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الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  مبنع الفساد  املعين
  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٠و ٩فيينا، 
  (أ) من جدول األعمال املؤقت* ٢البند 

  تنفيذ قرارات املؤمتر ذات الصلة: املمارسات اجليدة واملبادرات 
  يف جمال منع الفساد: تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد 

        من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ٦(املادة 
 ٦من املادة  ٢و ١تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد (الفقرتان     

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) من
    

  األمانة  إعدادمن ورقة معلومات أساسية     
  

  مقدمة  -أوال  
فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــاد، يف قراره   -١ لدول األطراف يف ات  ٦/١طلب مؤمتر ا

املعنون "مواصـــــلة اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد"، إىل األمانة أن تنظم 
جداول األعمال املؤقتة للهيئات الفرعية اليت أنشـــــأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشـــــات، مع 

املعنون "متابعة إعالن  ٦/٦مراعاة الواليات املســــــندة إىل تلك اهليئات. وطلب املؤمتر، يف قراره 
مراكش بشأن منع الفساد"، إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب) أن حيدد 

لدروس املســتفادة املمارســات اجليدة املقاَرنة بشــأن تدابري منع الفســاد، وأن ييســر تبادل اخلربات وا
  فيما بني الدول األطراف. 

املعنون أيضـــا "متابعة إعالن مراكش بشـــأن منع الفســـاد"، أن  ٨/٨وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٢
يواصل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية عمله على إسداء املشورة وتقدمي املساعدة 

ليه بشـــــأن منع الفســـــاد، وأن يعقد اجتماعني على األقل قبل إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املســـــَندة إ
  انعقاد دورة املؤمتر التاسعة.
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ــــــاد يف التصــــــدي  ٨/٧وقرَّر املؤمتر، يف قراره   -٣ املعنون "تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفس
  للفساد"، أن يدرج مسألة تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد يف جدول أعمال الفريق العامل. 

عمال بتلك القرارات، وبعد التشــــاور مع الدول األطراف، ُأدرج موضــــوع تعزيز فعالية و  -٤
من االتفاقية) يف جدول أعمال هذا االجتماع  ٦من املادة  ٢و ١هيئات مكافحة الفساد (الفقرتان 

  لكي ينظر فيه الفريق العامل.
إىل  ٢٢ا من وكـــان الفريق العـــامـــل قـــد أوصــــــى، يف اجتمـــاعـــه الثـــاين املعقود يف فيينـــ  -٥
، بأن ُتدعى الدول األطراف، قبل كل اجتماع من اجتماعاته، إىل تبادل ٢٠١١آب/أغســــــطس   ٢٤

جتارهبا يف جمال تنفيذ األحكام قيد النظر، ويفضَّل أن جيري ذلك باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية 
ته من حتديات وما حتتاج إليه من وما واجه جتارب ناجحةومبا يشــــــمل، عند اإلمكان، ما حققته من 

مســـاعدة تقنية وما اســـتخلصـــته من دروس يف التنفيذ. وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تعد ورقات 
معلومات أساسية تتضمن تلخيصا لتلك املعلومات، وقرَّر أن ُتعقد أثناء اجتماعاته حلقات نقاش تضم 

  أولوية.  أن ما سُينظر فيه من مواضيع ذاتخرباء من البلدان اليت قدَّمت ردودا كتابية بش
من االتفاقية،  ٦ووفقا ملا تقدم، ُأعدَّ هذا التقرير بناء على املعلومات املتعلقة بتنفيذ املادة   -٦

ــــــفوية من األمانة مؤرخة  ــــــباط/فرباير  ٥واملقدَّمة من احلكومات ردا على مذكرة ش ، ٢٠٢٠ش
تعراض الُقطرية الصـــادرة يف إطار الدورة الثانية آللية حتليٍل للخالصـــات الوافية لتقارير االســـ وعلى

، كانت قد ٢٠٢٠آذار/مارس  ٥اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــاد. وحىت 
دولة طرفا، هي: إســـبانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيســـيا، باراغواي،  ٢٢وردت ردود من 

لوســـطى، مجهورية الكونغو الدميوقراطية، ســـرياليون، شـــيلي، بوتان، بوتســـوانا، مجهورية أفريقيا ا
)، كرواتيا، لبنان، مصــــر، املغرب، اململكة العربية البوليفارية-زويال (مجهوريةصــــربيا، الصــــني، فن

  السعودية، موريشيوس، النمسا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية. 
وقد ُأتيحت النصـــوص الكاملة للردود املقدمة، مبوافقة الدول األطراف املعنية، على املوقع   -٧

  )٢(ي أنشأته األمانة.وُأدرجت يف املوقع الشبكي املواضيعي الذ )١(الشبكي للمكتب،
وال ُيقصــد من هذه الورقة تقدمي تقرير شــامل يف هذا الشــأن، بل تقدمي موجز للمعلومات   -٨

  الواردة من الدول األطراف والدول املوقِّعة. 
    

__________ 
 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session11.html انظر  )١(  
 .http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/preventive-anti-corruption-bodies.html انظر  )٢(  
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  حتليل الردود الواردة من الدول األطراف والدول املوقِّعة   -ثانيا  
  اخللفية املواضيعية  -ألف  

بري مكافحة الفســــاد أحد األهداف الرئيســــية اليت تســــعى االتفاقية إىل تشــــكل فعالية تدا  -٩
من االتفاقية تنص على أن واحدا من أغراضـــــها الثالثة يتمثل يف ترويج وتدعيم  ١حتقيقها. فاملادة 

التدابري الرامية إىل منع ومكافحة الفســـــاد على حنو أكفأ وأجنع. ويتجلى ذلك يف نص فرادى مواد 
  مرة.  ٤٠يظهر مصطلح "فعال" ومرادفاته بأشكال خمتلفة مبا يتجاوز جمموعه االتفاقية، حيث 

من االتفاقية على أن تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ  ٦من املادة  ١وتنص الفقرة   -١٠
األســاســية لنظامها القانوين، وجود هيئة أو هيئات، حســب االقتضــاء، تتوىل منع الفســاد، بوســائل 

من هذه االتفاقية، واإلشــراف على تنفيذ تلك  ٥ســات املشــار إليها يف املادة مثل: (أ) تنفيذ الســيا
  ، عند االقتضاء؛ (ب) زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها. وتنسيقهالسياسات 

على أن تقوم كــل دولــة طرف،  ٦من املــادة  ٢وبــاإلضــــــــافــة إىل ذلــك، تنص الفقرة   -١١
من هذه  ١لقانوين، مبنح اهليئة أو اهليئات املشـــار إليها يف الفقرة للمبادئ األســـاســـية لنظامها ا وفقا

يلزم من االســتقاللية، لتمكني تلك اهليئة أو اهليئات من االضــطالع بوظائفها بصــورة فعالة  املادة ما
ومبنأى عن أي تأثري ال مســـوغ له. وينبغي توفري ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخصـــصـــني، 

  اج إليه هؤالء املوظفون من تدريب لالضطالع بوظائفهم.وكذلك ما قد حيت
وحتدد االتفاقية بوضوح عددا من املقومات الرئيسية لتعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد،   -١٢

وهي "ما يلزم من االســتقاللية"، و"املوارد املادية" و"املوظفون املتخصــصــون"، وكذلك "التدريب" 
  الذي قد حيتاج إليه املوظفون "لالضطالع بوظائفهم". 

على أن تنظر كل دولة طرف يف  منها ٦١من املادة  ٣وتنص االتفاقية أيضــــــا يف الفقرة   -١٣
رصـــد ســـياســـاهتا وتدابريها الفعلية ملكافحة الفســـاد ويف إجراء تقييمات لفعالية تلك الســـياســـات 

ــــــألة بالتحديد، حيث  ٥من املادة  ٣والتدابري وكفاءهتا. كما تتناول الفقرة  من االتفاقية هذه املس
راء تقييم دوري للصـــكوك القانونية والتدابري اإلدارية تنص على أن تســـعى كل دولة طرف إىل إج

  ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته.
باملؤمتر اإلقليمي بشــــأن فعالية اجلهود  ٨/٧ويف هذا الصــــدد، أحاط املؤمتر علما يف قراره   -١٤

أجل التصدي للفساد وغسل اليت تبذهلا هيئات مكافحة الفساد ووحدات االستخبارات املالية من 
، بالتعاون مع مصــــرف التنمية ٢٠١٨األموال يف أفريقيا، الذي ُعقد يف موريشــــيوس يف أيار/مايو 

األفريقي، والذي اســتبينت خالله احلاجة إىل وضــع مؤشــرات لقياس الفعالية واعتماد إطار للرصــد 
  والتقييم لفائدة هيئات مكافحة الفساد. 

ساليب متزايدة التعقيد والتطور وسلَّم مؤمتر الدول   -١٥ األطراف، يف القرار نفسه، بأن هناك أ
ـــئة اليت تواجه جهود مكافحة  ُتســـتخدم لتفادي إجراءات مكافحة الفســـاد، وأقرَّ بالتحديات الناش
الفســاد وغريه من اجلرائم املشــمولة باالتفاقية. وباإلضــافة إىل ذلك، شــجَّع املؤمتر الدول األطراف 
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العتبار املالئم وتقدِّم املوارد الالزمة لتعزيز فعالية هيئات مكافحة الفســــــاد واهليئات على أن تويل ا
ساق مع املادة  سؤوليات يف هذا املجال، مبراعاة االت صدي  ٦اليت تتوىل م من االتفاقية، من أجل الت
  للتحديات الناشئة يف جمال منع الفساد ومكافحته جبميع أشكاله.

