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 مقدمة -أوال

 االطار التشريعي -ألف
 من  ٦٣أنشئ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مبوجب املادة                 -١

جل حتسني قدرة الدول األطراف  وتعاوا على حتقيق األهداف املبينة يف االتفاقية               االتفاقية من أ  
وتعزيز استعراض تنفيذها، مع التركيز على االستعراض الدوري لتنفيذ االتفاقية وتقدمي توصيات             

 )).و(و) هـ(٤ و١، الفقرات ٦٣املادة (لتحسني تنفيذها 
ملعرفة الالزمة بالتدابري اليت اختذا الدول           لكي يؤدي املؤمتر وظائفه جيب أن يكتسب ا                -٢

األطراف  لتنفيذ االتفاقية والصعوبات اليت واجهتها يف سبيل ذلك من خالل ماتوفره من                              
 ).٥، الفقرة ٦٣املادة (معلومات 

ويتعني على كل دولة طرف أن توفر للمؤمتر معلومات عن براجمها وخططها وممارساا،                     -٣
 ).٦ ، الفقرة٦٣املادة (عية واالدارية اليت اختذا لتنفيذ االتفاقية وكذلك التدابري التشري

 ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤ اىل ١٠وقد انعقدت الدورة األوىل للمؤمتر يف الفترة من   -٤
ديسمرب / كانون األول    ١٤يف األردن، وذلك بعد سنة من دخول االتفاقية حيز النفاذ يوم                         

 . من االتفاقية٦٣دة  من املا٢ طبقا للفقرة ٢٠٠٥

 والية مؤمتر الدول األطراف   -باء
 بأمهية مجع املعلومات عن تنفيذ           سلّم  )أ  (:١/٢ان مؤمتر الدول األطراف، يف قراره                -٥

 أن تستعمل قائمة مرجعية للتقييم الذايت كأداة لتيسري تقدمي معلومات عن             قرر)  ب(و  االتفاقية؛  
ألمانة أن تفرغ من وضع قائمة مرجعية للتقييم الذايت يف                  إىل ا   طلب)  ج(و  االتفاقية؛    تنفيذ

متشاورة يف ذلك مع الدول األطراف       ،  غضون فترة ال تتجاوز شهرين بعد اختتام دورته األوىل          
 إىل األمانة أن توزع القائمة املرجعية         طلب)  د(و  واملوقّعة وجمسدة فيها إسهامات تلك الدول؛       

 واملوقّعة يف أقرب وقت ممكن من أجل بدء عملية مجع                     للتقييم الذايت على الدول األطراف        
 الدول األطراف على ملء القائمة املرجعية وإعادا إىل األمانة قبل انقضاء                   ، وحث املعلومات

إىل مجع وحتليل املعلومات اليت         إىل األمانة أن تعمد     طلب  )  هـ( و األجل الذي حددته األمانة؛     
قّعة بواسطة القائمة املرجعية للتقييم الذايت، وأن تتقاسم تلك          تقدمها الدول األطراف والدول املو    

 .يف دورته الثانيةمع مؤمتر الدول األطراف املعلومات وذلك التحليل 
الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باستعراض تنفيذ اتفاقية                 وقد كرر     -٦

/  آب ٣١ اىل   ٢٩قد يف فيينا يف الفترة من            ملكافحة الفساد يف اجتماعه الذي ع        األمم املتحدة 
رجعية للتقييم  املقائمة   دعوة األمانة اىل حتليل املعلومات املتلقاة عن طريق ال                ٢٠٠٧أغسطس  

 ).CAC/COSP/2008/3 من الوثيقة ٥١الفقرة ( اليت ستقدم اىل املؤمتر يف دورته الثانية الذايت

 التسلسل الزمين لعملية التبليغ -جيم
قائمة  أرسلت األمانة مذكرة شفهية تتضمن مسودة ال          ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين   ١٦ يف     -٧
 . اىل الدول األطراف واملوقعة التماسا لتعليقاارجعية للتقييم الذايتامل
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 دولة  ١٨ وردت تعليقات من      ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٧يناير و / كانون الثاين  ١٦وفيما بني    -٨
وقدمت مؤسسة الشفافية الدولية، وهي منظمة       .  ٤لية منظمات دو  ٣ و ٣ دول موقعة  ٤ و ٢طرف

 . غري حكومية، أيضا تعليقات اىل األمانة
جرى تعميم النص النهائي للقائمة املرجعية الذي جتسدت فيه           ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٢ويف   -٩

 .املدخالت املتلقاة من الدول واملنظمات الدولية للعلم
، بدأت األمانة استنباط جمموعة برجمية              ٢٠٠٧مارس   /فرباير وآذار  /وفيما بني شباط      -١٠

وقد وفرت اموعة الربجمية، بالنسبة       .  استقصائية أساسية ملعاجلة القائمة املرجعية للتقييم الذايت         
لكل بيان تطلب مراجعة، وصالت الكترونية فورية للمواد املرجعية ذات الصلة ومللخص                            

كان الدافع من وراء استنباط مثل هذه األداة               و.  باملتطلبات الرئيسية لبيان مدى االلتزام ا          
التخفيف من العبء الذي كثريا ما ينطوي عليه الرد على               )  ١:  (املتبكرة جلمع املعلومات هو     

تيسري حتليل  )  ٢(االستبيانات، ومن مث مساعدة السلطات الوطنية على الوفاء بالتزامها بالتبليغ؛ و           
 .جمية على توليد بيانات احصائية متنوعةاألمانة للمعلومات بفضل قدرة اموعة الرب

 اجتمع فريق خرباء يف فانكوفر الستعراض هذا             ٢٠٠٧مارس  / آذار ١١ و ٩وفيما بني     -١١
 .النهج والتحقق من صحته

 مت توزيع قرص مدمج بذاكرة للقراءة فقط حيتوي على                ٢٠٠٧يونيو  / حزيران ١٥ويف   -١٢
 . قعةاموعة الربجمية على الدول األطراف  واملو

 أتيح تطبيق قائم على احلاسوب للترتيل من املوقع الشبكي             ٢٠٠٧يونيو  / حزيران ٣٠ويف -١٣
 ).http://www.unodc.org(ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 ٤٤ تقريرا للتقييم الذايت، من       ٥١، تلقت األمانة    ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ وحىت   -١٤
 . دول موقعة٧ دول ، ومن ١٠٤ايل الدول األطراف البالغ عددها دولة طرفا من امج

 املساعدة املقدمة من األمانة لتيسري الوفاء بالتزامات التبليغ -دال
، أجري ما يزيد على        ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين   ٣٠يونيو و    / حزيران ١٥فيما بني     -١٥

 بعثة دائمة أو    ١٠٠ا يقرب من     رسالة الكترونية مل   ٢٥٠ اتصاال هاتفيا للمتابعة وأرسلت       ٣٥٠
 .عاصمة لدولة طرف أو موقعة لعرض املساعدة يف تركيب اموعة الربجمية أو تشغيلها

                                                 
األرجنتني، الربازيل، كندا، كرواتيا، اجلمهورية الدومينيكية، مصر، فنلندا، فرنسا، غواتيماال، اندونيسيا، التفيا، هولندا،  2

 ٢ا يوم ووردت تعليقات من روماني. نيكاراغوا، النرويج، االحتاد الروسي، جنوب أفريقيا، الواليات املتحدة األمريكية
 .٢٠٠٧مارس /آذار

 ).البوليفارية_ مجهورية (املانيا، اليونان، اليابان، فرتويال  3
جملس االحتاد األورويب، صندوق النقد الدويل، منظمة التعاون والتنمية يف امليدان /جمموعة الدول املناهضة للفساد 4

 .االقتصادي
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مزود بثالث حمطات عمل     "  جممع واحد "أتيح  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٣١ و ٢٧ وفيما بني  -١٦
دة يف تعريفها    للمساع ٥وموظفي دعم للوفود املشاركة يف أفرقة العمل الثالثة اليت أنشأها املؤمتر             

وقد قبلت مثاين بعثات دائمة يف فيينا دعوة األمانة              .  باموعة الربجمية أو اكمال ردود بلداا        
 التعليقات االجيابية والسلبية الثالثة األكثر      ١ويرد يف االطار    .  تركيب اموعة الربجمية يف مقارها    

 .تكرارا على اموعة الربجمية
 ١االطار

 بية والسلبية الثالثة األكثر تكرارا على اموعة الربجمية للتقييم الذايت التعليقات االجيا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتفاصيل املساعدة املقدمة من األمانة اىل الدول األطراف واملوقّعة يف اكمال تقييمها                        -١٧
 :الذايت هي على النحو التايل

فرقة العاملة    من الدول األطراف  يف فريق واحد على األقل من األ                      ٥٨شاركت    )أ(
 الثالثة؛

 ؛ "امع الواحد" تقريبا الدول األطراف  من اخلدمات اليت وفرها ٤٠استفادت  )ب (  
أو "  امع الواحد "وفرت األمانة للدول األطراف الست عشرة التالية من خالل                  )ج(   

النمسا، بوليفيا،  اجلزائر،  :  غريه على اكمال تقارير التقييم الذايت أو وضعها يف الشكل املطلوب             
السلفادور، اندونيسيا، األردن، ناميبيا، نيجرييا، النرويج، باراغواي، الفلبني، رومانيا،                              

 سلوفاكيا، السويد، مملكة ترتانيا املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية؛ 

                                                 
أغسطس / آب ٢٨-٢٧فيينا،    (املوجودات باسترداد يناملع  املفتوح العضوية   الدويل احلكومي العامل  الفريق 5

باستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة       املعين  املفتوح العضوية  الدويل احلكومي العامل الفريق؛  )٢٠٠٧
 املعين  املفتوح العضوية    الدويل احلكومي العامل الفريق؛   )٢٠٠٧أغسطس   / آب  ٣١-٢٩فيينا،   (الفساد      

ومراعاة ألن االجتماعات عقدت يف أزمنة           ).  ٢٠٠٧أكتوبر   / تشرين األول    ٢-١فيينا،     (باملساعدة التقنية  
 الفريقمتقاربة وأن تكوين أغلب الوفود كان واحدا، مت توفري خدمات امع الواحد أيضا خالل اجتماع                         

ف يف اتفاقية األمم     باملساعدة التقنية الذي أنشأه مؤمتر األطرا         املعين  املفتوح العضوية   الدويل احلكومي العامل
 ).  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٥-٣فيينا، (املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 

التعليقات االجيابية الثالثة على اموعة
 :الربجمية األكثر تكرارا

 
 سهلة االستخدام، مرضية) ١(
أسئلتها مقتضبة وتقبل االجابات ) ٢(

 األساسية
 تيسر تقدمي تقرير التقييم الذايت) ٣(

التعليقات السلبية الثالثة على اموعة 
الربجمية األكثر تكرارا، أو أسباب عدم 

 :استخدامها
 مشاكل تقنية لدى ترتيلها) ١(
انعدام املعلومات والتنسيق بني البعثات ) ٢(

 الدائمة يف فيينا والعواصم
صعوبات يف دمج أجزاء التقرير ) ٣(

صال معروفة املختلفة، وعدم وجود نقاط ات
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ئم أكملت الدول األطراف التالية القائمة املرجعية للتقييم الذايت عن طريق التطبيق القا           )  د(
األرجنتني، بيالروس، الربازيل، بوركينا      :  على احلاسوب دون أن تطلب مساعدة من األمانة             

فاسو، كندا، كولومبيا، كوستا ريكا، كرواتيا، اجلمهورية الدومينيكية، فرنسا، التفيا، ليتوانيا،              
ملكة املتحدة  بريو، بولندا، الربتغال، االحتاد الروسي، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، امل          

بوتان، اجلمهورية التشيكية،     :  الدول املوقعة  .  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، أوروغواي        
 املانيا، اليونان، سويسرا؛

أبلغت الدول التالية بعدم استخدام اموعة الربجمية بسبب مشاكل تكنولوجية                        )هـ(
بنغالديش، شيلي، فنلندا،   :   تذليلها ظهرت لدى تركيب اموعة الربجمية أو تشغيلها ومل يتسن           

 بروين دار السالم، ايطاليا؛: الدول املوقعة.  هولندا، قريغيزستان، املكسيك، أسبانيا، تركيا
 . دولة٦٠بلغ عدد الدول األطراف  اليت مل تقدم تقارير  )و(

 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ملخص لتقارير التقييم الذايت املقدمة حىت  -هاء
 طرفا يف االتفاقية مما يعين معدل         ٤٤ دولة عضوا منها      ٥١ردت تقارير تقييم ذايت من        و -١٨

وترد تفاصيل التبليغ حسب املنطقة يف الشكل األول ويف الفقرات التالية             .   باملئة ٤٢اجابة قدره   
 .من القسم احلايل

 الشكل األول 
  حسب املنطقة التبليغ من ِقبل الدول األطراف يف االتفاقية واملوقعة عليها،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جمموعة الدول األفريقية-أوال

اجلزائر، بوركينا فاسو،   :   قدمت الدول األطراف  اخلمس التالية تقريرا عن تنفيذ االتفاقية            -١٩
ومل تفعل الدول األطراف  الثماين والعشرون التالية             .  ناميبيا، نيجريا، مجهورية ترتانيا املتحدة       

روندي، الكامريون، كينيا، مجهورية أفريقيا الوسطى، مجهورية الكنغو             أنغوال، بنن، بو   :  ذلك
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١٢١٢١٠
٥٥

اموعة اإلفريقية جمموعة أوروبا ة اآلسيويةاموع
 الشرقية

جمموعة أمريكا
 الالتينية

جمموعة أوروبا الغربية

٢٨

١٣ ٨ ٨ ٣
٤

٢
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الدميقراطية، جيبويت، مصر، غابون، غينيا بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبرييا، اجلماهريية العربية                       
السنغال، ،  الليبية، مدغشقر، موريتانيا، موريشيوس، املغرب، رواندا، سان تومي وبرينسييب                  

 .وب أفريقيا،  توغو، أوغندا، زمبابويسيشيل، سريا ليون، جن
  جمموعة الدول اآلسيوية ودول احمليط اهلادئ-ثانيا

بنغالديش، اندونيسيا،  :   قدمت الدول األطراف  اخلمس التالية تقريرا عن تنفيذ االتفاقية             -٢٠ 
ا، كمبودي:    ومل تفعل الدول األطراف  الثالث عشرة التالية ذلك         .  األردن، قريغيزستان، الفلبني  

الصني، الكويت، ملديف، منغوليا، باكستان، بابوا غينيا اجلديدة، قطر، سري النكا،                                 
وأبلغت أيضا اثنتان من الدول      .      طاجيكستان، تركمانستان، األمارات العربية املتحدة، اليمن       

 .بوتان وبروين دار السالم: املوقعة
  جمموعة أوروبا الشرقية-ثالثا

بيال روس، كرواتيا،    :    شر التالية تقريرا عن تنفيذ االتفاقية         قدمت الدول األطراف  الع        -٢١
التفيا، اجلبل األسود، بولندا، رومانيا، االحتاد الروسي، سلوفاكيا، مجهورية مقدونيا                                   

ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، : ومل تفعل الدول األطراف  الثماين التالية ذلك       .  اليوغوسالفية السابقة 
وأبلغت دولة موقعة واحدة هي             .  يا، مجهورية مولدوفا، صربيا         البوسنة واهلرسك، بلغار      

 .اجلمهورية التشيكية
   جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب  -رابعا

األرجنتني، بوليفيا،  :     قدمت الدول األطراف االثنتا عشرة التالية تقريرا عن تنفيذ االتفاقية           -٢٢
مهورية الدومينيكية، السلفادور، املكسيك،          الربازيل، شيلي، كولومبيا، كوستا ريكا، اجل               

أنتيغوا وباربودا،  :  ومل تفعل الدول األطراف الثماين التالية ذلك          .  باراغواي، بريو، أوروغواي   
 .كوبا، اكوادور، غواتيماال، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، ترينياد وتوباغو

  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى -خامسا
النمسا، كندا،   :  األطراف االثنتا عشرة التالية تقريرا عن تنفيذ االتفاقية               قدمت الدول       -٢٣

فنلندا، فرنسا، هولندا، النرويج، الربتغال، أسبانيا، السويد، تركيا، اململكة املتحدة لربيطانيا                      
ومل تفعل الدول األطراف  الثالث التالية . العظمى وآيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكية     

املانيا، اليونان،   :  وأبلغت أيضا أربع من الدول املوقعة          .  أستراليا، الدامنرك، لكسمربغ    :  لكذ
 .ايطاليا، سويسرا

  نطاق التقرير وهيكله-واو

 يتضمن التقرير التحليلي الراهن موجزا للردود وحتليال أوليا جلهود الدول يف سبيل تنفيذ                   -٢٤
رير التوجيه املتلقى من املؤمتر ومن الدول خالل عملية          ويتبع هيكل التق  .  مواد خمتارة من االتفاقية   

) ب(اختيار األحكام اليت جيري استعراضها؛ و       )  أ:  (التشاور املذكورة أعاله فيما يتعلق مبا يلي         
ونتيجة .  التمييز بني األسئلة االجبارية واالختيارية       )  ج(صياغة األسئلة التماسا للمعلومات؛ و       

عن تنفيذ مخس عشرة مادة من االتفاقية يف ااالت املواضيعية            لذلك، يتضمن التقرير معلومات      
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استرداد )  د(؛ و  ٨العاون الدويل  )  ج(؛ و  ٧التجرمي وانفاذ القانون    )  ب(؛ و  ٦الوقاية)  أ:  (التالية
 .٩املوجودات

 وبالنسبة لكل حكم وقع عليه االختيار، حصل على املعلومات عن طريق سؤال الدول                      -٢٥
) أ(وكانت األجوبة املتاحة هي       .  دت التدابري املطلوبة مبوجب االتفاقية      عما اذا كانت قد اعتم      

                                                 
هيئة أو    (٦ من املادة     ٢ و ١الفقرتان  ).  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية        (٥ من املادة     ١الفقرة    6

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد من موارد وموظفني              هيئات مكافحة الفساد الوقائية، االستقاللية، ما يلزم                
 من  ٣والفقرة  )  هـ(و)  د(و)  ج(و)  ب(و)  أ(٢و)  هـ(و)  د(و)  ج(و)  ب(و)  أ  (١الفقرات الفرعية    ).  مدربني
نظم االشتراء املصممة ملنع الفساد؛ وضع شروط املشاركة يف املشتريات العمومية؛ معايري القرارات                     (٩املادة  

العمومية؛ نظام مراجعة داخلية للقرارات اخلاصة باملشتريات العمومية؛ التدابري اخلاصة                     اخلاصة باملشتريات     
بالعاملني املسؤولني عن املشتريات العمومية؛ الشفافية واملساءلة يف ادارة األموال العمومية؛ االبالغ عن                               

ملخاطر واملراقبة الداخلية؛ التدابري    االيرادات والنفقات يف حينها؛ معايري احملاسبة ومراجعة احلسابات؛ نظم ادارة ا           
 ). التصحيحية يف حالة عدم االمتثال؛ منع تزوير سجالت النفقات العمومية

).  رشو املوظفني العموميني الوطنيني بشكل مباشر أو غري مباشر            (١٥من املادة   )  ب(و)  أ(الفقرتان الفرعيتان     7
 األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية بشكل          رشو املوظفني العموميني    ١٦ من املادة     ٢ و ١الفقرتان  

اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف                     (١٧املادة  ).  مباشر أو غري مباشر     
جترمي ابدال أو احالة       (٢٣من املادة   )  هـ(و)  د(و)  ج(و)  ب(و)  أ(٢و)  ب(و)  أ(١الفقرات الفرعية   ).  عمومي

صدرها عائدات اجرامية؛ جترمي اكتساب أو حيازة أو استعمال املمتلكات اليت يكون                 املمتلكات اليت يكون م    
الفقرتان الفرعيتان  ).  مصدرها عائدات اجرامية؛ اجلرمية األصلية يف غسل العائدات االجرامية؛ االلتزام باالبالغ            

 الشهود أو املوظفني؛ حترمي       جترمي استخدام االغراء أو التهديد أو القوة للتأثري على              (٢٥من املادة    )  ب(و)  أ(
 ).   التدخل يف ممارسة املوظفني القضائيني أو موظفي انفاذ القانون

 من املادة   ١٣الفقرة  ).  اعتبار االتفاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم         (٤٤من املادة   )  أ  (٦الفقرة الفرعية     8
 ). املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو احالتها للتنفيذتسمية سلطة مركزية لتلقي طلبات املساعدة القانونية (٤٦

التحقق من هوية زبائن املؤسسات املالية واخضاعهم          (٥٢ من املادة    ٦ و ٥ و ٤ و ٣و)  ب(و)  أ(٢ و ١الفقرات    9
أصحاب احلسابات     وية        املالية   إبالغ املؤسسات   لفحص دقيق؛ اصدار ارشادات للمؤسسات املالية؛                   

 إنشاء  ؛ منع بسجالت وافية للحسابات    ؤسسات املالية املتدابري تضمن احتفاظ    فيذ  ؛ تن لفحص دقيق الخضاعهم  
  إنشاء نظم إلقرار الذمة املالية      ؛  مصارف ليس هلا حضور مادي وال تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة                 

 الفقرات الفرعية    .)ية باالبالغ عن حسابام املالية األجنب         املوظفني العموميني   ؛ الزام بشأن املوظفني العموميني   
؛  تدابري للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام حماكمها                اختاذ  (٥٣من املادة    )  ج(و)  ب(و)  أ(

تدابري تأذن حملاكمها أو لسلطاا      ؛ اختاذ    تدابري تأذن حملاكمها بأن تأمر بدفع تعويض لدولة طرف أخرى              اختاذ
مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمرم وفقا هلذه االتفاقية،             املختصة بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى             

 اختاذ   (٥٤من املادة    )  ج(و)  ب(و)  أ(٢و)  ج(و)  ب(و)  أ(١الفقرات الفرعية    ).  باعتبارها مالكة شرعية هلا     
؛ تدابري للسماح لسلطاا املختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى                   الدولة الطرف    

؛ املصادرة دون ادانة جنائية للممتلكات اليت حيصل عليها عن طريق                  تلكات ذات املنشأ األجنيب     مصادرة املم 
جتميد أو حجز املمتلكات بناء على طلب          ز؛  جتميد أو حجز املمتلكات بناء على أمر جتميد أو حج              الفساد؛  

 ٥٥من املادة      ٣ و ٢ و ١الفقرات  ).   على املمتلكات من أجل مصادرا        لذلك؛ احملافظة يوفر أساسا معقوال      
واقتفاء أثرها   أكشف العائدات اإلجرامية        تقدمي طلب استصدار أمر املصادرة اىل السلطاات املختصة؛                      (
 و ١الفقرات  ).    يف اية املطاف؛ حمتوى طلب استصدار أمر املصادرة           وجتميدها أو حجزها بغرض مصادرا     أ
رة؛ اعادة املمتلكات املصادرة بناء على طلب دولة         التصرف يف املمتلكات املصاد     (٥٧ من املادة    ٥ و ٤ و ٣ و ٢

نفقات ال   من اتفاقية مكافحة الفساد؛ اقتطاع           ٥٥طرف أخرى؛ اعادة املمتلكات املصادرة بناء على املادة               
تفاقات من أجل التصرف ائيا يف املمتلكات       االإبرام  ؛   فيها التصرف يف إرجاع املمتلكات املصادرة أو        املتكبدة
    ).املصادرة
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ويف حالة التنفيذ الكامل، وتبسيطا لعملية االبالغ،          .  ال)  ج(نعم، جزئيا  ؛ أو         )  ب(نعم؛ أو    
ورغم أن األمر   .  طُلب من الدول أن تذكر املعلومات التشريعية فقط دون أن توفر نسخا منها                 

من الدول اقتباسات من تشريعاا أو أرفقت            %  ٥٠رت نسبة قدرها      كان اختياريا، فقد وف     
ويعكس التقرير الراهن قدر االمكان حتليال هلذه                    .  نسخا من هذه التشريعات بتقريرها            

، طُلب من الدول أن توفر أمثلة على التنفيذ          ")نعم("وكدليل على التنفيذ املبلغ عنه      .  التشريعات
  % ٥٠ب الطبيعة االختيارية هلذا السؤال، فان نسبة قدرها                وبسب.  الناجح للتدابري املذكورة   

 .  تقريبا من الدول املبلغة وفرت هذه األمثلة
، طُلب من الدول أن     ")ال"أو  "  نعم، جزئيا     (" ويف حالة االمتثال اجلزئي أو عدم االمتثال          -٢٦

ابري املنصوص عليها يف    حتدد نوع املساعدة التقنية اليت كانت ستيسر، لو أا أتيحت، اعتماد التد            
حتليال مفصال    )  CAC/COPSP/2008/Add.1(وتوفر ضميمة ملحقة ذا التقرير                 .  االتفاقية

 . لالحتياجات اليت أُبلغ عنها يف جمال املساعدة التقنية
 ورغبة يف تيسري قراءة التقرير الراهن قدر االمكان، وبالتايل السماح للمؤمتر بأن حيدد                        -٢٧

فتحليل تنفيذ كل   .  تنفيذ ويتخذ توصياته عن علم، جرى اعتماد ج ابتكاري           بسرعة ثغرات ال  
ويعقب ذلك نظرة عامة على وضع         .  من املواد اخلمس عشرة يبدأ بعرض بياين للحالة العاملية             

وتسليما بأن نوعية التقرير الراهن     .  التنفيذ على املستوى االقليمي وحتليل للمعلومات ذات الصلة        
نعكاس لنوعية املعلومات اليت مت توفريها، فقد أُكمل حتليل االمتثال لكل مادة،          هي اىل حد بعيد ا    

 . حسب االقتضاء، بأطر تضمنت ممارسات التنفيذ والتبليغ الواعدة
 وقد تسىن الدمج بني السمات البيانية والتحليل النصي يف التقرير الراهن بفضل أداة مجع                    -٢٨

وقد يسرت الوظيفة االحصائية للمجموعة الربجمية       ).  أعاله  ١٠أنظر الفقرة   (املعلومات املتبكرة   
كثريا من العمل التحليلي لألمانة، واملرجو هو أن يتوافر للمؤمتر نتيجة لذلك معلومات ميكن                       

 . التصرف مباشرة على أساسها
  ٪٤٢ وال يدعى أن التقرير الراهن شامل أو كامل، حيث أنه ال جيسد سوى احلالة يف                         -٢٩

وهو ال ينطوي، فضال عن ذلك، على تصديق بدقة أو              .  الدول األطراف يف االتفاقية    فقط من    
 .صحة املعلومات اليت وفرا الدول األطراف

  حتليل تنفيذ مواد خمتارة من االتفاقية-ثانيا
 )الفصل الثاين من االتفاقية( التدابري الوقائية -ألف

 )٥ من املادة ١قرة الف(سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية ) ١(
وترد تفاصيل عن   .  يتضمن الشكل الثاين متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة ه من االتفاقية               -٣٠

 .تنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايل
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 اموعة األفريقية)  أ (
 اجلزائر وناميبيا ونيجرييا ومجهورية ترتانيا           من بني الدول األطراف  اخلمس املبلغة، أفادت                -٣١

وأبلغت بوركينا  .  املتحدة باعتماد تدابري امتثاال لالتفاقية فيما يتعلق بوضع سياسات ملكافحة الفساد               
فاسو عن التنفيذ اجلزئي هلذه التدابري وأبرزت أمهية اشراك اتمع املدين يف تطوير سياسات مكافحة                     

زائر وبوركينا فاسو ونيجريا معلومات بشأن سياساا ملكافحة الفساد،             ويف حني وفرت اجل    .  الفساد
 ).مطلب تبليغ اختياري(فان األخرية فقط  وفرت أمثلة توضح تنفيذها بنجاح 

 اموعة اآلسيوية)  ب(
 ٢االطار 

 بولندا ورومانيا:  مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ سياسات مكافحة الفساد
 
 
 
 
 

دول األطراف  اخلمس املبلغة، أشارت اندونيسيا وقريغيزستان والفلبني اىل تنفيذ  من بني ال -٣٢
وذكرت .  املادة موضع االستعراض، يف حني أبلغت بنغالديش واألردن عن االمتثال جزئيا                       

وعالوة على ذلك، بناء على تعليمات         .  اندونيسيا تشريعات النشاء جلنة القضاء على الفساد          

 الشكل الثاني
)األطراف المبلغة( ٥التنفيذ العالمي للمادة  

  

نعم
٧٨%

  نعم، جزئيا  
٢٢% 

 )٥ من املادة١الفقرة(سياسات مكافحة الفساد
وتقدم املؤسسات املختلفة.  وثيقة جيرى حتديثها دوريا    "  استراتيجية مكافحة الفساد   :  "بولندا 

وقد أنشأت وزارة الداخلية.  ة عن تنفيذها تقارير مرحلية دورية اىل جملس الوزراء              املسؤول
)www. Antycorupcja.gov.pl(واالدارة، بالتعاون مع مؤسسات أخرى، موقعا شبكيا                    

العالم اجلمهور جبهود احلكومة يف مكافحة الفساد ولنشر املمارسات الوطنية والدولية اجليدة
ن خالل املوقع الشبكي ميكن ابالغ السلطات املختصة حباالت الفسادوم.  ملكافحة الفساد 

 .دون االفصاح عن هوية املبلّغ
، أنشأت االدارة العامة ملكافحة الفساد التابعة لوزارة االدارة٢٠٠٦مارس  /  يف آذار :  رومانيا 

والداخلية خطا أخضر ميكن للجمهور من خالله االبالغ عن حاالت الفساد اليت تشمل
، نفذت وزارة التكامل األورويب محلة وطنية ملكافحة الفساد٢٠٠٦ويف  .  ظفي الوزارة مو

وكانت األداة الرئيسية للحملة.  استهدفت موظفي اخلدمة املدنية واملواطنني على حد سواء            
 أشهر من انتهاء احلملة، مازال٦وبعد  .   شخصا يوميا   ١٩٠موقعا شبكيا زاره يف املتوسط         

وقد دخل التوزيع العشوائي للحاالت على.  ورون املوقع أسبوعيا     شخصا يز    ١٨٠حوايل   
وميثل ذلك أداة فعالة.  ٢٠٠٥مارس  /  مارس آذار /  القضاة مرحلة التشغيل الكامل منذ  آذار       
 . ملنع الفساد وزيادة الثقة يف النظام القضائي
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 بالقضاء على الفساد، اعتمدت اندونيسيا خطة عمل وطنية للوقاية من                 رئاسية بشأن التسريع   
وأبلغت قريغيزستان عن اعتماد استراتيجية ملكافحة الفساد بناء على                 .  الفساد والقضاء عليه    
وتشكل هذه االستراتيجية جزءا ال يتجزأ من استراتيجية        ).  ٢٠٠٧  (٢٥١املرسوم الرئاسي رقم    
وتعكف سلطة مكافحة الفساد الوطنية يف قريغيزستان            .  ٢٠١٠-٢٠٠٦امنائية قطرية للفترة      

.   لنتنفيذ استراتيجية الوقاية من الفساد        ٢٠١٠-٢٠٠٨حاليا على استهالل خطة عمل للفترة           
ويف اشارة اىل اجلهود اليت تبذهلا القيادة اجلديدة الصالح القطاعني العام واخلاص، أفادت                            

واستيفاء .  ٢٠٠٨نزاهة وطنية من املتوقع اعتمادها بنهاية       بنغالديش بأنه جيرى اعداد استراتيجية      
ملطلب تبليغ اختياري، ذكرت بنغالديش أيضا أنه جيرى حاليا النظر يف تدابري اضافية للوقاية من                 

 .الفساد
 ٣االطار 

 األرجنتني وبوليفيا: مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ سياسات مكافحة الفساد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 عة أوروبا الشرقيةجممو) ج(

  أبلغت مثاين من األطراف املبلّغة عن تنفيذ املادة موضع االستعراض يف حني أشار االحتاد                   -٣٣
ووفر اجلبل األسود أمثلة ملبادرات حديثة، مبا يف          .  الروسي واجلبل األسود اىل تنفيذها  جزئيا             

ج ـذ الربنام ـاخلاصة بتنفي ل  ـة العم ـوخط)  ٢٠٠٥(ة  ـة املنظم ـذلك برنامج مكافحة الفساد واجلرمي     
. اال أنه أشار اىل أن االمتثال الكامل لالتفاقية سوف يتطلب مساعدة تقنية مؤهلة                   ).  ٢٠٠٦(

ويف حني أبلغ االحتاد الروسي عن اعتماده لسياسات مكافحة الفساد بشكل جزئي، مل يذكر                     
يت أبلغت عن     وقد وفرت مجيع الدول ال         ).  مطلب تبليغ اجباري    (يف املقابل تدابري تنفيذها          

االمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض بيانات مفصلة عن جهود التنفيذ، مبا يف ذلك بيان                      
 .القوانني ذات الصلة وذكر اقتباسات منها

 )٥ من املادة ١الفقرة(سياسات مكافحة الفساد

 حالة تعارض حمتمل يف٧٣٣، جرى تبليغ       ٢٠٠٦ديسمرب   /حىت كانون األول    :  األرجنتني 
 حالة وأصدرت توصيات٦٤ الفساد اليت أكدت وجود تعارض يف              املصاحل لوكالة مكافحة   

وقد كلل حتليل هذه احلاالت بالنجاح بفضل نظام قائم على.   حالة أخرى   ١٤٧وقائية يف    
احلاسوب لالفصاح عن املمتلكات يسر املقارنة مع املعلومات املتاحة من سجالت عامة أخرى

 .  ضاتبغية الكشف عن أي تعارض يف املصاحل أو تناق

هي مبادرة مشتركة بني الوكالة الوطنية)  ٢٠٠٩حىت  (اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد     :    بوليفيا 
وقد جرت صياغتها مبشاركة نشطة من اتمع. ملكافحة الفساد ومؤسسات فدرالية معنية أخرى

 .املدين وموظفي اخلدمة العامة
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 ٤االطار 
 فنلندا والسويد واململكة املتحدة:  أمثلة لتجارب اجيابية يف تنفيذ سياسات مكافحة الفساد

 
  
  
 
 

وأبلغت التفيا  .  ٢٠١٠-٢٠٠٧مات عن اخلطة الوطنية ملكافحة الفساد        ووفرت بيالروس معلو  
 يتيح تطوير استراتيجية       ٢٠٠٢أن قانوا بشأن مكتب الوقاية من الفساد ومكافحته لعام                     

ملكافحة الفساد وبرناجما وطنيا ملكافحة الفساد مبشاركة اتمع املدين، جمسدا بذلك مبادئ                       
. ٢٠٠٢ وأشارت ليتوانيا اىل الربنامج الوطين ملكافحة الفساد لعام          .املساواة والشفافية واالنفتاح  

وعلى وجه اخلصوص،     .  ووفرت بولندا ورومانيا نسخا من استراتيجيتيهما ملكافحة الفساد                
أشارت رومانيا اىل استراتيجيتها الوطنية ملكافحة الفساد وخطة العمل اخلاصة بتنفيذها اليت                       

 جرى يف رومانيا، على أساس سنوي، تقييم للنتائج املنجزة            وقد.  ٢٠٠٥أعقبتها واعتمدت يف     
ونتيجة هلذا التقييم خضعت االستراتيجية     .  مقارنة باألهداف واملهل الزمنية املبينة يف خطة العمل        

.  على الربنامج الوطين ملكافحة الفساد      ٢٠٠٠ويف سلوفاكيا وافقت احلكومة يف عام         .  للتعديل
ولضمان االمتثال الكامل للمادة موضع         .  لى أساس سنوي    وجرى رصد الربنامج وحتديثه ع        

االستعراض، أبلغت سلوفاكيا أن القانون اجلنائي وقانون االجراءات اجلنائية جرى تعديلهما                     
 ٥ من املادة    ١ أمثلة على التنفيذ االجيايب للفقرة        ٢ويرد يف االطار  .  عقب التصديق على االتفاقية   
 .من جانب بولندا ورومانيا

 )٥ من املادة ١الفقرة(سياسات مكافحة الفساد
.تعزز شفافية صنع القرارات العامة واتاحة السجالت للجمهور ثقافة الرتاهة                   :  دافنلن 

وميكن لألفراد واجلمعيات االطالع على السجالت االدارية العامة كيفما رغبوا، وبالتايل
مراقبة ممارسة السلطة الرمسية ورصد استخدام األموال العامة وتكوين آرائهم حبرية وتأكيد

 . حلهمحقوقهم وضمان مصا
وهذه املؤسسة منظمة غري حكومية.  ١٩٢٣أنشئت مؤسسة مكافحة الفساد يف      :  السويد 

 .تصدر مبادئ توجيهية وتوفر املشورة للشركات واألفراد بشأن كيفية مكافحة الفساد
مركز التقييم والتنمية هو برنامج يتعني على املوظفني اجنازه للترقي اىل:  اململكة املتحدة  

ويشمل والربنامج يومني من.  ية العليا يف مكتب الكومنولث اخلارجي          الوظائف االدار  
وقد تناول أحد .العمل الشاق يف شكل متارين مجاعية ومقابالت شخصية وعمل كتايب            

سيناريوهات لعب األدوار يف الربنامج مؤخرا انشاء وحدة ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك
ستنبطت فرقة مكافحة الغش التابعة للشرطةوقد ا .  التعامل مع ادعاءات الرشوة األجنبية     

وتلتمس مساعدة.  تدريبا جيري اآلن األخذ به يف على مستوى خدمة الشرطة يف البلد                  
  . الفرقة بانتظام لتقدمي املشورة لسائر السلطات بشأن املسائل املتصلة بالفساد
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 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب)  د (
من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أشارت مثانية اىل أن سياسات فعالة  ملكافحة الفساد                            -٣٤

