن وإصدار وحتديث أمناط
ــــــتخبارية املالية  تبادل املعلومات مع وحدات  ة صــــــالحيةيطالياإلومتتلك وحدة املعلومات االس

والشـــبكات اإلقليمية. وعلى  "إيغمونت" شـــبكةاملعلومات االســـتخبارية املالية األجنبية من خالل 
عن املعامالت املشـــــبوهة ونتائج التحليالت  بتعميم البالغاتوحدة تقوم هذه الالصـــــعيد املحلي، 

  :اومهــ ،القــانون ني املبينني حتــديــدًا يفإنفــاذ القــانون املختصــــــ جهــازي علىذات الصــــــلــة 
Nucleo Speciale di Polizia Valutaria )NSPV(، و ،التابع للحرس املايلDirezione Investigativa 

Antimafia )DIA(.  
ستنادًا إىل نتائج التقييم املتبادل لفرق ن قانون مكافحة باإلجراءات املالية، فقد حسَّ  ةالعمل املعني ةوا

على وجه وغســل األموال اجلديد التعاون املحلي بشــأن تبادل املعلومات بني الســلطات املختصــة. 
االت ذات احل، يف ية املاليةاالستخباراملعلومات ، ميكن لوحدة DIAو NSPV جانب إىلوالتحديد، 

تتلقى املديرية االســـــتخبارات. وعالوة على ذلك،  دوائراملعلومات إىل  أن حتيل، اخلاصـــــةمهية األ
ــــــتخبارية املاليةمن وحدة  الوطنية ملكافحة املافيا واإلرهاب  NSPV، عرب جهازي املعلومات االس

عن املعامالت  اتغبالبال نيأو املرتبط مغ عنهبلَّامل اخلاصــــــة باألشــــــخاصبيانات التعريف  ،DIAو
التقارير ذات الصــــلة باجلرمية املنظمة أو اإلرهاب إىل نقل  DIAو NSPV ويتوىل جهازااملشــــبوهة. 
 تعميم تلك التقاريرب DIAو NSPV ؤذن جلهازياإلرهاب، ويوكافحة املافيا مب املختص املدعي العام

   اجلرمية املعنية.بغض النظر عن 
ــــــل األموال اجلديد ومع أن ــــــتخبارية املالية وحدة  مينح قانون مكافحة غس القدرة املعلومات االس
صة بعلومات املالوصول إىل   على إنفاذ القانون، فهو ُيخِضع هذا الوصول إىل القيود اُملترِتبة على اخلا

  سرية التحقيق.
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وضـــعت حاملها عرب احلدود، القابلة للتداول من جانب حركة النقد والصـــكوك من أجل رصـــد و
األشـخاص الطبيعيني الذين يدخلون إىل إيطاليا أو يغادروهنا وحبوزهتم  للتصـاريح ُيلِزمإيطاليا نظامًا 

حوا عن هذا املبلغ للســــلطة اجلمركية يف إيطاليا أن يصــــرِّبيورو أو أكثر  ١٠ ٠٠٠مبلغ يســــاوي 
شري ٣(املادة  سوم الت صويف حالة ا). ١٩٥/٢٠٠٨عي رقم من املر ريح الكاذبة، ميكن للجمارك الت

  ناليت تزيـــد ع املنقولـــةيف املـــائـــة من املبـــالغ  ٥٠أو  ٣٠ حجز مبـــالغ تعـــادلواحلرس املـــايل 
ــــــوم التشــــــريعي  ٩و ٦ح عنه (املادتان يورو، تبعًا لقيمة املبلغ غري املصــــــرَّ ١٠ ٠٠٠ من املرس
  ) .١٩٥/٢٠٠٨ رقم
  

  الناجحة واملمارسات اجليِّدةالتجارب   -٢-٢  
مســـؤول  موظف يتعني على كل وكالة/إدارة/شـــركة متلكها الدولة وتســـيطر عليها بالكامل تعيني

ســنوات ملنع الفســاد تتوافق مع اخلطة الوطنية ملكافحة ال يةعن مكافحة الفســاد، ووضــع خطة ثالث
  )).١(٥الفساد ومبشاركة املجتمع (املادة 

 ملكافحة الفســاد آلية تنســيق وطنيةضــمن إطار وزارة الشــؤون اخلارجية،  ،إيطاليا أنشــأت 
تتعاون أيضـــــًا مع و Tavolo interistituzionale di Coordinamento Anticorruzioneتدعى

