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    خالصة وافية  -ثانيًا  
    

      اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     
مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا   -١  

    الشمالية يف سياق تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
كانون األول/ديسمرب  ٩عت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على االتفاقية يف قَّو

. ودخلت االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للمملكة ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٩قت عليها يف ، وصد٢٠٠٣َّ
  .٢٠٠٦ذار/مارس آ ١١املتحدة يف 

وقد اســُتعرض تنفيذ اململكة املتحدة للفصــلني الثالث والرابع من االتفاقية يف الســنة الثانية من دورة 
 ٢٠١٣آذار/مارس  ٢٢ض يف االســــتعراض األوىل، وُنشــــرت اخلالصــــة الوافية لذلك االســــتعرا

  ).CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.12 (الوثيقة
ــــــتوريــة تتبع نظــامــًا دميقراطيــًا برملــانيــًا.  ال يزال الربملــان يف وواململكــة املتحــدة دولــة ملكيــة دس

أيضًا لديها اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية  ولكّنويستمينستر بإنكلترا هو مقر حكومة اململكة، 
ويك ي. واألقاليم التابعة للتاج الربيطاين هي بيلالتطوردرجات متفاوتة من  ذاتحكومات إقليمية 
قاليم ذات حكم ذايت تتبع التـاج يأوف جريزي وبيل مان، وهي أ يك أوف غرينســــــي وجزيرة  و

ــــــريعية منتخبة وأنظمة إدارية ومالية وقانونية وحماكم خاصــــــة هبا ،الربيطاين ومن  .وهلا جمالس تش
املعترف به دوليًا أن األقاليم التابعة للتاج الربيطاين هي أقاليم تتوىل اململكة املتحدة املسؤولية عنها، 

ــــــريان االتفاقية إليها، إىل جانب اثنني من أقاليم ما وراء البحار البالغ عددها  ومن مث ميتد  ١٤س
  إقليمًا، ومها جزر فرجن الربيطانية وبرمودا.

ــــــتمل علىنظام قانوين  وهلادولة ذات نظام مزدوج  واململكة املتحدة قوانني ُتطبَّق يف اململكة  يش
كلتيهما وقوانني ال ُتطبَّق إال يف إنكلترا وويلز أو اســـكتلندا أو أيرلندا الشـــمالية أو  بأمجعهااملتحدة 

من يف . ويف حني أن العديد من األحكام القانونية تشـــريعية يف طبيعتها، فإن بعضـــًا منها متضـــمعًا
  الذي يتألف من األعراف القانونية التارخيية للمملكة املتحدة.(األنغلوسكسوين) القانون العام 

ويشمل اإلطار القانوين الوطين ملنع الفساد ومكافحته، يف املقام األول: قانون اإلصالح الدستوري 
سن (PCR)العمومية لعقود التنظيمية للوائح الو ٢٠١٠لسنة  (CRGA)واحلوكمة  وقانون  ٢٠١٥ة ل

ــنة  (FOIA)حرية املعلومات  ــواق املالية  ٢٠٠٠لس ــنة  (FSMA)وقانون اخلدمات واألس  ٢٠٠٠لس
وقانون الرشـــو  ٢٠٠٢وقانون عائدات اجلرمية لســـنة  ٢٠٠٦لســـنة  (CompA) وقانون الشـــركات

وقانون اجلرائم املالية  ١٩٦٨وقانون الســـرقة لســـنة  ٢٠٠٦وقانون االحتيال لســـنة  ٢٠١٠لســـنة 
  املشمولة يف القانون العام. عموميوجرمية إساءة التصرف يف منصب  ٢٠١٧لسنة 

ومن بني املؤسسات اليت تشارك بصفة رئيسية يف منع الفساد ومكافحته: وحدة مكافحة الفساد 
ية (JACU) املشــــــتركة ية املعن ية املركز ية، وجملس الوزراء، والوزارات احلكوم لداخل ، ووزارة ا

والطاقة واالســـــتراتيجية الصـــــناعية، التجارية (وزارة خزانة صـــــاحبة اجلاللة، ووزارة األعمال 
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ية، ووزارة اخلارجية وشــــــؤون الكمنولث) و لدول يةووزارة التنمية ا ية،  مفوضــــــ ملدن اخلدمة ا
، واجلهاز الوطين املعين (SFO) ل مكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطريةمث العملياتيةواألجهزة 
ملايل(NCA) باجلرمية ئة الســــــلوك ا عام ، ودائرة االدعاء (FCA) ، وهي ، ووحدة (CPS) امللكيةال

. وهناك أيضـــًا اجلهات (ICO) ، ومكتب مفوض شـــؤون اإلعالم(UKFIU) االســـتخبارات املالية
، وجملس (IMG) الفريق املشترك بني الوزارات املعين مبكافحة الفساداحلكومية املتخصصة، مثل 

إضافة إىل منتديات حمددة األهداف املعنية، إدارة مكافحة الفساد املشترك بني اجلهات احلكومية 
، وجملس التنفيذ املعين باجلرائم (ECSB) مثل املجلس االســــــتراتيجي املعين باجلرائم االقتصــــــادية

، والفريق التوجيهي املعين بالقطاع اخلاص، وفريق العمل املشــــــترك املعين (ECDB) االقتصــــــادية
  .(JFAC) ، واملركز املشترك لتحليل جرائم االحتيال(JMLIT) باستخبارات غسل األموال

    
      الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  

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

    )٦و ٥(املادتان 
ز مشــاركة املجتمع وجتســد مبادئ قة ملكافحة الفســاد تعّزوضــعت اململكة املتحدة ســياســات منسّــ 

  سيادة القانون والشفافية.
يف اســتراتيجية مكافحة  ،يف املقام األول ،وترد التزامات اململكة املتحدة الرئيســية ملكافحة الفســاد

ساد الوطنية  شرت بعد اإلعالن عن هذه االلتزامات يف قمة لندن ٢٠٢٢-٢٠١٧ للفترةالف ، اليت ُن
. وتأيت هذه االستراتيجية عقب خطة اململكة املتحدة ملكافحة الفساد ٢٠١٦ملكافحة الفساد لعام 

 (SOC)يجية مكافحة اجلرمية اخلطرية واملنظمة ، وتكملها سياسات أخرى وهي: استرات٢٠١٤لعام 
عام  عام ٢٠١٨ل ــــــتراتيجية األمن الوطين ل ، وخطة عمل مكافحة غســـــــل األموال ٢٠١٥، واس

. وقد آلت احلكومة على نفســــــها أن تقدم للربملان تقارير ٢٠١٦ومكافحة متويل اإلرهاب لعام 
 بشأنوُنشر التحديث السنوي األول  ؛سنوية عن مدى التقدم املحرز يف تطبيق االستراتيجيةإبالغ 

. وقد ُرصدت املوارد الالزمة لتنفيذ التعهدات ٢٠١٨وضع االستراتيجية يف كانون األول/ديسمرب 
  الواردة يف االستراتيجية قبل وضع االستراتيجية.

لإلشــراف على تنســيق الســياســات بني  ٢٠١٥وحدة مكافحة الفســاد املشــتركة يف عام  وُأنشــئت
 املســـــؤول الرئيســـــي عن مناصـــــرةهليئات وتنفيذ االلتزامات الدولية واملحلية. ويتوىل الوزارات وا

ساد التابع لرئيس الوزراء اإلشراف على  ستوى  تدابري تصديمكافحة الف ساد على امل احلكومة للف
املحلي والدويل، بينما يتوىل الفريق املخصـــص املشـــترك بني الوزارات املعين مبكافحة الفســـاد مهام 

كافحة الفســـاد على مســـتوى الوزارات، كما تقود جمالس أخرى على مل احلوكمة اإلداريةق تنســـي
احلوار قيادة وحدة مكافحة الفســـاد املشـــتركة  وتتوىل. األخرى مســـتوى الوزارات مهام التنســـيق
نصري مكافحة  كلفحول مكافحة الفساد، بينما  بنطاقه األوسعالذي جتريه احلكومة مع املجتمع 

التابع لرئيس الوزراء بالعمل مع أصــــحاب املصــــلحة اخلارجيني، مبا يف ذلك شــــار إليه املالفســــاد 
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مؤســســات األعمال ومنظمات املجتمع املدين. وختضــع االلتزامات الواردة يف اســتراتيجية مكافحة 
الفســاد ملراجعة دورية من وحدة مكافحة الفســاد املشــتركة ونصــري مكافحة الفســاد، وأيضــًا من 

  مكافحة الفساد املشترك بني اجلهات احلكومية والفريق املشترك بني الوزارات.  جملس إدارة 
د هبذا التقييم أيضــــًا يف حتديد وُيســــترشــــَ  ؛الفســــاد خماطروُتجري اململكة املتحدة تقييمًا لعوامل 

معلومات عن كيفية  اهليئات العموميةاملجاالت ذات األولوية الستراتيجية مكافحة الفساد. وتنشر 
هيئة خرباء مكافحة االحتيال  وتوفِّرئها بتلك املعايري بغية االنتفاع بالشــفافية يف تعزيز املســاءلة. وفا

خلرباء مكافحة االحتيال العاملني يف احلكومة املركزية وتزودهم  ةمهني بنية تنظيميةباململكة املتحدة 
وزارة الداخلية مؤخرًا  بدأتوقد مبعايري وإرشــادات، مبا يف ذلك معايري ملكافحة الرشــو والفســاد. 

خماطر الفســــاد على الصــــعيد املحلي باعتبار ذلك من لقياس العلمية العمل على تعزيز قاعدة األدلة 
  مساعيها الرامية إىل تقييم الفساد املحلي ومكافحته. ضمن

تضـــــطلع  األقاليم التابعة للتاج الربيطاين وجزر فرجن الربيطانية فإنإىل اململكة املتحدة،  وإضـــــافًة
ــــــواء بتقييم اجلوانب املحلية والدولية  ملخاطر الفســــــاد اليت تنبع من مكانتها باعتبارها على حد س

أنظمة مكافحة غســـــــل  بقدر زائد على مدى مالءمةز هذه التقييمات مراكز مالية دولية. وتركِّ
  األموال ومجع املعلومات ذات الصلة من املؤسسات املالية. 

اد املشتركة (بوزارة الداخلية) املسؤولية عن سياسات مكافحة الفساد، وتقود وحدة مكافحة الفس
بتنسيق سياسة مكافحة الفساد على املستوى املحلي. وتعمل الوحدة عن قرب مع الشركاء  فتقوم

امللكية ومكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية واجلهاز الوطين العام مثل هيئة االدعاء  العملياتيني
من أجل حتسني استجابة اململكة املتحدة لتهديدات الفساد. وتوجد ضمانات وذلك ة املعين باجلرمي

م ملوظفيها دورات تدريبية متنوعة ذات صلة مبكافحة الفساد، دِّقانونية الستقالل هذه اجلهات، وُتق
  .مهامهم الوظيفيةتتناسب مع 

وزارة الداخلية. ويتوىل رئيس  من ميزانية ةا املالياهتوتتلقى وحدة مكافحة الفساد املشتركة خمصص
  الوحدة مسؤولية إدارة امليزانية، حتت إشراف اإلدارة املالية بوزارة الداخلية.

بدعم تنفيذ االتفاقية على املســــتويني العاملي  ،ضــــمن اســــتراتيجيتها ،وتلتزم أيضــــًا اململكة املتحدة
رامج مكافحة الفســــاد ونشــــر واإلقليمي، مبا يف ذلك عن طريق دعم املنظمات الدولية يف تطوير ب

املعايري واملمارســــــات اجليدة؛ وتلتزم كذلك باالســــــتمرار يف طرح قضــــــايا مكافحة الفســــــاد يف 
  االجتماعات الدولية ذات الصلة، مثل جمموعة السبع وجمموعة العشرين.

 وتدعم اململكة املتحدة البلدان األخرى يف مواجهة الفســـــاد من خالل براجمها التنموية وعن طريق
  املسامهة يف أعمال املنظمات الدولية.

وعند احلاجة  ،وخيضــــع أداء التشــــريعات اجلنائية الرئيســــية والثانوية ذات الصــــلة ملتابعة مســــتمرة
خيضـــع القانون اجلنائي التشـــريعي لعملية تدقيق بعد التشـــريع. وتعمل كما الســـتعراض اســـتباقي، 

باســـــتمرار، وتوصـــــي مبا يلزم من إصـــــالحات، اللجنة القانونية على مراجعة قانون إنكلترا وويلز 
وتقوم باألمر ذاته اللجنة القانونية االسكتلندية بالنسبة السكتلندا. ويشارك املجتمع املدين على حنو 

  غري مباشر يف العملية التشاورية املفضية إىل إصالح القوانني.
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التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي سلوك للموظفني العموميني؛ المدونات قواعد القطاع العام؛     
    ) ١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

شاملة لتوظيف  سلك اخلدمة املدنيةلدى اململكة املتحدة تدابري وإجراءات  وغريهم من  العاملني يف 
ــــــتبقائهم وترقيتهم ــــــتخدامهم واس وإحالتهم إىل التقاعد.  املوظفني العموميني غري املنتخبني، واس

ــــــفافية ومنع ويشــــــمل ذلك تدابري لتعزيز برامج وُن ظم التعليم والتدريب اليت هتدف إىل تعزيز الش
  تضارب املصاحل.

اخلدمة املدنية ومدونة  ملفوضـــيةوقد وفر قانون اإلصـــالح الدســـتوري واحلوكمة األســـاس القانوين 
زاهة واملوضــــــوعية واحليادية. دنية يف األمانة والناخلدمة املدنية. وتتمثل مبادئ مدونة اخلدمة امل

وتســــتند مدونة إدارة اخلدمة املدنية إىل هذه املبادئ، وتنص على شــــروط وأحكام أكثر تفصــــيًال 
الوظائف وترك اخلدمة املدنية.  والتنقيل يفللمســــــتخدمني املدنيني، مبا يف ذلك ما يتعلق باألجور 

يكون لتوظيف يف اخلدمة املدنية، وتضــــمن أن ل التنظيم الرقايبلة جلنة اخلدمة املدنية املســــتق وتتوىل
 مفوضــيةالتعيني يف الوظائف العامة على أســاس اجلدارة بعد منافســة عادلة ومفتوحة. واســتحدثت 

جلمع البيانات، حموريًا اخلدمة املدنية باململكة املتحدة ســـــياســـــة داخلية ملكافحة االحتيال ومركزًا 
ية التوظيف عن طريق تبادل بيانات املســـتخدمني املدنيني الذين يتم التحقيق يســـاعد يف تنظيم عمل

مع املحوري جلركز املمعهم يف جرائم االحتيال مث يتم فصــلهم. وُيحَرم أي شــخص ُيدرج امسه يف 
ــــــنوات. وتتوىل وزارات وهيئات  البيانات من العودة للعمل يف قطاع اخلدمة املدنية ملدة مخس س

وختضـــــع  .م اخلاصـــــة هبالُّاملســـــؤولية عن حتديد ترتيبات الفصـــــل والتأديب والتظ اململكة املتحدة
  ملخاطر الفساد إلجراءات اختيار دقيقة حتددها الوزارات املختلفة. املعرَّضةاملناصب 

ويف األقاليم التابعة للتاج وجزر فرجن الربيطانية، يتوىل اإلشــــراف على عمليات التوظيف والتعيني 
(غرينســي وجزيرة مان) أو جلان خمتصــة (جزر فرجن مبفردها نية إما جهات مســتقلة يف اخلدمة املد

الربيطانية) أو جهة مركزية مع إشــــــراف من جلنة تعيينات مســــــتقلة بالنســــــبة للمناصــــــب العليا 
ـــتخدام  املعرضـــة التقدير يف حتديد املناصـــب  بصـــالحية(جريزي). ومع ذلك، حتتفظ جهات االس

  تطبيقها. املراداالختيار الدقيقة  قائوطرالفساد  ملخاطر
وميكن احلصـــول على دورات تدريبية للتوعية مبكافحة االحتيال والرشـــو والفســـاد على الشـــبكة 

وميكن للوزارات أن جتعل هذا  ،)Civil Service Learningاإللكترونية من خالل املوقع اإللكتروين (
جمموعة من  ٣٠تشــريعًا وحنو  ١٧ملكة املتحدة القانون االنتخايب يف امل ويتضــمنالتدريب إلزاميًا. 