 ).٥ من املادة    ١الفقرة  (ومبلغة بالتايل عن االمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض           جرى تنفيذها،   
ووفرت الدول الثماين اليت .   وبريو اىل االمتثال جزئيا        وأشارت األرجنتني والربازيل والسلفادور   

ووصفت بوليفيا وشيلي     .  أبلغت باالمتثال معلومات عن قوانني خاصة للوقاية من الفساد                   
. واجلمهورية الدومينيكية واملكسيك وباراغواي خططها أو براجمها الوطنية ملكافحة الفساد                     

من الفساد ووفرت بيانا شامال لسياسات مكافحة         وأبلغت األرجنتني عن قوانني حمددة للوقاية         
الفساد، مبا يف ذلك اعداد املزيد من التشريعات احملددة وخطة عمل لتنفيذ توصيات جلنة اخلرباء                  

وذكرت األرجنتني أيضا خططا . بشأن آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد
وأبلغت .  ا يف ذلك برنامج للتعلّم االلكتروين لفائدة موظفيها         لتقوية وكالتها ملكافحة الفساد، مب     

الربازيل عن عدد من التدابري ملنع الفساد وتعزيز مشاركة اتمع املدين، مبا يف ذلك تدابري لنشر                    
املعلومات عن النفقات الفدرالية واملشتريات العمومية من أجل حتسني املسؤولية املالية واستهالل             

 وأضافت الربازيل اىل أن هذه التدابري سوف تستفيد من وضع خطة عمل                           .برامج تعليمية  
وذكرت السلفادور تشريعات ذات صلة ولكنها أشارت يف الوقت نفسه اىل أن                        .  لتنفيذها

ووفرت بريو بيانا شامال      .  تنفيذها يتطلب خطة عمل لتقوية الشفافية ومشاركة اتمع املدين              
. مادها واملؤسسات اليت أنشئت من أجل الوقاية من الفساد              بالتدابري التشريعية اليت جرى اعت       

. وأبلغت بريو أيضا عن خطة وطنية ملكافحة الفساد أقرها جملس الوزراء وصار اعتمادها وشيكا              
 من جانب األرجنتني       ٥ من املادة       ١ مثاالن على التنفيذ االجيايب للفقرة              ٣ويرد يف االطار    

 . وبوليفيا
 الغربية ودول أخرىجمموعة دول أوروبا )  هـ(

، اىل تنفيذ     )تنفيذ جزئي  ( أشارت األطراف املبلغة االثنا عشر مجيعا، باستثناء تركيا                      -٣٥
ووفرت عدة بلدان أبلغت عن االمتثال، مثل كندا وفرنسا                 .  سياسات فعالة ملكافحة الفساد      

مثل فنلندا  وأبلغت بلدان أخرى،      .  والنمسا، معلومات عن قوانينها احملددة للوقاية من الفساد            
وهولندا والنرويج والربتغال والسويد و اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                        
والواليات املتحدة األمريكية، بأن سياسات ملكافحة الفساد تشكل جزءا ال يتجزأ من سياسات               

األمريكية بيانا   ووفرت الواليات املتحدة        .  اجتماعية أعم لتعزيز الشفافية واملساءلة والرتاهة            
مفصال بالقوانني الفدرالية للوقاية من الفساد واليت تسمح مبشاركة اتمع واالدارة السليمة                       
للشؤون العامة واملمتلكات العامة والشفافية واملساءلة والرتاهة، وبالتايل جتسد املادة موضع                       

 من  ٥ من املادة    ١للفقرة   أمثلة على التنفيذ االجيايب       ٤ويرد يف االطار  .  االستعراض نصا وروحا  
 .جانب فنلندا والسويد واململكة املتحدة



CAC/COSP/2008/2  
 

13 

 )٦املادة (هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية  -)٢(
وترد تفاصيل عن   .   من االتفاقية  ٦ يتضمن الشكل الثالث متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة           -٣٦

 .    قسم احلايلتنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من ال

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اموعة األفريقية) أ (
   أشارت اجلزائر وبوركينا فاسو وناميبيا ونيجرييا اىل أن تدابري متتثل لالتفاقية قد اعتمدت -٣٧

وأفادت مجهورية ترتانيا املتحدة، يف معرض التبليغ عن        .  لضمان وجود هيئات للوقاية من الفساد     
 يتيح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته االستقاللية لسلطة مكافحة      التنفيذ اجلزئي، بأنه يف حني    

اال أن غياب املوارد وبرامج تدريب           )  مكتب الوقاية من الفساد ومكافحته        (الفساد الوطنية     
اجلزائر على التدابري التشريعية الرامية اىل تشجيع             وركزت.  للموظفني يعرقل فعالية هذه اهليئة       

 يف الوقاية من الفساد، كما أبلغت عن انشاء ادارة للوقية وازكاء الوعي                 مشاركة اتمع املدين  
ووفرت اجلزائر أيضا معلومات عن تدابري ضمان استقاللية         .  داخل اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد     

. املخصصة لسلطة مكافحة الفساد الوطنية) ٦ من املادة ٢الفقرة  (وكفاية املوارد البشرية واملالية     
ذه التدابري مستوى راق من التعليم وتدريب املوظفني ومحايتهم من الضغوط                              وتشمل ه  

وأبلغت بوركينا فاسو أن    .  أوالترهيب أو التهديد أو االعتداءات يف معرض ممارستهم لوظائفهم          
االجراء احلايل، الذي تعرض مبقتضاه سلطة مكافحة الفساد الوطنية على رئيس الوزراء حاالت                

ع حاليا لالستعراض من أجل السماح باحالة هذه احلاالت مباشرة اىل                     الفساد املزمعة، خيض    
 من االتفاقية، أبلغت نيجرييا عن انشاء اللجنة        ٦ من املادة    ١وتطبيقا للفقرة   .  السلطات القضائية 

املستقلة املعنية باملمارسات الفاسدة وغريها من اجلرائم ذات الصلة وجلنة اجلرائم االقتصادية                      
يف سياق مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية،           ( املشتريات العامة     واملالية ومكتب 

وفيما يتعلق باستقاللية هذه     .  والوحدة التقنية املعنية باالدارة ومكافحة الفساد       )  ٢٠٠٧القانون  
اهليئات، أفادت نيجرييا بأن رئيس وأعضاء كل من اللجنة املستقلة املعنية باملمارسات الفاسدة                  

ا من اجلرائم ذات الصلة وجلنة اجلرائم االقتصادية واملالية يعينون من قبل الرئيس رهنا                        وغريه
 من  ٥ من املادة     ١ مثال على التنفيذ االجيايب للفقرة           ٥ويرد يف االطار   .  مبوافقة جملس الشيوخ   

 .جانب نيجرييا

الشكل الثالث
 )األطراف المبلغة(٦لتنفيذ العالمي للمادة 

 

نعم
٦٠%

 نعم،
 جزئيا 
٤٠%
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 ٥االطار 
 جرييا ني: مثال لتجربة اجيابية يف انشاء هيئة أو هيئات ملكافحة الفساد

 
 
 
 
 
 
  

 اموعة اآلسيوية) ب(
 أشارت اندونيسيا واألردن والفلبني اىل اعتماد تدابري متتثل لالتفاقية لضمان وجود هيئات              -٣٨

وأبلغت بنغالديش وقريغيزستان عن التنفيذ اجلزئي للمادة موضع                         .  للوقاية من الفساد       
افحة الفساد يف بنغالديش       وعلى وجه اخلصوص، يف حني يتيح قانون جلنة مك                .  االستعراض

االستقاللية ملكتب مكافحة الفساد، فان تأثري السلطة التنفيذية يف ظل القيادة السابقة كان يعرقل        
، أشارت بنغالديش   ٦ من املادة    ١وبالنسبة لتنفيذ الفقرة    .  أداء املكتب لوظائفه على حنو مستقل     

، ٢٠٠٤نة مكافحة الفساد لعام        اىل أن جلنة مكافحة الفساد، اليت أنشئت مبوجب قانون جل                 
وأبلغت .  مسؤولة يف مجلة أمور عن التحقيق يف اجلرائم وادعاءات الفساد مببادرا الذاتية                          
، )٢٠٠٥(قريغيزستان عن انشاء الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد مبوجب مرسوم رئاسي                      

بيد أن قريغيزستان   .  دمؤكدة أن الوكالة مسؤولة عن اعداد السياسات الوطنية  ملكافحة الفسا             
أفادت بعدم اختاذ التدابري الالزمة لضمان استقالل وكفاية املوارد املالية والبشرية الالزمة                             

، ١٩٨٧وأشارت الفلبني اىل أن مكتب التحقيق يف املظامل، املنشأ مبوجب دستور                      .  للوكالة
 مثال  ٦ االطار ويرد يف .  مسؤول أيضا عن الوقاية من الفساد ويضطلع بأنشطة الزكاء الوعي              

  من جانب بنغالديش٦على التنفيذ االجيايب للمادة 
 ٦االطار 

   بنغالديش  : مثال لتجربة اجيابية يف انشاء هيئة أو هيئات ملكافحة الفساد
 
 
 
 

 
 جمموعة أوروبا الشرقية)  ج(

تدابري  ذكرت مجيع األطراف املبلّغة، باستثناء اجلبل األسود ورومانيا واالحتاد الروسي،                    -٣٩
وأفاد . أنشئت مبوجبها هيئات مستقلة ومزودة باملوارد واملوظفني على حنو مالئم ملكافحة الفساد

االحتاد الروسي، يف سياق تبليغه عن االمتثال جزئيا   للمادة موضع االستعراض، بعدم وجود                      
 ١٢٩رقم  بيد أنه، بفضل املرسوم الرئاسي      .  سلطة حمددة مسؤولة عن أنشطة الوقاية من الفساد        

 )٦املادة (هيئة أو هيئات ملكافحة الفساد 

اعتمدت هيئتا مكافحة الفساد كلتامها على وضعهما املستقل للتحقيق مع مسؤولني: نيجرييا 
وقد اضطر وزراء عاملون وحكام واليات ورئيس.    رفيعي املستوى ومالحقتهم قضائيا     

وجيري حاليا مالحقة أفراد مشهورين بتهمة.  ةجملس الشيوخ وبعض  القضاة اىل االستقال         
 . الفساد اخلطري وسوء استخدام السلطة ممارسة األنشطة االجرامية

   

 )٦املادة (هيئة أو هيئات ملكافحة الفساد 

وحىت اآلن، أصدرت احملاكم اخلاصة.   فرقة عاملة حاليا يف هذا اال        ٦٠هناك  :  بنغالديش 
 قضية ابتزاز امجاال، كما جيري١٣١وتنظر احملاكم يف الوقت الراهن        .  ة قضي ٤٤أحكاما يف   
  . قضية أخرى٢٨٥التحقيق يف
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واستيفاء ملطلب تبليغ اختياري، الحظ      .  ، سيجري قريبا انشاء وكالة ملكافحة الفساد       )٢٠٠٧(
. االحتاد الروسي أن فريقا عامال مشتركا بني الوكاالت قد أنشئ لتعزيز تنفيذ االتفاقية بكاملها                

جراءات وهلذا الغرض جيرى اآلن اعداد التعديالت الالزمة على القانون اجلنائي وقانون اال                         
وأبلغ اجلبل األسود     .  اجلنائية وكذلك تدابري لالفصاح عن الذمة املالية للموظفني العموميني                 

ورومانيا على التوايل عن انشاء ادارة مكافحة الفساد وجملس تنسيق تنفيذ االستراتيجية الوطنية                 
ابري الالزمة  وأشارت الدولتان كلتامها اىل التنفيذ اجلزئي للتد        .  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ملكافحة الفساد    

وقد ذُكرأن  .  لضمان استقاللية مثل هذه اهليئات وتزويدها مبا يكفي من املوارد البشرية واملالية               
ومن .  ادارة مكافحة الفساد يف اجلبل األسود تعمل مبيزانية حمدودة حتت اشراف وزارة املالية                    

 يف رومانيا   ٢٠٠٧-٢٠٠٥املفترض أن جملس تنسيق تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد           
يتمتع باالستقالل بسبب طبيعته املشتركة بني الوزارات والتزامه بدعوة ممثلني للمنظمات غري                    

) ١:  (وفيما يتعلق بتنفيذ املادة موضع االستعراض     .  احلكومية ووسائل االعالم حلضور اجتماعاته    
 وامنا جمموعة من    أفادت بيالروس بعدم وجود وكالة واحدة مسؤولة عن أنشطة مكافحة الفساد          

اختذت تدابري لتزويد املوظفني        )  ٢٠٠٧  (٢٢٠ومبوجب املرسوم الرئاسي رقم           .  السلطات
املسؤولني عن مكافحة الفساد بالتدريب الكايف وغري ذلك من املوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة                          

ذ ويسمح املرسوم أيضا بنشر التقدم احملرز يف تنفي             .  ٢٠١٠-٢٠٠٧الوطنية ملكافحة الفساد       
وفرت كرواتيا وصفا لوظائف وتشكيل موظفي الس الوطين           )  ٢(اخلطة يف وسائل االعالم؛       

وفرت )  ٣(لرصد تنفيذ الربنامج الوطين للوقاية من الفساد وبرامج التدريب املخصصة هلم؛                      
التفيا بيانا شامال بوظائف مكتب الوقاية من الفساد ومكافحته، واجراءات تعيني مديره،                           

أشارت بولندا اىل أن     )  ٤(ب موظفيه، وكيفية اجراء التحقيقات، وموارده املالية؛           وبرامج تدري 
وزارة الداخلية واالدارة مسؤولة عن تنسيق االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد يف حني أن                      

، هو املسؤول عن التحقيق يف وقائع          ٢٠٠٦املكتب املركزي ملكافحة الفساد، الذي أنشئ يف           
ويعني رئيس املكتب املركزي      .  ة من الفساد واالضطالع بأنشطة ازكاء الوعي          الفساد والوقاي 

  وجيوز لرئيس الوزراء     - قابلة للتجديد مرة واحدة      - سنوات   ٤ملكافحة الفساد يف بولندا ملدة       
فصله بناء على رأي رئيس مجهورية بولندا وامع املعين باخلدمات اخلاصة وجلنة برملانية خمتصة                 

وجرى أيضا توفري معلومات شاملة عن وظائف املكتب واستقالله املايل                  .  اصةباخلدمات اخل  
وفرت سلوفاكيا معلومات بشأن وضع ووظائف            )  ٥(والتشغيلي وبرامج تدريب موظفيه؛          

 وادارة السيطرة على الفساد ومكافحته         ٢٠٠٤وتشكيل مكتب مكافحة الفساد الذي أنشئ           
ووفرت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية     )  ٦(؛  ٢٠٠٧اليت أنشئت مبوجب مرسوم حكومي يف         

السابقة معلومات عن معايري اختيار املوظفني وعن االستقالل املايل للجنة احلكومية املعنية بالوقاية 
ويرد ).  مطلب تبليغ اختياري  (بيد أا مل توفر أمثلة تبين جناح تنفبذ التدابري املبلغة              .  من الفساد 
 .  من جانب ليتوانيا٦ االجيايب للمادة  مثال على التنفيذ٧يف االطار
 ٧ االطار 

 ليتوانيا: مثال لتجربة اجيابية يف انشاء هيئة أو هيئات ملكافحة الفساد
             

 
 

 )٦املادة (هيئة أو هيئات ملكافحة الفساد 

املؤسسة املسؤولة عن مكافحة الفساد هي خدمة التحقيقات اخلاصة اليت ختضع:  ليتوانيا 
ويقرر.   وخدمة التحقيقات اخلاصة كيان قانوين مستقل ماليا           .لسلطة رئيس وبرملان ليتوانيا    

  .رئيس مجهورية ليتوانيا تعيني مديرها أو فصله رهنا مبوافقة الربملان
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 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاربيي)  د(
يذ  من بني األطراف املبلّغة االثين عشر، أبلغت كولومبيا واملكسيك وأوروغواي بالتنف                     -٤٠

وأبلغت شيلي والسلفادور وبريو باالمتثال اجلزئي لتدابري            .  الكامل للمادة موضع االستعراض      
). ٦ من املادة     ٢ و ١الفقرتان  (انشاء سلطات مستقلة ومزودة باملوارد الكافية ملكافحة الفساد            

 اىل  وأشارت األرجنتني وبوليفيا والربازيل و كوستا ريكا و اجلمهورية الدومينيكية وباراغواي               
. انشاء سلطات ملكافحة الفساد ولو أن وضعها يتسق جزئيا   فقط مع متطلبات االتفاقية                             

وقالت األرجنتني  .  وذكرت كل األطراف املبلغة تشريعات ذات صلة أو أوردت اقتباسات منها            
وبوليفيا أن فعالية مثل هذه السلطات ستستفيد من توفري التدريب للموظفني وغري ذلك من                        

وأضافت بوليفيا بأنه بغية ضمان استقاللية هيئة مكافحة الفساد لديها، فقد جرى             .  اليةاملوارد امل 
ووصفت الربازيل تدابري لضمان أستقاللية     .  اعداد تشريعات لالرتقاء باهليئة اىل املستوى الوزاري      

وأبلغت شيلي، يف سياق اشارا اىل االمتثال            .  سلطة مكافحة الفساد لديها وكفاية مواردها         
زئي للمادة موضع االستعراض، بأن عدة سلطات هي املسؤولة عن الوقاية من الفساد                               اجل

وباملثل، ذكرت اجلمهورية الدومينيكية عدة هيئات مكلفة بتنفيذ سيايات مكافحة              .  ومكافحته
الفساد، مبا يف ذلك االدارة الوطنية ملكافحة الفساد، وهي جزء من مكتب املدعي العام، واللجنة         

وتضم اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد، اليت ترصد تنفيذ الربنامج الوطين          .  ملكافحة الفساد الوطنية  
. ملكافحة الفساد، أعضاء من احلكومة والكنيسة الربوتستنتية ودوائر األعمال واتمع املدين                    

وأبلغت السلفادور  .  وتسمي السلطة التنفيذية هؤالء األعضاء، وهم يعملون دون مقابل مادي              
عدة هيئات مسؤولة عن تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، واعتربت أن التدابري التشريعية اليت             عن  

ويعتمد جملس مكافحة . توفر هلا االستقاللية ال تتفق مع متطلبات االتفاقية اال بشكل جزئي فقط     
الفساد يف باراغواي، الذي يتكون من أعضاء من احلكومة واتمع املدين يعملون دون مقابل                     

ووصفت بريو، يف سياق تبليغها       .  ادي، جزئيا  على الدعم املتوافر من خالل التعاون الدويل              م
عن االمتثال اجلزئي للمادة موضع االستعراض، تشكيل ووظائف وكاالت مكافحة الفساد                       

. وتعتمد اهليئة ماليا على وزارة العدل وال يتوافر هلا سوى موارد بشرية ومالية حمدودة                    .  لديها
 . من جانب بريو٦ مثال على التنفيذ االجيايب للمادة ٨االطارويرد يف 
 ٨االطار 

 بريو: مثال لتجربة اجيابية يف انشاء هيئة أو هيئات ملكافحة الفساد
 )٦املادة (هيئة أو هيئات ملكافحة الفساد   

).دلحاليا نائب وزير الع     (الس الوطين ملكافحة الفساد يرأسه ممثل لوزارة العدل               :  بريو 
وزارة التعليم ووزارة اخلارجية وجملس الوزراء والشرطة:  ويضم األعضاء اآلخرون ممثلني من     

ويضم الس.  الوطنية ومؤمتر األساقفة واألديان غري الكاثوليكية ووحدة االستخبارات املالية          
  .أيضا ممثلني اثنني من اتمع املدين
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 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى)  هـ(
تحدة  أفادت األطراف املبلغة االثنا عشر مجيعا، باستثناء النمسا وتركيا و اململكة امل                           -٤١

واعتربت النمسا  .  لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، بالتنفيذ الكامل للمادة موضع االستعراض         
أن املكتب الفدرايل للشؤون الداخلية، وهو أساسا هيئة النفاذ القانون، ميتثل جزئيا   ملتطلبات                   

ع وزارة الداخلية    وأفادت النمسا بأن املكتب، وان كان يتب         ).  ٦ من املادة      ٢الفقرة  (االتفاقية  
الفدرالية، اال أنه ال خيضع ألي تأثري يف ممارسته لوظائفه، مما جيعله مستقال فعليا وان يكن غري                       

واعتربت تركيا أن صالحيات اللجنة الوزارية املخصصة اليت أنشأها . مستقل من الناحية القانونية
وأشارت اململكة املتحدة   .  فاقية متتثل جزئيا   ملتطلبات االت       ٢٠٠٣مارس  /رئيس الوزراء يف آذار   

لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، يف معرض التبليغ بأن اللجنة الوزارية املعنية بالفساد هي                      
املسؤولة عن تنسيق تنفيذ سياسات مكافحة الفساد، اىل عدم اعتماد تدابري حمددة  لتزويد اللجنة          

وأشارت مجيع   ).  ٦ من املادة        ٢لفقرة   ا(مبا يلزم من استقاللية وموارد وموظفني مدربني                  
األطراف األخرى اليت أبلغت باالمتثال اىل أن الوقاية من الفساد ليست مقصورة على سلطة                       

 من  ١الفقرة  (حمددة، ولكن هناك عدد من اهليئات اليت تتحمل مسؤولية متساوية، كل يف جماهلا               
ه السلطات االستقاللية الالزمة واملوارد وتتيح القواعد الدستورية والتشريعية جلميع هذ   ).  ٦املادة  

 من جانب     ٦ مثاالن على التنفيذ االجيايب للمادة              ٨ويرد يف االطار    .  البشرية واملالية الكافية    
 .السويد والواليات املتحدة

 ٩االطار 
 السويد والواليات املتحدة: مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ سياسات مكافحة الفساد

  
 
 
) 

 
 
٣ 

 )٦املادة (هيئة أو هيئات ملكافحة الفساد 

يقوم النظام السويدي على أساس مبدأ أن كل وكالة حكومية مسؤولة عن الوقاية:  السويد 
وتتمتع السلطات االدارية السويدية باالستقاللية، مبا يف ذلك.  من الفساد يف جمال اختصاصها    

وطبقا للدستور، ال جيوز لسلطة عامة، حىت ولو كانت.  الشرطة وسلطة االدعاء السويدية     
تأثري على املوظفني العموميني يف أدائهم للمهام العامة املوكلة اليهم أو على تطبيقالربملان، ال 
 .القانون

ال تشمل جهود الوقاية من الفساد تنفيذ برامج ذات أهداف حمددة فقط،:  الواليات املتحدة  
اتوبالتايل فان اهليئ  .  وامنا أيضا اقامة نظم ادارية معيارية وشفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة             

ويتسم نظام املفتشني العامني داخل وكاالت السلطة.  املعنية على املستوى الفدرايل عديدة       
ورهنا مبوافقة جملس الشيوخ، يعني.  التنفيذية باالستقالل واخلضوع للمساءلة على حد سواء        

وجيوز للرئيس.  الرئيس املفتشني العامني على املستوى الوزاري يف ادارات الوكاالت الكربى            
 .    اقصاء املفتشني العامنيفقط
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 )٩املادة (ملشتريات العمومية وادارة األموال العمومية ا) و(
وترد تفاصيل عن   .   من االتفاقية  ٩ يتضمن الشكل الرابع متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة            -٤٢

 . تنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اموعة األفريقية) أ(
ر و بوركينا فاسو وناميبيا ونيجرييا اىل االمتثال الكامل للمادة موضع                       أشارت اجلزائ    -٤٣

وأبلغت اجلزائر بقانون . االستعراض، يف حني أبلغت مجهورية ترتانيا املتحدة عن االمتثال جزئيا  
وذكرت نيجرييا انشاء مكتب     .  وحددت املؤسسات اخلاضعة له    )  ٢٠٠٦(املشتريات العمومية    

عن فحص وتدقيق     املسؤول  املعروف أيضا باسم مكتب الطرق القانونية،       املشتريات العمومية،    
مجيع مشاريع املشتريات العمومية الفدرالية الكربى، لضمان امتثاهلا ملبادئ االنفتاح والشفافية                  

ووفرت اجلزائر و بوركينا فاسو ونيجرييا معلومات بشأن التدابري          .  والتنافسية وتناسب التكاليف  
) ٩من املادة   )  أ(١الفقرة الفرعية   (ح بنشر املعلومات املتعلقة باملشتريات العمومية       احمللية اليت تسم  

ومعايري )  ٩من املادة    )  ب(١الفقرة الفرعية    (ووضع شروط املشاركة يف املشتريات العمومية           
ونظام االستعراض  )  ٩من املادة   )  ج(١الفقرة الفرعية   (اختاذ القرارات بشأن املشتريات العمومية      

وأفادت بوركينا فاسو بأن فاعلية النظم ). ٩من املادة   )  د(١الفقرة الفرعية   (لي هلذه القرارات    احمل
أدت اىل  )  ٩من املادة   )  د(١الفقرة الفرعية   (احمللية ملراجعة القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية       

اءات مل يكن     أحكام قانونية باعادة منح العقود يف احلاالت اليت تبني فيها أن تقييم العط                              
وأبلغت مجهورية ترتانيا املتحدة عن التنفيذ اجلزئي ألحكام االتفاقية املتعلقة بالتدابري               .  موضوعيا

و الحظت   ).  ٩من املادة     )  هـ(١الفقرة الفرعية     (املتخذة بشأن موظفي املشتريات العمومية           
توفري التدريب   مل ينص على       )  ٢٠٠٤(الدولة ذاا أن القانون الوطين للمشتريات العمومية               

والحظت مجهورية ترتانيا املتحدة أيضا، يف معرض تبليغها عن تدابري             .  املناسب هلؤالء املوظفني  
، انشاء سلطة مراقبة    )٩ من املادة    ٢الفقرة  (تعزيز الشفافية واملساءلة يف ادارة األموال العمومية          

رت نيجرييا، يف معرض       وكمثال على فاعلية التدابري ذات الصلة، أشا             .  املشتريات العمومية  
، اىل  )٩من املادة    )  ج(٢الفقرة الفرعية    (تبليغها عن نظم احملاسبة ومعايري مراجعة احلسابات             

استدعاء وزارات وادارات للمثول أمام اجلمعية الوطنية ومطالتبها بتقدمي  تفسريات ملسائل تتعلق              
نظم نفسها، التقرير السنوي        وذكرت مجهورية ترتانيا املتحدة، يف تبليغها عن ال                  .  بامليزانية

الشكل الرابع
)األطراف المبلغة(٩التنفيذ العالمي للمادة

  
  لم تتوافر
  معلومات

٤%

 نعم
٥٦%

 نعم،
 جزئيا 
٤٠%
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. للمراقب واملراجع العام للحسابات وانشاء وحدة ملراجعة احلسابات يف كل ادارة وزارية                         
وأشارت نتجرييا، يف تبليغها عن االجراءات التصحيحية املتخذة يف حالة عدم االمتثال للتدابري                  

، اىل أن عدة حاالت     )٩ن املادة   م)  هـ(٢الفقرة الفرعية   (احمللية املنفذة للمادة موضع االستعراض      
أحيلت اىل السلطات املعنية ملالحقتها قضائيا وأن عدة مقاولني منعوا من املشاركة يف املشتريات               

 من  ٩ من املادة    ١ مثال على التنفيذ االجيايب للفقرة       ١٠ويرد يف االطار  .  لعدد معني من السنوات   
من )  ب(٢ التنفيذ االجيايب للفقرة الفرعية       مثاالن على  ١١جانب نيجرييا، يف حني يرد يف االطار       

 .املادة  من جانب نيجرييا ومجهورية ترتانيا املتحدة
 ١٠االطار 

 نيجرييا: نظم االشتراء املصممة ملنع الفسادمثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ 
 
 

 ١١االطار 
:  حينها ات يف  مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ تدابري بشأن االبالغ عن االيرادات والنفق                 

 نيجرييا ومجهورية ترتانيا املتحدة 
 

 اموعة اآلسيوية) ب(
ويف سياق االبالغ   .   أبلغت الفلبني واندونيسيا باالمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض          -٤٤

، الحظت   )٩من املادة     )  أ(١الفقرة الفرعية     (عن نظم االشتراء املصممة للوقاية من الفساد               
ويف سياق االبالغ عن التدابري        .  عدد اعالنات املناقصات يف وسائل االعالم         اندونيسيا زيادة    

، )٩من املادة    )  ب(١الفقرة الفرعية    (املعتمدة لوضع شروط املشاركة يف املشتريات العمومية            

 نظم االشتراء املصممة ملنع الفساد
  )٩من املادة ) أ(الفقرة الفرعية ا(

 غرار قانون األونسيترال النموذجي الشتراء السلع على ٢٠٠٧أُعد قانون االشتراء      :  نيجرييا 
 باليني دوالر أمريكي من عقود مبالغ يف٣وجرى توفري حوايل      .  ١٩٩٣واالنشاءات لعام    

 عقدا ممنوحا عقب الكشف عن عدم امتثاهلا للمبادئ التوجيهية٢٣٠ومت الغاء أكثر من   .  قيمها
.نيجرييني ممن فازوا عن جدارة بعقود عمومية         ٣٠٦ورد االعتبار اىل    .  ملكتب الطرق القانونية  

  . كما تنشر جريدة عطاءات نصف شهرية تتضمن فرص العقود يف اال العام

 االبالغ عن االيرادات والنفقات يف حينها
 ) ٩من املادة )  ب(٢الفقرة الفرعية (

لية الفدرالية وبنك نيجريياجيري اعداد تقارير دورية من مكتب امليزانية التابع لوزارة املا: نيجرييا 
  .املركزي

يقدم تقرير وزير املالية عن تقديرات االيرادات والنفقات وتقرير:  مجهورية ترتانيا املتحدة     
  . املراقب واملراجع العام للحسابات بشكل دوري اىل اجلمعية الوطنية
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ذكرت اندونيسيا أن عددا من االدارات احلكومية اعتمدت نظم املناقصات على اخلط، املعروفة               
وأبلغت الدولة نفسها أيضا أن املرسوم الرئاسي بشأن                    .   االلكتروين  أيضا باسم االشتراء     

نظام )  ١:  (، أنشأ ٢٠٠٤، بصيغته املعدلة يف     )٢٠٠٣(املشتريات العمومية من السلع واخلدمات      
؛ )٩من املادة   )  ب(١الفقرة الفرعية   (مراجعة حملية للقرارات املتخذة بشأن املشتريات العمومية          

ويف ). ٩من املادة ) هـ(١الفقرة الفرعية (ملني يف جمال املشتريات العمومية تدابري بشأن العا) ٢(و
سياق االبالغ عن االمتثال اجلزئي للمادة موضع االستعراض، أشارت بنغالديش اىل أن قانون                   

 من أجل معاجلة أوجه القصور يف الئحة املشتريات                   ٢٠٠٦املشتريات العمومية اعتمد يف          
الفقرة (دد القانون شروطا جديدة للمشاركة يف املشتريات العمومية           وحي.  ٢٠٠٣العمومية لعام   

، مبا يف ذلك نشر املناقصات يف صحيفتني يوميتني قوميتني على                  )٩من املادة    )  ب(١الفرعية  
وفيما يتعلق بالتدابري املُنشئة ملعايري اختاذ القرارات        .    األقل واجراءات تقدمي العطاءات على اخلط      

، أنشأ القانون نفسه جلنة تقييم         )٩من املادة    )  ج(١الفقرة الفرعية    (العمومية  بشأن املشتريات    
اال أن التقارير تفيد بأن املالحقات القضائية            .  العطاءات والوحدة التقنية املركزية للمشتريات       

وأبلغ األردن أن األخذ بشروط فعالة        .  املشهورة احلديثة امنا تدل على عدم فاعلية هذه اهليئات           
يتطلب نظاما الكترونيا    )  ٩من املادة    )  ب(١الفقرة الفرعية    (كة يف املشتريات العمومية       للمشار

لتقدمي العطاءات وتدريبا مناسبا للعاملني يف جمال املشتريات، يف حني أكدت قريغيزستان، يف                    
) ٢٠٠٤(سياق االبالغ عن االمتثال للمادة موضع االستعراض، أن قانون املشتريات العمومية                 

. شاركة وسائل االعالم واملنظمات غري احلكومية يف عملية منح العقود العمومية                        يسمح مب  
ووفرت قريغيزستان معلومات عن قانون املشتريات العمومية، معتربة قدرا على ضمان نشر                   
املعلومات وموضوعية معايري اختاذ القرارات بشأن املشتريات العمومية امتثاال جزئيا   لالتفاقية                  

ويعترب القانون كافيا متاما بالنسبة النشاء نظم           ).  ٩من املادة    )  ج(و)  أ(١الفرعيتان  الفقرتان  (
ملراجعة  القرارات املتخذة بشأن املشتريات العمومية والتدابري اخلاصة بالعاملني املسؤولني عن                   

 وأشار األردن، يف سياق     ).  ٩من املادة    )  هـ(و)  د(١الفقرتان الفرعيتان    (املشتريات العمومية    
تبليغه باالمتثال اجلزئي للمادة موضع االستعراض، اىل أن األمر يتطلب اعتماد نظام معياري                       

وأشار األردن أيضا اىل عدم       .  لالشتراء وخطة لتحسني فاعلية العاملني املسؤولني عن االشتراء           
قرة الف(اعتماد تدابري القامة نظام مراجعة حملية للقرارات املتخذة بشأن املشتريات العمومية                        

واعتربت بنغالديش واألردن تدابريمها بشأن العاملني املسؤولني عن         ).  ٩من املادة   )  د(١الفرعية  
١الفقرتان الفرعيتان   (املشتريات العمومية وبشأن اعتماد امليزانية الوطنية امتثاال جزئيا لالتفاقية             

من ( امليزانية السنوية ويف حني أن التشريعات الراهنة تنص على اعداد).   ٩من املادة   )  أ(٢و)  هـ(
. ، اال أن بنغالديش اعتربت أن هناك جماال للتحسني             )يف الربملان (ومناقشتها  )  قبل وزارة املالية   

وعلى نفس املنوال، أشار األردن اىل أن نظام للميزانية موجه حنو النتائج سيعتمد اعتبارا من                         
 امليزانية الوطنية، وأفادت     ووفرت قريغيزستان معلومات عن مدى كفاية تدابري اقرار           .  ٢٠٠٨

. بأن الربملان وافق عليها، وهي معلنة يف املوقع الشبكي لوزارة املالية ومنشورة يف وسائل االعالم              
ووفرت الفلبني معلومات عن التدابري احمللية ذات الصلة الالزمة لتحقيق االمتثال للمادة موضع                   

وأبلغت الفلبني عن اجراءات اعتماد      .    ةاالستعراض، ووفرت عددا غري قليل من األمثلة الداعم         
، مع االحالة اىل األحكام ذات الصلة من              )٩من املادة    )  أ(١الفقرة الفرعية    (امليزانية الوطنية    

 من االتفاقية، أشارت       ٩من املادة     )  د(و)  ج(٢وتطبيقا للفقرتني الفرعيتني       .  ١٩٨٧دستور   
ويف .   وانشاء للجنة املعنية مبراجعة احلسابات      الفلبني اىل األخذ بالنظام احملاسيب احلكومي اجلديد        

حني ذكرت الفلبني أن تدابري اعتمدت لضمان اختاذ اجراءات تصحيحية يف حالة عدم االمتثال                 
، اال أا مل توفر أي أمثلة داعمة على تنفيذ           )٩من املادة   )  هـ(٢الفقرة الفرعية     (٩ألحكام املادة   
 ووصفت بنغالديش وقريغيزستان تدابري حملية لضمان              ).مطلب تبليغ اختياري    (هذه التدابري     

الفقرة الفرعية  (االبالغ عن االيرادات والنفقات يف حينها، واعتربتا هذه التدابري امتثاال لالتفاقية              
ويف تقييم لنظم احملاسبة ومعايري       .  ، يف حني أبلغ األردن باالمتثال اجلزئي          )٩من املادة    )  ب(٢
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، )٩من املادة   )  ج(٢الفقرة الفرعية   (االشرافية ذات الصلة يف البلد      مراجعة احلسابات واألنشطة    
أبلغت بنغالديش باالمتثال وأشار األردن اىل أن األمر يتطلب اعداد التشريعات ذات الصلة يف                   
حني الحظت قريغيزستان أن انشاء هذه النظم جيري حاليا يف اطارمتابعة املرسوم الرئاسي                          

 وأشار األردن وقريغيزستان اىل التنفيذ اجلزئي لنظم ادارة املخاطر          .٢٠٠٦يونيو  /املؤرخ حزيران 
، يف حني أحالت اندونيسيا اىل املرسوم           )٩من املادة    )  د(٢الفقرة الفرعية    (واملراقبة الداخلية    

 ٢٠٠٤، بصيغته املعدلة يف       )٢٠٠٣(الرئاسي بشأن املشتريات العمومية من السلع واخلدمات            
بيد أا مل توفر أي أمثلة داعمة   .  أ نظما الدارة املخاطر واملراقبة الداخلية     ، الذي أنش  )أنظر أعاله (

وفيما يتعلق  بالفقرة     ).  مطلب تبليغ اختياري  (على االستخدام الناجح ملثل هذه النظم والتدابري          
 من االتفاقية، أبلغ األردن بالتنفيذ اجلزئي للتدابري                 ٩ من املادة           ٣والفقرة   )  هـ(٢الفرعية   
يحية يف حالة عدم االمتثال ولتدابري منع تزوير سجالت النفقات العمومية، يف حني مل                      التصح