دِّد على أمهي  -١٦ ة وجود هيئات ملكافحة الفســــاد ودورها يف منع الفســــاد يف قرارات وقد شــــُ
. ودعا املؤمتر أيضـــــــا، ٨/٧و ٧/٥و ٦/٦و ٥/٤و ٣/٢خمتلفة أصـــــــدرها املؤمتر، مثل القرارات 

، الدول األطراف إىل أن حتيط علما بإعالن جاكرتا بشــــــأن ٨/٨و ٨/٧و ٧/٥و ٥/٤قراراته  يف
ساد ، الذي اعُتمد يف املؤمتر الدويل املعين باملبادئ الالزمة هليئات املبادئ الالزمة هليئات مكافحة الف

  .٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧و ٢٦مكافحة الفساد، املعقود يف جاكرتا يومي 
وبغية تعزيز اســتقاللية ســلطات مكافحة الفســاد وفعاليتها، يوصــي إعالن جاكرتا باتباع   -١٧
واضــحة، وضــمان األمن الوظيفي، واالســتقالل املايل. مبدأ رئيســيا، مبا يف ذلك إقرار واليات  ١٦

، بأن املشــــــاركني يف مؤمتر ٨/٧ويف هذا الصــــــدد، أحاط مؤمتر الدول األطراف علما، يف القرار 
جاكرتا قد دعوا إىل كفالة املســــاءلة واملحافظة على االســــتقالل الســــياســــي والوظيفي والتنفيذي 

  الفساد. واملايل كوسيلة لضمان فعالية هيئات مكافحة
ملادة   -١٨ ناول الفريق العامل تنفيذ أحكام ا فاقية يف اجتماعه اخلامس الذي  ٦وقد ت من االت

حول موضــــــوع "واليات هيئة أو هيئات  ٢٠١٤ُعقد يف فترة ما بني الدورات، يف فيينا يف عام 
دة من الدول مكافحة الفساد املتعلقة مبنع الفساد". وخلصت األمانة، يف سياق حتليلها للردود الوار

األطراف والدول املوقِّعة حتضــريا لذلك االجتماع، إىل إمكانية حتديد اختالفات مواضــيعية رئيســية 
بني اهليئات اليت تقتصــــــر الواليات املســــــندة إليها على املنع واهليئات ذات الواليات املزدوجة اليت 

ها  لدول اليت تؤدي في قانون، وكذلك بني ا فاذ ال اهليئات املركزية دورا حمدودا جتمع بني املنع وإن
نســبيا يف كفالة التنســيق واالتســاق بني خمتلف املؤســســات احلكومية، والدول اليت تؤدي فيها هذه 

  ). ١٠١، الفقرة CAC/COSP/WG.4/2014/2اهليئات دورا أكرب من ذلك (
األمانة أيضـا أن أحد املواضـيع املحورية الرئيسـية الناشـئة يتمثل يف تسـارع ازدياد والحظت   -١٩

عدد الواليات واملســؤوليات اليت أخذت تســند إىل هيئات منع الفســاد، وأنه يف حني ال يزال الدمج 
ــــــاريا لدى الدول األطراف، فقد بيَّنت املعلومات  بني الوظائف وجتميعها يف هيئة مركزية اجتاها س

سناد مسؤوليات إضافية جيب أن يكون متوائما مع ختصيص موارد بشرية ومالية كافية. امل قدمة أن إ
ويف الواقع، كانت هناك أدلة تثبت أن العديد من هيئات منع الفساد تعتقد بأن نقصان املوارد الالزمة 

  ).١٠٣و ١٠٢  يعرقل على حنو شديد مقدرهتا على القيام بعملها بفعالية (املرجع نفسه، الفقرتان
شيلي وكرواتيا ولبنان   -٢٠ ولدى العديد من الدول األطراف هيئات متعددة ملكافحة الفساد (مثل 

ومصــــــر). وجتدر اإلشــــــارة إىل أن االتفاقية ال تنص على تطبيق منوذج الوكالة الواحدة ملنع ومكافحة 
فســه، أنشــأت دول الفســاد؛ فهي ال تشــترط ســوى وجود هيئة أو هيئات ملنع الفســاد. ويف الوقت ن

أطراف عديدة هيئات ملكافحة الفســــــاد مكلَّفة بواليات متعددة اجلوانب. فعلى ســــــبيل املثال، جلنة 
  مكافحة الفساد يف بوتان هي املسؤولة عن املنع والتثقيف والتحقيق بشأن الفساد والتعاون الدويل.
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، ٧/٦ النحو املطلوب يف القرارمن االتفاقية، على  ٦وبغية توفري اإلرشاد بشأن تنفيذ املادة   -٢١
يه  عاملي يف كولومبو، يف متوز/يول عا لفريق خرباء  ما نة اجت عداد ٢٠١٨عقدت األما ، من أجل إ

تعليقات كولومبو على إعالن جاكرتا بشـــــأن املبادئ الالزمة هليئات مكافحة الفســـــاد. وتســـــتند 
ية ُنظِّمت يف  جانب ية  عال ناء ف قات كولومبو، اليت ُأطلقت أث لدول تعلي نة ملؤمتر ا ثام لدورة ال طار ا إ

األطراف يف أبوظيب، إىل معايري دولية وممارسات جيدة، وهتدف إىل مساعدة الدول األطراف على 
  تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية.

    
  عناصر تكفل تعزيز الفعالية  -باء  

صر خمتلفة تعزز فعالية هيئات مكافحة ال  -٢٢ فساد. وأكَّدت شدَّدت الدول األطراف على عنا
أن االســتقاللية عنصــر رئيســي، ال ســيما االســتقالل املايل لتلك اهليئات، واألســاس القانوين الذي 
صر  شمل العنا سائها وأمنهم الوظيفي. وت سلطات املمنوحة هلا، وإجراءات تعيني رؤ تقوم عليه، وال

ة واملادية، والتعاون على اإلضــافية املوظفني املتخصــصــني وتدريبهم على حنو مناســب، واملوارد املالي
  الصعيدين الوطين والدويل.

وأشــارت الدول األطراف أيضــا إىل أمهية وضــع إجراءات وضــوابط داخلية حمكمة لعمل   -٢٣
هيئات مكافحة الفســـــاد، وكذلك وجود آليات لرصـــــد وتقييم ما تضـــــطلع به هذه اهليئات من 

ر، من خالل تعزيز محاية املبلِّغني أنشــــطة. كما ســــلَّط كثريون الضــــوء على أمهية إشــــراك اجلمهو
  وحتسني التواصل وإشراك عامة الناس. 

وشــــــدَّدت بعض الدول األطراف على الدور اإلجيايب الذي تؤديه التكنولوجيا يف تعزيز فعالية   -٢٤
هيئات مكافحة الفسـاد، واحلاجة إىل أن تكون أعمال هيئات مكافحة الفسـاد موجهة لتلبية احتياجات 

، وأمهية دعمها بتهيئة بيئة متكينية. وأخريا، أبرزت إحدى الدول األطراف دور هات املتعاَمل معهااجل
  الفساد.  مصادرة املوجودات دون االستناد اىل إدانة كأداة قانونية تسهم يف فعالية هيئتها املعنية مبكافحة

    
  االستقاللية  -١  

ــــتقاللية أمر ال غىن عنه بالنســــبة   -٢٥ لفعالية هيئات مكافحة الفســــاد. وهذا ما تقرُّ به االس
من االتفاقية، وما أكَّد عليه املؤمتر مرارا وتكرارا. ويف حني عزَّزت دول أطراف خمتلفة  ٦ املادة

اســـتقاللية هيئاهتا املعنية مبكافحة الفســـاد، أو هي بصـــدد تعزيزها، بأســـاليب منها مثال تكريس 
الدول األطراف (بوتان ومجهورية أفريقيا الوســطى وشــيلي وجود تلك اهليئات يف دســاتري تلك 

زيادة سلطات تلك اهليئات (باراغواي وصربيا ومصر واملغرب والواليات املتحدة)،   ومصر)، أو
ضــمان متتعها باالســتقالل املايل (إســبانيا وإندونيســيا والنمســا وهولندا)، ال تزال العديد من   أو

  هيئات مكافحة الفساد تعاين من عدم االستقاللية. 
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ويبيِّن حتليل اخلالصــات الوافية لتقارير االســتعراضــات الُقطرية الصــادرة يف إطار الدورة الثانية   -٢٦
الدول األطراف اليت انتهت عملية استعراضها يف إطار هذه الدورة قد  آللية استعراض التنفيذ أن نصف

  .٦املادة   تلقت توصية بتعزيز استقاللية هيئتها أو هيئاهتا املعنية مبكافحة الفساد املعيَّنة مبوجب
ــــــتقاللية   -٢٧ ونوَّهت عدة دول أطراف يف ردودها املقدمة حتضــــــريا هلذا االجتماع بأمهية اس

فســـــاد. وأشـــــارت عدة دول أطراف أيضـــــا إىل أمهية مبادئ جاكرتا يف تعزيز هيئات مكافحة ال
اســـتقاللية هيئات مكافحة الفســـاد وفعاليتها. واقترحت إحدى الدول األطراف جعل هذه املبادئ 

  ُملزمة قانونا من أجل تعزيز فعاليتها.
تســـهم يف فعالية  وأشـــارت النمســـا إىل اســـتقاللية امليزانية باعتبارها من بني العناصـــر اليت  -٢٨

  مكتبها االحتادي ملكافحة الفساد.
وقد أفادت كل من اهليئة العليا للحوكمة الرشـــيدة يف مجهورية أفريقيا الوســـطى والوحدة   -٢٩

  الوطنية لالستخبارات املالية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بأهنما تتمتعان باالستقالل املايل.
ــــــيلي بأ  -٣٠ ــــــاد تفتقر إىل ومن جهة أخرى، أفادت ش ن هيئاهتا املختلفة املعنية مبكافحة الفس

  االستقالل املايل، وإن كانت مستقلة إداريا.
ويف الصني، تعد جلنة اإلشراف الوطنية ميزانيتها اخلاصة على أساس قانون امليزانية ولوائح   -٣١

  وزارة املالية.
افحة الفساد أحكاما تكفل ويف لبنان، يتضمن مشروع قانون بشأن إنشاء جلنة وطنية ملك  -٣٢

استقالهلا املايل واستقالليتها اإلدارية ومتتُّع أعضائها باحلصانات الالزمة. ويف الوقت نفسه، تشارك 
مؤســـســـات وطنية خمتلفة يف منع الفســـاد، منها مثال ديوان املحاســـبة، والتفتيش املركزي، وجملس 

  التأديب اخلاص. 
راجعة احلســـابات وأمني املظامل الوطين مســـؤولية إدارة كل من ديوان م يتوىلويف هولندا،   -٣٣

  مواردمها املالية وتقدير متطلبات امليزانية الالزمة لتمكينهما من تنفيذ واليتيهما.
ويف اململكة العربية الســعودية، تتمتع هيئة الرقابة ومكافحة الفســاد اليت ُعززت أنشــطتها،   -٣٤

ســاد، باالســتقالل املايل واالســتقاللية اإلدارية، وتقدم واليت كانت ُتســمى ســابقا جلنة مكافحة الف
جيوز  تقاريرها مباشرة إىل امللك. ويتمتع حمققو اهليئة باحلصانة القضائية، نظرا لوضعهم اخلاص، وال

  إخضاعهم للمساءلة، أثناء ممارسة واجباهتم، إال وفقا لقواعد وإجراءات خاصة.
  تيال يف كاتالونيا ميزانيته بصورة مستقلة ذاتيا.ويف إسبانيا، يدير مكتب مكافحة االح  -٣٥
ويف كرواتيا، ُأنشئت جلنة تسوية حاالت تضارب املصاحل بوصفها هيئة حكومية دائمة تتمتع   -٣٦

ــتقاللية. وال جيوز أن يكون رئيس اللجنة وأعضــاؤها من املنتســبني إىل أي حزب  باإلدارة الذاتية واالس
تسبق موعد تقدمي طلبات ترشحهم إىل اللجنة، وجيب أن يكونوا سياسي خالل السنوات اخلمس اليت 
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معيَّنني للعمل فيها بصـــــفة دائمة. وُينتخب املفوَّض اإلعالمي عقب دعوة عامة يصـــــدرها الربملان، وال 
  جيوز عزله أو احتجازه أو معاقبته على التعبري عن آرائه واختاذ إجراءات يف إطار مهامه.