ــــــنة التنظيمية اللوائح وقانون متثيل  ١٩٧٥. وينص قانون عدم األهلية لعضــــــوية جملس العموم لس
 العموميةاملناصب  لتويلح واالنتخاب (وتعديالهتما) على معايري تتعلق بالترشُّ  ١٩٨١الشعب لسنة 

ملناصــــــب االنتخابية. وطرحت اللجنة القانونية مؤخرًا ا األهلية لتويلوقواعد حلرمان األفراد من 
  مشروع قانون ينظر مبزيد من التفصيل يف إصالح القانون االنتخايب.

وما  ألف ٧١م للمرشحني (املادة قدَّمسألة التربعات اليت ُت ١٩٨٣م قانون متثيل الشعب لسنة ظِّوين
ـــية واالنتخابات حني بعدها)، يف ـــتفتاءات  يضـــع قانون األحزاب الســـياس لســـنة  (PPERA)واالس

وتأسـسـت مبوجبه اللجنة االنتخابية، اليت  ،الرابع) اجلزءقواعد التربع لألحزاب السـياسـية ( ٢٠٠٠
األول). وتنشـــر اللجنة االنتخابية  اجلزءلشـــؤون املالية لألحزاب الســـياســـية (ل تتوىل التنظيم الرقايب
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ــــــية، وحتتف ــــــياس حتتوي على  عموميةظ بقاعدة بيانات تفاصــــــيل التربعات املقدمة لألحزاب الس
  من قانون األحزاب السياسية). ٦٩(املادة  العموميسجالت بالتربعات اخلاصة والتمويل 

. وموظفي اخلدمة املدنيةت مدونات قواعد سلوك للوزراء احلكوميني واملستشارين اخلاصني رَّوقد ُأق
وتشمل هذه املدونات املدونة الوزارية ومدونة قواعد السلوك للمستشارين اخلاصني، وأيضًا مدونة 

والربملان والســــــلطة  العموميةاخلدمة املدنية ومدونة إدارة اخلدمة املدنية. كما أعدت فرادى اجلهات 
الضيافة. امالت جمالقضائية مدونات وسياسات وإجراءات داخلية تتعلق بتضارب املصاحل واهلبات و
  ويتوىل جملس الوزراء مسؤولية صون هذه املدونات وتقدمي املشورة بشأن تطبيقها.

(مبادئ نوالن) املعايري األخالقية املأمولة  العموميةعلى ذلك، حتدد املبادئ الســـــبعة للحياة  ًةوعالو
ناصـــــــب  يتولونمن مجيع من  يةم عا اعتمدت، مبن فيهم الوزراء. وقد عموم يري يف احلياة جلنُة امل

استشارية مستقلة  هي هيئة عمومية، وهذه اللجنة ١٩٩٥املبادئ السبعة يف عام  (CSPL) العمومية
ياة  ناحي احل ية يف مجيع م عايري األخالق قدم املشــــــورة لرئيس الوزراء حول امل ية وزارة ت ال تتبع أ

ة ومعايري الســــلوك جلميع من يف إنكلترا. وتراقب اللجنة القضــــايا املتعلقة باملبادئ الســــبع العمومية
وترفع تقارير عنها. ويتوىل ديوان جملس الوزراء تقدمي خدمات األمانة  العموميةيشــغلون املناصــب 

  وامليزانية اخلاصة باللجنة.
 املوظفنيوحتدد مدونة إدارة اخلدمة املدنية املبادئ التوجيهية اخلاصــــــة بشــــــروط وأحكام إدارة 

املدنيني بشـــــأن تضـــــارب املصـــــاحل،  ات املوجهة إىل مجيع املوظفنياإلرشـــــاداملدنيني، مبا يف ذلك 
املدنيني بصــــفتهم  للموظفنيواإلعالن عن املصــــاحل الشــــخصــــية. وتنظم املدونة اهلبات اليت ُتقدم 

  حتدد اهليئات والوزارات قواعد اإلبالغ عن هذه اهلبات.والرمسية، 
تضـــارب املصـــاحل واإلعالن عن املصـــاحل وتشـــمل املبادئ ذات الصـــلة فيما يتعلق بإدارة حاالت 

ضيافة  ستعمال املناصب الرمسية أو املعلومات وتلقي اهلبات وال ساءة ا الشخصية حمظورات تتعلق بإ
  واملنافع األخرى؛ واإلعالن عن املصاحل التجارية واألسهم اململوكة يف الشركات.

ــــــؤولية املويتوىل األمناء الدائمون  تترجم الوزارات  ، يف حنيعايريضــــــمان االلتزام هبذه املعن س
  احلكومية املدونات إىل سياسات وإجراءات خاصة هبا.

، مدونة إدارة اخلدمة املدنية) هي لفاملدنيني يف قطاعات األعمال (امللحق أ املوظفنيقواعد تعيني 
املدنيني بعد تركهم للوظائف  املوظفنيقواعد غري تشــــــريعية تتناول التضــــــارب املحتمل يف عمل 

ن والعليا ومن يعادهلم، مبن فيهم املســــتشــــار العموميةفيما خيص أصــــحاب املناصــــب أما . موميةالع
ن أصحاب املكانة املماثلة، تسري هذه القواعد عليهم ملدة عامني بعد آخر يوم عمل مدفوع واخلاص

 موميةالعفيما خيص املوظفني الذين شغلوا مناصب دون املناصب أما اخلدمة املدنية. و سلك األجر يف
ن أصــحاب املكانة املماثلة، تســري هذه القواعد ون اخلاصــوالعليا ومن يعادهلم، مبن فيهم املســتشــار

عليهم ملدة عام واحد بعد تركهم للخدمة املدنية، وذلك ما مل تنطبق عليهم لظروف اســــــتثنائية فترة 
  لعدم االلتزام هبذه القواعد. جزاءاتال ُتفرض أي لكن أطول تصل إىل عامني. و

واملســـــتشـــــارين  واملديرين العامنيويتعني على األمناء الدائمني واألمناء الدائمني من الدرجة الثانية 
أية وظيفة أو عمل  لتويلاخلاصـــني أصـــحاب املكانة املماثلة أن يتقدموا بطلب للحصـــول على إذن 
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ستقلة املعنية جديد خالل عامني من ترك مناصبهم. وُتحال هذه الطلبات إىل اللجنة االستشارية امل
بالتعيينات يف قطاعات األعمال، اليت تعمل حتت رعاية ديوان جملس الوزراء. ويف معظم احلاالت، 
يتخذ رئيس الوزراء القرار النهائي بناًء على مشــــورة اللجنة. وخيضــــع مجيع األمناء الدائمني لفترة 

دمة املدنية، غري أنه ميكن كحد أدىن بعد ترك العمل مدفوع األجر يف اخل أشــــــهرانتظار تبلغ ثالثة 
للجنة أن تشــري بإســقاط تلك املدة أو متديدها. ومن املبادئ العامة املطبقة على هذا املســتوى حظر 

  ملدة عامني.(ممارسة الضغط) كسب التأييد  أنشطةاالخنراط يف 
، املدونة ٧فور تعيينهم األمناء الدائمني لوزاراهتم مبصـــــاحلهم ذات الصـــــلة (املادة  ر الوزراُءوُيخِط

هذه اإلخطارات بشــأن الدائم واملســتشــار املســتقل املعين مبصــاحل الوزراء  ع األمُنيالوزارية)، ويراِج
ــــنويًا. ويشــــرف ديوان جملس الوزراء على  ــــر بيان عام مبصــــاحل الوزراء مرتني س املصــــاحل. وُينش

الضــيافة اليت حيصــل جمامالت نشــورات الدورية املتعلقة بالشــفافية، مبا يف ذلك ما يتعلق باهلبات وامل
ــــــفرياهتم اخلارجية ولقاءاهتم مع املنظمات اخلارجية وكبار كذلك عليها الوزراء احلكوميون و س

اصــون الشــخصــيات اإلعالمية؛ وما يتعلق باهلبات واإلكراميات اليت حيصــل عليها املســتشــارون اخل
ولقاءاهتم مع كبار الشخصيات اإلعالمية. ومثة قيود مفروضة على أنشطة الوزراء السابقني مبوجب 

  ) وقواعد التعيني يف قطاعات األعمال.٢٥-٧املدونة الوزارية (املادة 
ية، جيب اإلعالن أيضـــــــًا عن املصـــــــاحل واهلبات  تابعة للتاج وجزر فرجن الربيطان ويف األقاليم ال

واجبة التسجيل اليت حيصل عليها الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية وتتجاوز اليافة الضجمامالت و
ــــــنويًا  القيم والعتبات املحددة. ويتم تقدمي هذه اإلعالنات على فترات زمنية خمتلفة (مرة واحدة س

املوظف العمومي عن مصـــاحله اخلاصـــة إىل توقيع عقوبات عليه،  إفصـــاحعادًة)، وقد يؤدي عدم 
غرامة أو احلرمان املؤقت من حضــور جلســات املجلس التشــريعي أو التصــويت فيه، أو  مثل فرض

من املدونة الوزارية، ُتحال االدعاءات بشـــــأن أي انتهاك  ٤-١احلرمان من كليهما. ووفقًا للمادة 
بة. ويف حال ارتأى رئيس الوزراء، بعد  ــــــ للمدونة إىل رئيس الوزراء، الذي يقرر التبعات املناس

أمانة جملس الوزراء، أن األمر يســـتلزم حتقيقات إضـــافية، فإنه حييل األمر إىل املســـتشـــار  اســـتشـــارة
من املدونة الوزارية، فإن رئيس الوزراء هو  ٦-١املســــــتقل املعين مبصــــــاحل الوزراء. ووفقًا للمادة 

سلوك املأمولة من أاحلَك سبة  وهو من يقرر التبعات ،وزير يِّم النهائي الذي يفصل يف معايري ال املنا
النتهاك تلك املعايري. وال يوجد أســـاس قانوين لعمل املســـتشـــار املســـتقل، إذ إن واليته ذات طابع 

  ملأل.مسجلة ُتعلن على ااستشاري حمض. والقضايا اليت حيقق فيها املستشار املستقل قضايا 
ون عقب صدور قانلكسب التأييد وقد تأسس مكتب تسجيل أعضاء مجاعات الضغط االستشارية 

شـــــفافية تكوين مجاعات الضـــــغط وتنظيم احلمالت غري احلزبية وإدارة االحتادات التجارية لســـــنة 
  .االستشاريةلكسب التأييد إنشاء وإدارة سجل قانوين بأعضاء مجاعات الضغط  بغية، ٢٠١٤

وقد أقرت مجيع وزارات اخلدمة املدنية يف أحناء اململكة املتحدة ســـــياســـــات وإجراءات لإلبالغ عن 
تفصــيل يف قانون اإلفصــاح عن املعلومات حســبما هو مبّين بملخالفات متنح املوظفني احلماية، وذلك ا

. وُعيِّن يف الوزارات مســؤولون من أجل تقدمي الدعم واملشــورة ١٩٩٨من أجل الصــاحل العام لســنة 
غني عن املخالفات. وتأســــســــت يف مجيع اهليئات احلكومية وحدات للرتاهة مســــؤولة عن مهام للمبلِّ

). وخارج قنوات ٢٠١٣لسنة  ٦الكشف والتحقق من الصحة وإدارة الشكاوى (تعميم اخلدمة رقم 
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اإلبالغ اخلاصــــــة باخلدمة املدنية، حيدد "قرار األشــــــخاص املعتمدين لإلبالغ عن املخالفات لســــــنة 
منظمة وفردًا ميكن للعمال اللجوء إليهم خارج أماكن عملهم  ٦٠ئمة تضــــــم أكثر من " قا٢٠١٤

  لألشخاص املعتمدين.إرشادية لإلبالغ عن األفعال اخلاطئة املشتبه فيها، وقد ُنشرت توجيهات 
لســنة  (CRA)وقد تأســســت جلنة التعيينات القضــائية املســتقلة مبوجب قانون اإلصــالح الدســتوري 

لذي ينظ ٢٠٠٥ يًا م ا قاب تأديب وعزهلم من ر حالتهم إىل ال حدة وإ كة املت تعيني القضـــــــاة يف اململ
عقب توصــــية من جلنة التعيينات  ،)). وُيعني القضــــاة على أســــاس اجلدارة٣( ٦٣مناصــــبهم (املادة 

 املناصب القضائية يف املحاكم واهليئات القضائية يف إنكلترا وويلز، لتويلالقضائية اليت ختتار املرشحني 
  واليتها القضائية إىل اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.نطاق تد ميواملرشحني لبعض اهليئات القضائية اليت 

 ،املناصــــب القضــــائية العليا يف بعض األقاليم التابعة للتاج يتولونامللكة عادة من  ُتعيِّنويف املقابل، 
زر فرجن الربيطانية جزء من جكما إن بناًء على توصـــــية الرؤســـــاء التنفيذيني للحكومات املعنية. 

ن اجلماعُة الكاريبية قضــــاهتا، وينتدهبم رئيس القضــــاة إىل املحكمة العليا لشــــرق الكارييب، اليت ُتعّي
  جزر فرجن الربيطانية بناًء على توصية من جلنة اخلدمات القضائية والقانونية.

ــــنة من قضــــاة اململكة املتحدة اإلدالء بقســــم عند تعيينهم لزامًا وُيطلب  (قانون القســــم امللزم لس
وامللحق). وخيضــــع القضــــاة ألحكام دليل الســــلوك القضــــائي. ويتلقى القضــــاة  ٤، املادة ١٨٦٨

تدريبًا مســتمرًا على  من قبُلنون نون حديثًا تدريبًا على تطبيق الدليل، بينما يتلقى القضــاة املعيَّاملعيَّ
أخالقيات املهنة. ويقدم الدليل توجيهات بشـــــأن مجلة أمور من بينها األمور اليت تؤثر على مبادئ 

جمامالت احليادية أو الرتاهة أو االســتقامة، مثل إدارة أنشــطة غري قضــائية واحلصــول على اهلبات و
القانون على أعضاء املناصب  الضيافة واإلفصاح عن املصاحل. وعلى وجه اخلصوص، ُيحظر مبوجب

القضائية مدفوعة األجر االخنراط يف األنشطة السياسية. وال جيوز ألي قاٍض أن يترأس القضايا اليت 
  يكون له أو ألفراد أسرته أية مصلحة مالية جوهرية يف نتيجتها.

ئة وميكن أن خيضع سلوك القضاة لتحقيق يشرف عليه مكتب حتقيقات السلوك القضائي، وهي هي
قانونية مســـتقلة تدعم كًال من رئيس جملس اللوردات ورئيس الســـلطة القضـــائية يف مســـؤوليتهما 

على  ٢٠١٤القضـــائي لســـنة  اللوائح التنظيمية لالنضـــباطاملشـــتركة عن انضـــباط القضـــاة. وتنص 
لتعامل مع الشـــــكاوى املقدمة. وال ميكن عزل كبار القضـــــاة من مناصـــــبهم إال يف ا املتَّبعاإلجراء 

). وخيضــــع عزل القضــــاة كلتيهما وجب قرار من قبل امللكة (بناًء على خطاب من غرفيت الربملانمب
ية، عقب إجراء حتقيق تأدييب  ــــــلطة القضـــــــائ اآلخرين ملوافقة رئيس جملس اللوردات ورئيس الس

ضـــــة واألقاليم التابعة للتاج مســـــتقل. وتوجد بعض االختالفات الطفيفة بني اإلدارات املحلية املفّو
  وجزر فرجن الربيطانية.