وفيما يتعلق بنفس النظم والتدابري، مل توفر          .  تبلغ قريغيزستان عن اعتماد تدابري من هذا القبيل          
 ٩ من املادة           ٣وامتثاال الحكام الفقرة       ).  مطلب تبليغ اجباري    (بنغالديش أي معلومات        

ة، أبلغت الفلبني بأن قوانني متنوعة تنص على أن الغش يف مسك الدفاتر والسجالت                    االجباري
ويرد يف االطار    .  احملاسبية جرمية ادارية عقوبتها الفصل من اخلدمة مع احلرمان من كافة املزايا                 

 من جانب الفلبني، يف حني يرد يف            ٩من املادة    )  ب(٢ مثال على التنفيذ االجيايب للفقرة           ١٢
 . من املادة من جانب اندونيسيا٣ مثال على التنفيذ االجيايب للفقرة ١٣االطار

 ١٢االطار 
 الفلبني: مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري بشأن االبالغ عن االيرادات والنفقات يف حينها

 
 
 

 ١٣االطار 
 يااندونيس: تدابري منع تزوير سجالت النفقات احلكوميةمثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ 

 

 
 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(

  أبلغت بيالروس وكرواتيا والتفيا وليتوانيا واجلبل األسود وبولندا وسلوفاكيا ومجهورية                -٤٥
وأشار االحتاد الروسي اىل االمتثال       .  ٩مقدونيا اليوغوسالفية السابقة باالمتثال الكامل للمادة           

الفقرة (لية اليت تكفل التوزيع العام للمعلومات عن اجراءات وعقود االشتراء              اجلزئي للتدابري احمل  
ويف سياق التبليغ عن نظم االشتراء القائمة على الشفافية واملنافسة             ).  ٩من املادة   )  أ(١الفرعية  

 )٩ من املادة ٣الفقرة (تدابري منع تزوير سجالت النفقات احلكومية 
على الوزراء ورؤساء املؤسسات بشأن املالية العامة، يتعني ١/٢٠٠٤طبقا للقانون رقم : اندونيسيا 

اليت تأذن بالنفقات العامة أن يقدموا اىل وزير املالية تقريرا مدعوما بالوثائق الالزمة يف اية كل 
 .سنة مالية

 االبالغ عن االيرادات والنفقات يف حينها
 ) ٩ادة من امل)  ب(٢الفقرة الفرعية (

يتعني على الرئيس أن يقدم اىل الكونغرس تقريرا سنويا عن ميزانية النفقات وموارد:  الفلبني 
 .  التمويل، مبا يف ذلك االيصاالت وغري ذلك من الوثائق الداعمة
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) هـ(و)  د(و)  ج(و)  ب(و)  أ  (١الفقرات الفرعية   (واملعايري املوضوعية الفعالة يف مكافحة الفساد       
، وفرت بيالروس والتفيا وبولندا ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة          )٩ملادة  من ا 

واقتبست بيالروس مقاطع من املرسوم الرئاسي بشأن        .  وصفا تفصيليا للتدابري احمللية ذات الصلة      
تدابري بيد أن املقاطع املقتبسة مل توضح ما اذا كان قد مت اعتماد               ).  ٢٠٠٦(املشتريات العمومية   

تكفل االعالن املسبق عن الدعوة اىل التقدم بعطاءات وشروط املشاركة، أو ما اذا كانت معايري                
اختاذ القرارات بشأن املشتريات العمومية موضوعية وحمددة مسبقا، أو ما اذا كانت هناك نظم                   

 املسؤولني  كذلك مل جير توفري معلومات عن التدابري اخلاصة بالعاملني           .    ملراجعة هذه القرارات   
يف االحتاد   )    ٢٠٠٥(وأنشأ القانون الفدرايل للمشتريات العمومية           .  عن املشتريات العمومية    

الروسي نظاما لالشتراء االلكتروين وبرامج تدريبية للعاملني املسؤولني عن املشتريات العمومية                 
ويف .  مة املالية وتدابري ملنع تعارض املصاحل، ولكنه مل يفرض على مايبدو نظما لالفصاح عن الذ                

حني أفادت سلوفاكيا بتنفيذ نظم اشتراء ممتثلة لالتفاقية، فاا مل توفر أمثلة تدل على فاعلية مثل                 
وأشارت مجيع الدول األطراف املبلغة باستثناء رومانيا اىل           ).  مطلب تبليغ اختياري  (هذه النظم    

الفقرات الفرعية  (مية طبقا لالتفاقية    اعتماد تدابري تعزز الشفافية واملساءلة يف ادرة األموال العمو          
ويف هذا الصدد، أفادت بيالروس بأن امليزانية          ).  ٩من املادة    )  هـ(و)  د(و)  ج(و)  ب(و)  أ  (٢

وينص دستور  .  الوطنية تعد من قبل احلكومة وتقدم اىل الرئيس الذي حييلها بدوره اىل الربملان                  
 أيضا نظرة عامة على التدابري اخلاصة            ووفرت بيالروس .  بيالروس على نشر امليزانية السنوية       

باحملاسبة ومراجعة احلسابات لديها، ولكن دون أن توفر معلومات بشأن نظم ادارة املخاطر                       
والحظ االحتاد الروسي أن امليزانية الوطنية تنشر بانتظام يف وسائل االعالم                  .  واملراقبة الداخلية 

ا اليوغوسالفية السابقة بيانا شامال بالقوانني        ووفرت التفيا وبولندا ومجهورية مقدوني      .  املطبوعة
الفقرتان (اليت تنظم اقرار امليزانية الوطنية والتدابري اليت تكفل التبليغ عن االيرادات والنفقات                        

وأشارت كرواتيا وبولندا اىل أن املسألة ختضع للتنظيم              ).  ٩من املادة    )  ب(و)  أ(٢الفرعيتان  
ود اىل أن التقارير املالية عن االيرادات والنفقات متاحة              وأشار اجلبل األس   .  مبوجب دستورمها 

ويف سياق التبليغ عن مدى مالءمة النظم احملاسبية          .  أيضا شهريا يف املوقع الشبكي لوزارة املالية        
ومعايري مراجعة احلسابات واألنشطة االشرافية ذات الصلة وعن نظم ادارة املخاطر واملراقبة                       

، وفرت التفيا وبولندا وصفا شامال           )٩من املادة     )  د(و)  ج(٢تان   الفقرتان الفرعي  (الداخلية   
وقد وفرت بولندا ورومانيا واجلبل األسود وسلوفاكيا ومجهورية مقدونيا             .  للتدابري ذات الصلة   

ووفرت كرواتيا والتفيا واجلبل األسود        .  اليوغوسالفية السابقة معلومات بشأن هذا املوضوع         
وذكرت ).  مطلب تبليغ اختياري  (تنفيذ الناجح ملثل هذه التدابري       وسلوفاكيا أمثلة داعمة على ال     

 يف حني وصفت التفيا واجلبل األسود وبولندا ومجهورية مقدونيا           -كرواتيا وليتوانيا وسلوفاكيا    
 التدابري التصحيحية املتخذة يف حالة عدم االمتثال لقواعد تعزيز الشفافية           –اليوغوسالفية السابقة   

وبالنسبة للمسألة ذاا،   ).  ٩من املادة   )  هـ(٢الفقرة الفرعية   (رة األموال العمومية    واملساءلة يف ادا  
وأشارت ).  مطلب تبليغ اجباري   (مل توفر بيالروس ورومانيا واالحتاد الروسي أي معلومات                

) مل توفر معلومات بشأن مطلب تبليغ اجباري       (مجيع الدول األطراف  املبلغة باستثناء بيالروس          
ومل ).  ٩ من املادة    ٣الفقرة  ( تدابري احملافظة على سالمة الوثائق احملاسبية ملنع تزويرها            اىل امتثال 

توفر كرواتيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا أمثلة على التنفيذ الناجح ملثل هذه التدابري، أو وفرت                
 ).مطلب تبليغ اختياري(أمثلة خارج املوضوع 
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 ١٤االطار 
كرواتيا واجلبل األسود    :   تنفيذ نظم االشتراء املصممة ملنع الفساد         أمثلة لتجارب اجيابية يف     

 وبولندا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب) د(
  من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أفادت كولومبيا وكوستا ريكا واملكسيك                                 -٤٦

أبلغت شيلي وكولومبيا وكوستا       و.  وأوروغواي باالمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض          
، مع  )٩ من املادة    ١الفقرة  (ريكا واملكسيك وأوروغواي عن تدابري النشاء نظم اشتراء مناسبة            

وأشارت األطراف املبلغة األخرى اىل التنفيذ اجلزئي       .  ذكر التشريعات املناسبة أو اقتباسات منها     
). مطلب تبليغ اجباري   (ي أي معلومات     هلذه التدابري أو عدم التنفيذ، يف حني مل توفر باراغوا              
، أبلغت  )٩من املادة    )  أ(١الفقرة الفرعية    (وفيما يتعلق بنشر املعلومات عن اجراءات االشتراء           

األرجنتني والربازيل وشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا والسلفادور واملكسيك وبريو وباراغواي               
رجنتني بيانا مفصال بالتشريعات والتدابري وبعد أن وفرت األ. عن األخذ بنظام الكتروين لالشتراء

األخرى اليت تضمن نشر املعلومات املتعلقة باجراءات وشروط املشتريات العمومية، أشارت اىل              
وأشارت .  أن اشراك الغرف التجارية واملنظمات غري احلكومية سيحسن من شفافية العملية                    

 يف اطار   ٢٠٠٧اء سيستهل حبلول اية     اجلمهورية الدومينيكية اىل استهالل نظام معياري لالشتر      
ويف معرض التبليغ عن أهداف القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية           .  النظام العام لالدارة املالية   
، وفرت األرجنتني وبريو وصفا        )٩من املادة    )  ج(١الفقرة الفرعية    (ومعايريها احملددة مسبقا      

. مع التأكيد على فائدة وضع خطط عمل لتنفيذها        مفصال للتشريعات احلالية والتدابري األخرى،       
الفقرة الفرعية  (ويف سياق التبليغ عن التدابري اخلاصة بالعاملني املسؤولني عن املشتريات العمومية             

 نظم االشتراء املصممة ملنع الفساد
 ) ٩من املادة )  أ(١الفقرة الفرعية (

ت العمومية، جيب نشر اعالنات املناقصات العمومية يف نشرةطبقا لقانون املشتريا  :  كرواتيا 
. من هذه االعالنات    ٧٤٢٣، كان هناك     ٢٠٠٦ويف  .  املشتريات العمومية باجلريدة الرمسية    

، طُلب من مجيع الكيانات املعنية باملشتريات العمومية أن تسجل نفسها لدى٢٠٠٦ويف  
وقد أنشئت أول قاعدة بيانات جبميع.  مكتب املشتريات العمومية من خالل موقعه الشبكي       

ويتعني على الكيانات  املسجلة أن تقدم تقارير. الكيانات امللتزمة بقانون املشتريات العمومية
 .نترنتسنوية عن أنشطتها عن طريق اال

 يـوفر املـوقع الشـبكي للجنـة مراقبة اجراءات املشتريات العمومية: اجلبـل األسـود 
) www.nabavka.vlada.cg.yu(         اىل تقدمي العطاءات املنشورة معلومات عن الدعوات 

 .واختيار العطاءات املميزة اقتصاديا والقرارات اخلاصة بالغاء العطاءات العمومية
رياتينشر مكتب املشتريات العمومية معلومات عن التطبيق السليم لقانون املشت                 :  بولندا 

السداء املشورة القانونية بشأن أجراءات ولدى املكتب خط هاتف للمعلومات      .  العمومية
االشتراء، كما يصدر املكتب مبادئ توجيهية وحيتفظ مبوقع شبكي ينشر فيه الفتاوى
وقرارات احملاكم وجلان التحكيم وتقارير عن التحقق من االمتثال الجراءات املشتريات

  .العمومية
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أشارت األرجنتني اىل أن اقرارات الذمة املالية واالقرارات بشأن                )  ١):  (٩من املادة     )  هـ(١
وظفني العموميني من خالل نظام خمصص قائم على                 الوظائف السابقة مطلوبة من مجيع امل            

وقد أقرت األرجنتني بأن هذه البيانات متاحة جزئيا   للجمهور، وأعربت عن                         .  احلاسوب
أشارت الربازيل اىل االمتثال      )  ٢(احلاجة اىل املزيد من التشريعات والتدريب يف هذا الصدد؛                

ظفني العموميني املسؤولني عن اختاذ         اجلزئي باقرارها بأنه على الرغم من حظر مشاركة املو                 
القرارات بشأن املشتريات يف التقدم بعطاءات اال أنه ال يتعني عليهم توفري اقرارات بعدم                               

ذكرت السلفادور بأنه جيري النظر يف تنفيذ برنامج تدرييب للعاملني املسؤولني عن ) ٣(املصلحة؛ 
لكونغرس مناقشة مشروع قانون لتنفيذ        أبلغت بريو بأنه جيري يف ا         )  ٤(املشتريات العمومية؛    

أبلغت بوليفيا  )  ٥(تدريب اجباري للعاملني املسؤولني عن املشتريات العمومية قبل توظيفهم؛               
وأفادت سبعة من األطراف املبلغة     .  واجلمهورية الدومينيكية بعدم تنفيذ املادة موضع االستعراض       

الفقرة (لشفافية واملساءلة يف ادارة األموال العامة االثين عشر باعتماد تدابري وفقا لالتفاقية لتعزيز ا       
وأبلغت األرجنتني وبوليفيا والربازيل واجلمهورية الدومينيكية وباراغواي عن           ).  ٩ من املادة     ٢

ويف معرض التبليغ عن االمتثال للمادة موضع االستعراض، مل              .التنفيذ اجلزئي ملثل هذه التدابري       
وقد أشارت  ).  مطلب تبليغ اجباري   (قرار امليزانية الوطنية     توفر شيلي معلومات عن اجراءات ا       

وأبلغت .  كل األطراف املبلغة اىل تشريعات ذات صلة أو اقتبست منها أو أرفقتها بتقريرها                       
األرجنتني عن االمتثال الكامل للتدابري املتعلقة باقرار امليزانية الوطنية واالبالغ عن االيرادات                      

الفقرات الفرعية  (اسبة ومراجعة احلسابات واالشراف ذات الصلة         والنفقات يف حينها ونظم احمل     
، مع االشارة اىل الوصالت الشبكية بالتشريعات       )، على التوايل  ٩من املادة   )  ج  (و)  ب(و)  أ  (٢

اال أن األرجنتني أشارت اىل التنفيذ اجلزئي لنظام االدارة الفعالة للمخاطر واملراقبة               .  ذات الصلة 
ت التصحيحية يف حالة عدم االمتثال للتدابري املتخذة وفقا للمادة موضع                      الداخلية واالجراءا  

وأبلغت بوليفيا والربازيل واجلمهورية    ).  ٩من املادة   )  هـ(و)  د(٢الفقرتان الفرعيتان   (االستعراض  
الدومينيكية وباراغواي عن االمتثال لسائر التدابري اليت تنص علها املادة موضع االستعراض، كما              

من املادة  )  د(٢الفقرة الفرعية   ( التنفيذ اجلزئي لنظم ادارة املخاطر أو املراقبة الداخلية           أشارت اىل 
وأبلغت باراغواي عن االضطالع حاليا باجراءات      ).  اجلمهورية الدومينيكية (أو عدم تنفيذها    )  ٩

، قام ٢٠٠٦ لعام   ٧وأفادت شيلي بأنه بناء على التوجيه الرئاسي رقم         .  للوفاء مبتطلبات االتفاقية  
الس العام للمراجعة الداخلية للحسابات باعداد منهجية النشاء نظم الدارة املخاطر ستدخل                 

مل تقدم معلومات    (وأشارت مجيع األطراف املبلغة باستثناء شيلي          .  ٢٠٠٨مرحلة التشغيل يف     
 من  ٣ة  الفقر(اىل اعتماد تدابري ملنع تزوير سجالت النفقات العامة          )  بشأن مطلب تبليغ اجباري   

ويف حني أبلغت بوليفيا وكوستا ريكا واجلمهورية الدومينيكية واملكسيك بأن مثة                   ).  ٩املادة  
عقوبات مقررة يف حالة تزوير السجالت احملسبية، فقد وفرت املكسيك فقط معلومات عن هذه              

 ).مطلب تبليغ اختياري(ومل تقدم أي من األطراف املبلغة أمثلة لتوثيق بياناتاها . العقوبات
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 ١٥االطار 
 األرجنتني وكولومبيا وبريو: أمثلة لتجارب اجيابية يف تنفيذ نظم االشتراء املصممة ملنع الفساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٦االطار 
: مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ نظم املراجع الداخلية للقرارات اخلاصة باملشتريات العمومية                 

 شيلي
 
 
 

              
 

 ١٧االطار 
 الربازيل: تجربة اجيابية يف تنفيذ اجراءات اعتماد امليزانية الوطنيةمثال ل

 
 
  

 
 
 
 
 

 نظم االشتراء املصممة ملنع الفساد
 ) ٩من املادة )  أ(١الفقرة الفرعية (

يتعني نشر الدعوة اىل تقدمي عطاءات يف اجلريدة الرمسية واملوقع  الشبكي ملكتب:  األرجنتني 
 ماليني بيزو يتعني نشر الدعوة يف٥اءات عن    واذا زادت قيمة العط    .  املشتريات العمومية 

 .ويتعني أيضا ارسال الدعوة اىل اجلمعيات املهنية ذات الصلة. أكثر اجلرائد اخلاصة توزيعا
 كيانا عاما معلومات عن عمليات االشتراء اجلارية من١٢٥٣حىت تارخيه، نشر    :  كولومبيا 

٤٨٥٤ومت نشر     ).  co.gov.contratos.www(خالل املنفذ االلكتروين لالشتراء املركزي           
 .٢٠٠٧أغسطس / يناير اىل آب/دعوة اىل تقدمي عطاءات يف الفترة من كانون الثاين

يتعني تنفيذ مجيع عمليات االشتراء من خالل النظام)  ٢٠٠١(لقانون االشتراء     طبقا  :بريو 
 من العقود٪٨٢وحىت تارخيه، منحت نسبة        ).  pe.gob.seace.www(الوطين املعيــــــاري    

     .العمومية من خالل هذا النظام

 )٩من املادة ) د(١الفقرة الفرعية (ملراجع الداخلية للقرارات اخلاصة باملشتريات العمومية نظم ا
حمكمــة املــشتريات العمومــية هيــئة مــستقلة حتكــم يف الطعــون علــى القــرارات اخلاصــة   : شــيلي 

 و٢٠٠٦ قضية يف ١٠٠ و٢٠٠٥ قضية يف   ٤٥وقد حكمت احملكمة يف     . بعملـيات االشـتراء   
 .وميكن الطعن يف قرارات احملكمة أمام حمكمة النقض. ٢٠٠٧ول من  قضية يف النصف األ٤٧

 اجراءات اعتماد امليزانية الوطنية
 ) ٩من املادة )  أ(٢الفقرة الفرعية (

نني بشأن اخلطة الرباعية السنوات       ينص الدستور الفدرايل على ضرورة اعتماد قوا         :  الربازيل 
وال جيوز تنفيذ استثمارات تتجاوز السنة . واملبادئ التوجيهية اخلاصة بامليزانية وامليزانية السنوية

ويهدف قانون املبادئ التوجيهية    .  املالية ما مل تكن مدرجة مسبقا يف اخلطة الرباعية السنوات           
نون امليزانية السنوية من ناحية واالرشادات والغايات        اىل حتقيق التزامن بني قا      اخلاصة بامليزانية 

 . واألهداف احملددة يف اخلطة الرباعية السنوات
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 ١٨االطار 
الربازيل :  تدابري لالبالغ عن االيرادات والنفقات يف حينها        مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ        

 وكولومبيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى)  هـ(
طراف املبلغة االثين عشر، اعتربت كندا وفنلندا وفرنسا وهولندا والربتغال                   من بني األ       -٤٧

والسويد الواليات املتحدة األمريكية أن تدابريها بشأن املشتريات العمومية وادارة األموال العامة             
وأبلغت النمسا والنرويج واململكة املتحدة لربيطانيا              .  متتثل متاما للمادة موضع االستعراض          

 ومل توفر أسبانيا وتركيا   .  وآيرلندا الشمالية باالمتثال اجلزئي للمادة موضع االستعراض       العظمى  

وذكرت مجيع األطراف املبلغة  التدابري املتعلقة ). مطلب تبليغ اجباري(معلومات عن تنفيذ املادة     
تعلقة نشر املعلومات امل  ):  كندا(أو وفرت معلومات عنها      )  السويد(مبا يلي أو أرفقتها بتقريريها       
؛ شروط املشاركة يف املشتريات      )٩من املادة   )  أ(١الفقرة الفرعية   (باجراءات وعقود املشتريات    

؛ معايري اختاذ القرارات اخلاصة باملشتريات العمومية )٩من املادة ) ب(١الفقرة الفرعية (العمومية 
اصة باملشتريات   ؛ نظم املراجعة الداخلية للقرارات اخل            )٩من املادة      )  ج(١الفقرة الفرعية      (

وأبلغت كندا وفرنسا وهولندا والنرويج والواليات      ).  ٩من املادة   )  د(١الفقرة الفرعية   (العمومية  
املتحدة األمريكية عن زيادة استخدام نظم االشتراء على اخلط لالعالن عن الدعوة اىل تقدمي                       

ء النمسا والنرويج   وأفادت مجيع األطراف املبلغة باستثنا     .    عطاءات وما يتصل بذلك من شروط      
باعتماد تدابري تتعلق بالعاملني )  تنفيذ جزئي (واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       

ويف نفس السياق،     ).  ٩من املادة     )  هـ(١الفقرة الفرعية     (املسؤولني عن املشتريات العمومية         
اخلاصة  باملشتريات الفدرالية الذي أشارت الواليات املتحدة األمريكية اىل برنامج اعتماد العقود       

أقره مكتب سياسة املشتريات الفدرالية وجملس كبار املسؤولني عن املشتريات الفدرالية يف                         
ويذكر أن هدف برنامج االعتماد يف الواليات املتحدة                    .  ٢٠٠٥ديسمرب   /  كانون األول  

املني املسؤولني عن املشتريات    األمريكية هو توحيد التعليم والتدريب واخلربة املطلوبة بالنسبة للع         

 تدابري لالبالغ عن االيرادات والنفقات يف حينها
 ) ٩من املادة )  ب(٢الفقرة الفرعية (

رير موجز عن تنفيذ امليزانية يفينص الدستور الفدرايل على ضرورة نشر تق          :  الربازيل 
 . غضون ثالثني يوما من انتهاء كل فترة زمنية مدا شهران

يتعني على مجيع الكيانات العامة أن تقدم تقريرا عن ايراداا ونفقتها اىل:  كولومبيا 
١٠٤قدمت (مكتب املراجع العام للحسابات، الذي حيق له أن يطلب خططا تصحيحية 

وتدرج).  ٢٠٠٦أكتوبر  /مارس اىل تشرين األول    /فترة من آذار   خطط تصحيحية يف ال    
، حيث تتاح أيضا)co.gov.sigob.www(تقارير االيرادات والنفقات يف قاعدة بيانات          

وتتصل قاعدة البيانات أيضا بنظام املعلومات.  معلومات عن تنفيذ خطة التنمية الوطنية      
 .ية املتكامل التابع لوزارة املاليةاملال
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وأفادت فنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى              .  العمومية
وآيرلندا الشمالية بأن االمتثال للمادة موضع االستعراض ينبع من ادماج التوجيهني الصادرين عن 

وعلى سبيل التبليغ مبزيد من           .  ين احمللي   يف النظام القانو       ١٠االحتاد األورويب بشأن االشتراء       
ذكرت كندا قواعد السلوك بشأن االشتراء اليت اعتمدت مببادرة من وزير                      )  ١:  (االسهاب

أشارت هولندا اىل قانون االدارة العامة        )  ٢(، و ٢٠٠٧األشغال العامة واخلدمات احلكومية يف        
، )٩من املادة   )  أ(٢الفقرة الفرعية   (لوطنية  وفيما يتعلق باعتماد امليزانية ا    ).  االستيثاق من األمانة  (

النمسا وكندا وفنلندا وفرنسا وهولندا والواليات املتحدة                 (أكدت أغلب األطراف املبلغة            
وأشارت مجيع  .  أن املسألة ختضع لدساتريها وما يترتب عليها من قوانني ولوائح                 )  األمريكية

عيات التشريعية، عقب تقدميها من ِقبل وزير          األطراف املبلغة اىل أن امليزانية ختضع ملوافقة اجلم           
أو من خالل اجراءات متسقة تشمل          )  الواليات املتحدة األمريكية    (أو الرئيس     )  كندا(املالية   

والحظت فرنسا والواليات املتحدة األمريكية أن ميزانيتيهما        .  فروعا خمتلفة من السلطة التنفيذية     
وعلى وجه اخلصوص، يتاح       .  فافية واملساءلة  الوطنيتني تنشران، وذلك توخيا ملزيد من الش              

للجمهور األمريكي من خالل االنترنت االطالع على مقترحات الرئيس بشأن امليزانية                               
وتتضمن امليزانية الوطنية أيضا االجتاهات      .  واملخصصات وقوانني التفويض اليت يقرها الكونغرس      

تعلقة بامليزانية املستقبلية يف السياق         التارخيية لالنفاق ملساعدة القارئ على اعداد الطلبات امل               
واعتربت مجيع   .  ووفرت الربتغال معلومات ال صلة هلا باملادة موضع االستعراض                 .  الصحيح

) التنفيذ اجلزئي  (األطراف املبلغة باستثناء اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                   
أن تدابريها بشأن التبليغ عن االيرادات       )  يمل توفر معلومات بشأن مطلب تبليغ اجبار        (وفنلندا  

ووفرت كندا وفرنسا    .  تتسق متاما مع االتفاقية    )  ٩من املادة    )  ب(٢الفقرة الفرعية    (والنفقات  
وأفادت .  وهولندا والنرويج والسويد والواليات املتحدة األمريكية معلومات عن هذه التدابري                 

ت تقدم سنويا اىل الربملان وتنشر، يف حني تنشر          فرنسا بأن النفقات احلكومية وتقديرات االيرادا      
وباملثل، أبلغت الواليات املتحدة         .  تقارير مرحلية عن تنفيذ امليزانية شهريا عرب االنترنت                   

األمريكية بأنه، طبقا لدستورها، تنشر بيانات منتظمة وحسابات االيرادات والنفقات بشأن                     
معلومات بشأن نظامها الضرييب، ولكنها مل توفر       ووفرت الربتغال   .  األموال العامة بصورة دورية   

واعتربت مجيع األطراف املبلغة باستثناء اململكة      .  معلومات تتعلق بتنفيذ املادة موضع االستعراض      
التنفيذ اجلزئي، دون توفري معلومات أخرى بالنسبة        (املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       

اصة باحملاسبة ومراجعة احلسابات واملراقبة ذات الصلة متتثل          أن نظمها اخل  )  ملطلب تبليغ اجباري  
وقد وفر عدد كبري من األطراف املبلغة           ).  ٩من املادة    )  ج(٢الفقرة الفرعية    (متاما لالتفاقية       

ويف حني أفادت مجيع األطراف املبلغة باعتماد تدابري تنشئ نظما                   .  وصفا شامال هلذه النظم      
ووفرت معلومات مفصلة    )  ٩من املادة    )  د(٢الفقرة الفرعية    (داخلية  الدارة املخاطر واملراقبة ال    

عنها، مل تذكر اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية التدابري اليت أبلغت عن                             
                                                 

ــؤرخ   EC/2004/17 التوجــيه  10 ــربملان األورويب والــس األورويب امل ــصادر عــن ال ــذي ٢٠٠٤مــارس /  آذار٣١ ال  ال
اجلـريدة الـرمسية لالحتاد   (ينـسق اجـراءات االشـتراء للكـيانات العاملـة يف قطاعـات املـياه والطاقـة والـنقل والـربيد                   

ديسمرب /  كانون األول٣،  L.358املصدر نفسه، (وبة بصيغته املص) ٢٠٠٤أبريل /  نيسان٣٠، L 134األورويب، 
ــيه )  ٢٠٠٤ مـــارس  /  آذار٣١ الـــصادر عـــن الـــربملان األورويب والـــس األورويب املـــؤرخ  EC/2004/18والتوجـ
 الــذي ينــسق اجــراءات مــنح عقــود األشــغال العامــة وعقــود االمــدادات العامــة وعقــود اخلــدمات العامــة  ٢٠٠٤

/  تشرين الثاين٢٦  ، L 351املصدر نفسه، (بصيغته املصوبة ) ٢٠٠٤أبريل /  نيسان٣٠، L 134املـصدر نفسه،  (
 ). ٢٠٠٤نوفمرب 
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ووفرت مجيع األطراف املبلغة معلومات بشأن أنواع                   ).  مطلب تبليغ اجباري      (اعتمادها    
حالة عدم االمتثال للتدابري احمللية الرامية اىل تعزيز الشفافية               االجراءات التصحيحية املتخذة يف        
وأبلغت اململكة املتحدة     ).٩من املادة    )  هـ(٢الفقرة الفرعية    (واملساءلة يف ادارة األموال العامة        

لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية باالمتثال اجلزئي هلذه املادة ومل توفر معلومات اضافية                            
ومت توفري بيان بالعقوبات التأديبية واملدنية واجلنائية من ِقبل السواد                   ).  جباريمطلب تبليغ ا    (

األعظم من األطراف املبلغة اليت أفادت باعتماد تدابري لصيانة سالمة الوثائق احملاسبية ومنع                          
وأبلغت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية           ).  ٩ من املادة      ٣الفقرة  (تزويرها  

 ).مطلب تبليغ اجباري(اعتماد مثل هذه التدابري، ولكنها مل تذكرها ب

 ١٩االطار 
 كندا والواليات املتحدة : نظم االشتراء املصممة ملنع الفسادمثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ٢٠االطار 
كندا :  موميةمثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ نظم مراجعة القرارت اخلاصة باملشتريات الع                 

 وفنلندا
 
  
 

  نظم االشتراء املصممة ملنع الفساد 

 )٩من املادة ) أ(١الفقرة الفرعية (
ومينح.   من املشتريات احلكومية من خالل طرح املناقصات الكترونيا           ٪٧١جتري نسبة   :  كندا 

٨٠عقودا تتراوح قيمتها بني     )  com.merx.www(النظام احلكومي لطرح املناقصات الكترونيا       
 . باملئة من املبالغ املنفقة على املشتريات سنويا٩٠و
هو نقطة)  FedBizOpps  )gov.fedbizopps.wwwاملوقع الشبكي املسمى      :  الواليات املتحدة  

٢٥٠٠٠تريات احلكومة الفدرالية اليت تتجاوز قيمتها          النفاذ احلكومية الوحيدة اىل فرص مش        
وميكن للجهات احلكومية الراغبة يف الشراء أن تعلن عن فرص عقد الصفقات بنشرها.  دوالر

ومن خالل هذا املنفذ، ميكن للباعة التجاريني الذين يلتمسون.  املعلومات مباشرة عرب االنترنت   
فرص اليت يوفرها اتمع الفدرايل بأسره وأن يرصدوهاأسواقا فدرالية ملنتجام أن يستقصوا ال      

  .وأن يسترجعوها

 نظم مراجعة القرارت اخلاصة باملشتريات العمومية

  )٩من املادة ) د(١الفقرة الفرعية (
٣٣٠ يف السنوات اخلمس األخرية، تلقت احملكمة التجارية الدولية الكندية                         :كندا 

 . نها من موردين كنديني باملئة م٩٥شكوى بشأن املشتريات، 
ميكن لألطراف اليت شاركت يف عطاءات عمومية ومل حيالفها احلظ أو األطراف:  فنلندا 

اليت كان ميكنها املشاركة أن تتقدم بطعن أمام حمكمة السوق، اليت حيق هلا وقف العطاء
وجيوز حملكمة السوق أن تنظر يف طعون مقدمة على أساس.  اىل حني البت يف األمر      

  . )٩من املادة)هـ(١الفقرة الفرعية(ارض املصاحلتع
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 )الفصل الثالث من االتفاقية(التجرمي وانفاذ القانون  -باء
 )١٥املادة (رشو املوظفني العموميني الوطنيني    )١(

وترد تفاصيل  .   من االتفاقية  ١٥ يتضمن الشكل اخلامس متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة            -٤٨
 . ات التالية من القسم احلايلعن تنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اموعة األفريقية)  أ(
 ذكرت األطراف املبلغة اخلمسة مجيعا تدابري تشريعية متتثل لالتفاقية بشأن جترمي الرشو                      -٤٩

). ١٥من املادة      )  ب(و)  أ(الفقرتان   (املباشر وغري املباشر للموظفني العموميني الوطنيني                 
عضاء املهن الطبية خيضعون أيضا للقواعد اليت حتكم رشو املوظفني           والحظت بوركينا فاسو أن أ    

 .العموميني الوطنيني
 ٢١ االطار 

 نيجرييا : مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق  برشو املوظفني العموميني الوطنيني
 
 

 

 اموعة اآلسيوية)  ب(
لكامل للمادة موضع االستعراض، يف         أبلغت اندونيسيا واألردن والفلبني عن االمتثال ا             -٥٠

وأفادت بنغالديش بأن قانوا اجلنائي      .  حني أبلغت بنغالديش وقريغيزستان عن االمتثال اجلزئي        
 ال يتسق متاما مع االتفاقية بشأن جترمي الرشو املباشر للموظفني العموميني الوطنيني                          ١٨٦٠

" املوظف العمومي "ثال اجلزئي لتعريف     ويف سياق التبليغ عن االمت       ).١٥من املادة    )  أ(الفقرة  (
الوارد يف االتفاقية، أفادت قريغيزستان بأن الوكالة الوطنية ملكافحة الفساد تعكف على تعديل                  

 )١٥املادة (رشو املوظفني العموميني الوطنيني 
مالحقة.  ؤولنياملالحقة القضائية الناجحة واالدانة لوزراء وغريهم من كبار املس              :  نيجرييا 

قضائية راهنة لرئيس جملس الشيوخ بسبب طلبه رشوة وقبوهلا من وزير التعليم مقابل املوافقة
وقد عزل رئيس جملس الشيوخ من منصبه، يف حني فقد.  على ميزانية وزارة التعليم الفدرالية    

  .  وزير التعليم وظيفته ولو أنه تعاون متاما مع التحقيقات

 

 

نعم
٨٢%

نعم،
   جزئيا 

١٨%

 الشكل الخامس
 )األطراف المبلغة(١٥التنفيذ العالمي للمادة 
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ووفرت اقتباسات من التعديالت املقترحة        .  مواد القانون اجلنائي ذات الصلة لضمان االتساق          
ري جترمي الرشو املباشر وغري املباشر             ويف سبيل دعم امتثال تداب          .  تتفق بالفعل مع االتفاقية       

للموظفني العموميني الوطنيني  املبلغ عنه، وفرت اندونيسيا عدة أمثلة ملالحقة مسؤوليني رفيعي                
 ).مطلب تبليغ اختياري(ولكن مل جير توفري أي معلومات عن االدانات . املستوى قضائيا

 جمموعة أوروبا الشرقية) ج (
يا والتفيا وليتوانيا واجلبل األسود وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا              أبلغت بيالروس وكروات      -٥١

ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عن تنفيذ تدابري لتجرمي الرشو املباشر وغري املباشر                        
أو مقتبسة  )  كرواتيا(للموظفني العموميني الوطنيني، ذاكرة املواد ذات الصلة من قانوا اجلنائي              

والحظت بيالروس أن االتساق مع االتفاقية يتحقق بفضل        ).  اف املبلغة األخرى  مجيع األطر (منه  
 بغية توفري التعديالت الالزمة على القانون              ٢٠٠٧اعتماد قانون شامل ملكافحة الفساد يف              

وأبلغ االحتاد الروسي عن االمتثال اجلزئي لالتفاقية اليت جترم الرشو املباشر للموظفني                  .  اجلنائي
والواقع أنه يف حني جيرم القانون اجلنائي يف االحتاد              ).  ١٥من املادة    )  أ  (٢لفقرة  ا(العموميني  

يف "  املوظفني العموميني  "، فان عدم وجود تعريف لعبارة             "للموظفني"الروسي الرشو املباشر       
. النظام احمللي جيعل نطاق تطبيق القانون اجلنائي الروسي أضيق من املنصوص عليه يف االتفاقية                    

رواتيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا أمثلة حديثة لتطبيق التدابري احمللية ذات الصلة                       ووفرت ك  
وعلى النقيض من ذلك،    .  بنجاح، مبا يف ذلك أمثلة من قانون الدعاوى يف حالة بولندا ورومانيا             

مل توفر التفيا وليتوانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أمثلة تدعم ما أبلغت به من                        
وأفاد اجلبل األسود بأن عدم القدرة على توفري هذه األمثلة               ).  مطلب تبليغ اختياري   (المتثال  ا

املسؤول عن مجع وحتليل ) ٢٠٠٧(يرجع اىل حداثة عهد انشاء املكتب االداري للمحكمة العليا         
 .املعلومات املتعلقة باملالحقات القضائية واالدانات

 ٢٢االطار 
 الرشو املباشر وغري املباشر للموظفني العموميني        يذ تدابري تتعلق ب     مثال لتجربة اجيابية يف تنف      

 رومانيا: الوطنيني
 
 
 
  
 
 
 
 

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب)  د(
  أفادت مجيع األطراف املبلغة االثين عشر، باستثناء األرجنتني وبريو، عن االمتثال الكامل                    -٥٢

