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 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين مبنع الفساد  

 ٢٠١٢أغسطس / آب٢٩-٢٧فيينا، 
  ∗تمن جدول األعمال املؤقَّ‘ ٢‘) أ (٢البند 

   ،"الفساد إعالن مراكش بشأن منع"، املعنون ٤/٣تنفيذ قرار املؤمتر 
  والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود 

  يف جمال منع   واملبادراتاجليِّدةاملمارسات : ٢٠١١أغسطس /يف آب
  اتفاقية  من ١٢تنفيذ املادة  مناقشة مواضيعية بشأن :الفساد

  ، مبا يف ذلك استخدام الشراكات األمم املتحدة ملكافحة الفساد
      بني القطاع العام والقطاع اخلاص

، مبا يف ذلك افحة الفساداتفاقية األمم املتحدة ملك من ١٢تنفيذ املادة     
       استخدام الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص

      رة من األمانةمذكّ    
  احملتويات

الصفحة  

 ٣............................................................................................مقّدمة-أوالً

 ٥.................................................عةحتليل الردود الواردة من الدول األطراف واملوقِّ-ثانياً

 ٥........................................................................مة مواضيعيةمقّد -ألف

───────────────── 
 ∗  CAC/COSP/WG.4/2012/1. 
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الصفحة  

طاع اخلاص من خالل معايري احملاسبة ومراجعة احلساباتتدابري الوقاية والرصد يف الق  -باء
 ٦.....................................................)١٢من املادة ) و (٢ و١الفقرتان (

٣و) أ (٢ و١الفقرات ( استحداث جزاءات بشأن عدم االمتثال والتدابري ذات الصلة  -جيم
 ١٢......................................................................)١٢ من املادة ٤و

 وغريها منمنع الفساد يف القطاع اخلاص، مبا يشمل وضع مدونات قواعد السلوك  -دال
  ١٦....................................)١٢من املادة ) هـ(و) ب(٢ و١الفقرات (التدابري 

 ٢٣..................ذة داخل منظومة األمم املتحدة ومع املنظمات األخرىاملبادرات ذات الصلة املنفَّ-ثالثاً

 ٢٥............................................................................استنتاجات وتوصيات -رابعاً
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    مةمقّد  -أوالً  
التــدابري "املعنــون  ٣/٢اره يف قــر، ")املــؤمتر"اختــصاراً (مــؤمتر الــدول األطــراف  د شــدَّ  -١

مـن   )١( مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد            ١٤ إىل   ٥على أمهية تنفيذ املـواد      ،  "الوقائية
ــه   ــع الفــساد ومكافحت ــوح العــضوية     . أجــل من ــا مفت ــا دولي ــا عــامال حكومي ــشأ املــؤمتر فريق وأن

يـذ واليتـه بـشأن منـع        لكـي يـسدي إليـه املـشورة ويـساعده يف تنف           ") الفريـق العامـل   "اختصاراً  (
  كـانون ١٥ إىل ١٣أحـدمها مـن   وعقد الفريق العامل اجتمـاعني فيمـا بـني الـدورات،        . الفساد
  )٢(.، يف فيينا٢٠١١أغسطس / آب٢٤ إىل ٢٢ والثاين من ٢٠١٠ديسمرب /األول

  تـشرين  ٢٨ إىل   ٢٤يف دورته الرابعة املعقودة يف مراكش، املغرب، من         واعتمد املؤمتر     -٢
أن يواصــل الفريـق العامــل أعمالــه،   فيــه علـى  ، الـذي نــصَّ ٤/٣ القــرار ،٢٠١١وبر أكتـ /األول

والحـظ  . ٢٠١٣ اليت ستعقد يف عام      وأن يعقد اجتماعني على األقل قبل دورة املؤمتر اخلامسة        
 أنَّ كـثرياً مـن الـدول األطـراف قـد تبادلـت معلومـات عـن                  املؤمتر مع التقدير، يف القرار نفسه،     

 الفريـق العامـل يف اجتماعـه الثـاين،           املتعلقة باملواضيع الـيت نظـر فيهـا        اجليِّدةاهتا  مبادراهتا وممارس 
الــدول األطــراف علــى غريهــا مــن وحــثَّ الــدولَ األطــراف علــى أن تواصــل إطــالَع األمانــة و 

  .اجليِّدةتلك املبادرات واملمارسات بشأن املعلومات اجلديدة واحملدَّثة 

 إىل تبـادل    ، قبـل كـل اجتمـاع للفريـق العامـل،          ل األطـراف  ى الدو أن ُتدعَ ر أيضا   وتقرَّ  -٣
قائمـة التقيـيم الـذايت    هـذا الـشأن   ستعمل يف    أن تُـ   مع حتبيذ جتارهبا يف تنفيذ األحكام قيد النظر،       

الـيت حققتـها والتحـديات الـيت صـادفتها يف         باجلوانـب    التعريف   ، إن أمكن،  يشملاملرجعية، مبا   
وينبغــي  .التقنيــة والــدروس الــيت اســتفادهتا مــن ذلــك التنفيــذالتنفيــذ واحتياجاهتــا مــن املــساعدة 

 األمانةُ ورقـات معلومـات خلفيَّـة عـن املواضـيع قيـد املناقـشة،             عدَّ أن تُ  ، قبل كل اجتماع   ،أيضا
 ق منـــهامـــا تعلّـــ الـــواردة مـــن الـــدول األطـــراف، وال ســـّيما  املعلومـــات يف ذلـــك إىلمـــستندةً

  .اجليِّدةباملبادرات واملمارسات 

ــاليني     وســوف يركّــ   -٤ ز االجتمــاع الثالــث للفريــق العامــل اهتمامــه علــى املوضــوعني الت
  : السابقعاللذين اقترحا خالل االجتما

 من االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام الـشراكات بـني القطـاع            ١٢تنفيذ املادة     )أ(  
  العام والقطاع اخلاص؛

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
 :مجيع الوثائق املتصلة باجتماعات الفريق العامل متاحة يف املوقع التايل  )2(  

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html .  
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 باملمتلكـــات، تـــضارب املـــصاحل، واإلبـــالغ عـــن أعمـــال الفـــساد والتـــصريح  )ب(  
  . من االتفاقية٩ إىل ٧وخاصة يف سياق املواد من 

ت هذه املذكرة وفقا هلـذا الطلـب بنـاًء علـى املعلومـات املتـصلة بتنفيـذ املـادة                    وقد أُعدَّ   -٥
املوجهـة   CU 2012/28 (A)متها احلكومات ردا على املـذكرة الـشفوية    من االتفاقية اليت قد١٢َّ

 CU 2012/82 (A) واملذكرة الشفوية التنبيهيـة  ٢٠١٢فرباير /شباط ٢٧من األمني العام بتاريخ 
، بلغ عـدد البلـدان   ٢٠١٢يونيه / حزيران ٧ويف  . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٨هها بتاريخ   اليت وجّ 
االحتاد الروسي، األرجنتني، أرمينيـا، أملانيـا، بلغاريـا، بوركينـا           : التالية بلدا، هي    ٢٧ت  اليت ردّ 

بولنـــدا، بـــيالروس، تايلنـــد، تركمانـــستان، تـــونس، اجلمهوريـــة  فاســـو، البوســـنة واهلرســـك، 
واتيمـاال،  التشيكية، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا، رومانيـا، سويـسرا، شـيلي، الـصني، غ          

ويتـألف  . ، ماليزيـا، النمـسا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة، اليابـان            فرنسا، الفلبني، كوستاريكا  
وسـوف يتـاح االطـالع علـى     .  مـن االتفاقيـة  ١٢املـادة   معظم الردود من معلومـات عـن تنفيـذ          

النص الكامل هلذه الردود على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة               
  .بعد موافقة البلدان املعنية) فيما يلي" املكتب("

لـدول  عي هذه املذكرة الشمول، لكنها تسعى باألحرى إىل جتميع ما ورد من ا            وال تدَّ   -٦
وهـي  . األطراف من معلومـات متـصلة اتـصاال مباشـرا مبحـور التركيـز املوضـوعي هلـذا التقريـر             

تشمل أيضا معلومات تكميلية عن املبادرات ذات الصلة داخل منظومـة األمـم املتحـدة ولـدى                 
  .املنظمات األخرى ذات الصلة

 القطـاع   وتصف مذكرة مـستقلة مقدمـة مـن األمانـة ممارسـات فـضلى ملنـع الفـساد يف                    -٧
تضارب املصاحل، واإلبالغ عن أعمال الفـساد والتـصريح باملمتلكـات، وخاصـة يف              العام بشأن   

  )٣(. من االتفاقية٩ إىل ٧سياق املواد من 

ــل يف دورتــه األوىل،           -٨ ــق العام ــدِّمتا إىل الفري ــان قُ ــشأن أيــضا ورقت ــذا ال ــصل هب ــا يت ومم
 الـنُُّهج القائمـة علـى األدلـة، لتقيـيم           يشمل مبا   حول املنهجيات، إحدامها ورقة معلومات خلفية     

ورقــة معلومــات خلفيــة والثانيــة  )٤(،َمــواطن الــضعف أمــام الفــساد يف القطــاعني العــام واخلــاص
، وهـي    يف جمال منـع الفـساد ومنـاذج التنظـيم الرقـايب يف القطـاع العـام                 اجليِّدةحول املمارسات   

  )٥(.اصتتضمن أبوابا عن الشراكات بني القطاعني العام واخل

───────────────── 
  )3(  CAC/COSP/WG.4/2012/3.  
  )4(  CAC/COSP/WG.4/2010/4.  
  )5(  CAC/COSP/WG.4/2010/2 ١٤ إىل ١٢، الصفحات من.  
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    عةحتليل الردود الواردة من الدول األطراف واملوقِّ  -ثانياً  
    مة مواضيعيةمقّد  - لفأ  

 مـن االتفاقيـة جوانـب الفـساد يف القطـاع اخلـاص وهتـدف إىل تنـشيط                ١٢تعاجل املادة     -٩
 وتطالب احلكومات باختاذ التـدابري املختلفـة الـواردة يف    )٦(.التعاون بني القطاعني العام واخلاص 

 اجليِّـدة  من أجل منع الفساد يف القطاع اخلاص وتربز عددا من املمارسات             ٤ و ٣ و ١الفقرات  
  .٢اليت أظهرت فعالية يف بلوغ األهداف الواردة يف الفقرة 

ــشاركية وإشــراك اجلهــات صــاحبة        -١٠ ــهج الت ــضا الن ــة أي ــواد أخــرى يف االتفاقي وتــشجع م
 ليـست هـي املـدخل الوحيـد         ١٢ مث، فاملـادة     ومـن . املصلحة ذات الصلة من خارج القطاع العام      

شكل للمـشاركة قـد     أيِّ  والدول األطراف حرة يف استكشاف      . هلذا التعاون مع القطاع اخلاص    
جتده مواتيا لتحقيق الغرض املنـشود وهـو منـع الفـساد ومكافحتـه بوجـه عـام، والـدعوة موجهـة                      

  .تجارهبا يف هذا الشأنإليها الستكشاف خيارات جتاوز مقتضيات االتفاقية والتعريف ب

ويتزايد اإلدراك أيضا يف القطاع اخلاص ألمهية االخنراط يف مكافحة الفـساد وضـرورة                -١١
د التقريــر النــهائي ملــؤمتر قمــة جمموعــة العــشرين وقــد أكَّــ. االســتثمار يف املبــادرات ذات الــصلة
أنَّ علــى  )٧(،٢٠١١نــوفمرب /قــد يف كــان يف تــشرين الثــايناملعنيــة باألعمــال التجاريــة، الــذي ُع

الفساد معوق ال جيوز التهاون معه حيـد مـن كفـاءة االقتـصاد العـاملي ومـن عدالـة املنافـسة بـني                        
وقــد أعربــت . حجــام واجلنــسيات ومــن التنميــة املــستدامة يف العــامل ألالــشركات مــن خمتلــف ا

 الفـساد ن مكافحـة   بـشأ جمموعة العشرين املعنية باألعمال التجارية يف بـاب خـاص مـن التقريـر            
ــادرات    ــسريع مب ــة  القطــاع عــن التزامهــا بت وضــع قواعــد مــشتركة وحتــسني   إىل اخلــاص الرامي

