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  خالصة وافية  -ثانيًا  
  

    كينيا    
مقدِّمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسَّسي لكينيا يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  

    املتحدة ملكافحة الفساد  األمم
على االتفاقية وصـــدَّقت عليها وأودعت صـــكَّ تصـــديقها عليها لدى األمني العام يف وقَّعت كينيا 

  .٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب   ٩
ويف الســنة الرابعة من دورة االســتعراض األوىل اســُتعرض تنفيذ كينيا للفصــلني الثالث والرابع من 

بذلك يف  لة  ية ذات الصــــــ ية، وُنشــــــرت اخلالصـــــــة الواف فاق ــــــبتمرب ٢٤االت  ٢٠١٥ أيلول/س
  ).CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.22 (الوثيقة

يا (مبوجب الفقرتني ( ــــــر يف كين باش بة التطبيق على حنو م ية واج فاق ملادة ٦) و(٥واالت  ٢) من ا
  الدستور). من

ـــــــاد ومكـافحتـه فيشــــــتمـل على أحكـام من عـدة قوانني،  أمـا اإلطـار القـانوين الوطين ملنع الفس
ــيما وال واجلرائم االقتصــادية وقانون جلنة األخالقيات ومكافحة الفســاد قانون مكافحة الفســاد  س

زاهة وقانون االشــــــتراء وقانون أخالقيات املوظفني العموميني وقانون الرشــــــوة وقانون القيادة والن
العمومي والتصــــــرف يف املوجودات وقانون جلنة اخلدمة العمومية وقانون إدارة األموال العمومية 

ن عائدات اجلرمية ومكافحة غســـل األموال. غري أن الفصـــل الســـادس من وقانون العقوبات وقانو
  زاهة مجيعها.دستور كينيا يشكل األساس الذي تستند إليه متطلبات الن

ولدى كينيا عدد من األجهزة واهليئات املعنية مبنع الفســـــــاد ومكافحته، ومنها جلنة األخالقيات 
لعدل، ومكتب مدير دوائر االدعاء العام، وهيئة ومكافحة الفســـــاد، ومكتب النائب العام ووزارة ا

اســـترداد املوجودات، ومركز اإلبالغ املايل، وجهاز الشـــرطة الوطين عن طريق مديرية التحقيقات 
  اجلنائية، وجلنة اخلدمة العمومية.

    
    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  

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

    )٦و ٥(املادتان 
أعدت كينيا الســـياســـة الوطنية لألخالقيات ومكافحة الفســـاد ووضـــعتها يف صـــيغتها النهائية يف 

زاهة يف املســار الرئيســي ؛ وهي ســياســة عامة ترمي إىل إدماج األخالقيات وقواعد الن٢٠١٨  عام
إلدارة الشــــــؤون العمومية، وكذلك إىل حتقيق التآزر بني مجيع اجلهود اليت ُتبذل صــــــوب حماربة 

"، اليت ٢٠٣٠الفساد. وتوجد استراتيجيات أخرى تتضمنها "الركيزة السياسية يف رؤية كينيا لعام 
زاهة يف توفر اإلطار العريض للسياسة العامة ملكافحة الفساد؛ وكذلك اخلطة املتعددة القطاعات للن

  زاهة.)، اليت تؤدي عملها ضمن اإلطار العام ملنتدى كينيا للقيادة والن٢٠١٩-٢٠١٥كينيا (للفترة 
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مها اجلهتان املكلفتان باملهمة الشـــــــاملة للتنســــــيق بني  عام ووزارة العدل  نائب ال وإن مكتب ال
ـــــتراتيجيات املعنية مبكافحة الفســـــاد. وجيري رصـــــد تنفيذ ذلك من  ـــــات واالس خالل الســـــياس

زاهة وجلنة األخالقيات اســـــتقصـــــاءات ودراســـــات يضـــــطلع هبا كل من منتدى كينيا للقيادة والن
  ومكافحة الفساد، ولكن النظام القائم يف هذا الصدد يبدو أنه يعوقه االفتقار إىل املوارد.

وتشـــــارك كينيا بنشـــــاط يف التعاون على الصـــــعيدين اإلقليمي والدويل، كما تشـــــارك بانتظام يف 
ؤمترات واالجتماعات واملنتديات ذات الصــــــلة، مبا يف ذلك األفرقة العاملة يف إطار االتفاقية. امل

وكينيا هي أيضـــا عضـــو يف عدة شـــبكات ملكافحة الفســـاد، ومنها رابطة شـــرق أفريقيا لســـلطات 
مكافحة الفســــاد، والشــــبكة املشــــتركة بني اهليئات املعنية باســــترداد املوجودات جلنوب أفريقيا، 

بكة املشتركة بني اهليئات املعنية باسترداد املوجودات لشرق أفريقيا، والرابطة الدولية لسلطات والش
  مكافحة الفساد.

من الدســــتور الربملان بإنشــــاء جلنة ملكافحة الفســــاد ألغراض ضــــمان االمتثال  ٧٩وكّلفت املادة 
نَّ قانون جلملتطلبات األخالقيات والن ــــــُ نة األخالقيات ومكافحة زاهة وإنفاذها. ومن مث، فقد س

الفســـــاد، وُأنشـــــئت مبوجبه جلنة األخالقيات ومكافحة الفســـــاد، وحلَّت هذه اللجنة حمل اللجنة 
الكينية ملكافحة الفســاد، ومنحها الدســتور الوضــعية والصــالحيات بوصــفها جلنة مفوضــة مبقتضــى 

  الفصل اخلامس عشر ألغراض ضمان االمتثال ألحكام الفصل السادس وإنفاذها.
ويتوىل رئاســة جلنة األخالقيات ومكافحة الفســاد رئيس وأربعة مفوضــني وأمني ســر. ومع أن هذه 
اللجنة تتلقى خمصـــصـــات ميزانية ســـنوية وافية بالغرض من احلكومة لكي تليب احتياجات عملياهتا، 

وِّن فلم تتوفر هلا التســـهيالت التامة لتمكينها من تعيني موظفني من مســـتوى معتمد. علما بأن املك
يف املائة من املستوى املعتمد. كما أن هذه اللجنة عانت  ٣٠احلايل اخلاص باملوظفني ميثل ما نسبته 

  يف سنوات سابقة من معدل عال يف تبدل كبار موظفيها.
وإن جلنة األخالقيات ومكافحة الفســــاد هذه مفوضــــة، يف إطار تدابريها الوقائية، بســــلطة رصــــد 

عة لدى اهليئات احلكومية والعمومية يف الدولة من أجل كشــــــف املمارســـــــات واإلجراءات املتب
من قانون اللجنة املذكورة). غري أن عدم اعتماد ‘ ١) ’١( ١١املمارســـــــات الفاســـــــدة (املادة 

  التوصيات الصادرة عنها ال خيضع ألي جزاءات.
    