بوليفيا واملكسيك وباراغواي      (شريعات ذات الصلة         للمادة موضع االستعراض، مع ذكر الت             
أو ارفاقها  )  الربازيل وشيلي وكوستا ريكا واجلمهورية الدومينيكية     (أو االقتباس منها    )  وأوروغواي

ووفرت ستة من األطراف املبلغة أمثلة على التطبيق ا لناجح ملثل            ).  كولومبيا والسلفادور (بتقريرها  

 رشو املباشر وغري املباشر للموظفني العموميني الوطنينيال
 )١٥من املادة ) ب(و) أ(الفقرتان  (

، وجهت االدارة الوطنية٢٠٠٧ والنصف األول من عام       ٢٠٠٦خالل عام   :  رومانيا 
١٤٣ شخصا لعرضهم رشوة على موظفني عموميني و        ٣١ملكافحة الفساد االام اىل      

وخالل نفس الفترة،.   موظفا عموميا   ٥٧قد أدين    و.  موظفا عموميا لقبوهلم رشوة     
١٢٥ لعرضهم وقبوهلم رشوة، أدين منهم         ٣٣٧وجه مكتب املدعي العام االام اىل         

 .شخصا
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شيلي وكوستا ريكا والسلفادور         (ثلة من قانون الدعاوى            هذه التشريعات، مبا يف ذلك أم             
ويف سياق االبالغ عن االمتثال اجلزئي، أفادت األرجنتني بأنه جيري                 ).  وباراغواي وأوروغواي 

حبيث "  متلقي املزية غري املستحقة     "النظر يف ادخال تعديالت تشريعية من أجل توسيع مفهوم                  
ويف سياق االبالغ   .  ام أو وظائف موظف عمومي     يشمل األشخاص أو الكيانات ذات الصلة مبه        

عن االمتثال اجلزئي، أرفقت بريو بتقريرها حتليال للمواد ذات الصلة من قانوا اجلنائي، وخلصت                
 ".غري مباشر"اىل ضرورة مراجعتها كيما تشمل حالة عرض أو التماس مزية غري مستحقة بشكل 

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى)  هـ(
 من بني األطراف املبلغة االثين عشر، ذكرت النمسا وكندا وفرنسا وتركيا املواد ذات الصلة                -٥٣

من قانوا اجلنائي اليت جترم الرشو املباشر وغري املباشر للموظفني العموميني الوطنيني متاشيا مع                      
 النمسا أن    واعتربت.  االتفاقية، يف حني أقتبست مجيع األطراف املبلغة األخرى من هذه املواد                   

التدابري ذات الصلة اليت اختذا تدل على االمتثال اجلزئي ألحكام االتفاقية ولكنها مل تفد بأكثر من       
ويف حني ذكرت تركيا التشريعات ذات الصلة، اال أا مل تتناول              ).  مطلب تبليغ اختياري  (ذلك  

 ).مطلب تبليغ اجباري(مدى قدرا على الوفاء باملتطلبات احملددة للمادة موضع االستعراض 
الرشو املباشر وغري املباشر         أمثلة لتجارب اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق ب                  :  ٢٣االطار   

 فنلندا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة: للموظفني العموميني الوطنيني
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 الرشو املباشر وغري املباشر للموظفني العموميني الوطنيني
 )١٥من املادة ) ب(و) أ(الفقرتان  (

اليت صدرت بشأن حاالت الرشو املباشر، مشلت األحكام    ٢٠٠٥ و ١٩٩٦فيما بني   :  فنلندا 
 حاالت رشو يف٦ جرائم رشو خطر، حالة رشو انتخايب،              ٣ جرمية رشو تقليدي،         ٧٨

 حاالت رشو يف٤ جرمية و  ٥٦العالقات التجارية، يف حني مشلت حاالت الرشو غري املباشر           
 .  العالقات التجارية

.٢٠٠٥ يف    ٤٧ و ٢٠٠٤ يف    ٥٩ و ٢٠٠٣ يف    ٨٦:  ادانات نتيجة الرشو املباشر      :  فرنسا 
 ٢٠٠٥ يف ٥٥ و٢٠٠٤ يف ٤٢ و٢٠٠٣ يف ٣٨: ادانات نتيجة الرشو غري املباشر

 يف٤ و٢٠٠٣ يف ٧ و٢٠٠٢ يف ٢٠ و٢٠٠١ يف ١٢: ادانات نتيجة الرشو: اململكة املتحدة 
أدانة مسؤول يف وزارة الدفاع، هو مايكل هيل، لقبوله رشوة بلغت.  ٢٠٠٥ يف   ٢ و ٢٠٠٤
 . جنيه استرليين٢١٧٠٠٠امجاال 
٥٧٤٩اام   :  ٢٠٠٠-١٩٩٦ مقارنة بالفترة        ٢٠٠٥-٢٠٠١الفترة   :  الواليات املتحدة   

وأقر عضو الكونغرس السابق).  ٪١ر٥(+ ادانة   ٤٨٤٦،  )٪٧ر٥(+شخصا جبرائم فساد عام     
٨ باكثر من     ٢٠٠٦مارس  /راندل كاننغهام بأنه مذنب يف قضية رشو وحكم عليه يف آذار              

 وهو ال٢٠٠٧يونيو  /  ضو الكونغرس وليام جيفرسون يف حزيران       وأدين ع .  سنوات سجن 
يزال ميارس واليته النيابية عقب اامه بالرشو واالبتزاز واالحتيال والتآمر وانتهاك قانون

وأقر املساعد التشريعي السابق جليفرسون بأنه مذنب يف قضية.  املمارسات الفاسدة األجنبية  
وأدين حاكما واليتني سابقان يف. يو بثماين سنوات سجن  ما/تآمر ورشو وحكم عليه يف أيار     

وجتري حاليا حتقيقات واسعة النطاق يف أنشطة جاك أبراموف ممثل املصاحل.  جرائم رشو 
 ادانة١١وحىت تارخيه، متخضت التحقيقات عن          .  اخلاصة املشهور يف واشنطون العاصمة       

بق لوزير الداخلية وادانة مسؤول سابقمرتبطة بالرشو، مبا فيها اقرار بالذنب من النائب السا         
 .  يف ادارة اخلدمات العامة للواليات املتحدة
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 )١٦املادة (الدولية العمومية رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات ) ٢ (
وترد تفاصيل  .   من االتفاقية  ١٦ يتضمن الشكل السادس متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة            -٥٤

 . عن تنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايل
 اموعة األفريقية) أ(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
انيا املتحدة اىل االمتثال الكامل للمادة موضع                أشارت اجلزائر وناميبيا ومجهورية ترت            -٥٥

وأشارت بوركينا فاسو اىل عدم امتثاهلا للحكم االجباري املتضمن يف املادة موضع             .  االستعراض
االستعراض بشأن جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية            

اا بأن جترمي الرشو غري املباشر هلؤالء املوظفني            وأضافت الدول ذ   ).  ١٦ من املادة      ١الفقرة  (
ويف نيجرييا ال يعترب     .  صار تلقائيا جرمية حملية نتيجة تصديق االتفاقية        )  ١٦ من املادة     ٢الفقرة  (

رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية بشكل مباشر أو غري                  
 التدابري احمللية ذات     ١٦اليت أبلغت عن االمتثال للمادة        وقد ذكرت مجيع الدول       .  مباشر جرمية 

 ). مطلب تبليغ اختياري(الصلة دون أن توفر أمثلة تدعم تقاريرها 
 اموعة اآلسيوية) ب(

 يف حني أبلغت بنغالديش عن االمتثال اجلزئي ألحكام االتفاقية اخلاصة بتجرمي رشو                          -٥٦
سات الدولية العمومية بشكل مباشر أو غري مباشر،         املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤس    

وأبلغت قريغيزستان عن     .  أفادت اندونيسيا واألردن والفلبني بعدم االمتثال للمادة بأكملها                
التنفيذ اجلزئي لتدابري جترم الرشو املباشر للموظفني العموميني األجانب ولكنها ال جترم رشوهم                

ل لألحكام االجبارية للمادة موضع االستعراض، أفادت            ويف سبيل حتقيق االمتثا     .  غري املباشر  
 .قريغيزستان بأن قانوا اجلنائي خيضع اآلن للتعديل

 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(
  أبلغت بيالروس وكرواتيا والتفيا وليتوانيا واجلبل األسود وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا                  -٥٧

متثال الكامل ألحكام االتفاقية اخلاصة بتجرمي         ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عن اال        
حكم (رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية بشكل مباشر                 

وأفاد االحتاد الروسي  بعدم االمتثال للمادة             ).  حكم غري اجباري    (أو غري مباشر       )  اجباري
 اجلنائي، يف حني اقتبست جيع األطراف       وذكرت كرواتيا املواد ذات الصلة من قانوا      .  بأكملها

 الشكل السادس
)األطراف المبلغة(  ١٦التنفيذ العالمي للمادة

  

 نعم،
جزئيا  

٣٦%

نعم
٤٨%

ال
١٦%
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ومل يوفر أي من األطراف املبلغة أمثلة تثبت فائدة مثل هذه املواد             .  املبلغة األخرى من هذه املواد    
يف حني أفادت بولندا ورومانيا وسلوفاكيا بعدم تسجيل أي حاالت                )  مطلب تبليغ اختياري   (

 .  حىت تارخيه
 والكارييبجمموعة دول أمريكا الالتينية ) د (

  من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت املكسيك وكوستا ريكا عن االمتثال الكامل                -٥٨
للمادة موضع االستعراض، ذاكرة مع ذلك عدم تسجيل أي حاالت رشو للموظفني العموميني                

وأشارت الربازيل  .  األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية بشكل مباشر أو غري مباشر             
األرجنتني واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور اىل االمتثال الكامل حلكم االتفاقية االجباري                و

اخلاص بتجرمي الرشو املباشر وعدم تنفيذ احلكم غري االجباري اخلاص بتجرمي الرشو غري املباشر                 
ا عن  وأبلغت بريو وبوليفي  .  للموظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية        
وأبلغت شيلي عن اعتماد . عدم جترمي الرشو املباشر أو غري املباشر ملثل هؤالء املوظفني العموميني         

تدابري جترم الرشو املباشر للموظفني العموميني األجانب، ولو أنه مل جير تسجيل حاالت من هذا                
لرشو املباشر ملثل هؤالء القبيل، وكذلك تدابري جتسد االمتثال اجلزئي ألحكام االتفاقية اليت جترم ا         

 ١٦ من املادة     ١وأبلغت كولومبيا وباراغواي عن االمتثال اجلزئي للفقرة           .  املوظفني العموميني 
ويف سياق التبليغ عن التنفيذ اجلزئي للفقرتني، أفادت أوروغواي           .   منها ٢وعدم االمتثال للفقرة    

ل مباشر أو غري مباشر، دون        بقصر التجرمي فقط على رشو املوظفني العموميني األجانب بشك            
 .  موظفي املؤسسات الدولية العمومية

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(
اىل اعتماد تدابري جترم رشو      )  تنفيذ جزئي ( باستثناء فرنسا     األطراف املبلغة  أشارت مجيع     -٥٩

اشر وفقا لالحكام   املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية بشكل مب          
م مدى استيفائها    وذكرت تركيا تشريعات ولكنها مل تقي        .  االتفاقيةاالجبارية ذات الصلة من        

ا باستثناء النمسا وفرنسا        هوأبلغت مجيع  .  )مطلب تبليغ اجباري     ( احملددة      االتفاقيةملتطلبات   
تثال لالحكام غري    عن االم )  عدم تنفيذ (والربتغال  )  تنفيذ جزئي   (والواليات املتحدة األمريكية   

االجبارية اخلاصة بتجرمي رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية                           
وفيما يتعلق بالرشو املباشر، وفرت فرنسا وفنلندا وهولندا والنرويج          .  العمومية بشكل غري مباشر   

 أقتباسات من   ألمريكيةوالواليات املتحدة ا    واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       
 مالحقة قضائية   ١٥، ذكرت فرنسا أن     االمتثال اجلزئي  ويف سياق التليغ عن      .التشريعات ذات الصلة  

 فلم  )٢٠٠٠(ونظرا ألن اجلرمية مل تعرف اال مؤخرا           .  جتري بشأن  رشو موظفني عموميني أجانب         
للمادة موضع   متثال   وأضافت فنلندا، اليت أبلغت عن اال            .  تسجل ادانات بشأا حىت اآلن          

، أنه مل جتر حتقيقات أو مالحقة قضائية ألي حالة رشو موظفني عموميني أجانب                    االستعراض
حىت تارخية، يف حني أشارت كندا اىل أن حالة واحدة من هذا القبيل سجلت منذ تعريف هذه                     

الواليات و  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية              ووفرت.  ١٩٩٨اجلرمية يف      
 ٢٠٠١قانون مكافحة االرهاب واجلرمية واألمن        فاعلية مدى   معلومات بشأن   املتحدة األمريكية 

يف عقاب عرض أو منح مزية غري مستحقة             على التوايل    وقانون املمارسات الفاسدة األجنبية        
ة ووفرت الواليات املتحد  .  للموظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية        

وفيما يتعلق بالرشو غري املباشر، وفرت النمسا وفرنسا         .   حالة من قانون الدعاوى    ٢١األمريكية  
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والواليات املتحدة األمريكية معلومات بشأن ما أبلغت به من االمتثال اجلزئي ألحكام االتفاقية                 
ملوظفني ا وشرحت النمسا وفرنسا أن التماس مزية غري مستحقة أو قبوهلا من ِقبل         .  غري االجبارية 

 ال تعتربان جرمية اال اذا اقترفهما              العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية           
موظف عمومي ينتمي اىل دولة عضو أخرى يف االحتاد األورويب أو موظف يف احدى مؤسسات    

الالزمة والحظت كلتا الدولتني أنه جيري النظر يف ادخال التعديالت التشريعية        .  االحتاد األورويب 
وأشارت الواليات املتحدة األمريكية اىل أنه        .  لتوسيع نطاق اجلرمية اىل خارج االحتاد األورويب         

، فمن املمكن   ١٦ من املادة    ٢رغم عدم وجود قانون حمدد لتجرمي السلوك املوصوف يف الفقرة             
الة، لسلطات انفاذ القانون الفدرالية أن تعاقب مثل هذا السلوك، حسب وقائع وظروف كل ح               

طبقا لنظريات متنوعة يف القانون اجلنائي الفدرايل األمريكي مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال                        
احلصر،مبوجب قوانني اخلدمات الرتيهة واالحتيال عن طريق الوسائل االلكترونية أو الربيد،                      

 . وكذلك القوانني اخلاصة بالتآمر
 ٢٤االطار

رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي        بتتعلق  مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ تدابري            
 اململكة املتحدة والواليات املتحدة: املؤسسات الدولية

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٧املادة (اختالس املمتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي ) ٣(
وترد تفاصيل  .   من االتفاقية  ١٧ يتضمن الشكل السابع متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة              -٦٠

 .عن تنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايل

 )١٦ملادة ا (رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية
فيما يتعلق بأي جرمية رشو طبقا للقانون العام، ال يهم اذا كانت وظائف:  "اململكة املتحدة  

الشخص الذي يتلقى املزية أو تعرض عليه املزية ال عالقة هلا باململكة املتحدة وتؤدى يف بلد
 .   )٢٠٠١قانون مكافحة االرهاب واجلرمية واألمن " (أو أراض خارج اململكة املتحدة

يعترب انفاذ قانون املمارسات الفاسدة األجنبية أولوية مهمة بالنسبة لالدارة:  الواليات املتحدة  
وعلى مدى السنتني األخريتني فقط سجل انفاذ هذا القانون.  اجلنائية التابعة لوزارة العدل     

نون، مالحقات قضائية مبوجب هذا القا     ٨ استهل قسم االحتيال     ٢٠٠٦ففي  .  ارتفاعا تارخييا 
 .  عاما٣٠وذلك رقم قياسي لسنة واحدة مل يتحقق من قبل على مدى تارخيه الذي يعود اىل 

وتشمل هذه.   كانت وزارة العدل قد جتاوزت هذا الرقم            ٢٠٠٧يوليو  /واعتبارا من متوز    
املالحقات القضائية على حد سواء  أفرادا وشركات من جماالت صناعية ومواقع جغرافية

باالضافة اىل هذه اجلهود الرامية اىل انفاذ القانون، سعى كبار املسؤولني عنو.  شديدة التنوع 
انفاذ القانون يف وزارة العدل اىل التواصل مع جمتمع األعمال يف الواليات املتحدة من خالل

  .  اخلُطب واملقابالت وغريها من أجل تعزيز الرسالة القائلة بأن الرشو ضار باألعمال
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 اموعة االفريقية) أ(

 ذكرت مجيع األطراف املبلغة اخلمسة اعتماد تدابري حملية لتجرمي اختالس املمتلكات أو                     -٦١
اال أن نيجرييا فقط أشارت، كمثال        .  تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي          

على تنفيذ هذه التدابري، اىل جزء سابق من تقرير تقييمها الذايت ركّز على حاالت ادانة ملوظفني                  
 . عموميني بسبب االختالس

 اموعة اآلسيوية) ب(
 تنفيذ جزئي مع االستمرار يف اجراء     (   أشارت مجيع األطراف املبلغة باستثناء قريغيزستان           -٦٢

اىل التنفيذ الكامل للمادة موضع االستعراض بذكرها التدابري اليت             )  التعديالت التشريعية االزمة   
اعتمدت من أجل جترمي اختالس املمتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من ِقبل موظف                   

 .عمومي
يدها باختالس املمتلكات أو تبد      أمثلة لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق                :  ٢٥االطار   

 أوتسريبها بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي
  

 
 
 
 
 
 
 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(

جترم   ذكرت مجيع األطراف املبلغة العشرة املواد ذات الصلة من قانوا اجلنائي اليت                             -٦٣
 أو اقتبست منها،    اختالس املمتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي           

ووفرت التفيا وبولندا ورومانيا، على      .  باالمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض     مبلغة بذلك   

 )١٧املادة (اختالس املمتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي 

، استخدم حمافظ والية آسيه ميزانية الوالية لشراء طائرات عمودية٢٠٠٤يف  :  اندونيسيا 
أن عملية الشراء انطوت على فواتري سجلت فيها أمثان تزيد علىوقد اتضح   .  روسية الصنع 
كذلك كانت حمركات هذه الطائرات مستعملة، على عكس ما نص عليه.  األمثان الفعلية 
  . وقد حكمت احملكمة العليا على احملافظ بالسجن. عقد الشراء

 
 نعم،
 جزئيا 

٩%

نعم
٩١%

األطراف ( ١٧تنفيذ العالمي للمادة الشكل السابع ال
 )المبلغة
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سبيل دعم تقاريرها، أرقاما مفصلة عن املالحقة القضائية للموظفني العموميني وادانتهم وكذلك             
وذكرت سلوفاكيا أن االختالس والتبديد مها من أكثر اجلرائم اليت               .  أمثلة من قانون الدعاوى    

ومل توفر بيالروس وكرواتيا وليتوانيا واجلبل األسود واالحتاد             .  ائيا شيوعا يف البلد     تالحق قض 
مطلب (الروسي ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة أمثلة على مدى فاعلية التدابري املبلغ ا 

 ).تبليغ اختياري

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب) د(
 باستثناء األرجنتني وبوليفيا، اىل االمتثال           بلغة االثين عشر،     األطراف امل    أشارت مجيع      -٦٤

ولكن .  الكامل للمادة موضع االستعراض، مع ذكر التشريعات ذات الصلة أو االقتباس منها                    
شيلي وكوستا ريكا وباراغواي هي فقط اليت وفرت أمثلة من قانون الدعاوى لبيان فعالية هذا                   

بلغت األرجنتني عن التنفيذ اجلزئي للمادة موضع                    وأ).  مطلب تبليغ اختياري      (التشريع    
االستعراض ألن جمرد استخدام موظف عمومي للممتلكات العامة ال يندرج حتت مسمى                           

وشرحت بوليفيا االمتثال اجلزئي      .  الذي حيكمه قانوا اجلنائي     "  تسريب األموال بشكل آخر     "
ملمتلكات أو تبديدها من قبل موظف        الذي أبلغت عنه بقوهلا أن قانوا اجلنائي جيرم اختالس ا             

وجيري اعتماد التعديالت الالزمة على القانون        .  عمومي فقط  ولكنه ال جيرم تسريب األموال          
 . اجلنائي يف بوليفيا

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(
تثاال  تنفيذ تدابري ام      اىل)  تنفيذ جزئي    (تركيا باستثناء     األطراف املبلغة   أشارت مجيع         -٦٥

. اختالس املمتلكات أو تبديدها أوتسريبها بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي           لالتفاقية لتجرمي   
التشريعات )  مل تذكر تدابري تتعلق مبطلب تبليغ اجباري           (وقد ذكرت مجيعا باستثناء النرويج          

. ها بتقريرها ذات الصلة، واملستقاة يف املقام األول من قوانينها اجلنائية، أو اقتبست منها أو أرفقت              
 متت ادانة ٢٠٠٥وزيادة يف التفصيل واستيفاًء ملطلب تبليغ اختياري، الحظت فرنسا أنه يف عام             

 متهما بتبديد املمتلكات العامة، يف حني وفرت الواليات املتحدة األمريكية أمثلة مفصلة من               ٨٤
عات ذات الصلة    ويف معرض التبليغ عن التنفيذ اجلزئي، ذكرت تركيا التشري             .  قانون الدعاوى 

 ). مطلب تبليغ اختياري(ولكنها مل توفر معلومات عالوة على ذلك 
 )٢٣املادة (غسل العائدات االجرامية )   ٤(

وترد تفاصيل  .   من االتفاقية   ٢٣ يتضمن الشكل الثامن متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة               -٦٦
 . لقسم احلايلعن تنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من ا

 
 
 

 

 الشكل الثامن
)األطراف المبلغة  (٢٣التنفيذ العالمي للمادة

 

عمن
٢٩%

،نعم
جزئيا
٧١%
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 امموعة األفريقية) أ(
 ذكرت مجيع األطراف املبلغة اخلمسة التدابري احمللية املعتمدة لتنفيذ املادة موضع                                   -٦٧

وأشارت نيجرييا اىل أن قانون ). بوركينا فاسو(االستعراض أو اقتبست منها أو أرفقتها بتقريرها 
 ٢٠٠٤لعام  )  انشاء(رائم االقتصادية واملالية      وقانون جلنة اجل    ٢٠٠٤لعام  )  منع(غسل األموال    
وتشمل هذه اجلرائم   .  الذي جيرم طائفة واسعة من اجلرائم األصلية      "  اجلرمية الشاملة "يعتمدان ج   

مجيع أشكال االحتيال واالجتار باملخدرات واالختالس والرشو والنهب ومجيع أشكال                               
لبشر وعمل األطفال والتهرب الضرييب وتزوير املمارسات الفاسدة وريب األسلحة واالجتار يف ا

ومل متتثل ناميبيا    .  العملة وسرقة املمتلكات الفكرية والقرصنة وسوء استعمال السوق املفتوحة              
الذي يقضي بتزويد األمني العام لألمم        )  ٢٣من املادة    )  د  (٢الفقرة  (ونيجرييا لاللتزام بالتبليغ     

واستجابة  لطلب    .   وبأي تعديالت تالية عليها      ٢٣املادة  املتحدة بنسخ من قوانينها اليت تعِمل          
توفري هذه النسخ أو توفري وصف ملثل هذه القوانني، طلبت ناميبيا تأجيل املوضوع يف حني                           

) انشاء(وفرت نيجرييا نسخة من القانون ذي الصلة، أي قانون جلنة اجلرائم االقتصادية واملالية                  
 .٢٠٠٤لعام 

 ٢٦االطار 
 نيجرييا: جيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق بغسل العائدات االجراميةمثال لتجربة ا

  
 
 
 
 
 
 
 اموعة اآلسيوية) ب(

 ذكرت اندونيسيا واألردن والفلبني تدابري حملية مت اعتمادها من أجل تنفيذ املادة موضع                     -٦٨
 منع  ورغم أن قانون   .  االستعراض، يف حني أبلغت بنغالديش وقريغيزستان عن التنفيذ اجلزئي             

اكتساب أو  )  ٢(ابدال أو حتويل العائدات االجرامية، و      )  ١:  (غسل األموال يف بنغالديش جيرم       
من املادة  ‘  ١’و ب    ‘  ١’)  أ  (١الفقرتـان الفرعيتان    (حيـازة أو استـخدام العـائدات االجراميـة         

وأبلغت .  ، فان احلكومة تنظر حاليا يف قانون جديد وأكثر تفصيال ملكافحة غسل األموال                )٢٣
ليشمل أكرب طائفة من اجلرائم       ل  بنغالديش أيضا بعدم اعتماد تدابري لتوسيع جترمي غسل األمو             

واعتربت قريغيزستان أن   ).  ٢٣  من املادة )  هـ(و)  ج(و)  ب(و)  أ  (٢الفقرات الفرعية   (األصلية  
 بشأن منع ومكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب هو امتثال                   ٣٥٢املرسوم الرئاسي رقم       

ئي ملتطلبات املادة موضع االستعراض، وأفادت يف الوقت نفسه بأنه مبوجب هذا املرسوم مت                  جز
ويف املقابل اعلنت اندونيسيا أن قانوا ملكافحة غسل األموال         .  انشاء وحدة لالستخبارات املالية   

رات ينطبق على عدد كبري من اجلرائم األصلية، مبا يف ذلك االختطاف واجلرائم املتعلقة باملخد                   
واالبتزاز والفساد والنهب والسرقة واملقامرة غري املشروعة والقرصنة والسرقة املقيدة واالحتيال               

 اجلرائم األصلية املتعلقة بغسل العائدات االجرامية
 )٢٣من املادة ) هـ(و) ج) (ب(و) أ (٢الفقرات الفرعية (

 املالحقة القضائية لكبار املوظفني٢٠٠٤لعام  )  منع(قانون غسل األموال       يتيح:  نيجرييا 
 عند اامهم بالفساد–عام للشرطة     كالوزراء وحكام الواليات واملفتش ال         –وادانتهم   

 .   واالختالس، وذلك جزئيا   بسبب عدم ضرورة اثبات أن مثة جرمية أصلية ضمنية
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والتهريب واقتحام احلواسيب وقرصنة احلواسيب وانتهاك قانون املستهلكني واختطاف املركبات           
دال أو حتويل   ويف معرض التبليغ عن التدابري املعتمدة لتجرمي اب        .  واالرهاب وغش السندات املالية   

الذي اعتمد عام    (العائدات االجرامية، وثقت اندونيسيا امتثال قانوا ملكافحة غسل األموال                 
ومل تستوف   .  بتوفري أربع حاالت مفصلة من قانون الدعاوى             )  ٢٠٠٣ وعدل عام       ٢٠٠٠

ستوفت وال ا )  ٢٣من املادة   )  د  (٢الفقرة  (بنغالديش واندونيسيا و قريغيزستان االلتزام بالتبليغ        
مع تقارير  )  مطلب تبليغ اجباري   (طلب توفري نسخ أو وصف لقوانني مكافحة غسل األموال               

 من خالل    ٣٥٢بيد أن قريغيزستان وفرت بيانا تفصيليا للمرسوم الرئاسي رقم              .  التقييم الذايت 
يم  بتقرير التقي   ٢٠٠١وأرفقت الفلبني قانوا ملكافحة غسل األموال لعام           .  تقرير التقييم الذايت   

 .الذايت
 جمموعة أوروبا الشرقية) ج (

.  أشارت مجيع األطراف املبلغة العشرة اىل اختاذ تدابري حملية لتنفيذ املادة موضع االستعراض   -٦٩
، ذكرت كرواتيا وسلوفاكيا      جترمي ابدال أو حتويل العائدات االجرامية         ويف سياق التبليغ عن         

 األخرى بيانا مفصال باملواد ذات الصلة من         تشريعات ذات صلة يف حني وفرت األطراف املبلغة        
بيد أن بيالروس وكرواتيا       .  قانوا اجلنائي أو التشريعات املخصصة ملكافحة غسل األموال               

والتفيا وليتوانيا واجلبل األسود واالحتاد الروسي ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مل توفر 
ويف املقابل وفرت بولندا    ).  مطلب تبليغ اختياري  (ا  أمثلة لدعم ما أبلغت به من مالءمة تشريعا        

ورومانيا أمثلة مفصلة من قانون الدعاوى أثارا تعامالت مشبوهة بلغت قيمتها مليون دوالر                   
وذكرت مجيع األطراف املبلغة التدابري ذات الصلة اليت     .   مليون يورو على التوايل    ٤ر٥أمريكي و   

اال أن بولندا والتفيا فقط وفرتا أمثلة        .  لعائدات االجرامية جترم اكتساب أو حيازة أو استخدام ا       
وأبلغت رومانيا عن عدم تسجيل أي حالة حىت تارخية يف حني اشارت سلوفاكيا اىل                     .  داعمة

وذكرت كل األطراف املبلغة    ".  جرائم غسل عائدات اجرامية أُبلغ عنها وجرت مالحقتها فعليا        "
الفقرات (صلية اخلاضعة لقانون مكافحة غسل األموال              تدابري حملية تعرف طائفة اجلرائم األ           

ويف معرض التبليغ عن االمتثال للمادة موضع       ).  ٢٣من املادة   )  هـ(و)  ج(و)  ب(و)  أ  (٢الفرعية  
ال توضح ) ٢٠٠٠(االستعراض، اقتبست بيالروس مقاطع من تشريعاا  ملكافحة غسل األموال     

أفادت بولندا وسلوفاكيا ورومانيا بأنه طبقا لنظمها          ويف املقابل    .  نطاق مفهوم اجلرمية األصلية     
ووفرت رومانيا  .  احمللية فان كل جرمية ينجم عنها مكاسب غري مشروعة تعترب جرمية أصلية                    

وأفادت بأن  )  ٢٠٠٢  (٦٥٦املعتمد مبوجب القانون رقم       "  اجلرمية الشاملة "معلومات عن ج     
 يف ظل والية دولة أخرى قضائيا يف               من املمكن مالحقة جرائم غسل األموال اليت ترتكب              

احملاكم الرومانية شريطة أن يكون مرتكبها مواطنا رومانيا أو شخصا عدمي اجلنسية يقع مقره                      
ووفرت بولندا ورومانيا أمثلة من قانون الدعاوى لتوثيق                   .  الرئيسي يف األراضي الرومانية        

وس وبولندا ومجهورية مقدونيا         ومن بني األطراف املبلغة العشرة مل متتثل بيالر                   .  بياناما
الذي يقضي بتزويد األمني     )  ٢٣من املادة   )  د  (٢الفقرة  (اليوغوسالفية السابقة لاللتزام بالتبليغ      

ويف حني  .   وبأي تعديالت تالية عليها    ٢٣العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها اليت تعِمل املادة           
ملثل هذه القوانني مع تقارير التقييم الذايت       استوفت بيالروس وبولندا طلب توفري نسخ أو وصف          

 .، اال أن مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مل تفعل ذلك)مطلب تبليغ اجباري(
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 ابدال أو احالة العائدات االجرامية

 )٢٣من املادة ) أ (١الفقرة (

مية املنظمةجيري التحقيق يف التعامالت املريبة اما من قبل ادارة التحقيق يف اجلر                    :  رومانيا 
 والربع األول من٢٠٠٦وخالل  .  واالرهاب أو من قبل االدارة الوطنية ملكافحة الفساد             

ويف.   شخصا بغسل عائدات الفساد       ٢٤، امت االدارة الوطنية ملكافحة الفساد            ٢٠٠٧
 حالة غسل٣٢، أحالت ادارة التحقيق يف اجلرمية املنظمة واالرهاب اىل احملاكمة                   ٢٠٠٦
.  اجلرائم األصلية يف املقام األول هي التهرب الضرييب واالحتيال واالختالسوكانت. أموال

 

 ٢٧االطار 
 رومانيا : مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق بابدال أو احالة العائدات االجرامية

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 تينية والكارييبجمموعة دول أمريكا الال) د(

أشارت الربازيل وكولومبيا وكوستا ريكا وباراغواي ،   األطراف املبلغة االثين عشر    من بني   -٧٠
وذكرت مجيع األطراف املبلغة التدابري ذات . اىل اختاذ تدابري حملية لتنفيذ املادة موضع االستعراض       

 العائدات االجرامية، أو       اكتساب أو حيازة أو استخدام           ابدال أو حتويل أو        الصلة اليت جترم    
الذي اعتمد  "  ج اجلرمية الشاملة   "ووفرت األرجنتني معلومات عن       .  اقتبست من هذه التدابري    

من أجل توسيع نطاق تطبيق تشريعات مكافحة غسل األموال ليشمل أي جرمية تترتب عليها                    
 اال أن    ).٢٣من املادة    )  هـ(و)  ج(و)  ب(و)  أ  (٢الفقرات الفرعية    (مكاسب غري مستحقة      

األرجنتني أضافت أن قانوا اجلنائي ال يسمح مبالحقة مرتكب اجلرمية األصلية األساسية بتهمة                
غسل األموال، وأن تشريعها يف هذا الصدد خيضع حاليا للتقييم لتحديد مدى حاجته اىل                              

ة ، موضحة أن مرتكب اجلرمي     "ج اجلرمية الشاملة  "وأبلغت املكسيك أيضا عن اعتماد       .  التعديل
ويف معرض التبليغ عن       .  األصلية األساسية ميكن أيضا مالحقته قضائيا بتهمة غسل األموال                 

التنفيذ اجلزئي لتدابري  اكتساب أو حيازة العائدات االجرامية، أفادت بوليفيا بأن نطاق اجلرائم                  
 األصلية اليت ختضع لتشريعات مكافحة غسل األموال تقتصر على االجتار باملخدرات والفساد                  

. ومثل هذا النطاق احملدود جنم عنه عدد قليل من االدانات بتهمة غسل األموال             .  واجلرمية املنظمة 
وأضافت بوليفيا أنه جيري اعداد تشريعات ذات صلة لتجرمي غسل عائدات االثراء غري املشروع               

 مل توفر   ويف سياق التبليغ عن التنفيذ الكامل لتدابري جترمي غسل األموال،            .  للموظفني العموميني 
 ٢الفقرات الفرعية (شيلي معلومات عن طائفة اجلرائم األصلية اليت تغطيها تشريعاا ذات الصلة          

وعلى العكس من ذلك، وفرت     ).  مطلب تبليغ اجباري  )  (٢٣من املادة   )  هـ(و)  ج(و)  ب(و)  أ(
توفر أمثلة  كولومبيا قائمة شاملة باجلرائم األصلية اليت ختضع لتشريعات غسل األموال ولكنها مل              

ويف معرض التبليغ عن التنفيذ اجلزئي للمادة موضع االستعراض،      ).  مطلب تبليغ اختياري  (داعمة  
ووفرت .  وفرت كوستا ريكا بيانا بتشريعاا ذات الصلة مدعمة بعدة أمثلة من قانون الدعاوى               

ىل بأن أي جرمية وقد أفادت األو.  اجلمهورية الدومينيكية والسلفادور بيانا بتشريعاا ذات الصلة      
خطرية تعترب جرمية أصلية يف حني أضافت األخرى أن باالمكان مالحقة جرائم غسل األموال                    

من )  ج  (٢الفقرة الفرعية   (قضائيا حىت ولو كان اجلرم االصلي الضمين قد ارتكب يف اخلارج                
 أغلب  وأبلغت بريو عن االمتثال اجلزئي للمادة موضع االستعراض، وأفادت بأن               ).  ٢٣املادة  
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ومع ذلك، فمنذ اعتماد     .  املالحقات القضائية اخلاصة بغسل األموال تتعلق باالجتار باملخدرات          
تشريع جديد ملكافحة غسل األموال تزايد عدد حاالت غسل عائدات الفساد اليت ختضع                            

أبلغت الربازيل فقط عن      ،   األطراف املبلغة االثين عشر       من بني و.  للتحقيق واملالحقة القضائية   
واستجابة لطلب توفري نسخ من     ).  ٢٣من املادة   )  د  (٢الفقرة الفرعية   (متثال لاللتزام بالتبليغ    اال

قوانني مكافحة غسل األموال أو توفري وصف ملثل هذه القوانني مع تقارير التقييم الذايت، ذكرت    
حالت املكسيك وباراغواي القوانني ذات الصلة واقتبست األرجنتني منها يف سياق تقاريرها، وأ             

ووفرت بوليفيا وشيلي وكوستا ريكا واجلمهورية       .  اىل مواقع شبكية رمسية ملزيد من املعلومات        
ومل تستوف السلفادور   .  الدومينيكية وبريو مقاطع من التشريعات ذات الصلة يف سياق تقاريرها          

 .قييم الذايتوأوروغواي االلتزام بالتبليغ املنصوص عليه يف كل من االتفاقية والقائمة املرجعية للت
 ٢٨االطار 

 املكسيك: بابدال أو احالة العائدات االجراميةبري تتعلق ا مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تد

 
 
 
 
 
 
 
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(

  االثين عشر باعتماد تدابري متتثل لالتفاقية فيما يتقلق بتجرمي         األطراف املبلغة  أشارت مجيع      -٧١
وذكرت غالبية األطراف   .   اكتساب أو حيازة أو استخدام العائدات االجرامية        أو حتويل أو   ابدال