يها االثنني لفترة حمددة يكفلها ويف بوتان، يعيِّن امل  -٣٧ لك رئيس جلنة مكافحة الفســاد ومفوَّضــَ
الدستور مدهتا مخس سنوات، بناء على قائمة باملرشحني يشترك يف تقدميها رئيس الوزراء، ورئيس 
الســــلطة القضــــائية، ورئيس جملس النواب، ورئيس اجلمعية الوطنية، ورئيس املجلس الوطين (اهليئة 

  ا)، وزعيم حزب املعارضة.التشريعية العلي
ــلطة اإلشــراف   -٣٨ ويف الصــني، يضــمن قانون اإلشــراف أن متارس جلنة اإلشــراف الوطنية س

بصــــورة مســــتقلة، وفقا للقانون، وأال ختضــــع لتدخل من أي هيئة إدارية أو فئة اجتماعية أو فرد. 
ضية من مدير وعدة نواب للمدير وعدة أعضاء. وينتخب املؤمتر ا شعيب الوطين مدير وتتألف املفو ل

اللجنة، يف حني ُيعيَّن نواب املدير وأعضــاء اللجنة أو يعزلون بناء على اقتراح مقدم من مديرها إىل 
  اللجنة الدائمة للمؤمتر الشعيب الوطين. 

ويف إندونيســيا، ُيعيَّن أعضــاء جلنة القضــاء على الفســاد من خالل عملية اختيار معقدة ينظمها   -٣٩
يف هذه العملية جلنة اختيار تنشـــئها احلكومة، وتشـــمل عملية توظيف مفتوحة تتيح  القانون. وتشـــارك

للمجتمع املدين فرصــــة التعليق على مدى مالءمة املرشــــحني، وموافقة الربملان عليهم يف هناية املطاف. 
  ، ُأنشئ جملس لإلشراف عينه رئيس البلد لكي يتوىل اإلشراف على أنشطة اللجنة.٢٠١٩ويف عام 

ويف مصــر، يكفل الدســتور األمن الوظيفي لرؤســاء اهليئات املســتقلة والســـلطات الرقابية   -٤٠
التنظيمية. ويشـــمل ذلك هيئات خمتلفة ملكافحة الفســـاد، مثل اجلهاز املركزي للمحاســـبات وهيئة 

  الرقابة اإلدارية. 
الوطين لوالية مدهتا ويف هولندا، يعيِّن جملس النواب أمني املظامل الوطين ونائب أمني املظامل   -٤١

ســت ســنوات. وتتم التعيينات يف أعقاب اإلعالن عن شــغور الوظائف املعنية، واختاذ جلنة االختيار 
ما يلزم من إجراءات يف هذا الشــأن. وتتألف اللجنة من نائب رئيس جملس الدولة ورئيس املحكمة 

  العليا ورئيس ديوان مراجعة احلسابات. 
ــــبانيا،   -٤٢ ينتخب الربملان رئيس مكتب مكافحة االحتيال يف كاتالونيا لوالية مدهتا تســــع ويف إس

سنوات. وُينتخب رئيس مكتب منع ومكافحة الفساد يف جزر البليار بأغلبية ثالثة أمخاس األصوات يف 
  برملان جزر البليار. وُيرشَّح أعضاء جملس مراجعة احلسابات يف غاليسيا لوالية مدهتا ست سنوات.

ما يف الواليات املتحدة، فمكتب مســـاءلة احلكومة هو وكالة مســـتقلة غري متحزبة تعمل أ  -٤٣
لصــاحل الكونغرس، وهو اهليئة التشــريعية يف البلد. وينظر املكتب يف كيفية إنفاق احلكومة االحتادية 

قائمة عاما، من بني  ١٥ألموال دافعي الضــــــرائب. ويعيِّن الرئيس املراقب املايل العام لفترة مدهتا 
  املرشحني اليت يقترحها الكونغرس.
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ويف بوتان، ال تعتمد جلنة مكافحة الفســــاد على مكتب املدعي العام يف مباشــــرة املالحقة   -٤٤
القضـــائية، اليت جيوز للجنة مباشـــرهتا إذا مل يتخذ مكتب املدعي العام ما يلزم من خطوات إضـــافية 

  بشأن القضايا املحالة إليه.
ري العمل على صــــوغ مشــــروع قانون يهدف إىل تعزيز ســــلطات اهليئة ويف املغرب، جي  -٤٥

زاهة والوقاية من الرشــوة وحماربتها. ويهدف مشــروع القانون إىل تعزيز الدور التنســيقي الوطنية للن
ضطالعها بدور  شريعات، وينص على ا صوغ الت شراكها يف  ضمن إ ضطلع به اهليئة، وهو ي الذي ت

ــــتشــــاري إلزامي، ومينح تقاري رها املكتوبة قوة إثباتية، ويســــمح للمبلِّغني بتقدمي البالغات دون اس
  الكشف عن اهلوية، ومينح املوظفني صالحيات للكشف عن الفساد.

ويف باراغواي، جيري العمل على صـــوغ قانون يهدف إىل تعزيز ســـلطات األمانة الوطنية   -٤٦
زيادة قدرة األمانة على ملكافحة الفســـــــاد من أجل منع الفســـــــاد ومكافحته، وذلك من خالل 

  االضطالع بالتحقيقات. 
، وسيدخل حيز النفاذ يف ٢٠١٩ويف صربيا، اعُتمد قانون بشأن منع الفساد يف أيار/مايو   -٤٧

ع القانون إىل حد كبري من نطاق ســلطات وكالة مكافحة الفســاد ٢٠٢٠أيلول/ســبتمرب  . وســيوســِّ
  القائمة يف جماالت املنع واملراقبة واإلشراف. ويعزز استقالليتها، على حنو يكمِّل اختصاصاهتا 

    
  املوظفون املتخصصون والتدريب   -٢  

يف بوتان، واجهت جلنة مكافحة الفســـــــاد صــــــعوبات يف توظيف مهنيني تتوافر لديهم   -٤٨
ــــبة هلا.  ــــتبقاء املوظفني املوجودين حتديا بالنس ــــكل اس ــــافة إىل ذلك، ش املهارات الالزمة. وباإلض

جة ها تتوقع حتقيق  ونتي قت، ولكن عدد املوظفني لبعض الو عاين من نقص  لك، ظلت اللجنة ت لذ
ــــتفاد موظفو اللجنة ٢٠٢٠موظفا، يف عام  ١٥٢القوام املخطط له من املوظفني، الذي يبلغ  . واس

، كان معظمها مموَّال من جانب احلكومة وشـــــركاء ٢٠١٩نشـــــاطا لبناء القدرات يف عام  ٥٩من 
. وعلى الرغم من هذه اجلهود، ذكرت اللجنة واملكتبنامج األمم املتحدة اإلمنائي إمنائيني، مثل بر

أهنا تواجه حتديات فيما يتعلق بتوفري ما حتتاج إليه من برامج متخصـــصـــة لتنمية القدرات، بســـبب 
  انسحاب العديد من الشركاء اإلمنائيني.

وحدة  ٢٠١٩قتصـــادية يف عام ويف بوتســـوانا، أنشـــأت مديرية مكافحة الفســـاد واجلرمية اال  -٤٩
ملكافحة غسل األموال، وزوَّدهتا مبوظفني متخصصني يف القضايا املعقدة، هبدف التصدي لغسل األموال 
وما يتصل به من جرائم. وباإلضافة إىل ذلك، وظَّفت املديرية مسؤولني حمنَّكني يف جماالت مثل اهلندسة 

ودة والرصــد والتقييم. وتوفر املديرية التدريب أثناء العمل واملالية واملحاســبة وإدارة املخاطر وضــمان اجل
  التدريب.   ملوظفيها، وتستخدم مركز مكافحة الفساد يف الكومنولث األفريقي ألغراض

ويف مجهورية أفريقيا الوســطى، نظَّمت اهليئة العليا للحوكمة الرشــيدة حلقات عمل خمتلفة   -٥٠
ئ لله ية لتدريب موظفيها على القانون املنشــــــِ يدة، وعلى اآلل ــــــ ئة، وعلى مفهوم احلوكمة الرش ي

  األفريقية الستعراض األقران. 
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موظف حتت تصرف املراقب املايل العام للجمهورية،  ٢ ٠٠٠ويف شيلي، يوجد أكثر من   -٥١
صــة لبناء القدرات (ُنظِّم أكثر من  نشــاط لبناء  ٢٠٠وهم يتلقون تدريبا مســتمرا تقدمه إدارة خمصــَّ

  ).٢٠١٩م القدرات يف عا
ــــــراف الوطنية، بالتعاون مع األكادميية الصــــــينية للتفتيش   -٥٢ ويف الصــــــني، تتوىل جلنة اإلش

واإلشــراف التأديبيني، وضــع الربامج التدريبية لفائدة موظفي اللجنة. وهذه الربامج مصــممة هبدف 
ــة ا ــالقوانني واللوائح التنظيمي ــة معرفتهم ب ــــــراف، وتنمي ــات اإلش ــة تعريف املوظفني بعملي ــابي لرق

  والسياسات العامة وإجراءات العمل، وتعزيز قدرة املحققني على مجع األدلة. 
ويف مصــــر، ُأنشــــئت أكادميية تابعة هليئة الرقابة اإلدارية بالتزامن مع إطالق االســــتراتيجية   -٥٣

. وتقدم األكادميية دورات متخصـــــصـــــة ملوظفي ٢٠٢٢-٢٠١٩الوطنية ملكافحة الفســـــاد للفترة 
من املوظفني املعنيني مبكافحة الفســاد  ٥٠٠حة الفســاد يف مصــر، وهتدف إىل تدريب هيئات مكاف
  .٢٠٢٢حبلول عام 

ويف إندونيســيا، أنشــأت جلنة القضــاء على الفســاد مركز التعلُّم يف جمال مكافحة الفســاد،   -٥٤
للجهات  ليكون مبثابة مركز امتياز للتثقيف وبناء القدرات يف جمال مكافحة الفســـاد، يقدم خدماته

املعنية الوطنية وللشـــــركاء الدوليني. وأنشـــــأت اللجنة أيضـــــا مركز تبادل املعلومات عن مكافحة 
  الفساد، ليكون مبثابة حمفل لتبادل املعلومات بشأن منع الفساد وإنفاذ القانون.