هاز القضائي القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك املوظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجل    
    )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

إن إجراءات تعيني املوظفني العموميني واســـتخدامهم وترقيتهم وإحالتهم إىل التقاعد على الصـــعيد 
والفصل السادس)، وختضع للتنظيم الرقايب مبوجب  ٢٣٢و ١٠الوطين تسترشد بالدستور (املادتان 

). ٨٤-٧٩(املواد  ٢٠١٧وقانون جلنة اخلدمة العمومية لعام  ٢٠١٥قانون اخلدمة العمومية لعام 
وقانون  ٢٠٠٣ومن ضــــــمن القوانني الواجب تطبيقها قانون أخالقيات املوظفني العموميني لعام 

هذه الشـــــؤون ذاهتا  ٢٠١٢. وحيكم قانون حكومات املقاطعات لعام ٢٠١٢زاهة لعام القيادة والن
  على صعيد املقاطعات.
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من الدســتور، تعد املنافســة املنصــفة واجلدارة من ضــمن األســاس الذي تســتند  ٢٣٢ادة وعمال بامل
عد  ية القوا خلدمة العموم قانون جلنة ا ية و خلدمة العموم قانون ا يات. وحيدد  نات والترق يه التعيي إل

  واإلجراءات الالزمة الختيار املرشحني للتوظيف وتقييمهم.
ط اإلنترنت املباشــــر من خالل املوقع الشــــبكي للجنة وتنشــــر إعالنات الشــــواغر الوظيفية على خ

على الصعيد االنتشار  ةالواسعاخلدمة العمومية، وكذلك يف واحدة على األقل من الصحف اليومية 
  العمومية). من قانون جلنة اخلدمة ٣٧الوطين، وعرب اإلذاعة ووسائط التواصل األخرى (املادة 

ات والتعويضات، اليت تشتمل على ممثلني ملختلف جلان السلك وُأنشئت مبوجب الدستور جلنة املرتب
  الوظيفي ونقابات العمال وأصحاب العمل.

ــــــلك اخلدمة العمومية، مبا يف ذلك تدريب املوظفني العموميني  ــــــرية يف س وإن تنمية املوارد البش
ــــــيــة منوطــة هبــا جل ــالبيئــة األخالقيــة للخــدمــة العموميــة هي مهمــة وظيفيــة رئيس نــة واالرتقــاء ب

  العمومية.  اخلدمة
يف الســلك الوظيفي بانتظام يف خمتلف املؤســســات، مبا يف ذلك اجلهاز القضــائي  ونتناوب املوظفوي

  وجلنة األخالقيات ومكافحة الفساد وهيئة اإليرادات الكينية وجهاز الشرطة الوطين.
ألهلية، مبا يف ذلك اشتراطات ا ٢٠١١وحيدد الدستور (الفصل السادس) وقانون االنتخابات لعام 

االشـــــتراطات املعنوية واألخالقية، للســـــاعني إىل الترشـــــح للمناصـــــب العمومية. وتشـــــمل تلك 
االشـــــتراطات أيضـــــا اإلعالن عن أي مصـــــلحة شـــــخصـــــية قد تتعارض مع الواجبات العمومية 

  من الدستور).  ٧٣  (املادة
يدخل حيز النفاذ حىت قانون متويل احلمالت االنتخابية، ولكنه لن  ٢٠١٣وقد صـــــــدر يف عام 

يل ٢٠٢٢ عام قايب لتمو جل التنظيم الر هذه املرحلة من أ قة يف  ية مطب قال عد انت ، وال توجد قوا
احلمالت االنتخابية يف أي انتخابات قد جتري حىت ذلك احلني. ومن شـــأن هذا القانون أن يســـند 

ولية عن التنظيم الرقايب لتمويل ) املســـؤIEBCإىل اللجنة املســـتقلة املعنية بتحديد الدوائر االنتخابية (
احلمالت االنتخابية وإدارهتا، وأن يتطلب من هذه اللجنة أن تضــــــع حدودًا إلنفاق األموال وأن 
تتحقق من مصــادر املســامهات، واليت ميكن أن تأيت من مصــادر أجنبية ولكن ليس على حنو مباشــر 

ار لإلبالغ عن مصـــروفات من حكومة أجنبية، إىل مرشـــح وإىل حزب ســـياســـي، وأن توفر اإلط
  االنتخابية. احلمالت

ــــــتخــدام املوارد العموميــة لتمويـل احلمالت  ٢٠١٦وجيرم قـانون خمـالفــات االنتخــابـات لعــام  اس
، الذي أنشـــئ مبوجبه ٢٠١١االنتخابية. وقد ســـنت كينيا أيضـــا قانون األحزاب الســـياســـية لعام 

لتمويل األحزاب السياسية واملحاسبة املالية صندوق األحزاب السياسية، وخيضع له التنظيم الرقايب 
مليزانياهتا ومراجعة حسـاباهتا. علما بأن املصـدر الرئيسـي لصـندوق األحزاب السـياسـية ُيسـتمد من 
ــــــتراك يف عضــــــويــة األحزاب  ــــــوم االش احلكومــة الوطنيــة. وتشــــــمــل املصـــــــادر األخرى رس

  واهلبات. واملسامهات
زاهة ) ولقانون القيادة والن٨٠و ٧٥و ٧٣املواد وخيضـــــع تضـــــارب املصـــــاحل رقابيًا للدســـــتور (

). وتشمل املصاحل الشخصية مصاحل ١٢) ولقانون أخالقيات املوظفني العموميني (املادة ١٦  (املادة
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كل من القرين واألطفال والشـــركاء أو الوكالء يف األعمال التجارية، أو أي شـــأن آخر يكون فيه 
ـــ ـــرة. وتتوىل جلنة األخالقيات ومكافحة للموظف مصـــلحة مالية أو غري مالية مباش رة أو غري مباش

الفساد املسؤولية الرئيسية عن اإلشراف على إدارة حاالت تضارب املصاحل. وجيب كشف حاالت 
شخص أو كيان آخر، وكذلك  سية (أو أي هيئة أخرى معنية)، أو أي  ضارب هذه للجهة الرئي الت

باشــــر هذه اللجنة املذكورة إجراءات قانونية يف للجنة األخالقيات ومكافحة الفســــاد. وميكن أن ت
حاالت عدم االمتثال، وميكنها أيضا أن تصدر مشورات للجهة الرئيسية أو ألي شخص أو كيان 

  آخر بشأن إدارة حاالت تضارب املصاحل.
زاهة واألخالقيات يف ســلك اخلدمة العمومية، وقد اختذت كينيا مبادرات متعددة من أجل تعزيز الن

بل ومنها توفري التثقيف والتدريب للموظفني العمومني عن طريق مؤســــســــات من خال ل عدة ســــُ
خمتلفة (مثال، جلنة األخالقيات ومكافحة الفســـــاد، ومدرســـــة حكومة كينيا، ومركز الدراســـــات 

 تشــــرين األول/ ١٧زاهة اليت باشــــرت عملها يف الربملانية). وأنشــــأت كينيا األكادميية الوطنية للن
  زاهة.. ويركز منهاجها الدراسي على القيادة واألخالقيات ومكافحة الفساد والن٢٠١٨  أكتوبر

زاهة واحدا من معايري وأنشــــــأت كينيا أيضــــــا "جائزة االمتياز يف اخلدمة العمومية"، اليت تعد الن
  االختيار املتبعة فيها.

زاهة للموظفني يف الدولة؛ النزاهة ُأقرَّت املدونة العامة لقواعد القيادة وومبوجب قانون القيادة والن
ومبوجبها أيضــــــا تكلف كل الكيانات العمومية بوضــــــع وتنفيذ مدونات خاصــــــة لقواعد القيادة 

زاهــة. وعلى حنو ممــاثــل، ُأقرَّت مبوجــب قــانون أخالقيــات املوظفني العموميني مــدونــة قواعــد والن
لف مجيع اهليئات بوضــــــع الســــــلوك واألخالقيات جلميع املوظفني العموميني، ومبوجبه أيضــــــا ُتك

ـــــر يف اجلريدة الرمسية مجيع  مدونات قواعد خاصـــــة هبا للموظفني العموميني لديها. وجيب أن تنش
  مدونات القواعد اخلاصة بكل الكيانات.

