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  املفتوح العضوية الفريق العامل احلكومي الدويل 
  املعين مبنع الفساد

  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٠- ٨فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت‘٢‘) أ (٢البند الفرعي 

  متابعة إعالن مرَّاكش "، املعنون ٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر 
  ، والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل "بشأن منع الفساد

  املمارسات اجليِّدة : ٢٠١٣أغسطس / اجتماعه املعقود يف آبيف
   مناقشة مواضيعية - واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد 

  بشأن التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العام، مبا يف ذلك 
  تدابري لتعزيز الشفافية يف متويل الترشيحات النتخابات املناصب 

  ق احلال، متويل األحزاب السياسية العمومية، وحيثما انطب
        ) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٧ و٥املادتان (

التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العام، مبا يف ذلك تدابري لتعزيز     
  الشفافية يف متويل الترشيحات النتخابات املناصب العمومية، 

      )٧ و٥املادتان (ياسية وحيثما انطبق احلال، متويل األحزاب الس
      مذكِّرة من األمانة    

    مقدِّمة  - أوالً  
، ٥/٤قرَّر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، يف قـراره                   -١

، أن يواصل الفريق العامـل احلكـومي الـدويل          "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد     "املعنون  
                                                                    

  * CAC/COSP/WG.4/2014/1. 
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 مبنع الفساد عمله إلسداء املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الواليـة             املفتوح العضوية املعين  
  .دة إليه بشأن منع الفساداملسَن
وقرَّر املؤمتر أيضاً يف ذلـك القـرار أن يعقـد الفريـق العامـل اجتمـاعني علـى األقـل قبـل                         -٢

نوات للفتـرة املمتـدة حـىت     الفريق يتَّبع خطةَ العمل املتعدِّدة السدورة املؤمتر السادسة، وأن يظلَّ 
واليـات  ) أ: (؛ ومن مث أن يتناول الفريـق يف اجتماعـه اخلـامس املوضـوعني التـاليني              ٢٠١٥عام  

التـدابري التـشريعية واإلداريـة      ) ب(؛ و )٦املـادة   (هيئة أو هيئات مكافحة الفـساد املتعلقـة بـاملنع           
ترشـيحات النتخابـات املناصـب      للقطاع العام، مبـا يف ذلـك تـدابري لتعزيـز الـشفافية يف متويـل ال                

  ).٧ و٥املادتان (العمومية، وحيثما انطبق احلال، متويل األحزاب السياسية 
رة وفقاً لطلـب املـؤمتر، بنـاًء علـى املعلومـات املتعلقـة باملوضـوع           وقد أُعدَّت هذه املذكِّ     -٣

مـارس  / آذار٧خـة  رَّرة األمـني العـام الـشفوية املؤ   الثاين الـيت قدَّمتـها احلكومـات ردا علـى مـذكِّ          
/  حزيـران ٢٤ وحـىت  )١(.٢٠١٤أبريـل  / نيـسان ٣٠خة هية املؤرَّرة الشفوية التنبي   واملذكِّ ٢٠١٤
ن الردود اليت وردت مـن البلـدان   وتتضمَّ.  دولة٢٩ كانت قد وردت ردود من  ،٢٠١٤يونيه  

ر، أملانيــا، ســبانيا، إكــوادوإاألرجنــتني، :  التاليــة معلومــاٍت تتعلــق مبوضــوع هــذا التقريــر ٢٥ـالــ
ــسلفادور، ســلوفينيا،       ــدامنرك، ال ــا، ال ــة كوري ــشيكية، مجهوري ــة الت ــونس، اجلمهوري ــل، ت الربازي

ـــز  ســرياليون، صــرب ــة فلــسطني، فن ــة(ويال يا، عمــان، فرنــسا، دول ــة-مجهوري ، قطــر، )البوليفاري
ــات املتحــدة        ــا، الوالي ــسعودية، نيجريي ــة ال ــرب، اململكــة العربي ــصر، املغ ــا، م ــت، ليتواني  الكوي

  .كما قدَّمت معلوماٍت منظمةُ التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. األمريكية
ــة   -٤ ــدان املعني ــةُ يف صــفحة االجتمــاع يف     أُ،ومبوافقــة البل ــردوِد الكامل تيحــت نــصوُص ال

ــين باملخــدِّ       ــم املتحــدة املع ــشبكي ملكتــب األم ــع ال ــة؛املوق ــتدَرج تلــك   )٢(رات واجلرمي  كمــا س
  )٣(.ثته األمانة بشأن الفريق العاملاملوقع الشبكي املواضيعي الذي استحدالنصوص الكاملة يف 

 التمست األمانةُ أيضاً احلصولَ من القطـاع اخلـاص علـى معلومـات              ،٥/٤ووفقاً للقرار     -٥
خــة واســتجابةً لرســالة مؤرَّ. تتعلــق باملوضــوعني قيــد النظــر يف االجتمــاع احلــايل للفريــق العامــل  

. متــها األمانــة، وردت ثالثــة ردود مــن هيئــات القطــاع اخلــاص  عمَّ، ٢٠١٤فربايــر /شــباط ٢٧
وأشارت شركات القطاع اخلاص يف تلـك الـردود إىل أمهيـة املـشاركة يف العمليـة الـسياسية مـن                     

                                                                    
هتا األمانة بيانٌ باملمارسات اجليدة يف جمال والية هيئة أو هيئات مكافحة الفساد رة منفصلة أعدَّيرد يف مذكِّ )1(  

 .)CAC/COSP/WG.4/2014/2 ( من االتفاقية٦املتعلقة باملنع، يف سياق املادة 

  )2( www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html. 

  )3( www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html. 
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. خـــالل إعـــالم املـــوظفني العمـــوميني بـــشأن القـــضايا الـــيت هتـــم قطـــاع األعمـــال التجاريـــة          
ــادت ــأنَّ    وأف ــات املتحــدة ب ــإحــدى شــركات الوالي ــشركات    الًّ ك ــة لل ــسياسات الداخلي ــن ال  م

مة من أجل متويـل الترشـيحات النتخابـات املناصـب           والتشريعات الوطنية َتحكُم املسامهات املقدَّ    
وأشـــارت شـــركة أخـــرى إىل بوابـــة مكافحـــة الفـــساد اإللكترونيـــة التابعـــة لقطـــاع   . العموميـــة
  )٤(.التجارية األعمال

إمنا هي تسعى إىل توفري عرض مـوجز للمعلومـات          رة الشمول، و  وال تدَّعي هذه املذكِّ     -٦
  .اليت قدَّمتها الدول

    
      حتليل ردود الدول األطراف  - ثانياً  
    معلومات أساسية  - ألف  

ة أمـور،   مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد الـدولَ األطـراف بعـدَّ                  ٥ُتلزم املادة     -٧
د مبـادئ  الفـساد تعـزز مـشاركة اجملتمـع وجتـسِّ      قة ملكافحة   الة منسَّ منها وضع وتنفيذ سياسات فعَّ    

  .سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون العامة واملمتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية واملساءلة
 منـها   ١فـالفقرة   .  من االتفاقية عن منع الفساد املتعلق بالقطاع العام        ٧ث املادة   وتتحدَّ  -٨

وترســيخ وتــدعيم نظــم لتوظيــف املــستخدمني   تلــزم الــدول األطــراف بــأن تــسعى إىل اعتمــاد   
ــد      ــى التقاع ــهم عل ــهم وإحالت ــتبقائهم وترقيت ــدنيني واســتخدامهم واس ــ. امل ــا أمَّ  ،٣ و٢ا فقرتاه

فتدعوان الدول األطراف إىل النظر يف اعتمـاد تـدابري تـشريعية وإداريـة مناسـبة، مبـا يتوافـق مـع                    
داخلي، لوضـع معــايري تتعلــق بالترشــيح  أهـداف االتفاقيــة ووفقــاً للمبـادئ األساســية لقانوهنــا الــ  

ــة وانتخــاب شــاغليها؛ للمناصــب ا ــل الترشــيحات النتخــاب   لعمومي ــشفافية يف متوي ــز ال  ولتعزي
  تـنصُّ  ،وأخـرياً . شاغلي املناصب العمومية ويف متويل األحزاب الـسياسية، حيثمـا انطبـق احلـال             

ز تــدعيم نظــم تعــزِّ علــى أن علــى كــل دولــة طــرف أن تــسعى إىل اعتمــاد وترســيخ و ٤الفقــرة 
  .الشفافية ومتنع تضارب املصاحل

ن حتديداً خطةُ عمـل الفريـق فيمـا خيـص دورتـه احلاليـة تـدابَري ترمـي إىل تعزيـز                      وتتضمَّ  -٩
الــشفافية يف متويــل الترشــيحات النتخابــات املناصــب العموميــة، وحيثمــا انطبــق احلــال، متويــل  

ومل تقتـصر   .  مـن االتفاقيـة    ٧ من املادة    ٣األحزاب السياسية؛ حسب املنصوص عليه يف الفقرة        

                                                                    
  )4( www.business-anti-corruption.com. 
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ٍة مـا تطرقـت أيـضاً جلوانـَب هامَّـ      وإنَّ،الردود اليت وردت من الدول على تناول مسألة الـشفافية     
  .أخرى يف موضوع متويل الترشيحات واألحزاب السياسية وثيقِة الصلة بأهداف االتفاقية

ــة       -١٠ ــشأن اجلهــود املبذول ــادات ب ــدول إف ــدَّمت ال ــللحــدِّوهكــذا ق ــل   ممَّ ن جيــوز هلــم متوي
املرشحني واألحزاب السياسية؛ وحجم األموال الـيت جيـوز املـسامهة هبـا؛ وحجـم األمـوال الـيت                   

وأشــارت الــدول أيــضاً إىل آليــات الرقابــة واإلنفــاذ الراميــة إىل ضــمان دقــة         . جيــوز إنفاقهــا 
. روضـة علـى التمويـل     املعلومات املعطاة للجمهور بشأن التمويل وضمان احتـرام الـضوابط املف          

ــل عمــومي للمرشــحني واألحــزاب          ــدمي متوي ــات تق ــشأن آلي ــدول ب ــادت كــذلك بعــض ال وأف
  .السياسية؛ وهي آلياٌت ارُتئي أهنا تكفل حتقيَق دميقراطية تشاركية كاملة

، بـشأن منـع     ٧م عدد ضئيل من الدول إفـادات عـن الفقـرات األخـرى مـن املـادة                  وقدَّ  -١١
ة، ومنــع تــضارب املــصاحل، واملعــايري املتعلقــة بترشــيحات وانتخابــات   الفــساد يف اخلدمــة املدنيــ

