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 الدورة التاسعة
 2021�انون األول/د�سمبر   17-13شرم الش�خ، مصر،  

 *من جدول األعمال المؤقَّت 2البند 
    تنفیذ اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  استعراض

 تنفیذ الفصل الثاني (التدابیر الوقائ�ة) من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد   
 

 تقر�ر مواض�عي من إعداد األمانة  
 

 ملخَّص 

عن أشــــــــ�ع التجارب الناجحة   2021أیلول/ســــــــبتمبر   حتىیتضــــــــمَّن هذا التقر�ر المعلومات المتاحة  
ــتعراض تنفیذ اتفاق�ة األمم  ــت�انة في الدورة الثان�ة آلل�ة اســـــ ــات الجیدة والتحد�ات والمالحظات المســـــ والممارســـــ

 المتحدة لمكافحة الفساد، مع التر�یز على تنفیذ الفصل الثاني (التدابیر الوقائ�ة) من االتفاق�ة.
 

  

 
 * CAC/COSP/2021/1. 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/1
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 وه�كله مقدمة التقر�ر ونطاقه  - أوال  
من اإلطـار المرجعي آلل�ـة اســــــــــــــتعراض تنفیـذ اتفـاق�ـة األمم المتحـدة لمكـافحـة    44و  35وفقـا للفقرتین   -1

الفسـاد، أُعدَّ هذا التقر�ر المواضـ�عي من أجل تجم�ع أشـ�ع وأنسـب ما ورد في الخالصـات الواف�ة المنجزة وتقار�ر 
 ممارسات الجیدة والتحد�ات والمالحظات.االستعراضات القطر�ة من معلومات عن التجارب الناجحة وال

و�حتوي هـذا التقر�ر على معلوـمات عن تنفـیذ الفصــــــــــــــل الـثاني (الـتدابیر الوـقائـ�ة) من االتـفاقـ�ة من جـاـنب   - 2
الدول المســــــتعَرضــــــة في الدورة الثان�ة آلل�ة اســــــتعراض التنفیذ. وهو �ســــــتند إلى المعلومات الواردة في الخالصــــــات  

ي صــ�غتها النهائ�ة وفي تقار�ر االســتعراضــات القطر�ة الخاصــة �الســ�عة وخمســین اســتعراضــا  الواف�ة التي ُوضــعت ف 
. و�ر�ز التقر�ر على االتجاهات والفروقات القائمة في التنفیذ، و�تضــــــــــمن  2021أیلول/ســــــــــبتمبر   21 حتى المنجزة 

جداول ونصـوصـا مؤطرة وأشـكاال توضـح أشـ�ع التحد�ات والممارسـات الجیدة. وتتوافق االتجاهات المسـت�انة في هذا 
ت اإلقل�م�ة العامة  االختالفا  یِّن وهو یب التقر�ر إلى حد �عید مع تلك المســـــــــت�انة في التقار�ر المواضـــــــــ�ع�ة الســـــــــا�قة.  

و�اإلضــافة إلى ذلك، أُعدَّ تقر�ر عن المســائل المتعلقة �اإلفصــاح عن الموجودات، ونظم إقرار   ) 1( حســب االقتضــاء. 
ــالح في القطـاع العـام (  ؛ 8) من المـادة  5الفقرة ( ؛ و 7المـادة  ) من  4الفقرة ( اـلذمـة المـالـ�ة، ومنع تضــــــــــــــارب المصــــــــــــ

الفقرة  )؛ و 14المــادة  ) (أ) من  1( الفقرة  ن االتفــاق�ــة) وتحــدیــد الملك�ــة النفع�ــة ( م   52المــادة  ) من  6) و( 5الفقرتــان ( و 
من االتفــاق�ــة) من أجـل إطالع المؤتمر على تفــاصــــــــــــــیــل االتجــاهـات والفروقـات، �مــا في ذلـك   52المــادة  ) من  1( 

 ). CAC/COSP/2021/7(  النجاحات والتحد�ات، المست�انة في االستعراضات التي ُأجر�ت على الصعید اإلقل�مي 