  )).١(٥املجتمع املدين والقطاع اخلاص (املادة 
  شأت صادي والتنميةمنظمة التعاون بالتعاون مع  ،إيطالياأن ارة منوذجًا إلد ،يف امليدان االقت

من خربهتا يف اســـــتضـــــافة معرض  مســـــتفيدًة ،الكبرية/املخصـــــصـــــة ءشـــــترااالعمليات 
  )).٤(٥(املادة  "٢٠١٥  إكسبو"

  ستيفاء ساد من ا سلطة الوطنية ملكافحة الف صدر املنفصل للتمويل غري املخصص لل يأيت امل
  )).٢(٦(املادة  وميالعماالشتراء رسم خدمة يف عملية 

  متينًا للوصول إىل املعلومات، وتعكف على إجراء تقييم داخلي للتنفيذ متتلك إيطاليا إطارًا
  (أ)).١٠رية املعلومات (املادة حب ا اخلاصاملبكر لقانوهن

  
 التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  يوصى بأن تقوم إيطاليا مبا يلي:
  طة الوطنية ملكافحة لســـــلل اهليئة اإلداريةأعضـــــاء تعيني  ل يفللتمهُّالنظر يف املزايا املحتملة

  ))٢(٦سنوات (املادة  ستالكامل كل ب املجلس ليتبدل تفاديًا ،الفساد
  اخلاص،  التمويل ألحزاب الســياســية واملرشــحني إىلالعام لتمويل ال من نتقالاالرصــد أثر

جيعلهم أكثر عرضة للضغط والتأثري، واختاذ تدبري عالجي عند الضرورة هذا إذا كان  وما
  ))٣(٧(املادة 

 كبار املوظفني فيما خيص  اعتماد نظم قابلة لإلنفاذ للتصــــــريح عن املوجودات والتحقق منها
على فروع احلكومة الثالثة، وإنشــاء نظم مراجعة داخلية فعالة للمســاعدة  مجيع العموميني يف

  ))٥(٨) و٤(٧املصاحل وعدم التوافق وعدم األهلية (املادتان  استبانة ومعاجلة حاالت تضارب
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 ســــــلوك تنطبق على مجيع املوظفني العموميني على النحو القواعد ل عامة اتدونوضــــــع م
ل يكمتع إيطاليا كذلك على املحدد يف االتفاقية، مبا يف ذلك أعضــــــاء الربملان. وُتشــــــجَّ

تدريب إضـــــــايف ( هذه عام)، و يشــــــملاملدونات ب تدريب التعريفي ال  للتوعيةربامج بال
ة ومياعتماد مجيع الوكاالت/اإلدارات يف اإلدارة العمضــمان على واالســتشــارة الســرية، و

  ))٢(٨سلوك (املادة ال خاصة لقواعد بالكامل مدونات
  ملحاســــبة با املتعلقة ةوميبالفعل يف ُنظمها العم املســــتبانةمواصــــلة معاجلة نقاط الضــــعف

ــــــتراعواملراجعة والرقابة الداخلية،   تناولتية فعالة وقابلة لإلنفاذ وقائتدابري  وكذلك اش
ون ســـالمة دفاتر املحاســـبة والســـجالت والبيانات املالية أو غريها من الوثائق املتعلقة  صـــَ

  ))٣) و(٢(٩املادة ة (وميبالنفقات واإليرادات العم
  ـــغلون مناصـــب عمإجراء النظر يف ـــألة القضـــاة الذين يش  ةنتخبمة وميمعاجلة إضـــافية ملس

التنفيذية، مع مراعاة املبادئ األســاســية للســلطة  ةبعاوخيدمون بصــورة مؤقتة يف وظائف ت
  )١١(املادة  حيادهالستقالل القضاء و

  صلة ضمنأن ي العمل علىموا سبة ورادعة على  ت شريع فرض عقوبات فعالة ومتنا مجيع الت
صرف النظر عن النيَّة، وأن تكون فترات التقادم طويلة بالقدر  سبة الزائفة، ب حاالت املحا

  ))١(١٢الكايف (املادة 
 قانون أجهزهتا املختصـــــــة بختاذ خطوات لتعزيز التعاون بني ا فاذ ال ية يف إن واجلهات املعن

  )(أ))٢(١٢(املادة  القطاع اخلاص
  توســــيع القيود املفروضــــة على التوظيف بعد االنتهاء من اخلدمة احلكومية لتشــــمل مجيع