، ١٩٨٥اجلرائم لسنة  بشأنامللكية مبوجب قانون املالحقة القضائية العام ولقد تأسست هيئة االدعاء 
وتأســس مكتب مدير النيابة العامة مبوجب ذلك التشــريع. وتأســس مكتب مكافحة جرائم االحتيال 

، وهو سلطة ادعاء متخصصة يف التصدي جلرائم ١٩٨٧اخلطرية مبوجب قانون العدالة اجلنائية لسنة 
امللكية العام االحتيال اخلطرية وجرائم الرشــــو والفســــاد. وخيضــــع تعيني مجيع موظفي هيئة االدعاء 

  ة.ومكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية للسياسات الداخلية ومبادئ مفوضي اخلدمة املدني
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وميارس املدعون العامون صـــالحياهتم فيما يتعلق برفع الدعاوى القضـــائية ومباشـــرهتا وفقًا للقانون 
ــــــلوك هيئة االدعاء وإطار املبادئ املوضــــــَّ  امللكية. وُتلزم املدونة مجيع العام ح يف مدونة قواعد س
صاحل تكون العام موظفي هيئة االدعاء  شرة بأي م ضاربهلم أو أي امللكية بإبالغ اإلدارة املبا يف  ت

املصـــاحل، ســـواًء فعليًا أو حمتمًال. وُتطبَّق تدابري إضـــافية يف اإلدارات املفوضـــة. فعلى ســـبيل املثال، 
 ،٢٠٠٢تأســســت النيابة العامة  أليرلندا الشــمالية مبوجب قانون العدل (أليرلندا الشــمالية) لســنة 

ــــــمالية. وحتد ــــــها مدير النيابة العامة أليرلندا الش د مدونة املدعني العامني يف النيابة العامة ويترأس
 يتعنيأليرلندا الشــمالية معايري الســلوك واملمارســة املأمولة من املدعني العامني. وعالوة على ذلك، 

على املدعني العامني يف النيابة العامة أليرلندا الشـــمالية العمل وفقًا ملدونة أخالقيات املهنة اخلاصـــة 
  ندا الشمالية، وذلك بصفتهم موظفني يف اخلدمة املدنية.باخلدمة املدنية يف أيرل

وهتدف مدونة قواعد الســـلوك اخلاصـــة مبكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية إىل ضـــمان التزام 
املوظفني باألمانة واحليادية يف أداء واجباهتم وفقًا للتوجيهات املنصـــوص عليها يف ســـياســـة مدونة 

مة واهلبات دَّتوي على معلومات تتعلق بالشـــــكاوى اُملققواعد الســـــلوك. وُيحتفظ بســـــجالت حت
إضــافة إىل ســجل باملصــاحل. ويلتزم أيضــًا أعضــاء املكتب وهيئة االدعاء  املقدَّمةالضــيافة جمامالت و

  امللكية مبدونة اخلدمة املدنية.العام 
    

    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
املتحدة منهجًا ال مركزيًا يف املشــــــتريات العمومية، وقد جرى نقل توجيهات االحتاد ق اململكة ُتطّب

لعقود لتنظيمية للوائح االبل االنتصاف ذات الصلة إىل تشريعات وطنية (مثل األورويب للمشتريات وُس
). ٢٠١٥العمومية يف إنكلترا وويلز وأيرلندا الشــــمالية ولوائح العقود العمومية يف اســــكتلندا يف عام 

مكتب جملس الوزراء هو املســـــؤول عن اإلطار القانوين، ويقود صـــــياغة وتنفيذ الســـــياســـــات إن و
احلكومية يف املشــتريات العمومية يف القطاعات غري الدفاعية. وقد ُيصــدر مكتب جملس الوزراء أيضــًا 

تقدمي إرشـــادات حول أفضـــل املمارســـات يف مشـــتريات بغية مالحظات حول ســـياســـة املشـــتريات 
لقطاع العام يف إنكلترا وويلز وأيرلندا الشـــمالية. وتقدم احلكومة االســـكتلندية إرشـــادات يف شـــكل ا

  مالحظات حول سياسة املشتريات االسكتلندية لتوجيه مشتريات القطاع العام يف اسكتلندا.
مســتقل، وختتلف هذه األطر فيما  على حنووُتوضــع أطر املشــتريات يف الواليات القضــائية األخرى 

بينها، ضــمن مجلة أمور، من حيث حدود النشــر اإللزامي إلشــعارات املناقصــات وإرســاء العقود 
وفترات التوقف وإجراءات الطعن. وقد تشــــتمل قرارات وعمليات املشــــتريات على تدقيق برملاين 

غريســــي) يف غرينزي) أو اســــتعراض األقران من قبل مســــؤولني من واليات قضــــائية أخرى (يف (
  من العقود. ألنواع معينة

ــــــاء العقود العمومية اليت تتجاوز لتنظيمية للوائح االومبوجب  عتبات اللعقود العمومية، ال جيوز إرس
االحتاد األورويب ذات الصلة إال عقب نشر دعوة للمشاركة يف املناقصة، وهو شرط قد املحّددة يف 

للســـلطات املتعاقدة إرســـاء يف حاالت حمدودة، جيوز كذلك ُيتغاضـــى عنه يف حاالت اســـتثنائية. و
لعقود لتنظيمية للوائح االمن  ٣٢نشــر مســبق (املادة  االعقود العمومية مبوجب إجراء تفاوضــي دومن

لعقود العمومية، يتعني على الســــلطة املتعاقدة لتنظيمية للوائح االمن  ٥٠العمومية). ومبوجب املادة 
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 مســــّوغاتوع إجراء اإلرســــاء، ونشــــر معلومات حول العقد الذي جرى إرســــاؤه مبا يف ذلك ن
ملناقصة إىل انشر مسبق يف حال اللجوء إليه. وجيب نشر الدعوة  ااستخدام اإلجراء التفاوضي دومن

املتعاقدة اليت ال ُتنفذ املشـــــترية يف اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب، وبالنســـــبة لبعض الســـــلطات 
دة القيمة اليت تقل عن عتبات االحتاد األورويب، التزامات االحتاد األورويب وفيما خيص العقود املحد

 Public Contracts، وContracts Finderاإللكترونية الوطنية  البواباتملناقصة على إىل اُتنشر الدعوة 

Scotlandو ،Sell2Walesو ،eSourcing NIو ،eTendersNI.  
، والكشـــــف االســـــتباقي عن نفذت اململكة املتحدة أيضـــــًا معيار البيانات التعاقدية املفتوحةقد و

  املعلومات وتدقيق تكاليف املوردين وهوامش أرباحهم (منهج اإلدارة املفتوحة للعقود).
مادة  قًا لل ية للوائح االمن  ٥٧ووف قدِّلتنظيم عاد م ــــــتب جيب اس ية،  مي العروض من لعقود العموم

ســــس االســــتبعاد عمليات الشــــراء اخلاضــــعة لقواعد االحتاد األورويب ملدة مخســــة أعوام مبوجب أ
ـــتبعادهم ملدة ثالثة  ـــل األموال، وما إىل ذلك) وميكن اس ـــو أو غس ـــبقة بالرش اإللزامي (اإلدانة املس
أعوام مبوجب أســس االســتبعاد التقديري (وجود تضــارب يف املصــاحل ال ميكن إصــالحه، أو ســوء 

  السلوك املهين اخلطري، وما إىل ذلك).
دين تقدمي شكاوى أو طعون لدى السلطات املتعاقدة مباشرة أو عن طريق إدارة مراجعة وجيوز للمورِّ

املشتريات العمومية مبكتب جملس الوزراء، غري أن دور اإلدارة يقتصر على اإلجابة عن االستفسارات 
مراجعة  املتعلقة مبشـــــتريات حمددة يف إنكلترا. وُتدير اإلدارات املحلية املفوضـــــة إدارات مماثلة إلدارة

مراجعة املشتريات املتعلقة بالسلطات املتعاقدة يف تلك املناطق. وُتعرف من أجل املشتريات العمومية 
"، وباسم مكتب تعليقات املوردين SPoE" األحاديةهذه اإلدارة يف اسكتلندا باسم جهة االستفسار 

"SFSِّإجناز اإلنشاءات صادر عن دائرة دين ال" يف ويلز، بينما ُتنظم هذه العملية من خالل ميثاق املور
  يف أيرلندا الشمالية. وميكن أيضًا تقدمي شكاوى إىل املفوضية األوروبية. (CPD)واملشتريات 

وباإلضافة إىل الدورات التدريبية السنوية على مكافحة االحتيال والرشو والفساد املقدمة للموظفني 
يف تضــارب املصــاحل مبا  تشــملشــادات داخلية لدى اإلدارات احلكومية املختلفة إرفإن العموميني، 

  املشتريات. وكذلك ما خيص موظفيعمليات اإلعالن عن املصاحل  ذلك
تنســيق وختطيط ميزانية اململكة املتحدة عن ســؤولية امل (HMF)وتتوىل وزارة خزانة صــاحبة اجلاللة 

للتشــاور مع اجلمهور  هذه اجلهود على برنامج مكثف تشــتملالبيان املايل للمملكة. وقد إعداد أو 
وأصـــــحاب املصـــــلحة الرئيســـــيني. وُيعرض البيان املايل على الربملان كل خريف للمناقشـــــة العام 

سنوية جممعة ومدققة تغطي  شر تقارير وحسابات  والتمحيص. وجيب على كيانات القطاع العام ن
ايل نفقات ومصروفات السنة املالية. وُيعد أيضًا بيان العرض الربملاين، وهو بيان يوضح إمجُمجمل 

  جمموعات الوزارات مقارنًة حبدود اإلنفاق السنوية.
الصادر عن وزارة خزانة صاحبة  (FReM)بدليل إعداد التقارير املالية  املبلِّغةوجيب أن تلتزم الكيانات 

  املراقب املايل واملراجع العام للحسابات. عمومًاعند إعداد بياناهتا املالية اليت ُيراجعها  ، وذلكاجلاللة
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سبة يتوىل  سؤول حما زاهة االنتظام والنعن سؤولية املوجيب أن يكون لكل جهة حكومية مركزية م
إجراء عمليات  العموميةاملايل للجهة ومعامالهتا. وينبغي للجهات  وقفللم ةالدقيق اتواحلســــــاب

  وأدائها.الرقابية ا ضوابطهللحسابات من أجل تدقيق داخلية وخارجية 
ترتيبات حوكمة تتضمن استراتيجيات مناسبة  املبلِّغةوباإلضافة إىل ذلك، لكل كيان من الكيانات 

الرقابة على إلدارة األصـــــول واملخاطر. ويف حال عدم التزام الكيان احلكومي املركزي بضـــــوابط 
د يتأثر رأي مراجع احلسابات وفقًا فقامليزانية، ومتطلبات التقارير املالية، وإجراءات إدارة املخاطر، 

الربملان، وقد ُيطلب من الكيان اختاذ اإلجراءات التصــــحيحية الالزمة. وُيجيز القســــم  ويبلِّغلذلك 
لوزارة خزانة صـــاحبة اجلاللة توجيه  ٢٠٠٠اخلامس من قانون املوارد واحلســـابات احلكومية لعام 

شأن كيفية إعداد التقارير واحلسابات سنوية، وضمان أن تقدم رؤية حقيقية وعادلة،  اإلدارات ب ال
وتتوافق مع املعايري املحاســبية وتوجيهات وزارة اخلزانة. ويتضــمن ذلك مطالبة مســؤويل املحاســبة 

  بضمان مسك سجالت حماسبية مناسبة. العموميةالذين ُيديرون األموال 
    

    )١٣و ١٠مشاركة اجملتمع (املادتان  ؛إبالغ الناس    
يســمح قانون حرية املعلومات ألي شــخص طلب االطالع على املعلومات املســجلة اليت حتتفظ هبا 

ـــؤون اإلعالم املســـتقل، وهو  القانون مكتُبمبوجب هذا ســـس . وقد ُأالعموميةاهليئات  مفوض ش
ومحاية  من أجل املصــلحة العموميةاحلصــول على املعلومات يف قوق احلمكتب مســؤول عن تعزيز 

أهنا غري ملزمة بذلك، فرقًا مع ، العموميةانات األفراد. وقد خصــصــت معظم اهليئات خصــوصــية بي
  وضمان حرية املعلومات. اجلمهور العاممسؤولة عن إبالغ 

 العمومية املعنيةوعند تقدمي طلب إفصــــــاح مبوجب قانون حرية املعلومات، جيب أن تؤكد اهليئة 
شاء معلومات إذا كانت املعلومات حمفوظة لديها أم ال، م ما ا مل يؤد ذلك التأكيد أو الرفض إىل إف

. وإذا كانت املعلومات حمفوظة لدى اهليئة، فيجب تقدميها من ذلك اإلعفاءصـــدور حممية بشـــرط 
م الطلب، ما مل تنطبق إعفاءات اإلفشــــــاء، وبعض اإلعفاءات مطلقة، ولكن معظمها مقيد إىل مقدِّ

القرارات الصــادرة، أوًال داخليًا أمام  يفوميكن الطعن  .العموميةوخيضــع الختبار موازنة املصــلحة 
ــــؤون اإلعالم. وحيق ملقدِّ العموميةاهليئة  مي الطلبات واهليئات املختصــــة، مث أمام مكتب مفوض ش

لدرجة األوىل.  يفالطعن  العمومية حماكم ا باللجوء إىل  ــــــؤون اإلعالم  قرارات مكتب مفوض ش
أمام حمكمة إدارية عليا وحمكمة االســـتئناف وبعد ذلك أمام قرارات هذه املحاكم  يفوميكن الطعن 

املحكمة العليا. واململكة املتحدة عضــــو مؤســــس يف شــــراكة احلكومة املفتوحة، وتعكف اململكة 
املتحدة حاليًا على تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة، اليت ُوضــــــعت بالتعاون مع املجتمع املدين، 

تيجية حكومية مشــتركة ملكافحة الفســاد، وحتســني احلصــول على وتتضــمن التزامات بإعداد اســترا
، والتقنية واالبتكار. وخيضـــع تنفيذ خطة العمل العموميةاملعلومات، واملشـــاركة املدنية، واملســـاءلة 

سنوية  شأن من خالل االجتماعات ربع ال الوطنية للمتابعة والتدقيق وتصدر تقارير دورية يف هذا ال
جمموعة  ومي وممثلي املجتمع املدين. وعقب كل اجتماع معين بالتنفيذ، ُتعّدلقيادات االلتزام احلك

ر مع حماضــر كل اجتماع على موقع شــبكة نشَــ وُت ،من تقارير املســتجدات املوجزة حول كل التزام
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احلكومة املفتوحة. وفضــًال عما ســبق، يتناول تقرير التقييم الذايت الصــادر يف منتصــف املدة التقدم 
  ذا الشأن.املحرز يف ه

الوصــول إىل البيانات العام كما تنشــر اململكة املتحدة بانتظام البيانات املفتوحة اليت تتيح للجمهور 
جمموعة  ٤٠ ٠٠٠أصـــدرت اململكة املتحدة أكثر من قد اليت ميكن أن تســـاعد يف منع الفســـاد. و

  .https://data.gov.ukالتايل الشبكي فتوحة، وهي متوافرة على الرابط املبيانات من البيانات 
لإلبالغ عن الفساد مبا يف ذلك جهاز الشرطة،  العام وهناك العديد من السبل املتاحة أمام اجلمهور

اجلرائم، ومكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية، ووحدة مكافحة الفساد  وبرامج املعنيني بوقف
  الدولية التابعة للجهاز الوطين املعين مبكافحة اجلرمية.

    
    )١٢القطاع اخلاص (املادة     

اعتمدت اململكة املتحدة عددًا من التدابري التشـــريعية والســـياســـية ملنع الفســـاد يف القطاع اخلاص. 
ز معايري حوكمة الشـــركات، وُتحفز الشـــركات ُتعد بانتظام إرشـــادات ذات صـــلة، وُتعّزهنا أكما 

تعاون بني القطاع اخلاص وأجهزة العلى على وضـــع تدابري داخلية مناســـبة ملنع الفســـاد، وُتشـــجع 
  وما إىل ذلك. ،إنفاذ القانون

ــــــلوك املايل لِزوُت مجيع الشــــــركات اخلاضــــــعة للتنظيم مبوجب قانون اخلدمات  (FCA)م هيئة الس
مبزاولة أعماهلا برتاهة (املبدأ األول من مبادئ الشـــركات الصـــادرة عن  (FSMA) واألســـواق املالية

ــــلوك املايل)، وتطبيق ــــبة إلدارة املخاطر (املبدأ  هيئة الس )، وإدارة تضــــارب املصــــاحل ٣نظم مناس
فعالة للتصــدي رقابية ظم وضــوابط (املبدأ الثامن). ويتعني على الشــركات أيضــًا وضــع ُن بإنصــاف
. الرقابية وضمان استمرار االلتزام هبذه النظم والضوابط ،استغالهلا يف ارتكاب جرائم مالية ملخاطر

وعلى حنو مماثل، جيب أن تلتزم الشــــركات املدرجة مبدونة حوكمة الشــــركات، وأن تضــــع نظمًا 
  التقارير املؤسسية، والرقابة املالية، وتدقيق احلسابات. وأن ُتعىن برفعلإلدارة، 

وحتتفظ هيئة الســــلوك املايل بســــجل للخدمات املالية العمومية، ويضــــم هذا الســــجل ســــجالت 
. ويتعني على تتوىل اهليئة التنظيم الرقايب ألعماهلم وإصدار التصاريح هلم، الذين بالشركات واألفراد

الشركات اإلفصاح عن األشخاص الذين يسيطرون أو يؤثرون على أعماهلا. ويلزم احلصول على 
  .الرقايب موافقة هيئة السلوك املايل قبل أن ُيصبح شخصًا مراقبًا ماليًا لشركة خاضعة للتنظيم

واملادة  ٢٥-٢٣جنائية (على سبيل املثال، املواد  جزاءاتنون اخلدمات واألسواق املالية ويفرض قا
) على عدم االمتثال للقواعد املذكورة أعاله. ألف ٢٠٦و ٢٠٦إدارية (املادتان  وجزاءات) ١٩١

وجيوز هليئة السـلوك املايل أيضـًا اختاذ إجراءات ضـد أي شـركة يكون لديها نظم وضـوابط قاصـرة 
  أو فساد أم ال. رشوةفحة الرشو والفساد بغض النظر عما إذا كانت هناك حاالت ملكا

خماطر وسياسات مسؤويل بشأن ، دأبت هيئة السلوك املايل على عقد وإدارة ملتقى ٢٠١٠ومنذ عام 
ضل املمارسات يف إدارة اإلبالغ عن جرائم غسل األموال، يتناول موضوعات خمتلفة تشمل تبادل أف

عقد هيئة الســلوك املايل أيضــًا مؤمترات متنوعة حول مكافحة الفســاد أو تشــارك يف هذه املخاطر. وت
  املؤمترات بصفتها ضيفًا متحدثًا، فضًال عن تنظيمها حلقات دراسية عرب شبكة اإلنترنت.
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املسؤولية الصارمة للشركات عن الفشل يف منع الرشو مبوجب القسم السابع من قانون  وإن تبعة
الشــركات على تقييم خماطر الرشــو وتطبيق تدابري متناســبة للحد حتفز  ٢٠١٠لعام  مكافحة الرشــو

حول تنفيذ نظم مكافحة الرشـــو اليت توجيهية نشـــرت احلكومة إرشـــادات قد من هذه املخاطر. و
  تتناسب مع حجم وهيكل الشركات املختلفة ودرجة خماطر الرشوة.