  .ومن مث سيتناول هذا التقريُر تلك املواضيَع أيضاً. املناصب العمومية
    

الشفافية يف متويل الترشيحات النتخابات املناصب العمومية، وحيثما انطبق احلال،   - باء  
    متويل األحزاب السياسية

 من االتفاقيـة إىل بـذل جهـود مـن أجـل تعزيـز الـشفافية يف           ٧ املادة    من ٣تشري الفقرة     -١٢
متويــل املرشــحني واألحــزاب الــسياسية؛ وقــد اســتجابت دولٌ فقــدَّمت معلومــات أكثــر مشــوالً   
بشأن هـذا التمويـل؛ منـها مـا يتعلـق بـالقيود املفروضـة علـى مـصادر التمويـل، واحلـدود املاليـة                   

لترشــيحات أو األحــزاب الــسياسية، والتمويــل العمــومي،  حلجــم األمــوال الــيت جيــوز تقــدميها ل 
  .وحدود اإلنفاق خالل احلمالت االنتخابية

. دة تنظم متويل الترشيحات واألحـزاب الـسياسية  وأشارت بلدان كثرية إىل قوانني حمدَّ      -١٣
لت سبانيا وسلوفينيا وليتوانيا ومصر، اعُتمـدت تلـك التـشريعاُت أو ُعـدِّ            ة بلدان، منها إ   ويف عدَّ 

  .يف السنوات األخرية
    

    تعريف اهلبة أو املسامهة    
ن تعريفـاً واسـعاً للـهبات أو املـسامهات الـيت            تـشريعاهتا الوطنيـة تتـضمَّ      أفادت دولٌ بأنَّ    -١٤
م للترشيحات أو لألحزاب السياسية والـيت تـشمل أنواعـاً أخـرى مـن املـسامهات باإلضـافة                   تقدَّ

  .إىل املسامهات النقدية
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 تغطـي التـشريعات أي مـسامهة ُتقـدَّم نقـداً أو تكـون هلـا                 ،رجنتني واإلكـوادور  ففي األ   -١٥
ــة  ــةٌ نقدي ــة وأداَء       . قيم ــسامهات غــري النقدي ــنح وامل ــشريعاهتا تغطــي اِمل ــأن ت ــادت ســلوفينيا ب وأف

 تـشمل املـسامهة   ،ويف الواليـات املتحـدة   . خدمات أو بيَع سلع على حنو يفيد احلزَب الـسياسي         
 ذي ءمنحــة أو اشــتراك أو قــرض أو ســلفة أو إيــداع نقــدي أو أيَّ شــي علــى حنــو عــريض أيَّ 

  .قيمة ُيقدَّم ألي شخص بغرض التأثري يف انتخابات لشغل مناصب يف املكاتب االحتادية
ا القانون أمَّ. ن اهلبةُ حتويلَ أيِّ ممتلكات أو حقوق لصاحل شخص آخر     تتضمَّ ،ويف فرنسا   - ١٦

 للهبة يشمل مفردات عديدة منها املمتلكـات        عريف واسع جدا  يتوانيا فينص على ت   ذو الصلة يف ل   
. املنقولة أو غري املنقولة واملعلومات وحقوق امللكية وحصيلة األنشطة الفكرية واألعمال الطوعية

سم بالقـدر نفـسه مـن االتـساع تعريـُف املـسامهة الـوارُد يف قـانون األمـوال الـسياسية اخلـاص                        ويتَّ
  .ل هذا التعريُف السلَع والتأجَري اجملاين وخفَض الديونجبمهورية كوريا؛ حيث يشم

د ثالثة أنواع خمتلفـة      قانون األحزاب السياسية املعمول به لديها حيدِّ       وأفادت أملانيا بأنَّ    -١٧
رسـوم العـضوية الـيت يـدفعها أعـضاء          : ب الـسياسية  امة إىل األحـز   من اهلبات أو املسامهات املقدَّ    
مــة إىل احلــزب الــسياسي فعها املمثلــون املنتَخبــون؛ واهلبــات املقدَّاحلــزب؛ واملــسامهات الــيت يــد

مة إىل األحـزاب الـسياسية مـن        وُتخصم قيمةُ اهلبات املقدَّ   . واليت ميكن أن تكون نقدية أو عينية      
  .الدخل اخلاضع للضريبة

داً ن تعريفــاً حمــدَّ تــشريعاهتا ال تتــضمَّ أوضــحت نيجرييــا أنَّ،وعلــى العكــس مــن ذلــك   -١٨
  .بات أو املسامهات اليت ُتقدَّم للمرشحني أو لألحزاب السياسيةلله
    

    القيود املفروضة على مصادر متويل املسامهات    
أوضحت دولٌ مبلِّغة كثرية أهنا تفرض قيوداً على فئـات األشـخاص أو الكيانـات الـيت                   -١٩

ام تـشمل  وبوجـه عـ  . يسمح هلا بتقدمي مسامهات خاصـة إىل الترشـيحات واألحـزاب الـسياسية        
ــدَّ  ــود عـ ــك القيـ ــة،     تلـ ــات التجاريـ ــاريون أو الكيانـ ــخاص االعتبـ ــها األشـ ــها؛ منـ ــات بعينـ ة فئـ

. واألشــخاص األجانــب، والــشركات، واملنظمــات أو املؤســسات التابعــة أو اململوكــة للدولــة  
 حيظـر كـلٌّ مـن األرجنـتني         ،فعلـى سـبيل املثـال     . وتفرض حفنة من البلدان قيوداً حمـددة إضـافية        

  . وصربيا تقدَمي مسامهات من جانب الرابطات املهنية أو االحتادات العماليةوالربازيل
ه ال ميكـن لألشـخاص   وأفادت إكوادور وتونس ومجهورية كوريا وسلوفينيا وفرنسا بأنَّـ         -٢٠

  .االعتباريني أو للكيانات القانونية تقدمي مسامهات إىل الترشيحات أو األحزاب السياسية
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قـــانونُ متويـــل األحـــزاب الـــسياسية واحلمـــالت  "٢٠١٢ل يف عـــام  ُعـــدِّ،ويف ليتوانيـــا  -٢١
فأصبح ذلك القانون حيظـر علـى األشـخاص االعتبـاريني تقـدَمي             " السياسية ومراقبة هذا التمويل   

مسامهات وينص بدالً من ذلك على قائمة مستفيـضة مـن مـصادر التمويـل املـسموح هبـا فيمـا                     
وأفادت األرجنتني بأهنا حتظر علـى األشـخاص        . خيص األحزاب السياسية واملرشحني املستقلني    

ــورات          ــسياسية حمظ ــى األحــزاب ال ــرض عل ــا تف ــة وبأهن ــلَ احلمــالت االنتخابي ــاريني متوي االعتب
  .٢١٥-٢٦تفصيلية إضافية ترد يف القانون رقم 

 أفـادت دول أخـرى، منـها أملانيـا والربازيـل واجلمهوريـة التـشيكية ودولـة                  ،ويف املقابل   -٢٢
ر، بــأن بوســع األشــخاص الطبيعــيني واألشــخاص االعتبــاريني ســواء بــسواء أن  فلــسطني ومــص

 هنــاك قيــود ،ويف الواليــات املتحــدة. يقــدموا مــسامهات إىل الترشــيحات واألحــزاب الــسياسية
بإمكـان جلـان العمـل الـسياسي أن         وإن يكـن    مها املؤسـسات    مفروضة على املسامهات اليت تقدِّ    

-مجهوريـة (زويال    ر يف بلدان، مثل أملانيا واجلمهورية التشيكية وفـن        ه ُيحظ  أنَّ إالَّ. تساهم بأموال 
، تقدُمي مسامهات من جانب مؤسسات األشخاص االعتباريني اململوكـة للدولـة أو             )البوليفارية

  .اليت تديرها الدولة
ــدَّ   -٢٣ ــر عـ ــا حتظـ ــدِّ  كمـ ــيت تقـ ــساعداِت الـ ــسامهاِت أو املـ ــة ة دول املـ ــاٌت أجنبيـ . مها كيانـ

مة من دولة أجنبيـة أو حـزب سياسـي أجـنيب أو شـخص اعتبـاري أجـنيب هـي                     ملقدَّفاملسامهات ا 
مسامهات حمظـورة يف العديـد مـن الـدول املبلِّغـة؛ ومنـها الربازيـل ومجهوريـة كوريـا وسـلوفينيا                     

ويف كـثري مـن األحيـان    . ونيجرييا والواليـات املتحـدة    ) البوليفارية-مجهورية(زويال  ـوفرنسا وفن 
ملقدَّمــة مــن أشــخاص أجانــب حمظــورةً هــي األخــرى، وإن تكــن هنــاك         تكــون املــسامهاُت ا 

مها مـصادر أجنبيـة غـري مقيمـة يف        أمـا اهلبـات الـيت تقـدِّ       . استثناءات لألجانب املقـيمني يف البلـد      
ــد ــسطني       ،البل ــة فل ــونس وصــربيا ودول ــتني وإكــوادور وت  فهــي حمظــورة بوجــه عــام يف األرجن
  .يات املتحدةوالوال) البوليفارية-مجهورية(زويال  وفن
 هناك قيود عامة مفروضة على اهلبـات الـيت تقـدِّمها كيانـات أجنبيـة؛ لكـن                  ،ويف أملانيا   -٢٤

مع وجود استثناءات طفيفة، كاهلبات اليت يقدِّمها مواطنو االحتـاد األورويب أو كيانـات جتاريـة            
ص األجانــب كمــا ُيــسمح لألشــخا. تابعــة لالحتــاد األورويب واهلبــات املرتبطــة بأقليــات وطنيــة 

  .بتقدمي هبات صغرية
 لــيس هنــاك حظــر قــانوين صــريح علــى املــاحنني األجانــب أو الكيانــات ،ويف ســرياليون  -٢٥
 للدولــة فيمــا خيــص متويــلَ األحــزاب الــسياسية أو املرشــحني قانونيــة اململوكــة كليــا أو جزئيــاال

ــش      ــسياسية ي ــانون األحــزاب ال ــة؛ وإن يكــن ق ــشغل مناصــب عمومي ــرتقبني ل ترط أن تكــون امل
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وأشـارت سـرياليون إىل أن هنـاك رأيـاً شـائعاً            . لني يف البلد  املسامهاُت واردةً من ُمصوِّتني مسجَّ    
  .بني صفوف الشعب مفاده أن موارد الدولة قد أُهدرت يف االنتخابات السابقة

ة دول أخـرى،    لكـن يف عـدَّ    . وأفادت الدامنرك بأهنا تسمح باملـسامهات اجملهولـة اهلويـة           -٢٦
، حيظر القانون حظـراً صـرحياً       )البوليفارية-مجهورية(زويال    نها األرجنتني وصربيا ونيجرييا وفن    م