 التقرير النـهائي علـى وجـوب        كما أكَّد . الفساد  جانب العرض يف جمال    االمتثال والقضاء على  
  .أن تتعاون مؤسسات األعمال واحلكومات على التوعية بتكاليف الفساد وخماطره

───────────────── 
يشري عنوان هذه املذكرة إىل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، وهو مصطلح يكثر استخدامه لإلشارة إىل   )6(  

 املذكرة ولكنه مستخدم يف هذه. منوذج تعاقدي ومايل حمدد لألعمال التجارية بني القطاعني العام واخلاص
مبعىن أعم وعلى حنو متبادل مع التعاون بني القطاعني العام واخلاص، ويشري إىل مجيع أشكال التعاون بينهما، 

  .مبا يشمل املسؤولية االجتماعية للشركات والتشاور مع اجلهات صاحبة املصلحة وهلم جرا
  )7(  www.b20businesssummit.com/news/29-b20-final-report ) كما كان موضوع ). ١٦ و٦ و٥الصفحات

وقد . حسبما جاء يف رد فرنسا العشرين) الدول(مكافحة الفساد جانبا حموريا للحوار على مستوى جمموعة 
وصيات يف شكل خطة عمل اعتمدها رؤساء وضع الفريق العامل املعين مبكافحة الفساد التابع لتلك اجملموعة ت

وهتدف هذه اخلطة ضمن ما هتدف إىل توثيق التعاون مع . ٢٠١٠نوفمرب /الدول يف سيول يف تشرين الثاين
  .القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد
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ــرّ   -١٢ ــد ك ــدول(ة رت جمموعــوق ــات صــاحبة      ) ال ــراك مجيــع اجله ــا بإش العــشرين التزامه
ــة ذلــك يف إعــالن القــادة الــصادر    املــصلحة يف مكافحــة الفــساد وأكَّــ  يف دت جمــددا علــى أمهي

ــران ــه /حزي ــؤمتر ٢٠١٢يوني ــوس    يف م ــادة يف ل ــة الق ــذا   )٨(.كــابوسقم ــار التحــضري هل  ويف إط
ة ومكافحــة الفــساد التابعــة جملموعــة االجتمــاع، وضــعت فرقــة العمــل املعنيــة بتحــسني الــشفافي 

دت تـدابري ملموسـة وقابلـة للتحقيـق ميكـن           العشرين املعنية باألعمـال التجاريـة توصـيات وحـدَّ         
ولـضمان   )٩(.للشركات واحلكومات على السواء أن تتخذها للمضي قدما يف مكافحة الفـساد           
 صــدى جلــدول االتــساق بــني جهــود جممــوعيت العــشرين املــذكورتني، جــاءت هــذه التوصــيات

كمــا أهنــا . العــشرين احملــدد يف خطــة عمــل ســيول ملكافحــة الفــساد  ) الــدول(أعمــال جمموعــة 
تعكس اجلهود اليت يضطلع هبا يف الوقـت الـراهن الفريـق العامـل املعـين مبكافحـة الفـساد التـابع                   

  .العشرين حتت قيادة املكسيك واململكة املتحدة) الدول(جملموعة 

 يف ثـالث فئـات عريـضة،    ١٢لدول األطراف املقدمة بـشأن املـادة   ردود ا أساساً  وتقع    -١٣
  :استخدمت لترتيب مادة هذه املذكرة

تــدابري الوقايــة والرصــد يف القطــاع اخلــاص مــن خــالل معــايري احملاســبة ومراجعــة    •  
  احلسابات والتدابري التنظيمية األخرى؛

 استحداث جزاءات على عدم االمتثال؛  •  
ساد يف القطاع اخلـاص، مبـا يـشمل مـدونات قواعـد الـسلوك               سبل الوقاية من الف     •  

  .وغريها من التدابري
    

تدابري الوقاية والرصد يف القطاع اخلاص من خالل معايري احملاسبة ومراجعة   - باء  
    )١٢من املادة ) و (٢ و١الفقرتان (احلسابات 

    معايري احملاسبة  - ١  
سابات مقــوم أساســي لتنظــيم ورصــد   اســتحداث معــايري للمحاســبة ومراجعــة احلــ إنَّ  -١٤

وقــد . اجلانــب املــايل لألنــشطة التجاريــة، ومــن مث تيــسري الوفــاء بالتزامــات اإلبــالغ والــضوابط 
مثـل االحتـاد الروسـي وأرمينيـا وأملانيـا وبلغاريـا وبـيالروس وشـيلي                (قدمت عدة دول أطـراف      

 احلـسابات وأشـارت   معلومات عـن تـشريعاهتا الوطنيـة بـشأن احملاسـبة ومراجعـة           ) كوستاريكاو
وأشـارت  .  هذه التشريعات تراعي املعايري الدولية للتقارير املالية إما جزئيا أو كليـا            أيضا إىل أنَّ  

───────────────── 
  )8(  www.g20.org.  
  )9(  www.b20.org/transparency.aspx.  



 

V.12-54368 7 
 

  CAC/COSP/WG.4/2012/2

وهـي  . كن أن تنظم احملاسبة    مي )١٠( هيئة مراقبة أسواق األوراق املالية والتأمني      أنَّشيلي أيضا إىل    
ــة يف أســ      ــات العامل ــشطة والكيان ــع األن ــة مجي ــسؤولة عــن مراقب ــأمني  م ــة والت واق األوراق املالي

  .الشيلية، مبا يشمل اإللزام باالمتثال جلميع القوانني واللوائح التنظيمية والداخلية

وتوجـد يف الوقـت    . وأشيع املعايري املستخدمة عامليا هي املعايري الدوليـة للتقـارير املاليـة             -١٥
خدم تلـك املعـايري أو تلزمهـا         دولة جتيز للشركات املسجلة حمليا أن تـست        ١٢٠الراهن أكثر من    

ــدويل ملعــايري احملاســبة      )١١(.باســتخدامها ــادئ اعتمــدها اجمللــس ال . وهــي معــايري قائمــة علــى مب
وُيعرف جانب كبري منـها باسـم املعـايري الدوليـة للمحاسـبة، وهـو االسـم القـدمي للمعـايري الـيت                       

  .٢٠٠١ قبل عام اللجنة املعنية باملعايري الدولية للمحاسبةأصدرها جملس 

 يف املائــة مــن مجيــع الــشركات املوجــودة يف العــامل تنــدرج ضــمن فئــة    ٩٥ ويقــدر أنَّ  -١٦
املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم، ومن مث يشتد الطلـب علـى اعتمـاد معـايري دوليـة للتقـارير                   

 اجمللـس الـدويل ملعـايري احملاسـبة معـايري خاصـة مـن         أصدراملالية تتسم بقدر أقل من التعقد، وقد    
وأفـادت أملانيـا وبلغاريـا     )١٢(.٢٠٠٩ذا القبيل للمنشآت الـصغرية واملتوسـطة احلجـم يف عـام            ه

مبصدر ثان يف هذا الشأن هو التوجيهات األوروبية للمحاسبة، الـيت جيـري تنقيحهـا يف الوقـت                  
   )١٣(.حلجماالراهن أيضا بغية تبسيط متطلباهتا لتناسب املشاريع الصغرية واملتوسطة 

لدول األطراف عددا من األمثلـة املتـصلة باسـتخدام املعـايري الدوليـة للتقـارير                مت ا وقدَّ  -١٧
املاليـة لـدى الـشركات املـسجلة أو الكيانـات الــيت تنـهض بأنـشطة متعلقـة باملـصلحة العامــة أو          

ممارســات متعلقــة باملعــايري اخلاصــة أيِّ ولكنــها مل تفــد بــ. املؤســسات ذات األمهيــة االجتماعيــة
ــشآت األصــغر   ــاباملن ــوائح     . حجم ــاذج الل ــصغرية واملتوســطة ومن ــشآت ال والوضــع احملــدد للمن

  .التنظيمية ألنشطتها قد يكون جماال ميكن استكشافه يف املستقبل

 املعــايري الدوليــة للتقــارير املاليــة تكفــل اجلــودة والدقــة   وأشــار االحتــاد الروســي إىل أنَّ   -١٨
الية ومن مث، فهو يسعى خبطـى منهجيـة إىل أن           والشفافية سواء يف أعمال احملاسبة أو املساءلة امل       

وعلـى هـذا املنـوال،    . ٢٠١٥يصبح نظام معايري احملاسبة الروسية متوائما متاما معها بنهاية عـام         
 فـصاعدا، بإعـداد     ٢٠١٢سوف يتم إلزام املؤسسات ذات األمهية االجتماعية، اعتبارا من عام           

───────────────── 
 )10(  www.svs.cl/sitio/english/acerca/quees.php.  
 )11(  www.ifrs.com/pdf/IFRSUpdate_V8.pdf.  
 )12(  www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Small+and+Medium-sized+Entities/Small+and+Medium-

sized+Entities.htm.  
 )13(  http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/sme_accounting/review_directives_en.htm.  
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 وتـشمل هـذه     )١٤(.يري الدوليـة للتقـارير املاليـة      وتقدمي ونشر بيانات مالية موحدة باستخدام املعا      
املؤسسات الشركات اخلاصة وشركات التـأمني وسـائر املؤسـسات الـيت ميكـن تـداول أوراقهـا           

  .املالية يف األسواق املنظمة

 ،ويف بلغاريا، يلزم القـانون مجيـع الـشركات الـيت تـزاول أنـشطة متـس املـصلحة العامـة                      -١٩
  .باع املعايري الدولية للتقارير املالية باّت،يها شروط معينة حيددهاوكذلك الكيانات اليت تتوفر ف

ويف أملانيــا، يــنص القــانون التجــاري علــى املبــادئ املقبولــة للمحاســبة وهــي ممتثلــة            -٢٠
والشركات ملزمة بإعـداد بيانـات ماليـة سـنوية وفقـا لقـانون             . للتوجيهات األوروبية للمحاسبة  

. األربـــاح وحـــساب الـــضرائب ومراقبـــة اخلـــدمات املاليـــة احملاســـبة الـــوطين ألغـــراض توزيـــع 
. والــشركات املــسجلة ملزمــة باســتخدام املعــايري الدوليــة للتقــارير املاليــة يف حــساباهتا املوحــدة  

صدر اللجنة األملانية ملعايري احملاسبة معايري مفـصلة بـشأن احملاسـبة املوحـدة           وعالوةً على ذلك، تُ   
  .ايري الدولية للبيانات املاليةيف اجملاالت غري احملكومة باملع

 للمراجعـة  مكّمـل وهـو  (واجلانب املهم اآلخر هو ضـبط األعمـال احملاسـبية وتـصويبها            -٢١
تـصويب األخطـاء يف   "وتوجد يف االحتاد الروسـي الئحـة تنظيميـة للمحاسـبة باسـم            ). الداخلية

 حيح األخطـاء يف التقـارير  ، وهي حتدد قواعد وإجراءات لتص    "التقارير احملاسبية والبيانات املالية   
  . والكشف عنهااحملاسبية

، باتــت املمارســات احملاســبية للــشركات املــسجلة يف أملانيــا ختــضع  ٢٠٠٥ومنــذ عــام   -٢٢
لرقابة خارجيـة مـن جانـب هيئـة معنيـة بإنفـاذ القـوانني املتعلقـة بالتقـارير املاليـة يتـوىل تنظيمهـا                 

، )هيئـة الرقابــة (ئـة الرقابــة املاليـة االحتاديـة    ومـن جانـب هي   )١٥(،)هيئـة اإلنفــاذ (القطـاع اخلـاص   
وهــذا اإللــزام بإعــداد التقــارير . وذلــك وفقــا للقــانون التجــاري وقــانون تــداول األوراق املاليــة 

ويـتم اختيـار معظـم الـشركات        .  لعمليـات املراجعـة الداخليـة للحـسابات        مكّمـل املالية جانـب    
ركات األخـرى علـى أسـاس وجـود مـا      اليت ختضع للفحص عـشوائيا، بينمـا جيـري اختيـار الـش          