وأي موظف دولة أو موظف عمومي ينتهك أحكام مدونات القواعد املعنية جيوز أن يعاقب وفقا 
زاهة وأحكام اجلزء الســـــــادس من قانون أخالقيات يادة والنألحكام اجلزء اخلامس من قانون الق

  املوظفني العموميني.
شرف  ساد وتقر مدونات القواعد املعينة ملوظفي الدولة، وت ومتحص جلنة األخالقيات ومكافحة الف

  على تنفيذها.
إذا وال جيوز ملوظف الدولة أو املوظف العمومي أن يقبل أي هدية تقدم إليه بصــــــفته الرمسية إال 

كانت هدية غري مالية وال تتجاوز قيمة حمددة نصــــــا، وينبغي أن تعترب تلك اهلدية هدية مقدمة إىل 
، وقانون القيادة ٧٦املؤســـــســـــة اليت يعمل فيها املوظف العمومي أو إىل الدولة (الدســـــتور، املادة 

  ).١١، وقانون أخالقيات املوظفني العموميني، املادة ١٤زاهة، املادة والن
عام، مبن فيهم املوظفون وأنشـــــــأ عة يســــــتطيع من خالهلا أفراد اجلمهور ال يا قنوات متنو ت كين

العموميون، أن يبلغوا جلنة األخالقيات ومكافحة الفساد عن املخالفات املرتكبة، بوسائل عدة منها 
اســـتخدام منصـــة إبالغ حاســـوبية مباشـــرة بطريقة تتيح إغفال اهلوية وكذلك االتصـــاالت اهلاتفية 
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ئل الربيد اإللكتروين. وتتلقى اللجنة املذكورة هذه تقارير من خالل آلية متكاملة إلحالة ورســــــا
  ).IPCPMالشكاوى العمومية على شبكة اإلنترنت (

). وكذلك فإن تنظيم املحاكم وتعيني ١٦٠واســتقالل القضــاء منصــوص عليه يف الدســتور (املادة 
)، ولقانون الســـلك القضـــائي وقانون ١٦٨و ١٦٧القضـــاة وتســـرحيهم خيضـــع للدســـتور (املادتان 
زاهة وقانون أخالقيات املوظفني العموميني وقانون القضــاة واملوظفني القضــائيني وقانون القيادة والن

ســلك اخلدمة العمومية. ووضــعت كينيا مدونة قواعد الســلوك واألخالقيات يف الســلك القضــائي، 
  ا إىل القضاة خارج إطار قيامهم بعملهم.واليت تنظم رقابيا مجلة أمور ومنها تقدمي اهلداي

من الدستور). وخيضع التنظيم الرقايب ملكتب  ١٥٧ويتمتع املدعي العام باالستقالل الوظيفي (املادة 
مدير دائرة االدعاء العام وأداؤه الوظيفي لقانون هذه الدائرة؛ وأنشئ مبوجبه املجلس االستشاري، 

سداء املشور ة إىل مدير دائرة االدعاء العام بشأن توظيف وتعيني أعضاء الذي من مهامه الوظيفية إ
ــــــؤون أخرى قد حتال إىل هذا املجلس من املدير  املالك الوظيفي وترقيتهم وانضــــــباطهم، وأي ش

). وخيضــع موظفو هذه الدائرة ملدونة قواعد ســلوك املدعني العامني، وهم يســترشــدون ١٦  (املادة
  م.أيضا بالسياسة الوطنية لالدعاء العا

    
    )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     

خيضـــع التنظيم الرقايب للمشـــتريات العمومية لقانون االشـــتراء العمومي والتصـــرف يف املوجودات، 
. وقد دخل هذا القانون حيز ٢٠٠٥الذي حل حمل قانون املشتريات العمومية والتصرف فيها لعام 

كانون  فاذ يف  ناير الن ثاين/ي ية ٢٠١٦ال نات العموم يا لة والك لدو ، وهو يطبق على مجيع أجهزة ا
منه). ويضــع قانون االشــتراء هذا نظاما قانونيا شــامال للمشــتريات العمومية، وينص على  ٤(املادة 

  منه). ٩١وجوب تفضيل املناقصات املفتوحة أسلوبًا ُيتَّبع يف االشتراء العمومي (املادة 
  املناقصات اليت تتجاوز قيمتها عتبة دنيا حمددة. وجيب اإلعالن عن

ـــي يقتضـــي من مجيع الكيانات احلكومية ٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٣ويف  ، صـــدر أمر تنفيذي رئاس
واملؤسسات ذات امللكية العمومية أن تنشر التفاصيل الكاملة للمناقصات والعقود الراسية. وعالوة 

أن يضـــــطلع جبميع املشـــــتريات العمومية من خالل ، جيب ٢٠١٩على ذلك، فإنه اعتبارًا من عام 
ية  ئة الوطن ته اهلي لذي تتوىل إدار ية، ا ملال مل ملعلومات اإلدارة ا كا ظام املت ية للن املنصـــــــة اإللكترون

  والتخطيط. للخزينة
شأ قانون االشتراء العمومي والتصرف يف املوجودات هيئة التنظيم الرقايب للمشتريات بوصفها  وأن

سلطة املسؤول شتريات العمومية ولوائحها التنظيمية. غري أن هذه ال ضمان االمتثال لقوانني امل ة عن 
اهليئة التنظيمية الرقابية للمشـــتريات تفتقر إىل املوارد الالزمة لالضـــطالع مبهامها الوظيفية. وأنشـــأ 
 القانون املذكور أيضـــــا جملس املراجعة اإلدارية للمشـــــتريات. وينص هذا القانون على حرمان من
ينتهك قواعد عملية االشتراء من األشخاص والكيانات من املشاركة فيها. كما ينص على أحكام 
صاحل وعلى أحكام املمارسات االحتيالية  ضارب امل صنيف جماالت ت شأن األفعال اجلرمية وعلى ت ب

تســـــوية املنازعات. وميتد لو ات)، ويوفر آليات للجزاء٤٣-٤٠والفاســـــدة وأفعال التواطؤ (املواد 
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ق احلرمان من املشـــاركة ليشـــمل مديري الشـــركة ولكن مع اســـتثناء املســـامهني فيها. ويتخذ نطا
القرارات بشــأن احلرمان جملس التنظيم الرقايب للمشــتريات العمومية، والذي عني يف أيلول/ســبتمرب 

  ، وهو يضم سبعة أعضاء، ما زال يلزم تعيني اثنني منهم.٢٠١٨
) وقانون ٢٠١ختضـــــع للتنظيم الرقايب مبوجب الدســـــتور (املادة وأما إدارة األموال العمومية فهي 

إدارة األموال العمومية. وتنظم املبادئ التوجيهية للمشاركة العمومية مشاركة اجلمهور يف عمليات 
  إعداد امليزانيات على الصعيد الوطين وصعيد املقاطعات على حد سواء.

) على إنشـــاء مكتب ٤ات العمومية (املادة ) وقانون مراجعة احلســـاب٢٢٩وينص الدســـتور (املادة 
  مراجع احلسابات العام الذي يتوىل مراجعة حسابات الكيانات العمومية.