هبا  خاصــاويف اململكة العربية الســعودية، أنشــأت هيئة الرقابة ومكافحة الفســاد مركز تدريب   -٥٥
يف جمال مكافحة الفســــاد يقدم برامج تدريبية، تشــــمل برامج مقدَّمة بالتعاون مع منظمات دولية ذات 

برامج   ١٠، قدَّم املركز ٢٠١٩صــــلة مثل األكادميية الدولية ملكافحة الفســــاد والبنك الدويل. ويف عام 
  مناظرة يف بلدان شريكة.متخصصة ملوظفي اهليئة والوكاالت احلكومية ذات الصلة وممثلي مؤسسات 

ويف صــــربيا، ُأنشــــئت خدمة للتحقيق اجلنائي املايل لكي تضــــطلع بتحليل الوثائق املالية،   -٥٦
واســـــتبانة التدفقات املالية، وإســـــداء املشـــــورة إىل الوكاالت احلكومية. وقد ُأنشـــــئت فرق عمل 

ة إىل ذلك، ُأنشـــئت مشـــتركة بني الوكاالت ُتعىن بالتصـــدي حلاالت الفســـاد املعقدة. وباإلضـــاف
إدارات متخصــــصــــة داخل جهاز الشــــرطة والنيابة العامة واملحاكم لضــــمان متتع هيئات مكافحة 

  الفساد مبستوى أعلى من اخلربة الفنية والفعالية.
  موظفا على منع الفساد.  ١١٧ويف سرياليون، يعمل   -٥٧
االحتيال موظفيها من خالل إجراءات ويف إســـبانيا، تعيِّن الدائرة الوطنية لتنســـيق مكافحة   -٥٨

اختيار تقوم على اجلدارة. وتضم هذه الدائرة موظفني متخصصني من ذوي اخلربة يف جمال مراجعة 
احلســـابات واملحاســـبة. ويتلقى هؤالء املوظفون التدريب يف معهد الدراســـات املالية التابع لوزارة 

ا من فريق متعدد التخصـــصـــات يضـــم حمامني املالية. ويتألف مكتب مكافحة االحتيال يف كاتالوني
واقتصاديني وباحثني سياسيني ومربني وخرباء يف االتصاالت ومهندسني، يعملون من أجل التصدي 

  ملظاهر الفساد املتعددة اجلوانب.
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زاهة والكفاءة باالســتقاللية، ويف الواليات املتحدة، يتمتع جملس املفتشــني العامني املعين بالن  -٥٩
ـــئ ـــلطة التنفيذية هبدف تعزيز الن وقد ُأنش زاهة والفعالية يف طائفة متنوعة من الوكاالت ضـــمن الس

احلكومية. ويســـــاعد املجلس يف إعداد قوة عاملة حمترفة ومدرَّبة تدريبا جيدا وذات مهارات عالية 
يف مكاتب املفتشني العامني. ومكتب األخالقيات احلكومية مؤسسة أخرى ُتعىن مبنع الفساد، تضم 

ــات،  ٧٠ ــة، وإدارة برامج األخالقي ــالي ــذمــة امل موظفــا متفرغــا، مبن فيهم خرباء يف جمــال إقرار ال
واألخالقيات يف جمال القانون والســـياســـة العامة. وقد اعتمد املكتب خطة لتنمية قدرات املوظفني 

  هتدف إىل توفري التعليم والتدريب املناسبني.
  

  املوارد املالية واملادية  -٣  
تان، تبلغ امليزانية الســــنوية للجنة مكافحة الفســــاد حنو مليوين دوالر. وقد زادت يف بو  -٦٠

يف املائة مقارنة بالســـنة املالية الســـابقة. وقد غادر معظم الشـــركاء اإلمنائيني  ٦,٥امليزانية بنســـبة 
  زاهة ومكافحة الفساد الدعم اآلن من احلكومة. البلد تدرجييا، وتتلقى معظم برامج الن

 مجهورية أفريقيا الوســـــطى، يتمثل أحد التحديات الرئيســـــية املبلَّغ عنها يف االفتقار إىل ويف  -٦١
اهلياكل األســـاســـية واملوارد املالية، إضـــافة إىل حالة من انعدام األمن يف مجيع أحناء البلد. وال يوجد 

ئيس لدى اللجنة الوطنية ملكافحة الفســــــاد مبىن خاص هبا، بل مكتب صــــــغري فقط داخل مكتب ر
ـــــواء. وال توجد  الوزراء، ُيســـــتخدم كقاعة لالجتماعات وكحيز خمصـــــص للمكاتب على حد س
خمصصات حمدَّدة يف امليزانية ألنشطة اللجنة. وال يتقاضى أعضاؤها أجرا، كما أهنم ال حيصلون على 

  أي مكافآت.
ص رمسيا هليئات مكافحة الفســاد يف   -٦٢ مجهورية وباملثل، على الرغم من أن األموال ُتخصــَّ

  الكونغو الدميقراطية، فاملخصصات ال ُتصرف يف بعض األحيان.
ويف شــيلي، توجد حتت تصــرف املراقب املايل العام للجمهورية بنايات عديدة يف مجيع   -٦٣

  أحناء البلد، ُأنشئت العديد منها يف السنوات العشر املاضية، وزوِّدت مبعدات ومرافق حديثة.
ميزانية جلنة القضــــاء على الفســــاد مســــتقرة نســــبيا على مدى ويف إندونيســــيا، ظلَّت   -٦٤

يف املائة من امليزانية الوطنية. وتتمتع اللجنة  ٠,٠٣٨الســـنوات األربع املاضـــية، حيث مثَّلت حنو 
باالســـتقالل املايل يف إدارة خمصـــصـــاهتا من امليزانية، وختضـــع حســـاباهتا للمراجعة من ِقبل جملس 

  إندونيسيا. مراجعة احلسابات يف مجهورية
ويف لبنان، يتمثل التحدي الرئيســـي الذي تواجهه املؤســـســـات املســـؤولة عن منع الفســـاد   -٦٥

  املاحنة. ومكافحته يف نقص املوارد املالية. ونتيجة لذلك، تعتمد الدولة على الدعم املقدَّم من اجلهات
فســاد، حيث حيصــل ويف هولندا، تتباين امليزانيات الســنوية املخصــصــة لوكاالت مكافحة ال  -٦٦

مليون يورو، وحيصـــــل أمني املظامل الوطين على  ٣١ديوان مراجعة احلســـــابات على ميزانية تتجاوز 
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ــة تتجــاوز  ــة قــدرهــا  ١٨ميزاني ــاملبلِّغني على ميزاني ــة ب ــة املعني مليون يورو، يف حني حتصــــــــل اهليئ
  يورو.  ماليني ٣
    

  التعاون الوطين والدويل  -٤  
يف بوتان، تعمل جلنة مكافحة الفســــاد على حنو وثيق مع وزارة التعليم ومؤســــســــات التعليم   -٦٧

زاهة وتغيري الســـــلوك هبدف مكافحة الفســـــاد يف أوســـــاط األجيال الشـــــابة. العايل من أجل تعزيز الن
ئة زاهة، كما ُأعدَّت منائط تعليمية خاصـــــة هبذا املوضـــــوع. وحتيل اهليأنشـــــأت املدارس نوادي للن  وقد

شمل هذه  امللكية ملراجعة احلسابات وجلنة مكافحة الفساد القضايا إىل بعضهما البعض بانتظام. وقد ت
اإلحاالت املخالفات اليت لوحظت أثناء عمليات مراجعة احلســـــابات والشـــــكاوى اليت تتلقاها اللجنة. 

  منهما.  ات املحالة من كلوجتتمع هيئتا مكافحة الفساد هاتني مرتني سنويا ملتابعة واستعراض حالة امللف
ــــــاد، وهي: هيئات الرقابة الداخلية يف   -٦٨ ويف مصــــــر، يوجد عدد من هيئات مكافحة الفس

ــــــبات، وهيئات الرقابة املالية، واجلهاز املركزي للتنظيم  القطاع العام، واجلهاز املركزي للمحاس
عامة ملباحث األموال العامة، واإلدارة، والنيابة اإلدارية، وإدارة الكســـب غري املشـــروع، واإلدارة ال

موال ومتويل اإلرهاب املصرية، واهليئة العامة للرقابة وهيئة األمن القومي، ووحدة مكافحة غسل األ
 ٢٠١٠املالية، وهيئة الرقابة اإلدارية. وبغية تنسيق العمل بني هذه اهليئات املختلفة، ُأنشئت يف عام 

وتكمِّل كيانات أخرى جهود التنســيق اليت تبذهلا اللجنة  اللجنة الوطنية التنســيقية ملكافحة الفســاد.
فيما يتصــل مبســائل حمدَّدة. وهذه الكيانات هي: اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنســيقية الوطنية ملنع 
ومكافحة الفســــاد، وهيئة اخلرباء، وجلنة اســــترداد أراضــــي الدولة ومســــتحقاهتا، واللجنة الوطنية 

فحة غســـل األموال ومتويل االرهاب، واللجنة الوطنية التنســـيقية الســـترداد جمال مكا يفالتنســـيقية 
  األموال واألصول، واللجنة العليا لإلصالح التشريعي. 

ــــــأت اهليئة العليا   -٦٩ ــــــطى، وهبدف تنســــــيق اجلهود الوطنية، أنش ويف مجهورية أفريقيا الوس
ئل حمددة مثل الشفافية يف للحوكمة الرشيدة أربع جلان متخصصة ذات تركيز مواضيعي على مسا

  استغالل املوارد الطبيعية وإدارهتا، واملحسوبية، واملحاباة، واإلدارة املتحزبة يف القطاع العام.
ـــاد على حنو وثيق مع وزارة جهاز الدولة   -٧٠ ـــيا، تتعاون جلنة القضـــاء على الفس ويف إندونيس

ظفني العموميني اللتزاماهتم املتعلقة واإلصـــــالح البريوقراطي وجلنة االنتخابات لضـــــمان امتثال املو
وضعت  بإقرار الذمة املالية. وأفيد بأن هذا األمر شكل عامال رئيسيا يف جناح نظام إقرار الذمة. وقد

الوزارة شـــــرطا يقضـــــي بأن يقدم املوظفون العموميون إقرارات الذمة املالية اخلاصـــــة هبم إىل جلنة 
ب أخرى أو تناوهبم عليها. وباملثل، تشـــــترط جلنة القضـــــاء على الفســـــاد قبل ترقيتهم إىل مناصـــــ

االنتخابات أن يقدم مجيع املرشـــــحني لالنتخابات إقرارات الذمة املالية. وقد أدى ذلك بالفعل إىل 
  حتسني االمتثال للتدابري املتعلقة بإقرار الذمة املالية يف هذا البلد.
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شاء جلنة وطنية ملك  -٧١ سيمنح مشروع قانون إن صالحيات الالزمة ويف لبنان،  ساد ال افحة الف
  هلذه اللجنة لتنفيذ االتفاقات الدولية ذات الصلة.

ويف باراغواي، تتوىل شبكة مشتركة بني املؤسسات ُتعىن بالشفافية ومكافحة الفساد مسؤولية   -٧٢
  د.زاهة واحلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساتنسيق السياسات واخلطط والربامج املتعلقة بالشفافية والن

على أن للمفتشــــني  ٢٠١٦ويف الواليات املتحدة، ينص قانون متكني املفتش العام لســــنة   -٧٣
العامني االحتاديني احلق يف الوصــول على حنو كامل وفوري إىل ســجالت الوكاالت، وهو ما يبدد 
أي شــــك بشــــأن ما إذا كانت الوكاالت خمولة قانونا حق الكشــــف للمفتشــــني العامني عن أي 

تكون حســـاســـة. ونتيجة لذلك، يســـتطيع املفتشـــون العامون إجراء عمليات مراجعة  معلومات قد
  احلسابات واالستعراضات والتحقيقات بطريقة مستقلة وفعالة.