  هـ)))(٢(١٢(املادة  ذوي الصلةأعضاء الربملان، ومجيع أعضاء احلكومة والقضاة 
  للحاالت اليت يتم  مشولهرصــد التطبيق العملي للتشــريع املتعلق بإتالف الوثائق، مبا يضــمن

فيها إتالف الوثائق، ال للتهرب من الضـــرائب املفروضـــة على الدخل أو القيمة املضـــافة، 
  ))٣(١٢جترِّمها االتفاقية (املادة  أفعالإلخفاء  بل

  ستها الوطنية اخلاصة سيا صلة تطوير   ًاضمان ،مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابموا
تنفيذ  جهزة املشاركة يفخمتلف األ يفة مبكافحة الفساد اصتنفيذ استراتيجيتها اخلالتساق 

  )(أ))١(١٤تدابريها املتعلقة مبكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب (املادة 
 مات ا حدة املعلو مات بني و بادل املعلو هتا على ت قدر يادة تعزيز  ية ز ملال ية ا بار ــــــتخ الس

ُتشــــجَّع  ،باملديرية الوطنية ملكافحة املافيا واإلرهابفيما يتعلق ووالســــلطات املختصــــة. 
اجلرمية  اخلارجة عن نطاق اجلنائي يف مســـــائل التحقيق إيطاليا على النظر يف تعزيز تعاوهنا

  )(ب))١(١٤(املادة من خالل تبادل املعلومات املنظمة 
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  استرداد املوجوداتالفصل اخلامس:   -٣  
   
  مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  

 
  ) ٥٩و ٥٦و ٥١حكم عام، التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف (املواد 

الســـترداد املوجودات يســـتند إىل قانون اإلجراءات اجلنائية (على ســـبيل  راســـٌخ لدى إيطاليا نظاٌم
للتعاون مع الواليات القضـــــــائية  ) وآلياٌتمكررًا ثانيًا ٧٤٠و مكررًا أوًال ٧٤٠ملادتان املثال، ا

  التصرف يف املمتلكات. تنظممن خالل مذكرات تفاهم  خصوصًااألخرى، 
توفري املعلومات للســـلطات األجنبية، ســـواء عند  صـــالحيةومتتلك الســـلطات القضـــائية يف إيطاليا 

  ة.الطلب أو بصورة استباقيَّ
ضىإيطاليا عدة اتفاقات/ترتيبات متبادلة لتعزيز التعاون الدويل مب أبرمتوقد  ضمن واالتفاقية.  قت تت

  تبادل املعلومات والتصرف يف املوجودات. تنظم هذه االتفاقات ترتيبات
    

  )٥٨و ٥٢(املادتان  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية    
ومتطلبات حتديد  الزبون جتاهالواجب  احلرص متطلبات يطايلاإلقانون مكافحة غسل األموال  يبني

 يفني سياسيًّا. وعرضالتدابري اخلاصة باألشخاص امل كما يبنيوالتحقق منها،  االنتفاعي هوية املالك
ت ذات الصــــلة اخلاضــــعة ياناالكنطاق الوســــطاء املاليني و مســــتقانون مكافحة غســــل األموال، ي

). ٣يف االتفاقية (انظر املادة  قصـــــودةالكيانات امل شـــــمولواســـــع مبا فيه الكفاية ل بأنه للمتطلبات
املخاطرة يف كل درجة وينص قانون مكافحة غســــــل األموال على وجوب تطبيق هنج قائم على 

ــــــَّ  مادية أتيعا درجة عناية(ذلك النهج حالة من احلاالت، ومعايرة  تبعًا لنوع ) معزَّزة مطة أمبس
مة أن تأخذ يف الكيانات امللَز علىإيطاليا  وتشــترطوعالقة العمل واخلدمة املهنية اُملتضــمنة.  الزبون

األمم  األفراد/الكيانات الذين تعيِّنهم املنظمات الدولية (أي تتضمناالعتبار القوائم ذات الصلة اليت 
د يحدالت على وجهانون مكافحة غســـل األموال اجلديد ق يرســـياملتحدة واالحتاد األورويب). كما 

ملادة  ية (ا فاع حديد امللكية االنت عايري لت ما خيص٢٠م ختاذ دواعي ). وفي  الواجب رصتدابري احل ا
ــــــتراط إيالء من خالل  تعاجلأن هذه التدابري بإيطاليا  أفادتبناء على طلب دولة أجنبية،  املعزَّز اش
التدابري  نة. وميكن أيضًا معاجلة هذهادرة عن املنظمات الدولية املعيَّلقوائم ذات الصلة الصل عتباراال

االتفاقات بني  من خالل وكذلك ،من خالل اتفاقات التعاون القائمة بني إيطاليا والدولة األخرى
  سلطات مكافحة غسل األموال ذات الصلة.