املبلغة مقاطع من التشريعات ذات الصلة، مبا يف ذلك اقتباسات من قوانينها اجلنائية أو قوانينها                    
، ٢٠٠٦ ادانة بتهمة غسل األموال يف       ٦٠وأبلغت فرنسا عن    .  املخصصة ملكافحة غسل األموال   

ما وفرت تركيا معلومات مفصلة عن التحقيقات واملالحقات القضائية واالدانات املتعلقة                     بين
وأبلغت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا            .  ٢٠٠٦ اىل     ١٩٩٧بغسل األموال من       

الشمالية، مقتصرة حتليلها على غسل عائدات الفساد، بأن قوانني مكافحة غسل األموال مل                        
ووفرت الواليات املتحدة األمريكية عدة أمثلة من           .  ة مرتكيب هذه اجلرائم     تستخدم يف حماكم   

وفيما يتعلق  .  قانون الدعاوى متخضت عن ادانات بتهمة غسل أو حماولة غسل عائدات الفساد              
) ب(و) أ (٢الفقرات الفرعية (بطائفة اجلرائم األصلية اخلاضعة لتطبيق تدابري جترمي غسل األموال 

أفادت فنلندا وهولندا والسويد والواليات املتحدة األمريكية         )  ١):  (٢٣ادة  من امل )  هـ(و)  ج(و
الذي يقضي باخضاع أي مكاسب غري مستحقة لتشريعات                "  ج اجلرمية الشاملة    "باعتماد   

أشارت )  ٣(أبلغت النمسا عن اعداد قائمة باجلرائم األصلية؛ و          )  ٢(مكافحة غسل األموال؛ و    
ففي فرنسا، تعترب جرمية أصلية كل جرمية تعاقَب باجلبس           ".  عتيب  "فرنسا وتركيا اىل اعتماد ج     

وباملثل، يف تركيا تعترب جرمية أصلية كل جرمية تعاقب                 .   يورو  ١٥٠٠أو بغرامة تزيد على         
وقد اعتبر أن كل هذه النهوج تسمح بتوسيع          .  باحلرمان من احلرية ملدة سنة واحدة على األقل         

 ابدال أو احالة العائدات االجرامية

 )٢٣من املادة ) أ (١الفقرة (

يتوىل التحقيق يف غسل األموال وحدة التحقيقات اخلاصة يف اجلرمية املنظمة:  املكسيك 
. ادانات ٨ حتقيقا جنم عنها     ٦٤ أجرت الوحدة    ،٢٠٠٦ويف  .  املنشأة يف مكتب املدعي العام    

 . ادانات٤ حتقيقا جنم عنها ١٨ أجرت ٢٠٠٧مايو /يناير اىل أيار/ومن كانون الثاين
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الفقرة (وال لتشمل مجيع جرائم الفساد املعرفة طبقا لالتفاقية         نطاق تشريعات مكافحة غسل األم    
ويف سياق تقييم التشريعات الوطنية مقارنة باملتطلبات احملددة           ).  ٢٣من املادة    )  ب  (٢الفرعية  
أفادت النمسا والسويد بأن غسل األموال خيضع للعقاب أيضا حىت ولو أرتكبت             )  ١:  (لالتفاقية

بيد أنه ال ميكن مقاضاة مرتكب اجلرمية األساسية على             .   يف بلد آخر    اجلرمية األصلية األساسية   
) ٢(؛ و )٢٣من املادة    )  هـ(و)  ج  (٢الفقرتان الفرعيتان    (أساس جرمية غسل األموال الالحقة         

الحظت فرنسا أن تشريعاا تتضمن تدابري أكثر صرامة من تلك املنصوص عليها يف االتفاقية                      
لواقع أن اجلرمية األصلية املرتكبة يف دولة أجنبية جتعل جرمية غسل             وا).  ٥٦ من املادة    ٢الفقرة  (

األموال الالحقة خاضعة للمالحقة القضائية يف فرنسا حىت ولو كان السلوك األساسي ال يعترب                  
اعتربت هولندا والنرويج والسويد أن جرمية غسل              )  ٣(جرمية يف الدولة اليت جرى فيها؛ و             

ئية بصرف النظرعن املكان الذي ارتكبت فيه اجلرمية األساسية؛            األموال ختضع للمالحقة القضا    
اعتربت تركيا أن غسل األموال خيضع للمالحقة القضائية اذا ارتكبت اجلرمية األصلية يف                 )  ٤(و

دولة أجنبية شريطة أن يشكل السلوك الذي جرى يف اخلارج جرمية يف الدولة األجنبية ويف                          
، استوفت الواليات    األطراف املبلغة االثين عشر     من بني  و).  وجالتجرمي املزد (تركيا على السواء    

وامتثلت فنلندا  ).  ٢٣من املادة   )  د  (٢الفقرة الفرعية   (املتحدة األمريكية وحدها االلتزام بالتبليغ       
وهولندا وتركيا لطلب بتوفري نسخ من قوانني مكافحة غسل األموال أو توفري وصف ملثل هذه                   

قييم الذايت، يف حني اقتبست مجيع األطراف املبلغة األخرى مقاطع كبرية               القوانني مع تقارير الت    
 .من القوانني ذات الصلة يف سياق تقارير تقييمها الذايت

 ) ٢٥املادة (   اعاقة سري العدالة -٥
وترد تفاصيل  .   من االتفاقية   ٢٥ يتضمن الشكل التاسع متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة              -٧٢

 . ادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايلعن تنفيذ امل
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 اموعة األفريقية)   أ(

 يف حني أشارت اجلزائر وبوركينا فاسو وناميبيا ومجهورية ترتانيا املتحدة اىل االمتثال                         -٧٣
الكامل للمادة موضع االستعراض، أبلغت نيجرييا عن االمتثال اجلزئي ألحكام االتفاقية                              

الجبارية اخلاصة بتجرمي استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتحريض على االدالء                    ا
من )  أ(الفقرة الفرعية    (بشهادة زور يف اجراءات تتعلق بارتكاب أفعال جمرمة وفقا لالتفاقية                   

بأن وذكرت مجيع األطراف املبلغة تدابري حملية ذات صلة، يف حني أبلغت نيجرييا                  ).  ٢٥املادة  

 الشكل التاسع
)األطراف المبلغة (  ٢٥التنفيذ العالمي للمادة

 
 

 لم
 توفر
معلومات
٢%

نعم، جزئيا 
٢٢%

نعم
٧٦%
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 جيرم التدخل  املتعمد يف ممارسات أي             ٢٠٠٤لعام  )  انشاء(قانون اجلرائم االقتصادية واملالية        
 ). ٢٥من املادة ) ب(الفقرة الفرعية (موظف قضائي أو معين بانفاذ القانون 

 اموعة اآلسيوية) ب(
ادة موضع     ذكرت بنغالديش واندونيسيا والفلبني تدابري حملية قالت اا تتسق مع امل                         -٧٤

االستعراض، يف حني اعترب األردن وقريغيزستان أن مواد ذات صلة من قانوما اجلنائي ميتثالن                   
ووثقت اندونيسيا وبنغالديش ما أبلغت     .  جزئيا   لالتفاقية وأقرا باحلاجة اىل مراجعات تشريعية          
 .به من االمتثال عن طريق توفري أمثلة من قانون الدعاوى

 الشرقيةجمموعة أوروبا ) ج(
.   أفادت مجيع األطراف املبلغة العشرة باعتماد تدابري لتنفيذ املادة موضع االستعراض                        -٧٥

وذكرت كلها تدابري جترم استخدام القوة أو التهديد أو التحريض للتأثري على الشهود أو                              
مجيع وباملثل، ذكرت    .  املوظفني فيما يتعلق باالجراءات اجلنائية، أو اقتبست من هذه التدابري                

األطراف املبلغة تدابري جترم التدخل غري املشروع يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين بانفاذ                     
اال أن التدابري املبلغ ا ال       .    القانون فيما يتعلق باالجراءت اجلنائية، أو اقتبست من هذه التدابري           

اجلنائية واالجراءات املتعلقة   متيز على ما يبدو بني اعاقة سري العدالة فيما يتعلق بسائر االجراءات               
 . جبرائم الفساد

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب) د(
 باستثناء بوليفيا واجلمهورية الدومينيكية            ، األطراف املبلغة االثين عشر           أفادت مجيع    -٧٦

وذكرت االرجنتني  .  والسلفادور وباراغواي وبريو، بالتنفيذ الكامل للمادة موضع االستعراض            
ربازيل وكولومبيا واملكسيك وأوروغواي مواد ذات صلة من قانوا اجلنائي أو اقتبست منها،            وال

واقتبست شيلي وكوستا ريكا    ).  مطلب تبليغ اختياري  (ولكنها مل توفر أمثلة على جناح تنفيذها         
أو أمثلة  )  كوستا ريكا (التشريعات ذات الصلة ووثقت فاعليتها بتوفري أمثلة من قانون الدعاوى             

الدانات بتهمة الشهادة الزور واستخدام العنف ضد موظفني عموميني يف اجراءات متصلة                         
وأبلغت السلفادور عن التنفيذ الكامل، وبوليفيا  وباراغواي عن التنفيذ                      ).  شيلي(بالفساد   

اجلزئي، لتدابري جترم استخدام القوة أو التهديد أو التحريض للتأثري على الشهود أو املوظفني فيما          
وأبلغت باراغواي عن التنفيذ الكامل، وبوليفيا عن التنفيذ اجلزئي،             .  تعلق باالجراءات اجلنائية   ي

لتدابري جترم التدخل غري املشروع يف ممارسة أي موظف قضائي أو معين بانفاذ القانون فيما                          
افت وأض.  يتعلق باالجراءات اجلنائية، يف حني أبلغت السلفادور بعدم تنفيذ مثل هذه التدابري                   

بوليفيا أن الربملان ينظر يف قانون شامل ملكافحة الفساد وأن اعتماده سوف يضمن االمتثال                         
وأبلغت اجلمهورية الدومينيكية أيضا أنه جيري اعداد                 .  الكامل للمادة موضع االستعراض        

وأبلغت بريو بأن قانوا اجلنائي عدل         .  تشريعات لتجرمي االنتقام من املخربين، يف مجلة أمور            
 .ؤخرا من أجل جتسيد أحكام املادة موضع االستعراضم

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(
، باستثناء فرنسا وتركيا، اىل اعتماد تدابري متتثل لالتفاقية بشأن                األطراف أشارت مجيع      -٧٧

.  من االتفاقية   ٢٥جترمي كال الشكلني من اشكال اعاقة سري العدالة حسبما تنص عليه املادة                      
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وأبلغت تركيا عن االمتثال اجلزئي ألحكام االتفاقية املتعلقة بالشكل األول واالمتثال الكامل                     
وأبلغت فرنسا عن االمتثال اجلزئي لكامل املادة موضع                   .  لألحكام املتعلقة بالشكل الثاين        

مطلب تبليغ   (االستعراض يف حني اقتبست أسبانيا من تدابريها ذات الصلة دون أن تقيمها                         
وأفادت فرنسا، يف معرض توفريها معلومات عن امتثاهلا اجلزئي، بأن التشريعات                     ).  ارياجب

ختضع حاليا للمراجعات الالزمة حيث أنه من غري الواضح ما اذا كانت اجلرائم اليت تشملها                        
تشريعاا تنطبق أيضا على اعاقة سري العدالة حسب تعريفها يف الواليات القضائية األجنبية أو يف          

مطلب تبليغ  (ومل توفر تركيا معلومات بشأن االمتثال اجلزئي الذي أبلغت به                .  اكم الدولية احمل
النمسا وكندا   (وذكرت مجيع األطراف املبلغة األخرى التشريعات ذات الصلة                    ).  اختياري

النرويج والسويد واململكة املتحدة        (أو وفرت بيانا مفصال ا              )  وفنلندا وهولندا والربتغال     
ووثقت الواليات املتحدة     ).  العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية          لربيطانيا   

 .األمريكية بياناا بتوفري أمثلة من قانون الدعاوى
 )     الفصل الرابع من االتفاقية( التعاون الدويل -جيم

 )٤٤املادة (تسليم ارمني )   ١(
دولة الطرف اليت جتعل التسليم مشروطا بوجود         ، على ال  ٤٤من املادة   )  أ(٦ طبقا للفقرة     -٧٨

معاهدة أن تبلّغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت ايداعها صك التصديق على هذه االتفاقية                         
أوقبوهلا أو اقرارها أو االنضمام اليها، مبا اذا كنت ستعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتعاون                

ويتضمن الشكل العاشر متثيال بيانيا       .  ف يف هذه االتفاقية    بشأن التسليم مع سائر الدول األطرا        
وترد تفاصيل عن تنفيذ املادة حسب         .   من االتفاقية   ٤٤من املادة    )  أ(٦للتنفيذ العاملي للفقرة      

 . املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 اموعة األفريقية) أ(

التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت بوركينا            اجابة على سؤال عما اذا كان مطلب               -٧٩
ومل توفر  .  ووفرت نيجرييا ومجهورية ترتانيا املتحدة ردودا سلبية          .  فاسو وناميبيا ردودا اجيابية     

كذلك مل متتثل نيجرييا ومجهورية ترتانيا املتحدة لطلب           ).    مطلب تبليغ اجباري  (اجلزائر اجابة   
 ).مطلب تبليغ اجباري(يمها الذايت بتوفري هذه املعلومات مع تقرير تقي

 الشكل العاشر
)األطراف المبلغة  (٤٤ العالمي للمادة التنفيذ
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 اموعة اآلسيوية) ب(
  اجابة على سؤال عما اذا كان مطلب التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت الفلبني ردا                   -٨٠

ولدى طلب توفري    .  ووفرت بنغالديش واندونيسيا واألردن وقريغيزستان ردودا سلبية         .    اجيابيا
أبلغت بنغالديش باا تعترب االتفاقية          )  ١:  ( الذايت الوطنية    هذه املعلومات مع تقارير التقييم         

ووفرت بنغالديش أيضا     .  األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول األطراف                 
وأشارت اىل وجود معاهدات ثنائية       )  ١٩٧٤(معلومات بشأن قانوا اخلاص بتسليم ارمني           

ند وماليزيا وبابوا غينيا اجلديدة وساموا وسنغافورة              لتسليم ارمني مع أستراليا وفيجي واهل           
أبلغ )  ٣(مل تستوف اندونيسيا مطلب التبليغ االجباري؛ و       )  ٢(وسري النكا وتايلند وفانواتو؛ و     

وأفادت قريغيزستان بأن االتفاقية تعترب          )  ٤(األردن بأن املوضوع خيضع حاليا للدراسة؛ و              
مع سائر الدول األطراف، وذلك مبوجب القانون رقم           األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم        

 . ٢٠٠٤ لعام ١٩
 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(

 اجابة على سؤال عما اذا كان مطلب التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت بيالروس                       -٨١
 .وكرواتيا والتفيا وليتوانيا واجلبل األسود وبولندا ورومانيا واالحتاد الروسي ردودا اجيابية                        

ولدى طلب توفري هذه  .  ووفرت سلوفاكيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ردودا سلبية       
املعلومات مع تقارير التقييم الذايت الوطنية أفادت سلوفاكيا بأن قانون االجراءات اجلنائية                            
السلوفاكي ال جيعل تسليم ارمني متوقفا على وجود معاهدة، يف حني أرجأت مجهورية                            

 .يا اليوغوسالفية السابقة املسألةمقدون
 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب) د(

 اجابة على سؤال عما اذا كان مطلب التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت بوليفيا                          -٨٢ 
ووفرت األرجنتني   .  والربازيل وشيلي وكوستا ريكا والسلفادور وباراغواي ردودا اجيابية                   

ولدى طلب   .  ة الدومينيكية واملكسيك وبريو وأوروغواي ردودا سلبية            وكولومبيا واجلمهوري  
توفري هذه املعلومات مع تقارير التقييم الذايت الوطنية، أفادت األرجنتني وكولومبيا وأوروغواي               

وأفادت املكسيك وبريو    .  بأن نظمها احمللية ال جتعل تسليم ارمني متوقفا على وجود معاهدة               
. فاقية األساس القانوين للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول األطراف                      بأما تعتربان االت     

وأوردت اجلمهورية الدومينيكية قائمة بأنواع الصكوك، مبا يف ذلك املعاهدات الدولية، اليت                      
بيد أا مل توفر معلومات بشأن ما . يتعني اعتبارها األساس القانوين للتعاون الدويل بشأن التسليم

 .تفاقية تعترب األساس القانوين الالزماذا كانت اال
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(

اجابة على سؤال عما اذا كان مطلب التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت كندا                              -٨٣
وأسبانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية ردودا            

ومن بني هذه الدول، أفادت النمسا والسويد       .  ووفرت بقية األطراف املبلغة ردودا سلبية     .  بيةاجيا
وأبلغت فرنسا عن اختاذ االتفاقية أساسا      .  بأن تسليم ارمني ال يتوفق على وجود معاهدة دولية         

يم وأبلغت هولندا بأن قانوا اخلاص بالتسل        .  للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول األطراف          
جيرى تعديله من أجل السماح بأن تكون االتفاقية األساس القانوين للتعاون مع سائر الدول                         
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وذكرت الربتغال قوانني    .  األطراف وأا ستبلّغ األمني العام لألمم املتحدة عقب ذلك مباشرة              
وين التسليم واقتبست النرويج منها ولكن دون توضيح ما اذا كانت االتفاقية تعترب األساس القان                

ومل توفر فنلندا وتركيا معلومات يف هذا . للتعاون الدويل بشأن التسليم مع سائر الدول األطراف     
 ).مطلب تبليغ اجباري(الصدد 

 )٤٦املادة (املساعدة القانونية املتبادلة )  ٢(
 على ضرورة ابالغ كل دولة طرف األمني العام لألمم               ٤٦ من املادة      ١٣ تنص الفقرة      -٨٤

تها املركزية املسماة لتلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات               املتحدة بسلط 
ويتضمن الشكل احلادي عشر متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي         .  أواحالتها اىل السلطات املعنية لتنفيذها    

لفقرات وترد تفاصيل عن تنفيذ املادة حسب املناطق يف ا         .   من االتفاقية  ٤٦ من املادة    ١٣للفقرة  
 . التالية من القسم احلايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اموعة األفريقية) أ (
 اجابة على سؤال عما اذا كان مطلب التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت اجلزائر                           -٨٥

ووفرت نيجرييا املعلومات     .  وبوركينا فاسو ومجهورية ترتانيا املتحدة وناميبيا ردودا اجيابية                 
 .يمها الذايتاملطلوبة مع تقرير تقي

 اموعة اآلسيوية) ب(
 اجابة على سؤال عما اذا كان مطلب التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت بنغالديش                     -٨٦

ووفرت كل من اندونيسيا وقريغيزستان املعلومات املطلوبة مع تقرير                .  والفلبني ردودا اجيابية   
مركزية لتلقي طلبات املساعدة       تقييمها الذايت يف حني أشار األردن اىل عدم تسمية سلطة                      

 .القانونية املتبادلة حىت تارخيه
 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(

 اجابة على سؤال عما اذا كان مطلب التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت كرواتيا                          -٨٧
ووفرت .  والتفيا وليتوانيا واجلبل األسود وبولندا ورومانيا واالحتاد الروسي  ردودا اجيابية                       

وأفادت سلوفاكيا  .  الروس وسلوفاكيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ردودا سلبية           بي
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بأن األمني العام لألمم املتحدة سوف يبلّغ يف القريب                  

ويف غضون ذلك، أبلغت سلوفاكيا بأن السلطة املركزية املسؤولة عن لقي طلبات                       .  العاجل

 الشكل الحادي عشر
)األطراف المبلغة (٤٦التنفيذ العالمي للمادة
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ووفرت بيالروس املعلومات املطلوبة مع تقرير           .  عدة القانونية املتبادلة هي وزارة العدل          املسا
 .تقييمها الذايت

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب) د(
 اجابة على سؤال عما اذا كان مطلب التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت مجيع                               -٨٨

ووفرت .   كولومبيا واجلمهورية الدومينيكية واملكسيك        األطراف املبلغة ردودا اجيابية باستثناء        
وأرجأت كولومبيا األمر يف حني مل توفر        .  املكسيك املعلومات املطلوبة مع تقرير تقييمها الذايت        

 ). مطلب تبليغ اجباري(اجلمهورية الدومينيكية أي معلومات 
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(

 اذا كان مطلب التبليغ الوارد أعاله قد استويف، وفرت كندا وفنلندا            اجابة على سؤال عما     -٨٩
والنرويج وأسبانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة                         

ووفرت كل من فرنسا وهولندا املعلومات املطلوبة مع تقرير تقييمها                .  األمريكية ردودا اجيابية   
سويد بأن األمني العام لألمم املتحدة سوف يبلّغ بالسلطة املركزية املسؤولة عن      وأفادت ال .  الذايت

ووفرت الربتغال معلومات   .  تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وقت ايداعها صك التصديق         
عن اجراءات اسداء املساعدة القانونية املتبادلة طبقا لعدد من املعاهادات الدولية ولكنها مل                          

مطلب تبليغ  (ومل توفر تركيا أي معلومات        .  ا اذا كانت هناك سلطة مركزية مسماة         توضح م 
 ).اجباري

 )الفصل اخلامس من االتفاقية(استرداد املوجودات  -دال
 
 )٥٢املادة (منع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية  )١(
 

وترد .   من االتفاقية    ٥٢ادة    يتضمن الشكل الثاين عشر متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للم                   -٩٠
 . تفاصيل عن تنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشكل الثاني عشر 
)األطراف المبلغة ( ٥٢التنفيذ العالمي للمادة 
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 اموعة األفريقية) أ(
 ذكرت اجلزائر تدابري مت اعتمادها ملنع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية، مبلغة                     -٩١

ضع االستعراض، ولو أا مل توثق هذا االمتثال بأمثلة داعمة بالتايل عن االمتثال الكامل للمادة مو 
التحقق من هوية    )  ١:  (وذكرت بوركينا فاسو تدابري تتيح ما يلي           ).  مطلب تبليغ اختياري   (

اصدار ارشادات بشأن أنواع         )  ٢(؛ و  )٥٢ من املادة         ١الفقرة   (زبائن املؤسسات املالية         
الفقرة (ع تطبيق الفحص الدقيق على حساباا               الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت يتوق           

انشاء نظم القرار الذمة املالية بشأن املوظفني العموميني             )  ٣(؛ و )٥٢من املادة    )  أ(٢الفرعية  
مطلب تبليغ   (وقد دعمت هذه املعلومات بعدة أمثلة                 ).  ٥٢ من املادة         ٥الفقرة   (املعنيني
مطلب (يذ باقي املادة موضع االستعراض        ومل توفر بوركينا فاسو معلومات عن تنف         ).  اختياري

ويف معرض التبليغ عن التدابري اليت تلزم املؤسسات املالية بالتحقق من هوية                      ).  تبليغ اجباري 
الزبائن وبتطبيق الفحص الدقيق على حسابات األفراد الذين يتولون وظائف عمومية ذات شأن،              

للمصارف وسائر املؤسسات " زبونكاعرف "أشارت نيجرييا اىل اصدار دليل اجباري موضوعه  
وهذا الدليل له قوة القانون، وينص يف مجلة أمور على ضرورة التعامل مع األشخاص                      .  املالية

وأشارت مجهورية ترتانيا املتحدة اىل االمتثال اجلزئي، يف              .  البارزين سياسيا باحلرص الواجب     
 تقضي باصدار ارشادات بشأن       حني أشارت نيجرييا اىل عدم االمتثال، ألحكام االتفاقية اليت             

الفقرة (أنواع الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت يتوقع تطبيق الفحص الدقيق على حساباا               
وأشارت مجهورية ترتانيا املتحدة اىل االمتثال اجلزئي ألحكام               ).  ٥٢من املادة     )  أ(٢الفرعية   

ء مصارف ليس هلا حضور مادي              االتفاقية االجبارية اليت تقضي باعتماد تدابري ملنع انشا                  
وأبلغت ناميبيا عن عدم    ).  ٥٢ من املادة    ٤الفقرة  (والتنتسب اىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة         

االمتثال ألحكام االتفاقية غري االجبارية اخلاصة باعتماد تدابري اللزام املوظفني العموميني                            
 ).٥٢ من املادة ٤قرة الف(باالبالغ عن أي حساب مايل حيتفظون به يف دولة أجنبية 

 
 االطار

 مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق بالتحقق من هوية زبائن املؤسسات املالية والفحص 
 نيجرييا : الدقيق حلسابام

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

)٥٢ من املادة ١الفقرة ( التحقق من هوية زبائن املؤسسات املالية والفحص الدقيق حلسابام
وأدى ذلك اىل الغاء سرية املعلومات يف. أنشئ نظام صارم للتحقق وحتديد اهلوية: نيجرييا 

.مالت االشخاص البارزين سياسيامجيع املؤسسات املالية، ومن مث تيسري االطالع على معا     
ويف اطار االصالحات اليت أجرا احلكومة، أعاد املصرف املركزي النيجريي هيكلة

 اىل٨٩ بدمج قطاع املصارف عن طريق تقليل عدد املصارف من    ٢٠٠٥القطاع املايل يف    
 يف اطار مكافحة غسل٢٠٠٦وقد جرى التفتيش على أغلب هذه املصارف يف              .  ٢٥

ومشلت أغلب. ، وفُرضت عقوبات على املؤسسات اليت فشلت يف الوفاء بالتزاماا      األموال
، وعدم التبليغ، وعدم"اعرف زبونك "عدم اجراء تقييمات سليمة يف اطار           :  املخالفات

 .   وجود برامج تدريبية
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 اموعة اآلسيوية) ب (
تأتية من    ذكرت اندونيسيا والفلبني تدابري مت اعتمادها ملنع وكشف احالة العائدات امل                     -٩٢

وأبلغت بنغالديش واألردن       .  اجلرمية، مبلغتني بالتايل عن تنفيذ املادة موضع االستعراض                     
وفيما يتعلق بتدابري التحقق من اهلوية وتطبيق الفحص الدقيق             .  وقريغيزستان عن التنفيذ اجلزئي    
 اىل  ، أشارت بنغالديش وقريغيزستان      )٥٢ من املادة       ١الفقرة   (على زبائن املؤسسات املالية         

ويف معرض التبليغ عن االمتثال، ذكرت اندونيسيا عددا كبريا من                 .  االمتثال اجلزئي لالتفاقية   
آخذ يف االنتشار وأنه جيري التبليغ بعدد متزايد من     "  اعرف زبونك "القوانني، مشرية اىل أن مبدأ      

 الفلبني   ويف معرض التبليغ عن االمتثال الكامل لألحكام ذاا، ذكرت                 .  املعامالت املشبوهة  
ووفرت قريغيزستان  .   الذي يبين متطلبات حتديد هوية الزبائن         ٩١٦٠القانون اجلمهوري رقم     

واعتربت أنه يعكس    )  ٢٠٠٦(معلومات بشأن قانون مكافحة غسل األموال ومتويل االرهاب             
ولسد الفجوة، أبلغت قريغيزستان بأنه جيري اعداد            .  امتثاال جزئيا للمادة موضع االستعراض       

 ولوائح للمؤسسات املالية ، مبا يف ذلك أحكام مفصلة بشأن تبليغ وحدة االستخبارات                   قوانني
وأبلغت .  باملعامالت املشبوهة  )    ٢٠٠٦  (٣٥٢املالية املنشأة مبوجب املرسوم الرئاسي رقم              

بنغالديش بعدم اصدار ارشادات للمؤسسات املالية بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو                            
). ٥٢من املادة   )  أ(٢الفقرة الفرعية   (بغي تطبيق الفحص الدقيق على حساباا        االعتبارية اليت ين  

وذكرت الفلبني واألردن واندونيسيا تدابري بشأن اصدار مثل هذه االرشادات، ولو أن األخرية                 
ويف معرض التبليغ عن التدابري املتعلقة بابالغ             ).  مطلب تبليغ اختياري    (مل توفر أمثلة داعمة         

الية وية الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ينبغي تطبيق الفحص الدقيق على               املؤسسات امل 
، أفادت اندونيسيا والفلبني باالمتثال الكامل          )٥٢من املادة    )  ب(٢الفقرة الفرعية    (حساباا  

. لالتفاقية وبنغالديش باالمتثال اجلزئي، يف حني أبلغ األردن بعدم اعتماد مثل هذه التدابري                         
ت مجيع األطراف املبلغة باستثناء بنغالديش وقريغيزستان بامتثال التدابري اليت تقضي بأن                   وأفاد

وأفادت مجيع األطراف    ).  ٥٢ من املادة      ٣الفقرة  (حتتفظ املؤسسات املالية بسجالت مناسبة         
املبلغة باستثناء قريغيزستان بامتثال التدابري اليت تقضي مبنع انشاء مصارف ليس هلا حضور مادي               

ويف معرض توفري املزيد من        ).  ٥٢ من املادة      ٤الفقرة  (والتنتسب اىل جمموعة مالية مسجلة          
املعلومات، أفاد األردن بأن التعليمات الصادرة عن املصرف املركزي ملكافحة غسل األموال                     
ومتويل االرهاب تتضمن تعريفا للمصارف الومهية وتعليمات حمددة عن كيفية التعامل مع                          

، حتظر  ٩١٦٠ املنفّذ للقانون اجلمهوري رقم       ٤٣٦وباملثل، مبوجب املنشور    .  اسلةاملصارف املر 
الفلبني على املؤسسات املالية اقامة أو مواصلة عالقة مصرف مراسل مع مصارف ليس هلا وجود    
مادي، أو اقامة عالقة مع مؤسسة مالية أجنبية مراسلة تسمح ملصارف ليس هلا وجود مادي                        

) امتثال جزئي (وأفادت مجيع األطراف املبلغة باستثناء األردن وقريغيزستان         .  باستخدام حساباا 
باالمتثال الكامل ألحكام االتفاقية غري االجبارية اخلاصة بانشاء نظم القرار الذمة املالية بشأن                    

وأفادت مجيع األطراف املبلغة باستثناء        ).  ٥٢ من املادة      ٥الفقرة  (املوظفني العموميني املعنيني      
يزستان باالمتثال الكامل ألحكام االتفاقية غري االجبارية اخلاصة بالزام املوظفني العموميني                قريغ

 ).٥٢ من املادة ٦الفقرة (باالبالغ عن أي حساب مايل حيتفظون به يف دولة أجنبية 
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 ٣٠االطار 
 املوظفني  مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق يانشاء نظم القرار الذمة املالية بشأن                  

 بنغالديش واندونيسيا: العموميني املعنيني وتقرير عقوبات يف حالة عدم االمتثال
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(
  من بني األطراف املبلغة العشرة، أفادت بيالروس وكرواتيا واجلبل األسود بالتنفيذ                           -٩٣

ويف معرض التبليغ عن التنفيذ       .  ن اجلرمية الكامل لتدابري منع وكشف احالة العائدات املتأتية م            
الكامل، أفادت كرواتيا بعدم وجود قوانني حملية موضوعة خصيصا لتنظيم مسألة استرداد                          
املوجودات اال أن قوانني أخرى بشأن غسل األموال واملسائل ذات الصلة كافية أيضا وقابلة                       

). مطلب تبليغ اختياري    (وانني   ومل توفر أمثلة داعمة على كفاية هذه الق                .  للتطبيق بالقياس  
وأبلغت ليتوانيا وبولندا ورومانيا واالحتاد الروسي وسلوفاكيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية               

واشارت ليتوانيا ورومانيا واالحتاد الروسي . السابقة عن التنفيذ اجلزئي للمادة موضع االستعراض
سسات املالية من هوية الزبائن وتطبيق الفحص        اىل الكفاية اجلزئية للتدابري اليت تقضي بتحقق املؤ        

 من املادة    ١الفقرة  (الدقيـق علـى حسـابات األفـراد الذين يتـولون وظائف عمومية ذات شأن                 
وفيما يتعلق باألحكام ذاا، ذكرت األطراف املبلغة األخرى التدابري اليت تقضي بالتحقق              ).  ٥٢

منها أو وفرت نسخا منها، واعتربت أن هذه              من هوية زبائن املؤسسات املالية أو اقتبست               
وعلى العكس من ذلك، أشارت ليتوانيا ورومانيا             .  التدابري تعكس االمتثال الكامل لالتفاقية        

أو اعتماد تدابري    )  رومانيا(ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة اىل اختاذ خطوات مبدئية               
من أجل تطبيق الفحص الدقيق على        )   السابقة ليتوانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية    (مؤخرا  

وأبلغت بولندا بأن تشريعاا ذات الصلة ال تعكس متاما           .  حسابات األشخاص البارزين سياسيا    
والواقع أنه على الرغم من أن املؤسسات املالية ملزمة بتحديد هوية زبائنها فهي                 .  نص االتفاقية 

ك، ال توجد قواعد حمددة لتطبيق الفحص            وعالوة على ذل   .  غري ملزمة بالتحقق من هويتهم       
واستيفاء ملطلب تبليغ اختياري، أشارت ليتوانيا اىل          .  الدقيق على حسابات املوظفني العموميني      

 الصادر عن    EC/2005/60أن االمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض سيتيسر بتنفيذ التوجيه              

ر عقوبات يف حالة عدم انشاء نظم القرار الذمة املالية بشأن املوظفني العموميني املعنيني وتقري
 )٥٢ من املادة ٥الفقرة (االمتثال 

، طُلبت اقرارات ذمة مالية من طائفة٢٠٠٧مبوجب قانون صالحيات الطوارئ     :  بنغالديش 
.واسعة من كبار املوظفني العموميني، منهم وزير الطاقة والقوى واملوارد املعدنية السابق                    

  . مخس سنوات يف حالة عدم االمتثالويقضي القانون بعقوبة احلبس ملدة ال تتجاوز

 موظف عمومي مطالبون بتقدمي اقرارات ذمة مالية وأن منهم١١٦٠٠٠رغم أن   :  اندونيسيا 
٪٤٠فمعدل االمتثال الذي كان . من مل يفعل ذلك، اال أن االجتاه حنو االمتثال يتزايد باطراد

ضاة واحملافظني واملدعنيويتعني على موظفي الدولة والق     .  ٪٦٠ جتاوز اليوم     ٢٠٠١يف عام   
 .تقدمي هذه االقرارات
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. ١١من أجل غسل األموال ومتويل االرهاب        الربملان األورويب بشأن منع استخدام النظام املايل            
وأشارت مجيع األطراف املبلغة، باستثناء ليتوانيا، اىل اصدار ارشادات طبقا لالتفاقية بشأن                         
الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ينبغي للمؤسسات املالية أن تطبق الفحص الدقيق على                    

هذا الصدد، ذكرت كرواتيا التشريعات        ويف  ).  ٥٢من املادة    )  أ(٢الفقرة الفرعية    (حساباا  
يف حني وفرت التفيا      )  مطلب تبليغ اختياري   (ذات الصلة دون أن توفر أمثلة على فاعليتها                

وبولندا، وبقدر أقل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، بيانات مفصلة باهليئات واالجراءات 
ووفرت بولندا وحدها مثاال على           .  املتعلقة باصدار اللوائح والتوجيهات للمؤسسات املالية            

وذكرت ليتوانيا، اليت أبلغت عن      .  استخدام هذه التدابري بنجاح يف اصدار مثل هذه االرشادات          
االمتثال اجلزئي للمادة موضع االستعراض، واجلبل األسود ورومانيا، اللذان أبلغا عن االمتثال                   

 مدى فاعليتها يف اصدار االرشادات       الكامل، عددا من القوانني ولكنها مل تقدم معلومات بشأن          
ويف معرض التبليغ عن التنفيذ الكامل للمادة موضع االستعراض، أفادت                  .  للمؤسسات املالية  

وأبلغت بيالروس وكرواتيا    .  سلوفاكيا باصدار تعليمات غري ملزمة، وبالتايل غري قابلة لالنفاذ             
ا اليوغوسالفية السابقة باعتماد تدابري      والتفيا واجلبل األسود وبولندا ورومانيا ومجهورية مقدوني        

متتثل لالتفاقية بشأن ابالغ املؤسسات املالية وية الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ينبغي                  
ووفرت بولندا  ).  ٥٢من املادة    )  ب(٢الفقرة الفرعية    (تطبيق الفحص الدقيق على حساباا          

ريعات ولكنها ال توضح ما اذا كنت            وأبلغت بيالروس عن صدور تش       .  وحدها مثاال داعما   
املؤسسات املالية تبلّغ بالفعل وية الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ينبغي تطبيق الفحص                 

وأبلغت ليتوانيا واالحتاد الروسي وسلوفاكيا عن التنفيذ اجلزئي للحكم              .  الدقيق على حساباا   
أن تشريعاا تتفق متاما مع أحكام االتفاقية         واعتربت األطراف املبلغة كلها      .  موضع االستعراض 

واقتبست ).  ٥٢ من املادة      ٣الفقرة  (اليت تقضي باحتفاظ املؤسسات املالية بسجالت مناسبة             
ووفرت التفيا  .  كلها من التشريعات ذات الصلة، يف حني ذكر اجلبل األسود هذه التشريعات                

 كل األطراف املبلغة اىل التنفيذ الكامل       وأشارت.  وبولندا فقط أمثلة على فاعلية هذه التشريعات      
للتدابري اليت تقضي مبنع انشاء مصارف ليس هلا حضور مادي والتنتسب اىل جمموعة مالية                           

وباستثناء ليتوانيا واجلبل األسود، اقتبست كلها مقاطع من          ).    ٥٢ من املادة    ٤الفقرة  (مسجلة  
مطلب تبليغ  ( دون توفري املزيد من املعلومات        وأفادت ليتوانيا بالتنفيذ الكامل   .  التشريعات احمللية 