 يف املائـة مـن البيانـات املاليـة يف           ٢٥  أنَّ ٢٠١١ن يف عام    وقد تبيّ . يشري إىل عدم مراعاة املعايري    
وكـان مرجـع اخلطـأ األساسـي فيهـا هـو القـصور يف                )١٦(. حاالت كانت تشوهبا أغـالط     ١١٠

 تعتـرض تطبيـق بعـض       كشف املعلومات يف التقارير اإلدارية ووجود عـدد مـن التحـديات الـيت             
───────────────── 

 ووفقا ألحكام ٢٠١٠يوليه / متوز٢٧خ  املؤّرFZ-208دة رقم وفقا للقانون االحتادي للبيانات املالية املوّح  )14( 
  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥خ املؤّر) ن (١٦٠مرسوم وزارة املالية رقم 

 )15(  www.frep.info/index_en.php.  
: هما الشبكية باإلنكليزية أيضاميكن االطالع على تقارير ومواضيع هامة على صفحت  )16( 

www.frep.info/presse/taetigkeitsberichte_en.php.  
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ويف حال تـبني وجـود خمالفـة لألحكـام املتعلقـة بالتقـارير املاليـة،                . املعايري الدولية للتقارير املالية   
وتكفـل  . تتخذ هيئة اإلنفاذ تدابري إدارية وتأمر بوجه عام الشركة بأن تنشر األخطـاء املـستبانة              

منهجيــة مــع شــركات مراجعــة  أداة وقائيــة جديــدة تــستخدمها هيئــة الرقابــة إجــراء مناقــشات  
  .احلسابات من أجل تاليف وقوع األخطاء يف املستقبل

دة هبــدف التوعيــة باملعــايري الدوليــة للتقــارير املاليــة  ذت يف كوريــا مــساع حمــدَّوقــد ُنفِّــ  -٢٣
ــسو   ــار األي ــة  ٢٦٠٠٠ومعي ــسؤولية االجتماعي ــة بامل ــة   )١٧( املتعلق ــدرات الالزم ــاء الق وهبــدف بن

ويعمل جملس السياسات الكورية املعين بالـشفافية يف اجملتمـع بالتعـاون مـع     . لتطبيق تلك املعايري  
املعهد الكوري للمحاسـبني العمـوميني املعتمـدين علـى تعزيـز الـشفافية يف القطـاع االقتـصادي                 

نـدوة عـن مراعـاة الـشفافية يف احملاسـبة           "من خالل تنفيذ تدابري تعليمية والتـشارك يف استـضافة           
  ".ندوة عن تقييم الشفافية يف احملاسبة يف القطاعني اخلاص والعام"و" ضريبيةلتحقيق العدالة ال

    
    )املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات(معايري مراجعة احلسابات   - ٢  

وقـد  . يطبق مراجعو احلسابات املعتمدون يف بلغاريا املعايري الدولية ملراجعة احلـسابات            -٢٤
ابات على تضمني عمليـة املراجعـة إجـراءات لفحـص نظـم            جرى العرف العام يف مراجعة احلس     

وإذا مـا اكتـشف املراجـع املعتمـد عمليـة           . الرقابة الداخليـة والتعـرف علـى مـواطن اخلطـر فيهـا            
وجــرت العــادة، يف حالــة  . للمالــكاحتيــال، فإنــه ملــزم بــأن يناقــشها مــع اإلدارة أو مــع ممثــل   

 املعتمــد احلالــة مــع مستــشارين قــانونيني  عمليــات االحتيــال الكــبرية، علــى أن ينــاقش املراجــع  
  .لتقرير كيفية إبالغ السلطات املختصة

. ومراجعو احلـسابات مطـالبون بوجـه عـام مبراعـاة عـدة قـوانني عنـد تطبيـق الـضوابط                      -٢٥
ــي احلــسابات           ــوال مراجع ــشريعات مكافحــة غــسل األم ــزم ت ــا مــثال، تل ــا وأرميني ــي بلغاري فف

  .ب معينة من املعامالت أو املعامالت اليت تبدو مشبوهةاملعتمدين بإيالء عناية خاصة لضرو

ويف االحتــاد الروســي، وضــعت وزارة املاليــة معــايري احتاديــة لتنظــيم عمــل مراجعــي           -٢٦
احلسابات بالتوافق مع املعايري الدوليـة ملراجعـة احلـسابات واتفاقيـة منظمـة التعـاون والتنميـة يف                   

وظفني العمـوميني األجانـب يف املعـامالت التجاريـة           مكافحة رشوة املـ    امليدان االقتصادي بشأن  
مواصلة مكافحـة رشـوة    وتوصيات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن      الدولية

وتوجــب معــايري مراجعــة   )١٨(.التجاريــة الدوليــة املــوظفني العمــوميني األجانــب يف املعــامالت 
───────────────── 

 )17(  www.iso.org/iso/social_responsibility.  
 مكافحة رشوة  من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن٨ من املادة ١انظر الفقرة   )18( 

من الباب العاشر من توصيات ‘ ٥‘ والفقرة باء املعامالت التجارية الدوليةاملوظفني العموميني األجانب يف 
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شـريف أو يـشتبه فيـه، مثـل معلومـات      احلسابات هذه على املراجع الـذي يكتـشف عمـال غـري      
 دعن عملية لغسل عائدات متأتية من جرائم أو لتمويـل اإلرهـاب متعلقـة جبـرائم فـساد بتحديـ                   

  .مدى ضرورة إبالغ األمر إىل جهة خارجية، مبا يف ذلك السلطات الرمسية املختصة

ندة أحكامـه   وتنظم أملانيا عمليات مراجعة احلسابات يف إطـار القـانون التجـاري املـست               -٢٧
وأحكام هذا التوجيه قيـد التنقـيح يف   . إىل التوجيه األورويب بشأن املراجعة القانونية للحسابات 

وتسعى مفوضية االحتاد األورويب، من خالل تنقيحه، إىل خلـق سـوق ألعمـال          . الوقت الراهن 
وسـعيا لـدعم جهـود مراجعـي احلـسابات الـوطنيني، أصـدر              . مراجعة احلسابات األرفـع جـودة     

 يف  ضـمت املعهد األملاين ملراجعي احلسابات العموميني املعايري األملانيـة ملراجعـة احلـسابات الـيت          
والقواعـد املهنيـة ملراجعـي احلـسابات منظمـة       )١٩(.أحكامها املعـايري الدوليـة ملراجعـة احلـسابات     

جعـي   لتعزيز مسؤوليات مرا   ٢٠٠٥الذي أُصلح يف عام      )٢٠(يف إطار قانون احملاسبني العموميني    
احلــسابات عــن كــشف األخطــاء اجلوهريــة يف البيانــات الراجعــة إىل عمليــات احتيــال وإبــالغ   

والـشركات املـسجلة    . اإلدارة يف الوقت املناسب مبا يكتشف مـن عمليـات احتيـال أو دالئلـها              
اليت ال توجد لديها هيئة رقابية ملزمة بأن تنشئ جلنة ملراجعة احلسابات لكفالة اإلشراف علـى                

وجيـب أن يكـون     . ة الداخلية يف الشركة ونظام إدارة املخاطر الداخلي وبرنـامج االمتثـال           الرقاب
  .أحد أعضاء جلنة مراجعة احلسابات أو اهليئة الرقابية خبريا ماليا مستقال

ويف شـــيلي، تتـــوىل هيئـــة مراقبـــة أســـواق األوراق املاليـــة والتـــأمني تنظـــيم الـــشركات   -٢٨
حسابات وتصنيف املخاطر وسائر الـشركات الـيت تتـوىل اعتمـاد      املختصة باملراجعة اخلارجية لل   

وجيب أن يكـون لـدى تلـك الـشركات لـوائح تنظيميـة داخليـة تكفـل                  . نظم الوقاية النموذجية  
اضطالع األشخاص املوكلة إليهم عمليات االعتماد مبهام عملـهم ومعاجلـة جوانـب التـضارب          

لقواعـد  "مليات املراجعة اخلارجية للحـسابات      وختضع ع . احملتملة يف املصاحل على الوجه الكايف     
وُيــسمح هليئــة مراقبــة أســواق األوراق املاليــة  ". املراجعــة اخلارجيــة للحــسابات املقبولــة عمومــا 

. والتأمني باستعراض احلالة املاليـة للـشركات اخلاضـعة للرصـد وبـأن تطالـب بتـصحيح الـدفاتر                  
جــراءات الراميــة إىل التعريــف علــى وقــد أصــدرت اهليئــة تعميمــا تطلــب فيــه معلومــات عــن اإل

وشـركات مراجعـة   . نطاق واسع بدور عمليات املراجعة اخلارجية للحـسابات يف منـع الرشـوة         

───────────────── 
مواصلة مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن 

عي احلسابات أن تنظر يف إلزام مراج"، ومها تنصان على أنه ينبغي للدول األطراف التجارية الدولية املعامالت
  ".اخلارجيني بإبالغ السلطات املختصة عن حاالت االشتباه يف رشوة املوظفني العموميني األجانب

 )19(  www.idw.de/idw/portal/d589242/index.jsp.  
 )20(  www.apak-aoc.de/english/statutory_provisions/statutory_provisions.asp.  
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احلسابات مطالبة بتقدمي معلومات حمدثة عـن عـدد مـن املواضـيع، مـن بينـها تـدريب شـركات                     
ــة للحــسابات علــى الكــشف عــن اجلــرائم    وجــود  و، واملمارســات الفــضلى ،املراجعــة اخلارجي

  . وغري ذلك من التدابري ذات الصلة، وإجراءات اإلبالغ ذات الصلة،دراسيةالكتب ال
    

    مدونات قواعد السلوك اخلاصة باحملاسبني ومراجعي احلسابات  - ٣  
يستخدم االحتاد الروسي وبلغاريا أداة إضافية تتمثل يف قواعد سلوك حمـددة مـن أجـل                  -٣٠

فـق مـع مدونـة األخالقيـات املعتمـدة مـن االحتـاد الـدويل                أو مراجعـي احلـسابات تت     /احملاسبني و 
وحتدد هـذه املـدونات املبـادئ األساسـية للـسلوك الـيت جيـب أن يراعيهـا احملاسـب                    . للمحاسبني

التحلي باألمانـة واملوضـوعية والكفـاءة املهنيـة وبـذل العنايـة الواجبـة وااللتـزام                 : احملترف، وهي 
هـذه املدونـة أيـضا أحكامـا تتـصل حبـاالت خمتلفـة قـد                وتتـضمن   . بالسرية والسلوكيات املهنيـة   

  .تتهدد فيها قدرة احملاسب احملترف على التمسك باملبادئ الرئيسية للسلوك
    

    مراقبة أعمال مراجعي احلسابات وإجراءات التأديب بشأهنم  - ٤  
ُتــستكمل أنــشطة مراقبــة أعمــال مراجعــي احلــسابات وإجــراءات التأديــب بــشأهنم يف     -٣٠
وتتــوىل غرفــة  )٢١(. بنظــام التفتــيش الــدوري وضــمان اجلــودة الــذي تتــواله أجهــزة رقابيــة أملانيــا

مراجعــي احلــسابات التحقيــق يف املخالفــات البــسيطة للقواعــد املهنيــة وتوقيــع اجلــزاءات علــى    
أمـا االنتـهاكات اخلطـرية للقواعـد املهنيـة،          . املخالفني، وهي تعمل حتـت إشـراف جملـس رقـايب          

اءات على مرتكبيها الدوائر اخلاصة للمحـاكم اجلنائيـة بنـاًء علـى الئحـة اهتـام           فتتوىل توقيع اجلز  
  . يرفعها إىل احملكمة مكتب رئيس االدعاء العام يف حمكمة برلني احمللية بعد أن حيقق فيها

وأفــادت بلغاريــا مبثــال حــسن يف هــذا الــشأن، وهــو تأســيس جلنــة لألخالقيــات املهنيــة   -٣١
راقبة جودة خدمات مراجعة احلسابات يف معهد احملاسـبني العمـوميني           وأخرى للتأديب وثالثة مل   