مؤسسة يف مكافحة الفساد. وتضطلع بالتنسيق  ١٩زويال البوليفارية، تساهم ويف مجهورية فن  -٧٤
  اإلنسان.   احلكومة واملجلس الوطين حلقوقعلى الصعيد الوطين هيئات مثل الفرع التنفيذي يف

ويف بوتســـوانا، يســـمح قانون مكافحة الفســـاد واجلرمية االقتصـــادية، بصـــيغته املعدَّلة يف   -٧٥
  ، ملديرية مكافحة الفساد واجلرمية االقتصادية بتبادل املعلومات مع نظرياهتا يف اخلارج.٢٠١٨  عام
مذكرات تفاهم ثنائية مع ســـلطات خمتلفة معنية ويف بوتان، أبرمت جلنة مكافحة الفســـاد   -٧٦

مبكافحة الفســـــاد يف املنطقة. وتضـــــطلع اللجنة أيضـــــا بدور فاعل يف املنتديات اإلقليمية واملتعددة 
األطراف املعنية مبكافحة الفساد. وجيري العمل على صوغ مشروع قانون بشأن املساعدة القانونية 

  ات بوتان واالتفاقية.املتبادلة يهدف إىل املواءمة بني تشريع
ويف الصني، تتوىل جلنة اإلشراف الوطنية مسؤولية التخطيط والتنسيق فيما يتصل بالتعاون   -٧٧

الدويل مع البلدان واملناطق األخرى واملنظمات الدولية يف جمال مكافحة الفســاد، بشــأن مجلة أمور 
  منها تنفيذ املعاهدات الدولية ملكافحة الفساد.

زاهة والوقاية من الرشــوة وحماربتها إىل الشــبكة الدولية وانضــمت اهليئة الوطنية املغربية للن  -٧٨
ــــــبكة الذي ُعقد يف تونس العاصــــــمة يف  هليئات مكافحة الفســـــــاد خالل االجتماع الرابع للش

. وهتدف هذه الشــــبكة، اليت ُأنشــــئت بدعم من جملس أوروبا، إىل ٢٠١٩أكتوبر/تشــــرين األول 
اون الدويل يف جمال منع الفســــــاد، وتبادل املمارســــــات اجليدة فيما بني هيئات مكافحة تعزيز التع

  الفساد املكلفة بواليات يف هذا املجال. 
ية املتعلقة باملســـــــاعدة ووقَّعت مجهورية فن  -٧٩ نائ فارية العديد من املعاهدات الث زويال البولي

  يف قضايا الفساد. القانونية املتبادلة هبدف تيسري التعاون، مبا يف ذلك 
  

  الرصد والتقييم  -٥  
شــــكوى منذ إنشــــائها يف  ٥ ٨٠٠يف بوتان، تلقت جلنة مكافحة الفســــاد أكثر من   -٨٠
شـــكوى يف الســـنة، مبتوســـط يبلغ  ٤٠٠و ٣٠٠. ويتراوح عدد الشـــكاوى بني ٢٠٠٦  عام
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ؤسسة. شكوى شهريا، دون تغري كبري، وهو ما يشري إىل استمرار الثقة يف فعالية هذه امل  ٣٥
وعلى مدى الســـنوات اخلمس املاضـــية، بلغ املتوســـط الســـنوي لعدد القضـــايا املوجودة قيد 

  قضية.  ٥٠  التحقيق حنو
ويف بوتســــوانا، أنشــــأت مديرية مكافحة الفســــاد واجلرمية االقتصــــادية وحدة للرصــــد   -٨١

هذه الوح هدف  تائج من حيث التنظيم. ويتمثل  ية حتســــــني األداء وحتقيق ن دة يف والتقييم بغ
  حتسني إدارة النواتج والنتائج واآلثار. 

ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، يتوىل املرصــــــد املعين مبراقبة الفســــــاد واألخالقيات   -٨٢
املهنية والوحدة الوطنية لالســــتخبارات املالية مجع اإلحصــــاءات عن عدد القضــــايا اليت عوجلت 

  وُأحيلت إىل نظام العدالة.
املتحدة، يتوىل مكتب األخالقيات احلكومية مســؤولية الربامج الالمركزية ويف الواليات   -٨٣

وكالة من وكاالت الســــــلطة التنفيذية ملنع  ١٣٠املتعلقة باألخالقيات، اليت تعمل من خالل 
تضــارب املصــاحل وضــمان االمتثال للعمليات اخلاصــة بإقرار الذمة املالية. ويضــم املكتب شــعبة 

ظام بانت ثال تســــــتعرض  يد مواطن القوة  لالمت حتد جل  يات يف الوكاالت من أ برامج األخالق
  والضعف فيها.

    
  اإلجراءات والضوابط الداخلية  -٦  

ـــــتحدث املكتب االحتادي ملكافحة الفســـــاد، بغية تعزيز فعاليته، نظما   -٨٤ يف النمســـــا، اس
اجلودة، وتقييمات داخلية إلدارة املخاطر واالمتثال، وضــــــوابط داخلية، وعمليات للتحقق من 

  ألنشطته املتعلقة مبنع الفساد.
ـــــاد مبدونة لقواعد الســـــلوك   -٨٥ ـــــد مجيع موظفي جلنة مكافحة الفس ويف بوتان، يســـــترش

ــه جيــب على مجيع املوظفني أن ُيربهنوا على متيزهم املهين؛ وأن يؤدوا  األخالقي تنص على أن
ب مجيع أشكال التمييز؛ وأن حيافظوا خوف أو تودد، أو حتيز أو سوء نية، مع جتن  واجباهتم دون

على أعلى درجات السرية؛ وأن يتحلوا باألدب وضبط النفس يف أقواهلم وأفعاهلم؛ وأال يستغلوا 
  سلطتهم ومناصبهم للحصول على مزايا غري مستحقة.

ويف مجهورية أفريقيا الوســــــطى، اســــــتحدثت اهليئة العليا للحوكمة الرشــــــيدة قواعد   -٨٦
  واعتمدهتا.  وإجراءات داخلية

ويف شيلي، جيري املراقب املايل العام للجمهورية مراجعات داخلية للحسابات ُتتاح بشفافية   -٨٧
على موقعه الشبكي. واعتمد مكتب املدعي العام مدونة لقواعد السلوك، وأنشأ مكتبا للمساعدة يف 

  للمبلِّغني. وسريةاملسائل األخالقية وموقعا شبكيا يتضمن معلومات توفر قناة إبالٍغ آمنة 
ويف الصــني، أنشــأت جلنة اإلشــراف الوطنية هيئات للرقابة الداخلية مكلَّفة باإلشــراف على   -٨٨

أداء املوظفني. كما ينص قانون اإلشــراف صــراحة على أن املوظفني جيب أن يكونوا منوذجا ُيقتدى 
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يتَّســـموا  به يف االمتثال للدســـتور والقوانني، وأن ُيخلصـــوا لعملهم، وأن ينفِّذوا القانون حبيادية، وأن
زاهة واالســــــتقامة، وأال يفصــــــحوا عن معلومات ســــــرية، وأن يتمتعوا بالكفاءة، وأن يقبلوا بالن

  بضمري يقظ.  الرقابة
ويف إندونيســـيا، وضـــعت جلنة القضـــاء على الفســـاد مدونة أخالقيات صـــارمة لفائدة   -٨٩

فســــــاد أمام املحكمة رائم ارتكاب جب يدانونأعضــــــائها وموظفيها. وُيعاقب موظفوها الذين 
  ملدد أطول. بالسجن

جلدارة يف   -٩٠ مة على ا قائ ـــــــاد إجراءات  حة الفس كاف لة م كا مدت و يا، اعت   ويف صــــــرب
ترقية املوظفني املؤهلني تأهيال عاليا واجتذاب املوظفني اجلدد. وختضــــــع العمليات واإلجراءات 

دورية، هبدف جتنُّب التكرار وحتســــني الداخلية املطبَّقة يف الوكالة للتحليل والتبســــيط بصــــورة 
  كفاءة املوظفني.

    
    محاية املبلِّغني  -٧  

ـــاد بأن تكفل بفعالية   -٩١ يف بوتســـوانا، يكلِّف قانون اإلبالغ عن املخالفات هيئات مكافحة الفس
تنفيذ عمليات إقرار الذمة املالية بغية مســــاعدة مديرية مكافحة الفســــاد واجلرمية االقتصــــادية وســــائر 

  اجلهات املعنية على حتقيق أهدافها. 
ـــــأ املراقب املايل العام للجمه  -٩٢ ـــــيلي، أنش ـــــة باملبلِّغني تتيح ويف ش ورية منصـــــة إلكترونية خاص

للمســتخدمني إمكانية اإلبالغ عن املخالفات اليت يرتكبها املوظفون العموميون. وال ُيكشــف عن هوية 
بالغ يف   ٢٠  ٠٠٠  إىل حنو ٢٠١٣بالغ يف عام  ٢ ٥٠٠املبلِّغني. وقد ازداد عدد البالغات من حوايل 

  املؤسسة.   مدى الثقة اليت حتظى هبا هذه، وهي زيادة كبرية تشري إىل٢٠١٩عام 
نَّ قانون حلماية املبلِّغني يف شـــــباط/فرباير   -٩٣ ، ودخل حيز النفاذ يف ٢٠١٩ويف كرواتيا، ســـــُ

  . ويكلِّف هذا القانون أمني املظامل حبماية املبلِّغني.٢٠١٩متوز/يوليه 
واطنني على إبالغ ويف مصــــــر، ُأنشــــــئت عدة نظم ملســــــاعدة موظفي اخلدمة املدنية وامل  -٩٤

، اليت ُأنشـــئت يف مجيع اهليئات التنظيمية النُُّظمالســـلطات املعنية عن أعمال الفســـاد. وتشـــمل هذه 
ــــــبكات للتواصـــــــل  ــــــرة ومواقع إلكترونية وش وبعض اإلدارات العمومية، خطوطا هاتفية مباش

"مكاتب االجتماعي وأرقاما للفاكس وهواتف حممولة، فضــال عن مكاتب خمصــصــة معروفة باســم 
  استقبال الشكاوى" أو "مكاتب خدمة املواطنني". 

ويف إندونيســيا، يوجد لدى جلنة القضــاء على الفســاد نظام لإلبالغ يتيح تقدمي البالغات   -٩٥
  عن الفساد دون الكشف عن اهلوية. 

تدابري  ٢٠١٨ويف اململكة العربية الســـعودية، يتضـــمن مرســـوم ملكي صـــدر يف أيار/مايو   -٩٦
ما  مايل وأحكا لذين يبلِّغون عن أعمال فســـــــاد  قام للموظفني العموميني ا ية من االنت لتوفري احلما
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وإداري. وباإلضـــافة إىل ذلك، تضـــم هيئة الرقابة ومكافحة الفســـاد وحدة معنية باملبلِّغني، ترصـــد 
  أمورا منها تنفيذ األوامر ذات الصلة.

ملبلِّغني، وُأعدَّت محلة توعية بعنوان قانون بشــأن محاية ا ٢٠١٤ويف صــربيا، اعُتمد يف عام   -٩٧
  "أبلغ عن الفساد" هبدف تشجيع املواطنني على اإلبالغ عن املخالفات. 