ــ�ع المترا�طة ارت�اطا وث�قا في   - 3 ــات الواف�ة، إذ یتناول المواد والمواضــــ و�ت�ع ه�كل هذا التقر�ر ه�كَل الخالصــــ
شــكل مجموعات. و�مكن االطالع على المعلومات ذات الصــلة، مثل تلك المتصــلة �التدابیر الرام�ة إلى منع و�شــف  

 ). CAC/COSP/2021/6عن تنفیذ الفصل الخامس (   إحالة العائدات المتأت�ة من الجر�مة، في التقر�ر المواض�عي 
  

مالحظات عامة �شأن التحد�ات القائمة والممارسات الجیدة في تنفیذ الفصل   - ثان�ا  
 الثاني من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

اســتعراضــا قطر�ا، و�قدمان   57أدناه الب�انات المســتمدة من  2و  1�مثل الشــكالن األول والثاني والجدوالن   - 4
 ) 2( نظرة إجمال�ة تحلیل�ة عن التحد�ات المشتر�ة والممارسات الجیدة في تنفیذ الفصل الثاني من االتفاق�ة. 

  

 
استعراضات  10مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ، ولاستعراضا  17لدول األفر�ق�ة، وااستعراضا ُمنجزا لمجموعة  19�ستند هذا التقر�ر إلى  )1( 

مجموعة  لاستعراضات  5الكار�بي، وومنطقة ال�حر دول أمر�كا الالتین�ة  استعراضات لمجموعة  6لمجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى، و
 تكون ممثلة �النس�ة ل�عض المجموعات اإلقل�م�ة �ما هي  دول أورو�ا الشرق�ة. ومن ثمَّ، فإن التوص�ات والممارسات الجیدة المست�انة قد ال

 �النس�ة لمجموعات أخرى.

 . 2021أیلول/سبتمبر  21تستند الب�انات المستخدمة في إعداد هذا التقر�ر إلى االستعراضات القطر�ة المنجزة حتى  )2( 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/7
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/6
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 األولالشكل 
 في تنفیذ الفصل الثاني من االتفاق�ة المست�انةالتحد�ات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 1الجدول 
 أش�ع التحد�ات في تنفیذ الفصل الثاني من االتفاق�ة

 
 مادة 

 االتفاق�ة
مت  عدد الدول التي ُقدِّ

 توص�ات �شأنها 
عدد التوص�ات  

 أش�ع التحد�ات المواَجهة في التنفیذ (مرت�ة حسب مواد االتفاق�ة)  الصادرة
    

ضعف تنسیق وتنفیذ س�اسات مكافحة الفساد، �ما في ذلك عدم وجود منهج�ات لق�اس ما  79 45 5المادة 
أثر، وعدم وجود ُأُطر زمن�ة محددة، وعدم وجود ه�اكل  تحقق من  ماُأحرز من تقدم و 

للمساءلة؛ ومحدود�ة نطاق واتساق وفعال�ة الس�اسات الوطن�ة لمكافحة الفساد؛ وعدم وجود 
تدابیر لمنع الفساد؛ وعدم إشراك الجهات ذات المصلحة على النحو الكافي في تحدید مدى 

 تنفیذ استرات�ج�ات مكافحة الفساد وتنق�حها

عدم وجود هیئات وقائ�ة مخصصة لمكافحة الفساد وعدم �فا�ة الموارد المرصودة لتلك  71 45 6المادة 
لضمان االستقالل�ة التشغیل�ة لهیئات مكافحة الفساد التي الهیئات؛ وعدم �فا�ة القوانین القائمة 

تضطلع �مهام وقائ�ة؛ وافتقار الموظفین إلى التدر�ب المناسب؛ وضعف التنسیق بین مختلف  
 هیئات مكافحة الفساد، �ما في ذلك عدم وجود آل�ات لت�سیر ذلك التنسیق 

المناصب العموم�ة التي تعتبر   لتوليعدم �فا�ة اإلجراءات الخاصة �اخت�ار وتدر�ب األفراد  165 55 7المادة 
عرضة للفساد �صفة خاصة، وعدم �فا�ة اإلجراءات الخاصة بتناو�هم على تلك المناصب؛ 

ونقص الشفاف�ة في استقدام الموظفین العمومیین؛ وقصور المعاییر المتعلقة �الترش�حات 
ة وانتخاب شاغلیها؛ وعدم وجود تشر�عات أو تدابیر إدار�ة شاملة لتنظ�م للمناصب العموم� 