وتراقب هذه اللجان مـدى التقيـد بالقواعـد املهنيـة واألخالقيـة وتـشجع الـشركات                 . املعتمدين
على أن توفر آليات لإلبالغ عن حاالت خمالفة القوانني أو املعايري املهنية أو القواعد األخالقيـة                

  .ومحاية املبلغني

 التشريعات البلغارية حترص على إخفاء هويـة مراجعـي احلـسابات            وعلى الرغم من أنَّ     -٣٢
  . األحكام التشريعية غري كافية حلمايتهماملعتمدين الذين يتقدمون ببالغات، فهي ترى أنَّ

───────────────── 
 )21(  www.apak-aoc.de/english/home/home.asp وhttp://www.wpk.de/english/home/home.asp.  
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ــادتني         -٣٣ ــضحايا يف املـ ــرباء والـ ــشهود واخلـ ــة الـ ــساد محايـ ــة الفـ ــة مكافحـ ــاجل اتفاقيـ وتعـ
. مراجعو احلسابات، بـصفتهم خـرباء، إىل آليـات دعـم ومحايـة خاصـة              ورمبا حيتاج   . ٣٣و ٣٢

  .يف هذا الشأناألخرى الدول  اآلراء حول جتارب وسوف يكون من املفيد مواصلة تبادل
    

  استحداث جزاءات بشأن عدم االمتثال والتدابري ذات الصلة   - جيم  
    )١٢ من املادة ٤ و٣و) أ (٢ و١الفقرات (

عمل على وضع معايري معينة يف هذا الشأن جنبا إىل جنـب مـع وضـع    ينبغي أن يسري ال    -٣٤
ويغــدو التعــاون بــني القطــاع  .  تبعــا لفداحــة اجلــرم علــى عــدم االمتثــالنظــم لتقريــر اجلــزاءات

اخلـاص وأجهـزة إنفـاذ القـوانني مهمـا يف هـذا الـصدد لـدعم العمـل علـى كـشف الــسلوكيات            
  .اإلجرامية

    
    املخالفنياألفعال احملظورة ومعاقبة   - ١  

 من املهم حملاربة الفساد يف القطـاع اخلـاص ضـمان جتـرمي الرشـو                أفادت عدة دول بأنَّ     -٣٥
 ومثــال ذلــك أنَّ. واالرتــشاء يف القــوانني الوطنيــة للتــصدي جلانــب العــرض يف مــسألة الفــساد  

ذكر وجيدر بالـ   )٢٢(.ا الرشوة يف القطاع اخلاص    تمبلغاريا وسويسرا قد ذكرتا أيضا أهنما قد جرَّ       
أقل من نصف الـدول األطـراف الـيت خـضعت حـىت اآلن لالسـتعراض قـد اعتمـدت تـدابري                      أنَّ  

مـت كـل هـذه الـدول االخـتالس يف القطـاع             لتجرمي الرشوة كلِّية يف القطاع اخلـاص بينمـا جرَّ         
   )٢٣(.اخلاص

ــال ملعــايري احملاســبة ومراجعــة        -٣٦ وينبغــي اختــاذ خطــوات أخــرى مــن أجــل ضــمان االمتث
وأفــادت بعــض . شــخص عــن االخنــراط يف أنــشطة الفــساد يف املــستقبلأيِّ ولــردع احلــسابات 

 قوانينـها الوطنيـة املتعلقـة باحملاسـبة والبيانـات           بـأنَّ ) االحتـاد الروسـي وبلغاريـا     (الدول األطراف   
ــبية          ــستندات احملاس ــد الســتخدام امل ــشمل قواع ــا ي ــال، مب ــة لالمتث ــشروط الالزم ــة حتــدد ال املالي

ــية يف امل ــبية       األساس ــسجالت احملاس ــة يف ال ــة منهجي ــات بطريق ــد املعلوم ــة وقي ــامالت التجاري ع
وحيـدد القـانون    .  باملـستندات احملاسـبية ووضـع بيانـات ماليـة          ظوإجراء عمليات جرد واالحتفـا    

───────────────── 
 من القانون االحتادي السويسري ملكافحة األشكال ٤ج من القانون اجلنائي البلغاري، واملادة -٢٢٥املادة   )22( 

  .ة باملنافسةاملخلَّ
 :تقرير موضوعي عن تنفيذ الفصل الثالث  )23( 

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/18-

22June2012/V1254039.pdf ١٠، الصفحة.  
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ى كمـا تتـوخّ   )٢٤(. االلتزامـات األساسـية بـشأن مـسك الـدفاتر     كوسـتاريكا التجاري يف شيلي و   
 االحتفـاظ بالـدفاتر، وهـي مـثال أربـع            جيب خالهلا  للفترات اليت هذه القوانني تعيني حدود دنيا      

  . ومخس سنوات يف االحتاد الروسيكوستاريكاسنوات يف 

وُيعــاجل ســوء التــصرف يف جمــايل احملاســبة ومراجعــة احلــسابات بوجــه عــام يف احلــاالت   -٣٧
ــة مثــل الغرامــات املنــصوص عليهــا مبوجــب قــوانني      ــة أو إداري احملاســبة الطفيفــة جبــزاءات مدني

االحتــاد الروســي، أملانيــا، بلغاريــا، بــيالروس،  (واملراجعــة املاليــة واجلــرائم واجلــزاءات اإلداريــة  
بــاع وتنــشئ بعــض قــوانني احملاســبة التزامــات ومعــايري واجبــة االّت).  الفلــبني،مجهوريــة مولــدوفا

 مـثال  ففـي الفلـبني  . وتدرج يف تلك احلالـة أحكامـا تتـوخى توقيـع جـزاءات علـى مـن ينتـهكها              
ينص قانون الشركات وقانون التـأمني اخلـاص بـشركات التـأمني علـى متطلبـات معينـة ملـسك                     
ــراوح بــني الغرامــة وســحب       ــهاكها تت ــة انت ــضا عقوبــات يف حال ــوخى أي ــدفاتر واحملاســبة ويت ال

  .ترخيص مزاولة املهنة

 علــى ســبيل ففــي بلغاريــا. واملخالفــات اخلطــرية جمرَّمــة بوجــه عــام يف القــوانني اجلنائيــة  -٣٨
حتــت طائلــة مــادة مــن عــدة مــواد مــن القــانون        " تزويــر احلــسابات "املثــال، ميكــن أن يقــع   

وجيـــوز أن ُترتكـــب جرميـــة تزويـــر احلـــسابات عـــن طريـــق االحتيـــال باســـتخدام   )٢٥(.اجلنـــائي
مستندات غري صـحيحة أو مزيفـة هبـدف احلـصول علـى ممتلكـات منقولـة أو غـري منقولـة دون                 

أمــا القــانون األملــاين املنفــذ  )٢٦(.كــام مماثلــة يف قــانون االحتــاد الروســيوتوجــد أح. ســند قــانوين
 فقد عدَّل األحكام املتعلقـة جبرميـة تزييـف احلـسابات، مبـا يـشمل            ٢٠٠٧ملرسوم الشفافية لعام    

ــدفاتر    . تزييــف املــستندات احملاســبية  ــة تقــدمي بيانــات زائفــة بــشأن مــسك ال وباتــت اآلن عقوب
  . إىل ثالث سنوات أو دفع غرامة إدارية ماليةواحملاسبة السجن ملدة تصل

والعقوبات اجلنائية املتصلة بعدم التقيد مبتطلبات احملاسبة ومراجعة احلـسابات متـضمنة              -٣٩
أو تـــتم ) كوســـتاريكااالحتـــاد الروســي، وبلغاريـــا، وشــيلي، و  (يف قــوانني الـــضرائب الوطنيــة   

  .معاجلتها يف قضايا اإلفالس

انون اجلنائي لالحتاد الروسي يـنص مـثال علـى املـسؤولية اجلنائيـة يف                الق ومثال ذلك أنَّ    -٤٠
حالة إخفاء أو إتالف أو تزوير املستندات احملاسبية أو غريهـا مـن الـسجالت املتعلقـة بالنـشاط                   

───────────────── 
 من القانون التجاري ٢٧١-٢٥١ من القانون التجاري الشيلي واملواد ٢٨ و٢٧ و٢٥ومن بينها املواد   )24( 

  .كوستاريكال
  .٣١٣، و٢٦٠، و٢٥٨، و٢٥٦أ، و-٢٥٥، و٢٥٥، و٢١٢-٢٠٩املواد   )25( 
إساءة  ("٢٠١، و")اخلداع أو خيانة األمانةطريق إحداث ضرر مادي عن  ("١٦٥و") االحتيال ("١٥٩املواد   )26( 

  .من القانون اجلنائي لالحتاد الروسي") استغالل السلطة
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االقتصادي لـشخص اعتبـاري أو صـاحب منـشأة إذا مـا ارتكـب الفعـل حتـسبا لـصدور حكـم                       
وتثبت املسؤولية اجلنائية عن التـهرب      . داث ضرر كبري  بإشهار اإلفالس أو إذا ما تسبب يف إح       

من الضرائب يف حالة عدم تقدمي إقرار الـدخل أو الوثـائق األخـرى الـيت يلـزم تقـدميها مبوجـب                      
ي أو غريه مـن الوثـائق معلومـات مـن             قوانني االحتاد الروسي أو يف حالة تضمني اإلقرار الضريب        

  أيَّ اجلنائي البلغاري إىل ما هو أبعـد، فيقـضي بـأنَّ          وميضي القانون   . املعروف أهنا غري صحيحة   
مراجع حسابات يعتمد تقريرا حماسبيا سنويا خاصا بأحد التجار، وهو يعلم أنـه غـري صـحيح،                 

ــة   ــنظّ . ينبغــي أن خيــضع للمــساءلة اجلنائي ــضرائب   ويف شــيلي، ي ــانون ال ــاين مــن ق ــاب الث م الكت
ئب فيما يتعلق بتزوير املـستندات واإلسـقاط        املخالفات واجلزاءات املقررة مبوجب قانون الضرا     

ولــدى أجهــزة الــضرائب  . مــن الــدفاتر واالحتفــاظ بــسجالت موازيــة هبــدف تزييــف احلقيقــة   
  .الداخلية إمكانيات واسعة للرصد وقدرة على توقيع اجلزاءات

    
    التعاون بني أجهزة إنفاذ القوانني والكيانات اخلاصة  - ٢  

 مـن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد أمهيـة تعزيـز التعـاون بـني                 ١٢ة  من املاد ) أ(٢تربز الفقرة     -٤١
والغرض من هـذا احلكـم هـو املـساعدة علـى اسـتبانة              . أجهزة إنفاذ القوانني والكيانات اخلاصة    

  . بالفعلميكن أن تدل على سلوكيات فاسدة وكشفهااملخالفات اليت 

ا قــضائيا ال ميكــن ودور القطــاع اخلــاص يف منــع ممارســات الفــساد وكــشفها ومالحقتــه  - ٤٢
فكــثريا مــا يكــون املتنافــسون هــم الــذين يالحظــون املخالفــات واملعــامالت  . التــهوين مــن أمهيتــه

فالتخصص يف العمل يف سياق معـني أو        . املشبوهة يف خضم أنشطتهم املالية والتجارية االعتيادية      
عف أو األمنـاط  القيام بعمليات حمددة يتيح لصاحبه وضعية جيدة متكنه من اكتشاف مواطن الـض         

وسـوف تـستفيد الـسلطات املـسؤولة عـن          . غري املعتادة اليت قد تكون مؤشـرات علـى انتـهاكات          
رة الــيت ميكــن أن تــسترعي انتباههــا إىل جمــاالت أنــشطة مكافحــة الفــساد مــن هــذه الــرؤى املتبــّص

وقـد يكـون مبقـدور العـاملني يف القطـاع اخلـاص النـهوض          . وقطاعات ذات أولوية بسهولة أكثـر     
  .أيضا بدور حيوي يف التعرف على العائدات اإلجرامية وإعادهتا إىل أصحاهبا الشرعيني

وتوثيقــا هلــذا التعــاون، ميكــن ألجهــزة إنفــاذ القــوانني أن تــوفر بــرامج للتوعيــة وإســداء       - ٤٣
املشورة ملساعدة املنشآت على معاجلة أوجـه التـضارب الـيت قـد تواجههـا يف عملـها فيمـا يتعلـق                      