) والقانون اخلاص باملراقب املايل للميزانية ُأنشـــئ منصـــب املراقب ٢٢٨ومبوجب الدســـتور (املادة 
كومات املقاطعات. ويرفع املايل للميزانية، الذي يشــــرف على تنفيذ ميزانيات احلكومة الوطنية وح

املراقب املايل إىل املجلســــني النيابيني يف الربملان تقريرا فصــــليا عن تنفيذ ميزانيات احلكومة الوطنية 
  من القانون). ٩وحكومات املقاطعات (املادة 

وقد أنشـــــأت كينيا نظاما مؤمتتا هو النظام املتكامل ملعلومات اإلدارة املالية، الذي يعزز الكفاءة يف 
ــــــتراء واإلنفاق واإلدارة واإلبالغ. ويؤدي هذا النظام عمله على  جماالت التخطيط وامليزنة واالش
مســـتوى احلكومة الوطنية ومســـتوى حكومات املقاطعات على حد ســـواء؛ وهو يســـهل إمكانية 

  النفقات.  تتبع
ــبة يف القطاع العام، ووظيفته العناية بوضــع معا ــبية كما أنشــأت كينيا جملس معايري املحاس يري حماس

ــــــابات على مجيع  ــــــليم على دفاتر احلس ــــــأن احلفاظ الس مقبولة عموما، وحتديد املعايري الدنيا بش
مســتويات احلكومة. وينص قانون العقوبات على عقوبات تصــل إىل ســبع ســنوات ســجن بشــأن 

   ).٣٦١) وتزييف السجالت (املادة ٣٥٧) وحتوير الوثائق (املادة ٣٥١تزوير املستندات (املادة 
    

    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     
ية االطالع على املعلومات اليت حتتفظ هبا احلكومة، وينص على  ــــــتور مبدأ إمكان لدس يصــــــون ا

). ويعني قانون االطالع على املعلومات ١١٨و ٣٥اإلجراءات املحددة ذات الصلة بذلك (املادتان 
سي  ٢٠١٦لعام  يف كل هيئة عمومية بوصفه املوظف املسؤول عن إطالع املسؤول التنفيذي الرئي

ــــــس رفض الطلبات اليت جيوز أن تعترب ذات طابع ٧الناس على املعلومات (املادة  ) وينص على أس
)). وهذه األســــس املحددة بالنص للرفض ختضــــع الســــتثناءات ١( ٦فضــــفاض أو غامض (املادة 

)). وميكن ٤( ٦ملصـــــاحل املحمية (املادة ترجح فيها كفة املصـــــلحة العمومية على كفة الضـــــرر با
ــــــتئناف الطلبات املرفوضــــــة أو اليت ال تلىب على حنو مرض لدى جلنة العدالة اإلدارية أو لدى  اس

  ).٢٣-٢٠املحكمة العليا (املواد 
وقد أحرزت كينيا تقدما يف تبسيط سبل االطالع على املعلومات (قانون االطالع على املعلومات، 

)) وذلك باســــتحداث بوابات إلكترونية على اإلنترنت، ومنها مثال بوابة احلكومة ) (ه١( ٥املادة 
ــة  ــــــتراء اإللكتروين واخلــدمــة اإللكتروني ــة، وبوابــة االش ــة، وبوابــة املواطنني اإللكتروني اإللكتروني
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للضــــرائب. وتنشــــر جلنة األخالقيات ومكافحة الفســــاد وهيئة مراجعي احلســــابات وغريمها من 
  يرها الدورية عن األداء يف املواقع الشبكية اخلاصة بكل منها. املؤسسات تقار

ـــــــاركــة املجتمع (املواد  ــــــتور أيضـــــــا مبــدأ مش   (ج)  ١٨٤(ج) و ١٧٤و ١٠ويصــــــون الــدس
) (ب)). وقد ُأصــــــدرت قوانني متنوعة أو ُعدلت من أجل تعزيز مشــــــاركة املجتمع، ١( ١٩٦و

ور العام يف عملية صنع القرارات (قانون وزيادة الشفافية، وكذلك من أجل تعزيز مسامهات اجلمه
   ٩١؛ وقـــانون حكومـــات املقـــاطعـــات، املواد ٢٠٧و ١٣٧إدارة األموال العموميـــة، املـــادتـــان 

؛ وقانون املشــــــتريات ٢٢و ٢١؛ وقانون املناطق احلضــــــرية، املادتان ١٠١و ١٠٠و ٩٦-٩٤و
). ويشارك املجتمع ١٧٩و ١٣٨) و٥( ١٢٦) و٣( ٦٨العمومية والتصرف يف املوجودات، املواد 

  املدين أيضا يف عملية إعداد السياسات العامة بشأن مكافحة الفساد.
وقد أنشـــأت بعض اهليئات احلكومية آليات إبالغ إلكترونية على اإلنترنت. وتشـــمل هذه اآلليات 
اآللية املتكاملة إلحالة الشــــــكاوى العمومية عرب اإلنترنت والنظام اإللكتروين لإلبالغ أو الرصــــــد 
العمومي املغفل اهلوية عرب اإلنترنت، التابع للجنة األخالقيات ومكافحة الفســـــــاد. وعالوة على 

زاهة داخل الوزارات واإلدارات واهليئات ذلك، فإن هذه اللجنة تتعامل مع املسؤولني عن ضمان الن
ن أكثر ضمن احلكومة بغية املساعدة على اإلبالغ عن حاالت وقوع الفساد. وهذا باإلضافة إىل أ

اهليئات العمومية لديها مواقع شــبكية وخطوط هاتفية مباشــرة يســتطيع بواســطتها املواطنون إيداع 
شـــــكاواهم، ولديها كذلك مكاتب يف خمتلف املناطق اإلدارية يف كينيا من أجل تعزيز اإلبالغ من 

فاهم مع كيانات حكوم مذكرات ت ية، جانب املواطنني. وقد أبرمت بعض املنظمات املجتمعية 
ومنها الشـــرطة، من أجل املشـــاركات املدنية يف ســـياق تنفيذ التدابري الوقائية من الفســـاد وإذكاء 

  الوعي يف هذا الصدد.
    

    )١٢القطاع اخلاص (املادة     
توفر عدة قوانني إطارًا ملنع الفساد يف القطاع اخلاص وكشفه واملعاقبة عليه، ومنها قانون الرشوة، 

الكيانات العمومية أو اخلصوصية أن تطبق إجراءات مناسبة ملنع الرشوة والفساد الذي يتطلب من 
  ). وجيري حاليا إعداد اللوائح التنظيمية التنفيذية ذات الصلة بذلك.٩(املادة 

ويتطلب القانون املذكور أيضــــــا من أمني جملس الوزراء أن يعمل بالتشــــــاور مع جلنة األخالقيات 
بادئ توجيهية ملســـاعدة القطاعني العام واخلاص يف إعداد إجراءات ومكافحة الفســـاد على نشـــر م

)؛ وكذلك ينص على إسناد املهام بشأن اإلبالغ عن ١٢تتبع بشأن منع الرشوة ومكافحتها (املادة 
). وهذه ١٥و ١٤االشتباه أو املعرفة بوقوع الرشوة يف كيانات القطاعني العام أو اخلاص (املادتان 

ــا ــة متقــدمــة من التشــــــــاور مع أصــــــحــاب  اإلجراءات هي حــالي ــد اإلعــداد، وبلغــت مرحل قي
  املعنيني. املصلحة

كما يتطلب قانون االطالع على املعلومات أن متنح كيانات القطاع اخلاص الرخص الالزمة، وأن 
صة باإلفصاح االستباقي عن املعلومات  متتثل الكيانات اليت تؤدي واجبات عمومية لاللتزامات اخلا

  ).١٦و ٤و ٢علومات إىل اجلمهور العام عند طلبها (املواد وبتقدمي امل
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وتنص عدة قوانني على أحكام عامة ومتطلبات حمددة خبصـــوص إنشـــاء وتشـــغيل كيانات قانونية 
جتارية. وقد قامت رابطات القطاع اخلاص أيضــــا خبطوات صــــوب االنتســــاب إىل مدونة القواعد 

يا ية يف كين جار ية ملنشـــــــآت األعمال الت كال التنظيم األخالق ــــــ ــــــكال من أش بار ذلك ش باعت  ،
  الذايت. الرقايب

زاهة أي موظف من موظفي الدولة السابقني (ومنهم بالدرجة من قانون القيادة والن ٢٨ومتنع املادة 
 ٢٦٠الرئيسية املوظفون العموميون من ذوي الرتب العالية وأعضاء السلك القضائي حبسب املادة 