تمو�ل الترش�حات لتولي المناصب المنتَخ�ة وتمو�ل األحزاب الس�اس�ة؛ وعدم �فا�ة تشر�عات 
 أو آل�ات منع تضارب المصالح أو وضع ضوا�ط له 

نات لقواعد سلوك الموظفین العمومیین، أو اقتصار تطب�قها على فئات معیَّنة  153 54 8المادة  عدم وجود مدوَّ
من الموظفین العمومیین؛ ومحدود�ة قنوات اإلبالغ وتدابیر حما�ة الموظفین المبلِّغین؛  

وقصور التدابیر المتعلقة �منع تضارب المصالح، �ما في ذلك التدابیر المتعلقة �األنشطة 
 الثانو�ة و�قرارات الذمة المال�ة وقبول الهدا�ا لوظائفوا الخارج�ة
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 مادة االتفاق�ة

مت   عدد الدول التي ُقدِّ
 توص�ات �شأنها 

عدد التوص�ات  
 أش�ع التحد�ات المواَجهة في التنفیذ (مرت�ة حسب مواد االتفاق�ة)  الصادرة

المشتر�ات العموم�ة، أو عدم فعال�ة  �خص االفتقار إلى نظم وطن�ة للمراجعة والطعن ف�ما  104 47 9المادة 
النظم الموجودة أو َتَعقُّدها؛ وقصور طرائق اخت�ار موظفي المشتر�ات وفرزهم، ونقص  

تدر�بهم؛ وعدم إلزام موظفي المشتر�ات �اإلفصاح عن موجوداتهم ومصالحهم؛ وعدم وجود 
شتراء اإللكتروني)؛  نظم اشتراء فعالة قائمة على تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت (اال

ومحدود�ة الشفاف�ة في عمل�ة اعتماد المیزان�ة؛ وانعدام أو محدود�ة ُنظم إدارة المخاطر  
 والرقا�ة الداخل�ة في مجال إدارة األموال العموم�ة 

عدم تواُفر تشر�عات أو تدابیر تنظم حصول الناس على المعلومات، ووجود ثغرات في األطر   70 43 10المادة 
القائمة، في حال وجود تشر�عات وتدابیر من هذا القبیل، وقصور تطب�قها، ومحدود�ة التدابیر 

المتخذة لتقی�م واست�انة المجاالت التي تحتاج إلى التحسین؛ واإلجراءات اإلدار�ة المفرطة 
التعقد المتعلقة �أداء الخدمات العموم�ة والحصول على المعلومات؛ ومحدود�ة نظم جمع 

 ت لكشف مخاطر الفساد في القطاع العام ورصدها وتحلیلها الب�انا

عدم وجود تدابیر لتدع�م النزاهة القضائ�ة والنزاهة في جهاز الن�ا�ة العامة أو عدم �فا�ة تلك  37 27 11المادة 
 التدابیر، وعدم وجود آل�ات لضمان االمتثال للتدابیر ذات الصلة

التعاون بین أجهزة إنفاذ القانون و��انات القطاع الخاص؛ وعدم وجود قیود على محدود�ة  139 52 12المادة 
نشاط الموظفین العمومیین السا�قین في الفترة الالحقة لترك الخدمة، أو ضیق نطاق تلك 

القیود؛ وعدم �فا�ة تدابیر منع إساءة استخدام اإلجراءات المتعلقة �اإلعانات والرخص التي 
موم�ة لألنشطة التجار�ة؛ ومحدود�ة المعاییر واإلجراءات التي تهدف إلى تمنحها السلطات الع

ضمان نزاهة ��انات القطاع الخاص، وعدم �فا�ة التدابیر المتعلقة برصد االمتثال لتلك 
المعاییر واإلجراءات؛ وعدم وجود تشر�عات �شأن عدم جواز اقتطاع النفقات التي تمثل 

 موجودةرشاوى أو عدم �فا�ة التشر�عات ال

محدود�ة مشار�ة المجتمع المدني في منع الفساد ومكافحته، ألس�اب منها عدم تنفیذ   46 29 13المادة 
القوانین واإلجراءات ذات الصلة أو عدم �فا�ة تنفیذها؛ وعدم التشاور مع المجتمع المدني 
أثناء وضع االسترات�ج�ات أو الس�اسات أو التشر�عات الرام�ة إلى مكافحة الفساد؛ وعدم  