ــدارها     ــة بغــض النظــر عــن مق ــة اهلوي ــات اجملهول ــات املتحــدة  . املــسامهات أو اهلب وحتظــر الوالي
مة بالنيابـة عـن شـخص آخـر؛ وتفـرض قيـوداً صـارمة علـى املـسامهات النقديـة                     املسامهات املقدَّ 

  . قيمة املسامهات اجملهولة اهلويةوعلى
    

    احلدود املفروضة على قيمة املسامهات    
أشارت دول ُمبلِّغة كثرية إىل وجـود قيـود مفروضـة علـى القيمـة النقديـة للمـسامهات                     -٢٧

وتنطبـق تلـك القيـود بوجـه        . اخلاصة اليت ميكن تقدميها إىل الترشـيحات أو األحـزاب الـسياسية           
ات واملاحنني وال تؤثر يف املبلغ الكلي الذي ميكن أن يتلقـاه أي مرشـح               عام على فرادى املسامه   

وُينظر إىل القيود املفروضة على فرادى املسامهات باعتبارهـا حتمـي املرشـح أو              . أو حزب بعينه  
 أدنـاه دوَر  ٤٣ إىل ٣٨وتتنـاول الفقـرات مـن     . احلزب السياسي من اخلضوع لنفـوذ املـسامهني       

  .حلمالت االنتخابيةاملسامهات العمومية يف ا
 يف كـل مــن  رادى املـاحنني املــسامهة بـه ســنويا  وتطبَّـق قيـوٌد علــى املبلـغ الــذي ميكـن لفــ      -٢٨

األرجنتني وإكوادور والربازيل وتونس ومجهوريـة كوريـا وسـلوفينيا وصـربيا وفرنـسا وليتوانيـا                
ات مـن جانـب     وأفادت أيضاً بعض تلك البلدان اليت تسمح بتقـدمي مـسامه          . والواليات املتحدة 

  .على تلك املسامهات) أشدَّ يف أحيان كثرية(األشخاص االعتباريني بأهنا تفرض قيوداً 
د علـى   وهناك حفنة من البلدان، مثل تونس وفرنسا، أفادت بتطبيق مبلغ أقـصى موحَّـ               -٢٩

م مــسامهات  ميكــن للــشخص الطبيعــي أن يقــدِّ ،ويف فرنــسا مــثالً. مجيــع األشــخاص الطبيعــيني 
  . يورو إىل احلزب السياسي٧ ٥٠٠ تتجاوز سنوية ال

 ِمثـل متوسـط الراتـب الـشهري فيمـا خيـص             ٢٠د هذا املبلغ مبا يعـادل        حيدِّ ،ويف صربيا   -٣٠
 مثــل متوســط الراتــب الــشهري فيمــا خيــص األشــخاص  ٢٠٠مــسامهات األفــراد، ومبــا يعــادل  

 أمثـال متوسـط     ١٠لـى   االعتباريني؛ يف حني ال ميكن للفـرد يف سـلوفينيا أن يـساهم مبـا يزيـد ع                 
  .راتبه الشهري

  يـضع حـدا    حتاديـة نظامـاً تفـصيليا      أرسـت جلنـة االنتخابـات اال       ،ويف الواليات املتحـدة     -٣١
اها املرشحون من األفراد واللجان احلزبية وجلان األحـزاب         أقصى للمسامهات السنوية اليت يتلقَّ    
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ات القـصوى تنطبـق علـى كـل مرشـح            املـسامه  ومبـا أنَّ  . السياسية وغريها من اللجان الـسياسية     
وعلـى كـل جلنـة حزبيــة وطنيـة وعلـى اللجــان احلزبيـة العاملـة علــى مـستوى الواليـة واملقاطعــة          

ــةً   فــإنَّ،وعلــى املــستوى احمللــي  ــالغ ميكــن أن تكــون تراكمي ــة بدرجــة معيَّ هــذه املب فمــثالً يف . ن
اهم مببلـغ ال يتجـاوز       ميكـن للفـرد أن يـس       ،٢٠١٤-٢٠١٣االنتخابات االحتادية خـالل الفتـرة       

 دوالر لصاحل كـل مرشـح أو كـل جلنـة ترشـيح يف كـل عمليـة انتخابيـة، وال يتجـاوز                        ٢ ٦٠٠
 دوالر لـصاحل اللجـان      ١٠ ٠٠٠ دوالر لصاحل اللجان احلزبية الوطنيـة، وال يتجـاوز           ٣٢ ٤٠٠

 ٥ ٠٠٠احلزبيــة العاملــة علــى مــستوى الواليــة واملقاطعــة وعلــى املــستوى احمللــي، وال يتجــاوز  
  .دوالر لصاحل أي جلنة سياسية أخرى

 أقـصى للمبلـغ الـذي ميكـن          يضع قـانون األمـوال الـسياسية حـدا         ،ويف مجهورية كوريا    -٣٢
 دوالر تقريبــاً فيمــا خيــص ١٠ ٠٠٠ويــصل هــذا احلــد إىل . ألنــصار املرشــحني أن يــسامهوا بــه

وميكـن  . نتخابـات األخـرى   يف املائة من هذا املقدار فيما خيـص اال ٥املرشحني الرئاسيني؛ وإىل    
  .أيضاً لرابطات مجع األموال أن جتمع أمواالً لصاحل املرشحني

 وضـــعت الغرفـــة االنتخابيـــة الوطنيـــة، التابعـــة الختـــصاصات الفـــرع ،ويف األرجنـــتني  -٣٣
مــة لألحــزاب الــسياسية مــن مــصادر   أقــصى للمــسامهات واهلبــات املقدَّحــدا ســنوياالقــضائي، 

  . هذا احلد األقصى يستند إىل نسبة مئوية من النفقات االنتخابيةأنَّخاصة وعامة؛ علماً ب
 نتخابـات والتنظيمـات الـسياسية حـدا        وضع القانون العـضوي لال     ،وباملثل يف إكوادور    -٣٤

 يف املائـة مـن إمجـايل        ٥مها األشخاص الطبيعيـون حبيـث ال تتجـاوز          أقصى للمسامهات اليت يقدِّ   
 ميكـن أن    ،مها املرشـح  وفيما خيص اهلبات اليت يقدِّ    . حلملة االنتخابية املبلغ املسوح بإنفاقه على ا    

  . يف املائة من إمجايل املبلغ املسموح بإنفاقه على احلملة االنتخابية١٠تصل مسامهاته إىل 
 األقــصى الــسنوي إىل أربــاح ويف بلــدان أخــرى، منــها الربازيــل وليتوانيــا، يــستند احلــدُّ  -٣٥

د قـانون األحـزاب الـسياسية سـقَف مـسامهات          حـدَّ  ،ففي الربازيـل  . الشخص أو الكيان الفعلية   
ــادل   ــا يع ــراد مب ــات     ١٠األف ــسنوي؛ وســقَف مــسامهات الكيان ــدخل ال ــة مــن إمجــايل ال  يف املائ
 هــذين وأشــارت الربازيــل إىل أنَّ.  يف املائــة مــن إمجــايل إيراداهتــا الــسنوية٢القانونيــة مبــا يعــادل 

، يسمحان للماحنني ذوي الدخول أو اإليرادات العالية بتقـدمي          احلدين، اللذين يرتبطان بالدخل   
ا ميكِّــن هــؤالء املــاحنني مــن ممارســة نفــوذ أعظــم علــى هبــات أكــرب مــن بقيــة أفــراد الــشعب؛ ممَّــ

  .املرشحني وعلى سياساهتم
وأفادت أملانيا بأهنا ال تضع سـقفاً للمـسامهات؛ وإمنـا يفـرض القـانون التزامـات ختـص                     -٣٦

. نــاًلتبليــغ، كالتحديــد التفــصيلي هلويــة مــصدر املــسامهات الــيت تتجــاوز ســقفاً معيَّ   الــشفافية وا
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مون مــسامهات لــصاحل األحــزاب الــسياسية؛ وذلــك وأشــارت أملانيــا إىل أن معظــم املــاحنني يقــدِّ
مة إىل األحزاب السياسية ُتخصم مـن الـدخل اخلاضـع للـضريبة وهـو               نظراً ألن املسامهات املقدَّ   

  .مة إىل فرادى املرشحني غري املنتمني إىل أي حزب سياسيى اهلبات املقدَّينطبق عل ال ما
 اسية مــن أي حكــم يــضع ســقفاً أو حــدا  خيلــو قــانون األحــزاب الــسي ،ويف ســرياليون  -٣٧

 جلنــة االنتخابــات  أفــادت نيجرييــا بــأنَّ،وباملثــل. أقــصى للــهبات املمنوحــة لألحــزاب الــسياسية
 أهنــا مل تفعــل  وضــع حــدود قـصوى علــى قيمــة املـسامهات إالَّ  الوطنيـة املــستقلة متلــك صـالحية  

  .ذلك بعد
    

    مة إىل األحزاب السياسية واحلمالت االنتخابيةاملسامهات العمومية املقدَّ    
ــدَّ    -٣٨ ــضاً عـ ــارت أيـ ــسياسة    أشـ ــزاب الـ ــومي لألحـ ــل العمـ ــا إىل التمويـ ة دول يف ردودهـ

قــدميها دعمــاً لألحــزاب الــسياسية يف حــني نــة جيــوز توهنــاك أمــوال معيَّ. واحلمــالت االنتخابيــة
وُشـدِّد علـى أن     . يقتصر اسـتخدام أمـوال أخـرى علـى النفقـات املرتبطـة بـاحلمالت االنتخابيـة                

  .املسامهات العمومية ُتستخدم من أجل حتقيق اإلنصاف يف متويل احلمالت السياسية
ــتوريا   والحظــت ا  -٣٩ ــاً دس ــاك مطلب ــتني أن هن ــس  ألرجن ــدعم األحــزاب ال ــواء يف  ب ياسية س

صة ألي  ومخـسون يف املائـة مـن أمـوال البلـد العموميـة املخصَّـ              . عملياهتا أو من أجل بنـاء قـدراهتا       
انتخابات معينة ُتوزَّع بالتساوي على مجيـع األحـزاب الـسياسية املـشاركة يف تلـك االنتخابـات؛                  

ملئويـة لألصـوات    يف حني توزع اخلمسون يف املائة املتبقيـة علـى مجيـع األحـزاب حـسب النـسبة ا                  
 هـذا التمويـل     دت األرجنـتني علـى أنَّ     وشدَّ. اليت حصل عليها كل حزب يف االنتخابات السابقة       