صبهم إعادة تعيني وفيما يتعلق بالقيود املفروضة على  ، العموميةاملوظفني العموميني بعد تركهم منا
  أعاله.املشار إليها  ٧انظر املعلومات الواردة مبوجب املادة 

وُيحدد قانون الشـــركات اإلطار املحاســـيب العام، بينما يضـــع جملس اإلبالغ املايل املعايري املحاســـبية 
من القانون على كل شـــركة التزامًا مبســـك  ١٥من اجلزء  ٢مبوجب هذا القانون. ويفرض الفصـــل 

سجالت حماسبية وافية، وحيدد مكان ومدة االحتفاظ هبذه السجالت (ثالثة أعوام للشركات العامة، 
). وجيب على مجيع الشـــركات املحدودة يف اململكة ٣٨٨وســـتة أعوام للشـــركات اخلاصـــة، املادة 

املمنوح  املراجعة احلسابيةخلاضعة لإلعفاء من ، باستثناء الشركات اةمراجعاملتحدة أن تعد حسابات 
  أن تنشر هذه احلسابات يف سجل مكتب شؤون الشركات.عليها للشركات الصغرية، و

ــــــبة من خالل اإلطار القانوين معايري وُتطبق  ــــــابات واملكّوملراجعة جودة املحاس ن من قانون احلس
احلســابات من الدول الثالثة ومراجعي  احلســابات القانونينيالتنظيمية ملراجعي لوائح الالشــركات، و

عام  ية للوائح ال، و٢٠١٦ل عام التنظيم فآت  ٢٠٠٨لشــــــركات ل مراجعي (اإلفصـــــــاح عن مكا
  احلسابات واتفاقيات احلد من املسؤولية).

) وقانون ضريبة ٥٥(املادة  ٢٠٠٥وحيظر قانون ضريبة الدخل (التجارة واإليرادات األخرى) لعام 
) أن ُتقتطع من ضـــريبة الدخل أو ضـــريبة الشـــركات، على ١٣٠٤ملادة (ا ٢٠٠٩الشـــركات لعام 

الســــواء، أي مبالغ ُتشــــكل جرمية جنائية، مبا يف ذلك املبالغ املدفوعة خارج اململكة املتحدة واليت 
  حال دفعها يف اململكة املتحدة.يف كانت لُتشكل جرمية جنائية 

    
    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

وإشــرايف شــامل ملكافحة غســل األموال. وعلى وجه اخلصــوص،  رقايب ماململكة املتحدة نظالدى 
اشــتراطات العناية الواجبة جتاه الزبائن  ٢٠١٧كافحة غســل األموال لعام التنظيمية مللوائح التفرض 
املعّينة ) مبا يضــمن قيام املؤســســات املالية واملؤســســات واملهن غري املالية ٣-١، الفصــول ٣(اجلزء 

اشـــتراطات مســـك التنظيمية ، كما تفرض هذه اللوائح هلا بتحديد هوية زبائنها واملالكني املنتفعني
  ).٤٠السجالت (املادة 

ومبوجب قانون اخلدمات واألســـواق املالية، جيب أن خيضـــع مجيع األفراد والشـــركات اليت متارس 
لتحقق من من أجل االســـلوك املايل وإشـــرافها يف اململكة املتحدة لرقابة هيئة  ًارقابينشـــاطًا منظمًا 

ـــراف جهات تنظيمية  ـــلوك املايل. وخيضـــع األشـــخاص اُملعفون إلش رقابية االمتثال لدليل هيئة الس
، ومع ذلك يصنفون باعتبارهم "أشخاصًا ذوي صلة" الرقايب قانونية أخرى أو هيئات ذاتية التنظيم

 3.2.6Rة . وتشـــــترط املاد(MLRs) ل األموالكافحة غســـــالتنظيمية مللوائح الوخيضـــــعون لقواعد 
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(SYSC)  6.1.1واملادةR (SYSC)  فعالة رقابية نظم وضوابط  تعهُّدمن الدليل على الشركات وضع
  ملنع خماطر غسل األموال.

ــــــكال غســـــــل ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٧(املواد  ٢٠٠٢وُيجرم قانون عائدات اجلرمية لعام  ) مجيع أش
بإبالغ اجلهاز الوطين املعين مبكافحة الرقايب اخلاضــــــع للتنظيم عدم قيام القطاع كذلك األموال، و

اجلرمية عن أي اشتباه يف جرمية غسل أموال، أو معرفة جبرمية غسل أموال يرتكبها شخص آخر، أو 
ــــــتباه يف جرمية غســــــل أموال (املادتان  ــــــس معقولة للمعرفة أو لالش  ٣٣٠عندما تكون هناك أس

على أبضــــًا املســــؤولية اجلنائية تبعة ُتفرض ف، الرقايب للتنظيمخارج القطاع اخلاضــــع أما ). ٣٣١و
جرمية غســل أموال أو وقوع عدم اإلبالغ عن املعرفة بوذلك من جراء املعينني املوظفني املســؤولني 

  ).٣٣٢(املادة يف ذلك االشتباه 
بشـــأن  (NRA)الشـــامل الثاين للمخاطر الوطين ، نشـــرت اململكة املتحدة تقييمها ٢٠١٧ويف عام 

مته مرة أخرى فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية. وأكملت غســـــل األموال/متويل اإلرهاب، وقّي
اململكة املتحدة مؤخرًا اجلولة الرابعة من تقييمها املتبادل الذي ُتجريه فرقة العمل املعنية باإلجراءات 

وُأدمج التوجيه الرابع ملكافحة  )١(.٢٠١٨ديســــمرب /املالية، وُنشــــر التقرير النهائي يف كانون األول
قانون عائدات التنظيمية للوائح الغســــــل األموال يف أجزاء خمتلفة من قوانني اململكة املتحدة مثل 

  مكافحة متويل اإلرهاب./مكافحة غسل األموالالتنظيمية بشأن لوائح الاجلرمية، و
ـــــجًال مركزيًا مفتوحًا للجمهور ٢٠١٦ هيوني/ومنذ حزيران العام ، أنشـــــأت اململكة املتحدة س

ملعلومات املالكني املنتفعني للشــــــركات، ويضــــــم الســــــجل معلومات حول املالكني الفعليني 
املتوّخى تنشــئ التشــريعات وف واملســيطرين على الكيانات املؤســســية يف اململكة املتحدة. وســ

أراضي أو ترغب يف لك تللكيانات اخلارجية اليت مت ٢٠٢١م سجًال عامًا جديدًا يف عا صدورها
  يف اململكة املتحدة.شراء أراٍض 

مي املشـــــرف الرئيســـــي على مقدِّفهي  (HMRC)هيئة صـــــاحبة اجلاللة لإليرادات واجلمارك أما و
مي خدمات حتويل النقود أو نقل األشياء العالية القيمة ("شركات اخلدمات املالية")، علمًا بأن مقدِّ

  اهليئة.هذه هذه اخلدمات ملزمون بالتسجيل لدى 
  ســـــــافرين الــذين حيملون أكثر من تقــدمي إعالنــات مكتوبــة من املوُتطبق اململكــة املتحــدة نظــام 

ممق لوائح طّبلكن ال ُت ؛وروي ١٠ ٠٠٠ ية  خل االحتاد األورويب. لة اثتنظيم على حركة النقود دا
حة قُطبقد و ية ت الالئ يةالتنظيم حة ال( EU 1889/2005 األوروب ية لالئ ية لضــــــوابط التنظيم قاب الر

راقبــة األموال (العقوبــات) لعــام ملالتنظيميــة الئحــة المبوجــب  ٢٠٠٧ هيونيــالنقــديــة) يف حزيران/
٢٠٠٧ )SI 2007/1509.(  
بتقــدمي معلومــات حمــددة عنــد حتويــل النقود النقود مي خــدمــات دفع م اململكــة املتحــدة مقــدِّوُتلِز

تحويل النقود)، التنظيمية لالئحة ال( EU 2015/847(االحتاد األورويب) التنظيمية مبوجب الالئحة 
حدة يف  كة املت يذ يف اململ ي ٢٦اليت دخلت حيز التنف حة هذه ق . وُتطب٢٠١٧َّ هحزيران/يون الالئ

كافحة غســــــل ملالتنظيمية لوائح المبوجب  ٢٠١٧ هونييف اململكة املتحدة منذ حزيران/يالتنظيمية 
__________ 

  )١(  www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-united-kingdom-2018.html.  
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   ٢٠١٧اجلهــة الــدافعــة) لعــام عن األموال ومكــافحــة متويــل اإلرهــاب وحتويــل النقود (معلومــات 
)SI 2017 No 692.(  

ــــــلوك املايل بواجب عام يقتضــــــي تعاوهنا مع اهليئات املناظرة يف اململكة املتحدة  وتلتزم هيئة الس
ملادة  ية (ا ملال ما يتعلق مبنع أو كشــــــف اجلرائم ا خلدمات  ألف ٣٥٤وخارجها أو في قانون ا من 

 ١٧٢-١٧١و ١٦٥و  ١٦٩املواد (مبوجب بالصــالحية لة واهليئة خموَّ (FSMA)واألســواق املالية)، 
ملمارسة الضغوط الالزمة للحصول على املعلومات  (FSMA)) من قانون اخلدمات واألسواق املالية

يف اخلارج. وُيجيز قانون اخلدمات واألســــواق التنظيم الرقايب مســــاعدة جهات من أجل والوثائق 
ملساعدة أو املالية (بصيغته املعدلة) هليئة السلوك املايل اإلفصاح عن معلومات سرية استجابًة لطلب ا

  بشكل استباقي، عقب استيفاء بعض املتطلبات اخلاصة.
ــــــاعدة مبوجب االتفاقيات الدولية، وتشــــــريعات االحتاد األورويب، ومذكرات  وُتقدم طلبات املس
التفاهم الثنائية، ومعاهدات املســـــــاعدة القانونية املتبادلة، وكذلك من خالل جمموعة إيغمونت 

وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ القانون (اليوروبول)، لوحدات االســتخبارات املالية و
  ومنظمة الشرطة اجلنائية الدولية (اإلنتربول) وشبكات استرداد املوجودات الدولية.

ــــــبكات وترتيبات إنفاذ القانون ــــــتراتيجي املعين  ،وتوجد جمموعة متنوعة من ش مثل املجلس االس
صادية، وجملس الت شتركة باجلرائم االقت صادية، وفرقة العمل االستخبارية امل نفيذ املعين باجلرائم االقت

ملكافحة غســـــل األموال، وفريق اخلرباء التابع هلا املعين بالرشـــــو والفســـــاد، واملجموعة احلكومية 
ب من العقوبات ، وجمموعة مكافحة التهرُّ(كروس هوايتهول) املشـــــتركة املعنية مبكافحة الفســـــاد

فســـاد، وتقارير جلنة األنشـــطة املشـــبوهة التابعة للجهاز الوطين املعين مبكافحة ومكافحة الرشـــو وال
. وتضــطلع األجنبية الِرشــاومركز تبادل املعلومات عن اجلرمية، وجلنة االعتمادات املالية املشــتركة، 

 هيئة الســــــلوك املايل أيضــــــًا بدور حموري يف دعم تبادل املعلومات بني أجهزة إنفاذ القانون، حمليًا
وخارجيًا (شبكة معلومات اجلرائم االقتصادية) وبني الشركات وأجهزة إنفاذ القانون (فرقة العمل 

  االستخبارية املشتركة ملكافحة غسل األموال).
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٢  
األقاليم  اجلهود املســتمرة اليت تبذهلا اململكة املتحدة من أجل توســيع نطاق االتفاقية لتشــمل  •  

  اخلارجية، حسب مقتضى احلال.
مبا يف ذلك  ،أنشــــــطة مكافحة الفســــــاديف تنســــــيق الواحلوكمة من أجل الُبىن التنظيمية   •  

مكافحة الفساد التابع واملسؤول الرئيسي عن مناصرة االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، 
كافحة الفســــاد، ووحدة مكافحة لرئيس الوزراء، والفرقة املشــــتركة بني الوزارات املعنية مب

  الفساد املشتركة بني اجلهات احلكومية.
واســــعة من جانب منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلاص يف ختطيط وتطوير الشــــاركة امل  •  

املشـــاركة يف كما يتضـــح من  ،وتنفيذ الســـياســـات واملمارســـات الوطنية ملكافحة الفســـاد
  االستعراض. هذا
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مبا يف ذلك خطط توسيع نطاقها لتشمل الكيانات العمومية  املنتفعني تنفيذ سجالت املالكني  •  
  اخلارجية اليت متتلك عقارات يف اململكة املتحدة.

عمل اململكة املتحدة على ربط مكافحة الفســــــاد بالتنمية اخلارجية، ومشــــــاركتها الرائدة   •  
  والفاعلة يف مبادرات وبرامج مكافحة الفساد الدولية واإلقليمية.