ومن املمكن أيضا حتديد نقـاط      . بيل اخلصوصية أو السرية أو قواعد السرية املصرفية       مبسائل من ق  
ــة أو       ــدة يف مؤســسات إنفــاذ القــوانني وكــذلك جهــات وصــل يف املؤســسات املالي اتــصال وحي

وقد أبرم أمني املظامل يف الفلبني مذكرة تفاهم مع جمموعتني مـن            . أشكال أكثر مؤسسية للتعاون   
.  تقضي بتوفري التعـاون وتبـادل املعلومـات يف التحقيـق يف القـضايا      ٢٠١١ام  دوائر األعمال يف ع   



 

V.12-54368 15 
 

  CAC/COSP/WG.4/2012/2

 الفلبينيـة قـد قــدم تقـارير عـن التجـاوزات الواقعـة يف مكتـب اجلمــارك        ت احتـاد الـصناعا  إنَّكمـا  
  .وعقد اجتماع قمة ملكافحة التهريب من أجل دعم التعاون يف هذا الشأن

 من الدول إلزام بعض املؤسسات اخلاصة بـإبالغ         ومن املمارسات اليت أخذت هبا الكثري       - ٤٤
وعادةً ما يقع هـذا الواجـب علـى املؤسـسات املاليـة             . السلطات املختصة عن املعامالت املشبوهة    

الرمسية وغـري الرمسيـة وعلـى مؤسـسات األعمـال يف قطاعـات حمـددة وهـو مـرتبط ارتباطـا وثيقـا                      
  . من االتفاقية١٤ملادة باملقتضيات املتصلة مبكافحة غسل األموال مبقتضى ا

وكما ورد أعاله فيما يتعلق مبعايري احملاسبة ومراجعـة احلـسابات، تقـضي قـوانني عـدة                   -٤٥
بأن تفي أعمـال احملاسـبة أيـضا مبقتـضيات تـشريعية حمـددة متـصلة             ) مثل أرمينيا وبلغاريا  (بلدان  

ينيــا هــو هيئــة واملــصرف املركــزي يف مجهوريــة أرم. مبكافحــة غــسل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب
خمولــة صــالحية نقــل املعلومــات املتــصلة بــالعوائق واملخــاطر احملتمــل أن تعتــرض إنفــاذ قــوانني     

  .مكافحة غسل األموال
    

    حظر خصم النفقات اليت تشكل رشاوى من الضرائب  - ٣  
وينبغي للدول األطراف على هذا املنـوال أن        .  جترمي الرشوة هدف رئيسي لالتفاقية     إنَّ  -٤٦

 أيَّ حافز على ممارسة الفـساد مثـل إمكانيـة خـصم املبـالغ املدفوعـة رشـاوى يف صـورة              ال توفر 
قوانينـها ال جتيـز   أنَّ وقد أفادت كل مـن أملانيـا وبلغاريـا وشـيلي بـ         . نفقات جتارية من الضرائب   

  .خصم املصروفات اليت متثل رشاوى من الضرائب

صـالحيات كافيـة ملنـع خـصم        ويف شيلي، متـنح قـوانني الـضرائب الـسلطات الـضريبية               -٤٧
 من قانون الضرائب على الدخل بعـدم جـواز          ٣١وتقضي املادة   . النفقات اليت تعتربها رشاوى   

ــة حتــت     ــا لتفــسري مــدير إدارة ضــرائب   . ظــرفأيِّ خــصم الرشــاوى أو النفقــات املماثل ووفق
بـشأن  هذا هـو مبـدأ عـام معمـول بـه            فإنَّ  الدخل، الذي يتمتع بصالحية تفسري هذه األحكام،        

  .الضرائب يف شيلي

 ٢٦ و١٠ويف بلغاريا، ينبع حظر خصم الرشـاوى مـن الـضرائب مـن أحكـام املـادتني                 -٤٨
من قانون ضرائب إيرادات الشركات، الـذي يفـرض حظـرا عامـا علـى بعـض أنـواع النفقـات                     

ومـن بـني اجلوانـب الـيت ينظمهـا          . ينبغي أن تراعيه السلطات الضريبية عند احتساب الـضرائب        
لقانون أيضا احلاالت اليت ميكن فيها متويه الرشـوة أو غريهـا مـن اجلـرائم املتـصلة بالفـساد              هذا ا 

ال جيـوز، ألغــراض  : " يف هـذا املقـام مبــا يلـي   ٣١ مـن املــادة  ٦وتقــضي الفقـرة  . يف صـورة هبـة  
نفقات تبذل على سبيل اهلبة إذا كـان مـدير اجلهـة الواهبـة              أيِّ  احتساب الضرائب، االعتراف ب   
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صرف يف اهلبة سينتفع منها بصورة مباشرة أو غري مباشرة أو إذا مـا كـان هنـاك مـا يـدل                 أو املت 
  ".على عدم تسلمها

    
منع الفساد يف القطاع اخلاص، مبا يشمل وضع مدونات قواعد السلوك   - دال  

    )١٢من املادة ) هـ(و) ب(٢ و١الفقرات (وغريها من التدابري 
ــرة    -٤٩ ــربز الفق ــادة  ٢ت ــن امل ــن ا١٢ م ــساد يف القطــاع      م ــع الف ــدابري أخــرى ملن ــة ت التفاقي

 التزامــا عامــا باختــاذ التــدابري الراميــة إىل منــع ضــلوع القطــاع   ١كمــا تفــرض الفقــرة  . اخلــاص
شـكل مبتكـر   أيِّ وميكـن اعتبـار هـذه اللغـة الفـضفاضة مـدخال لالسـتعانة بـ          . اخلاص يف الفساد  

وهـي رحابـة تتـيح املرونـة، لكنـها تفـرض أيـضا حتـديا يف                 . إضايف للتعاون مـع القطـاع اخلـاص       
وقد عرضت الدول األطـراف ُنهجـا خمتلفـة         . مواجهة حتديد متطلبات دنيا لالمتثال هلذا احلكم      

يشجع معظمها على وضع آليات طوعيـة للتنظـيم الـذايت وبنـاء القـدرات وتوطيـد التعـاون مـع              
  .اع اخلاص بصور أكثر منهجيةالقط

    
    مدونات قواعد السلوك والتدابري املماثلة  - ١  

ُتستخدم مدونات قواعد السلوك بالفعل على نطاق واسع يف القطاع العـام، وقـد بـدأ                  -٥٠
هتـا يف   ااالعتراف هبا كأداة قيمة يف القطـاع اخلـاص لكـي يهتـدي هبـا موظفـو الـشركات وإدار                   

ومرجـع هـذا التحـول إىل حـد بعيـد هـو تزايـد االلتزامـات                 . قيـة تسيري العمـل علـى أسـس أخال       
ــوردين         ــزة التنظــيم وامل ــل أجه ــصلحة، مث ــن اجلهــات صــاحبة امل ــشركات م ــى ال املفروضــة عل

ففـي  . واملشترين واجلمهور العام ككل، بـأن تـسعى إىل عـدم االكتفـاء حبـافز الـربح يف عملـها                   
 يف املائــة ٢٧ئ أخالقيــة مهنيــة بنــسبة سويــسرا، زاد عــدد املنــشآت الــيت لــديها مــدونات مبــاد 

. ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٦ضمن أكرب مائة منشأة سويسرية رائدة مسجلة يف الـسوق يف الفتـرة مـن                
ويف فرنــسا، وضــعت غالبيــة الــشركات الكــبرية والــشركات العاملــة يف جمــال التــصدير مواثيــق  

دراسـة االستقـصائية    حبوثـا، مثـل ال    أنَّ  غـري   . أخالقية من أجل منع الفساد والتحسب للمخـاطر       
خمـاطر  إدارة  أنَّ  العاملية احلادية عشرة لالحتيال الـيت أجرهتـا مؤسـسة إرنـست ويونـغ، أفـادت بـ                 

   )٢٧(.االحتيال والفساد يف الشركات مازالت حباجة إىل حتسينات

ومــدونات قواعــد الــسلوك هــي، مــن حيــث املبــدأ، تــدابري للتنظــيم الــذايت وهــي تــضع    -٥١
وقد ُتوضع من خالل مبـادرات      . زاهة إخل    فيما يتعلق مثال باملهنية والن     قواعد وحتدد مسؤوليات  

───────────────── 
 )27(  www.ey.com/GL/en/Services/Assurance/Fraud-Investigation---Dispute-Services/11th-Global-Fraud-

Survey---Fraud-survey-findings.  
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وقـد اسـُتحدثت يف عـدة حـاالت حتـت      . ينهض هبا أبنـاء مهنـة واحـدة أو حـىت شـركة واحـدة           
والتـشارك يف وضـع هـذه املـدونات هبـدف           . إشراف حكـومي وبالتـشاور مـع القطـاع اخلـاص          
وتـشمل النمـاذج   . لـة بـضمان تنفيـذها الفعلـي    تيسري فهمها واستخدامها هو خـري الـسبل الكفي     

اليت أوردهتا الدول األطـراف يف هـذا الـشأن توضـيحات للمـسؤوليات القانونيـة وأمثلـة عمليـة                    
 املتعلقـة   اجليِّـدة للمسائل اليت كثريا ما يواجهها العاملون يف القطاع اخلاص واملمارسات املهنيـة             

  .مبسائل من قبيل تصميم العقود واختيار الوسطاء

وأشــارت بعــض الــدول األطــراف مثــل أرمينيــا وبلغاريــا، إىل أهنــا اســتعانت يف وضــع     -٥٢
دليـل  "مدونات قواعد السلوك الداخليـة باألدلـة والقواعـد الـيت وضـعتها منظمـات دوليـة مثـل                    

مبــادئ حوكمــة  "و"  بــشأن الــضوابط الداخليــة واألخالقيــات واالمتثــال    اجليِّــدةاملمارســات 
قواعــد " و )٢٨(ع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،  ، ومهــا مــن وضــ "الــشركات

الـيت وضـعتها غرفـة التجـارة الدوليـة،      " السلوك والتوصيات اخلاصة مبكافحـة االبتـزاز والرشـوة      
ومبــادئ مكافحــة الرشــوة الــيت وضــعتها مبــادرة الــشراكة مــن أجــل مكافحــة الفــساد التابعــة     

   )٢٩(.للمنتدى االقتصادي العاملي

ر القانون األملاين للحوكمة الرشـيدة للـشركات لـوائح تنظيميـة وأحكامـا قانونيـة                يوفّو  -٥٣
ــا ووطنيــا            ــا دولي ــا هب ــايري معترف ــضمن مع ــة املــسجلة ويت ــشركات األملاني ــن أجــل ال ــية م أساس

ولــئن كــان بوســع الــشركات أن حتيــد عــن توصــيات املدونــة، . للحوكمــة الرشــيدة واملــسؤولة
ن حـاالت احليـد مـن هـذا القبيـل سـنويا، وهـذا يـساهم يف تـدبر                    فعليها أن تفصح بوجه عام ع     

  .املتطلبات احملددة للقطاعات والشركات والتنظيم الذايت مع السماح باملرونة

التعهــد بــالتزام "وأفــادت جلنــة مكافحــة الفــساد يف ماليزيــا أيــضا بوجــود أداة تــسمى     -٥٤
مــن شـأنه أن يتــيح   )٣٠(ل املـوقعني وتوقيـع هــذا التعهـد والقيـد يف ســج   ". زاهـة يف الــشركات  الـن 

للشركة أن تلتزم من جانب واحد بالتمسك مببادئ مكافحـة الفـساد يف الـشركات يف ماليزيـا                  
 خمــاطر أو عملياهتــا التجاريــة ال تتــضمن أيَّأنَّ وبــأن تــربهن للجهــات صــاحبة املــصلحة علــى  

ــساد  تكــال ــشطة الف ــصلة بأن ــة مت ــيس . يف خفي ــو ل ــوه ــة وال ي ب ــه األداة التنظيمي ــب علي   أيُّترت
وعوضــا عــن هــذا، ينفــذ التعهــد مــن خــالل تقــارير ذاتيــة  . عقوبــات يف حالــة إســاءة التــصرف