  .هام من أجل تقليص فجوات التمويل بني خمتلف األحزاب وتدعيم قدرات األحزاب الصغرية
ــة      ،ويف صــربيا  -٤٠ ــة تكــاليف احلمــالت االنتخابي ــة مــن أجــل تغطي ــوالٌ عمومي  ختــصَّص أم
وتطالَب األحـزاُب الـسياسية الـيت مل حتـصل علـى نـسبة مئويـة               . قتَسم بالتساوي بني املرشحني   وُت

م  الدولـة ميكـن أن تقـدِّ   وأشـارت صـربيا إىل أنَّ  . دنيا من األصوات بَِردِّ األمـوال الـيت ُمنحـت هلـا       
  .اسيةأيضاً سلعاً وخدماٍت للمرشحني، شريطة تقدميها مبقادير متساوية إىل مجيع األحزاب السي

ــدَّ  -٤١ ــذي يقدِّ     وق ــسنوي ال ــدعم ال ــصيلية عــن ال ــات تف ــرب معلوم ــه إىل األحــزاب  م املغ م
السياسية مـن أجـل اسـتخدام هـذا الـدعم يف احلمـالت االنتخابيـة واالجتماعـات الـسنوية الـيت                      

 يف ٣وُيحسب هذا الدعُم تبعاً للنسبة املئوية لألصوات التـشريعية، بـدًء مـن       . تعقدها األحزاب 
  إضـافيا م دعماً للحمالت االنتخابيـة ودعمـاً   وأفادت اجلمهورية التشيكية بأن الدولة تقدِّ    .املائة
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ألنـشطة األحـزاب الـسياسية ُيحــسبان اسـتناداً إىل النـسبة املئويــة لألصـوات يف جملـس النــواب،        
  . يف املائة على التوايل٣ يف املائة و١.٥ تلك النسبة عن  تقلَّشريطة أالَّ

ــستخدم الــصندوق اخلــاص للمــساعدات املاليــة املقدَّ ،يــلويف الرباز  -٤٢ مــة إىل األحــزاب  ُي
وُشدَّد على أن األمـوال العموميـة تفيـد يف          . السياسية يف توفري أموال لصاحل األحزاب السياسية      

ــهم عرضــةً       ــد جتعل ــيت ق ــوارد اخلاصــة ال ــى امل  للنفــوذ تقلــيص اعتمــاد األحــزاب واملرشــحني عل
وُتقتسم تلـك األمـوال بـني األحـزاب         .  موازنة املنافسات االنتخابية   االقتصادي؛ وتفيد أيضاً يف   

. علــى أســاس النــسبة املئويــة لألصــوات الــيت حــصل عليهــا كــل حــزب يف االنتخابــات الــسابقة
 املرشحني السياسيني واألحزاب السياسية حيصلون علـى دعايـة إعالميـة            وأوضحت الربازيل أنَّ  

  .مة من أجل اجتماعات األحزاب السياسيةجمانية، كما يستعملون املباين العا
 مجيـع  تـها منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي بـأنَّ        وتفيد املعلومـات الـيت تلقَّ       -٤٣

فخمـسة  .  مباشـراً إىل األحـزاب الـسياسية       م متـويالً عموميـا    بلدان املنظمة، باستثناء سويسرا، تقدِّ    
 لألحزاب الـسياسية وحلمـالت تلـك األحـزاب؛ يف     تظماًمنمون دعماً عشر عضواً يف املنظمة يقدِّ  

م ثالثــة بلــدان أمــواالً  قــدِّت بلــداً دعمــاً منتظمــاً إىل األحــزاب الــسياسية فقــط، و  ١٥م حــني يقــدِّ
وقـد تتوقـف معـاير أهليـة احلـصول علـى األمـوال              . عمومية مـن أجـل احلمـالت االنتخابيـة فقـط          

اليت حصل عليها احلزب يف االنتخابـات الـسابقة،         ة أمور، منها عدد األصوات      العمومية على عدَّ  
  )٥(.أو نسبة متثيله يف اهليئة املنتَخبة، أو عدد املقاعد اليت حصل عليها يف االنتخابات السابقة

    
    القيود املفروضة على اإلنفاق خالل احلمالت االنتخابية    

ــسامهات املقدَّ   عــالوةً  -٤٤ ــى امل ــود املفروضــة عل ــى القي ــة إىل التر عل شــيحات واألحــزاب  م
 تعاجل الدول أيضاً قضية القيود املفروضة على مقدار األموال اليت ميكن إنفاقهـا أثنـاء                ،السياسية

  .احلمالت االنتخابية
يال ـزوة دول، منـها األرجنـتني والـدامنرك وفرنـسا ودولـة فلـسطني وفنـ               وقد أفادت عـدَّ     -٤٥

ــة( ــة-مجهوري ــا، بأهنــ ) البوليفاري ــا ومــصر ونيجريي ــوداً علــى اإلنفــاق خــالل   وليتواني ا تفــرض قي
ة دول بوضع قيود على حجم األموال الـيت تنفقهـا األحـزاب             وأفادت عدَّ . احلمالت االنتخابية 

وأفاضــت حفنــة مــن تلــك الــدول يف بيــان   . الــسياسية أو الــيت تنفــق أثنــاء احلمــالت الــسياسية  
غ عـن حجـم     اسية أن تبلِّـ   تفاصيل النفقات املسموح هبا، وما إذا كان يتعني على األحزاب السي          

                                                                    
 OECD( ،Financing Democracy: Supporting Better Public (منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )5(  

Policies and Preventing Policy Capture (2014), para. 13. 
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اإلنفاق العام أو عن تفاصيل األموال املنفقة على حنو يسمح بالتدقيق فيهـا مـن جانـب اهليئـات            
  .الرقابية أو عامة اجلمهور

 أقــصى للنفقــات الــيت انون متويــل األحــزاب الــسياسية حــدا يــضع قــ،ويف األرجنــتني  - ٤٦
 تكفـل حـساب سـقف تلـك       ريعات صيغةً وتوفر التش . ميكن تكبدها أثناء احلمالت السياسية    

لـة للترشـح يف االنتخابـات الـيت تفـضي إىل      النفقات وتأخذ يف اعتبارها عـدد األصـوات املؤهَّ     
قلَّـص هـذا احلـد       يُ ،ويف حالة وجود جولة تصويت ثانية     . شغل شىت فئات املناصب العمومية    

  .األقصى إىل النصف
 أقــصى للمبلــغ النقــدي الــذي ميكــن  ويــنص قــانون االنتخابــات يف نيجرييــا علــى حــدٍّ   -٤٧

للمرشح أو للحزب السياسي إنفاقه أثناء احلمالت االنتخابية؛ وعلى أن جتـاوز هـذا احلـد ميثـل                
وأفادت دول أطراف أخرى، منها دولة فلسطني ومـصر، بـأن تـشريعاهتا تـضع حـدوداً               . جرميةً

  . قصوى لإلنفاق أثناء احلمالت السياسية
ــل  -٤٨ ــادت ب،ويف املقاب ــاء احلمــالت       أف ــاق أثن ــى اإلنف ــضع أي حــدود عل ــا ال ت ــدانٌ بأهن ل

فقد أفادت الواليـات املتحـدة بأهنـا ال تفـرض أي قيـود علـى هـذا اإلنفـاق؛ وذلـك                      . االنتخابية
  . عقب صدور قرار من حمكمتها العليا بعدم دستورية قانون كان يفرض مثل هذه القيود

اإلنفـاق أثنـاء احلمـالت االنتخابيـة؛ وإمنـا      وذكرت أملانيا أهنا ال تفـرض أي قيـود علـى            -٤٩
مـة إىل   بع بـشأن القيـود املفروضـة علـى املـسامهات املقدَّ           هي تشترط، مستخدمةً نفَس النهج املتَّ     

الترشيحات واألحزاب السياسية، تقدَمي تقارير تفصيلية يلزم أن يتحقق منها مراجـُع حـساباٍت              
  .معَتمٌد وأن ُتعرض على السلطات الرقابية

وال تفرض الربازيل يف التطبيق العملي أي قيود علـى اإلنفـاق االنتخـايب؛ وإمنـا ُتحمِّـل                    -٥٠
كلَّ حزب سياسي مسؤوليةَ حتديد حجم األموال اليت سينفقها يف االنتخابات سواء إمجـاالً أو                

يونيـه  /ه ميكـن سـن قـانون خـاص قبـل العاشـر مـن حزيـران                ويف حني أنَّ  . فيما خيص كلَّ مرشح   
.  ذلـك مل حيـدث قـط يف التطبيـق العملـي      فـإنَّ ، أقـصى لإلنفـاق    النتخابية لوضع حدٍّ  من السنة ا  

وأفادت الربازيل باستمرار وجود مشاكل بـشأن املـسامهات غـري املـسجلة علـى النحـو الـسليم                   
 أقـصى   حـدٍّ  نظراً لعدم مشروعية منشئها على األرجح؛ وذلك على الرغم من عـدم وجـود أيِّ              

  .على هذا اإلنفاق
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    وخي الشفافية فيما يتعلق بالتمويل واإلنفاق أثناء احلمالت االنتخابيةت    
أفــادت دول كــثرية، منــها األرجنــتني وإكــوادور وأملانيــا والربازيــل وتــونس ومجهوريــة   -٥١

زويال ـكوريـــا والـــسلفادور وســـلوفينيا وســـرياليون وصـــربيا وفرنـــسا ودولـــة فلـــسطني وفنـــ       
 العربية السعودية والواليات املتحدة، بـالتزام املرشـحني         ومصر واململكة ) البوليفارية-مجهورية(

دة أثنــاء احلمــالت غــوا علنــاً عــن األمــوال املتلقــاة والنفقــات املتكبَّــواألحــزاب الــسياسية بــأن يبلِّ
  .االنتخابية

 مـن االتفاقيـة تـدعو الـدول إىل النظـر يف اختـاذ               ٧ من املـادة     ٣ الفقرة   وقد أشري إىل أنَّ     -٥٢
ىل تعزيز الـشفافية يف متويـل الترشـيحات النتخابـات املناصـب العموميـة، وحيثمـا           تدابري ترمي إ  

وقد قدَّمت الدول يف ردودهـا إفـادات بـشأن اإلبـالغ            . انطبق احلال، متويل األحزاب السياسية    
العلـــين عـــن املعلومـــات املتعلقـــة بتمويـــل الترشـــيحات واألحـــزاب الـــسياسية وباإلنفـــاق أثنـــاء 

ن تقدمي كـشوف ماليـة      ويتخذ هذا اإلبالغ أشكاالً خمتلفة ميكن أن تتضمَّ       . احلمالت االنتخابية 
، أو اإلفصاح عن حجم املـسامهات وهويـة املـاحنني، أو تـوفري معلومـات ماليـة يف                   مدققة سنويا 