    
    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٢  

  :خذ اململكة املتحدة اخلطوات التاليةُيوصى بأن تّت
ة لتهديدات الفســـــاد يســـــتجابة احلكوماالوحتديد أولويات  ،مواصـــــلة توفري املوارد الكافية  •  

  ))؛١( ٥(املادة الداخلية مبا يف ذلك تعزيز قاعدة أدلة خماطر الفساد  ،الداخلي
للفساد، واعتماد إجراءات إضافية بصفة خاصة ضة حتديد املناصب العمومية املعرَّالنظر يف   •  

  ) (ب))؛١( ٧الختيار وتدريب املوظفني العموميني الذين يشغلون هذه املناصب (املادة 
بشـــأن النظر يف تعديل القوانني االنتخابية عن طريق تنفيذ توصـــيات االســـتعراض املســـتقل   •  

عات املســــــموح هبا ملنع التربعات جمهولة ض أو إلغاء عتبات التّربتزوير االنتخابات، وخف
  ))؛٣( ٧املصدر (املادة 

السعي إىل تعزيز آلية حتليل املخاطر املحيطة بتضارب املصاحل والفساد من جانب أصحاب   •  
يف اســــــتنتاجات من قبُل ن ، على النحو املبّيتلك املخاطرواحلد من  الوظائف التنفيذية العليا

  مبا يف ذلك عن طريق: ،رةنة الربملانية املصّغاللج
شاء   °       تتسم بقدر أكرب من املركزية إلدارة تضارب املصاحل واإلبالغ إجرائية عملية إن

  عنها من جانب الوزراء وكبار املوظفني املدنيني؛
تعزيز تطبيق قواعد التعيني يف قطاعات األعمال واختصــاصــات وصــالحيات اللجنة   °      

  االستشارية املعنية بالتعيني يف قطاعات األعمال؛
الوزراء، ومنحه لدى صاحل املمراجعة وتعزيز اختصاصات املستشار املستقل املعين ب  °      

  قدرًا أكرب من الصالحيات للتحقيق يف تضارب املصاحل والسلوك؛
اصــة توضــيح وتوســيع نطاق ما ُيعترب "مصــاحل ذات صــلة" يف إقرارات املصــاحل اخل  °      

ســجل مجاعات الضــغط االســتشــارية (املواد مدى مشول بالوزراء، وتوســيع نطاق و
  )).(ه)) ٢( ١٢) و٥( ٨) و٤(  ٧

  مواصلة اجلهود الرامية لتعزيز الكفاءة والشفافية يف املشتريات العمومية مبا يف ذلك عن طريق:  •  
وتوســـــيع أنواع ، Contracts Finder املوقع الشـــــبكي نشـــــر املزيد من البيانات على  °      

  البيانات اخلاضعة للنشر اإللزامي ومقدارها؛
التابعة ملكتب جملس الوزراء،  ،تعزيز نطاق عمل إدارة استعراض املشتريات العمومية  °      

وتدعيم اختصــاصــاهتا وصــالحياهتا من خالل تضــمني جمموعة أوســع من الكيانات 
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املشتريات فيما خيص  املتعاقدة، والسماح بتقدمي شكاوى بشأن إجراءات وعمليات
  أكثر من جمرد مشتريات حمددة؛

ضمان االستجابة يف الوقت املناسب لطلبات   •   صلة رصد تطبيق قانون حرية املعلومات ل موا
  (أ))؛ ١٠املعلومات (املادة 

ــــــلطات اململكة املتحدة متتلك القدرة على التعاون يف جمال غســــــل األموال مع  مع  •   أن س
يمية يف اخلارج وتســــتفيد من هذه القدرة، جيب عليها مواصــــلة الســــلطات واجلهات التنظ

 الوطيناالهتمام واملتابعة من أجل ضــمان كفاءة وفاعلية التواصــل والتعاون على الصــعيدين 
  د آليات العمل يف اململكة املتحدة.تعّقمن جّراء )، وذلك ١٤والدويل (املادة 

    
    الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  

    مالحظات على تنفيذ املواد قيد االستعراض  -١-٣  
  االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف  ؛التعاون اخلاص ؛احلكم العام    

    )٥٩و ٥٦و ٥١(املواد 
لدى اململكة املتحدة إطار قانوين وتنظيمي شــامل الســترداد املوجودات، وهي متارس تنســيقًا فعاًال 

  اون الدويل على استرداد املوجودات.بني الوكاالت يفضي إىل التع
املســــــاعدة القانونية املتبادلة مبوجب قانون مكافحة اجلرمية (التعاون ا رقابيم اململكة املتحدة وُتنّظ

(الطلبــات  ٢٠٠٥لعــام  (POCA)، وأمر قــانون عــائــدات اجلرميــة ٢٠٠٣لعــام  (CICA)الــدويل) 
الوفاء بالتزامات اململكة املتحدة مبوجب  ملســـــاعدة يفبغية اواألوامر اخلارجية)، الذي اســـــتحدث 

مبادئ توجيهية مفصلة للدول الطالبة للمساعدة  ٢٠١٥االتفاقية. ونشرت وزارة الداخلية يف عام 
  ).UKCA ، املبادئ التوجيهية للسلطة املركزية١٢القانونية املتبادلة (الطبعة 

اعدة القانونية املتبادلة الرمسية يف اململكة السلطة املركزية هي اهليئة املركزية لتلقي طلبات املسهذه و
تؤدي وحدة التعاون الدويل التابعة ملكتب التاج وظيفة مماثلة عندما فيف اســــــكتلندا، أما املتحدة. و

  تعترف الدولة الطالبة بالسلطة املركزية السكتلندا.
ــــــتنادًا إىل هذه االتفاقية من بلدان قد و ال تربطها هبا أي تلقت اململكة املتحدة عدة طلبات اس

بات الصـــــــادرة عن اململكة املتحدة حىت اآلن  يف حني أنمعاهدات،  إىل دول كانت مجيع الطل
  تربطها هبا معاهدات.

املوجودات يف تشــارك الوال تتضــمن القوانني الداخلية للمملكة املتحدة نصــوصــًا صــرحية فيما يتعلق ب
التنظيمية لوائح الاء يف االحتاد األورويب مبوجب باستثناء احلاالت اليت تشمل الدول األعض ،وإرجاعها

يانات (الربوتوكول رقم ل ية ومحاية الب لة اجلنائ عام ٣٦لعدا ، اليت (”CJDP Regulations“) ٢٠١٤) ل
املائة من املوجودات يف  ٥٠بنســبة مشــاركة بشــأن اقتضــاء لالحتاد األورويب، قرارين إطاريني نّفذت 

اململكة املتحدة دوريًا اتفاقات خاصــــة وتضــــع ورو أو أكثر. ي ١٠ ٠٠٠قيمتها اليت تبلغ املســــتردة 
  حباالت معينة فيما يتعلق بإرجاع املوجودات املصادرة.
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وميكن تبادل املعلومات تلقائيًا مع الدول األجنبية مبوجب تشـــــريعات اململكة املتحدة، أو املعاهدات 
الثنائية للمساعدة القانونية املتبادلة، أو عن طريق التعاون بني أجهزة الشرطة من خالل اجلهاز الوطين 

كة املتحدة. وتوفر املبادئ بوابة اإلنتربول للمملبوصــــــفه الذي يعمل  (NCA)املعين مبكافحة اجلرمية 
  .ة يف هذا الصددالالزماإلرشادات التوجيهية  ٢٠١٥التوجيهية للمساعدة القانونية املتبادلة لعام 

نفاذ القانون اســتفســارات مباشــرة من نظرياهتا األجنبية، ويف بعض عدة هيئات إلوميكن أن تتلقى 
اهليئات أو مذكرات التفاهم، وهذه  احلاالت ختضـــع هذه االســـتفســـارات التفاقات تبادل البيانات

 ، وهيئة صـــــــاحبة اجلاللة لإليرادات واجلمارك(NCA) هي: اجلهاز الوطين املعين مبكافحة اجلرمية
(HMRC) ، الشــرطة، ووحدة االســتخبارات املالية الربيطانيةودوائر (UKFIU) ومكاتب اســترداد ،

  املوجودات، ودائرة التأشريات واهلجرة الربيطانية.
    

  وحدة املعلومات االستخبارية املالية  ؛منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية    
    )٥٨و ٥٢(املادتان 

ـــاملة اململكة املتحدة آليات  لدى ضـــبط العائدات من ن ُتمّكللقوانني تشـــريعية وإدارية وإنفاذية ش
كافحة غســــل التنظيمية مللوائح المن  ٢٨املتأتية من الفســــاد وجتميدها ومصــــادرهتا. وحتدد املادة 

شمل:  ٢٠١٧األموال لعام  ستبانة تدابري احلرص الواجب مع الزبائن، اليت ت هوية الزبون والتحقق ا
ــــافية فيما  منها، وحتديد املالكني املنتفعني واختاذ خطوات معقولة للتحقق منهم، مع اختاذ تدابري إض

ية  قانون بات ال باريني أو الترتي ــــــخاص االعت ملادة نات األخرى للكياخيص األش لوائح المن  ٢٨(ا
كافحة غســـــــل األموال). وجيب تنفيذ تدابري احلرص الواجب مع الزبائن عندما يقوم ملالتنظيمية 

شــخص ذو صــلة (مبا يف ذلك مؤســســة مالية) بتأســيس عالقة جتارية، أو تنفيذ معامالت عرضــية 
يورو، أو  ٠٠٠  ١تتجاوز قيمتها  اليتتحويل النقود الالئحة التنظيمية لتصــــل إىل حتويل نقود وفق 

االشــتباه يف غســل األموال أو متويل اإلرهاب، أو الشــك يف صــحة أو كفاية الوثائق أو البيانات أو 
لوائح المن  ٢٧املعلومات اليت مت احلصــــول عليها مســــبقًا ألغراض حتديد اهلوية أو التحقق (املادة 

  كافحة غسل األموال).التنظيمية مل
 (EDD) الشــــــركات بتطبيق "احلرص الواجب املعزز"التنظيمية لوائح المن ) ١( ٣٣وتلزم املادة 

ــتبانة يف حاالت من بينها عند  (CDD)احلرص الواجب مع الزبائن تدابري باإلضــافة إىل  خماطر اس
، وعندما تقرر املؤسسة املالية أو إحدى املؤسسات متويل إرهابغسل أموال/شديدة يف احتمال 
(األشــــــخاص من كبار املســــــؤولني هو احلايل أو املحتمل الزبون أن املعّينة أو املهن غري املالية 

أو من املقربني هؤالء األشــــخاص أو أنه من أفراد أســــرة أحد املعّرضــــني ســــياســــيا للمخاطر) 
املتطلبات املحددة للشــــــركات اليت التنظيمية ائح لوالمن  ٣٥. وحتدد املادة هماملعروفني ألحد

  واملقربني منهم.هؤالء األشخاص تتعامل مع 
اجلرائم املالية يتضمن تفاصيل عن احلرص الواجب إرشاديا بشأن ونشرت هيئة السلوك املايل دليًال 

أخرى.  مع الزبائن، ومصـــدر ثروات وأموال كبار املســـؤولني واملقربني منهم، وقضـــايا مواضـــيعية
لتوعية ونصـــائح إرشـــادية األخرى تنبيهات واهليئات وُيصـــدر اجلهاز الوطين املعين مبكافحة اجلرمية 

وُتعد فرقة العمل االســــتخبارية املشــــتركة  ؛قطاع اخلدمات املالية بتهديدات معينة وأنواع املخاطر
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املالية الربيطانية)، أخرى (مبا يف ذلك وحدة االستخبارات أجهزة ملكافحة غسل األموال، من مجلة 
  مبثابة آلية لتبادل املعلومات االستخبارية بطريقة أكثر تكتيكية وحتديدًا مع القطاع املايل.

من دليل هيئة السلوك املايل مسألة مسك  (FCA’s SYSC) ٥-١-٩و  ٢٠-٢-٣وتتناول املادتان 
عرضية ملدة مخسة أعوام إذ جيب االحتفاظ بسجالت العالقات التجارية أو املعامالت ال ؛السجالت

كافحة التنظيمية مللوائح ال) من ٣( ٤٠من تاريخ املعاملة أو من تاريخ انتهاء العالقة التجارية (املادة 
  .(MLR) غسل األموال)

وجيب أن حتصل املؤسسات املالية واالئتمانية العاملة يف اململكة املتحدة على ترخيص هيئة التنظيم 
هيئة الســـــلوك املايل وهيئة التنظيم الرقايب من جانب لتنظيم لوختضـــــع  ،(PRA) االحترازيالرقايب 

ــــــواق املالية) ١٩االحترازي (املادة  ــــــيًا مع متطلبات (FSMA) من قانون اخلدمات واألس . ومتاش
وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، ُيحظر على  (4MLD)التوجيه الرابع ملكافحة غســـل األموال 

صورية (املادة هذه املؤسسات أن  صارف ال صرفية مع امل سلة م ستمر يف عالقة مرا  ٣٤تدخل أو ت
كافحة غسل األموال) أو مع مؤسسة مالية أو مؤسسة ائتمانية تسمح مل اللوائح التنظيمية) من ٢(

  كافحة غسل األموال).اللوائح التنظيمية مل) من ٣( ٣٤ملصارف صورية باستخدام حساباهتا (املادة 
ن الوزاري، ُيطلب من الوزراء عند التعيني اإلبالغ عن مصــــاحلهم ذات الصــــلة يف ومبوجب القانو

يف عضــــوية العدد من الفئات، وهي: مجيع املصــــاحل املالية (مبا يف ذلك أي مصــــاحل يف اخلارج)، و
جمالس اإلدارات وحصـــص املســـامهة يف الشـــركات، واالســـتثمار العقاري، والتعيينات العمومية، 

أو الشــــريك أو أفراد للقرين ة واملنظمات غري احلكومية، واملصــــاحل ذات الصــــلة واجلمعيات اخلريي
األمني الدائم وزير تزويد كل األســــــرة املقربني. وعند التعيني يف كل منصــــــب جديد، جيب على 

عن أي تغيريات يف مصـــــاحلهم إىل أن يبلغوا الوزراء على وبقائمة كاملة جبميع املصـــــاحل. للوزارة 
على أســـاس مســـتمر. وترد التفاصـــيل  ، وذلكالوزراء، ومن مث املســـتشـــار املســـتقلمكتب جملس 

  .من القانون ٧املتعلقة بالقانون الوزاري حتت املادة 
قة على املوظفني  عة املســــــتوى املنطب ية الشــــــروط واألحكام رفي ملدن قانون إدارة اخلدمة ا وحيدد 

مبني أعاله. وال يوجد اشــتراط حســبما هو العموميني مبا يف ذلك ما يتعلق باإلبالغ عن املصــاحل، 
  حمدد ُيلزم املوظفني العموميني باإلفصاح عن احلسابات األجنبية.

اجلهاز الوطين املعين ضــــمن وحدة مســــتقلة  (UKFIU)وحدة االســــتخبارات املالية الربيطانية  وُتعّد
تعميمها، وإجراء األنشطة املشبوهة وعن ، وهي مسؤولة عن تلقي تقارير (MCA) مبكافحة اجلرمية

شى مع التكليف القانوين للجهاز الوطين املعين مبكافحة اجلرمية. وحيق للموظفني  التحليالت مبا يتما
بيانات الوحدة يف وكاالت إنفاذ القانون الوصـــول املباشـــر إىل قاعدة يف منصـــب مالئم مدين املعَت

  مليون تقرير. ٢,٣ن أكثر محتتوي على ، اليت األنشطة املشبوهةاخلاصة بالتقارير عن 
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  آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل  ؛تدابري االسترداد املباشر للممتلكات    
    )٥٥و ٥٤و ٥٣التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد  ؛يف جمال املصادرة

 ٢٠٠٠لعام ) اجلزائية من قانون صــــالحيات املحاكم اجلنائية (إصــــدار األحكام ١٣٠ُتجيز املادة 
. اجلزائي للمحاكم إصــــــدار أوامر تعويض بعد اإلدانة اجلنائية ضــــــمن إجراءات إصــــــدار احلكم

األمر بدفع األموال اُملحصـــــلة صـــــالحية ل املحاكم أيضـــــًا ومبوجب قانون عائدات اجلرمية، ُتخوَّ
. األمرينمبلغ عجز املجرم عن دفع  تســــوية أمر تعويض، يف حالمن أجل مبوجب أمر املصــــادرة 

من قانون إصـــــدار  ١٤٨وُتجيز أوامر االســـــترداد إرجاع املمتلكات إىل مالكها الشـــــرعي (املادة 
). وميكن لدول أخرى أن ترفع دعاوى مدنية يف املحاكم املدنية يف ٢٠٠٠لعام اجلزائية األحكام 

  ، كما يتضح من األمثلة على هذه احلاالت.بوصفها خصوما عادينياململكة املتحدة، 
، ميكن االعتراف بأوامر املصـــادرة الصـــادرة عن املحاكم (POCA) انون عائدات اجلرميةومبوجب ق

بني الدول فيما األجنبية وإنفاذها يف اململكة املتحدة، مبا يف ذلك األوامر غري املســـــتندة إىل إدانة. و
لعام  (CJDP) اتالعدالة اجلنائية ومحاية البياناللوائح التنظيمية األعضاء يف االحتاد األورويب، تسمح 

باالعتراف املتبادل بأوامر املصــــادرة فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية. ويتناول قانون العدالة  ٢٠١٤
على حنو  ٢٠٠٥) لعام يف اخلارج(إنفاذ أوامر املصـــــــادرة  ١٩٩٠اجلنائية (التعاون الدويل) لعام 

  منفصل أدوات اجلرمية مبا يف ذلك الفساد.
ــــــترداد  ٤و ٣و ٢وجب األجزاء وتنص أحكام املصـــــــادرة مب من قانون عائدات اجلرمية على اس

مية  ية من أي جر تأت مية على من املوجودات امل ئدات اجلر عا قانون  حد أدىن. وينص  دون وجود 
لوفاء بأمر املصـــادرة الذي ُيلزم من أجل امصـــادرة املوجودات على أســـاس القيمة، أينما وجدت، 

  املحكمة. ُمرتكب اجلرم بدفع هذه القيمة إىل
من قانون عائدات  ٥ن لالســترداد غري املســتند إىل إدانة مبوجب اجلزء ااململكة املتحدة نظامولدى 

ندا)؛  ــــــكتل يا (اس ية العل ملدن يا أو املحكمة ا ــــــترداد املدين العيين يف املحكمة العل اجلرمية: (أ) االس
اإلجراءات املستعجلة للحسابات املصرفية النقدية واملوجودات املنقولة األخرى يف االسترداد   (ب)