ـــأ مكتب مكافحة االحتيال يف كاتالونيا صـــندوق بريد لتلقي البالغات   -٩٨ ـــبانيا، أنش ويف إس
ت من أجل املجهولة املصـــدر، وهو يســـتخدم تكنولوجيا جديدة لضـــمان الســـرية التامة لالتصـــاال

ـــــــل  )٣(.محــايــة املبلِّغني ــــــيــا أن تفرض غرامــات تص وجيوز لوكــالــة مكــافحــة االحتيــال يف فــالنس
ــــــخـــاص الـــذين يعرقلون حيـــاة املبلِّغني على الصــــــعيـــد املهين   ٤٠٠  ٠٠٠ إىل يورو على األش
  الشخصي، أو يرفضون التعاون، أو يقوضون أعمال الوكالة. أو
ب املستشار اخلاص دور قناة ميكن للموظفني االحتاديني ويف الواليات املتحدة، يؤدي مكت  -٩٩

اســــتخدامها لإلبالغ عن املخالفات اليت ترتكبها احلكومة. وجيوز للمكتب أن حييل هذه البالغات 
  إىل السلطة املختصة للتحقيق فيها، أو أن يقترح إجراءات تصحيحية.

    
  التواصل وإشراك اجلمهور   -٨  

ستراتيجية مع   -١٠٠ شراكات ا يف بوتسوانا، أقامت مديرية مكافحة الفساد واجلرمية االقتصادية 
ــــــيع نطاق  القطاع اخلاص واملجتمع املدين من خالل اتفاقات رمسية ومذكرات تفاهم هبدف توس

  مشاركة املجتمعات املحلية يف مكافحة الفساد. 
مســؤولية مجاعية. وينص الدســتور على أن "من واجب ويف بوتان، ُتعترب مكافحة الفســاد   -١٠١

ــأن العدالة ومكافحة الفســاد". وُتنفَّذ بانتظام برامج إلذكاء الوعي والتثقيف  كل شــخص إعالء ش
تستهدف فئات خمتلفة من اجلماهري على الصعيدين املحلي والوطين. وجيري أيضا عقد عدد متزايد 

ية لفائدة فئات تشــمل، على ســبيل املثال، موظفي املوارد من الدورات التدريبية املواضــيعية القطاع
البشرية، واملهندسني، واملوظفني القضائيني، وموظفي الشؤون املالية والشراء، وموظفي احلكومات 

  املحلية، وخرباء الطاقة الكهرمائية واخلرباء املاليني.
لعام للجمهورية يف إذكاء ويف شيلي، يتمثل أحد األهداف االستراتيجية للمراقب املايل ا  -١٠٢

وعي املواطنني بعمله، بغية التعريف به باعتباره مؤسسة مستقلة، وهو ما يكفل االستخدام اجليد 
ــائل التواصــل  للموارد العمومية. وحتقيقا هلذا الغرض، أنشــأ املراقب املايل العام وحدة معنية بوس

احلســـــابات اليت تضـــــطلع هبا االجتماعي، مســـــؤولة عن تبادل املعلومات عن عمليات مراجعة 
إىل  ٢٠١٨متابع يف آذار/مارس  ٢٠ ٠٠٠املؤســســة وإجنازاهتا. وازداد عدد املتابعني من حوايل 

__________ 
 لضمان عدم الكشف عن اهلوية. (/www.torproject.org) (Tor)يستخدم املكتب املتصفح "تور"   )٣(  
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. كما يشــــــرك مكتب املراقب املايل ٢٠٢٠متابع يف كانون الثاين/يناير  ٢٧٠  ٠٠٠أكثر من 
  العام منظمات املجتمع املدين يف تنفيذ أنشطته.

ل جلنة القضــــاء على الفســــاد على إشــــراك املجتمعات املحلية يف ويف إندونيســــيا، تعم  -١٠٣
زاهة يف مجيع قطاعات املجتمع. وقد أقامت اللجنة شــــــراكات مع عملها، بغية غرس قيمة الن

حركات وفعاليات خمتلفة، مثل حركة "أنا، نســــاء ضــــد الفســــاد"، وحركة "األشــــخاص ذوو 
  هرجان أفالم مكافحة الفساد.اإلعاقة من أجل مكافحة الفساد"، يف باندونغ، وم

تعمل على مدار ويف اململكة العربية الســعودية، يشــتمل نظام اإلبالغ على تســع قنوات   -١٠٤
ــة وخط على تطبيق ســــــــاعــة يف اليوم  ٢٤ ــا يف ذلــك من خالل تطبيق للهواتف املحمول ، مب

يا يف كيانا حكوم ١٢). وتتعاون هيئة الرقابة ومكافحة الفســــــاد مع WhatsApp"واتســــــآب" (
 ٤٩زاهة ومكافحة الفساد، ودعمت إنشاء إطار برنامج ملشاركة املجتمعات املحلية يف محاية الن

زاهة زاهة يف اجلامعات العامة واخلاصــــــة والكليات العســــــكرية هبدف غرس مبادئ النناديا للن
  الطالب. لدىوالشفافية 

    
  التكنولوجيا  -٩  

اء على الفســـاد نظاما إلكترونيا إلدارة إقرارات يف إندونيســـيا، اســـتحدثت جلنة القضـــ  -١٠٥
سنويا، وكذلك عند تويل املناصب وعند تركها. ويستخدم  الذمة املالية. وُتقدَّم هذه اإلقرارات 

املائة من مقدِّمي إقرارات الذمة النظام اإللكتروين لتقدميها. وتضــــــطلع اللجنة بعمليات   يف  ٩٠
البيانات والعمليات املؤمتتة األخرى. وينشر عرب شبكة  التحقق من خالل إقامة روابط مع قواعد

  اإلنترنت ملخص لإلقرارات هبدف إتاحة اإلمكانية لعامة الناس لالطالع عليه.
ويف باراغواي، أنشـــأت األمانة الوطنية ملكافحة الفســـاد بوابة بيانات مفتوحة تتضـــمن   -١٠٦

فضــــت إىل اختاذ إجراءات إدارية معلومات عن عدد الشــــكاوى الواردة، وعدد القضــــايا اليت أ
  وتأديبية، وعدد القضايا املوجودة قيد التحقيق، وعدد القضايا املحالة إىل النيابة العامة.

ويف اململكة العربية الســعودية، اســتحدثت هيئة الرقابة ومكافحة الفســاد تطبيقا حمموال   -١٠٧
  الت.مرتبطا بأداة تقيس مستوى شفافية اخلدمات اليت تقدمها الوكا

ويف صـــربيا، تعمل وكالة مكافحة الفســـاد على تعزيز هياكلها األســـاســـية لتكنولوجيا   -١٠٨
  املعلومات وصوغ استراتيجية لتطوير تكنولوجيا املعلومات.

ويف اإلمارات العربية املتحدة، يشــــجع ديوان املحاســــبة هيئات مكافحة الفســــاد على   -١٠٩
امها مبزيد من الفعالية والكفاءة باســــــتخدام اعتماد وســــــائل وأدوات مبتكرة لالضــــــطالع مبه

  التكنولوجيا.
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  اجلهات املتعاَمل معهاالتوجه حنو خدمة   -١٠  
يف شــــيلي، اعتمد مكتب املدعي العام خطة اســــتراتيجية تســــعى إىل تعزيز كفاءة عمله،   -١١٠

باعتبارهم جهات فاعلة رئيسية بأساليب منها مثال إشراُك الضحايا والشهود يف اإلجراءات اجلنائية 
  هلا حقوق، والتركيُز على تقدمي خدمات جيدة للمتعاملني مع املكتب.

ـــأن   -١١١ ـــة الضـــغط"ويف صـــربيا، دخل قانون جديد بش حيز النفاذ يف آب/أغســـطس  "ممارس
. وقد أشـــــادت به جمموعة الدول املناهضـــــة للفســـــاد التابعة ملجلس أوروبا باعتباره قانونا ٢٠١٩
. ولدى وكالة مكافحة الفســـاد ســـجل جلماعات الضـــغط الضـــغطوحديثا لتنظيم أنشـــطة  مبتكرا

والكيانات القانونية اليت متارس الضغط. وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت الوكالة مدونة قواعد سلوك 
ـــــتمارات الطلب  ـــــة الضـــــغط، وكتاب قواعد يتناول شـــــكل وحمتوى اس للمشـــــاركني يف ممارس

ناجما تدريبيا جلماعات الضــغط. وقد نظمت الوكالة ثالث دورات واإلشــعارات والســجالت، وبر
  مشاركا. ٤٦تدريبية لفائدة مجاعات الضغط استفاد منها 

    
  البيئة التمكينية  -١١  

ال تعمل هيئات مكافحة الفســــاد أبدا يف فراغ. إذ تعتمد فعاليتها أيضــــا على الســــياقات   -١١٢
واالجتماعية. ويكتســـي االلتزام مبواصـــلة تنفيذ اإلصـــالحات الرامية إىل الســـياســـية واالقتصـــادية 

مكافحة الفســــــاد أمهية بالغة. وهناك عوامل ُيرى أهنا تســــــهم يف هتيئة بيئة متكينية هليئات مكافحة 
الفســاد، منها دفع أجور الئقة ملوظفي اخلدمة املدنية، وُخلو ســلطة املالحقة القضــائية من الفســاد، 

الســلطة القضــائية، ووجود إدارة عمومية شــفافة وخاضــعة للمســاءلة، وحرية التماس  واســتقاللية
  املعلومات املتعلقة بالفساد واحلصول عليها ونشرها، ومشاركة املجتمع يف منع الفساد ومكافحته.

ويف بوتســــوانا، تعهَّد رئيس البلد مبكافحة الفســــاد، وحثَّ هيئات مكافحة الفســــاد على   -١١٣
تيجياهتا وجهودها. وتأيت مكافحة الفســــــاد يف املرتبة الثانية، بعد إجياد فرص العمل، تعزيز اســــــترا

ضــــــمن قائمة املجاالت ذات األولوية اليت وضــــــعها الرئيس. وبناء على ذلك، ُأحيلت عدد من 
  القضايا البارزة إىل املحاكم.