دى شــخص أو كيان أو العمل ألجله يف شــأن كان ذلك املوظف من الدســتور) من قبول وظيفة ل
يعمل فيه أصـــــال بوصـــــفه موظفا يف الدولة، وذلك ملدة ســـــنتني على األقل بعد مغادرته منصـــــبه 

  الدولة. يف
وينص قانون الشــــركات يف اجلزء الســــابع والعشــــرين منه، على املراجعة احلســــابية للبيانات املالية 

رط أيضــا على شــركات القطاعني اخلاص والعام أن تبقي ســجالت الصــادرة عن الشــركات. ويشــت
)، وكــذلــك أن تتخــذ تــدابري احتيــاطيــة منعــًا لتزوير ١٠٠٨الشــــــركــات متــاحــة للتفتيش (املــادة 

على قانون  ٢٠١٧)، وإضــــافة إىل ذلك، من خالل تعديل أجري يف عام ١٠٠٩(املادة   الســــجالت
ــــتراط على الشــــركات، وضــــع تعريف حمكم للمصــــطلح امللكية ال قائمة على حق االنتفاع، مع اش

 ).٩٣و ٢الشركات حبفظ سجل للمالكني املنتفعني، وإيداع نسخة منه لدى أمني السجل (املادتان 
وينص قانون االشــــتراء العمومي والتصــــرف يف املوجودات على األحوال اليت جيوز فيها أن يكون 

جراء وجود تضــارب يف املصــاحل شــخص أو جتمع شــركات غري مؤهل لتقدمي عطاءات وذلك من 
  )). ٢( ٥٥(املادة 

وأما قانون ضــريبة الدخل فال ينص صــراحة على عدم الســماح بإمكانية اقتطاع النفقات اليت تعد 
  بشأن االقتطاعات غري املسموح هبا). ١٦رشوة (املادة 

    
    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

من قانون عائدات اجلرمية  ،غســــل األموال، بصــــفة رئيســــية يتكون النظام القانوين الكيين ملكافحة
)، وقانون بنك كينيا املركزي، ٢٠١٣ومكافحة غســــــل األموال ولوائحه التنظيمية التنفيذية (عام 

وكذلك من القواعد والتعميمات واملبادئ التوجيهية اليت يصــــــدرها البنك املركزي، مبا يف ذلك 
. ويعني قانون عائدات اجلرمية ٢٠١٣عن البنك املركزي يف عام املبادئ التوجيهية الرقابية الصادرة 

ومكافحة غسل األموال قائمة باملؤسسات اليت تعد هيئات إشرافية بشأن مكافحة غسل األموال. 
وفيما خيص منشـــــآت األعمال التجارية واملهن غري املالية املعينة اليت ليس لديها منظمات رقابية أو 

  ز اإلبالغ املايل هو اجلهة اإلشرافية بشأن مكافحة غسل األموال.رقابة ذاتية، ُيعترب مرك
وجيب على مجيع املؤســـســـات املالية ومنشـــآت األعمال التجارية واملهن غري املالية املعينة أن يكون 
ــــــتمل على متطلبات توخي العناية الواجبة  ــــــل األموال، تش لديها نظم داخلية قائمة ملكافحة غس

ذلك معايري "اعرف زبونك" واســــتبانة هوية املالكني املنتفعني، والرصــــد خبصــــوص الزبائن، مبا يف 
املســـتمر للمعامالت، وحفظ الســـجالت، وتعزيز توخي احلرص الواجب يف األوضـــاع الشـــديدة 

  ).٥٢املخاطر، واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة (انظر املادة 
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ملهن القانونية املستقلة ليسوا مشمولني غري أن املحامني والكّتاب العدول، وغريهم من العاملني يف ا
  بقانون عائدات اجلرمية ومكافحة غسل األموال باعتبارهم جهات إبالغ. 

وتتعاون السلطات اإلشرافية والرقابية بشأن مكافحة غسل األموال وسلطات إنفاذ القانون وتتبادل 
  املعلومات، على الصعيدين الداخلي والدويل على حد سواء.

على إنشــاء هيئة اســترداد املوجودات أيضــا انون عائدات اجلرمية ومكافحة غســل األموال قوينص 
  ).٥٣(املادة 

كما يقّر القانون املذكور إنشــــــاء نظام لإلعالن عن التداول عرب احلدود للمبالغ النقدية واألموال 
ها تعادل أو واملســـــتندات القابلة للتداول حلاملها عند دخول البلد أو عند مغادرته، إذا كانت قيمت

  دوالر أو ما يعادل هذا املبلغ. ١٠ ٠٠٠تتجاوز 
اخلاصـــة بالقانون املذكور على االشـــتراطات املتعلقة بالتحويالت  ٢٧وتشـــتمل الالئحة التنظيمية 

  اإللكترونية مبا يتماشى مع االتفاقية.
    

    التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٢  
  )٥السياسات العامة بشأن مكافحة الفساد (املادة  مشاركة املجتمع املدين يف إعداد  •  
االستثمار يف كثري من برامج مكافحة الفساد، وأنشطة التقييم وإذكاء الوعي ذات الصلة،   •  

مبا يف ذلك املراجعات التشـــــريعية املنتظمة، اليت أدت إىل املراجعة الشـــــاملة اليت جرت يف 
  )٥ة هامة (املادة واستتبعت إصالحات تشريعية ذات دالل ٢٠١٥  عام

إنشــاء وتفعيل إطار للتعاون والتنســيق والتعامل بني الســلطات املكلفة بإنفاذ القانون واملنع   •  
  )٥واملالحقة القضائية (إطار الفريق املشترك بني اهليئات املتعددة (املادة 

باخلطوات  زاهة واألخالقيات يف ســــــلك اخلدمة العمومية من خالل التثقيف، والقيامتعزيز الن  •  
  )٨الالزمة صوب إنشاء أكادميية وطنية ملكافحة الفساد خمصصة هلذه الغاية (املادة 

إنشاء نظام متكامل ملعلومات اإلدارة املالية بغية تعزيز الكفاءة يف جماالت التخطيط وامليزنة   •  
  )٩واالشتراء وإدارة اإلنفاق واإلبالغ (املادة 

الرَُّخص الالزمة؛ وإلزام تلك الكيانات اليت تؤدي واجبات منح كيانات القطاع اخلاص   •  
عمومية باالمتثال اللتزامات اإلفصــــــاح االســــــتباقي عن املعلومات اليت حتتفظ هبا وبتقدمي 

  )١٢معلومات إىل اجلمهور العام بناء على طلبها (املادة 
حة الفســـــــا  •   كاف مة بشـــــــأن م عا ياســـــــات ال عداد الســــــ ملدين يف إ د مشـــــــاركة املجتمع ا

  )١٣واالتفاقات/ومذكرات التفاهم الدائمة بشأن املشاركة يف العمل مع املجتمع املدين (املادة 
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    التحديات اليت تواَجه يف التنفيذ   -٣-٢  
  ُتوصى كينيا مبا يلي:

  
سبل   •   سياسات مكافحة الفساد، بعدة  مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز رصد وتقييم 

املزيد من املوارد من أجل املضـــي ُقدمًا برصـــد فعالية تنفيذ هذه  ومنها االلتزام بتخصـــيص
  )٥السياسات (املادة 

حتديد جزاءات أو عواقب بشـــأن عدم امتثال اهليئات العمومية للتوصـــيات اليت تصـــدرها   •  
  ))١( ٦جلنة األخالقيات ومكافحة الفساد (املادة 

ملالية والبشــــرية الوافية، واختاذ التدابري تزويد جلنة األخالقيات ومكافحة الفســــاد باملوارد ا  •  
الالزمة لضــمان اســتقالهلا العمليايت، من خالل عدة ســبل ومنها تقصــي األســباب الداعية 