  .غضون مهلة زمنية معينة عقب انتهاء االنتخابات
ت من أجل تيـسري عمليـة       د عدد من الدول على أمهية استخدام تكنولوجيا املعلوما        وشدَّ  -٥٣

فقــد وضــعت . غ عنــهااإلبــالغ وتــدعيم الــشفافية وتــسهيل ُســُبل االطــالع علــى املعلومــات املبلَّــ 
السلفادور مثالً شروطاً ختص الشفافية من خـالل إلـزام األحـزاب الـسياسية بالـسماح بالوصـول                  

. لعموميـــة واخلاصـــةالعلـــين عـــرب الوســـائل اإللكترونيـــة إىل تقاريرهـــا املتعلقـــة مبـــصادر متويلـــها ا
الربازيل أيضاً يسمح نظام مساءلة احلمـالت االنتخابيـة للمـصوتني باحلـصول عـرب اإلنترنـت                  ويف

  .على معلومات تفصيلية بشأن ميزانيات ونفقات املرشحني واألحزاب السياسية
مة إىل األحزاب الـسياسية عمليـة نـشر الكـشوف            ينظم قانون املنح املقدَّ    ،ويف الدامنرك   -٥٤
ويتعني اإلبالغ عـن املـسامهات النقديـة الـواردة مـن مـصادر خاصـة                . الية لألحزاب السياسية  امل

  .ناً، مع ذكر اسم املانح وعنوانهاليت تتجاوز سقفاً معيَّ
مـة إىل    تقوم جلنة االنتخابات املركزية بتجميع معلومات عـن اهلبـات املقدَّ           ،ويف ليتوانيا   -٥٥

األحــزاب الــسياسية وعــن نفقــات تلــك األحــزاب مث تنــشر تلــك املعلومــات بعــد ذلــك علــى      
واللجنــة مــسؤولة أيــضاً عــن إبــالغ أجهــزة التحقيــق واملالحقــة القــضائية  . موقعهــا اإللكتــروين

  .املناظرة هلا عن حاالت انتهاك القواعد املتعلقة مبصادر التمويل
ــا بأنَّ أفــادت أملا،وكمــا أشــري مــن قبــل   -٥٦ ــني  الــشفافية واإلبــالغ ز علــى عنــصرْيهــا تركِّ
فــاألحزاب الــسياسية ملزمــة بــأن تعلــن عــن  . علــى فــرض قيــود علــى املــسامهات والنفقــات  ال
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تفاصــيل دخلــها وأصــوهلا ونفقاهتــا مــن خــالل تقــدمي كــشف عــن حــساباهتا يف هنايــة كــل ســنة 
 إحالتـها إىل الربملـان الـوطين مـن          ويلزم إخضاع هذه التقارير لعملية مراجعة مستقلة مث       . تقوميية

. وهنــاك متطلبــات إضــافية تقــضي بــاإلبالغ الفــوري عــن املــسامهات الــضخمة  . أجــل نــشرها
ويتــوىل رئــيس الربملــان األملــاين . د القــانون الــوطين بالتفــصيل هيكــلَ كــشوف احلــسابات وحيــدِّ

  .  التقريُر أيضاًإعداد تقرير سنوي حيلل كل كشوف احلسابات اليت أحيلت إليه؛ وُينشر هذا
ز النفــاذ يف  اســَتحدث تعــديلٌ علــى قــانون األحــزاب الــسياسية دخــل حيِّــ،ويف ســلوفينيا  -٥٧
 متطلباٍت جديدةً بشأن إعداد وتقدمي التقـارير الـسنوية مـن جانـب              ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين  ١

فـصيلي، عـن    فة علـى حنـو ت     ن معلومـات، مـصنَّ    فهذه التقارير جيب أن تتـضمَّ     . األحزاب السياسية 
كمــا يــشترط علــى األحــزاب    . كــل اإليــرادات واملــسامهات والقــروض والنفقــات واألصــول     

وكالـة الـسجالت القانونيـة     "م تقاريرها الـسنوية، مـن خـالل بوابـة شـبكية، إىل              السياسية أن تقدِّ  
  .الشبكي ، متهيداً لنشر تلك التقارير على موقع الوكالة"العمومية واخلدمات املتعلقة هبا

 ُتلَزم األحزاب السياسية بأن تسجل كلَّ مسامهة تتلقاها وبـأن تنـشر علـى               ،ويف صربيا   -٥٨
كمـا تنـشر وكالـة      . نـاً مواقعها الشبكية معلومات تفصيلية عن اهلبـات الـيت تتجـاوز مقـداراً معيَّ             

مكافحة الفساد تقارير عن تكاليف احلمالت االنتخابية، استناداً إىل املعلومـات الـيت تـرد إليهـا                 
 مــن دة حمــدَّص للوكالــة املــذكورة حــصة ختــصِّ،وباإلضــافة إىل ذلــك. ن األحــزاب الــسياسيةمــ

  .امليزانية الوطنية بغية إجراء عمليات رصد وإبالغ بشأن احلمالت االنتخابية
ن علـى املرشـح املنتَخـب أن يقـدم بيانـاً عـن مجيـع         يتعـيَّ ،ويف اململكة العربيـة الـسعودية       -٥٩

حصل عليها أثناء احلملة إىل اللجنـة احملليـة املعنيـة باالنتخابـات يف غـضون                مصادر األموال اليت    
ويف نيجرييـا جيـب علـى األحـزاب         .  أيام من تـاريخ إعـالن نتيجـة االنتخابـات          ١٠مدة أقصاها   

السياسية أن تبلغ عن املسامهات وعن النفقات االنتخابيـة يف غـضون ثالثـة وسـتة أشـهر، علـى             
  .تخاباتالتوايل، عقب انتهاء االن

 يومــاً عقــب انتــهاء االنتخابــات ٣٠ جيــب أن تقــدَّم يف غــضون ،ويف مجهوريــة كوريــا  -٦٠
م تقاريُر حماسبيةٌ عن إيرادات ونفقات األموال السياسية يف االنتخابات غري الرئاسـية؛ وأن تقـدِّ              

. ة حماســبيةٌ تتعلــق باالنتخابــات الرئاســي اً عقــب انتــهاء االنتخابــات تقــاريرٌ  يومــ٤٠يف غــضون 
  .وُتنشر تلك التقاريُر احملاسبية على اإلنترنت أو تتاح نسخ مطبوعة منها بناء على الطلب

وأفادت اجلمهورية التشيكية بأهنـا بـصدد تنفيـذ إصـالحات ترمـي إىل زيـادة الـشفافية                    -٦١
ــة         ــه وزارة الداخلي ــيم أجرت ــاب تقي ــك يف أعق ــسياسية؛ وذل ــل األحــزاب ال ــق بتموي ــا يتعل . فيم

ن معلومات أكثر إسـهاباً بـشأن       اإلصالحات تقدمي كشوف مالية سنوية تتضمَّ     وستشترط هذه   
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كمـا سُترَسـى قواعـُد    . مجيع مصادر الدخل املشروعة وبشأن اإلنفاق أثناء احلمالت االنتخابيـة  
  .جديدةٌ تكفل استقاللية مراجعي تلك الكشوف املالية

    
      ت واألحزاب السياسيةآليات الرقابة واإلنفاذ املتعلقة بتمويل الترشيحا  - جيم  

    آليات الرقابة واإلنفاذ املؤسسية    
ــة     قــدَّ  -٦٢ ــة التــشيكية ومجهوري م عــدد مــن الــدول، منــها األرجنــتني والربازيــل واجلمهوري

واملغـــرب ) البوليفاريـــة-مجهوريـــة(زويال  كوريــا وســـلوفينيا وســـرياليون وصـــربيا وفرنـــسا وفـــن 
ليات القائمة اليت ترمـي إىل إرسـاء قواعـد رقابيـة            والواليات املتحدة، معلومات تفصيلية عن اآل     

  .وإنفاذية تتعلق بتمويل الترشيحات واألحزاب السياسية
 تلــك البلــدان قــد اختــارت أن تكــون هنــاك أيــضاً، عــالوة  وكــشفت ردود الــدول أنَّ  -٦٣

وأنـشأ عـدد مـن الـدول        . على الرقابة الربملانية، رقابةٌ من جانب أنـواع أخـرى مـن املؤسـسات             
وأَسـندت بلـدان أخـرى، منـها سـلوفينيا        . طراف أجهـزة انتخابيـة أُسـندت إليهـا تلـك املهـامُ            األ

 علـى حنـو يـشمل إنـشاء حمـاكم مراجعـة نوعيـة داخـل                 اىل اهليئة القضائية دوراً رقابي    واملغرب، إ 
 أُسندت إىل وكالة مكافحـة الفـساد مهمـةُ مراقبـة التمويـل              ،وفيما خيص صربيا  . اهليئة القضائية 

 أُسـندت أيـضاً إىل اجلهـاز املكلَّـف          ،ويف معظم احلـاالت   . ياسي ورصد احلمالت االنتخابية   الس
  .بالدور الرقايب مهمةُ اإلنفاذ عند اكتشاف حدوث انتهاكات

 اللجنـة الوطنيـة املعنيـة حبـسابات متويـل احلمـالت واألنـشطة                يالَحظ أنَّ  ،ويف فرنسا   - ٦٤
 عـن التحقـق مـن حـسابات األحـزاب الـسياسية             السياسية هي سلطةٌ إدارية مستقلة مـسؤولةٌ      

 إىل احلكومة بشأن األحزاب اليت ختـرق قواعـد          ام اللجنة تقريراً سنوي   وتقدِّ. وأوضاعها املالية 
التمويل واليت تـستحق أن تعاقَـب مـن خـالل حرماهنـا مـن احلـصول علـى أمـوال عموميـة يف                  

  .العام التايل
.  اللجنــةُ األمــَر إىل أجهــزة املالحقــة القــضائية حتيــل،ويف حالـة ارتكــاب جرميــة جنائيــة   -٦٥

 بـشأن  ٢٠١٤وأوضحت فرنسا أن هناك إجراءات قضائية قد بدأت يف وقـت سـابق مـن عـام            
جلمهــور ادعــاءات بوجــود حالــة متويــل غــري مــشروع واجتــار بــالنفوذ َتــورَّط فيهــا أحــد أفــراد ا  

  .وشخٌص يشغل منصباً عموميَّا انتخابيا
ى جلنةُ االنتخاباِت االحتاديـةُ مراجعـةَ تقـارير اإلفـصاح املـايل              تتولَّ ،ملتحدةويف الواليات ا    - ٦٦