  يف جرمية.الستخدامها املتأتية من جرمية أو املعدة 
مبرسوم ، بصيغته املعدلة ٢٠٠٥قانون عائدات اجلرمية (الطلبات واألوامر اخلارجية) لعام مرسوم ومينح 

، القــدرة على جتميــد ٢٠١٣خلــارجيــة) (التعــديــل) لعــام قــانون عــائــدات اجلرميــة (الطلبــات واألوامر ا
ـــترداد هنائي يف الدولة الطالبة.  املمتلكات يف احلاالت غري املســـتندة إىل إدانة قبل احلصـــول على أمر اس
وهناك اعتراف متبادل بأوامر التجميد يف القضايا اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، على 

لعدالة اجلنائية ومحاية البيانات اللوائح التنظيمية لليه يف قانون اململكة املتحدة مبوجب النحو املنصــوص ع
إنفاذ القانون الســـــترداد هيئات صـــــالحيات  ٢٠١٧. ويوســـــع قانون اجلرائم املالية لعام ٢٠١٤لعام 

  املربرة. غري ةالثرواخلاصة بوامر األاملوجودات اإلجرامية، واستحدث القانون أيضًا 
ــــــلطة املركزية) يف وتتعق ــــــتخبارات املالية الربيطانية) وحتقق (الس ب اململكة املتحدة (وحدة االس

تتمثل مهمتها األساسية يف تقدمي  ،العائدات واألدوات من خالل أفرقة خمصصة لتعقب املوجودات
املســـاعدة يف الوقت املناســـب للشـــركاء الدوليني الســـاعني الســـترداد املوجودات املنهوبة. ويوجد 
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احلاالت املســتندة إىل إدانة وغري املســتندة إىل بشــأن شــريع حمدد لتوفري صــالحيات التحقيق املايل ت
  جلميع طلبات التعقب الدولية. ًاواحد ًامركزإدانة. وتوفر وحدة االستخبارات املالية الربيطانية 

ساعد وحدة االستخبارات املالية الربيطانية املحققني يف تعقب وحتديد املمتلكا صبح وت ت اليت قد ت
على حنو أو جتميد أو حجز أو مصـــادرة الحق. كما تنشـــر الوحدة املعلومات تقييد خاضـــعة ألمر 

من تلقائي. ويعاجل فريق الوحدة الطلبات الواردة والصـــادرة للحصـــول على معلومات اســـتخبارية 
كامدن وشـــبكة  (ARO)تعقب املوجودات اإلجرامية من خالل مكتب اســـترداد املوجودات أجل 

  .(CARIN) املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات
قانون عائدات اجلرمية وتعديالته، ميكن لســــــلطات اململكة املتحدة اختاذ تدابري مرســــــوم ومبوجب 

مؤقتة للحفاظ على املوجودات حلني االنتهاء من إجراءات املصادرة الداخلية. وينص قانون اململكة 
ـــــاس بدء التحقيقات  ـــــتصـــــدار أمر تقييدي لتجميد املوجودات على أس املتحدة على أنه ميكن اس

ا يســــــمح باحلفاظ على املمتلكات قبل إلقاء القبض مملدولة ُمقدمة الطلب اخلارجي، اجلنائية يف ا
  على مرتكب اجلرم أو توجيه هتم جنائية إليه.

امللكية ومكتب مكافحة جرائم االحتيال اخلطرية مع الدول الطالبة العام وتتشــــــاور دائرة االدعاء 
التواصـــل مع الدول األعضـــاء يف االحتاد قبل رفع التدابري املؤقتة. ويوجد اشـــتراط صـــريح يقتضـــي 

). وتضــــــم ٢٠١٤لعدالة اجلنائية ومحاية البيانات لعام اللوائح التنظيمية لمن  ١٨األورويب (املادة 
وكاالت إنفاذ القانون يف اململكة املتحدة أقســـامًا خمتصـــة بعائدات اجلرمية، وهي مراكز متيز تتوىل 

 أدلة كافية يف غضــون األطر الزمنية املحددة. وتوظف التنســيق مع الســلطات الطالبة لضــمان تقدمي
الســلطة املركزية الربيطانية أيضــًا متخصــصــني يف اســترداد املوجودات لتقدمي املشــورة والتنســيق مع 

  السلطات الطالبة لألغراض نفسها.
صــدور أمر تقييدي، ميكن ألي شــخص متضــرر من األمر أن يتقدم بطلب إىل املحكمة  ويف حال

ــــــقــاطـه. وميكن تقــدمي هـذه الطلبــات يف أقـل من يومني إىل املـدعي العــام من أجـل  تغيريه أو إس
  املتحدة. للمملكة

    
    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     

دون احلاجة إىل اتفاقات من املوجودات يف تشارك اليف حني أن حكومة اململكة املتحدة من أنصار 
املوجودات مع كندا والكويت والواليات يف لتشـــــــارك لحمددة  رمسية، فإن لديها اتفاقات رمسية

املوجودات يف لتشـــارك لمعاهدات للمســـاعدة القانونية املتبادلة تتضـــمن أحكامًا كذلك املتحدة، و
تابعة للتاج. ويف حال  مع دول خمتلفة مبا يف ذلك األقاليم الربيطانية فيما وراء البحار واألقاليم ال

عائدات املوجودات املصـــادرة مع يف تشـــارك أن تجيوز للمملكة املتحدة  عدم وجود اتفاق رمسي،
  دول أخرى على أساس كل حالة على حدة.

، اتفق مكتب مكافحة جرائم ٢٠١٦يف قمة لندن ملكافحة الفســـــاد يف عام ُقدم وبناًء على مقترح 
يال اخلطرية ودائرة االدعاء  عام االحت امللكية واجلهاز الوطين املعين مبكافحة اجلرمية على جمموعة ال

ضحايا على تعويض المن مبادئ التعويضات من أجل وضع إطار لتحديد احلاالت اليت يكون فيها 
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التصرف بسرعة من أجل إرجاع األموال إىل الدول كذلك ، ومناسبااجلرمية االقتصادية يف اخلارج 
ين. ومبوجب هذه املبادئ، يلتزم كل من مكتب مكافحة أو الشــــركات أو األشــــخاص املتضــــرر
واجلهاز الوطين املعين مبكافحة اجلرمية بضــــمان  امللكيةالعام جرائم االحتيال اخلطرية ودائرة االدعاء 

عملية شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة لتقييم حالة التعويض أو استرداد املوجودات. وتوافق مجيع 
الضــحايا على حنو على لتعويض لاون فيما يبنها لتحديد الوســائل املناســبة اإلدارات أيضــًا على التع

  للجمهور عرب اإلنترنت.علنا حيد من خطر معاودة الفساد. ومبادئ التعويض متاحة 
احلكومة "بتطبيق هذه  ٢٠٢٢-٢٠١٧للفترة زم اســــتراتيجية اململكة املتحدة ملكافحة الفســــاد وتل

لصـــلة، ودعم الدول يف تنفيذ مبادئها اخلاصـــة، ومواصـــلة التوعية املبادئ على مجيع احلاالت ذات ا
الضـــــحايا يف اخلارج من يســـــتفيد أن وجوب على الصـــــعيد الدويل لتحقيق توافق يف اآلراء على 

  ).١٠-٦النتيجة اإلجيابية لقضايا الرشو والفساد" (
ــــــاعدة القانونية املتبادلة يف اململكحتديدا وتشــــــري  ة املتحدة إىل االلتزامات املبادئ التوجيهية للمس

القائمة مبوجب هذه االتفاقية يف القســــم اخلاص بالتصــــرف يف املوجودات. وجيري التصــــرف يف 
الثالث: (أ) إرجاع موجودات  ةالعمليات اإلجرائيواحدة من هذه مبقتضــــــى املوجودات املحققة 

لة املتلقية خمصـــومًا منها الدولة املســـروقة اليت تندرج حتت أحكام اتفاقية مكافحة الفســـاد إىل الدو
ـــــــارك النفقــات معقولــة؛ أو (ب) احلــاالت اليت ال تنــدرج حتــت أحكــام االتفــاقيــة، ميكن  يف تش

املوجودات مع اململكة املتحدة؛ وتسعى يف لتشارك لاملوجودات مع الدولة املتلقية إذا أبرمت اتفاقًا 
ضــــي املادة تثما كان ذلك ممكنًا (تقاملوجودات حييف لتشــــارك لاململكة املتحدة إىل إبرام اتفاقات 

املوجودات مناصــــفة يف احلاالت باملشــــاركة يف  JHA/2006/783من القرار اإلطاري للمجلس  ١٦
مة املوجودات  ها قي حال ١٠ ٠٠٠اليت تبلغ في ها)؛ أو (ج) يف  ما فوق فاق  يورو ف عدم وجود ات

أســـاس كل حالة على حدة. ويف ى املوجودات عليف تشـــارك الرمسي، تســـمح الترتيبات اإلدارية ب
املوجودات، حتتفظ اململكة املتحدة باملوجودات ويتم يف لتشـــــــارك لعدم وجود أي اتفاق  حال

  التصرف فيها وفقًا لقانوهنا الداخلي.
ياســـــــة لوُتوزع املمتلكات وفقًا  ــــــ عة يف لس عامة املتب على جمموعة متنوعة من املتحدة اململكة ال

الضــــــحايا، واحلد من اجلرمية، واملشــــــاريع املجتمعية، وإنفاذ على ض تعويالاألغراض، مبا يف ذلك 
ــــــترداد املوجودات. وقد نشــــــرت وزارة الداخلية البيانات احلوافز على القانون مبوجب خطة  اس

  .٢٠١٧اخلاصة بالتصرف يف املوجودات باستخدام قانون عائدات اجلرمية منذ عام 
الطلبات، مع االســـتثناءات املبينة يف املبادئ التوجيهية  وتتحمل اململكة املتحدة عادًة تكاليف تنفيذ

مع النفقات اليت تفضي األجهزة العملياتية ). وتتعامل ١٤املساعدة القانونية املتبادلة (صفحة بشأن 
إىل إرجاع املمتلكات املصـــادرة أو التصـــرف فيها على أســـاس كل حالة على حدة رهنًا باالتفاق 

  بني األطراف.
  

    رب الناجحة واملمارسات اجليدةالتجا  -٢-٣  
شارين متخصصني، بعضهم   •   سترداد املوجودات بنجاح، ُتعني اململكة املتحدة مست لتيسري ا

امللكية، يف الدول ذات العام موظفي اتصال قضائيني ومدعني عامني يف دائرة االدعاء بصفة 
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، وأوامر التوقيف املطلوبنيدعم املســـــــاعدة القانونية املتبادلة وتســــــليم من أجل األولوية 
  مستشارين للعدالة اجلنائية أو استرداد املوجودات.بصفة األوروبية، أو 

  شفافية إجراءات وممارسات استرداد املوجودات مبا يف ذلك التصرف يف املمتلكات.  •  
 الثروات غري املربرة،بشـــأن وامر ، ومنها مثال األأدوات وآليات لتعزيز اســـترداد املوجودات  •  

ــــــابات، وأوامر التقييد اإلنفاذ من لتمكني لعلى مســــــتوى دول العامل  ،وأوامر جتميد احلس
  ضد العائدات املتأتية من اجلرائم املرتكبة خارج اململكة املتحدة.للتدابري االقتصادي الفعال 

  
    التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

  ُيوصى بأن تتخذ اململكة املتحدة اخلطوات التالية:
وُتعد اخلطوات  ؛مواصــــلة اجلهود الرامية لتعزيز كفاءة عملية اإلبالغ عن األنشــــطة املشــــبوهة  •  

يف   مبا ،اجلاري اختاذها من قبل اللجنة القانونية بتكليف من وزارة الداخلية الســــــتعراض اإلطار
ذلك تطبيق الدفاع ضــــد هتم غســــل األموال لألشــــخاص الذين يقدمون تقارير عن األنشــــطة 

  ).٥٢مبوجب قانون عائدات اجلرمية، خطوات مهمة يف هذا االجتاه (املادة املشبوهة 
صــريح لإلفصــاح عن املصــاحل القائمة يف احلســابات األجنبية ضــمن اشــتراط النظر يف وضــع   •  

  )).٦( ٥٢املصاحل التجارية العامة (املادة خبصوص التزامات اإلفصاح املايل احلالية 
صلة   •   سترداد املوجودات لضمان تطبيقها على عمل آلبعناية لرصد الموا وجه ممكن أمت يات ا

  ).٥٥حلجز العائدات الداخلة إىل اململكة املتحدة ومصادرهتا وإرجاعها (املادة 
وهي بيلويك أوف غرينســــــي، و بيلويك أوف  ،تتعلق املرافق الواردة أدناه باألقاليم التابعة للتاجو

شمل برمودا إال يف ياالتفاقية لنطاق دد ميمل لكن . وجريزي، وجزيرة مان، وجزر فرجن الربيطانية
، وبالتايل مل تكن جزءًا من هذا االســتعراض. وللحصــول على مزيد من املعلومات، مبا ٢٠١٨عام 

ــــــات اجليدةاملواجهة يف ذلك معلومات عن التحديات  ، ُيرجى الرجوع إىل تقارير املتبعة واملمارس
ــــــتعراض املعنية هبذه الواليات ال ــــــتعراض القطري االس قضــــــائية، واليت ترد يف مالحق تقرير االس

  للمملكة املتحدة.
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  املرفق األول
  

  بيلويك أوف غرينسي    
  

  الفصل الثاين
ز استراتيجية مكافحة الفساد والرشو األجنبية، وإطار سياسة مكافحة الرشو والفساد املركَّتكوِّن 

غرينســي. وتتوىل جلنة مكافحة مقاطعة األســاســي ملنع الفســاد ومكافحته يف العامة إطار الســياســة 
سيق  ساد مهام الرقابة والتن شتركة عموماالرشو والف تقدم تقاريرها بالتابعية ، وهي جلنة حكومية م

. وتشـــمل (AML/CFT) مكافحة متويل اإلرهاباالســـتشـــارية ملكافحة غســـل األموال/اللجنة إىل 
شـعبة اجلرائم االقتصـادية التابعة جلهاز إنفاذ القانون (وتضـم هذه الشـعبة ية املعنالسـلطات األخرى 

املسؤول عن منع الفساد وكشفه، ووحدة االستخبارات املالية،  (FIS)فريق مكافحة اجلرائم املالية 
  .(FSC)والشرطة) وجلنة اخلدمات املالية

لعام  (PCL) م األول، قانون منع الفســادمنع الفســاد، يف املقاإىل وتشــمل التدابري التشــريعية الرامية 
، وقانون جلنة اخلدمات ٢٠٠٧، وقانون اإلفصـــــاح لعام ١٩٤٨، وقانون اإلصـــــالح لعام ٢٠٠٣

  .١٩٨٧املالية لعام 
بفاعلية يف املبادرات الدولية مبا يف ذلك جلنة اخلرباء املعنية بتقييم وهيئاهتا املعنية وتشـــارك غرينســـي 

، وشبكة كامدن املشتركة بني الوكاالت السترداد (MONEYVAL) التدابري مكافحة غسل األمو
، وجمموعــة إيغمونــت، وجمموعــة املشــــــرفني الــدوليني على املراكز املــاليــة، (CARIN) املوجودات

  والشبكة القضائية األوروبية، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، وغريها من اجلهات.
بني املوظفني العموميني. وباإلضـــافة إىل إرشـــادات املناســـبة ســـلوك معايري البتعزيز غرينســـي وتعىن 

مكافحة الرشـــو والفســـاد ألعضـــاء الربملان واملوظفني، هناك عدة مدونات لقواعد الســـلوك لفئات 
خمتلفة من املوظفني العموميني، وجيري وضــــع مدونة قواعد ســــلوك للعاملني يف اجلهاز القضــــائي. 

نية اإلعالن عن تضــــارب املصــــاحل، بينما جيب على أعضــــاء اهليئة وُيطلب من موظفي اخلدمة املد
لإلبالغ عن املخالفات، عامة وضعت أيضًا سياسة قد التشريعية اإلعالن عن مصاحلهم اخلاصة. و

  ولكن ال يوجد نظام لإلفصاح املايل. 
وإدارة املوارد، قواعد الربملان لإلدارة املالية ل ، وختضــــعواملشــــتريات العمومية يف غرينســــي المركزية

مدونة كذلك ذات الصـــلة، واملعيارية والشـــروط املشـــتريات، واألحكام العامة بشـــأن ســـياســـة الو
االختيار (مثل اختيار العقود ومنها أخالقيات االشـــــتراء اليت تضـــــع قواعد تنظم، مجلة أمور أخرى، 

سبة تنظم اعتماد امل ساء العقود. وتوجد قواعد وإجراءات منا يزانية، والرقابة الداخلية، واملوردين) وإر
  وإدارة املخاطر يف اهليئات العامة، وتدقيق احلسابات، واحلفاظ على نزاهة السجالت املالية.