رص الواجب املعزَّز جتاه أن تتوخى احل مةقانون مكافحة غســل األموال من الكيانات امللَز قتضــيوي
ضاملواملالكني املنتفعني والزبائن  ،طراخة املعالييف البلدان ال الزبائن سيًّاعر سيا فئات  ضمن مجلة، ني 

ســياســيًّا" إىل  املعروضــونالقانون، يشــري مصــطلح "األشــخاص  ويف هذا)). ٥(٢٤أخرى (املادة 
من هذا  أوكلت إليهم وظيفةأن  سبقة بارزة أو ومياألشخاص الطبيعيني الذين يشغلون وظيفة عم

متييز بني األشــــخاص هناك )(د د)). وليس ٢(١أفراد أســــرهم (املادة  وهو يشــــمل أيضــــًا ،القبيل
  الدوليني.واملحليني سياسيًّا املعرضني 
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ها فأرشييف  جتاه الزبائنالواجب  احلرصتفظ بسجالت أن حتالكيانات امللزمة  ويقتضي القانون من
قانون مكافحة  من )،٣(٣١هاء العالقة التجارية (املادة تناسنوات بعد  ١٠اإللكتروين الوحيد ملدة 

لتحقيق والتحليل من ِقبل غراض األ األرشــــيفُتســــتخَدم املعلومات املخزَّنة يف وغســــل األموال). 
  سلطات خمتصة مثل وحدة املعلومات االستخبارية املالية.

شاء وال يسمح بنك إيطاليا ب شاء  ةيطالياإلصوريَّة يف إيطاليا، كما حيظر على البنوك  مصارفإن إن
بصورة  صوريَّة، حىت وإْنمصارف فتح حسابات مراسلة مع  وحيظرصوريَّة يف اخلارج.  مصارف

  قانون مكافحة غسل األموال). من )٣(٢٥غري مباشرة (املادة 
 صـــادرة عن ميةيالئحة تنظ ألحكاموخيضـــع هيكل وحدة املعلومات االســـتخبارية املالية وتنظيمها 
نية واملباين واملعدات واملوظفني، تقالو حاكم بنك إيطاليا. ومع أن بنك إيطاليا يوفر املوارد املالية

 يًّاقانونحمميَّان ملاليَّة فإن االســـتقالل الذايت واالســـتقاللية التشـــغيليَّة لوحدة املعلومات االســـتخبارية ا
  قانون مكافحة غسل األموال). من )١(٦ (املادة

  
تدابري االســـــترداد املباشـــــر للممتلكات؛ آليات اســـــترداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     

  )٥٥و ٥٤و ٥٣جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد   يف
جنبية، دون اتباع إجراء خاص، بإقامة دعاوى مدنية يف حماكمها ألادولة لتسمح تشريعات إيطاليا ل

ملادة  ية (ا ملدن نادًا إىل قانون اإلجراءات ا ــــــت ) وقانون اإلجراءات ٧٥إلثبات ملكية املمتلكات اس
وما يليها). وعالوة على ذلك، يوفر قانون اإلجراءات اجلنائية اإليطايل إطارًا  ٧٤اجلنائية (املادة 
وما يليها).  ٧٣٠أوامر التجميد أو املصـــــادرة (املادة باألجنبية أو  القضـــــائية حكاملالعتراف باأل

يف حال وجود إدانة  املنشـــــأ ألجنبيةاتنص تشـــــريعات إيطاليا أيضـــــًا على مصـــــادرة املمتلكات و
  القانون اجلنائي). من مكررًا ثانيًا ٣٢٢بارتكاب جرائم رشوة وفساد (انظر املادة 

تدابري مصــادرة وقائية (أي  ســتهالل)، ا١٨ املادةالل قانون مكافحة املافيا (وميكن إليطاليا، من خ
 والحأحماكمة املدعى عليه يف  يتعذراملوجودات عندما ب تعلقمصــــــادرة غري مســــــتندة إىل إدانة) ت