    
  مصادرة املوجودات  -١٢  

واجلرمية االقتصـــــادية وحدة ملصـــــادرة  يف بوتســـــوانا، أنشـــــأت مديرية مكافحة الفســـــاد  -١١٤
. وقد اســـتحدث ٢٠١٤املوجودات، بعد دخول قانون عائدات اجلرمية وأدواهتا حيز النفاذ يف عام 

ــــــتناد إىل إدانة، وهو ما يتيح حجز عائدات اجلرمية  هذا القانون مصــــــادرة املوجودات دون االس
للحارس القضائي، وصندوق استئماين  ومصادرهتا دون احلاجة إىل إدانة جنائية. كما ُأنشئ مكتب

  خاص باملوجودات املصادرة.
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  مؤشرات األداء  -جيم  
يف كثري من األحيان، يعتمد تقييم هيئات مكافحة الفســاد على مؤشــرات تتعلق بالنواتج،   -١١٥

مثل عدد القوانني والســــــياســــــات اليت اســــــُتعرضــــــت، أو عدد التحقيقات اليت ُأجريت، أو عدد 
ضائية اليت اسُتهلت. ورغم ما لذلك من أمهية يف إظهار ما إذا كانت هيئة من هيئات املالحقات الق

مكافحة الفســــاد تضــــطلع بأنشــــطة معينة أم ال، فإنه ال يكون دائما جازما عندما يتعلق األمر بأثر 
تلك التدابري وفعاليتها. وباإلضــــــافة إىل ذلك، يلزم مجع البيانات بطريقة منتظمة ومنهجية، لكي 

  ىن استخدامها كمقياس مرجعي للتقدم املحرز.يتس
ية املتضــــــمنة يف خطيت التنمية   -١١٦ ية الوطن ــــــ تائج الرئيس جماالت الن ويف بوتان، يتمثل أحد 

اخلماسيتني املاضيتني يف "احلد من الفساد". وبناء على ذلك، ُوضعت االستراتيجية الوطنية للرتاهة 
  جلهات الوطنية املعنية. ) بالتشاور مع ا٢٠٢٣-٢٠١٩ومكافحة الفساد (

، ُنشرت بانتظام أرقام من ٢٠١٨ويف الصني، وعقب إنشاء جلنة اإلشراف الوطنية يف عام   -١١٧
قبيل عدد التحقيقات اليت ُأجريت، وعدد املجرمني الذين ُألقي القبض عليهم، وحجم املوجودات 

  بض عليهم.اليت اسُتردت، وعدد املوظفني العموميني اهلاربني الذين ُألقي الق
مؤشرات  ٢٠٢٢-٢٠١٩ويف مصر، تتضمن االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد للفترة   -١١٨

أداء رئيســية خاصــة بكل هدف. وتصــدر أمانة اللجنة الفرعية التابعة للجنة التنســيقية الوطنية ملنع 
  ومكافحة الفساد تقارير سنوية عن األداء يف ضوء تلك املؤشرات. 

ــــــاد على مدى يومني من أيار/ويف موريشــــــيو  -١١٩  س، نظَّمت اللجنة املســــــتقلة ملكافحة الفس
ئات مكافحة الفســـــــاد ووحدات  ٢٠١٨  مايو بذهلا هي ية اجلهود اليت ت عال يا بشـــــــأن ف مؤمترا إقليم

االستخبارات املالية من أجل التصدي للفساد وغسل األموال يف أفريقيا. ويف البيان الصادر عن املؤمتر، 
إىل وضع جمموعة من املؤشرات الشاملة واملوثوقة واملوضوعية لتقييم الفعالية وقياسها،  دعا املشاركون

بغية توفري اإلرشــــاد هليئات مكافحة الفســــاد. وشــــدَّدت موريشــــيوس على أمهية جتاوز االمتثال التقين 
قانونية للمعايري الدولية اخلاصـــة مبكافحة الفســـاد، من أجل الوصـــول إىل تقييم مدى فعالية الصـــكوك ال

  واملؤسسية يف حتقيق النتائج املتوقعة فيما يتصل باحلد من الفساد وتقليصه إىل احلد األدىن.
ويف اململكة العربية الســـعودية، اســـُتحدثت منصـــة لقواعد البيانات الوطنية بغية تقييم أداء   -١٢٠

فة، مثل التقارير هيئة الرقابة ومكافحة الفســـاد وفعالية عملها. وتســـتخدم هذه املنصـــة أدوات خمتل
واإلحصاءات اخلاصة بوكاالت إنفاذ القانون، والبيانات املصنَّفة اليت جتمع من خالل آلية لإلبالغ، 
واملنصة القضائية املعنية بقضايا الفساد املايل واإلداري، والدراسات واإلحصاءات، ومؤشر إدراك 

  ت اليت تقدمها الوكاالت. الرتاهة الوطين، إضافة إىل أداة لقياس مستوى شفافية اخلدما
ــــــنويا مع املفوضــــــية األوروبية بشــــــأن ما يلي:   -١٢١ ويف صــــــربيا، جيري تبادل املعلومات س

اإلحصــــاءات املتعلقة بالتحقيقات اجلنائية يف جرائم الفســــاد والتحقيقات املالية؛ والبيانات املتعلقة 
واملعلومات املتعلقة باألحكام القضــــائية النهائية باملمتلكات املصــــاَدرة يف قضــــايا جرائم الفســــاد، 
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الصادرة؛ واإلحصاءات املتعلقة بآليات منع الفساد، مثل إقرارات الذمة املالية والتصرحيات املتعلقة 
  بالدخل والتحقق منها، وحاالت تضارب املصاحل، ومراقبة متويل األنشطة السياسية.

ديوان املحاســـــبة أن من املمكن تقييم هيئات مكافحة  ويف اإلمارات العربية املتحدة، يعترب  -١٢٢
الفســــاد بناء على جمموعة من املبادئ، مثل مبادئ جاكرتا. وأشــــارت احلكومة إىل أن مؤشــــرات 
الفعالية ميكن أن تشـــمل مســـامهات هيئات مكافحة الفســـاد يف تنفيذ االتفاقية، واالســـتعراضـــات 

  من أهداف التنمية املستدامة. ١٦يذ، وتنفيذ اهلدف الُقطرية املنجزة يف إطار آلية استعراض التنف
    

  وسائل تقييم الفعالية  -دال  
خمتلفة. وتصـــدر هيئات  بطرائقتقيِّم الدول األطراف فعالية هيئاهتا املعنية مبكافحة الفســـاد   -١٢٣

تواجهه من عديدة منها تقارير سنوية بشأن ما تضطلع به من أنشطة، وما حتققه من إجنازات، وما 
حتديات، وتقيم فعاليتها ذاتيا على حنو فعال، وتقدم معلومات مفيدة إىل األطراف الثالثة. ويف كثري 
ــــــريعية.  من األحيان، ختضــــــع هذه التقارير لتحليل جلان برملانية وغريها من هيئات الرقابة التش

لتقارير السنوية مع بعض الدول األطراف، ميكن لرؤساء هيئات مكافحة الفساد مناقشة تلك ا ويف
  املمثلني املنَتخبني، وهو ما يتيح فرصة إلجراء تقييم مشترك لفعالية هيئات مكافحة الفساد.

كما أعدَّت بعض الدول األطراف دراســـات اســـتقصـــائية وطنية لألســـر املعيشـــية بشـــأن   -١٢٤
اطنني لوجود مكافحة الفساد، أو دعمت إعداد هذه الدراسات، هبدف مجع البيانات عن إدراك املو

الفساد وجتارهبم املتصلة به وتدابري مكافحته يف بلداهنم. ويف بعض األحيان، تسأل هذه الدراسات 
جتارهبم مع هيئـات خمتلفـة معنيـة مبكـافحـة الفســـــــاد  حة عن  ــــــتقصـــــــائيـة املجيبني صــــــرا االس

ت حمددة عنها. وميكن أن توفر هذه البيانات اإلحصائية رؤى مفيدة بشأن فعالية هيئا تصورهم أو
معنية مبكافحة الفساد، خصوصا إذا كانت هذه الدراسات االستقصائية ُتجرى بانتظام وعلى حنو 

  يسمح باملقارنة وحتديد االجتاهات.
وباإلضـــافة إىل ذلك، تتيح عدة صـــكوك دولية، مثل آلية اســـتعراض التنفيذ، تقييم فعالية   -١٢٥

قالليتها، وتوفُّر املوظفني املتخصصني للعمل هيئات مكافحة الفساد من خالل النظر يف مستوى است
  هبا وقدراهتم، ومواردها املادية. 

وتضــــطلع العديد من اجلهات املقدِّمة للمســــاعدة التقنية، الثنائية منها واملتعددة األطراف،   -١٢٦
بتقييمات هليئات مكافحة الفســاد عند صــوغ برامج املســاعدة التقنية أو تنفيذها. وكثريا ما ُيطلب 

خارجيني االضــــــطالع هبذه التقييمات. ولكي يتمكن هؤالء اخلرباء من تقييم ومقيِّمني ن خرباء م
أداء هيئات مكافحة الفساد تقييما سليما، من املهم أن ُيلمُّوا باحلقائق السائدة يف امليدان، باإلضافة 

  إىل خربهتم يف جمال عملهم.
رياليون والنمســـا، بأهنا ال تزال تعتمد وأفادت بعض الدول األطراف، مثل إندونيســـيا وســـ  -١٢٧

على مؤشــرات إدراك وجود الفســاد باعتبارها وســيلة من وســائل تقييم أداء هيئاهتا املعنية مبكافحة 
أن يواصـــــل، بالتنســـــيق مع اللجنة  املكتبإىل  ٨/١٠الفســـــاد. ومع ذلك، طلب املؤمتر يف قراره 
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األطراف، إجراء مشــــاورات على مســــتوى  اإلحصــــائية، وبالتعاون والتشــــاور الوثيقني مع الدول
اخلرباء بشأن الوقوف على منهجيات إحصائية جديدة وصقل املنهجيات اإلحصائية القائمة بشأن 
شامل وسليم من الناحية العلمية  مسألة قياس الفساد، من أجل إعداد اقتراحات بشأن وضع إطار 

  قياس الفساد، وفقا لالتفاقية. وموضوعي لغرض مساعدة الدول األطراف، بناء على طلبها، يف
    

  التقارير السنوية هليئات مكافحة الفساد  -١  
سنويا عن أدائها قصد تقدميه إىل امللك ورئيس   -١٢٨ يف بوتان، ُتِعدُّ جلنة مكافحة الفساد تقريرا 

 الوزراء والربملان. ويتضمن التقرير السنوي تقييما لتدخالت اللجنة والدروس املستفادة والتحديات
  اليت صودفت، ويقدم توصيات لتعزيز الفعالية.

ويف مجهورية أفريقيا الوســــطى، ما فتئت هيئات مكافحة الفســــاد املختلفة تصــــدر تقارير   -١٢٩
  سنوية منذ عدة سنوات. 

ويف مصر، يصدر اجلهاز املركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة اإلدارية تقارير سنوية، تتناول   -١٣٠
  جهود مكافحة الفساد، واجلهود الرامية إىل تعزيز الوعي لدى عامة الناس.عدة أمور منها فعالية 

ويف إندونيســـيا، تنشـــر جلنة القضـــاء على الفســـاد تقارير ســـنوية على موقعها الشـــبكي،   -١٣١
  باللغتني اإلنكليزية واإلندونيسية.

    
  الرقابة من جانب اهليئات التشريعية  -٢  

ــــــية   -١٣٢ ــــــيلي، يقدم املراقب املايل العام للجمهورية تقارير منتظمة توثق النتائج الرئيس يف ش
  لعمليات مراجعة احلسابات واملعلومات املجمعة مصنَّفة حسب القطاع إىل جملس النواب. 