الوصــــــول إىل املعلومات العامة ومدونة رقابيا كل من الســــــياســــــة العامة بشــــــأن تنظم كذلك و
إىل مبادئ افتراض اإلفصاح،  العامةاملمارسات اخلاصة هبا الوصول إىل املعلومات. وتستند السياسة 

  والنهج املؤسسي، وثقافة االنفتاح، والنشر االستباقي، واإلدارة الفعالة للسجالت.
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الذي حيدد متطلبات  ٢٠٠٧وتشــــــمل التدابري الوقائية يف القطاع اخلاص قانون الشــــــركات لعام 
الية وغري احلسابات، وتشريعات مكافحة غسل األموال للمؤسسات املومراجعة حفظ السجالت، 

قواعد حوكمة الشــــــركات الصــــــادرة عن جلنة اخلدمات املالية قواعد االمتثال وتقر مدونة املالية. 
سنوية إىل اللجنة. وُتصدر اللجنة مراجعة اخلدمات املالية، وُتلزمها بتقدمي حسابات ملنشآت أعمال 

ت التجارية اجليدة. وجرى أيضًا قواعد املمارسات، والقواعد والوثائق األخرى اليت حتدد املمارسا
والتشـــريعات  ٢٠١٧صـــياغة قانون املالكني املنتفعني من األشـــخاص االعتباريني (غرينســـي) لعام 

ألدرين، من مجلة تدابري أخرى. ويندرج إخفاق الشركات واملؤسسات يف منع جزيرة املقابلة له يف 
  الرشو ضمن اجلرائم العامة مبوجب قانون عائدات اجلرمية.

لوائح الملكافحة غســـل األموال مبوجب الرقايب لشـــركات واملهن املالية وغري املالية للنظام وختضـــع ا
. وتتوىل جلنة اخلدمات املالية ٢٠٠٨و ٢٠٠٧لعدالة اجلنائية (عائدات اجلرمية) لعامي لالتنظيمية 

ارات املالية وإنفاذه. وُتعد دائرة االستخبارات املالية وحدة االستخبللقواعد اإلشراف على االمتثال 
  يف غرينسي، وجيري حاليًا االنتهاء من تقييم وطين للمخاطر.

    
  الفصل اخلامس

يضــمن اإلطار القانوين واإلداري املعمول به يف غرينســي، على النحو املفصــل يف ســياســة اســترداد 
 ،متوافرةاملعلومات املتعلقة مبصــدر األموال ذات املنشــأ األجنيب تكون ، أن ٢٠١٤املوجودات لعام 

شاركة فيها وجيري إبالغها إىل دائرة االستخبارات املالية،  سلطات املحلية والدولية، ووامل أن مع ال
ــتخبارات املالية  يتبعها اختاذ إجراءات لتجميد األموال ومصــادرهتا وإرجاعها. وتضــطلع دائرة االس

ة املشبوهة، والنشر التلقائي األنشطعن تقارير المبسؤولية مجع وحتليل ونشر املعلومات الواردة عرب 
خبالف  ،املعلومات االســـتخبارية األخرىيف شـــاركة املري جتللمعلومات االســـتخبارية املالية. وقد 

تلقائيًا مع السلطات األخرى. وُتحظر "املصارف الصورية" وعالقة  ،املعلومات االستخبارية املالية
من قانون اإلشــراف على املصــارف (بيلويك  ٦املراســلة املصــرفية مع "املصــارف الصــورية" (املادة 

لعدالة اجلنائية (عائدات اجلرمية) لالتنظيمية لوائح ال)، ١( ٨؛ املادة ١٩٩٤أوف غرينســــــي)، لعام 
  ).٢٠٠٧(شركات اخلدمات املالية) (بيلويك أوف غرينسي)، لعام 

سماح  شاملة ملنع وكشف عمليات إحالة عائدات اجلرمية، وال بالتعاون وتبادل وتوجد آلية قانونية 
  املعلومات مبا يف ذلك التبادل التلقائي على الصعيدين املحلي والدويل.

وعدد من  ١٩٥٩االتفاقية األوروبية بشـــــــأن املســـــــاعدة القانونية املتبادلة لعام  نطاق امتدقد و
يرلندا آلعظمى واملعاهدات الثنائية للمســـاعدة القانونية املتبادلة املربمة بني اململكة املتحدة لربيطانيا ا

  شمل غرينسي.يالشمالية ل
وأوامر املصادرة األجنبية قابلة لإلنفاذ مباشرة مبجرد تسجيلها يف حمكمة غرينسي امللكية وفقًا لقانون 

. وجيوز للمحاكم أيضــــــًا ١٩٩٩، املعدل لقانون عائدات اجلرمية لعام ١٩٩٩العدالة اجلنائية لعام 
صاحل ضد اجلناة ل صدار أوامر تعويض  ضحايا اجلرمية ،الدول األجنبية إ مبوجب قانون  ،أو غريها من 

. وُتقبل طلبات املصادرة غري املستندة ١٩٩٠العدالة اجلنائية (التعويض) (بيلويك أوف غرينسي) لعام 
إىل إدانة من دول معينة. وجيوز إنفاذ أوامر التجميد أو احلجز إذا كانت اإلجراءات أو التحقيقات 
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لة قد أقيمت أو من املنتظر إقامتها يف الدولة الطالبة. وينشــر املدعي العام إرشــادات اجلنائية ذات الصــ
كل فريق خمصــص للتعاون توجيهية بشــأن  املســاعدة القانونية املتبادلة ملســاعدة الدول الطالبة. وقد شــُ

أســـاســـي على حنو الدويل واســـترداد املوجودات باعتباره مبادرة مشـــتركة إلنفاذ القانون مع التركيز 
  على كشف العائدات اإلجرامية ذات املنشأ األجنيب وجتميدها ومصادرهتا وإرجاعها.

وجيوز للدول األجنبية أن ترفع دعاوى مدنية يف حماكم غرينســي الســترداد املوجودات واالعتراف 
  للممتلكات يف إجراءات املصادرة الداخلية. بوصفها مالكة شرعيةهبا 

املوجودات املصــــــادرة إىل صــــــندوق املوجودات املحجوزة الذي يديره املدعي العام. قيمة وُتدفع 
شارك فيها وُتعاد املوجودات املصادرة أو جيري  سة املدعي الت سيا وفقًا لتقدير املدعي العام، ولكن 

  حيثما كان ذلك ممكنًا. ،إعطاء األولوية للمالكني الشرعيني للممتلكات والضحاياتنحو إىل العام 
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  املرفق الثاين
  

  جريزيبيلويك أوف     
  

  الفصل الثاين
على جمموعة من التدابري التشـــريعية والســـياســـية ملنع ومكافحة الفســـاد. وتشـــمل  جريزيتعتمد 

لعام  جريزيواليات ، وقانون ٢٠٠٦التشــريعات الرئيســية املتعلقة مبنع الفســاد قانون الفســاد لعام 
 (FOIL) ، وقـــانون حريـــة املعلومـــات٢٠٠٥لعـــام  (PFL)، وقـــانون املـــاليـــة العموميـــة ٢٠٠٥
  .٢٠١١ لعام
سة مكافحة الفساد  جريزي فريقتوىل يو سيا الستراتيجيات مكافحة اجلرمية املالية مسؤولية إعداد 

  مهام حمددة ملنع الفساد.عمومية وتنفيذها واإلشراف عليها، يف حني تتوىل عدة هيئات  جريزييف 
جريزي املختصـــة مع الدول األخرى واملنظمات الدولية واإلقليمية املعنية يف ؤســـســـات املوتتعاون 

  ق متنوعة بشأن قضايا منع الفساد.ائبطر
اإلطار  جريزيوباإلضافة إىل السياسة العامة ملكافحة االحتيال والفساد للموظفني العموميني، لدى 

ألخالقية واإلجراءات مبا يف ذلك مدونات قواعد الســلوك اليت حتدد املعايري ا ،الضــروري ذو الصــلة
شكاوى سة ، وكذلك الالتأديبية وال شأن سيا اإلبالغ عن املخالفات جلميع موظفي القطاع العامة ب

أيضًا مدونات سلوك للمسؤولني املنتخبني والوزراء ومساعدي الوزراء، والعاملني يف وتتوفر العام. 
ء ومســــاعدي الوزراء اإلبالغ عن اجلهاز القضــــائي. ويتعني على أعضــــاء الربملان املنتخبني والوزرا

  مصاحلهم اخلاصة.
والتوجيهات املالية اإللزامية ذات الصـــــلة الصـــــادرة عن  ٢٠٠٥وُينظم قانون املالية العمومية لعام 

املشــــــتريات العمومية، وإدارة املالية  ومنها ملة أمور أخرىجب وزارة اخلزانة واملوارد األمور املتعلقة
قانون املراقب املايل كما إن ت الداخلية، وحفظ الســـــجالت املالية. العمومية، ومراجعة احلســـــابا

  املراجعة اخلارجية للحسابات.ينظم رقابيا  ٢٠١٤واملراجع العام للحسابات لعام 
قانون حرية املعلومات حق الوصــــــول إىل املعلومات للجمهور عام؛ ومينح  ية  ال محا قانون  ويوفر 

كتب مفوض شــؤون املعلومات، بينما أنشــئ مكتب أمني األســاس القانوين مل ٢٠٠٥البيانات لعام 
  .٢٠١٤مظامل مبوجب قانون أمني املظامل للخدمات املالية لعام 

معايري حماســـبية تنص على عقوبات مدنية أو  جريزيطبقت  ،الفســـاد يف القطاع اخلاصبغية منع و
ــــــبة ورادعة لعدم االلتزام هبذه التدابري.  جريزيوأصـــــــدرت جلنة  إدارية أو جنائية فعالة ومتناس

للممارسات قواعد للخدمات املالية، مبوجب الصالحيات املنصوص عليها يف التشريعات، مدونات 
حتدد املبادئ واالشــتراطات التفصــيلية اليت جيب االلتزام هبا يف مزاولة نشــاط اخلدمات املالية مبا يف 

  ذلك اإلشعارات املطلوب تقدميها إىل اللجنة.
ــــــل األموال لعام ١٩٩٩ات اجلرمية لعام ويوفر قانون عائد ، وقانون ٢٠٠٨، وقانون مكافحة غس

وإشرافيًا ا له نظامًا رقابيًّالتنظيمية املصاحبة واللوائح  ٢٠٠٨عائدات اجلرمية (اهليئات الرقابية) لعام 



CAC/COSP/IRG/II/2/1/Add.4
 

28/33 V.19-01635 
 

، مع التركيز على متطلبات حتديد هوية الزبائن واملالكني املنتفعني ،شـــامًال ملكافحة غســـل األموال
للخدمات املالية هي اهليئة  جريزيوحفظ الســـــجالت، واإلبالغ عن املعامالت املشـــــبوهة. وجلنة 

  يف تقييم املخاطر الوطنية. جريزيالرقابية املشرفة على املؤسسات املالية. وقد شرعت 
  

  الفصل اخلامس
ــــــتخبارات املالية يف  ــــــؤولية مجع املعلومات الواردة عرب  جريزيتتوىل وحدة االس عن تقارير المس

األنشــطة املشــبوهة وحتليلها ونشــرها، وكذلك النشــر التلقائي للمعلومات االســتخبارية املالية. وقد 
جيري تبادل املعلومات االســـتخبارية األخرى خبالف املعلومات االســـتخبارية املالية تلقائيًا من قبل 

ية" وعالقة مكتب االســــتخبارات الشــــرطية من بني جهات أخرى. وُتحظر "املصــــارف الصــــور
) جريزي) من قانون األعمال املصــرفية (١( ١٠املراســلة املصــرفية مع "املصــارف الصــورية" (املادة 

  ).٢٠٠٨) لعام جريزيمكافحة غسل األموال ( مرسوم) من ١( ألف ٢٣دة ، واملا١٩٩١لعام 
املوافقة على نح آلية م ٢٠٠٨عائدات اجلرمية (إنفاذ أوامر املصــــادرة) لعام لالتنظيمية لوائح الوتوفر 

املوجودات وكذلك بشــأن التشــارك يف أوامر التقييد وتســجيل أوامر املصــادرة األجنبية وإنفاذها، 
الحقًا عند تلقي طلب للمساعدة من دولة أو إقليم خارجي. وجيوز تسجيل وإنفاذ أوامر املصادرة 

، ٢٠٠٧اون الدويل) لعام غري املســـــتندة إىل إدانة مبوجب قانون اســـــترداد املوجودات املدنية (التع
  املوجودات عند تلقي طلب ذي صلة.يف لتشارك لالذي يوفر آلية مماثلة 

املساعدة القانونية املتبادلة باللغات توجيهية بشأن وعالوًة على ذلك، ينشر املدعي العام إرشادات 
  دة وطريقة إرساهلا.حمتوى طلبات املساع ومنهااإلجنليزية والفرنسية والعربية اليت تتناول مجلة أمور 

وجيوز للدول األجنبية إقامة دعاوى مدنية يف املحكمة امللكية عن طريق تقدمي مذكرة وصــــــحيفة 
أو مبلكية هذه األموال اليت تكون قد اكتســــبت من خالل  جريزيدعوى ُتطالب حبق يف أموال يف 

ارتكاب جرمية. وجيوز للمحكمة امللكية أيضًا أن تأمر اجلناة بدفع تعويضات مبوجب قانون العدالة 
  .١٩٩٤اجلنائية (أوامر التعويض) لعام 

صندوق املوجودات املصادرة إىل صندوق مصادرة املوجودات املكتسبة من جرائم أو قيمة وُتدفع 
ــــــترداد املوجودات املدنية عدم وجود أي اتفاق  واملوارد. ويف حالالذي يديره وزير اخلزانة  ،اس

تشارك التقديرية كاملة يف مجيع احلاالت املتعلقة ببصالحية املوجودات، حيتفظ الوزير يف لتشارك ل
ــايف  ــة ب ــة املتعلق ــاقي ــذه االتف ــة هل ــام امللزم إلرجــاع اإللزامي املوجودات، وينظر الوزير يف األحك

  التقديرية يف احلاالت املناسبة.الصالحية للموجودات عند ممارسة 
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  املرفق الثالث
  

  جزيرة مان    
  

  الفصل الثاين
سياسة مكافحة الرشو ، ومنها مثال مكافحة الفسادعامة بشأن سياسات عدة اعتمدت جزيرة مان 

ــــــتراتيجية مكافحة اجلرائم املالية  وتنفذ هذه األخرية وتنســــــق عرب  ؛٢٠٢٠-٢٠١٧للفترة واس
املجلس االســتراتيجي ملكافحة اجلرائم املالية املشــترك بني األجهزة احلكومية. وتشــمل التشــريعات 

عام  ــــــو ل قانون مكافحة الرش بارزة األخرى  عام ٢٠١٣ال يال ل ، ٢٠١٧، وقانون مكافحة االحت
ــام  ــات لع ــة املعلوم ــانون حري ــة ، واللوائح ٢٠١٥وق ــة التنظيمي ــالي ــانون وحــدة امل ــة، وق احلكومي

، واملبادئ التوجيهية للمنظمات التجارية بشـــــأن قانون مكافحة ٢٠١٦االســـــتخبارات املالية لعام 
  الرشوة، ومدونة القوانني احلكومية.