اخلاصة باللجان السياسية والسجالت الداعمة هلـا، وكـذلك تقـارير وسـجالت مجيـع احلمـالت                 
وُتيــسِّر اللجنــةُ عمليــةَ اإلفــصاح عــن التقــارير املاليــة  . الرئاســية الــيت حتــصل علــى أمــوال عموميــة 
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نشر على موقعها الشبكي التقاريَر املالية اليت تتلقاها من احلمالت وحتليلَها هي للحمالت حيث ت
كمـا تتـوىل اللجنـة توضـيَح قـانون احلمـالت           . وما يتعلق بتلك التقارير من بيانات متلكها اللجنـة        

  .االنتخابية االحتادي من خالل إصدارها لوائَح وفتاوى وأشكاالً أخرى من اإلرشادات
ة االنتخابات االحتادية بسلطات إنفاذية أيضاً إذ أهنا متلـك الواليـة القـضائية              وتتمتع جلن   -٦٧

املدنية اليت ُتمكُِّنها من إنفاذ قانون احلمالت االنتخابية االحتادي، مبـا يف ذلـك سـلطتا التحقيـقِ                  
 متلـك اللجنـة سـلطةَ فـرض عقوبـاٍت           ،وعالوة علـى ذلـك    . ورفعِ دعاوى أمام احملاكم االحتادية    

مباشرة يف احلاالت اليت يتقاعس فيها حزب سياسـي عـن تقـدمي تقريـره أو يقـدِّم تقريـَره                    مدنية  
 ميكن للجنـة أن حتيـل احلـاالت الـيت تنطـوي علـى انتـهاك              ،وأخرياً. بعد انقضاء املوعد احملدد له    

ل مــن أجــل مالحقــة   العــدوزارةمقــصود ومتعمِّــد لقــانون احلمــالت االنتخابيــة االحتــادي إىل   
  .انائيمرتكبيها ج

 جلنــة االنتخابــات الوطنيــة هــي هيئــة مــستقلة َنــصَّ    يالَحــظ أنَّ،ويف مجهوريــة كوريــا  -٦٨
ــساعني إىل شــغل         ــة حــسابات املرشــحني ال ــها يف مراقب ــل مهمت ــشائها وتتمث ــى إن الدســتور عل

وتفيد اإلحصاءات املقدَّمة بأن اللجنة قد عثرت خالل الفتـرة مـا بـني عـامي              . مناصب عمومية 
  حالة خـرق لقواعـد الـشفافية واإلبـالغ؛ ونتيجـة لـذلك            ٨٠٠ على أكثر من     ٢٠١٣ و ٢٠١١

ا بقيــة املخالفــات فقــد أفــضت إىل   إىل حمققــي الــشرطة، أمَّــ  تقريــراً جنائيــا٤٧أحالــت اللجنــة 
  .إصدار إشعارات حتذير أو إىل إحالة األمر إىل الشرطة من أجل اختاذ إجراءات أخرى

 تــسجيل األحــزاب الــسياسية اجلهــاَز الرقــايب لألحــزاب       ُتمثــل جلنــةُ ،ويف ســرياليون  -٦٩
وقد أنشأ قانونُ األحزاب السياسية تلك اللجنةَ من أجل تسجيل األحـزاب            . السياسية يف البلد  

السياسية ومراقبة عملياهتا من خالل اإلشراف عليها ورصـدها، وكـذلك مـن خـالل أداء دور                  
  .السياسية أو بني زعمائهازاعات اليت تنشأ داخل األحزاب  الوسيط يف الن

 الدسـتور مـنح جلنـةَ االنتخابـات الوطنيـة املـستقلة سـلطةَ تـسجيل                 وأفادت نيجرييا بأنَّ    -٧٠
وتتمتع اللجنة أيـضاً    . ا حتصل عليه من هبات وعن نفقاهتا      ي تقارير عمَّ  األحزاب السياسية وتلقِّ  

   اللجنــة  أنَّإالَّ. بــسلطة رصــد أنــشطة األحــزاب الــسياسية املــسجلة ومــسك ســجالت ختــصها  
ال متلك سلطات املالحقة القضائية ومل يسبق هلا قـط أن أحالـت أي شـكوى إىل النائـب العـام               

  .االحتادي من أجل اختاذ إجراءات قضائية بشأهنا
.  احملكمـــة هــي الـــيت تراقــب التمويـــل واإلنفــاق الـــسياسيني   ة دول بــأنَّ وأفــادت عـــدَّ   -٧١
 متويـل األحـزاب واحلمـالت     ورقابـة  احملاسبية سـلطةَ رصـد      متلك حمكمة املراجعة   ،سلوفينيا ففي

راً إصـالٌح قـانوين َعـزَّز سـلطةَ احملكمـِة           وأُجـري مـؤخَّ   . السياسية وإجراء حتقيقات إدارية بشأهنا    
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الرقابيةَ حيث أصبح بإمكان احملكمة اآلن أن تطالب باحلـصول علـى املـستندات واإليـضاحات                
مي اخلـدمات وبـائعي الـسلع إىل منظمـي      صة مبقدِّ وأن تفحص الدفاتر والسجالت احملاسبية اخلا     

والحظت سلوفينيا أن احملكمة ستحتاج إىل مـوارد وافيـة حـىت يتـسىن هلـا                . احلمالت االنتخابية 
زة على حنو يكفل فعاليـة تنفيـذ اختـصاصاهتا حـسبما            أن تستخدم تلك السلطات القانونية املعزَّ     

  .يطالبها القانون
املراجعة احملاسبية أيـضاً اختـصاَص مراقبـة إيـرادات ونفقـات             متلك حمكمة    ،ويف املغرب   -٧٢

وميكـن للمحكمـة أن تـأمر بِـَردِّ األمـوال      . األحزاب السياسية الـيت حتـصل علـى أمـوال عموميـة           
موا كـــشف حـــسابات واملرشـــحون مطـــالَبون بـــأن يقـــدِّ. العموميـــة أو بتـــدارك أي جتـــاوزات

ويف أعقـاب   . ر من تاريخ انتـهاء االنتخابـات      واملستندات الداعمة له إىل احملكمة يف غضون شه       
تقرير أصدرته حمكمة املراجعة احملاسبية بشأن متويـل احلمـالت الـسياسية وحـدَّدت فيـه التـدابَري                  
الكفيلة بتحسني عملية املراجعة احملاسبية، قدَّمت الوكالة املغربية ملكافحة الفساد توصـيات إىل             

  .ءلة والشفافية يف ذلك اجملالاحلكومة بشأن كيفية تدعيم تدابري املسا
وذكــرت الربازيــل أن حمكمــة االنتخابــات مــسؤولةٌ عــن فحــص حــسابات املرشــحني      -٧٣

 أو عقـب انتـهاء االنتخابـات؛ وعـن مراقبـة            اة وتقاريرهم املالية، سواء سنوي    واألحزاب السياسي 
  .االمتثال للمتطلبات القانونية

اد رصـَد الكـشوف املاليـة الـسنوية للكيانـات           ى وكالـة مكافحـة الفـس       تتولَّ ،ويف صربيا   -٧٤
وحيق للوكالة أن حتصل من امليزانية الوطنية على ما حتتاجه مـن            . السياسية واحلمالت السياسية  

يف إطـار إجراءاهتـا      ،ُتمـنح الوكالـةُ   و. خمصصات من أجل تغطية تكـاليف هـذا العمـل اإلضـافية           
جالت مسك الـدفاتر واملـستندات اخلاصـة    حقَّ الوصول املباشر ودون أي عائق إىل س       ،الرقابية

وبوســعها أيــضاً أن تــستعني بــذوي الــصلة مــن اخلــرباء واملؤســسات وأن . بالكيانــات الــسياسية
تلتمس معلومات من سلطات الدولة ومن املصارف واألشخاص الذين قدموا مـسامهات ماليـة           

  . إىل األحزاب السياسية
 للحمــالت ساد رصــداً مــستقالًّ كالــة مكافحــة الفــ   أجــرت و،٢٠١٢وخــالل عــام    -٧٥
 عـــن مراقبـــة الكيانـــات الـــسياسية وتكـــاليف احلمـــالت  النتخابيـــة، وأصـــدرت تقريـــراً أوليـــاا

 لإلجـراءات الرقابيـة املتعلقـة بالكـشوف املاليـة           ونتيجـةً . ٢٠١٢االنتخابية الـيت جـرت يف عـام         
ى  احلـسابات أن يتـولَّ     ملراجعة ميكن للوكالة أن تطلب إىل املعهد احلكومي         ،لألحزاب السياسية 

  . مراجعة تلك الكشوفرمسيا
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ــة   وذكــرت بعــض الــدول عــدداً مــن التحــدِّ    -٧٦ ــة تــشغيل آليــات الرقاب يات املتعلقــة بفعالي
وأبــرزت تلــك الــدول ضــرورةَ أن تكفــل تلــك اآلليــات االطــالَع الفــوري علــى          . واإلنفــاذ

ية حتسني الرقابة املفروضـة علـى       املعلومات ذات الصلة بالتمويل السياسي ومضاهاةَ البيانات بغ       
 دت الــدول علــى أن حتــسني عنــصرْيكمــا شــدَّ. التمويــل واإلنفــاق ودقــة توقيــت تلــك الرقابــة

الشفافية واملساءلة فيما خيص متويل املرشحني واألحزاب السياسية واإلنفـاق االنتخـايب يتطلـب      
  .توفري موارد كافية

راً، كتلـك الـيت شـهدهتا    جريـت مـؤخَّ    الـيت أُ   ويلزم اآلن أن تقترن اإلصالحات القانونية       -٧٧
  .سلوفينيا، مبوارد مناظرة هلا حىت يتسىن تنفيذها تنفيذاً كامالً

ــة     -٧٨  ،وبوجــه خــاص. وقــدَّمت صــربيا معلومــات عــن احتياجاهتــا مــن املــساعدات التقني
 أوضحت وكالة مكافحة الفساد أهنا حتتـاج إىل مـساعدة تقنيـة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات                  
مــن أجــل اســتحداث وتنفيــذ براجميــات قــادرة علــى مــضاهاة املعلومــات الــيت تتلقاهــا الوكالــة    

فمن شأن ذلك أن يزيـد مـن فعاليـة الرقابـة            . باملعلومات اليت تتيحها مؤسسات الدولة األخرى     
املفروضة على متويل األحزاب واحلمـالت الـسياسية وعلـى كـشوف الذمـة املاليـة الـيت يقـدمها                  

وأوضحت إكـوادور   . موميون؛ عالوة على الكشف عن حاالت تضارب املصاحل       املوظفون الع 
بدورها أهنا حباجة إىل مساعدة تقنية من أجل تعزيز فعالية وسرعة الرقابة املفروضة على متويـل                

  .احلمالت السياسية
    

    العقوبات    
ة وسـلوفينيا   ة دول، منها األرجنتني وإكوادور وأملانيـا واجلمهوريـة التـشيكي          قدَّمت عدَّ   -٧٩