تقــدمها الــشركة عــن نفــسها بنــاء علــى طلــب اجلهــات صــاحبة املــصلحة بالتماشــي مــع املبــدأ   
───────────────── 

 )28(  www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34813_31530865_1_1_1_1,00.html.  
 )29(  https://members.weforum.org/pdf/paci/principles_short.pdf.  
وميكن االطالع على السجل يف املوقع الشبكي . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ شركة حىت ٥٣بلغ عددها   )30( 

  .زاهة املاليزية لنملؤسسة ا
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ورصـد مـدى االلتـزام بالتعهـد يـتم مـن مث بالطريقـة ذاهتـا                 . العاشر التفاق األمم املتحدة العاملي    
 شـركة مـن     ملتبعة يف رصد مجيـع عمليـات اإلفـصاح األخـرى غـري اإللزاميـة الـيت تقـوم هبـا أيُّ                     ا

 أي من خالل عمليات التمحيص اليت تقوم هبـا اجلهـات            –أجل اجلهات صاحبة املصلحة فيها      
  .صاحبة املصلحة وطلباهتا

    
    الدعم القطاعي وجوانب الدعم اخلاصة باملنشآت الصغرية واملتوسطة  - ٢  

ــزداد خطــر تعــرض          -٥٥ ــدة أن ي ــشوء أســواق جدي ــة ون ــسة العاملي ــدام املناف ــن شــأن احت م
ففــي . الــشركات الدوليــة، وكــذلك املنــشآت الــصغرية واملتوســطة املقبلــة، ملمارســات الفــساد  

حماولــة الــسعي إىل التكيــف مــع ممارســات األعمــال التجاريــة احملليــة، قــد تعمــد الــشركات إىل  
مسعتها وعلى عملها وقد ُتعـزز األثـر الـسليب جلانـب الفـساد يف              دخول منطقة بالغة اخلطر على      

وقد أفادت كل من أملانيا وسويسرا وفرنسا والفلبني وماليزيا بتنظـيم مـؤمترات حمـددة               . العرض
أو مبادرات توعية لدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة وبيـان خمـاطر رشـوة املـوظفني العمـوميني         

الـذي  " التيقظ الفطن للمخاطر الدوليـة    "ة الثانية من دليل     ويف فرنسا، صدرت الطبع   . األجانب
أعدته اللجنة الوطنية ملستـشاري شـؤون التجـارة اخلارجيـة بالتعـاون مـع اجلهـاز املركـزي ملنـع                     

وهو يزود الشركات بإرشادات عن كيفية منـع املمارسـات الـيت تتعـارض مـع املعـايري                  . الفساد
عاونــت جلنــة مكافحــة الفــساد املاليزيــة مــع املنــشآت وقــد ت. األخالقيــة وقواعــد التجــارة احلــرة

  .الصغرية واملتوسطة يف إعداد مدونة قواعد أخالقية بشأن دوائر األعمال

 االســتخراجية أو صــناعة  بعــض الــصناعات العاليــة املخــاطر، مثــل الــصناعاتنَّإكمــا   -٥٦
فرنـسا علـى سـبيل      ففـي   . سلحة أو الشركات الصيدالنية الكبرية، قد تتطلب اهتماما خاصا        األ

. املثال، أقام اجلهـاز املركـزي ملنـع الفـساد صـالت وثيقـة مـع الرابطـة املهنيـة للمنـشآت الطبيـة                       
ــن     ــادرة الــ ــن مبــ ــات عــ ــاال معلومــ ــو وغواتيمــ ــا فاســ ــدمت بوركينــ ــصناعات   وقــ ــة يف الــ زاهــ

الــيت هتــدف إىل تعظــيم الــشفافية وحتــسني االتــصاالت بــني خمتلــف اجلهــات     )٣١(االســتخراجية
ع غواتيمـاال  وتـشجّ . صلحة، مثـل احتـادات الـصناعات االسـتخراجية واجملتمـع املـدين        صاحبة املـ  

  .أيضا التعاون بني القطاعني العام واخلاص من خالل مبادرة الشفافية يف قطاع البناء

مدونــة "ويف شــيلي، ُوضــعت مــدونات قواعــد ســلوك حمــددة لقطاعــات خمتلفــة، مثــل    -٥٧
ويـضاف  . ومدونـة قواعـد الـسلوك اخلاصـة بنقابـة احملـامني           " اء يف صناعة البنـ    اجليِّدةاملمارسات  

منظمـة  "إىل ذلك إنشاء حتالف بني القطـاعني العـام واخلـاص مـع منظمـات غـري حكوميـة مثـل             

───────────────── 
 )31(  http://eiti.org.  
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هبــدف التــرويج ملــدونات القواعــد األخالقيــة لــدى الــشركات اخلاصــة الــيت  " الــشفافية الــشيلية
  .الة يف إدارهتتتلقى أمواال عامة من أجل تعميم مفهوم املساء

    
    بناء القدرات واملواد اإلرشادية  - ٣  

إىل جانب مدونات قواعد السلوك، سلطت الكثري مـن الـدول األطـراف الـضوء علـى              -٥٨
أنَّ ومـن الواضـح بوجـه عـام     . ىل توفري مواد إرشادية لتعميمها علـى املنـشآت   هودها الرامية إ  ج

 احتياجــات علــىعم بطريقــة اســتباقية بنــاء للــدول دورا هامــا يف تبــادل املعلومــات وتــوفري الــد 
وترمجة املعـايري والوثـائق اإلرشـادية الدوليـة         . وطلبات خمتلف دوائر الصناعة يف القطاع اخلاص      

املتعلقــة مبنــع الفــساد إىل اللغــات احملليــة ونــشرها علــى اإلنترنــت مثــال ســاقته بلغاريــا ميكــن أن  
املعنيــة وتنـشر اللجنـة الكوريـة    . لومــاتحيـسن مـن وعـي املنــشآت الوطنيـة واطالعهـا علـى املع      

مـــوجز اإلدارة األخالقيـــة "كافحـــة الفـــساد واحلقـــوق املدنيـــة جملـــة علـــى اإلنترنـــت بعنـــوان مب
، وهــي تعــاجل أحــدث االجتاهــات واملمارســات الفــضلى وتنــشر مقــاالت بقلــم         "للــشركات

نـتني رسـالة    وينشر مكتب مكافحة الفساد يف األرج     . شخصيات مرموقة عن اإلدارة األخالقية    
إخبارية شهرية إلكترونية تلخص أنشطته مبا يشمل مبادراته املوجهـة إىل القطـاع اخلـاص وهـو             

  .يعد منشورا عن مسؤولية الشركات عن تعزيز الشفافية وحماربة الفساد

االستفادة منها اتباع هنج تعاوين، مـثال       وومما ميكن أن يساعد على حتسني جودة املادة           -٥٩
مناقشات مائدة مـستديرة أو أفرقـة عاملـة يف مرحلـة تـصميم ونـشر مـدونات                  عن طريق تنظيم    

  .قواعد السلوك واملواد اإلرشادية املوجهة إىل القطاع اخلاص

ــة         -٦٠ ــدوائر املعني ــع الفــساد بالتعــاون مــع جمموعــة ال ــسي ملن وأعــد اجلهــاز املركــزي الفرن
ز مؤشـرات اخلطـر عنـد االسـتعانة         ، كتيبـا إعالميـا يـرب      "أديـت "زاهـة يف األعمـال التجاريـة،          بالن

وتعاونـــت جلنـــة املستـــشارين الـــوطنيني لـــشؤون  . بالوســـطاء يف العمليـــات التجاريـــة الدوليـــة 
، وهــي احتــاد "ميــديف"العالقــات التجاريــة اخلارجيــة مــع حركــة منــشآت األعمــال الفرنــسية، 

باملتطلبـات  ألرباب األعمال، يف إعداد دليـل منـهجي للتـشخيص الـذايت ملـدى التـزام املنـشآت                   
  .القانونية

ويف بولندا، وضع املكتب املركزي ملكافحة الفساد دلـيال عمليـا ملكافحـة الفـساد مـن                   -٦١
وأفادت كل مـن بلغاريـا ومجهوريـة        . واكبته دورات تدريبية عملية    )٣٢(أجل أصحاب املشاريع  

مـــن تقـــدمي مثـــل هـــذه الـــدورات أنَّ كوريـــا وماليزيـــا بتقـــدمي دورات تدريبيـــة أيـــضا ويبـــدو  

───────────────── 
 )32(  http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action=get&iid=14236.  



 

20 V.12-54368 

 

CAC/COSP/WG.4/2012/2    

) وفـق مـا أفـادت بـه كوريـا      (واالستعانة بربامج تدريب رائدة     .  لدعم التنفيذ  اجليِّدةاملمارسات  
  .قد يساعد على ضمان مشول مجيع اجلوانب الرئيسية للقطاع اخلاص حسب احلاجة

    
    إرساء التعاون الطويل األجل  - ٤  

بولنـدا، وسويـسرا،    األرجنتني، وأملانيـا، وبوركينـا فاسـو، و       (أفادت عدة دول أطراف       -٦٢
ــسا ــادل اآلراء   ) والنمـ ــؤمترات لتبـ ــات واملـ ــن االجتماعـ ــدد مـ ــد عـ ــون   )٣٣(.بعقـ ــن أن تكـ وميكـ

ويـضاف  . االجتماعات مفيدة يف معاجلة املواضيع احملددة ذات األمهية بالنـسبة للقطـاع اخلـاص            
 القـائم   توثيق التعاون املنهجي ميكن أن ميثل ممارسة جيدة من أجل إرسـاء التعـاون             أنَّ  إىل ذلك   

وقدمت كـل مـن تايلنـد ومجهوريـة         . على الثقة وزيادة الشراكات املنهجية واملشاريع املشتركة      
ففـي  . كوريا ومجهورية مولدوفا والفلبني أمثلة لـشراكات تنحـو إىل االسـتمرار آلجـال طويلـة               

تايلند على سبيل املثال، تأسست شبكة ملكافحة الفساد من أجل التـصدي ملمارسـاته تـضم يف           
.  منظمـة متثـل القطـاعني العـام واخلـاص واجملتمـع املـدين وأجهـزة اإلعـالم                  ٣٩ويتها العاملة   عض

لتقييم حالة الفساد يف تايلند كـل       " مؤشر حاالت الفساد  "وقد وضعت شبكة مكافحة الفساد      
ثالثة أشهر، وهي تنهض مبهمة الرقيب على الفساد بالتعاون مع متطوعني، سـعيا لـدفع عجلـة                 

  .ق العمل امليداينالتغيري وتنسي

واملثل اآلخر القائم من هذا النوع هـو جملـس الـسياسات الكوريـة املعـين بالـشفافية يف                      -٦٣
 منظمـة ومجاعـة مـن تـسعة قطاعـات مثـل اخلدمـة العامـة                 ٢٦اجملتمع الـذي يـضم حتـت عباءتـه          

 وأجهـزة   والسياسة واالقتصاد واجملتمع املدين والشركات اململوكـة للدولـة والـدوائر األكادمييـة            
ــق       . اإلعــالم ــاون فيمــا بــني خمتلــف القطاعــات عــن طري ــسر التع ــضع اجمللــس سياســات ويي وي

ففـي مطلـع كـل      . التعريف خبطط املشاريع يف كل قطاع وعن طريق نشر املمارسـات الفـضلى            
. عــام، يقــدم كــل قطــاع عروضــا إيــضاحية للمــشاريع الــيت خيطــط هلــا بغيــة التعريــف مبحتواهــا 

 أن ميـضى قـدما يف تنفيـذ مـشاريعه يف إطـار مـشترك بعـد مجـع اآلراء            وبعدها ميكن لكل قطاع   
ويــدعم اجمللــس أيــضا التعــديالت التــشريعية والتنظيميــة  . مــن القطاعــات األخــرى ذات الــصلة 

وأشـارت مجهوريـة كوريـا إىل أنـه كـان مـن             . والتحسينات املؤسسية الالزمة لضمان الـشفافية     
 نـشر الـوعي مبكافحـة        هلـا  اجملتمـع املـدين يتـيح     الصعب كفالة اشتراك عدد كاف من منظمـات         