  ))٢( ٦لتبّدل كبار املسؤولني (املادة 
النظر يف وضــــــع قواعد انتقالية من أجل التنظيم الرقايب لتمويل احلمالت االنتخابية يف أي   •  

. وينبغي أيضــــا ٢٠٢٢نفاذ قانون متويل احلمالت االنتخابية يف عام إوعد انتخابات قبل م
ــــتعدادًا  للجنة االنتخابات وحتديد الدوائر االنتخابية أن تضــــع اإلطار التنفيذي الالزم، اس

  ))٣( ٧إلنفاذ القانون املشار إليه (املادة 
ها االلتزام بتخصــيص املضــي ُقدمًا بتعزيز فعالية نظام االشــتراء، من خالل عدة ســبل ومن  •  

  )٩املوارد الالزمة من أجل سلطة التنظيم الرقايب للمشتريات العمومية (املادة 
النظر يف تعزيز اجلهود الرامية إىل رصــد وفاء كيانات القطاعني العام واخلاص باشــتراطات   •  

  ))١( ١٢وضع إجراءات مناسبة ملنع الفساد (املادة 
ة إىل التشــــــجيع على التقّيد مبدونات قواعد األخالقيات يف النظر يف تعزيز اجلهود الرامي  •  

  ) (ب))٢( ١٢القطاع اخلاص (املادة 
  ))٤( ١٢احلظر الصريح إلمكانية اقتطاع الضرائب من النفقات اليت تشكل رشا (املادة   •  
تعيني حمامني وكتاب عدول وغريهم من العاملني يف املهن القانونية املســــــتقلة بوصــــــفهم   •  

للمؤسسات املعنية باإلبالغ مبقتضى قانون عائدات اجلرمية ومكافحة غسل األموال ممثلني 
  ) (أ))١( ١٤(املادة 

تعزيز إنفاذ نظام اإلعالن عن التداول عرب احلدود للمبالغ النقدية واألموال والصــــــكوك   •  
  ))٢( ١٤حلاملها القابلة للتداول (املادة 

    
    اليت ُحدِّدت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  االحتياجات من املساعدة التقنية،  -٤-٢  

التدريب على رصـــد وتقييم ُنظم االشـــتراء العمومي، والتحقيقات اخلاصـــة باملشـــتريات،   •  
وعمليات املراجعة املستندة إىل املخاطر حلسابات املشتريات، وأنشطة إدارة العقود، ومنع 

التقارير عن مراجعة احلســابات  وكشــف االحتيال والفســاد يف االشــتراء العمومي، وإعداد
  )٩والتحقيقات اخلاصة باملشتريات (املادة 
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  )١١تنمية قدرات املحققني واملدعني العامني (املادة   •  
  )١٢تنمية القدرات لدى القطاع اخلاص (املادة   •  
شأن الرشوة (القانون اخلاص بالرشوة)، وخصوصا يف جمال وضع املبادئ   •   تنفيذ القانون ب

التوجيهية من أجل مســــــاعدة كيانات القطاعني العام واخلاص على إقرار مبادئ توجيهية 
  )١٢بشأن منع الرشوة (املادة 

  )١٣تنفيذ قوانني احلصول على املعلومات (املادة   •  
  )١٤تقدمي املساعدة على إنشاء قاعدة بيانات إدارة القضايا وتسهيل التعاون الدويل (املادة   •  

    
    خلامس: استرداد املوجودات الفصل ا  -٣  

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

    ) ٥٩و ٥٦و ٥١(املواد 
يتكون اإلطار القانوين الســــترداد املوجودات بصــــفة رئيســــية من قانون عائدات اجلرمية ومكافحة 

لفســـاد وقانون مكافحة الفســـاد واجلرائم االقتصـــادية وقانون جلنة األخالقيات ومكافحة الفســـاد ا
زاهة وقانون املســــــاعدة القانونية وقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية وقانون القيادة والن

انة (قانون عائدات املتبادلة. وتســـمح هذه القوانني باملصـــادرة اجلنائية واملدنية وغري املســـتندة إىل إد
  ).٩٠اجلرمية ومكافحة الفساد، املادة 

وتؤدي عدة مؤســـســـات دورًا يف عملية اســـترداد املوجودات. وهي تشـــمل جهاز الشـــرطة وجلنة 
سترداد املوجودات ومكتب مدير دوائر  األخالقيات ومكافحة الفساد ومركز اإلبالغ املايل وهيئة ا

يف قوانني أخرى (قانون مكافحة  ةاألحكام العامة الوارد االدعاء العام. وهي إذ تقوم بذلك تتبع
؛ ١١٨؛ وقانون اإلجراءات اجلنائية، املادة ٥٥و ٣٠-٢٦و ٢٣الفساد واجلرائم االقتصادية، املواد 

)، وذلك بدال من األحكام املنســـقة واملبســـطة الواردة يف قانون ١٨٠وقانون األدلة اإلثباتية، املادة 
الفســاد، اليت تطبقها هيئة اســترداد املوجودات، مبقتضــى األجزاء الســابع  عائدات اجلرمية ومكافحة

إىل الثاين عشر من هذا القانون. ويف املمارسة العملية، تتوىل الشرطة أو جلنة األخالقيات ومكافحة 
الفســــــاد إجراء التحقيقات بشــــــأن املوجودات واقتفاء أثرها؛ وتطلب جلنة األخالقيات ومكافحة 

دعون العامون التابعون للدولة اختاذ التدابري بشـــأن التجميد واحلجز واملصـــادرة لدى الفســـاد أو امل
املحاكم. وقد باشــرت هيئة اســترداد املوجودات قضــايا بشــأن اســترداد موجودات، ولكن أكثرها 

يزال يف انتظار املحاكمة. وليس هناك مؤســســة وطنية واحدة فقط متخصــصــة مبفردها يف إدارة   ال
املوجودات، مبا يف ذلك املوجودات املســتمدة من حاالت الفســاد. وهذه املوجودات ُتدار شــؤون 

ــــات خمتلفة، ومنها مثال مكتب مدير دوائر االدعاء العام وجلنة  ــــس ــــؤوهنا حاليًا من جانب مؤس ش
  األخالقيات ومكافحة الفساد وهيئة استرداد املوجودات.

ــــــتور الكيين على إرســــــال املعلومات  التلقائي (قانون املســــــاعدة القانونية املتبادلة، وينص الدس
). ويف املمارسة العملية، جيري تبادل املعلومات تلقائيًا من خالل املنظمة الدولية للشرطة ٤٨  املادة
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اجلنائية (اإلنتربول) والشبكات املشتركة بني اهليئات املعنية باسترداد املوجودات يف أفريقيا الشرقية 
  ت اإلحصائيات غري متوفرة حاليا.واجلنوبية، وإن كان

ومع أن كينيا ميكنها تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف حال عدم وجود معاهدة (قانون املساعدة 
)، فإن من الالزم وجود اتفاق يف هذا اخلصــــــوص. وقد أبرمت كينيا ٣القانونية املتبادلة، املادة 

ملســـــاعدة القانونية املتبادلة. وأبرم مركز اإلبالغ معاهدتني ثنائيتني ومذكرة تفاهم واحدة بشـــــأن ا
  مذكرة تفاهم مع نظرائه من املراكز. ١١املايل 

    
منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     

    )٥٨و ٥٢(املادتان 
لقانون عائدات اجلرمية  ختضــع املؤســســات املالية الشــتراطات مكافحة غســل األموال، وذلك وفقا

) ولوائحه التنظيمية، اليت تشمل اشتراطات العناية الواجبة ٤٨-٤٤ومكافحة غسل األموال (املواد 
ملالكني املنتفعني،  ية ا نة هو با ــــــت عايري "اعرف زبونك" واس مبا يف ذلك م بائن،  يف التحقق من الز

نات، وحفظ السجالت، واإلبالغ والرصد املستمر للمعامالت، والتحديث الدوري واملتواصل للبيا
عن املعامالت املشـــبوهة. وتشـــمل االشـــتراطات أيضـــا تقييم خماطر غســـل األموال واختاذ التدابري 
املناســبة إلدارة تلك املخاطر، وتطبيق التدابري املعززة اخلاصــة باحلرص الواجب بشــأن الزبائن الذين 

يف ذلك حسابات األشخاص املعرضني  يشكلون خماطر شديدة، وبشأن احلسابات واملعامالت، مبا
  سياسيا للمخاطر املحليني منهم واألجانب، وأفراد أسرهم ومعاونيهم املقربني.