ــن  ــة فلـــسطني وفـ ــربيا ودولـ ــة(زويال  وصـ ــة-مجهوريـ ــدة،  ) البوليفاريـ ــسا والواليـــات املتحـ وفرنـ
معلومات عن جمموعة متنوعة من العقوبـات املتوقـع توقيعهـا يف حـاالت عـدم االمتثـال للـوائح                    

دت وأفـا . املتعلقة بتمويل الترشيحات واألحزاب السياسية وباإلنفاق أثناء احلمالت االنتخابيـة         
ــضمَّ     ــات ميكــن أن تت ــأن العقوب ــدول ب ــسامهات غــري    تلــك ال ــصادرة امل ــات أو م ــرض غرام ن ف

املــشروعة أو اإلجبــار علــى حتويــل تلــك املــسامهات لــصاحل منظمــات خرييــة أو فقــدان الــدعم   
ــسجيل  ــاء الت ــة يف     . العمــومي أو إلغ ــات جنائي ــع عقوب ــدول كــذلك إىل توقي وأشــارت تلــك ال

ن الـسجن أو الغرامـة كجـزء مـن العقـاب اجلنـائي أو        أن تتـضمَّ  احلاالت األكثـر خطـورةً ميكـن      
  .إلغاء تسجيل احلزب السياسي
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 من شأن َتَوصُّل اللجنة الوطنية املعنية حبسابات متويل احلمالت واألنـشطة            ،ويف فرنسا   -٨٠
السياسية إىل استنتاج يفيد بعدم امتثال حزب سياسي أو تنظيم سياسي اللتزاماتـه القانونيـة أن                

  .ضي إىل حرمانه من التمويل العمومي يف العام التايليف
 ميكـن توقيـع     ،راً على قانون األحزاب السياسية يف سلوفينيا       لتعديل أُدخل مؤخَّ   ونتيجةً  -٨١

ــصل إىل   ــة ت ــاألحزاب       ٣٠ ٠٠٠غرام ــين ب ــانون املع ــهك الق ــيت تنت ــسامهات ال ــشأن امل ــورو ب  ي
 تلقى مسامهة غري مـشروعة طولـب ذلـك احلـزُب بـأن               قد  حزباً سياسيا  وإذا َتبيَّن أنَّ  . السياسية

  . يوماً من تلقيه إياها٣٠خيصص تلك املسامهة إلحدى املنظمات اخلريية يف غضون 
عة يف حالـة عـدم االمتثـال للقواعـد الـيت َتحكـم              ن العقوبات املوقَّ   قد تتضمَّ  ،ويف صربيا   -٨٢

أو فقـدانَ   / العموميـة كتـدبري إداري و      أو تعليَق حتويـل األمـوال     /متويلَ احلمالت إصداَر حتذير و    
ا تقدمي مسامهة غـري مـشروعة إىل محلـة          أمَّ. احلق يف احلصول على أموال عمومية يف العام التايل        

 فُيعاَمـل باعتبـاره جرميـة جنائيـةً خيـضع           ،سياسية بقصد إخفاء مصدر التمويـل وحجـم املـسامهة         
ميــةً جنائيــة أعمــالُ العنــف أو التهديــد كمــا تعاقَــب باعتبارهــا جر. مرتكبــها للمالحقــة اجلنائيــة

  .مبمارسة العنف ضد أحد األشخاص املسامهني
 ميكن أن يفضي تقاعُس احلزب السياسي عـن تقـدمي تقريـره             ،ويف اجلمهورية التشيكية    -٨٣

ويف حالــة عــدم االمتثــال . املــايل الــسنوي أو تقدُميــه تقريــراً ناقــصاً إىل تعليــق التمويــل العمــومي
 احلـزب   وإذا حـدث أنَّ   .  ُتوقَّع غرامةٌ من جانب مصلحة الضرائب      ،َتحكم اهلباتِ للقواعد اليت   

السياسي متادى يف االمتناع عن تقدمي تقاريره املالية السنوية أو يف التصرف على حنـو يتعـارض                 
ق أنــشطة ذلــك  أمكــن للمحكمــة اإلداريــة العليــا أن تعلِّــ ،ومبــادئ متويــل األحــزاب الــسياسية 

ــاءً  ــىاحلــزب، بن ــواب    تلقِّ عل ــصدد مــن جملــس الن ــة  . يهــا اقتراحــاً يف هــذا ال وقــدَّمت اجلمهوري
 شـهدت أكثـَر    ٢٠١٠ و ١٩٩٦ الفترة ما بني عامي       أوضحت أنَّ   تفصيليةً التشيكية إحصاءاتٍ 

  . حالة ُعلِّقت فيها أنشطةُ أحزاب٤٨ حالة ُحلَّت فيها أحزاٌب و٢٠من 
 بــسبب  حزبــاً سياســيا٢٤ جمموعــه سجيلُ مــا أُلغــي يف ســرياليون تــ،٢٠١٢ويف عــام   -٨٤

 وللـوائح  ٢٠٠٢ وقـانون األحـزاب الـسياسية لعـام          ٢٠٠٠عدم امتثاهلا للقانون االنتخايب لعـام       
التنفيذية ذات الصلة؛ وذلك نتيجة لقبول احملكمة القـضائية العليـا طلبـاً هبـذا املعـىن قدَّمتـه إليهـا              

  .جلنةُ تسجيل األحزاب السياسية يف سرياليون
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    كاء الوعي وبناء القدراتإذ    
 ةًأفادت بعض الدول عن التزامها بالسعي إىل بناء قـدرات األحـزاب الـسياسية؛ خاصَّـ                 -٨٥

 ُيلـزم الدسـتوُر   ،ففـي األرجنـتني  . فيما يتعلق بالقواعد املتصلة بتمويل تلك األحـزاب وعملياهتـا   
زاُب الــسياسية بــاإلبالغ  ُتطالَــب األحــ،ويف املقابــل. الدولــةَ ببنــاء قــدرات األحــزاب الــسياسية 

ــة فــن. العلــين عــن إيراداهتــا وأوجــه اســتخدامها أموالَهــا   ــة ويف مجهوري ل  تتحمَّــ،زويال البوليفاري
  .السلطات احلكومية مسؤولية بناء قدرات األحزاب السياسية

يات الــيت تواجههــا يتمثــل يف احلاجــة إىل توعيــة  أحــد التحــدِّوشــدَّدت الــدول علــى أنَّ  -٨٦
سياسية واملرشحني السياسيني بشأن القواعد واللوائح الرامية إىل تعزيز الـشفافية يف            األحزاب ال 

ــسياسية   ــالت الـ ــزاب واحلمـ ــل األحـ ــحني   . متويـ ــسياسية واملرشـ ــزاب الـ ــوحظ أن األحـ ــد لـ فقـ
السياسيني ُيبـدون يف بعـض البلـدان قـدراً مـن املمانعـة يف املـشاركة يف األحـداث الـيت تنظمهـا                        

  .ةالسلطات املختصَّ
د املغـرب احتياجاتـه مـن املـساعدة التقنيـة الراميـة إىل بنـاء قـدرات املرشـحني                 كما حدَّ   -٨٧

 فيمـا يتعلـق بالتـدريب علـى اإلدارة          ةًخلوض االنتخابـات وقـدرات األحـزاب الـسياسية؛ خاصَّـ          
املالية والقواعد القائمة بشأن متويل احلمالت االنتخابية؛ وكذلك وضع مدونة قواعـد أخالقيـة              

  . يف احلمالت السياسيةُتتَّبع
    

    املعايري املتعلقة بالترشيح واالنتخاب للمناصب العمومية  - دال  
 املتعلقة باملعايري الـيت ينبغـي       ٧ من املادة    ٢تناولت حفنة من الدول مسألة تنفيذ الفقرة          -٨٨

دت وشـدَّ . أن تنظر الدول يف أن تضعها بشأن الترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شـاغليها            
د شـروط الترشـح لـشغل املناصـب العموميـة، سـواء          دول على وجود إطار قـانوين رقـايب حيـدِّ         ال

ــاً للترشــح بــصفته الشخــصية أو بــصفته مرشــحاً حلــزب سياســي       مــن خــالل تقــدمي الفــرد طلب
  . الئتالف أحزاب سياسية أو
يف  ا ُيسمح للمرشحني املستقلني خبوض انتخابات املناصـب العموميـة؛ أمَّـ   ،ويف ليتوانيا   -٨٩
ويف .  األحـزاب الـسياسية هـي الـيت تـسمي املرشـحني خلـوض االنتخابـات الربملانيـة                   فـإنَّ  ،أملانيا

  .د القانون معايري بشأن الترشح للمجالس البلدية حيدِّ،اململكة العربية السعودية
ـــز   -٩٠ ــة فن ــةويف مجهوري ــواطنني يف الترشــح     ،ويال البوليفاري ــى حــق امل ــنص الدســتور عل  ي

بات املناصب العمومية بناء علـى مبـادرهتم الشخـصية أو بنـاء علـى تـسميتهم مـن                   خلوض انتخا 
ه ميكــن جلميــع املــواطنني القــادرين علــى  ويف حــني أنَّــ. خــالل منظمــات ذات أغــراض سياســية
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نــة تــشمل د اســتثناءات معيَّ القــانون حــدَّ فــإنَّ،القــراءة والكتابــة أن خيوضــوا تلــك االنتخابــات 
  .أدينوا بارتكاب جرمية جنائية تنطوي على أموال عموميةاستبعاد األشخاص الذين 

    
    التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العام  - هاء  

ــدَّمت عــدَّة دول   -٩١ ــها البوســنة واهلرســك ،ق ــدامنركو  من ــصنيو ســرياليونو ال ــساو ال  فرن
ة للقطـاع العـام      معلومات عامة عن تنفيذ التدابري التشريعية واإلداري       ،اململكة العربية السعودية  و

  . من االتفاقية٧ من املادة ٤ و١وعن دعم تنفيذ الفقرتني 
هـا أنـشأت    ة دول، منها الـدامنرك والـصني واململكـة العربيـة الـسعودية، بأنَّ             وأفادت عدَّ   -٩٢

ه جيـب تعـيني     وذكـرت الـصني أنَّـ     . نظماً لتعيني املوظفني املدنيني استناداً إىل الـشفافية واجلـدارة         
 املدنيني الشاغلني ملناصـب غـري قياديـة، عنـد مـستوى كبـار أعـضاء األقـسام أو                    ونشر املوظفني 

دون هــذا املــستوى، مــن خــالل إجــراء امتحانــات مفتوحــة واستعراضــات ومنافــسات منــصفة  
ــى اجلــدارة   ــارات تعتمــد عل ــى أنَّ وشــدَّ. واختي ــصني عل ــاييس وحــسَّ  دت ال ــا ارتقــت باملق نت ه