واقتبست بيالروس من قوانني منع غسل األموال ومتويل االرهاب، بينما ذكر اجلبل                ).  اجباري
 و٥٥/٠٣ واألرقام ٢٠٠٠يوليو  /   متوز ١٩ املؤرخ   ٤٢٦على التوايل رقم    (األسود هذه القانني    

 انشاء املصارف اليت ليس هلا وجود        وذلك دون بيان مدى فاعليتها يف منع       )  ١٧/٠٥ و ٥٨/٠٣
وباستثناء ليتوانيا، أفادت كل األطراف املبلغة بانشاء نظم القرار         ).  مطلب تبليغ اختياري  (مادي  

 ٥الفقرة  (الذمة املالية بشأن املوظفني العموميني املعنيني وتقرير عقوبات يف حالة عدم االمتثال                  
د التشريعات ذات الصلة، واقتبست بياالروس         وذكرت كرواتيا واجلبل األسو    ).  ٥٢من املادة    

ومل ).  مطلب تبليغ اختياري   (منها، ولكن  دون بيان مدى فاعليتها يف انشاء مثل هذه النظم                    
توفر ليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة معلومات بشأن                          

الذمة املالية بشأن املوظفني العموميني املعنيني      العقوبات املقررة يف حالة عدم االمتثال لنظام اقرار          
وأشارت بيالروس وكرواتيا والتفيا واجلبل األسود ورمانيا واالحتاد            ).  مطلب تبليغ اختياري   (

                                                 
 .٢٠٠٥نوفمرب /  تشرين الثاين٢٥  بتاريخ L 309اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب،  11



CAC/COSP/2008/2  
 

51 

الروسي اىل التنفيذ الكامل ألحكام االتفاقية غري االجبارية اليت حتث على اختاذ التدابري الكفيلة                    
 ٦الفقرة  (الغ عن أي حساب مايل حيتفظون به يف دولة أجنبية              بالزام املوظفني العموميني باالب    

وفيما يتعلق باألحكام ذاا، أبلغت ليتوانيا وسلوفاكيا عن التنفيذ اجلزئي بينما              ).  ٥٢من املادة   
 .أبلغت بولندا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عن عدم التنفيذ

 ٣١االطار
: نع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية         بري تتعلق مب   مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدا        

  التفيا
 
 
 
 

 ٣٢االطار 
 نظم القرار الذمة املالية بشأن املوظفني             مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق بانشاء              
  التفيا: العموميني املعنيني وتقرير عقوبات لعدم االمتثال

 
  
 
 
 
 
 
 

 لالتينية والكارييبجمموعة دول أمريكا ا) د(
 من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت الربازيل بالتنفيذ الكامل للمادة موضع                              -٩٤

االستعراض، بينما أبلغت األرجنتني وبوليفيا وشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا واجلمهورية                       
 لالتفاقية   الدومينيكية والسلفادور واملكسيك وباراغواي وبريو وأوروغواي باالمتثال اجلزئي                

وفيما يتعلق بتحقق      .  بشأن اعتماد تدابري ملنع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية                        
 من املادة    ١الفقرة  (املؤسسات املالية من هوية الزبائن وتطبيق الفحص الدقيق على حسابام                 

واجلمهورية ، أفادت مجيع األطراف املبلغة بالتنفيذ الكامل باستثناء األرجنتني وبوليفيا                       )٥٢
ويف حني أن مجيع األطراف املبلغة اليت أفادت             ).  تنفيذ جزئي (الدومينيكية والسلفادور وبريو      

الفقرة(موميني املعنيني وتقرير عقوبات لعدم االمتثالنظم القرار الذمة املالية بشأن املوظفني الع
 )٥٢ من املادة ٥

 و ٢٠٠٥ اقرار ذمة مالية بشأن املوظفني العموميني املعنيني يف                  ٧٨٧٧١مت تلقي    :  التفيا 
وبسبب عدم تقدمي هذه االقرارات أو تقدمي معلومات غري صحيحة، مت.  ٢٠٠٦ يف   ٧٨٩٧٣

،٢٠٠٦ويف  .  ٢٠٠٥ يف   ٣٣٢ و ٢٠٠٦ عموميا يف     موظفا ٣٥٤توقيع جزاءات ادارية على     
  . دعوى  جنائية ضد موظفني عموميني٣٤جرى حتريك 

 

 )٥٢املادة (منع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية 
 تقريرا عن معامالت١٥٥خدمة املراقبة اىل مكتب املدعي العام        ، احالت   ٢٠٠٦يف  :  التفيا 

وبناء على.  مريبة وفقا للقانون واللوائح الصادرة عن جلنة الشؤون املالية والسوق الرأمسالية               
 لتقييم٢٠٠٦مارس  /مبادرة من التفيا، زار خرباء من صندوق النقد الدويل البلد يف آذار                   

ات املتأتية من اجلرمية لتوصيات فرقة العمل املعنية بغسلمدى امتثال نظم منع غسل العائد        
وخلص خرباء الصندوق اىل اخنفاض خطر غسل األموال يف التفيا بدرجة مهمة.  األموال

بفضل تطبيق تدابري وقائية خمتلفة، وأن التشريعات ذات الصلة تكاد متتثل متاما ألفضل املعايري
 .الدولية
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باالمتثال ذكرت التشريعات ذات الصلة أو اقتبست منها أو أرفقتها بتقريرها أو وفرت وصفا                    
بليغ عن  ويف معرض الت   .  هلا، فان كوستا ريكا فقط وفرت أمثلة على جناح تنفيذ هذه التدابري                 

التنفيذ اجلزئي للمادة موضع االستعراض، أشارت األرجنتني اىل أن نظامها للمراقبة املقواة                          
لألشخاص البارزين سياسيا حيتاج اىل التحسني من أجل السماح بالتحديد الفوري هلوية مجيع                  

. يةاألشخاص البارزين سياسيا وطنيا واقليميا ممن يؤدون وظائف ادارية أوتشريعية أو قضائ                       
وأبلغت بريو عن انشاء وحدة استخبارات مالية مسؤولة عن كشف املعامالت املشبوهة                             

وذكرت .  واعترفت بوجود امكانية لتحسني نظامها للمراقبة املقواة لألشخاص البارزين سياسيا           
اجلمهورية الدومينيكية التشريعات ذات الصلة اليت تقضي بتحديد هوية زبائن املؤسسات املالية                

ليغ عن املعامالت املرتفعة القيمة أو املشبوهة، ولكن دون أن توفر معلومات بشأن تدابري                     والتب
ويف معرض تقييم نظم منع وكشف احالة العائدات            .  تقوية مراقبة األشخاص البارزين سياسيا      

. املتأتية من اجلرمية، اعترفت السلفادور وبريو أيضا  بوجود امكانية لتحسينها يف البلدين                             
الربازيل وشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا واجلمهورية الدومينيكية واملكسيك وبريو اىل          وأشارت  

اصدار ارشادات بشأن الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ينبغي للمؤسسات املالية أن تطبق               
وأبلغت األرجنتني وبوليفيا   ).  ٥٢من املادة   )  أ(٢الفقرة الفرعية   (الفحص الدقيق على حساباا      

ويف .  لسلفادور وباراغواي وأوروغواي عن االمتثال اجلزئي لألحكام موضع االستعراض                   وا
معرض التبليغ عن االمتثال اجلزئي، وفرت األرجنتني أمثلة للتعاون الناجح بني املصرف املركزي              

وفيما يتعلق بتدابريتبليغ املؤسسات املالية        .  ووحدة االستخبارات املالية بشأن هذه االرشادات         
ة الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ينبغي أن تطبق الفحص الدقيق على حساباا                           وي

أبلغت الربازيل وشيلي وكوستا ريكا واجلمهورية        )  ١):  (٥٢من املادة   )  ب(٢الفقرة الفرعية   (
أبلغت األرجنتني وباراغواي    )  ٢(الدومينيكية واملكسيك وبريو بالتنفيذ الكامل هلذه التدابري؛ و           

أبلغت بوليفيا وكولومبيا والسلفادور وأوروغواي بعدم اعتماد مثل            )  ٣(لتنفيذ اجلزئي؛ و   عن ا 
ومن بني األطراف املبلغة اليت أفادت باالمتثال لالتفاقية، وفرت املكسيك فقط                   .  هذه التدابري 

لي وشي)  االمتثال اجلزئي (وأشارت مجيع األطراف املبلغة ،باستثناء بوليفيا         .  أمثلة تدعم تقريرها   
، اىل اعتماد تدابري تقضي باحتفاظ املؤسسات املالية بسجالت مناسبة وفقا                      )عدم االمتثال  (

ورغم التبليغ بعدم االمتثال، اقتبست شيلي من تشريعات           ).  ٥٢ من املادة     ٣الفقرة  (لالتفاقية  
.  سنوات ٥تقضي بأن حتتفظ الكيانات اليت تبلّغ عن معامالت مشبوهة بسجالت مناسبة ملدة                  

، أشارت   )عدم االمتثال  (وشيلي      )  التنفيذ اجلزئي  (ستثناء األرجنتني وبوليفيا وأوروغواي         وبا
مجيع األطراف املبلغة باالمتثال الكامل للتدابري اليت تقضي مبنع انشاء مصارف ليس هلا حضور                   

ويف معرض التبليغ عن     ).    ٥٢ من املادة     ٤الفقرة  (مادي والتنتسب اىل جمموعة مالية مسجلة          
تثال اجلزئي للمادة موضع االستعراض، وصفت األرجنتني التدابري اليت حتكم انشاء                                االم

وأضافت أوروغواي، يف معرض التبليغ بعدم وجود مصارف ليس هلا حضور            .  املؤسسات املالية 
مادي يف البلد وأن انشاء املصارف األجنبية خيضع للتسجيل لدى املصرف املركزي، أن قوانني                  

وأفادت الربازيل وشيلي وكولومبيا         .  ملصارف األجنبية جيرى اعدادها        أكثر صرامة بشأن ا        
واملكسيك وبريو وأوروغواي باالمتثال الكامل للتدابري غري االجبارية اليت تقضي بانشاء نظم                    

، يف حني أفادت     )٥٢ من املادة     ٥الفقرة  (القرار الذمة املالية بشأن املوظفني العموميني املعنيني           
 ريكا واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وباراغواي باالمتثال اجلزئي                    األرجنتني وكوستا  

ووصفت األرجنتني نظامها املساعد باحلاسوب القرار الذمة املالية     .  وأفادت بوليفيا بعدم االمتثال   
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بشأن املوظفني العموميني، وأوضحت أن املعلومات املوجودة فيه ميكن أن تتاح حملكمة أجنبية                   
أعربت األرجنتني أيضا عن احلاجة اىل متديد نظام اقرار الذمة املالية ليشمل                          و.  عند طلبها  

ويف حني أفادت شيلي باعتماد نظم القرار الذمة . املوظفني العموميني يف الكيانات الريفية واحمللية 
). يمطلب تبليغ اجبار  (املالية بشأن املوظفني العموميني، اال أا مل تقيم مدى امتثاهلا لالتفاقية                

ويف معرض تقييم هذه النظم ذاا، ذكرت كوستا ريكا وباراغواي التشريعات ذات الصلة،                       
وأفادت كل األطراف املبلغة باالمتثال اجلزئي ألحكام          .  ولكنها أشارت اىل أا حتتاج للتعديل       

االتفاقية غري االجبارية اليت تقضي بالزام املوظفني العموميني باالبالغ عن أي حساب مايل                          
، وذلك باستثناء بوليفيا والربازيل           )٥٢ من املادة        ٦الفقرة   (تفظون به يف دولة أجنبية              حي

ومل توفر شيلي أي معلومات      ).  عدم االمتثال (وأوروغواي  )  االمتثال الكامل (وكولومبيا وبريو    
ووفرت شيلي وكوستا ريكا واجلمهورية الدومينيكية نظرة عامة على            ).  مطلب تبليغ اجباري   (

وشرحت باراغواي أن تبليغها عن االمتثال . ت ذات الصلة موضحة حاجتها اىل التعديل     التشريعا
اجلزئي لألحكام موضع االستعراض مرجعه عدم تقرير عقوبات يف حالة عدم ابالغ املوظف                      

 . العمومي عن أي حساب مايل حيتفظ به يف اخلارج
 ٣٣االطار 

: ع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية       ن أمثلة لتجارب اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق مب        
 األرجنتني وكوستا ريكا واملكسيك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(
 من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت فنلندا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية                   -٩٥

نما أبلغت النمسا وكندا وفرنسا والنرويج               بالتنفيذ الكامل للمادة موضع االستعراض، بي              
والربتغال وأسبانيا والسويد وتركيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتنفيذ              

وفيما يتعلق بتحقق املؤسسات      .  اجلزئي لتدابري ملنع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية             
، أفادت  )٥٢ من املادة    ١الفقرة  (حص الدقيق على حسابام     املالية من هوية الزبائن وتطبيق الف      

). التنفيذ اجلزئي  (مجيع األطراف املبلغة بالتنفيذ الكامل باستثناء فرنسا والنرويج والسويد                        
واعتربت فرنسا أن تدابريها احمللية متتثل جزئيا   ألا ال تتيح املراقبة املقواة لألشخاص البارزين                    

ويف حني   .  ٢٠٠٧رير، سوف تتحقق املواءمة مع االتفاقية حبلول اية                   وطبقا للتق  .  سياسيا

 منع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية
 )٥٢ من املادة ١الفقرة  (

 . ينشر املصرف املركزي عرب االنترنت قائمة باألشخاص البارزين سياسيا: األرجنتني 

)وبديال له (يتعني على املؤسسات املالية أن تعين شخصا واحدا على األقل                  :  كوستا ريكا  
يقضي كل دوامه الوظيفي يف فحص حسابات الزبائن واملعامالت اليت تبدو دون أساس

 .  اقتصادي أو قانوين

والقائمة.  وضعت وزارة املالية قائمة باألشخاص البارزين سياسيا وطنيا ودوليا              :  املكسيك 
 .ية، ولكنها توفر مبادئ توجيهية للمؤسسات املاليةليست حصر
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مطلب (اقتبست أسبانيا من تدابري تنفيذ املادة موضع االستعراض، اال أا مل تقيم مدى امتثاهلا                    
وأوردت النرويج مقاطع من قانوا ملكافحة غسل األموال، يف حني أرفقت                  ).  تبليغ اجباري 

وينص القانونان على ضرورة حتقق          .  كافحة غسل األموال بتقريرها       السويد قانون تدابري م       
اال أن هذين القانونني ال يتيحان فحصا دقيقا حلسابات حيتفظ ا             .  املؤسسات املالية من زيائنها   

وأفادت النرويج بأن هذه التدابري       .  أفراد مكلفون، أو سبق أن كُلفوا، بوظائف عمومية مهمة             
وباملثل، أفادت السويد بأن    .  تعديل قانون مكافحة غسل األموال      عن طريق    ٢٠٠٨ستعتمد يف   

القانون الذي يتضمن املقترحات اخلاصة بالتعديالت الالزمة سوف يقدم اىل الربملان يف                               
ومن بني الدول اليت أبلغت باالمتثال، وفرت كندا بيانا مفصال بقانوا                  .  ٢٠٠٨مارس  /آذار

 ومتويل االرهاب، بصيغته املعدلة يف كانون األول                 )غسل األموال  (اخلاص بعائدات اجلرمية       
املركز (ووفرت كندا أيضا معلومات عن وظائف وحدة االستخبارات املالية            .  ٢٠٠٦ديسمرب  /

وهذان مها   .  ومكتب مراقب املؤسسات املالية        )  الكندي للمعامالت املالية وحتليل التقارير          
وأبلغت .  مالت اليت جتريها املؤسسات املالية         االدارتان الرئيسيتان املسؤولتان عن مراقبة املعا           

النمسا بعدم اصدار ارشادات بشأن الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ينبغي للمؤسسات                  
من املادة  )  أ(٢حكم اجباري وفقا للفقرة الفرعية      (املالية أن تطبق الفحص الدقيق على حساباا        

وأفادت فرنسا والنرويج     ).   تبليغ اجباري    مطلب(بينما مل توفر أسبانيا أي معلومات              )  ٥٢
وأبلغت السويد بأن تعديالت جيري اآلن       .  والسويد باالمتثال اجلزئي للحكم موضع االستعراض      

وفيما يتعلق بتدابريتبليغ املؤسسات املالية وية                 .    ادخاهلا على التشريعات ذات الصلة             
الفقرة (فحص الدقيق على حساباا        الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ينبغي أن تطبق ال              

أفادت فنلندا وهولندا والربتغال واململكة املتحدة لربيطانيا         )  ١):  (٥٢من املادة   )  ب(٢الفرعية  
) ٢(العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية باعتماد تدابري فقا لالتفاقية؛ و                        

وأفادت النمسا وكندا وفرنسا بعدم اعتماد        )  ٣(وأفادت النرويج والسويد باالمتثال اجلزئي؛ و        
واستيفاء ).  مطلب تبليغ اجباري  (مل توفر أسبانيا وتركيا أي معلومات        )  ٤(مثل هذه التدابري؛ و   

ملطلب تبليغ اختياري، أوضحت فنلندا أن من املعتاد لوحدة االستخبارات املالية لديها أن تزود                  
وأبلغت السويد بأن   .     اليت تتطلب فحصا دقيقا     املؤسسات املالية بتعليمات حمددة عن احلاالت       

وأشارت كل  .  تعديالت جيري اآلن تنفيذها لضمان االمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض            
مل توفر معلومات بشأن مطلب       (وأسبانيا  )  االمتثال اجلزئي (األطراف املبلغة، باستثناء النرويج        

 ٣الفقرة  ( املؤسسات املالية بسجالت مناسبة        ، اىل تنفيذ تدابري تقضي باحتفاظ       )تبليغ اجباري 
ويف حني أبلغت النرويج بالتنفيذ اجلزئي، فقد ذكرت مقاطع من قانون مكافحة            ).  ٥٢من املادة   

غسل األموال تقضي بأن حتتفظ املؤسسات املالية بنسخ من الوثائق الالزمة ملدة مخس سنوات                    
وذكرت كندا وفنلندا والربتغال والواليات         .  بعد انتهاء العالقة بالزبائن أو اجراء املعامالت             

املتحدة األمريكية مقاطع من التشريعات ذات الصلة واليت تقضي باالحتفاظ بالسجالت ملدة                    
وأبلغت تركيا بأنه يتعني على مؤسساا املالية أن             .  مخس سنوات على األقل بعد أي معاملة          

 األطراف املبلغة، باستثناء فرنسا        وأفادت كل .  حتتفظ مبثل هذه السجالت ملدة مثاين سنوات           
، باالمتثال الكامل     )مل توفر معلومات بشأن مطلب تبليغ اجباري            (وأسبانيا   )  التنفيذ اجلزئي  (

للتدابري اليت تقضي مبنع انشاء مصارف ليس هلا حضور مادي والتنتسب اىل جمموعة مالية                           
وجيه الثالث لالحتاد األورويب    وأفادت فرنسا بأن تكييف الت    ).    ٥٢ من املادة    ٤الفقرة  (مسجلة  

بشأن غسل األموال ومتويل الفساد تبعا لظروفها احمللية سوف يكفل قريبا االمتثال الكامل                           
وذكرت النمسا وهولندا والنرويج والسويد وتركيا واململكة املتحدة     .  للحكم موضع االستعراض  

 موضع االستعراض، ولكنها مل      لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية تشريعات حملية متتثل للحكم         
ويف معرض التبليغ عن التنفيذ الكامل، ذكرت       ).  مطلب تبليغ اختياري  (توفر أمثلة توثّق فاعليتها     

 بشأن منع غسل األموال ومكافحته، ولكنها مل ٢٠٠٤ لعام ١١الربتغال مقاطع من القانون رقم 
مطلب (يت ليس هلا وجود مادي        توفر معلومات بشأن فاعلية القانون يف منع انشاء املصارف ال            
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ويف معرض تقييم تشريعات البلدان مقارنة بالشروط احملددة يف االتفاقية                       ).  تبليغ اختياري  
) غسل األموال (أبلغت كندا بأن قانون عائدات اجلرمية         )  ١:  (واستيفاء متطلبات تبليغ اختيارية    

شر أو غري مباشر مع املصارف ومتويل االرهاب حيظر على املؤسسات املالية أن تتعامل بشكل مبا 
أفادت فنلندا بأن املصارف املرخصة من مكتب االشراف              )  ٢(اليت ليس هلا وجود مادي؛ و         

أبلغت الواليات املتحدة    )  ٣(املصريف الفنلندي ملتزمة بأن يكون هلا وجود مادي يف فنلندا؛ و                
بات مراسلة يف الواليات    األمريكية بأن قانون باتريوت حيظر على املؤسسات املالية أن توفر حسا          

املصارف األجنبية اليت ليس هلا وجود           (املتحدة ملصارف ليس هلا وجود مادي يف أي بلد                    
ويقضي هذا القانون األمريكي أيضا بأن تتخذ املؤسسات املالية خطوات معقولة                         ).  مادي

فية لضمان أن حسابات املراسلة املتاحة للمصارف األجنبية ال تستخدم لتوفري خدمات مصر                     
 . بطريقة غري مباشرة ملصارف أجنبية ليس هلا وجود مادي

 ٣٤االطار 
: نع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية        أمثلة لتجارب اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق مب        

 فنلندا وفرنسا وتركيا
 
 

 منع وكشف احالة العائدات املتأتية من اجلرمية
 )٥٢املادة  (

١٩٩٨ يف   ١٨٦ازداد عدد املعامالت املبلّغة لوحدة االستخبارات املالية باطراد من            :  فنلندا 
ذروة اىلهذه ال   وترجع  .٢٠٠٦ حالة يف    ٩٩٧٥، وبلغ الذروة وهي     ٢٠٠٥ يف   ٣٦٦١اىل  

  .  بالتبليغ االلكتروين للمعامالت٢٠٠٦األخذ يف 
هو اسم وحدة االستخبارات"  معاجلة املعلومات ومكافحة الدوائر املالية السرية          :  "فرنسا 

وقد استرعى انتباه الوحدة.  املالية الفرنسية اليت تبلغ السلطات القضائية باملعمالت املشبوهة         
 يف فرنسا شخص يتوىل وظائف عمومية يف دولة أحنبيةحتركات مالية خالل حسابات فتحها

وقد تلقى".  األشخاص البارزين سياسيا    "وأحد أقربائه املقربني، وينتمي كالمها اىل فئة                
. يورو تقريبا من شركتني فرنسيتني            ١٠٠٠٠٠الشخص املعين مبالغ تصل امجاال اىل                

.ب منح عقد اشتراء      وخلصت الوحدة اىل أن هذه األموال قد تكون مكافأة سرية عق                     
وكانت الشركتان قد حصلتا على عقود يف الدولة اليت يعمل فيها املوظف العمومي، وكذلك

وخالل نفس الفترة، تلقت.  يف دول جماورة، لتركيب نظم حاسوبية يف وزارات خمتلفة                
يةحسابات حيتفظ ا أحد أقرباء املوظف العمومي املعين ايداعات نقدية كبرية بدرجة استثنائ    

وجار.  وأبلغت الوحدة السلطات القضائية ذه احلالة     ).  مليون يورو تقريبا يف بضعة شهور     (
اآلن اختاذ االجراءات القانونية ضد الشركتني الفرنسيتني واملوظف األجنيب الكبري بتهمة

 . الرشو املباشر والرشو غري املباشر، على التوايل
 تقريرا عن٢٤٧٥  ١٩٩٧تركية منذ انشائها يف      تلقت وحدة االستخبارات املالية ال     :  تركيا 

 .معامالت مشبوهة
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 ٣٥االطار 
من هوية الزبائن وتطبيق     مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق بتحقق املؤسسات املالية               

 كندا: الفحص الدقيق على حسابام
  

 
 
 

 ٣٦االطار 
تركيا :  مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق باصدار االرشادات للمؤسسات املالية               

 والواليات املتحدة
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من ١الفقرة (حتقق املؤسسات املالية من هوية الزبائن وتطبيق الفحص الدقيق على حسابام 
 )٥٣املادة 

ومتويل االرهاب من أجل النص ) غسل األموال(جـرى تعـديل قانـون عائـدات اجلـرمية         : كـندا  
وتركز . يتعلق باألشخاص األجانب البارزين سياسيا    علـى متطلـبات قائمـة علـى املخاطر فيما           

املتطلـبات علـى القطاعـات األكثـر تعرضـا لالسـتغالل مـن قـبل هؤالء األشخاص وعلى أنواع            
ويقضي . املعـامالت الـيت قـد تتـيح هلـم حتـويل أمـوال مكتـسبة دون وجه حق من بلد اىل آخر                   

هو بالفعل من هؤالء األشخاص يف القانـون بـأن حتـدد املؤسـسات املالـية مـا اذا كان زبون ما              
 .ظروف حمددة، وحتصل على موافقة االدارة العليا وتتخذ تدابري حمددة أخرى

 ) ٥٢من املادة) أ(٢الففرة الفرعية (اصدار االرشادات للمؤسسات املالية
بعة منها بنيوقد صدرت أر  .  تصدر وحدة االستخبارات املالية التركية بيانات الزامية       :  تركيا 

؛)١(؛ وحتديد هوية الزبائن      )٢(التبليغ عن املعامالت املشبوهة       :   تتعلق مبا يلي    ٢٠٠٢ و ١٩٩٧
 ). ١(وحتديد هوية الزبائن والضوابط الداخلية والربامج التدريبية 

حتتفظ شبكة االنفاذ اخلاصة باجلرائم املالية التابعة لوزارة املالية مبوقع:  الواليات املتحدة   
يوفر الكثري من املعلومات عن عمل الشبكة وقوانني ولوائح  html.index/gov.fincen.www  شبكي

الواليات املتحدة املنطبقة يف جمال مكافحة غسل األموال، مبا يف ذلك مسائل تتعلق بفئات الزبائن
 .متطلبات مسك السجالت ذات الصلةواحلسابات اليت ختضع للفحص الدقيق و
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 ٣٧االطار 
: مبنع انشاء املصارف اليت ليس هلا وجود مادي        دابري تتعلق   مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ ت      

 كندا والواليات املتحدة

 
 
 
 
 
 

، )امتثال جزئي (والسويد  )  عدم امتثال ( وأبلغت مجيع األطراف املبلغة، باستثناء النرويج            -٩٦
عن االمتثال الكامل للحكم غري االجباري الذي يقضي بانشاء نظم القرار الذمة املالية بشأن                      

ومل تبلّغ أسبانيا واململكة املتحدة لربيطانيا      ).  ٥٢ من املادة    ٥الفقرة  (املوظفني العموميني املعنيني    
ويف معرض االشارة اىل االمتثال الكامل، مل         ).  مطلب تبليغ اجباري  (العظمى وآيرلندا الشمالية     

ومل توفر النمسا   )  جباريمطلب تبليغ ا  (تذكر تركيا التدابري املتعلقة بنظم اقرار الذمة املالية هذا            
ويف معرض التبليغ عن االمتثال اجلزئي،           ).  مطلب تبليغ اختياري    (معلومات يف هذا الصدد         

شرحت السويد أنه مل تعتمد أي تدابري اضافية عقب التصديق على االتفاقية ألن املبدأ األساسي                 
الوضع املايل لألفراد    واملوجود مسبقا بشأن اتاحة الوثائق للجمهور جيعل املعلومات اخلاصة ب                 

أو )  فنلندا(واقتبست فنلندا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية تدابري دستورية             .  مشاعا عاما 
أو غري ذلك من التدابري اليت تقضي بانشاء نظم القرار الذمة املالية                 )  الواليات املتحدة (فدرالية  

ويف معرض التبليغ    .  ة عدم االمتثال   بشأن املوظفني العموميني املعنيني وتقرير عقوبات يف حال             
، مل توفر    ٢٠٠٤باالمتثال الكامل واقتباس مقاطع من قاون منع ومكافحة غسل األموال لعام                  

الربتغال معلومات بشأن مدى امتثال القانون لالتفاقية فيما يتعلق بانشاء نظم القرار الذمة املالية                
ا وهولندا والسويد وتركيا والواليات املتحدة       وأفادت كندا وفنلند  .  للموظفني العموميني املعنيني  

األمريكية بتنفيذ أحكام االتفاقية غري االجبارية اليت تقضي بالزام املوظفني العموميني باالبالغ                   
وأبلغت النمسا  ).  ٥٢ من املادة      ٦الفقرة  (عن أي حساب مايل حيتفظون به يف دولة أجنبية                

 هذه التدابري، يف حني مل تبلّغ اململكة املتحدة                   وفرنسا والنرويج والربتغال بعدم تنفيذ مثل           
ووفرت الواليات املتحدة األمريكية    ).  مطلب تبليغ اجباري  (لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية      

وحدها نظرة عامة مفصلة على التدابري ذات الصلة ووثقت فاعليتها بعدد من األمثلة من قانون                   
 .الدعاوى

 

 منع انشاء املصارف اليت ليس هلا وجود مادي

 )٥٢ من املادة ٤الفقرة (

يبحث مكتب مراقب املؤسسات املالية عن شواهد على أن املصارف تطلب معلومات:  كندا 
مصرف عادي،:  ووثائق من مصرف مراسل من أجل التحقق، يف مجلة أمور، من أن املراسل            

ليس، وال يتعامل بشكل مباشر أو غري مباشر مع مصارف ليس له وجود ماديرفا وليس مص
  .هلا وجود مادي

تقوم اجلهات املسؤولة عن تنظيم عمل املصارف بالرصد املستمر وتصدر:  الواليات املتحدة  
مبا يف ذلك(ارشادات عامة بشأن أي كيانات تضطلع بأنشطة مصرفية غري مشروعة                         

 ). ا وجود مادياملصارف اليت ليس هل
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 ٣٨االطار 
نظم القرار الذمة املالية بشأن املوظفني              جيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق ب             مثاالن لتجارب ا     

 كندا والواليات املتحدة: العموميني املعنيني وتقرير عقوبات يف حالة عدم االمتثال
 
 
 

 ٣٩االطار 
الزام املوظفني العموميني بالتبليغ عن احلسابات         مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق ب           

 الواليات املتحدة: ة األجنبيةاملالي
 
 
 
   
 

 
 

 
 

نظم القرار الذمة املالية بشأن املوظفني العموميني املعنيني وتقرير عقوبات يف حالة عدم االمتثال
 )٥٢ من املادة ٥الفقرة (

نيتقضي مدونة قواعد القيم واألخالق بأن يقدم املوظفون العموميون تقريرا سريا يب               :  كندا 
ويف.  أصوهلم وايرادام وديوم وغري ذلك من املنافع اليت قد تسبب تعارضا يف املصاحل                       

احلاالت اليت يتبني فيها وجود تعارض يف املصاحل، تقضي املدونة باختاذ تدابري مثل التجريد من
األصول، الذي يتم عادة عن طريق بيع هذه األصول بقيمتها السوقية الفعلية أو تقييدها

 .رتيبات الصناديق االستئمانية املُعماةبت
يقضي تذييل مدونة القواعد بأن يقدم مجيع كبار املوظفني يف احلكومة:  الواليات املتحدة  

 مبن فيهم رئيس الواليات املتحدة ونائب رئيس الواليات املتحدة وحوايل-الفدرالية   
وهذه التقارير متاحة.    ملالية اقرارا بالذمة ا   - من كبار املوظفني احلكوميني اآلخرين      ٢٠٠٠٠

وخيضع عدم تقدمي هذا التقرير أو تقدمي.  ألي شخص يف العامل، مبا يف ذلك البلدان األجنبية         
ويقضي قانون الواليات.  تقرير غري صحيح للجزاءات االدارية أو املدنية أو اجلنائية السارية            

ون العموميون يف السلطة التنفيذيةاملتحدة بأن يقدم اقرار الذمة املالية على أساس سري املوظف
ممن ال يشغلون وظائف رفيعة املستوى ولكنهم مع ذلك يشغلون وظائف تنطوي على خطر

ورغم أن هذه التقارير ليست متاحة للجمهور، فمن املمكن.  كبري من تعارض املصاحل      
:الدعاوىمثال من قانون    .  حسب احلالة اتاحتها لبلد أجنيب بناء على طلب مساعدة متبادلة           

ستيلِول بتزوير اقرار.  ، اعترف موظف وزارة الداخلية روجري ج         ٢٠٠٦يونيو  /يف حزيران 
 .ذمته املالية السري فحكم عليه بالسجن ملدة ستة أشهر مع ايقاف  التنفيذ

 

 )٥٢من املادة ٦الفقرة(الزام املوظفني العموميني بالتبليغ عن احلسابات املالية األجنبية 
اليةطبقا ملدونة اللوائح الفدرالية يتعني على كل شخص خاضع للو                    :  الواليات املتحدة   

القضائية االمريكية ولديه مصاحل مالية أو يتحكم يف حساب أجنيب أن يبلغ ادارة ضريبة
.االيرادات ذه العالقة وأن حيتفظ بالسجالت ذات الصلة ذه احلسابات ملدة مخس سنوات     

 مبن فيهم رئيس الواليات–وال يفرق قانون اقرار الذمة املالية اخلاص باملوظفني العموميني              
 من كبار املوظفني احلكوميني٢٠٠٠٠تحدة ونائب رئيس الواليات املتحدة وحوايل              امل

 بني املمتلكات املوجودة داخل الواليات املتحدة أو خارجها، وبالتايل يشمل-اآلخرين
وينبغي أيضا االبالغ عن).  ٥٢من املادة    ٦الفقرة  (احلسابات املالية االجنبية مبا يتسق مع           

 دوالر أمريكي، بصرف٢٠٠لناجم عن االستثمار أو غريه اذا جتاوز          مصدر ومبلغ الدخل ا    
.النظر عما اذا كان مصدر هذا الدخل يقع داخل الواليات املتحدة األمريكية أو خارجها                    
ويلزم تقدمي تقارير من هذا النوع  القرار الذمة املالية لدى تسلم العمل يف وظيفة رفيعة

وهذه التقارير متاحة ألي شخص يف العامل، مبا يف.  املستوى، وسنويا، ولدى ترك اخلدمة      
وخيضع عدم تقدمي هذا التقرير أو تقدمي تقرير غري صحيح للجزاءات.  ذلك البلدان األجنبية  

 .االدارية  أو املدنية أو اجلنائية السارية
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 ) ٥٣املادة (تدابري االسترداد املباشر للممتلكات )  ٢(

وترد .   من االتفاقية   ٥٣ يتضمن الشكل الثالث عشر متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة                    -٩٧
 . تفاصيل عن تنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اموعة األفريقية) أ(
 اجابة على سؤال عما اذا كانت التدابري اليت تقضي ا املادة موضع االستعراض قد جرى                  -٩٨

ومل توفر بوركينا فاسو معلومات تزيد        .  اعتمادها، وفرت اجلزائر وبوركينا فاسو ردودا اجيابية         
ية دون أن توفر أمثلة توثق فاعليتها       وذكرت اجلزائر تدابري حمل   ).  مطلب تبليغ اجباري  (على ذلك   

وأبلغت نيجرييا بعدم اعتماد تدابري تسمح لدولة طرف أخرى برفع               ).  مطلب تبليغ اختياري   (
وأفادت مجهورية ترتانيا املتحدة    ).  ٥٣من املادة   )  أ(الفقرة الفرعية   (دعوى مدنية أمام حماكمها      

 بأن تأمر من ارتكب جرائم متعلقة بالفساد         تدابري تأذن حملاكمها  )  ١:  (باالعتماد اجلزئي ملا يلي   
مـن املادة  )  ب(الفقـرة الفرعيـة    (بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تـلك اجلـرائم               

تدابري تأذن حملاكمها بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات اكتسبت                  )  ٢(؛ و )٥٣
 ).٥٣من املادة ) ج(الفقرة الفرعية (بارتكاب جرمية متعلقة بالفساد باعتبارها مالكة شرعية هلا 

 اموعة اآلسيوية) ب(
  من بني األطراف املبلغة اخلمسة، أبلغت اندونيسيا فقط عن االمتثال الكامل للمادة                           -٩٩

ويف معرض تقييم   .  موضع االستعراض، ولو أنه مل جير تسجيل أي حالة ذات صلة حىت تارخيه                 
ع دعوى مدنية أمام حماكمها، أفادت بنغالديش             التدابري اليت تسمح لدولة طرف أخرى برف            

) ٥٣من املادة     )  أ(الفقرة الفرعية     (وقريغيزستان باالمتثال اجلزئي حلكم االتفاقية ذي الصلة               
ويف معرض تقييم مدى االمتثال       .  وأشارتا اىل أنه جيرى العمل يف سبيل حتقيق االمتثال الكامل             

. ن اىل عدم اعتماد أي تدابري حملية يف هذا الصدد          لنفس احلكم االجباري، أفادت الفلبني واألرد      
تدابري تأذن للمحاكم   )  ١:  (ويف معرض التبليغ عن أحكام االتفاقية االجبارية اليت تقضي مبا يلي            

احمللية بأن تأمر من ارتكب جرائم متعلقة بالفساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من                
تدابري تأذن للمحاكم احمللية بأن تعترف      )  ٢(؛ و )٥٣ادة  من امل )  ب(الفقرة الفرعية   (تلك اجلرائم   

مبطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات اكتسبت بارتكاب جرمية متعلقة بالفساد باعتبارها مالكة                 