"توجيهات إرشـــادية للمؤســـســـات املعنية باإلبالغ بشـــأن وعّمم اإلبالغ املايل  مركزوقد أصـــدر 
صدر كل من بنك كينيا . كما أ٢٠١٧اإلبالغ عن املعامالت واألنشطة املشتبه فيها" يف أيار/مايو 

املركزي وهيئة التأمني والتنظيم الرقايب وهيئة الســوق املالية مبادئ توجيهية ذات صــلة باملوضــوع، 
وتشــمل تلك التوجيهات اإلجراءات املتبعة يف تصــنيف الزبائن باالســتناد إىل املخاطر، إضــافة إىل 

  اطر شديدة.أمثلة على إشارات اإلنذار احلمراء والزبائن الذين يشكلون خم
كذلك، فإن إجراءات الترخيص للمصــارف متنع من إنشــاء مصــارف صــورية. وعالوة على ذلك، 

ساد حتظر على املؤسسات  ٢٥فإن الالئحة التنظيمية  صة بقانون عائدات اجلرمية ومكافحة الف اخلا
املالية الدخول أو االســتمرار يف عالقة مراســل مع مصــرف صــوري أو مع مصــرف يقدم خدمات 

  سل إىل مصرف صوري.مرا
)، ٣٤-٢٦وقد أنشـــأ قانون أخالقيات املوظفني العمومني نظاما لإلفصـــاح عن الذمة املالية (املواد 

ـــنتني) ويف  يلزم املوظفني العموميني بتقدمي إقرارات يفصـــحون فيها عن ذمتهم املالية دوريا (كل س
دخل املوظف العمومي وما لديه بداية وهناية خدمتهم الوظيفية. وينبغي أن يشمل اإلفصاح بيانات 

ثامنة  بالقرين واألطفال املعالني دون ال ما خيص  مات، وكذلك  يه من التزا من موجودات وما عل
عشـــرة من العمر. وميكن للســـلطات املختصـــة الداخلية واخلارجية أن حتصـــل على املعلومات عن 

ذلك وإتاحة الفرصــة له إعالنات اإلفصــاح عن املوجودات، ولكن ينبغي إعالم املوظف العمومي ب
  يوما. ١٤لالعتراض على ذلك يف غضون 
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وينص قانون أخالقيات املوظفني العموميني على عقوبات بشأن عدم اإلعالن أو اإلعالن الكاذب، 
  ).٣٢مبا يف ذلك غرامات وعقوبات بالسجن (املادة 

اإلشــراف على جلنة مســؤولة ألغراض  ١٢وأنشــئت مبوجب قانون أخالقيات املوظفني العموميني 
القانون وإنفاذ متطلباته فيما خيص مالكات وظيفية خمتلفة يف ســـــلك اخلدمة العمومية، مبا يف ذلك 
ــــــؤون اإلعالنات عن البيانات املالية. وتعد جلنة اخلدمة العمومية اللجنة املتبقية من مجيع  إدارة ش

  ). ٣الكيانات األخرى اليت مل حتدد هلا جلنة مسؤولة (املادة 
، من املقدرة على ن وجدإجمال ضــــــئيل،  هناك إالن الطابع اليدوي يف النظام يعين أنه ليس غري أ

  التحقق من دقة املعلومات املقدمة يف تلك اإلعالنات.
سيطر على ) وقانون القيادة والن٧٦وحيظر الدستور (املادة  شغل أو ت زاهة على الدولة أن تفتح أو ت

  موافقة من جلنة األخالقيات ومكافحة الفساد. حساب مصريف أجنيب دومنا
من  ٢١وقد ُأنشـــئ مركز اإلبالغ املايل (وهو وحدة االســـتخبارات املالية الكينية) مبقتضـــى املادة 

. وهو يتلقى التقارير ٢٠١٢قانون عائدات اجلرمية ومكافحة غسل األموال، وباشر عملياته يف عام 
نتائج حتليله إىل ســـلطات إنفاذ القانون املعنية. وقد تقدم عن املعامالت املشـــبوهة وحيللها ويرســـل 

  املركز بطلب انتساب إىل عضوية جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية.
    

تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف     
    )٥٥و ٥٤و ٥٣صادرة (املواد جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض امل

حيق صـــراحة للدول األجنبية أن ترفع دعوى مدنية لطلب تعويض أو إثبات امللكية مبا يتماشـــى مع 
؛ ٢٦؛ وقانون املســـــــاعدة القانونية املتبادلة، املادة ٥٧االتفاقية (قانون اإلجراءات املدنية، املادة 

  ).٥١ة وقانون مكافحة الفساد واجلرائم االقتصادية؛ املاد
ــــــل األموال على إنفاذ أمر تقييد أو أمر تعويض أجنيب  وينص قانون عائدات اجلرمية ومكافحة غس
فيما يتصل بقضية غسل األموال، سواء باالستناد إىل إجراءات دعوى جنائية أو عينية أو غري ذلك 

املســاعدة القانونية ))، ويقتضــي قانون ١( ١٢٠من اإلجراءات غري املســتندة إىل حكم إدانة (املادة 
) أن تتخذ "التدابري الالزمة" من أجل "الســـــماح للدولة مقدمة ٢٤املتبادلة أيضـــــا من كينيا (املادة 

صة لديها"، ومن أجل "إتاحة  سلطة خمت صة أو  صادر عن حمكمة خمت صادرة  الطلب أن تفعِّل أمر م
ــــــائية املجال ملصــــــادرة ممتلكات دومنا إدانة جنائية يف حاالت ال ميكن فيه ا القيام باملالحقة القض

للجاين بســــبب وفاته أو فراره أو غيابه أو يف أي حاالت أخرى مناســــبة"، ومن أجل "الســــماح 
للســـلطات املختصـــة يف كينيا بتجميد أو حجز ممتلكات بناء على أمر جتميد أو حجز صـــادر عن 

ملمتلكات متاحة يف حمكمة أو ســلطة خمتصــة لدى الدولة مقدمة الطلب"، ومن أجل "احلفاظ على ا
  كينيا حيث تكون خاضعة إلجراءات املصادرة".

ــــــتبانة ماهية العائدات واألدوات اخلاصـــــــة باجلرمية املتاحة يف  كذلك، فإن التدابري املتعلقة باس
اإلجراءات القضـــائية الداخلية، واقتفاء أثرها وجتميدها وحجزها ومصـــادرهتا، ميكن اختاذها أيضـــا 
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؛ وقانون عائدات ٨) و٢( ٦يب (قانون املســاعدة القانونية املتبادلة، املادتان باالســتناد إىل طلب أجن
  ).١١٩اجلرمية ومكافحة غسل األموال، املادة 

ويسمح قانون عائدات اجلرمية ومكافحة غسل األموال للمحاكم الكينية مبصادرة املمتلكات ذات 
ر عن حمكمة حملية بشـــأن جرمية املنشـــأ األجنيب املوجودة داخل كينيا وذلك من خالل قرار يصـــد

  ).٣و ٢باالقتران مع املادتني  ٦١غسل أموال (ُتقرأ املادة 
) وقانون املساعدة القانونية ١١٩كما يسمح قانون عائدات اجلرمية ومكافحة غسل األموال (املادة 

 ) للســــــلطات املختصــــــة يف كينيا بتجميد ممتلكات أو حجزها بناء على طلب١٨املتبادلة (املادة 
  أجنيب.