ن املــؤهالت وإجــراء االمتحانــات املكتوبــة واملقــابالت  اإلجــراءات املتعلقــة بوضــع معــايري بــشأ 
بعـة وخطـط    وأُبلغ أفراُد اجلمهور بالـسياسات املتَّ     . الشخصية واالستعراضات والفحوص الطبية   
  .ى للجمهور مراقبة كل هذه العملياتالنشر املوضوعة واملؤهالت املطلوبة حىت يتسنَّ

وائح قد اختـذت مـن اجلـدارة أساسـاً الختيـار             الل وأفادت اململكة العربية السعودية بأنَّ      -٩٣
موظفي القطاع العـام؛ وأن تلـك اللـوائح تـشترط إجـراء تقيـيم سـنوي ألداء املـوظفني املـدنيني                     

ــشاغرة    ــة  وزارةوقــد وضــعت  . وتــنص علــى وجــوب اإلعــالن عــن الوظــائف ال  اخلدمــة املدني
ـــ    ــنظم التـــدابري التـــشريعية واإلداري ــراءات بـــشأن التعـــيني؛ يف حـــني تـ ــة إجـ ة املتطلبـــات املتعلقـ

زاهة الالزم توافرها فيمن يشغلون وظائف يف نظام العدالة ومكتـب التحقيقـات               باملؤهالت والن 
  .وجلنة مكافحة الفساد

وأشارت الصني واململكة العربية السعودية إىل وضع برامج تدريبية من أجل املـوظفني               -٩٤
شأن خمــاطر الفــساد متاحــة للمــوظفني  وأفــادت الــصني بــأن هنــاك دوراٍت تدريبيــة بــ . املــدنيني

املدنيني على شـىت املـستويات مـن أجـل إذكـاء وعـيهم مبخـاطر الفـساد وتعزيـز التقيـد الـصارم                        
كما تتاح جلميع املوظفني املـدنيني دورات تدريبيـة         . باألخالقيات املهنية يف جمال اخلدمة املدنية     
راً لــشغل ن الــذين متــت ترقيتــهم مــؤخَّا املوظفــوأمَّــ. اســتهاللية ودورات للتــدريب أثنــاء اخلدمــة

 تدريبيـة  فتتـوفر هلـم بـرامج        ،نـةً مناصب قيادية واملوظفون الذين تـستلزم مناصـُبهم مهـاراٍت معيَّ          
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ــ  القــانون ُيلــزم كــلَّ الــوزارات واإلدارات  وأفــادت اململكــة العربيــة الــسعودية بــأنَّ . صةمتخصِّ
  .مبتوفري فرص تدريبية للموظفني يف جماالت عمل كل منه

 موظفيهـا   حتـضُّ  وزارة العدل تعكف على وضـع خطـة          وأفادت البوسنة واهلرسك بأنَّ     -٩٥
وكتدبري لتعزيـز الـشفافية أشـارت الـدامنرك إىل قانوهنـا املتعلـق بـاإلدارة العموميـة                  . زاهة  على الن 

الــذي يكفــل لكــل شــخص حــقَّ االطــالع علــى املــستندات الــيت تتلقاهــا أو تنــشئها أي ســلطة  
  .سياق اإلجراءات اإلداريةإدارية يف 

وأفادت فرنسا بأهنا اختذت عدداً من التدابري التشريعية الرامية إىل منـع الفـساد وتعزيـز                  -٩٦
ـي راً تـشريعاٌت بـشأن مكافحـة االحتيـال الـضريب       فقد صـدرت مـؤخَّ    . الشفافية يف القطاع العام   

ُيبلغـون الـسلطات حبـاالت      واجلرائم االقتصادية تنص على وضع تدابري تكفل تعزيـز محايـة َمـْن              
 لـديها تـشريعات حتـول دون االنتقـام مـن املـوظفني العمـوميني                وأفادت فرنسا أيضاً بأنَّ   . فساد

  .الذين ُيبلغون ُحبْسن نيَّة عن حاالت فساد تناهت إىل علمهم أثناء ممارسة وظائفهم
ن العموميـة يتـضمَّ   قانوهنا املتعلق باالطالع على ملفات اإلدارة       وأفادت الدامنرك بأنَّ    - ٩٧

. أحكاماً حتول دون حدوث تضارب يف املصاحل بغية ضـمان عـدم حتيـز موظفيهـا العمـوميني            
ــسيطرة علــى        ــة مــن أجــل ال ــدابري إداري ــسعودية إىل اختــاذ ت ــة ال كمــا أشــارت اململكــة العربي
تضارب املصاحل وحظر أمور معينـة علـى املـوظفني املـدنيني بغيـة احليلولـة دون حـدوث هـذا                     

  .رب يف املصاحلالتضا
 هناك وحدات مراجعة داخليـة قـد أنـشئت          دت اململكة العربية السعودية على أنَّ     وشدَّ  -٩٨

.  رئيس كل وحدة من تلك الوحـدات َيْتَبـع مباشـرةً الـوزيَر املعـين               يف مجيع الوزارات وعلى أنَّ    
عتبارهـا مبـدأ    الـشفافية با ط الضوء علىوقدَّمت اململكة العربية السعودية معلومات أخرى تسلِّ     

ة وكجـزء مـن تلـك االسـتراتيجية تتمثـل مهمَّـ      .  يف استراتيجيتها الوطنية ملكافحة الفساد رئيسيا
ي جلنــة مكافحــة الفــساد يف اســتعراض اآلليــات الداخليــة، والتوعيــة بأمهيــة منــع الفــساد، وتلقِّــ   

  .الشكاوى وإحالتها إىل السلطات املعنية، ومجع إحصاءات سنوية
ــن    -٩٩ ــساد   وكجــزء م ــدابري األخــرى ملكافحــة الف ــساد يف    ،الت ــة مكافحــة الف ــدَّمت جلن  ق

سرياليون معلومـات تفيـد بأهنـا قامـت، يف إطـار حرصـها علـى التعـاون الوثيـق مـع املؤسـسات                        
رات تفاهم مع هيئة مراجعة احلـسابات يف        زاهة، بتوقيع مذكِّ    األخرى املعنية باألمور املتعلقة بالن    

كمـا  . ملانية املعنية بالشفافية واملساءلة ومـع رابطـة صـحفيي سـرياليون           سرياليون ومع اللجنة الرب   
ــدان       ــصعيد اإلقليمــي شــراكات مــع رابطــة وكــاالت مكافحــة الفــساد يف البل أنــشأت علــى ال

  .األفريقية األعضاء يف الكومنولث ومع شبكة مؤسسات مكافحة الفساد يف غرب أفريقيا
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    االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
ز املعلومات الواردة يف هذا التقرير اتساَع نطاق التدابري التشريعية واإلدارية اليت اختـذهتا          ُترب  - ١٠٠

الدول من أجل تعزيز الشفافية يف متويل الترشيحات النتخابات املناصب العمومية، وحيثمـا انطبـق                
. حـة الفـساد    مـن اتفاقيـة مكاف     ٧ مـن املـادة      ٣احلال، متويل األحزاب السياسية؛ وذلك وفقاً للفقرة        

وبوجه عام اتَّبَعت الدول املبلِّغة هنجاً شامالً حيال التمويل؛ تناولت فيه مـصادَر التمويـل، واحلـدوَد            
مها املانح، والقيوَد املفروضـة علـى اإلنفـاق يف احلمـالت،            القصوى ملقدار األموال اليت جيوز أن يقدِّ      

  .مالت االنتخابيةواستخداَم األموال العمومية دعماً لألحزاب السياسية واحل
ويتمثــل أحــد املواضــيع األخــرى الــيت ظهــرت يف أمهيــة إنــشاء آليــات رقابيــة وإنفاذيــة     -١٠١
وقـــد أســـندت البلـــدان تلـــك املـــسؤوليةَ ملؤســـسات خمتلفـــة؛ منـــها اللجـــان االنتخابيـــة . الـــةفعَّ

 أن  ه يـتعني  ومن الواضح يف كل احلاالت أنَّـ      . املتخصصة، واحملاكم، ووكاالت مكافحة الفساد    
تتوافر جلميع تلك األجهزة املوارد والصالحيات الـضرورية لكـي يتـسىن هلـا أن تـؤدي مهامهـا                   
الرقابية واإلنفاذية أو أن حتيل املسألة إىل السلطات املالئمـة الـيت تتـوىل األمـر يف حالـة حـدوث            

 الحظـت بلـدانٌ   ،ويف حني أَبلغت بعض البلدان عن ممارسات ناجحة بشأن اإلنفـاذ     . أي خرق 
  . من املمكن املضي يف تدعيم نظم اإلنفاذأخرى أنَّ

أَبرزت  ؛ وقد ٧ من املادة    ٤ و ١وقدَّمت بعض الدول معلومات إضافية تتعلق بالفقرتني          - ١٠٢
  .تلك املعلوماُت أمهيةَ االرتقاء خبدمة عمومية تتسم بالكفاءة والشفافية والقابلية للمساءلة

ن مناقــشاته، أن ينظــر يف الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا ولعــلَّ الفريــق العامــل يــود، كجــزء مــ  -١٠٣
للدول أن تدعم التدابري التـشريعية واإلداريـة للقطـاع العـام؛ مبـا فيهـا التـدابري الراميـة إىل تعزيـز           
الــشفافية يف متويــل الترشــيحات النتخابــات املناصــب العموميــة، وحيثمــا انطبــق احلــال، متويــل  

  .األحزاب السياسية
 العامــل يــود كــذلك أن يوصــي الــدول األطــراف بــأن تــدعم عمليــات ولعــلَّ الفريــق  - ١٠٤

ــشفافية يف متويــل       ــز عنــصر ال ــة تعزي ــادل املعلومــات بــشأن ممارســات مكافحــة الفــساد بغي تب
الترشيحات النتخابات املناصب العمومية، وحيثما انطبق احلـال، متويـل األحـزاب الـسياسية              

  .ومحالت تلك األحزاب
ــق العا   -١٠٥ ــلَّ الفري ــين باملخــدِّ      ولع ــم املتحــدة املع ــب األم ــب إىل مكت ــود أن يطل ــل ي رات م

دة املتعلقـة بتعزيـز     واجلرمية أن يواصل جهـوده الراميـة إىل مجـع معلومـات عـن املمارسـات اجليِّـ                 
عنــصر الــشفافية يف متويــل الترشــيحات النتخابــات املناصــب العموميــة، وحيثمــا انطبــق احلــال، 

 .باً بوجه خاص لدورة استعراض التنفيذ التاليةمتويل األحزاب السياسية؛ وذلك تأه