 الشكل الثالث عشر
)األطراف المبلغة  (٥٣التنفيذ العالمي للمادة
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، أفادت بنغالديش واألردن والفلبني بعدم اعتماد        )٥٣من املادة   )  ج(الفقرة الفرعية   (شرعية هلا   
فس التدابري، أشارت قريغيزستان اىل االعتماد اجلزئي للتدابري           وفيما يتعلق بن   .  مثل هذه التدابري   

الالزمة وأضافت، استيفاًء ملطلب تبليغ اختياري، أن قانوين االجراءات املدنية واجلنائية جيري                    
 . تعديلهما

 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(
بل األسود    من بني األطراف املبلغة العشرة، أفادت بيالروس وكرواتيا والتفيا واجل                      -١٠٠

وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا بالتنفيذ الكامل لتدابري االسترداد املباشر للممتلكات، يف حني                        
. أبلغت ليتوانيا واالحتاد الروسي ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة عن التنفيذ اجلزئي                    

 التنفيذ الكامل لتدابري    عن)  التنفيذ اجلزئي (وأبلغت مجيع األطراف املبلغة باستثناء االحتاد الروسي        
تسمح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام حماكمها الثبات ملكيتها ملمتلكات اكتسبت               

ويف حني ذكرت مجيع      ).  ٥٣من املادة     )  أ(الفقرة الفرعية     (بارتكاب جرمية متعلقة بالفساد         
ت منها، فان بيالروس    األطراف املبلغة مقاطع ذات صلة من قوانينها املدنية أو اجلنائية أو اقتبس              

والتفيا ورومانيا وسلوفاكيا هي فقط اليت وفرت معلومات بشأن مدى امتثال هذه القوانني                        
ويف معرض التبليغ بالتنفيذ الكامل، مل يوفر اجلبل األسود أي تدابري ذات                    .  ملتطلبات االتفاقية 
ة أمثلة توثق التنفيذ     ومل يوفر أي من األطراف املبلغ        ).  مطلب تبليغ اجباري   (صلة مت اعتمادها     

وأضافت سلوفاكيا أنه مل جير          ).  مطلب تبليغ اختياري    (الناجح للحكم موضع االستعراض          
وأشارت مجيع األطراف املبلغة، باستثناء االحتاد الروسي             .  تسجيل أي حالة من هذا القبيل          

تنفيذ الكامل   ، اىل ال    )عدم التنفيذ  (ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة         )  التنفيذ اجلزئي  (
لتدابري تأذن للمحاكم احمللية بأن تأمر من ارتكب جرائم متعلقة بالفساد بدفع تعويض لدولة                        

ويف حني أن    ).  ٥٣من املادة    )  ب(الفقرة الفرعية     (طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم             
تبست األطراف املبلغة اليت أفادت باالمتثال ذكرت مقاطع ذات صلة من تشريعاا احمللية أو اق                   

ويف ).  مطلب تبليغ اختياري   (منها، اال أنه ما من طرف مبلغ وفر أمثلة توثق هذا االمتثال                        
معرض التبليغ مبزيد من التفصيل، أوضحت سلوفاكيا أن االلتزام العام بدفع تعويضات قائم                        

بيد أن الغرض من هذا        ).  ٢٠٠٦ لعام    ٢١٥القانون  (مبوجب قانون تعويض ضحايا اجلرائم          
وأفادت مجيع األطراف املبلغة، باستثناء ليتوانيا واالحتاد الروسي            .  يس تعويض الدول   القانون ل 

، بالتنفيذ )عدم االمتثال(ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة     )  أفاد كالمها باالمتثال اجلزئي   (
 الكامل لتدابري تأذن للمحاكم احمللية بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات اكتسبت                 

). ٥٣من املادة   )  ج(الفقرة الفرعية   (بارتكاب جرمية متعلقة بالفساد باعتبارها مالكة شرعية هلا          
ومن بني األطراف اليت أبلغت باالمتثال، وفرت رومانيا فقط معلومات بشأن التشريعات ذات                  

 ). مطلب تبليغ اختياري(الصلة يف حني مل يوفر أي منها أمثلة توثق بياناته 
 ول أمريكا الالتينية والكارييبجمموعة د) د(

 من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت باراغواي وبريو بالتنفيذ الكامل لتدابري                       -١٠١ 
االسترداد املباشر للممتلكات، يف حني أبلغت األرجنتني وبوليفيا والربازيل واجلمهورية                             

 وأبلغت شيلي وكولومبيا         .الدومينيكية والسلفادور واملكسيك وأوروغواي بالتنفيذ اجلزئي             
وأفادت بوليفيا والربازيل واملكسيك وباراغواي وبريو بالتنفيذ              .  وكوستا ريكا بعدم التنفيذ      

الكامل لتدابري تسمح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام حماكمها الثبات ملكيتها                          
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وأبلغت ).  ٥٣ملادة  من ا )  أ(الفقرة الفرعية   (ملمتلكات اكتسبت بارتكاب جرمية متعلقة بالفساد        
اجلمهورية الدومينيكية والسلفادور بالتنفيذ اجلزئي هلذه التدابري، يف حني أبلغت األرجنتني                         

ومل توفر األطراف املبلغة اليت       .  وشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا وأوروغواي عن عدم تنفيذها          
ي أمثلة توثق بياناا     ذكرت مقاطع ذات صلة من قوانينها املدنية أو اجلنائية أو اقتبست منها أ                  

وأشارت السلفادور، يف معرض تقييم مدى كفاية  قانوا اجلنائي، اىل            ).  مطلب تبليغ اختياري  (
وأبلغت الربازيل   .  أن القانون ال يتيح رفع دعوى مدنية بصرف النظر عن الدعوى اجلنائية                       

مر من ارتكب جرائم متعلقة وباراغواي وبريو بالتنفيذ الكامل لتدابري تأذن للمحاكم احمللية بأن تأ  
من )  ب(الفقرة الفرعية    (بالفساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم                

وأبلغت األرجنتني واجلمهورية الدومينيكية بالتنفيذ اجلزئي ملثل هذه التدابري، يف                  ).  ٥٣املادة  
نتني معلومات بشأن    ووفرت األرج  .  حني أفادت مجيع األطراف املبلغة األخرى بعدم التنفيذ              

االمتثال اجلزئي لتشريعاا اخلاصة بتعويض الضحايا يف حني أضافت اجلمهورية الدومينيكية أن                
ويف معرض التبليغ عن تنفيذ احلكم      .  تنفيذ احلكم موضع االستعراض يتطلب عقد اتفاقات دولية        

 التبليغ عن   ويف معرض .  موضع االستعراض، أفادت بريو بعدم تسجيل أي حاالت حىت تارخيه             
تنفيذ تدابري تأذن للمحاكم احمللية بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات اكتسبت                       

، )٥٣من املادة   )  ج(الفقرة الفرعية   (بارتكاب جرمية متعلقة بالفساد باعتبارها مالكة شرعية هلا          
 وأفادت بوليفيا    أفادت األرجنتني وباراغواي وبريو وأوروغواي باعتماد تدابري متتثل لالتفاقية               

والربازيل واجلمهورية الدومينيكية واملكسيك باالمتثال اجلزئي يف حني أشارت شيلي وكولومبيا             
ويف معرض التبليغ عن االمتثال       .  وكوستا ريكا والسلفادور اىل عدم اعتماد مثل هذه التدابري              

الزمة جيري   اجلزئي للحكم موضع االستعراض، أفادت بوليفيا واملكسيك بأن التعديالت ال                    
وأبلغت اجلمهورية الدومينيكية بأن تنفيذ احلكم موضع االستعراض يتطلب عقد                        .  ادخاهلا

 .اتفاقات دولية
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(

من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت عشرة بالتنفيذ الكامل لتدابري االسترداد                       -١٠٢
 تركيا بالتنفيذ اجلزئي يف حني مل توفر أسبانيا معلومات عن تنفيذ                وأبلغت.  املباشر للممتلكات 

وأفادت مجيع األطراف اليت أبلغت عن      ).  مطلب تبليغ اجباري  (املادة موضع االستعراض برمتها      
االمتثال بأن اجراءات القانون املدين تسمح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام حماكمها                

من املادة  )  أ(الفقرة الفرعية   (اكتسبت بارتكاب جرمية متعلقة بالفساد      الثبات ملكيتها ملمتلكات    
وأشارت مجيع  .  ولكن مل يسجل أي من األطراف اليت أبلغت عن االمتثال أمثلة حمددة                 ).  ٥٣

األطراف املبلغة االحدى عشر اىل التنفيذ الكامل لتدابري تأذن للمحاكم احمللية بأن تأمر من                           
فساد بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم                    ارتكب جرائم متعلقة بال      

وأفادت مجيع األطراف اليت أبلغت عن االمتثال، باستثناء          ).  ٥٣من املادة   )  ب(الفقرة الفرعية   (
، بتنفيذ تدابري تأذن للمحاكم احمللية بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى                  )عدم تنفيذ (تركيا  

الفقرة الفرعية  (متعلقة بالفساد باعتبارها مالكة شرعية هلا         مبمتلكات اكتسبت بارتكاب جرمية       
 ). ٥٣من املادة ) ج(
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 ٤٠االطار 
الواليات املتحدة  :  باالسترداد املباشر للمتلكات  مثاالن لتجارب اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق         

 واململكة املتحدة
  
 
 
 
 
 

 
 
 )٥٤املادة ( يف جمال املصادرة آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل)  ٣(

وترد .   من االتفاقية   ٥٤ يتضمن الشكل الرابع عشر متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة                  -١٠٣
 . تفاصيل عن تنفيذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اموعة األفريقية) أ(

وناميبيا ونيجرييا تدابري حملية النشاء آليات السترداد             ذكرت اجلزائر وبوركينا فاسو          -١٠٤
املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة، مبلغة بالتايل عن االمتثال الكامل للمادة                 

ومل توفر اجلزائر وبوركينا فاسو وناميبيا أمثلة توثق جناح تنفيذ هذه التدابري              .  موضع االستعراض 
مبوجب قانون   "  عدة استخدامات ناجحة     " وأشارت نيجرييا اىل           ).مطلب تبليغ اختياري     (

وأبلغت مجهورية ترتانيا املتحدة عن التنفيذ           ).  االنفاذ املتبادل  (٢٠٠٤األحكام األجنبية لعام       
انفاذ أمر مصادرة صادر عن حمكمة يف           )  ١:  (اجلزئي لتدابري تسمح لسلطاا املختصة مبا يلي          

جتميد أو حجز املمتلكات بناء على          )  ٢(؛ و )٥٤املادة  من  )  أ(١الفقرة  (دولة طرف أخرى      
 ).٥٤من املادة ) ب(٢الفقرة (طلب 

 

 الشكل الرابع عشر
)األطراف المبلغة  (٥٤التنفيذ العالمي للمادة
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 )٥٣املادة (للمتلكات تدابري االسترداد املباشر

، أقامت وزارة العدل األمريكية دعوى مدنية أمام٢٠٠٧يوليو  /يف متوز :  الواليات املتحدة  
 ماليني دوالر من عائدات متأتية١١٠احملكمة الفدرالية يف ميامي من أجل مصادرة حوايل           

.  املتحدةمن جرائم متعلقة بفساد موظفني عموميني يف ايطاليا وجرى غسلها يف الواليات 
 ماليني دوالر أمريكي اىل نيكاراغوا عقب٣أعيد مبلغ يزيد على          :  اململكة املتحدة   

 .مالحقات قانونية ألشخاص بارزين سياسيا
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 اموعة اآلسيوية) ب(
ويف .   مل تشر أي من األطراف املبلغة اىل االمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض                      -١٠٥

مصادرة صادر عن    معرض التبليغ عن التدابري اليت تسمح لسلطاا احمللية املختصة بانفاذ أمر                     
، ذكرت اندونيسيا والفلبني تدابري        )٥٤من املادة    )  أ(١الفقرة  (حمكمة يف دولة طرف أخرى          

، وأبلغت قريغيزستان باالمتثال     )مطلب تبليغ اختياري  (لضمان االمتثال دون توفري أمثلة داعمة         
 يتعلق بالتدابري    وفيما.  اجلزئي، يف حني أفادت بنغالديش واألردن بعدم اختاذ مثل هذه التدابري                

اليت تسمح للسلطات احمللية املختصة مبصادرة املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار                       
، ذكرت اندونيسيا والفلبني      )٥٤من املادة    )  ب(١الفقرة  (قضائي بشأن جرم غسل األموال          

متثال تدابري دف اىل حتقيق االمتثال يف حني أبلغت بنغالديش واألردن وقريغيزستان باال                          
القانون اجلمهوري  (وأشارت الفلبني، يف تناوهلا لتطبيق قانوا ملكافحة غسل األموال               .  اجلزئي
، اىل صدور عدة أوامر بتجميد حسابات مصرفية ولو أنه ال ) وقواعد ولوائح تطبيقه ٩١٦٠رقم  

م واستيفاًء ملطلب تبليغ اختياري، سلّ       .  يوجد حىت تارخيه أي سجل مبصادرة كاملة وناجحة             
وفيما يتعلق مبطلب    .  األردن بوجود حاجة اىل وضع تشريعات بشان املصادرة متتثل لالتفاقية               

، )٥٤من املادة    )  ج(١الفقرة  (التبليغ االختياري اخلاص بالسماح باملصادرة دون ادانة جنائية             
 تنم  وفرت الفلبني معلومات بشأن تدابريها اليت اعتربا كافية متاما، وذكرت بنغالديش تدابري                 

عن االمتثال اجلزئي، يف حني أفادت اندونيسيا واألردن وقريغيزستان بعدم اعتماد مثل هذه                        
وفيما يتعلق بالتدابري اليت تسمح للسلطات املختصة احمللية بتجميد أو حجز املمتلكات                .  التدابري

شارت ، أ )٥٤من املادة   )  أ(٢الفقرة  (بناء على أمر صادر يف هذا الصدد من دولة طرف طالبة               
تنغالديش واألردن اىل عدم اعتماد مثل هذه التدابري، وأبلغت قريغيزستان عن االمتثال اجلزئي يف     

). مطلب تبليغ اختياري(حني ذكرت اندونيسيا والفلبني تدابري متتثل متاما دون توفري أمثلة داعمة 
املمتلكات بناء  ويف معرض التبليغ عن تدابري تسمح للسلطات املختصة احمللية بتجميد أو حجز                  

، ذكرت اندونيسيا والفلبني تدابري      )٥٤من املادة   )  ب(٢الفقرة  (على طلب دولة طرف أخرى       
متتثل متاما وأبلغ األردن وقريغيزستان باالمتثال اجلزئي يف حني أشارت بنغالديش اىل عدم                           

ختصة بأن حتافظ    وفيما يتعلق بالتدابري اليت تسمح للسلطات احمللية امل          .  اعتماد مثل هذه التدابري    
، أبلغت اندونيسيا باالمتثال      )٥٤من املادة    )  ج(٢الفقرة  (على املمتلكات من أجل مصادرا         

الكامل واألردن وقريغيزستان باالمتثال اجلزئي يف  حني ابلغت بنغالديش والفلبني بعدم                              
 . االمتثال

 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(
دت كرواتيا والتفيا وبولندا ومجهورية مقدونيا            من بني األطراف املبلغة العشرة، أفا             -١٠٦

اليوغوسالفية السابقة بالتنفيذ الكامل للمادة موضع االستعراض يف حني أبلغت بيالروس                           
وليتوانيا واجلبل األسود ورومانيا واالحتاد الروسي وسلوفينيا بالتنفيذ اجلزئي  آلليات استرداد                    

وأفادت مجيع األطراف املبلغة، باستثناء      .  املصادرةاملمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال          
، بالتنفيذ الكامل  لتدابري تسمح لسلطاا املختصة احمللية بانفاذ             )التنفيذ اجلزئي (االحتاد الروسي   

وقد ذكرت  ).  ٥٤من املادة   )  أ(١الفقرة  (أمر مصادرة صادر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى            
المتثال التشريعات احمللية ذات الصلة أواقتبست منها أو               مجيع األطراف املبلغة اليت أفادت با          

ووفرت التفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا سلوفاكيا معلومات بشأن ). سلوفاكيا(أرفقتها بتقريرها  
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مدى فاعلية هذه التشريعات يف السماح لسلطاا الوطنية بانفاذ أمر مصادرة صادر عن حمكمة                  
ن االمتثال الكامل للحكم موضع االستعراض ولكنه مل يذكر                 وأبلغ اجلبل األسود ع      .  أجنبية

وأشارت مثانية من األطراف املبلغة العشرة اىل             ).  مطلب تبليغ اجباري    (التدابري ذات الصلة       
التنفيذ الكامل لتدابري تسمح لسلطاا املختصة احمللية مبصادرة املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من              

وأفاد االحتاد   ).  ٥٤من املادة     )  ب(١الفقرة   (سل األموال     خالل قرار قضائي بشأن جرم غ          
مطلب تبليغ  (الروسي بالتنفيذ اجلزئي هلذا احلكم يف حني مل يوفر اجلبل األسود أي معلومات                     

ووفرت ليتوانيا وبولندا ورومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة معلومات             ).  اجباري
ووثقت بولندا ما   .  ظيم مصادرة املمتلكات ذات املنشأ األجنيب     بشأن مدى فاعلية تشريعاا يف تن     

وذكرت ستة من األطراف املبلغة     .  أبلغت به من امتثال عن طريق توفري مثال من قانون الدعاوى          
أو )  ٥٤من املادة    )  ج(١الفقرة  (العشرة تشريعات حملية تسمح باملصادرة دون ادانة جنائية                

 موضع االستعراض، أبلغت ليتوانيا بالتنفيذ اجلزئي وبيالروس         وفيما يتعلق باحلكم  .  اقتبست منها 
). مطلب تبليغ اجباري  (واالحتاد الروسي بعدم التنفيذ بينما مل يوفر اجلبل األسود أي معلومات              

وذكرت تسعة من األطراف املبلغة العشرة، أو اقتبست من تدابري تسمح للسلطات املختصة                       
بناء على أمر صادر يف هذا الصدد من دولة طرف               )  ١  (:الوطنية بتجميد أو حجز املمتلكات      

من )  ب(٢الفقرة  (بناء على طلب دولة طرف أخرى       )  ٢(؛ و )٥٤من املادة   )  أ(٢الفقرة  (طالبة  
ومل يوفر اجلبل األسود    .  ، مبلغة بالتايل عن التنفيذ الكامل للحكم موضع االستعراض          )٥٤املادة  

مجيع األطراف املبلغة باالمتثال، وال سيما             ووفرت   ).  مطلب تبليغ اجباري    (أي معلومات     
وذكرت كرواتيا   .  رومانيا، معلومات بشأن مدى امتثال القوانني الوطنية ألحكام االتفاقية                   

والتفيا وبولندا واالحتاد الروسي ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ، أو اقتبست من                        
لية املختصة بأن حتافظ على املمتلكات        تشريعات تتيح تنفيذ تدابري اضافية تسمح للسلطات احمل          

ويف معرض تقييم مدى االمتثال للحكم           ).  ٥٤من املادة     )  ج(٢الفقرة   (من أجل مصادرا       
وأبلغ اجلبل  .  نفسه، أفادت ليتوانيا ورومانيا بالتنفيذ اجلزئي بينما أفادت سلوفاكيا بعدم االمتثال           

 ).مطلب تبليغ اجباري( األسود باالمتثال الكامل ولكنه مل يذكر أي تدابري
 ٤١االطار 

:  بتجميد أو حجز املمتلكات بناء على طلب               مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق             
 رومانيا

 
 
 
 
 
 

 جتميد أو حجز املمتلكات بناء على طلب
 ).٥٤من املادة ) ب(٢الفقرة  (

، تلقت ادارة التحقيق يف اجلرمية املنظمة٢٠٠٧خالل األشهر الستة األوىل من       :  رومانيا 
)١( طلبات من دول أخرى حلجز عائدات متأتية من جرائم االجتار يف البشر               ٦واالرهاب  

)١(وقد صدرت هذه الطلبات من هولندا     ).  ١(واالحتيال  )  ٤(الستئمانية  وتزوير البطاقات ا  
وقد مت احلجز بناء على أمر املدعي العام طبقا).  ١(وايطاليا  )  ٢(واملانيا  )  ٢(وفرنسا  

  .الجراءات القانون اجلنائي
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 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب) د(
من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت الربازيل وكولومبيا وباراغواي بالتنفيذ                        -١٠٧

لكامل للمادة موضع االستعراض يف حني أبلغت بوليفيا وكوستا ريكا بعدم تنفيذها آلليات                      ا
وأفادت بقية األطراف املبلغة      .  استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة             

ويف حني أن مجيع األطراف املبلغة اليت أفادت باالمتثال الكامل أو اجلزئي                       .  بالتنفيذ اجلزئي  
كرت التشريعات ذات الصلة أو اقتبست منها أو أرفقتها بتقريرها، اال أن السلفادور فقط                        ذ

وأفادت سبعة من األطراف املبلغة االثين عشر ). مطلب تبليغ اختياري(وفرت أمثلة تدعم بياناا  
 يف  بالتنفيذ الكامل لتدابري تسمح لسلطاا املختصة احمللية بانفاذ أمر مصادرة صادر عن حمكمة                 

ويف معرض توفري املعلومات عن احلكم موضع        ).  ٥٤من املادة   )  أ(١الفقرة  (دولة طرف أخرى    
االستعراض، الحظت األرجنتني أن تشريعاا ال تسمح لسلطاا احمللية بانفاذ أمر مصادرة صادر    

وأفادت .  عن حمكمة يف دولة طرف أخرى أو أمر جنائي باملصادرة دون وجود املدعى عليه                      
ة من األطراف املبلغة االثين عشر بتنفيذ تدابري تسمح لسلطاا املختصة احمللية مبصادرة                          مثاني

) ب(١الفقرة  (املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار قضائي بشأن جرم غسل األموال                
ووفرت السلفادور أمثلة متنوعة على التطبيق الناجح لتدابري أعتمدت امتثاال                 ).  ٥٤من املادة    

وذكرت أربعة من األطراف املبلغة االثين عشر تدابري حملية تسمح              .  كم موضع االستعراض   للح
وشرحت الربازيل، يف . اواقتبست منها) ٥٤من املادة ) ج(١الفقرة  (باملصادرة دون ادانة جنائية     

معرض االفادة بأنه مت وضع التشريعات الالزمة لضمان االمتثال الكامل للحكم موضع                                
 قانوا ملكافحة غسل األموال يسمح مبصادرة املمتلكات أيضا يف احلاالت اليت               االستعراض، أن 

ويف معرض التبليغ عن االمتثال اجلزئي       .  ال ميكن فيها رفع دعوى جنائية بشأن اجلرمية األساسية          
وذكر نصف  .  للحكم موضع االستعراض، الحظت املكسيك عدم تسجيل أي حالة حىت تارخيه           

اقتبس من تدابري تسمح للسلطات املختصة احمللية بتجميد أو حجز                         األطراف املبلغة، أو         
، )٥٤من املادة   )  أ(٢الفقرة  (املمتلكات بناء على أمر جتميد أو حجز صادر من دولة طرف طالبة              

ومن بني هذه األطراف املبلغة،         .  مبلغا بالتايل عن التنفيذ الكامل للحكم موضع االستعراض              
وأشارت مجيع األطراف املبلغة األخرى،      .  ي حالة حىت تارخيه   أفادت أوروغواي بعدم تسجيل أ     

، اىل التنفيذ اجلزئي أو اىل عدم          )مل توفر معلومات بشأن مطلب تبليغ اجباري         (باستثناء شيلي    
. ويف سياق التبليغ عن االمتثال اجلزئي، سلمت السلفادور باحلاجة اىل تشريعات مناسبة            .  التنفيذ

بلغة االثين عشر، أو اقتبست من تدابري تسمح للسلطات املختصة           وذكرت ثالثة من األطراف امل     
من املادة  )  ب(٢الفقرة  (احمللية بتجميد أو حجز املمتلكات بناء على طلب دولة طرف أخرى                 

مل توفر معلومات بشأن مطلب      (وأشارت مجيع األطراف املبلغة األخرى، باستثناء شيلي          ).  ٥٤
وذكرت ستة من األطراف املبلغة االثين       .    أو اىل عدم التنفيذ   ، اىل التنفيذ اجلزئي      )تبليغ اجباري 

عشر، أو اقتبست من تشريعات تتيح التنفيذ الكامل لتدابري اضافية تسمح للسلطات احمللية                          
يف حني مل   )  ٥٤من املادة   )  ج(٢الفقرة  (املختصة بأن حتافظ على املمتلكات من أجل مصادرا          

ويف معرض التبليغ عن     ).  مطلب تبليغ اجباري  (ا احلكم   توفر شيلي أي معلومات عن تنفيذ هذ        
االمتثال للحكم موضع االستعراض، وفرت األرجنتني وصفا لقانوا اخلاص بالتعاون الدويل                    

 .بشأن املسائل اجلنائية
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(

الربتغال والسويد وتركيا     من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت كندا والنرويج و               -١٠٨
والواليات املتحدة األمريكية بالتنفيذ الكامل آلليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون                         

وأبلغت النمسا وفنلندا وفرنسا وهولندا واململكة املتحدة لربيطانيا              .  الدويل يف جمال املصادرة      
بانيا أي معلومات بشأن تنفيذ املادة      العظمى وآيرلندا الشمالية بالتنفيذ اجلزئي يف حني مل توفر أس         

وأفادت مجيع األطراف املبلغة بالتنفيذ          ).    مطلب تبليغ اجباري    (موضع االستعراض برمتها       
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الكامل لتدابري تسمح لسلطاا املختصة احمللية بانفاذ أمر مصادرة صادر عن حمكمة يف دولة                         
راف اليت أبلغت باالمتثال أفادت      بيد أن غالبية األط   ).  ٥٤من املادة   )  أ(١الفقرة  (طرف أخرى   

وأفادت مجيع  ).  مطلب تبليغ اختياري   (بعدم تسجيل أي حالة أو مل توفر أمثلة توثق بياناا                   
األطراف املبلغة االثين عشر بالتنفيذ الكامل لتدابري تسمح لسلطاا املختصة احمللية مبصادرة                        

) ب(١الفقرة  ( جرم غسل األموال      املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار قضائي بشأن          
وأفادت غالبية األطراف اليت أبلغت عن االمتثال بأن املصادرة من خالل قرار                 ).  ٥٤من املادة    

. قضائي بشأن جرم غسل األموال ممكنة بصرف النظر عن املنشأ االجنيب هلذه املمتلكات                            
من )  ج(١الفقرة  (نة جنائية   وذكرت مجيع األطراف املبلغة تدابري حملية تسمح باملصادرة دون ادا          

وذكرت مجيع األطراف املبلغة، أو اقتبست من تدابري         .  ، أو وفرت معلومات بشأا     )  ٥٤املادة  
بناء على أمر صادر يف هذا      )  ١:  (تسمح للسلطات املختصة الوطنية بتجميد أو حجز املمتلكات        

على طلب دولة طرف     بناء  )  ٢(؛ و )٥٤من املادة    )  أ(٢الفقرة  (الصدد من دولة طرف طالبة         
، )٥٤من املادة    )  ب(٢الفقرة  (أخرى يوفر أسبابا كافية الخضاع تلك املمتلكات للمصادرة              

ومل تسجل األطراف املبلغة حىت        .  مبلغة بالتايل عن التنفيذ الكامل للحكم موضع االستعراض            
يا والواليات  وأبلغت كندا والنرويج والربتغال والسويد وترك     .  تارخيه أي حاالت متعلقة بالفساد    

املتحدة األمريكية، بشكل مفصل، عن التنفيذ الكامل لتدابري اضافية تسمح للسلطات احمللية                      
ويف ).  ٥٤من املادة     )  ج(٢الفقرة   (املختصة بأن حتافظ على املمتلكات من أجل مصادرا                 

الشمالية بأنه  معرض التبليغ بالتنفيذ اجلزئي، أفادت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا                  
 جيوز للمحكمة أن تعين حارسا قضائيا                ٢٠٠٢طبقا لقانون العائدات املتأتية من اجلرمية                

وأفادت مجيع األطراف املبلغة االخرى بعدم االمتثال           .  للمحافظة على قيمة املمتلكات امدة       
 . للحكم غري االجباري موضع االستعراض

 ٤٢االطار 
 تدابري تتعلق بانفاذ أوامر املصادرة األجنبية والسماح باملصادرة           مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ     

 الواليات املتحدة: دون ادانة جنائية
 
 
 
 
 
 
 
 

)ج(١ان الفقرتان الفرعيت(انفاذ أوامر املصادرة األجنبية والسماح باملصادرة دون ادانة جنائية 
 )٥٤من املادة ) أ(٢و

، أنفذت السلطات األمريكية ألول مرة أمر٢٠٠٦يف أواخر    )  ١:  (الواليات املتحدة  
 بتجميد)صادر عن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية             (تقييد أجنبيا    

رائم دوالر أمريكي ختص حمافطا نيجرييا سابقا ام جب٤٠٠٠٠٠ممتلكات تتجاوز قيمتها 
رفعت وزارة العدل)  ٢.  (تتعلق بالفساد يف نيجرييا وبغسل األموال يف اململكة املتحدة           

 مليونا من الدوالرات ميكن ارجاعها اىل٨٤مؤخرا دعوى مصادرة عينية بشأن              
وقد مت التوصل اىل اتفاق بشأن االفراج املشروط عن هذه.  مدفوعات غري قانونية    

وطبقا للقانون.  طفال الفقراء يف كازاخستان          األموال لصاحل مؤسسة تساعد األ             
االمريكي، جيوز للمحاكم يف الواليات املتحدة أن تصدر أمرا باملصادرة العينية بشان
طائقة واسعة من اجلرائم منها، على سبيل املثال ال احلصر، غسل األموال وبعض اجلرائم

رب الوطنية املتعلقة، يف مجلةاملرتكبة يف حق الدول األجنبية وبعض اجلرائم احمللية أو ع               
واملصادرة العينية اجراء تتخذه حكومة الواليات املتحدة ضد.  أمور، بالفساد يف اخلارج   

ممتلكات عينية أو شخصية ال ضد أفراد، وبالتايل ميكن استخدامه يف احلاالت اليت ال
    .      ميكن فيها مقاضاة مرتكب اجلرمية جنائيا أو يف حاالت أخرى مناسبة
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 ) ٥٥املادة (التعاون الدويل ألغراض املصادرة ) ٤(
وترد .   من االتفاقية  ٥٥ يتضمن الشكل اخلامس عشر متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة               -١٠٩

 . يذ املادة حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايلتفاصيل عن تنف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اموعة األفريقية) أ(

التعاون    ذكرت مجيع األطراف املبلغة اخلمسة تدابري حملية جرى اعتمادها من أجل تعزيز             -١١٠
انيا املتحدة أمثلة ومل توفر اجلزائر وبوركينا فاسو وناميبيا ومجهورية ترت. الدويل ألغراض املصادرة

يف حني أشارت نيجرييا، تطبيقا لقانون      )  مطلب تبليغ اختياري  (توثق التنفيذ الناجح هلذه التدابري      
عدة طلبات  "و"  عدة استخدامات ناجحة  "،  اىل    ٢٠٠٠التعاون الدويل بشأن األمور االجرامية       

و احتجازها متهيدا الحتمال    بشأن حتديد عائدات متأتية من اجلرمية أو اقتفاء أثرها أو جتميدها أ              
 " . تقدمي عدة طلبات بشأن استصدار أمر باملصادرة"و" مصادرا

 اموعة اآلسيوية) ب(
  يف معرض التبليغ عن االمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض، ذكرت اندونيسيا                      -١١١

رت الفلبني معلومات بشأن   التعاون الدويل ألغراض املصادرة، ووف      التدابري احمللية الرامية اىل تعزيز    
وقد أشارت األوىل اىل عدم تسجيل أي حاالت فعلية لتطبيق هذه التدابري بينما مل                .  هذه التدابري 

وذكر األردن تدابري متتثل جزئيا   لالتفاقية           ).  مطلب تبليغ اختياري  (توفر األخرية أمثلة داعمة      
وأضافت .   برمتها ٥٥متثال للمادة   واقتبست قريغيزستان منها، بينما أفادت بنغالديش بعدم اال          

 . قريغيزستان بأنه جيري وضع التعديالت الالزمة على القانون اجلنائي
 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(

 أفادت األطراف املبلغة العشرة، باستثناء رومانيا واالحتاد الروسي ومجهورية مقدونيا                   -١١٢
. التعاون الدويل ألغراض املصادرة     مي اىل تعزيز  اليوغوسالفية السابقة، بالتنفيذ الكامل لتدابري تر      

، معلومات بشان    )التنفيذ اجلزئي (ووفرت مجيع األطراف، باستثناء رومانيا واالحتاد الروسي              
تدابريها احمللية اليت تسمح للسلطات الوطنية املختصة بانفاذ أمر مصادرة ورد من دولة طرف                      

طلب تبليغ اختياري، أفادت التفيا بأن حوايل            واستيفاًء مل  ).  ٥٥ من املادة       ١الفقرة   (أخرى   
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وذكرت مجيع األطراف املبلغة، باستثناء االحتاد         .  ثالثني طلبا من هذا القبيل ترد وتعاجل سنويا           
، أو وفرت    )عدم االمتثال (ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة        )  التنفيذ اجلزئي (الروسي  

العائدات االجرامية واقتفاء أثرها وجتميدها بناء      معلومات بشأن تدبري اعتمدت من أجل كشف         
ووثقت التفيا وحدها بياا بتوفريها      ).  ٥٥ من املادة     ٢الفقرة  (على طلب دولة طرف أخرى        

وأشارت مجيع األطراف املبلغة، باستثناء االحتاد الروسي        ).  مطلب تبليغ اختياري  (مثاال ذا صلة    
اىل التنفيذ الكامل لتدابري تفصل حمتوى طلب املصادرة        ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة،     

ووفرت مجيع األطراف املبلغة اليت        ).  ٥٥ من املادة       ٣الفقرة   (املقدم اىل دولة طرف أخرى           
. أفادت باالمتثال، باستثناء كرواتيا وسلوفاكيا، بيانا مفصال بالتشريعات اليت تنظم هذه املسألة               

 .      ت ال صلة هلا باحلكم موضع االستعراضواقتبست بيالروس مقاطع من تشريعا
 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب) د(

من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت الربازيل وكولومبيا واجلمهورية الدومينيكية               -١١٣
وأفادت األرجنتني   .  وباراغواي وبريو وأوروغواي بالتنفيذ الكامل للمادة موضع االستعراض              

يلي واملكسيك باالمتثال اجلزئي يف حني أفادت بوليفيا وكوستا ريكا والسلفادور بعدم اختاذ              وش
كوا )   ١:  (ويف معرض تقييم التدابري من حيث     .  التعاون الدويل ألغراض املصادرة     تدابري لتعزيز 

 من  ١الفقرة  (تسمح للسلطات الوطنية املختصة بانفاذ أمر مصادرة ورد من دولة طرف أخرى               
كوا تسمح بكشف العائدات االجرامية واقتفاء أثرها وجتميدها بناء على               )  ٢(؛ و )٥٥ملادة  ا

كوا تفصل حمتوى طلب املصادرة     )    ٣(؛ و )٥٥ من املادة    ٢الفقرة  (طلب دولة طرف أخرى      
، ذكرت مجيع األطراف املبلغة اليت أفادت )٥٥ من املادة    ٣الفقرة  (املقدم اىل دولة طرف أخرى      

ويف معرض التبليغ عن     .  ثال التشريعات ذات الصلة أو اقتبست منها أو أرفقتها بتقريرها              باالمت
التدابري اليت تسمح للسلطات الوطنية املختصة بانفاذ أمر مصادرة ورد من دولة طرف أخرى                      

واستيفاًء ملطلب تبليغ اختياري، اقتبست كولومبيا من التشريعات ذات ) ٥٥ من املادة ١الفقرة (
وأضافت أن سلطاا املختصة كثريا ما تنفذ طلبات مصادرة ترد من بلدان جماورة مثل                     الصلة  

ويف معرض التبليغ عن التدابري اليت  تسمح للسلطات الوطنية املختصة بكشف                .  بنما واكوادور 
 من  ٢الفقرة  (العائدات االجرامية واقتفاء أثرها وجتميدها بناء على طلب دولة طرف أخرى                    

فادت األرجنتني باالمتثال اجلزئي لالتفاقية وأضافت أن السلطات الوطنية املعنية                ، أ )٥٥املادة  
تغلبت على أوجه القصور يف التشريعات الراهنة بتطبيقها القانون اخلاص بالتعاون الدويل وسائر               

ويف معرض التبليغ عن اعتماد تدابري تفصل حمتوى طلب املصادرة          .  املعاهدات الثنائية أو االقليمية   
، سلّمت األرجنتني بوجود حاجة اىل         )٥٥ من املادة      ٣الفقرة  (املقدم اىل دولة طرف أخرى         

تعديل قانوا اخلاص باملساعدة القانونية الدولية، يف حني أفادت الربازيل، اليت أبلغت باالمتثال                 
للمادة موضع االستعراض برمتها، بأنه جرى اعداد تشريعات لتحقيق امتثال أكثر صرامة مع                     

 . التفاقيةا
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ (

 من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت عشرة منها باالمتثال الكامل للمادة موضع                 -١١٤
االستعراض، وأفادت تركيا بالتنفيذ اجلزئي بينما مل توفر أسبانيا معلومات عن تنفيذ املادة موضع          