  .وفاةأو ال منها الفرارمعينة، 
لالســتجابة  واجب اتِّباعهال) على اإلجراء مكررًا أوًال ٧٣٧وينص قانون اإلجراءات اجلنائية (املادة 
ــــــلطــة أجنبيــة ال ــــــتبــانــةلطلــب مقــدم من س ب عــائــدات اجلرميــة أو األدوات األخرى، أو تعقُّ س

  ها.حجزجتميدها أو  أو األدواتأو  العائدات تلك
وتنظر إيطاليا يف جعل اتفاقية مكافحة الفساد هي األساس التعاهدي الالزم والكايف للتعاون الدويل 

حقوق األطراف الثالثة احلســنة  وحتظىعتبة دنيا للتعاون.  دَّد)، وال حت٢) و (١(٥٥املادة  مبقتضــى
  قانون مكافحة املافيا).  من ٥٢ املادةية (امباحلالنية 

  
  )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     

ية ضــــــمن  تنظم اليت ترد األحكام لة املوجودات إىل دولة أجنب قانون اإلجراءات إطار حتكم إحا
). وتســـــمح قوانني إيطاليا بإحالة مكررًا ثانيًا ٧٤٠و  مكررًا أوًال ٧٤٠يطايل (املادتان اإلاجلنائية 
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الدولة األجنبية،  الصادر يف تلك ،حبكم أو قرار املصادرة عترافاالاملوجودات إىل دولة أجنبية عند 
الثة احلســنة النية. كما تســمح قوانني حقوق األطراف الث مراعاةوبناًء على طلب صــريح منها، مع 

يا قد  ية يف احلاالت اليت تكون فيها إيطال يا بإحالة املوجودات إىل الضــــــحايا يف دولة أجنب إيطال
ت إيطاليا بنجاح إجراءات إحالة املوجودات خدمإجراءات املصادرة اخلاصة هبا. وقد است استهلت

  ودات وإرجاعها إىل تونس.املوج حجزاملحلية والتعاون الدويل إلمتام عملية 
النفقات املتكبَّدة عند إرجاع املوجودات، باســـتثناء حاالت  اقتطاعوال توجد قواعد حمددة بشـــأن 

، قد يكون ممكنًا لقاء هذا االقتطاع غري أنَّاإلرجاع إىل الدول األعضـــــــاء يف االحتاد األورويب. 
  األنشطة اليت تقوم هبا السلطات القضائية يف إيطاليا.

قضـــــائية أجنبية واليات إبرام اتفاقات مع  صـــــالحيةإيطاليا يف بعض املناســـــبات  مارســـــت وقد
  .٥٧من املادة  ٥مع الفقرة  ىشاتمي مبا املوجوداتيف التصرف  بشأن

    
  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٣  

  يا القدرة على توفري التعاون الدويل يف تدابري إرجاع املوجودات يف ــــــياقمتتلك إيطال  س
  )(ج)).١(٥٤إىل إدانة (املادة  ةستندامل غريواإلجراءات ندة إىل إدانة تاملسجراءات اإل

 ــــــياق ة يف مهمم جماالت تنظمذكرات تفاهم  ةت إيطاليا عدبرمأ  منهاالتعاون الدويل، س
  ).٥٩تبادل املعلومات والتصرف يف املوجودات (املادة 

    
  التحدِّيات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ُتوَصى إيطاليا بالقيام مبا يلي:
 مة لتعزيز الشــفافية مصــمَّتكون  ،لتصــرف يف املوجوداتل ئيةإجرا قواعد مواصــلة النظر يف

املحالة املوجودات  إلعادة تعريض عوملنالتصــــــرف يف املوجودات،  يف عمليةواملســــــاءلة 
  )٥١(املادة  خلطر الفساد

  كبار املوظفني العموميني.  صفيما خيذ افنمايل فعالة وقابلة لإل إفصاحالنظر يف إنشاء نظم
 اســـــمح هبي ود اليتضـــــمن احلدالناس  ةماإيطاليا على إتاحة هذه املعلومات لع وتشـــــجَّع

  ))٥(٥٢القانون (املادة 
  ن وجود حسابات مالية عاملوظفني العموميني االشتراطات اخلاصة بإفصاح النظر يف تنفيذ

  ))٦(٥٢ة فيها أو لديهم سلطة توقيع عليها (املادة أجنبية هلم مصلح
  