أما يف الصني، فلجنة اإلشراف الوطنية مسؤولة أمام املؤمتر الشعيب الوطين وجلنته الدائمة،   -١٣٣
  معا ميارسان الرقابة عليها. ومها
سنوية   -١٣٤ ضارب املصاحل واملفوَّض اإلعالمي تقارير  سوية حاالت ت ويف كرواتيا، تقدم جلنة ت

  إىل الربملان. 
ويف مصـــر، يناقش الربملان تقاريره بشـــأن تنفيذ االســـتراتيجية الوطنية ملكافحة الفســـاد مع   -١٣٥

موظفي األمانة الفنية للجنة الفرعية التابعة للجنة الوطنية التنســيقية ملنع ومكافحة الفســاد، من أجل 
  حتديد املمارسات اجليدة والشواغل الرئيسية. 

ندا، يتوىل ديوان مراجعة   -١٣٦ ية ويف هول مة املركز عا بات مراجعة إيرادات اإلدارة ال احلســـــــا
ــــــم  ــــــنة، يف يوم ُيعرف باس ــــــأن نتائجه إىل الربملان مرة واحدة يف الس ونفقاهتا، ويقدم تقارير بش

  املساءلة".  "يوم
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سنويا عن عملياهتا إىل اجلمعية الوطنية يف   -١٣٧ ساد تقريرا  صربيا، تقدم وكالة مكافحة الف ويف 
  ار/مارس من كل عام. وهذا التقرير متاح أيضا على اإلنترنت.آذ ٣١موعد أقصاه 

ويف إســبانيا، يقدم مكتب مكافحة االحتيال يف كاتالونيا تقريرا ســنويا إىل برملان كاتالونيا   -١٣٨
  يتضمن معلومات مفصَّلة عن أنشطته ونتائجه؛ وهذا التقرير متاح لعامة الناس لالطالع عليه.

    
  ية الوطنيةالدراسات االستقصائ  -٣  

، بإجراء تقييمات وطنية دورية ٢٠٠٩يف بوتان، تضــطلع جلنة مكافحة الفســاد، منذ عام   -١٣٩
يف املائة من املجيبني  ٥٢، اتفق ٢٠١٦للرتاهة بالتعاون مع املكتب الوطين لإلحصـــاءات. ويف عام 

شــفافية يف على أن جلنة مكافحة الفســاد تعمل عموما "على حنو جيد جدا". كما أجرت مبادرة ال
بوتان، يف العام نفسه، دراسة استقصائية وطنية بشأن مقياس الفساد. وفيما يتعلق مبكافحة الفساد 

يف املائة من املجيبني العمل الذي تقوم به اللجنة على أنه "جيد إىل  ٧٢,٣  يف هذا البلد، صــــــنَّف
جدا". وُأجري  ١٦,٦ما"، يف حني رأى   حد يد  ها "ج ئة منهم أن عمل ملا تقييم وطين آخر يف ا

ــــتقصــــائية وطنية ٢٠٢٠، ومن املقرر أن ُتجرى، يف عام ٢٠١٩للرتاهة يف هناية عام  ــــة اس ، دراس
  أخرى بشأن مقياس الفساد، هبدف املتابعة.

بغية قياس مدى إدراك  ٢٠١٩ويف مصــر، ُأجريت دراســة اســتقصــائية ألول مرة يف عام   -١٤٠
فحة الفســاد. وقد ُأجريت دراســات اســتقصــائية ســنوية عامة الناس للجهود الوطنية الرامية إىل مكا

  لدى عامة الناس حول إدراكهم ملدى انتشار الفساد يف قطاعات متعددة، وغطت عدة سنوات.
سنوات   -١٤١ ستقصائية وطنية عن إدراك وجود الفساد يف ال سات ا سرياليون، ُأجريت درا ويف 
  .٢٠١٩و ٢٠١٣و ٢٠١٠

    
  التقييمات العاملية  -٤  

مؤمتر  ٢٠١٨ما ُذكر فيما تقدم، ُعقد يف موريشــــــيوس على مدى يومني من أيار/مايو ك  -١٤٢
إقليمي حول موضــــوع فعالية اجلهود اليت تبذهلا هيئات مكافحة الفســــاد ووحدات االســــتخبارات 
ـــتعراض التنفيذ يف تقييم امتثال الصـــكوك القانونية  املالية. وبينما أقر املشـــاركون مبســـامهات آلية اس

  ية الوطنية لالتفاقية، اعتربوا أن هذه اآللية ليســــــت كافية لتقييم فعالية جهود هيئات واملؤســــــســــــ
  مكافحة الفساد.

 ٢٠١٥ويف بوتان، شــاركت جلنة مكافحة الفســاد يف تقييم أجراه طرف ثالث يف عام   -١٤٣
هبدف حتليل قدرة اللجنة وفعاليتها. وحصــــــلت اللجنة على تقييم "جيدا جدا"، وســــــجلت 

يف املائة من املؤشــــــرات املســــــتخدمة، مبا يف ذلك املؤشــــــرات املتعلقة  ٧٠لية يف درجات عا
باالســــــتقاللية والوالية واألســــــاس القانوين والدعم احلكومي والتنســــــيق فيما بني الوكاالت. 
ــاد، بســبب تراكم  ــتجابتها للشــكاوى املتعلقة بالفس وســجلت درجات منخفضــة من حيث اس

  ومن حيث استقرار املوظفني، بسبب ارتفاع معدل تبديلهم. الشكاوى املؤهلة للتحقيق فيها،
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ـــتعراض طوعي أجرته منظمة   -١٤٤ ـــارك املراقب املايل العام للجمهورية يف اس ـــيلي، ش ويف ش
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي هبدف تقييم مدى كفاءة أنشــطته واســتبانة املجاالت اليت 

  حتتاج إىل التحسني.
، يف ٢٣خطة العمل املتعلقة بالفصـــــل  ٢٠١٦ويف صـــــربيا، اعتمدت احلكومة يف عام   -١٤٥

إطار املفاوضــات الســابقة لالنضــمام إىل االحتاد األورويب. وقد ُأنشــئ جملس لتنفيذ هذه اخلطة، 
، ُأجري حتليل شـــــامل للثغرات ٢٠١٨يرصـــــد تنفيذ األنشـــــطة املبيَّنة يف تلك الوثيقة. ويف عام 

، بغية ٢٣خطة العمل املتعلقة بالفصـــل يذ االســـتراتيجية الوطنية ملكافحة الفســـاد والقائمة يف تنف
استبانة العقبات اليت تعترض التنفيذ الناجح لتدابري مكافحة الفساد. ويتضمن مشروع منقَّح من 

خطة تنفيذية تتضـــمن تقييمات لألثر الناتج عن التدابري املنفَّذة  ٢٣خطة العمل املتعلقة بالفصـــل 
  إطار االستراتيجيتني الوطنيتني السابقتني ملكافحة الفساد.يف 

  ويف سرياليون، ُيعتمد على مؤشرات دولية خمتلفة للفساد.   -١٤٦
    

  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثا  
حدَّدت الدول األطراف عناصــــــر متعددة باعتبارها عوامل هامة تؤثر على فعالية هيئات   -١٤٧

مكافحة الفساد، وهي تشمل على وجه اخلصوص: االستقاللية، واملوظفني املتخصصني والتدريب، 
واملوارد املالية واملادية، والتعاون الوطين والدويل، والرصـــــــد والتقييم، واإلجراءات والضــــــوابط 

اجلهات ة، ومحاية املبلِّغني، والتواصــل وإشــراك اجلمهور، والتكنولوجيا، والتوجه حنو خدمة الداخلي
م مصــــــادرة املوجودات. ومجيع هذه العناصــــــر هامة، ومن ، والبيئة التمكينية، وُنُظاملتعاَمل معها

لة يف املمارسة املرجح أن تؤدي إىل حتسني فعالية هيئات مكافحة الفساد إذا ما ُطبِّقت بصورة شام
  العملية.
وميكن ملبادئ جاكرتا واإلرشادات اليت ُأعدَّت حديثا من خالل تعليقات كولومبو ذات الصلة   -١٤٨

أن تســـــاعد الدول األطراف يف تقييم خمتلف العناصـــــر املتعلقة بفعالية هيئاهتا املعنية مبكافحة الفســـــاد. 
هيئاُت مكافحة الفســاد نفســها. ولعل الدول وميكن أن تقود هذه االســتعراضــات الدوُل األطراف أو 

  الدويل.  األطراف تود أيضا أن تنظر يف إيالء مزيد من األمهية ملبادئ جاكرتا على الصعيد
املنبثقة من آلية اسـتعراض التنفيذ إىل أن العديد من هيئات  اخلالصـات الوافيةويشـري حتليل   -١٤٩

شأن زيادة استقاللية هذه مكافحة الفساد يف مجيع أحنا ء العامل ال تزال تفتقر إىل االستقاللية. ومن 
اهليئات أن حتسن فعاليتها. كما ينبغي النظر يف عناصر إضافية، على النحو املذكور أعاله، من أجل 

  تعزيز الفعالية. 
ويف الوقت احلايل، توجد لدى عدد قليل جدا من الدول األطراف مؤشـــرات أداء خاصـــة   -١٥٠

يئاهتا املعنية مبكافحة الفســـاد. وقد اعتمدت بعض الدول األطراف اســـتراتيجيات وطنية ملكافحة هب



CAC/COSP/WG.4/2020/4 
 

V.20-01997 23/23 
 

الفساد، وهي ترصد تنفيذها، مبا يف ذلك ما يتعلق هبيئات مكافحة الفساد. غري أنَّ األداء ُيقاس يف 
  ر. كثري من األحيان على مستوى النواتج، ونادرا ما ُيقاس على مستوى النتائج أو األث

خمتلفة لتقييم فعالية هيئات مكافحة الفســـــاد، وخصـــــوصـــــا التقارير  طرائقوتوجد حاليا   -١٥١
الســـنوية هليئات مكافحة الفســـاد، والرقابة املمارســـة من جانب اهليئات التشـــريعية، والدراســـات 

بتوافق اآلراء  االســتقصــائية الوطنية، والتقييمات الدولية. بيد أنه ال توجد تدابري دولية مواَفق عليها
ــــــاد. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان من املمكن  لتقييم فعالية هيئات مكافحة الفس

  واملستصوب استحداث تدابري من هذا القبيل. 
ية هيئات مكافحة الفســـــــاد بالغ   -١٥٢ وأخريا، ال يزال جدول األعمال الرامي إىل تعزيز فعال

تفاقية تنفيذا كامال. ويف هناية املطاف، يتمثل اهلدف من مجيع تدابري األمهية لضمان تنفيذ أحكام اال
مكافحة الفســـاد يف احلد من مســـتويات الفســـاد. ومن مثَّ، يرتبط تقييم فعالية تلك التدابري بالقدرة 
على قياس الفســاد. ويف هذا الصــدد، لعل الفريق العامل يود أن يقدم املزيد من اإلرشــادات بشــأن 

جيات جديدة وصــــقل املنهجيات القائمة فيما يتعلق مبســــألة قياس الفســــاد، من أجل اســــتبانة منه
هبدف مســاعدة الدول وســليم من الناحية العلمية وموضــوعي إعداد اقتراحات لوضــع إطار شــامل 

   األطراف، بناء على طلبها، يف قياس الفساد، وفقا لالتفاقية.
 