ولتحقيــق هــذه الغايــة، حيتــاج اجمللــس إىل دعــم سياســايت  . الفــساد يف صــفوف اجلمهــور العــام 
 املعنيــة مبكافحــة ومــايل لكــي يــتمكن مــن إنــشاء أمانــة ودعــوة خمتلــف منظمــات اجملتمــع املــدين

  .  إىل املشاركة فيهالفساد
───────────────── 

 )33(  www.antykorupcja.edu.pl.  
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     يف العالقات التعاقديةاجليِّدةسات التجارية  الترويج الستخدام املمار  - ٥  
. اجليِّـــدة علـــى تـــرويج املعـــايري واملمارســـات ١٢مـــن املـــادة ) ب (٢ع الفقـــرة تـــشّج  -٦٤

واستخدام مدونات قواعد السلوك شائع، ولكن توجد أيضا مبادرات أخـرى تعـاجل العالقـات               
  .ني احلكوماتعمال أو فيما بينها وبألالتعاقدية احملددة سواء بني دوائر ا

زاهـة وآليـة رصـد املـشاريع الكـربى عـن              وأفادت ماليزيا بوجود أداتني، مهـا ميثـاق الـن           -٦٥
زاهـــة، يـــستعان هبمـــا يف العالقـــات التعاقديـــة بـــني القطـــاع اخلـــاص  طريـــق جلنـــة حوكمـــة الـــن

 يف تنفيذ املشاريع، وهـو يتـوخى أن يتفـق املالـك واملقـاول             زاهة    النويستخدم ميثاق   . واحلكومة
علـــى اســـتحداث تـــدابري مناســـبة لتوعيـــة املـــوظفني ووضـــع برنـــامج لالمتثـــال وإنـــشاء نظـــام   

  .مستقل رصد

 )٣٤(، مليـون ريـال مـاليزي فـأكثر    ٥٠٠ويف حالة املشاريع احلكوميـة الـيت تبلـغ قيمتـها             -٦٦
 )٣٥(.زاهـة املعنيـة باملـشاريع الكـربى         ُتوكَل مسؤولية رصد تنفيذ املـشروع إىل جلنـة حوكمـة الـن            

مـشكلة مــن مــشاكل  أيِّ مـل هــذه اللجنـة علــى ضـمان ســالمة تنفيـذ املــشروع مبنـأى عــن      وتع
ومن بني مهامها حتديد مـواطن الـضعف يف   . الفساد وإساءة استغالل السلطة أو سوء التصرف    

 واإلجـراءات املتـصلة باملـشاريع احلكوميـة الكـربى مـن             ةالسياسات والقوانني واللوائح التنظيمي   
مــن حيــث التكلفــة (الفــساد ورصــد مــدى االمتثــال لالتفاقــات التعاقديــة  أجــل اســتبانة خمــاطر 

  .، ونشر املعلومات وتلقي الشكاوى املتصلة بالفساد)والوقت واجلودة والكم

 مـن االتفاقيـة، فقـد أشـارت عـدة      ٩ُنظـم االشـتراء معاجلـة أساسـا يف املـادة      أنَّ ورغـم    -٦٧
) ريـا وبوركينـا فاسـو وسويـسرا وماليزيـا         بلغا(دول أطراف إىل تأسيس نظم لالشتراء الشفاف        

تلك النظم ميكن أن حتسِّن العالقات التعاقدية وتزيـد مـن الـشفافية بالنـسبة للقطـاع                 أنَّ  باعتبار  
، "مكـسب كـبري  "وقد وضعت اللجنة املاليزيـة ملكافحـة الفـساد مبـادرة وصـفت بأهنـا            . اخلاص

اء عــن طريــق بوابــة تعمــل بنظــام وهــي حتــسني ســبل نــشر املعلومــات املتعلقــة بعمليــات االشــتر
ــم     ــرف باســ ــر وتعــ ــويب املباشــ ــصال احلاســ ــشتريايت( MyProcurementاالتــ ــة  )مــ ــا بوابــ ، أمــ

MyPartnership )فهي تنشر املعلومات املتعلقة مبشاريع اخلصخصة)شراكيت ، .  
    

───────────────── 
  ).٢٠١٢يونيه /يف حزيران( مليون يورو ١٢٥حوايل   )34( 
  .ةاللجنة املاليزية ملكافحة الفساد هي أمانة هذه اللجن  )35( 
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    )١٢من املادة ) هـ (٢الفقرة (تقييد األنشطة املهنية للموظفني العموميني السابقني   - ٦  
 اللوائح املنظمـة لألنـشطة املهنيـة للمـوظفني العمـوميني أثنـاء اخلدمـة عـادة مـا تـرد                   إنَّ  -٦٨

لكـن أحكـام   . ضمن اللـوائح التنظيميـة املتعلقـة بتـضارب املـصاحل املـستخدمة يف القطـاع العـام              
 متــضي أبعــد مــن ذلــك، فتعــاجل حتديــدا حالتــهم بعــد انتــهاء مــدة  ١٢مــن املــادة ) هـــ(٢الفقــرة 

  .يف القطاع العامخدمتهم 

طت عدة دول أطراف الضوء على القيود املفروضة لـديها علـى التوظـف الالحـق      وسلّ  -٦٩
وأحيانـا تقتـصر اللـوائح    ). االحتاد الروسي، بلغاريا، سويسرا، شـيلي، الـصني، فرنـسا، اليابـان       (

ــة       ــائف معين ــى وظ ــا عل ــادت هب ــيت أف ــة ال ــديرين، أو   (التنظيمي ــشتريات، أو امل ــوظفي امل ــل م  مث
ــة    ــدنيني، أو ســلطات املؤســسات الرقابي ــوظفني امل ــشركة    ) امل ــيت تكــون ال ــى احلــاالت ال أو عل

وختتلـف  . اخلاصة قد تـأثرت فيهـا بقـرار ذي صـلة أصـدره املوظـف يف سـنوات عملـه األخـرية                  
  .فترات احلظر بوجه عام من ستة أشهر إىل مخسة أعوام

موظف مـدين قيـادي يـستقيل مـن عملـه          أيِّ  الصيين على   املدنيني  وحيظر قانون املوظفني      -٧٠
مؤسسة رحبية تتصل اتصاال مباشرا بوظيفته السابقة أو أن         أيِّ   وظيفة يف    أو يتقاعد أن يشغل أيَّ    

نشاط رحبي يتصل اتصاال مباشرا بوظيفته السابقة خالل ثالث سنوات من تاريخ            أيِّ  يشارك يف   
  .غريه من املوظفني املدنيني، فهو سنتانأما احلد الزمين يف هذا الشأن بالنسبة ل. تركه للخدمة

 موظف مدين يتـرك وظيفتـه العموميـة بـصفة مؤقتـة أو هنائيـا مـن               ويف فرنسا، ُيمنع أيُّ     -٧١
شركة أو أن حيصل أو ينال منها فوائد إذا ما كانت ختضع إلشـراف اجلهـة                أيِّ  أن يعمل لدى    

رية من خدمته أو كانت ختـضع        خالل السنوات الثالث األخ    ا أو عمل فيه   االيت كان يعمل فيه   
ومتديــد نطــاق احلظــر املفــروض علــى التوظــف إىل ســائر أشــكال   . لرقابتــها أو تعاقــدت معهــا 
  .فوائد هو هنج ميكن اعتباره منوذجا جيدا يف هذا الشأن االنتفاع مثل احلصول على

كـشف عـن    وتلزم أملانيا مجيع املوظفني املدنيني، مبن يف ذلك املوظفون املتقاعـدون، بال             -٧٢
أعمـال رحبيـة أو مهـن أخـرى خـارج نطـاق اخلدمـة العموميـة قبـل مزاولتـها إذا مـا كانـت             أيِّ 

ر متصلة بنشاطهم الرمسي خالل السنوات اخلمس األخـرية أو إذا مـا كـان مـن املمكـن أن تتـأثّ                    
علقـة  ويسري احلظر العام على قبول اجلوائز واهلدايا وسـائر املنـافع املت   )٣٦(.بفعل املصاحل القائمة 

   )٣٧(.بالوظيفة حىت بعد التقاعد
  

───────────────── 
  . من قانون املوظفني االحتادي١٠٥ من قانون تنظيم أوضاع املوظفني املدنيني والفقرة ٤١الفقرة   )36( 
  . من قانون املوظفني االحتادي٧١ من قانون تنظيم أوضاع املوظفني املدنيني والفقرة ٤٢الفقرة   )37( 
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  املبادرات ذات الصلة املنفذة داخل منظومة األمم املتحدة   -ثالثاً  
    ومع املنظمات األخرى

 التـابع لألمـم املتحـدة تقريـرا     اجمللس االستـشاري الـدويل للـشؤون العلميـة والفنيـة        م  قدَّ  -٧٣
الرشـوة  "عـدة جامعـات حتـت عنـوان         عن دوره التنسيقي يف برنامج حبثي منفذ باالشـتراك مـع            

، ويـــدرس الربنـــامج دور عمليـــات التنظـــيم الـــذايت "دور بـــرامج االمتثـــال: خلـــاصاوالقطـــاع 
واالنضباط اليت تأخذ هبا الشركات املتعددة اجلنسيات يف ميدان مكافحة الفـساد علـى النطـاق             

ملختلفـة الـصادرة مـثال      أيضا املبادئ التوجيهية الدولية ا    البحث  وسوف حيلل   . الدويل وفاعليتها 
من غرفة التجارة الدولية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومبـادرة الـشراكة مـن         

را متجانـسا   ر هبـا تطـوّ    م علـى سـبيل املثـال، الكيفيـة الـيت تتطـوّ            أجل مكافحة الفساد، حـىت يقـيِّ      
، ٢٠١٣ منتـصف عـام       هـذا الـشأن، يف      يف ولعـل املنـشور الـذي سيـصدر       . ومتوائما فيما بينـها   

  .حسبما هو متوقع، يقدم رؤية متبصرة ومفيدة لتأثري برامج االمتثال ووضع املؤشرات

كتب بشراكة وثيقة مع اتفاق األمـم املتحـدة العـاملي هبـدف التـرويج لتنفيـذ         املوحيتفظ    -٧٤
ه، ضرورة أن تكافح دوائر األعمال الفـساد بكـل أشـكال          "املبدأ العاشر من ذلك االتفاق، وهو       

وقـد اسـتحدث املكتـب واالتفـاق العـاملي أداة تعليميـة إلكترونيـة               ". مبا يشمل االبتزاز والرشوة   
 )٣٨(واألداة متاحــة علــى اإلنترنــت . مــن أجــل القطــاع اخلــاص بــشأن املبــدأ العاشــر واالتفاقيــة   

  . اتصاال كل شهر٣٠ ٠٠٠وتتلقى حوايل 

منــع الفــساد لتعزيــز تنميــة "ان ووضــع املكتــب، باالشــتراك مــع اليونيــدو، تقريــرا بعنــو   -٧٥
 وهـذا املنـشور، الـذي وضـع مـن خـالل             )٣٩("املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم، اجمللـد الثـاين       

 األعمـال ومـوظفي املؤسـسات ذات        دوائـر عقد سلـسلة مـن االجتماعـات بـني اخلـرباء وممثلـي              
اد يف منــشآت الــصلة، يــسعى إىل ســد الثغــرة املعرفيــة الــيت مــا زالــت قائمــة بــشأن آليــات الفــس

األعمال األصغر حجما وحياول حتديد اآلليات اليت حتتاجها املنشآت الصغرية واملتوسـطة لكـي              
  .تنجح يف محاية نفسها يف بيئات األعمال الفاسدة

: التــضافر علــى مكافحــة الفــساد "، شــارك املكتــب يف رعايــة مــؤمتر  ٢٠١١ويف عــام   -٧٦
 إىل ذلـك املـؤمتر الـذي       وأوفَـد ممـثلني   ،  "واحلكوماتجمموعة العشرين املعنية باألعمال التجارية      

العـشرين ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف         ) الدول(تشاركت يف تنظيمه الرئاسة الفرنسية جملموعة       