وأشارت تركيا اىل التنفيذ اجلزئي لتدابري تسمح            ).  غ اجباري  مطلب تبلي  (االستعراض برمتها     
 من املادة   ١الفقرة  (للسلطات الوطنية املختصة بانفاذ أمر مصادرة ورد من دولة طرف أخرى                
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كوا تسمح للسلطات الوطنية املختصة        )  ١:  (ويف معرض تقييم التدابري من حيث         ).  .  ٥٥
كوا تسمح  )  ٢(؛ و )٥٥ من املادة     ١الفقرة    (بانفاذ أمر مصادرة ورد من دولة طرف أخرى          

 ٢الفقرة (بكشف العائدات االجرامية واقتفاء أثرها وجتميدها بناء على طلب دولة طرف أخرى      
الفقرة (كوا تفصل حمتوى طلب املصادرة املقدم اىل دولة طرف أخرى             )  ٣(؛ و )٥٥من املادة   

يت أفادت باالمتثال، باستثناء فنلندا والواليات      ، ذكرت مجيع األطراف املبلغة ال     )٥٥ من املادة    ٣
ولضمان االمتثال الكامل، أفادت فنلندا بأن        .  املتحدة، التشريعات ذات الصلة أو اقتبست منها        

 اقتراحا بتنفيذ قرار االحتاد األورويب االطاري         ٢٠٠٧يوليو  /احلكومة قدمت اىل الربملان يف متوز      
وأشارت الواليات املتحدة اىل طبيعة        .  ١٢بأوامر املصادرة بشأن تطبيق مبدأ االعتراف املتبادل          

فطبقا هلذه املادة يتعني على الدول األطراف أن تسدي          .   من االتفاقية  ٤٦التنفيذ التلقائي للمادة    
املساعدة املتبادلة بعضها لبعض فيما يتعلق باسترداد املمتلكات متاشيا مع الفصل اخلامس من                      

 ينبع من كون الدولة طرفا يف        ٥٥ من املادة    ٣ و ٢ و ١متثال للفقرات   وبالتايل فان اال  .  االتفاقية
 . االتفاقية وال حيتاج اىل تكييف تشريعي

 )٥٧املادة (ارجاع املوجودات والتصرف فيها ) ٥(
 

وترد .   من االتفاقية  ٥٧ يتضمن الشكل السادس عشر متثيال بيانيا للتنفيذ العاملي للمادة              -١١٥
 .  حسب املناطق يف الفقرات التالية من القسم احلايلتفاصيل عن تنفيذ املادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اموعة األفريقية) أ(

 ذكرت اجلزائر وبوركينا فاسو وناميبيا تدابري تقضي بارجاع املوجودات والتصرف                      -١١٦
فيها، مبلغة  بالتايل بامتثاهلا للمادة موضع االستعراض دون أن توفر أمثلة على التطبيق الناجح                      

وتطبيقا لتدابري االمتثال املبلّغ ا، ذكرت نيجرييا            ).  مطلب تبليغ اختياري   ( هذه التدابري      ملثل
وأبلغت مجهورية ترتانيا    .  ارجاع عائدات متأتية من اجلرمية اىل الربازيل واىل ضحايا برازيليني               

 مبا  املتحدة باالمتثال اجلزئي للحكم االجباري الذي يقضي بالتصرف يف املمتلكات املصادرة،                

                                                 
 .٢٠٠٦نوفمرب /  تشرين الثاين٢٤، بتاريخ  L 328اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب،  12
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ومل توفر أي من األطراف      ).  ٥٧ من املادة    ١الفقرة  (فيها ارجاعها اىل مالكها الشرعي السابق        
املبلغة معلومات بشأن مدى فاعلية التشريعات املذكورة يف تنفيذ النظام الثالثي  الطبقات الذي                 

ختالس أي ا (تقضي به االتفاقية الرجاع املمتلكات املصادرة حسب طبيعة اجلرمية األساسية                   
، األموال العمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة، وجرائم الفساد األخرى املشمولة باالتفاقية                

وأفادت ).  ٥٧من املادة    )  ج(و)  ب(و)  أ  (٣واجلرائم األخرى غري احملددة، الفقرات الفرعية           
قات املتكبدة  اقتطاع النف )  ١:  (نيجرييا ومجهورية ترتانيا املتحدة بعدم اعتماد تدابريتقضي مبا يلي         

ابرام اتفاقات من ) ٢(؛ و)٥٧ من املادة ٤الفقرة (يف ارجاع املمتلكات املصادرة والتصرف فيها 
 ).٥٧ من املادة ٥الفقرة (أجل التصرف ائيا يف املمتلكات املصادرة 

 اموعة اآلسيوية) ب(
 الكامل للمادة     من بني األطراف املبلغة اخلمسة، أشارت اندونيسيا فقط اىل االمتثال                  -١١٧

(ويف حني يقضي قانون املساعدة القانونية املتبادلة بشأن األمور اجلنائية                  .  موضع االستعراض 
بارجاع املمتلكات املصادرة، مبا يف ذلك اىل أصحاا الشرعيني السابقني، اال أنه مل                   )  ٢٠٠٦

دى فاعلية   ومل توفر اندونيسيا معلومات بشأن م          .    تسجل حالة يف هذا الصدد حىت تارخيه            
التشريعات املذكورة يف تنفيذ النظام الثالثي  الطبقات الذي تقضي به االتفاقية الرجاع                               

أي اختالس األموال العمومية أو غسل           (املمتلكات املصادرة حسب طبيعة اجلرمية األساسية             
واجلرائم األخرى غري     ،  أموال عمومية خمتلسة، وجرائم الفساد األخرى املشمولة باالتفاقية                 

ويف معرض تقييم التدابري اليت        ).  ٥٧من املادة    )  ج(و)  ب(و)  أ  (٣احملددة، الفقرات الفرعية      
تقضي بالتصرف يف املمتلكات املصادرة، أفاد األردن وقريغيزستان باالمتثال اجلزئي حلكم                        

 وبعدم النظر حاليا يف األخذ بتدابري لتنفيذ باقي           )  ٥٧ من املادة     ١الفقرة  (االتفاقية ذي الصلة     
وأبلغت بنغالديش والفلبني بعدم اعتماد تدابري لتنفيذ املادة موضع                .  املادة موضع االستعراض    

واستيفاًء ملطلب تبليغ اختياري، أضافت قريغيزستان أن التعديالت الالزم              .  االستعراض برمتها 
طنية ادخاهلا على قانوا اجلنائي لتنفيذ املادة موضع االستعراض قُدمت اىل رئيس الوكالة الو                      

 . للوقاية من الفساد للنظر فيها
 جمموعة أوروبا الشرقية) ج(

 من بني األطراف املبلغة العشرة، أبلغت بيالروس وكرواتيا والتفيا وليتوانيا وبولندا                       -١١٨
وأبلغت رومانيا واالحتاد     .  بالتنفيذ الكامل لتدابري تقضي بارجاع املوجودات والتصرف فيها              

وأبلغت مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بعدم اعتماد        .   اجلزئي الروسي وسلوفينيا بالتنفيذ  
 يف حني مل يوفر اجلبل األسود معلومات فيما يتعلق بتنفيذ املادة برمتها       ٥٧تدابري لالمتثال للمادة    

وأبلغت كرواتيا والتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا بالتنفيذ الكامل              ).  مطلب تبليغ اجباري   (
قضي بالتصرف يف املمتلكات املصادرة، مبا يف ذلك ارجاعها اىل أصحاا الشرعيني                     لتدابري ت 

ويف حني أن مجيع األطراف اليت أبلغت باالمتثال ذكرت             ).  ٥٧ من املادة     ١الفقرة  (السابقني  
، فان أحدا    )سلوفاكيا(أو اقتبست منها أو أرفقتها بتقريرها          )  كرواتيا(التشريعات ذات الصلة     

وأبلغت ).  مطلب تبليغ اختياري   (ر أمثلة على التنفيذ الناجح ملثل هذه التشريعات              منها مل يوف   
بيالروس وكرواتيا والتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا بالتنفيذ الكامل لتدابري تسمح                 

الفقرة (لسلطاا الوطنية املختصة بارجاع املمتلكات املصادرة بناء على طلب دولة طرف أخرى    
ومل يوفر أي من هذه        .  ، يف حني أشار االحتاد الروسي اىل التنفيذ اجلزئي               )٥٧ املادة     من ٢
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ويف معرض التبليغ عن االمتثال لتنفيذ النظام الثالثي  الطبقات الذي             .  األطراف أمثلة تدعم بيانه   
أي اختالس  (تقضي به االتفاقية الرجاع املمتلكات املصادرة حسب طبيعة اجلرمية األساسية                   

، وال العمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة، وجرائم الفساد األخرى املشمولة باالتفاقية                األم
، أفادت  )٥٧من املادة    )  ج(و)  ب(و)  أ  (٣واجلرائم األخرى غري احملددة، الفقرات الفرعية             

بيد أن التشريعات     .  بيالروس وكرواتيا والتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا باالمتثال الكامل              
ذكورة أو املقتبس منها ال متيز بني العائدات املصادرة لالختالس والعائدات املصادرة جلرائم                    امل

اضافة اىل ذلك، مل يوفر أي من             .  الفساد األخرى والعائدات املصادرة للجرمية بشكل عام             
واشارت بيالروس  ).  مطلب تبليغ اختياري    (األطراف اليت أبلغت باالمتثال أمثلة تدعم بيانه               

تيا والتفيا وبولندا ورومانيا اىل اعتماد تدابري متسقة مع االتفاقية تقضي باقتطاع النفقات                وكروا
وأبلغ االحتاد  ).  ٥٧ من املادة    ٤الفقرة  (املتكبدة يف ارجاع املمتلكات املصادرة أوالتصرف فيها         

 وذكرت  .الروسي بالتنفيذ اجلزئي ملثل هذه التدابري يف حني أشارت سلوفينيا اىل عدم تنفيذها                  
بيالروس وكرواتيا والتفيا وليتوانيا وبولندا تدابري تسمح بابرام اتفاقات من أجل التصرف ائيا                

 .، أواقتبست منها)٥٧ من املادة ٥الفقرة (يف املمتلكات املصادرة 
 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب) د(

 واملكسيك وباراغواي باعتماد        من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت الربازيل                -١١٩
وأبلغت األرجنتني   .  تدابري متسقة مع االتفاقية تقضي بارجاع املوجودات والتصرف فيها                     

وكولومبيا واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وبريو وأوروغواي باالمتثال اجلزئي يف حني                    
شيلي معلومات عن تنفيذ    ومل توفر   .  أفادت بوليفيا وكوستا ريكا بعدم اعتماد مثل هذه التدابري          

ووصف سبعة من األطراف املبلغة االثين عشر        ).  مطلب تبليغ اجباري  (املادة موضع االستعراض    
تدابري تقضي بالتصرف يف املمتلكات املصادرة، مبا يف ذلك ارجاعها اىل أصحاا الشرعيني                        

 المتثاهلا اجلزئي     واعترفت األرجنتني، يف معرض تناوهلا        ).  ٥٧ من املادة       ١الفقرة   (السابقني   
. للحكم موضع االستعراض، بأن ارجاع املوجودات عقب مصادرا مدنيا مل خيضع للتنظيم بعد            

وأبلغت السلفادور باالمتثال اجلزئي للحكم موضع االستعراض دون أن توفر مزيدا من                                
ذ احلكم  ويف معرض التبليغ باالمتثال، اعترفت بريو بأن تنفي        ).  مطلب تبليغ اختياري  (املعلومات  

وأفادت مخسة من األطراف املبلغة باختاذ تدابري تسمح           .  موضع االستعراض حيتاج اىل التوحيد      
لسلطاا الوطنية املختصة بارجاع املمتلكات املصادرة بناء على طلب دولة طرف أخرى، مبلغة              

 تشريعاا  واعتربت كولومبيا أن   ).  ٥٧ من املادة      ٢الفقرة  (بالتايل باالمتثال الكامل لالتفاقية        
متتثل جزئيا   للحكم موضع االستعراض ألا ال تقضي بارجاع املمتلكات املصادرة اىل دولة                      

وأضافت كولومبيا أن أوجه القصور يف تشريعاا يعوضه تطبيق املعاهدات املتعددة                     .  أخرى
اض، ويف معرض التبليغ عن االمتثال للحكم موضع االستعر            .  االطراف املعنية بالتعاون الدويل     

ويف معرض التبليغ عن االمتثال      .  سلّمت بريو باحلاجة اىل حتسني تطبيق التشريعات ذات الصلة           
لتنفيذ النظام الثالثي  الطبقات الذي تقضي به االتفاقية الرجاع املمتلكات املصادرة حسب                       

ئم أي اختالس األموال العمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة، وجرا            (طبيعة اجلرمية األساسية     
) ب(و) أ (٣واجلرائم األخرى غري احملددة، الفقرات الفرعية   ،  الفساد األخرى املشمولة باالتفاقية   

، ذكرت الربازيل واجلمهورية الدومينيكية واملكسيك وباراغواي                     )٥٧من املادة       )  ج(و
وأوروغواي التدابري ذات الصلة أو وفرت معلومات عنها، يف حني أبلغت بوليفيا وكولومبيا                      

ويف معرض التبليغ عن االمتثال اجلزئي أشارت           .  تا ريكا والسلفادور عن عدم االمتثال        وكوس
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األرجنتني اىل أن تشريعاا تقضي بارجاع املمتلكات املصادرة اىل الطرف الطالب فقط وليس                 
وأبلغت األرجنتني والربازيل وكولومبيا واملكسيك       .  اىل أطراف ثالثة أو اىل أشخاص قانونيني          

 عن تنفيذ تدابري تقضي باقتطاع النفقات املتكبدة يف ارجاع املمتلكات املصادرة                       وباراغواي
يف حني أفادت بوليفيا وكوستا ريكا واجلمهورية           )  ٥٧ من املادة      ٤الفقرة  (أوالتصرف فيها    

وأشارت بريو اىل االمتثال     .  الدومينيكية والسلفادور وأوروغواي بعدم اعتماد مثل هذه التدابري          
وذكرت األرجنتني والربازيل واجلمهورية الدومينيكية            .  م موضع االستعراض     اجلزئي للحك  

والسلفادور واملكسيك وباراغواي تدابري تسمح بابرام اتفاقات من أجل التصرف ائيا يف                         
، أواقتبست منها، يف حني أفادت بوليفيا                 )٥٧ من املادة         ٥الفقرة   (املمتلكات املصادرة      

ويف معرض التبليغ باالمتثال اجلزئي         .  ختاذ مثل هذه التدابري      وكولومبيا وكوستا ريكا بعدم ا        
 .للحكم موضع االستعراض، أفادت بريو بعقد عدة اتفاقات خمصصة لتقاسم املوجودات

 ٤٣االطار 
الواليات :  بارجاع املوجودات والتصرف فيها      مثال لتجربة اجيابية يف تنفيذ تدابري تتعلق               

 املتحدة
 
 )٥٧املادة (ارجاع املوجودات والتصرف فيها  

ال اىل بريو ونيكاراغوا فيما، أعادت الواليات املتحدة أموا    ٢٠٠٤يف  :  الواليات املتحدة  
)١.  (يتعلق بتحقيقات واجراءات مصادرة مشلت جرائم فساد ارتكبها موظفون أجانب          

 مليون دوالر أمريكي٢٠ر٢، أعادت الواليات املتحدة مبلغ        ٢٠٠٤أغسطس  /يف آب 
 من صايف املوجودات املصادرة يف اطار عملييت٪١٠٠اىل حكومة بريو وهو ماميثل          

 أجرما وزارة العدل بناء على حتقيقات أجراها مكتب التحقيقاتمصادرة عينية  
الفدرايل بشأن جرائم فساد واختالس وغسل أموال اقترفها رئيس االستخبارات البريوي

غاريدو وشركاء آخرون يف-السابق فالدميريو مونتيسينوس وشريكه فيكتور الربتو فينريو      
وقد حولت األموال وفقا التفاق.  وريحكومة الرئيس البريوي السابق الربتو فوجيم         

عقد بني الواليات املتحدة األمريكية وبريو يف القمة اخلاصة للبلدان األمريكية لعام
 اليت قضت مبزيد من الشفافية اضافة اىل ايالء اعتبار خاص لتعويض الضحايا٢٠٠٤

يضا يف جناحوقد أسهمت هذه التحقيقات املالية أ. ودعم جهود بريو يف مكافحة الفساد 
١٤القبض على مونتيسينوس يف فرتويال ويف اعادة مزيد من األموال لبريو، مبا يف ذلك                  

 حولت وزارة٢٠٠٤ديسمرب /يف كانون األول) ٢. (مليون دوالر أعادها  فينريو طواعية
 من صايف املوجودات٪١٠٠ مليون دوالر اىل حكومة نيكاراغوا وهو ماميثل    ٢ر٧املالية  

يف اطار عملية مصادرة عينية أجرا وزارة العدل بناء على حتقيقات أجرااملصادرة  
وزارة األمن الداخلي بشأن النشاط االجرامي لبريون خرييز مدير ادارة الضرائب وشريك

وطبقا لالتفاق الذي يسمح بتحويل هذه األموال، سوف.  الرئيس السابق أليمان     
 دوالر١٠٠٠٠ريع التعليمية، مع ختصيص        تستخدم كل هذه األموال تقريبا يف املشا           

         . لدعم جهود مكافحة الفساد اليت يبذهلا مكتب املدعي العام يف نيكاراغوا
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  الغربية ودول أخرىجمموعة دول أوروبا) هـ(
 من بني األطراف املبلغة االثين عشر، أبلغت النمسا وكندا وفرنسا والنرويج والربتغال                   -١٢٠

والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية                       
غت فنلندا وهولندا     وأبل.  بالتنفيذ الكامل لتدابري تقضي بارجاع املوجودات والتصرف فيها                 

وتركيا بالتنفيذ اجلزئي ملثل هذه التدابري يف حني مل تبلغ أسبانيا بشأن تنفيذ املادة موضع                                 
، ذكرت مجيع     )التنفيذ اجلزئي  (وباستثناء تركيا     ).  مطلب تبليغ اجباري    (االستعراض برمتها     

ك ارجاعها اىل     األطراف املبلغة  تدابري تقضي بالتصرف يف املمتلكات املصادرة، مبا يف ذل                        
ويف معرض تقييم التدابري . أو اقتبست منها) ٥٧ من املادة ١الفقرة (أصحاا الشرعيني السابقني 

اليت تسمح للسلطات الوطنية املختصة بارجاع املمتلكات املصادرة بناء على طلب دولة طرف                 
ه التدابري سيتحقق   ، أفادت فنلندا بأن االمتثال الكامل ملثل هذ          )٥٧ من املادة     ٢الفقرة  (أخرى  

 بتنفيذ قرار االحتاد     ٢٠٠٧يوليو  /بعد اعتماد االقتراح الذي قدمته احلكومة اىل الربملان يف متوز             
ويف حني أفادت فرنسا    .  األورويب االطاري بشأن تطبيق مبدأ االعتراف املتبادل بأوامر املصادرة          
 أا أوضحت أن ارجاع       بأن دستورها يسمح بالتطبيق املباشر للمادة موضع االستعراض، اال              

املمتلكات املصادرة اىل دولة طرف طالبة خيضع ألحكام اتفاق ثنائي حيدد الطريقة العملية                          
ويف .  وأفادت فرنسا أيضا بعدم تسجيل حاالت حىت تارخيه              .  الرجاع مثل هذه املمتلكات      

دت اململكة  معرض االشارة اىل عدة حاالت الرجاع عائدات متأتية من الفساد اىل نيجرييا، أفا               
املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أن ذلك حدث من خالل اجراءات ادارية قائمة                        

ويف معرض  .  ضمنا على أساس ارجاع كامل أموال الدولة املسروقة بعد اقتطاع تكاليف معقولة            
 املمتلكات  التبليغ عن االمتثال لتنفيذ النظام الثالثي  الطبقات الذي تقضي به االتفاقية الرجاع                 

أي اختالس األموال العمومية أو غسل أموال عمومية          (املصادرة حسب طبيعة اجلرمية األساسية       
واجلرائم األخرى غري احملددة، الفقرات         ،  خمتلسة، وجرائم الفساد األخرى املشمولة باالتفاقية          

ثال ، ذكرت مجيع األطراف اليت أبلغت باالمت             )٥٧من املادة     )  ج(و)  ب(و)  أ  (٣الفرعية   
بيد أن التشريعات املذكورة أو املقتبس منها ال . التشريعات ذات الصلة أو وفرت معلومات عنها 

متيز بني العائدات املصادرة لالختالس والعائدات املصادرة جلرائم الفساد األخرى والعائدات                    
تطاع وأفادت مجيع األطراف املبلغة باعتماد تدابري تقضي باق               .  املصادرة للجرمية بشكل عام      

). ٥٧ من املادة       ٤الفقرة   (النفقات املتكبدة يف ارجاع املمتلكات املصادرة أوالتصرف فيها                 
عدم توفري   (وهولندا   )  عدم امتثال  (وذكرت مجيع األطراف املبلغة، باستثناء فنلندا وتركيا                  

، تدابري تسمح بابرام اتفاقات من أجل التصرف ائيا يف            )معلومات بشأن مطلب تبليغ اجباري     
وذكرت النمسا مشروع اتفاق    .  ، أواقتبست منها  )٥٧ من املادة    ٥الفقرة  (املمتلكات املصادرة   

لتقاسم املوجودات مع الواليات املتحدة األمريكية، وبالنسبة لعالقاا مع الدول األعضاء يف                     
دل االحتاد األورويب، تطبيق قرار االحتاد األورويب االطاري بشأن تطبيق مبدأ االعتراف املتبا                      

وأبلغت كندا  .  وأفادت الربتغال بعدم تكييف هذا القرار بعد لألوضاع احمللية            .  بأوامر املصادرة 
. بأن التصرف النهائي يف املوجودات املصادرة خيضع التفاقات خمتلفة لتقاسم املوجودات                          

 وأفادت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بأنه رغم وجود اتفاقات تقاسم                      
موجودات مع الواليات املتحدة األمريكية وكندا واالمارات العربية املتحدة، فان تقاسم                            

وأشارت اىل حاالت    .  املوجودات وارجاعها ممكن أيضا يف حالة عدم وجود اتفاقات حمددة                
وأبلغت الواليات املتحدة    .  خمتلفة أُرجعت فيها موجودات اىل نيجرييا على أساس حالة حبالة               
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ن عملية حتويل موجودات اىل دولة أجنبية جيب أن جتري مبوجب اتفاق دويل اذا                     األمريكية بأ 
 .جرى هذا التحويل اقرارا ملساعدة أدت اىل مصادرة

  معلومات أخرى  -هاء
 دعيت الدول أيضا اىل توفري أي معلومات أخرى ترى أا مهمة ملؤمتر الدول األطراف                  -١٢١

وفيما .  و الصعوبات املواجهة يف تطبيقها غري املذكورة آنفا         فيما يتعلق جبوانب تطبيق االتفاقية أ      
  . يلي نظرة عامة على هذه املعلومات مصنفة حسب املناطق

 اموعة األفريقية) أ(
 حثت اجلزائر املؤمتر على دراسة وضع تنفيذ االتفاقية فيما يتعلق باألحكام املنظّمة                           -١٢٢

وأبرزت .  سترداد املوجودات وتقامسها، والتعاون الدويل    لألموال العامة، واملشتريات العمومية، وا    
نيجرييا جهودا وخططا دف اىل انشاء نظام للمصادرة املدنية واملصادرة غري القائمة على                          
االدانة؛ وحتديد نقطة اتصال وطنية السترداد املوجودات؛ وانشاء برنامج حلماية الضحايا                           

ورية ترتانيا املتحدة اىل مناقشت جارية مع خرباء           وأشارت مجه .  والشهود واملبلغني عن اجلرائم    
 . من الواليات املتحدة األمريكية من أجل اعداد قانون شامل حلماية الشهود

 اموعة اآلسيوية) ب(
 أبلغت بنغالديش بأنه عقب التصديق على االتفاقية، أنشئت جلنة مشتركة بني الوزارات -١٢٣ 

وهلذا الغرض، ستشرع اللجنة قريبا يف اجراء حتليل        .   االتفاقية لتوفيق اطارها القانوين الداخلي مع    
وناشدت اندونيسيا األطراف املبلغة أن تعترب االتفاقية أساسا للتعاون             .  مفصل جلوانب القصور   

ودعت عالوة على ذلك اىل انشاء صندوق السترداد املوجودات           .  الدويل بشان املسائل اجلنائية    
وجودات، وحثت على استنباط أدوات عملية ملساعدة الدول                   ومراكز اقليمية السترداد امل        

 . األطراف يف جهودها الرامية اىل استرداد املوجودات
 جمموعة أوروبا الشرقية) ج (

 أشارت سلوفاكيا، توثيقا جلهود مكافحة الفساد اليت أبلغت ا، اىل توقيع مذكرة بشأن          -١٢٤
مم املتحدة االمنائي ومكتب املدعي العام يف            التعاون يف جمال مكافحة الفساد بني برنامج األ              

وأبلغت . وقد قُدمت لألمانة نسخة من املذكرة. ٢٠٠٧أغسطس /اجلمهورية السلوفاكية يف آب
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة مبراجعة القانون اجلنائي وقانون االجراءات اجلنائية بغية               

ناك قوانني على وشك االعتماد بشأن التصرف يف           وأفادت أيضا بأن ه    .  توفيقهما مع االتفاقية   
 .    املمتلكات املصادرة ومكافحة غسل األموال

 جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب) د(
 وفرت كولومبيا معلومات اضافية عن تنفيذ مواد االتفاقية ذات الصلة باسترداد                               -١٢٥

التعاون الدويل بشأن املسائل اجلنائية       وأشارت السلفادور اىل أن باالمكان اسداء           .  املوجودات
ووفرت املكسيك بيانا شامال جبهود         .  مبوجب اتفاقيات أخرى تضم السلفادور بني أطرافها            

ووفرت بريو  .  التعاون الدويل وبالربامج املخصصة للمجتمع املدين بشأن أعمال مكافحة الفساد           
وأبلغت ).  ٤٦ من املادة       ٩لفقرة   ا(معلومات عن تشريعاا املتعلقة مببدأ ازدواجية التجرمي                
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أوروغواي بأنه، يف سياق استعراض تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية مكافحة الفساد، أُجري                       
 .حتليل قانوين لتحديد االحتياجات من التعديالت التشريعية

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) هـ(
مع ايالء    (٨االتفاقية ليشمل املادة       أكدت فرنسا على أمهية توسيع استعراض تنفيذ                -١٢٦

اهتمام خاص اللتزام املوظفني العموميني باالبالغ عن أفعال الفساد عندما يتنبهون اىل مثل هذه                 
.  اليت تقضي بتدابري ملنع الفساد يف القطاع اخلاص              ١٢واملادة  )  األفعال أثناء أدائهم وظائفهم     

استرداد املوجودات، تقترح فرنسا توسيع        ولتيسري فهم أفضل لوضع تنفيذ األحكام اخلاصة ب             
 . من االتفاقية٤٦ و٣١استعراض االمتثال ليشمل أيضا املادتني 

   نظرة عامة على امتثال الدول املوقّعة املبلغة-ثالثا
 يعرض اجلدول الوارد أدناه معلومات عن تنفيذ الدول املوقعة على االتفاقية للمواد                          -١٢٧

 .يرموضع االستعراض يف هذا التقر

 
 .تعين عدم توافر معلومات(..) عالمة النقطتني : ملحوظة

 
 تنتاجات والتوصيات االس-رابعا

ميكن استخالص عدة استنتاجات من التحليل الوارد يف هذا التقرير، بعضها يتعلق                   -١٢٨
وفيما يتعلق  .  بأدة مجع املعلومات وعملية التبليغ وبعضها اآلخر يتعلق حبصيلة عملية التبليغ ذاا              

 باالقتباس من تدابري      باجلانب األول، استوىف عدد من األطراف املبلغة متطلبات تبليغ اختيارية               
. تنفيذ املواد موضع االستعراض أو ارفاقها بتقريرها، مبا يتيح توثيقا ابتدائيا لالمتثال املبلغ به                        

وذكرت أطراف مبلغة أخرى مثل هذه التدابري ولكن دون أن توفر أمثلة لتوثيق مدى مالءمتها                   

 جدول
 تنفيذ املواد موضع االستعراض من جانب الدول املوقعة

 املادة
 

٥ ٦ ٩ ١٥ ١٦ ١٧ ٢٣ ٢٥ ٤٤ ٤٦ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٧  
جزئيا   نعم نعم جزئيا   جزئيا   نعم نعم نعم جزئيا   جزئيا  جزئيا   جزئيا   جزئيا    بوتان نعم نعم

 جزئيا   ال ال ال ال
 ال

  ينطبق 
 بروين دار السالم جزئيا   نعم جزئيا   نعم جزئيا   منع ..  ..  .. 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم جزئيا   نعم ال ال جزئيا   نعم جزئيا   نعم جزئيا  
اجلمهورية 
 التشيكية

 املانيا نعم نعم نعم جزئيا   نعم نعم جزئيا   نعم ال ال جزئيا   نعم نعم نعم نعم

 اليونان نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ال نعم نعم جزئيا   جزئيا   جزئيا  

 ايطاليا نعم نعم جزئيا   ...  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. 
 سويسرا نعم نعم نعم نعم نعم نعم جزئيا   نعم ال ال نعم نعم نعم نعم نعم



 CAC/COSP/2008/2 

 

76 

رير الراهن هو اىل حد بعيد جتسيد          ونتيجة لذلك فان التق    .  الستيفاء املتطلبات احملددة لالتفاقية    
ومن أجل التصدي هلذه القضية، قد يرغب املؤمتر يف اقرار               .  جلهود التنفيذ ولكن دون توثيقها      

 املعين العضوية املفتوح الدويل احلكومي العامل الفريقالتوصيات ذات الصلة اليت صدرت عن           

 العامل الفريق و )CAC/COSP/2008/3ر  أنظ( ملكافحةالفساد   املتحدة األمم اتفاقية تنفيذ باستعراض

وقد اعترب  ).  CAC/COSP/2008/5أنظر    (التقنية باملساعدة املعين العضوية املفتوح الدويل احلكومي
الفريقان العامالن أن القائمة املرجعية للتقييم الذايت، وهي األداة اليت قرر املؤمتر  استخدامها                         

 مفيدة جلمع املعلومات، مع التسليم يف الوقت نفسه              جلمع املعلومات عن تنفيذ االتفاقية، أداة        
ولدى اختاذ قرار بشأن مثل هذا التطوير، قد يرغب املؤمتر يف أن ينظر يف                 .  باحلاجة اىل تطويرها  

 .  وسائل جلمع املعلومات مبزيد من التفصيل
وسوف يفتح توفري املعلومات بطريقة موثّقة عن جهود التنفيذ دون شك آفاقا                           -١٢٩
والتقرير الراهن، حىت مع افتراض أنه        .  ة بشأن كيفية اختاذ اجراءات جوهرية يف املستقبل          جديد

 صفحة من املعلومات وردت اىل األمانة، مبا يف     ٢٠٠٠غري كامل، هو نتيجة حتليل ما يزيد على         
وقد أكملت عدة دول مبلغة          .  ذلك تقارير التقييم الذايت والوثائق والتشريعات امللحقة ا                

 بتوفري عدد كبري من الوصالت الشبكية ميكن من خالهلا احلصول على املزيد من                              ردودها
وعجز التقرير الراهن احلتمي عن جتسيد هذا الكم اهلائل من املعلومات وقلّة املوارد                 .  املعلومات

وبصرف .    املتاحة لألمانة لكي جتري حتليال أكثر عمقا ملدى االمتثال لالتفاقية غنيان عن البيان               
ر عن القرار املتخذ بشأن آلية استعراض تنفيذ االتفاقية، قد يرغب املؤمتر يف اضفاء مزيد من                  النظ

.  التبسيط على عملية التبليغ مع اتاحة الفرصة يف الوقت نفسه جلمع املعلومات املفصلة واملوثقة                  
ارية وميكن حتقيق ذلك عن طريق التوصية بوضع دليل تبليغ لفائدة الدول املبلغة وقوالب معي                       

ومن شأن هذه األدوات أن تسمح للدول األطراف بأن تقلل اىل أقصى حد من                       .  لالجابات
اهود املبذول يف التبليغ من خالل التماس وتوفري املعلومات الالزمة فقط الستعراض تنفيذ                        

واذا اقترن ذلك باستخدام برامج التحليل املتميزة اليت تتيحها                      .  املتطلبات احملددة لالتفاقية     
لتطبيقات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات فسوف يؤدي ملزيد من اليسر يف توفري املعلومات                          ا

ويف هذا الصدد، قد يرغب املؤمتر يف أن يالحظ التوصيات             .  املتعلقة بالتنفيذ وحتليلها بعد ذلك     
أنظر  (يةالتقن باملساعدة املعين العضوية املفتوح املؤقت العامل  اخلرباء احلكوميني   فريقاليت وضعها    

CTOC/COP/2008/7(                        الذي أنشأه مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
وقد أوصى الفريق العامل بتطوير أداة فعالة             .  املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة به          

ب، وسهلة االستعمال فورا جلمع املعلومات يف شكل قائمة مرجعية مؤقتة قائمة على احلاسو                    
ويف األجل البعيد استنباط أداة شاملة جلمع املعلومات قائمة على الربجميات لالتفاقية ولكل من                   

 . بروتوكوالا، على أن يصحبها دليل ييسر للدول املبلغة استخدام األداة
ورغم .   والتوزيع األقاليمي ملعدل االجابات هو عامل آخر قد يرغب املؤمتر يف دراسته                 -١٣٠

أكثر ( باملئة قد يبدو مشجعا، اذا أخذنا يف االعتبار ضيق الوقت                ٤٢ابات وهو   أن معدل االج  
/  تشرين الثاين   ٣٠(بني توزيع القائمة املرجعية وموعد تقدميها لألمانة           )  قليال من مخسة شهور    

، اال أن التفاوت الكبري يف معدل االجابات حسب املنطقة يتطلب اهتماما خاصا )٢٠٠٧نوفمرب 
وقد يرغب املؤمتر يف حتديد طرق ملساعدة دول اموعتني األقليميتني اللتني            .   له ويتعني التصدي 

 . ٪٥٠يقل معدل االجابات فيهما كثريا عن 
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 ٤٤االطار
 توزيع معدل االجابات على استبيان التقييم الذايت حسب املناطق

 
 
 

نبغي صياغة اعتبارات   وي.   وقد يرغب املؤمتر يف التصدي للنتائج اجلوهرية لعملية التبليغ            -١٣١
 باملئة من األطراف اليت أبلغت باالمتثال        ٥٠نابعة من النتائج الواردة أدناه مع مراعاة أن حوايل            

ذكرت تدابري اعتمدت لتنفيذ االتفاقية ولكنها مل تقتبس منها أو ترفقها بتقريرها، وبالتايل أخلت       
من %  ٥٠ ملطلب تبليغ اختياري، وفرت         واستيفاء.  بقدرة األمانة على توثيق امتثاهلا املبلغ به          

وقد اعترب أن توفري مثل هذه          .  األطراف املبلغة نسخا كاملة أو جزئية من تشريعاا الوطنية               
بيد أن حتليال قانونيا أوليا       .  التشريعات كاف لبيان االمتثال الكامل للمادة موضع االستعراض           

ة جرى توفريها يستويف بالفعل املتطلبات أظهر أن بندا واحدا فقط من بني كل ثالثة بنود تشريعي       
 . احملددة للمادة اليت جرى توفري التشريع بشأا

، أفادت الغالبية العظمى من األطراف املبلغة       )الفصل الثاين ( وفيما يتعلق بالتدابري الوقائية      -١٣٢
بالنسبة وكان معدل االمتثال     .  ملكافحة الفساد )  ٥املادة  (وسياسات  )  ٦املادة  (بانشاء هيئات    

 ٤، علما بأن    ) باملئة ٥٦(أقل  )  ٩املادة  (لتنفيذ تدابري للمشتريات العمومية وادارة األموال العامة         
 . باملئة من األطراف املبلغة مل توفر معلومات

، حتظى تدابري جترمي املوظفني          )الفصل الثالث  ( وفيما يتعلق بالتجرمي وانفاذ القانون               -١٣٣
أكثر من (بأعلى معدل امتثال    )  ١٧املادة  (واختالس األموال العامة    )  ١٥املادة(العموميني بالرشو   

املادة (كذلك، جيرم ثالثة من كل أربعة أطراف مبلغة اعاقة سري العدالة ).  باملئة لكال املادتني٨٠
هو ثاين ) ٢٣املادة (ويف املقابل فان معدل االمتثال لألحكام اخلاصة بتجرمي غسل األموال ). ٢٥

هي أقلها  )  ١٦املادة  (كامل التقرير، وأحكام جترمي رشو املوظفني العموميني األجانب            أقلها يف   
 ). باملئة من معدل عدم االمتثال٤٩(تنفيذا 
، نظرا ألن استعراض تدابري التنفيذ املعتمدة             )الفصل الرابع  ( وبالنسبة للتعاون الدويل         -١٣٤

تبليغ، مل يتسن استخالص استنتاجات ذات لتنفيذ الفصل الرابع اقتصرت على أستيفاء التزامات ال 
 . مغزى
، من بني فصول االتفاقية األربعة       )الفصل اخلامس ( وأخريا بالنسبة السترداد املوجودات       -١٣٥

، علما بأن    ) باملئة ٥٠أقل من    (موضع االستعراض، كان االمتثال للفصل اخلامس هو األقل                
 . وماتنسبة مئوية عالية من األطراف املبلغة مل توفر معل

           

 
 من أعضاء اموعة أطراف يف باملئة ٨٠:  جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى         

  االتفاقية
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