وبغية احلفاظ على املمتلكات اخلاضـــعة إلجراءات مصـــادرة بوشـــرت أو ُيحتمل أن تباشـــر يف بلد 
آخر، جيوز للنائب العام أن يقدم طلبًا إىل املحكمة الســتصــدار أمر تقييد بشــأن املمتلكات املشــار 

  )).٤( ١٢٠إليها (قانون عائدات اجلرمية ومكافحة غسل األموال، املادة 
ضافية من الدولة مقدمة الطلب إذا ما وجيوز للس لطة املختصة أن تلتمس احلصول على معلومات إ

رأت ذلك ضروريا. وباإلضافة إىل ذلك، جيوز رفض التعاون إذا مل تقدم الدولة مقدمة الطلب أدلة 
إثباتية كافية ويف الوقت املناســـــب، أو إذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال ُتذكر (قانون املســـــاعدة 

). غري أنه ليس مثة يف القانون ما يســـتلزم من الســـلطات الكينية، ٢٥و ٨انونية املتبادلة، املادتان الق
قبل رفع أي تدبري مؤقت، أن تتيح للدولة مقدمة الطلب الفرصـــة ألن تعرض أســـباهبا اليت حتبذ هبا 

  االستمرار يف فرض ذلك التدبري.
ســـــنة النية (قانون عائدات اجلرمية ومكافحة غســـــل وتوفر كينيا ما يلزم حلماية األطراف الثالثة احل

  )).٣( ٢٣؛ وقانون املساعدة القانونية املتبادلة املادة ٩٤و ٩٣األموال، املادتان 
    

    )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     
توفر كينيا ما يلزم للتصــــــرف يف املوجودات املصــــــادرة، مبا يف ذلك إرجاعها إىل الدول مقدمة 

بات، أو إىل مالكيها الشــرعيني، أو التعويض على الضــحايا (قانون املســاعدة القانونية املتبادلة، الطل
). غري أهنا ال تنص على اإلرجاع غري املشــــــروط للموجودات املســــــتمدة من اختالس ٢٦املادة 

دة األموال العمومية. وجيوز يف هذا الصـــــدد اقتطاع املصـــــروفات املعقولة املتكبدة (قانون املســـــاع
  )).٣( ٢٦القانونية املتبادلة، املادة 

ولكن مل ُتقدَّم طلبات إلرجاع موجودات من كينيا. وقد أبرمت كينيا أيضــــــا اتفاقات بشــــــأن 
مبا يف ذلك  حمدودة،  ــــــوى معلومات  نه مل ُتوفَّر س التصــــــرف يف املوجودات املصـــــــادرة. غري أ

  اإلحصائيات، عن إمجايل املوجودات املستردة.
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    يات اليت تواجه التنفيذالتحد  -٢-٣  
  ُتوصى كينيا مبا يلي:

توضـيح األدوار املؤسـسـية املنوطة هبيئة اسـترداد املوجودات وبلجنة األخالقيات ومكافحة   •  
ساد، وذلك  سترداد املوجودات فيما يتعلق بالف ساد وغريمها من املؤسسات يف عملية ا الف

اجلهود الرامية على إنشــــــاء هيئة بالنظر إىل تداخل الواليات املســــــندة، ومواصــــــلة بذل 
  )٥١متخصصة يف إدارة املوجودات، مبا يف ذلك املستمدة من خالل الفساد (املادة 

إعادة النظر يف نظم اإلفصــاح عن الذمة املالية، مبا يتماشــى مع املمارســات الدولية اجليدة،   •  
ميكن أن يبســــط  ومن ذلك، على ســــبيل املثال، أن اعتماد نظام إلكتروين إليداع امللفات

  ))٥( ٥٢إجراءات التحقق (املادة 
إعادة النظر يف تشــــريعاهتا من أجل الســــماح لســــلطاهتا املختصــــة بالتشــــارك يف معلومات   •  

  ))٥( ٥٢اإلفصاح عن الذمة املالية ألغراض التحقيقات دومنا إعالم املوظف املقصود (املادة 
بادلة، مبا يف ذلك األحكام ذات الصـــلة بإنفاذ إعادة النظر يف قانون املســـاعدة القانونية املت  •  

أوامر التجميد واحلجز واملصــــادرة األجنبية، بغية تكييفه حبســــب الســــياق الداخلي لديها 
  ) (أ))٢( ٥٤) (أ) و(ج)، واملادة ١( ٥٤(املادة 

ضــــــمان إتاحة فرصــــــة للدولة مقدمة الطلب، قبل رفع التدبري املؤقت املفروض وحيثما   •  
  ))٨( ٥٥أسباهبا الداعية إىل االستمرار يف فرض ذلك التدبري (املادة  أمكن، إلبداء

مواصــــــلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز التعاون الدويل على إرجاع املوجودات، وكذلك   •  
حتسني حفظ السجالت، واملعلومات عن القضايا، واإلحصائيات عن استرداد املوجودات، 

  )٥٧و ٥٦واملساعدة التلقائية (املادتان 
اختاذ التدابري الرامية إىل ضـمان اإلرجاع غري املشـروط للموجودات املسـتمدة من اختالس   •  

  ) (أ))٣( ٥٧األموال العمومية أو من غسل األموال العمومية املختَلسة (املادة 
النظر يف إبرام املزيد من االتفاقات أو الترتيبات من أجل زيادة فعالية التعاون الدويل بشأن   •  

  )٥٩ترداد املوجودات (املادة اس
    

    االحتياجات من املساعدة التقنية، اليت ُحددت من أجل حتسني تنفيذ االتفاقية  -٣-٣  
  )٥١تنمية القدرة يف جمال اقتفاء أثر املوجودات واستردادها (املادة   •  
الســــجالت (ســــجالت املحاكم، وبيانات اإلفصــــاح عن املوجودات، وغري ذلك)  رقمنة  •  

  )٥١(املادة 
  )٥١وضع سياسات عامة وإجراءات بشأن إدارة املوجودات املصادرة واملستردة (املادة   •  
تطوير الصــكوك القانونية واملعنية بالســياســة العامة واحلوكمة من أجل تدعيم آليات التعامل   •  

  )٥١تعاون فيما بني سلطات إنفاذ القانون والتحقيق واملالحقة القضائية (املادة والتنسيق وال
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ية وتعمل يف   •   مة على الرباجميات اإللكترون قائ عداد نظم وإجراءات حلفظ الســــــجالت  إ
  )٥١الوقت احلقيقي (املادة 

القضايا  إعداد واستخدام الرباجميات اإللكترونية اخلاصة باملعلومات البيانية من أجل عرض  •  
  )٥١يف املحاكم، وخباصة القضايا املنبثقة من التحقيقات املالية املعقدة (املادة 

قدمي   •   ها ت لة أمور من جال جلم ية، يتيح امل ملال مة ا لذ ظام لإلفصـــــــاح عن ا يذ ن عداد وتنف إ
اإلعالنات والقيام بإجراءات التحقق باالســــتناد إىل الرباجميات اإللكترونية اخلاصــــة بذلك 

  )٥٢ة (املاد
 