───────────────── 
 )38(  http://thefightagainstcorruption.unodc.org.  
 )39(  www.unido.org/fileadmin/user_media/Services/PSD/CSR/UNIDO-

UNODC_Publication_on_Small_Business_Development_and_Corruption.pdf.  
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كتـب بـصفة مراقـب يف الفريـق العامـل املعـين مبكافحـة الفـساد                 ويـشارك امل  . امليدان االقتصادي 
ــة   ــابع جملموع ــدول(الت ــشائه  ) ال ــذ إن ــشرين من ــام . الع ــضا إىل   ٢٠١٢ويف ع ــب أي ــي املكت ، ُدع

املشاركة يف فرقة العمـل املعنيـة بتحـسني الـشفافية ومكافحـة الفـساد التابعـة جملموعـة العـشرين           
العـشرين تؤلـف منتـدى      ) الـدول (املعنية باألعمال التجارية، وهي جمموعة منبثقـة عـن جمموعـة            

تراتيجية مـشتركة لكـي متـضي دول    جيمع كربيات الشركات يف العامل لتبادل الرأي ولرسم اسـ       
وشـارك املكتـب بـدور نـشط يف املناقـشات           . جمموعة العشرين قدما يف معاجلـة القـضايا العامليـة         

ــة باألعمــال         ــيت ميكــن جملموعــة العــشرين املعني الــيت جــرت حــول نطــاق وأهــداف األعمــال ال
أن سياسـات   العـشرين ويف وضـع توصـيات بـش        ) الـدول (التجارية أن تتعهـد بإجنازهـا جملموعـة         

العـشرين يف   ) الـدول (يقودها القطاع اخلـاص، وقـد قُـدِّمت هـذه التوصـيات إىل قـادة جمموعـة                  
العشرين يف لـوس كـابوس،      ) الدول(ِقمَّيت جمموعة العشرين املعنية باألعمال التجارية وجمموعة        

  .٢٠١٢يونيه / حزيران١٨ و١٧املكسيك، يف 

  كـانون ي العـاملي يف دافـوس، سويـسرا، يف   ويف االجتماع السنوي للمنتـدى االقتـصاد     -٧٧
زاهـة يف طـرح األسـهم         الـن " مبـادرة بعنـوان      ي للمكتب ، ناقش املدير التنفيذ   ٢٠١٢ يناير/الثاين
 بـني املكتـب والقطـاع اخلـاص قائمـة علـى              تكوين شراكات  هتدف إىل " يل لالكتتاب العام  األوَّ

 إىل تلك املبـادرة للمـساعدة علـى         وسوف تستخدم املسامهات املقدمة   . اتفاقية مكافحة الفساد  
ل فيهـا أعمـال جتاريـة       زاَوتطوير وتعزيز البنية التحتية العامـة ملكافحـة الفـساد يف البلـدان الـيت تُـ                

وكـان املـدير التنفيـذي قـد أعلـن          . ن محايـة موجـودات القطـاع اخلـاص        ؤمُِّيميكن أن   دولية، مبا   
ة للجنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف       رمسيا استهالل تلك املبادرة على هامش الدورة السنوي       

  .٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤

ــّو  -٧٨ ــيمرت للــن   ومت ــادرة شــركة س ــدف إىل توطيــد       ل مب ــشاريع للمكتــب هت ــة ثالثــة م زاه
شـراكات بـني القطـاعني العــام واخلـاص مـن خــالل وضـع نظـم لتــوفري حـوافز قانونيـة للتحلــي          

شتراء العمومي وتوعية األجيال احلاضرة واملقبلـة       زاهة واحلد من أبواب الفساد يف أنظمة اال         بالن
زاهـة   حـوافز الـن  "ويـسعى مـشروع    . من قيادات الشركات ومؤسسات القطاع العـام باالتفاقيـة        

إىل وضع أنظمة للحـوافز القانونيـة لتـشجيع األفـراد والـشركات علـى               " والتعاون يف الشركات  
عاملة تقنيـة اسـتعراض التـشريعات       وسوف تتوىل أفرقة    . التحرك واإلبالغ عن حوادث الفساد    

والسياسات واملمارسات احلكومية املتعلقة بعدد من أحكام اتفاقية مكافحة الفساد، مبا يـشمل             
م والقطـاع اخلـاص     الـشراكة بـني القطـاع العـا       "ويـسعى مـشروع     . ٣٩ و ٣٧ و ٣٢ و ٢٦املواد  

لــيت جتعــل نظــم ، إىل تقلــيص َمــواطن الــضعف ا"زاهــة يف نظــم االشــتراء العمــومي مــن أجــل الــن
االشتراء العمومي عرضة للفساد وإىل سد ما بني إدارات االشـتراء العمـومي والقطـاع اخلـاص                 
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وسوف يركز كال املشروعني علـى التجـارب القائمـة          .تصاالتمن ثغرات تتعلق باملعارف واال    
 مــن أجــل  اآلخــرينيف املكــسيك واهلنــد وســوف جيمــع أيــضا بــني لفيــف مــن اخلــرباء الــدوليني

ويسعى املشروع الثالث إىل تعزيـز معرفـة القطـاع اخلـاص مبـدى أمهيـة                .  ممارسات جيدة  إرساء
االتفاقية لعمله وانطباقها عليه وتشجيعه علـى أن يتـرجم التزاماتـه مبكافحـة الفـساد إىل أعمـال                   

  . زاهة مع مبادئ االتفاقية النب ه املتعلقةفعلية مبواءمة براجم

.  على استحداث عدد مـن األدوات احملـددة األخـرى          ويعمل املكتب يف الوقت الراهن      -٧٩
وقــد شــرع، بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي والبنــك الــدويل، يف  

عمـال جيمـع املبـادئ التوجيهيـة مـع النـصوص ذات الـصلة املتعلقـة            لدوائر األ  إعداد دليل عملي  
 املكتب أيضا مـشروعا لتحديـد ممارسـات         وقد استهل . بامتثال القطاع اخلاص ملكافحة الفساد    

حـداث العامـة الكـربى، مثـل األلعـاب األوليمبيـة أو غريهـا مـن                 ألجيدة ملنع الفساد يف تنظـيم ا      
  .املناسبات الرياضية أو السياسية اهلامة

لتواصــل واالتــصاالت، علــى وضــع دورة تعليميــة  ويعمــل املكتــب، يف إطــار برناجمــه ل   -٨٠
.  واحــد بــشأن االتفاقيــة وتأثرياهتــا علــى القطــاعني العــام واخلــاص أكادمييــة ملــدة فــصل دراســي

التعليميــة لــدى طائفــة واســعة ومتنوعــة مــن املؤســسات   ذه الــدورةهلــتــرويج الويعتــزم املكتــب 
األكادميية، من بينها كليات التجارة واحلقوق واإلدارة العامة، من أجـل أن تدرجـه يف براجمهـا                 

 إىل ، مــن خــالل وضــع هــذه الــدورة التعليميــة،يــسعى املكتــبو.  األكادمييــة احلاليــةاهجهــاومن
ــام           ــادات العمــل الع ــن قي ــادم م ــل الق ــة اجلي ــة إىل هتيئ ــة الرامي ــود املؤســسات التعليمي ــم جه دع

وهـذه الـدورة، املعتـزم      . واألعمال التجاريـة ملواجهـة حتـدي اختـاذ القـرار الـصحيح واألخالقـي              
، هي جزء مـن مبـادرة أكادمييـة أوسـع نطاقـا       ٢٠١٢وضعها يف صيغتها األخرية يف أواخر عام        

وهـي مـشروع أكـادميي تعـاوين يهـدف إىل إعـداد قائمـة        . ملكافحة الفـساد ينـهض هبـا املكتـب     
بنمائط أكادميية ومناهج دراسية ودراسات حالة إفرادية وأدوات تعليمية ومواد مرجعيـة ميكـن              

جمهــا األكادمييــة احلاليــة ومــن  للجامعــات وغريهــا مــن املؤســسات األكادمييــة أن تــدجمها يف برا  
  . املتوقع إتاحتها من خالل منصة إلكترونية

    
    توصياتالستنتاجات واال  -رابعاً  

ــ  -٨١  الــدول األطــراف وجــود أفــادت هبــا للممارســات الــيت ضح مــن االســتعراض العــاميّت
 ،ات احلكومـ الكثري من املبـادرات اجلـاري تنفيـذها بالفعـل لـدى القطـاعني العـام واخلـاص وأنَّ           

وكذلك مؤسسات القطاع اخلاص، باتت تأخذ يف احلسبان بصورة متزايدة الدور اهلـام الـذي               
معظــم اخلــربات املتعلقـة مبعاجلــة أحكــام  أنَّ ويبـدو  .  الفــساد منــعينـهض بــه القطــاع اخلـاص يف  
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 قائمـــة يف ميـــدان اللـــوائح التنظيميـــة القانونيـــة اخلاصـــة مبعـــايري احملاســـبة ومراجعـــة   ١٢املـــادة 
 دعـم العمـل علـى بنـاء قـدرات احملاسـبني ومراجعـي احلـسابات                  مواصـلة  وقـد يلـزم   . باتاحلسا

لــدى القطــاع اخلــاص وينبغــي أن يواكــب هــذا وضــع اســتراتيجيات لــسد الثغــرات القائمــة يف  
  .التشريعات والقدرات التنظيمية

جمــال مكافحــة الفــساد يف القطــاع اخلــاص  أنَّ ومــع هــذا، ذكــرت عــدة دول أطــراف    -٨٢
زال يف  التعاون بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـا     أنَّ  ل حباجة إىل مزيد من االستكشاف و      زا ما

ســيما فيمــا  وطلبــت عــدة دول أطــراف مــساعدات تقنيــة يف هــذا الــشأن، وال. رةمرحلــة مبكّــ
ــة املوجهــة       ــة ودعــم محــالت التوعي ــشريعات النموذجي ــشريعات أو وضــع الت يتعلــق بــصوغ الت

 والــدروس اجليِّــدةاطر الفــساد وتبــادل ملخــصات املمارســات  للقطاعــات املعرضــة بــشدة ملخــ 
  .املستفادة

االستمرار يف مجع املعلومات مع التركيـز بوضـوح   أنَّ ولتلبية هذه الطلبات بفعالية، ُرئي      - ٨٣
بالغ على الدروس املستفادة ميكن أن يدعم مناقشات الفريق العامل ووظيفته يف جمال الـتعلم مـن                 

ط الـضوء  املعلومات اليت توردها الدول عن جتارهبا ميكـن أن تـسلّ          أنَّ  خاص  ورئي بوجه   . األقران
الة جدا يف النـهج املتبـع وتـصف النتـائج          على التحديات األولية اليت واجهتها وتقيِّم اجلوانب الفعّ       

  .املتوقعة وغري املتوقعة على السواء وتقترح حتسينات على املبادرات املقبلة ذات الصلة

ــة وال ســيما    أيــضا أن يؤكّــريــق العامــل يــودُّ ولعــلَّ الف  -٨٤ د أمهيــة تبــادل املنتجــات املعرفي
بالنسبة للقطاعات املعرضة ملخاطر بالغة أو املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة الـيت قـد تـستفيد مـن                    

  .احلصول على مزيد من اإلرشادات األكثر حتديدا اليت تراعي قدراهتا وحجمها

أن ينظــر يف مواصــلة تعزيــز العمــل علــى تبــادل اخلــربات يف   ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ  -٨٥
وقد ختتلف اجلهود من حيـث الفائـدة والـضرورة مـن جمـال إىل               . امليدان البحثي والتشارك فيها   

زاهـة،     من جتارب القطاع العـام، مثـل عمليـات تقيـيم الـن              نافعة دروساستخالص  وميكن  . آخر
، الـيت تقـيم مـدى       "األعمـال التجاريـة   أداء  عمليـات تقيـيم     "ومن مصادر القطاع اخلـاص، مثـل        

الوفر يف التكاليف عندما تنتفي احلاجة إىل دفع الرشـوة، وكـذلك مـن بـرامج املـساعدة التقنيـة                    
  .ومن مشاريع البحث األكادميية ومن اجملامع الفكرية

  