ــــــارك جزيرة مان وهيئاهتا  مبا فيها اإلنتربول وجمموعة  ،منظمات إقليمية ودوليةعدة يف املعنية وتش
وجمموعة املشـــرفني الدوليني على املراكز املالية، وشـــبكة معلومات اجلرائم االقتصـــادية،  إيغمونت

ضريبية التابع ملنظمة التعاون والتنمية  شفافية وتبادل املعلومات لألغراض ال واملنتدى العاملي املعين بال
ل، وشـــبكة كامدن يف امليدان االقتصـــادي، وجلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة غســـل األموا

  املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات.
ــــــلوك املتوقعة من املوظفني توجيهية وتوفر مدونة القوانني احلكومية إرشــــــادات  حول معايري الس

قضــــايا تضــــارب وتشــــمل العموميني املنتخبني وغري املنتخبني مبن فيهم أعضــــاء الربملان والوزراء، 
 ٢٠١٥اخلدمة املدنية لعام التنظيمية بشــأن لوائح ال قريا، وما إىل ذلك. وتاملصــاحل أو اهلدايا أو املزا

معايري الســـلوك األخالقي ملوظفي اخلدمة املدنية. وتوجد أيضـــًا مدونة قواعد الســـلوك للعاملني يف 
مجيع تشــمل جزيرة مان اســتراتيجية ملكافحة االحتيال والرشــو والفســاد  ولدىاجلهاز القضــائي. 
لإلبالغ عن عامة نظمات العاملة يف احلكومة أو معها، كما ُوضــــعت ســــياســــة األشــــخاص أو امل

صة، مبا يف فئة املخالفات. وجيب على  صاح عن مصاحلهم اخلا سؤولني العموميني اإلف خمتارة من امل
  تؤدي إىل تضارب يف املصاحل.من شأهنا أن  ذلك املصاحل املالية، إذا كان
ـــتريات العمومية، وختضـــع  مركزيًا يفتطبق جزيرة مان هنجًا ال ـــة الإدارة املش ـــياس العامة بشـــأن س

املالية احلكومية. وتوجد قواعد التنظيمية الصـــادرة عن وزارة اخلزانة للوائح  ،املشـــتريات احلكومية
عتماد امليزانية الوطنية، ومراجعة احلسابات الداخلية الالرقايب الشامل لتنظيم لوإجراءات ذات صلة 
  .العموميةعلى نزاهة السجالت املالية  واخلارجية، واحلفاظ

يوفر  يف حني العام؛ حق الوصــــــول إىل املعلومات للجمهور (FOIA)ومينح قانون حرية املعلومات 
الرقايب لتنظيم لذات الصـــلة األســـاس القانوين التنظيمية واللوائح  ٢٠١٨قانون محاية البيانات لعام 

  ها.ءو استخدامها أو إفشا ذلك احلصول على املعلومات أمبا يف ،عاجلة املعلومات املتعلقة باألفرادمل
، ٢٠١٣ســــــنَّت جزيرة مان قانون مكافحة الرشــــــو لعام وبغية منع الفســــــاد يف القطاع اخلاص، 

مســؤولية صــارمة على الشــركات اليت ختفق يف منع ممارســة الفســاد من قبل تبعة ويفرض القانون 
وقانون الشركات  ١٩٣١األشخاص املرتبطني هبا. وعالوًة على ذلك، ينص قانون الشركات لعام 
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الشركات واملحاسبة املالية وإعداد إدارة حوكمة للشركات خبصوص على اشتراطات  ٢٠٠٦لعام 
  .٢٠١٧ضع قانون املالكني املنتفعني يف عام التقارير. وُو

مكافحة متويل /لتنظيمية املشــــرفة على مكافحة غســــل األموالهي اهليئة افهيئة اخلدمات املالية أما 
يف الرقايب اخلاضــــــعة للتنظيم ملنشــــــآت األعمال اإلرهاب عرب القطاع املايل بأكمله. ويرد تعريف 

(بصــــيغته املعدلة)، وقانون التأمني لعام  ٢٠٠٩لعام اخلاضــــعة للتنظيم الرقايب األنشــــطة مرســــوم 
املعينة (التســجيل منشــآت األعمال ، وقانون ٢٠٠٠عدية لعام ، وقانون االســتحقاقات التقا٢٠٠٨

 ٢٠١٥مكافحة متويل اإلرهاب لعام /. ويوفر قانون مكافحة غســــل األموال٢٠١٥والرقابة) لعام 
ــــــامًال لتقييم  الزبائن، وحتديد هوية الزبائن واملالكني املنتفعني، وحفظ اخلاصــــــة بخاطر املنظامًا ش

إلفصـــاح، واالمتثال. وأكملت جزيرة مان التقييم الوطين للمخاطر الســـجالت، وإعداد التقارير وا
. وعالوًة على ذلك، صـــــادق جملس الوزراء على اســـــتراتيجية حكومة جزيرة مان ٢٠١٥يف عام 

  .٢٠٢٠-٢٠١٧ملكافحة اجلرائم املالية 
  

  الفصل اخلامس
شامًال، يتكون يف املقام األو سيًا  سيا ل من قانون عائدات اجلرمية تعتمد جزيرة مان إطارًا قانونيًا و

(POCA)  حتديد عائدات مجيع اجلرائم وتقييدها مما ميّكن من وتشــــــريعاته الثانوية،  ٢٠٠٨لعام
ومصادرهتا، مبا يف ذلك جرائم الفساد. وقد جرى تشكيل فريق خمصص للتعاون الدويل واسترداد 

  طلبات املساعدة القانونية املتبادلة.تكليفه مبعاجلة مجيع مت مكتب املدعي العام، وضمن املوجودات 
 مرســـومأوامر داخلية مبوجب بوصـــفها وجيوز تســـجيل أوامر التقييد واملصـــادرة األجنبية وإنفاذها 

صادرة غري ٢٠٠٨(الطلبات واألوامر اخلارجية) لعام  (POCERO)عائدات اجلرمية  . وميكن إنفاذ امل
عائدات اجلرمية (الطلبات ومرسوم املستندة إىل إدانة مبوجب األحكام املدنية لقانون عائدات اجلرمية 

. وحيتمل رفض ٢٠١١عائدات اجلرمية (التحقيقات اخلارجية) لعام ومرســــوم واألوامر اخلارجية)، 
  بية بسبب ضآلة قيمة املوجودات حمل الطلب.الطلبات األجن

املســـــاعدة يف منع اجلرمية  ومنها ملة أمور،جب وُتعد وحدة االســـــتخبارات املالية هيئة قانونية ُمكلَّفة
شركاء املحليني والدوليني يف أعماهلا، وميكنها تلقائيًا، أو  شارك الوحدة بفاعلية مع ال وكشفها. وت

ـــــاد مع الدول األخرى. وميكن جلزيرة  بناًء على طلب، تبادل معلومات حول عائدات جرائم الفس
مان أن تتخذ تدابري اســـتباقية للحفاظ على املمتلكات حتســـبًا ألمر جتميد أو مصـــادرة أجنيب، وقد 
ســـبق هلا القيام بذلك. وُتحظر "املصـــارف الصـــورية" وعالقات املراســـلة املصـــرفية مع "املصـــارف 

  العامة هليئة اخلدمات املالية جبزيرة مان.الصورية" مبوجب سياسة الترخيص 
وجيوز للدول األجنبية اســترداد املوجودات مباشــرًة عن طريق إقامة دعاوى مدنية يف حماكم جزيرة 

  مىت استوفت املتطلبات القضائية واإلجرائية املحددة. ،مان
كليًا أو جزئيًا أو  وجيوز لوزارة اخلزانة، مىت رأت ذلك مناســـبًا، إرجاع املمتلكات املصـــادرة، إما

صادرة، إذا كان  شارك يف االسترداد أو امل شروط وأحكام أخرى، إىل الدولة الطالبة أو اإلقليم امل ب
من قانون عائدات  ٢٢٢املوجودات (املادة يف لتشــــــارك لهذا اإلرجاع مســــــموحًا به يف اتفاق 

املوجودات، ولكن ال توجد يف لتشارك لاجلرمية). ويطبق التعويض الكامل قبل النظر يف أي ترتيب 
  املوجودات يف الوقت احلاضر.يف لتشارك لاتفاقات رمسية 
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  املرفق الرابع
    

  جزر فرجن الربيطانية    
  

  الفصل الثاين
د ســياســات جزر فرجن الربيطانية ملنع الفســاد ومكافحته يف العديد من القوانني، وال ســيما ســَّ تتج

سوم  ستوري جلزر فرجن الربيطانية املر ، ٢٠٠٤، وقانون إدارة املالية العمومية لعام ٢٠٠٧لعام الد
  .٢٠٠٦، وقانون تسجيل املصاحل لعام ٢٠١١وقانون جلان اخلدمة لعام 

ـــــاد  ـــــاد يف جزر فرجن الربيطانية، وتتوزع مهام مكافحة الفس وال توجد حاليًا هيئة ملكافحة الفس
ئات فة من اهلي عة خمتل مة  ،على جممو خلد نة ا ثل جل يةم لة ، العموم كا ية، وو ملال خلدمات ا نة ا وجل

التحقيقات املالية، ومفوض الشــكاوى (أمني املظامل). وتشــارك جزر فرجن الربيطانية وأجهزهتا يف 
مبا يف ذلك فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية ملنطقة  ،الشــــبكات اإلقليمية والدولية ذات الصــــلة

نتربول، واملجلس الكــارييب إلنفــاذ القوانني ، وجمموعــة إيغمونــت، واإل(CFATF) البحر الكــارييب
، والشــــبكة املشــــتركة بني الوكاالت الســــترداد املوجودات يف منطقة البحر (CCLEC) اجلمركية
  .(ARIN-CARIB) الكارييب

وتشــمل تدابري منع الفســاد يف القطاع العام، على وجه اخلصــوص، قانون جلان اخلدمة، وتشــريعاته 
). ١٩٨٢لعام العمومية  ةالعامة للخدماملراســــيم اســــات اإلدارية (مثل، الفرعية، وعددًا من الســــي

سرهم، وفقًا  شريعية عن مصاحلهم املالية مبا يف ذلك مصاحل أفراد أ وجيب أن ُيعلن أعضاء اهليئة الت
لقانون تســــجيل املصــــاحل. ويتوقع من املســــؤولني العموميني اآلخرين إبالغ نائب احلاكم عن أي 

. وُيحدد القانون اجلنائي جرمية تضـــارب املصـــاحل، وُيلزم املوظفني العموميني تضـــارب يف املصـــاحل
اليت يعملون هبا. وميكن أيضـــًا تطبيق تدابري تأديبية العمومية باإلفصـــاح عن مصـــاحل معينة للهيئات 

والســياســات ذات الصــلة مبا يف ذلك تضــارب املصــاحل. وجيري حاليًا  التنظيمية على خمالفة اللوائح
، وســياســة اإلبالغ العمومية ةالســلوك الوزاري، ومشــروع قانون إدارة اخلدمقواعد مدونة  صــياغة

عن املخالفات. وقد وضــعت وزارة املوارد البشــرية (مكتب نائب املحافظ) ســياســة املظامل. ومع 
  ذلك، ال يوجد إطار قانوين حلماية املبلغني عن املخالفات.

لعام  (PFMR)دارة املالية العمومية التنظيمية إللوائح الو (PFMA)وينص قانون إدارة املالية العمومية 
على قواعد وإجراءات املشــتريات العمومية، ويتأســس مبوجبها جملس املناقصــات املركزي  ٢٠٠٥
(CTB)  لتلقي وتقييم العروض، ورفع التوصــيات بقرارات الشــراء إىل جملس الوزراء. وُتعلن وحدة

مجيع عمليات الشـــــراء وفقًا ملا يقره جملس املناقصـــــات املركزي.  املشـــــتريات يف وزارة املالية عن
ـــــتور وقانون إدارة املالية العمومية و ـــــتراء. وُيحدد الدس ـــــياغة قانون االش لوائح الوجيري حاليًا ص

دارة املالية العمومية طريقة إدارة املالية العمومية، وعملياهتا، وإجراءاهتا، ومبادئها، مبا يف التنظيمية إل
اعتماد امليزانية والرقابة املناســبة على احلســابات العمومية ومراجعتها، على النحو اُملفصــل يف ذلك 

  .٢٠١١وقانون مراجعة احلسابات الداخلية لعام  ٢٠٠٣قانون مراجعة احلسابات لعام 
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سياسي مركزي لتنظيم وصول اجلمهور  إىل املعلومات. ومل ُتنشئ العام وال يوجد إطار قانوين أو 
ــــــحني للمنــاصــــــــب اجزر ف املنتخبــة لعموميــة رجن الربيطــانيــة إطــارًا قــانونيــًا لتمويــل املرش

  السياسية. واألحزاب
حلوكمة  ًاعمل واســـــعإطار  ٢٠٠٤وحيدد قانون جزر فرجن الربيطانية للشـــــركات التجارية لعام 

الشــــــركــات التجــاريــة يف جزر فرجن الربيطــانيــة. وحيتفظ جهــاز التحقيقــات املــاليــة بســــــجــل 
  املنتفعني. نيللمالك

سلوك  ،وملكافحة غسل األموال، اعتمدت جزر فرجن الربيطانية عدة قوانني منها قانون عائدات ال
، وقواعد ممارســـــــات مكافحة غســـــــل األموال ومكافحة متويل ٢٠٠٨اإلجرامي (تعديل) لعام 

، وقانون جهاز التحقيقات ٢٠٠٨، وقواعد مكافحة غســــــل األموال لعام ٢٠٠٨اإلرهاب لعام 
مل عام ا ية ل عام ٢٠٠٣ال . وتوفر هذه القوانني آليات ٢٠٠٩، وقانون خدمات التمويل واألموال ل

التعاون وتبادل املعلومات، على من تمكني الخاصة ملنع وكشف عمليات إحالة عائدات اجلرمية، و
 (FIN-NET) الصــعيدين املحلي والدويل، وال ســيما من خالل شــبكة معلومات اجلرائم االقتصــادية

موعة إيغمونت. وتشــرف جلنة اخلدمات املالية على أنشــطة مكافحة غســل األموال يف القطاع وجم
، بينما تشـــرف وكالة التحقيقات املالية على أنشـــطة مكافحة غســـل الرقايب املايل اخلاضـــع للتنظيم

 األموال يف املؤســســات واملهن غري املالية املعينة. وتأســســت اللجنة االســتشــارية املشــتركة ملكافحة
  .٢٠٠٨غسل األموال ومتويل اإلرهاب يف عام 

وُتحظر "املصــارف الصــورية" وعالقات املراســلة املصــرفية مع "املصــارف الصــورية" مبوجب قانون 
  .٢٠٠٨مكافحة غسل األموال لعام 

  
  الفصل اخلامس

للتعاون (بصــيغته املعدلة) هو التشــريع الرئيســي  ١٩٩٣قانون العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) لعام 
عام  بادلة (الواليات املتحدة) ل ية املت قانون لدويل، إىل جانب قانون املســـــــاعدة ال اخلاص  ١٩٩٠ا

  .األمريكية بالواليات املتحدة
، ٢٠١٧العدالة اجلنائية (التعاون الدويل) (إنفاذ أوامر املصـــادرة األجنبية) لعام  مرســـوموُيؤســـس 

، اإلطار القانوين ٢٠١٧املصادرة اخلارجية) لعام  عائدات السلوك اإلجرامي (إنفاذ أوامرمرسوم و
لتسجيل وإنفاذ أوامر املصادرة األجنبية، وإصدار أوامر التقييد. وال ُيسمح باملصادرة غري املستندة 
إىل إدانة. وما مل تتلق جزر فرجن الربيطانية طلبًا للحفاظ على املمتلكات لغرض املصـــــــادرة من 

ى احلفاظ على املمتلكات لغرض املصادرة. وحىت اآلن، ال توجد دولة أخرى، ال يوجد ما ينص عل
حاالت لتســجيل أمر مصــادرة أجنيب أو لقيام ســلطات جزر فرجن الربيطانية بتجميد أو حجز أو 
بادلة. ويتناول دليل جزر فرجن  ية املت قانون ناًء على طلب أجنيب للمســـــــاعدة ال تعقب ممتلكات ب

لدويل عاون ا بالت ية املعين  طان عام الربي بادل املعلومات ل ، من مجلة أمور أخرى، حمتوى ٢٠١٣ وت
  طلبات املساعدة وطريقة إرساهلا.

ــــــترداد املوجودات القائمة يف جزر فرجن الربيطانية  وجيوز للدول األجنبية إقامة دعاوى مدنية الس
  مباشر طبقًا للمتطلبات القضائية واإلجرائية للمحكمة العليا لشرق الكارييب.على حنو 
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جيري التصـــرف يف املمتلكات املصـــادرة وفقًا لتعليمات املحكمة املختصـــة، وميكن إرجاعها إىل و
املوجودات يف تشاركت جزر فرجن الربيطانية قد دولة أجنبية مىت صدر أمر من املحكمة بذلك. و

زر مع إقليم برمودا مبوجب مذكرة تفاهم يف قضية جنائية حمددة. وإذا لزم األمر، ُيمكن أن تنظر ج
فرجن الربيطانية يف إبرام صــكوك قانونية مناســبة للتصــرف يف املوجودات مع دول أخرى. وتتخذ 

  القرارات على أساس كل حالة على حدة حسب االتفاق بني الطرفني.
 