ن األجهزة الحكوم�ة المعن�ة والمجتمع المدني؛ وعدم �فا�ة التدابیر المتخذة  كفا�ة التعاون بی
أو اآلل�ات الموجودة لإلبالغ عن الفساد؛ وغ�اب حمالت التوع�ة والبرامج التثق�ف�ة  

 منع الفساد إلىللعموم والرام�ة  موجهة ال

وجود ثغرات في األطر التنظ�م�ة واإلشراف�ة الرام�ة إلى مكافحة غسل األموال وتمو�ل   118 42 14المادة 
اإلرهاب في بلدان معینة؛ ونقص في تنفیذ المعاییر والتوص�ات الصادرة عن هیئات الرصد 
الدول�ة األخرى؛ وقصور التدابیر المتخذة لكشف ورصد نقل النقود والصكوك المال�ة لحاملها 

أو األش�اء ول عبر الحدود؛ وعدم �فا�ة اإلشراف على خدمات تحو�ل األموال القابلة للتدا
 العال�ة الق�مة 
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 الشكل الثاني
 الممارسات الجیدة المست�انة في تنفیذ الفصل الثاني من االتفاق�ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2الجدول 
 أش�ع الممارسات الجیدة في تنفیذ الفصل الثاني من االتفاق�ة

 
 مادة 

 االتفاق�ة
  لدیھا   التي   الدول   عدد 

 جیدة   ممارسات 
  الممارسات   عدد 

 أش�ع الممارسات الجیدة (مرت�ة حسب مواد االتفاق�ة) المستبانة   الجیدة 
    

المشار�ة النشطة في المنظمات والبرامج الدول�ة واإلقل�م�ة التي تتصدى للفساد؛ ووضع   31 22 5المادة 
الجهات ذات استرات�ج�ات وس�اسات لمكافحة الفساد، ومتا�عة تقدمها وأثرها �التشاور مع 

المصلحة؛ وتنفیذ طائفة واسعة من األنشطة والتدابیر في مجال منع الفساد، �ما في ذلك  
 حمالت وطن�ة، و�دراج م�ادئ النزاهة في المناهج التعل�م�ة 

إنشاء وحدات عمل�ات�ة لمكافحة الفساد في المؤسسات العموم�ة؛ ووجود میزان�ات مستقلة لهیئات   17 13 6المادة 
مكافحة الفساد الوقائ�ة؛ وتوفیر ما �كفي من الموارد والموظفین المتخصصین وتدر�ب موظفي  

 تلك الهیئات على مكافحة الفساد؛ والتنسیق الفعال بین هیئات مكافحة الفساد الوقائ�ة 

تحدید المناصب التي تعتبر عرضة للفساد �صفة خاصة، واعتماد تدابیر إضاف�ة لفرض  19 17 7المادة 
ا�ط �شأن تلك المناصب؛ واإلعالن عن الشواغر في المناصب العموم�ة بوسائل ضو 

متنوعة؛ والتنظ�م الشامل لتمو�ل المرشحین واألحزاب الس�اس�ة؛ وتعز�ز التدر�ب على النزاهة 
 للموظفین العمومیین

الخدمة العموم�ة؛ و�نشاء وحدات اتخاذ تدابیر لتعز�ز النزاهة واألخالق�ات ومنع الفساد في  15 14 8المادة 
معن�ة �النزاهة في مختلف الوزارات واإلدارات؛ وتوفیر الحما�ة الكاف�ة للموظفین المبلِّغین؛ 

 واتخاذ تدابیر لمنع حاالت تضارب المصالح 

إجراءات  استخدام نظم االشتراء اإللكتروني ووضع مواثیق للنزاهة؛ وتعلیق إرساء العقود أثناء   17 16 9المادة 
الطعن؛ واتخاذ تدابیر متنوعة لكفالة الشفاف�ة في المناقصات العموم�ة؛ واتخاذ تدابیر لتعز�ز  
الشفاف�ة في عمل�ة وضع المیزان�ة، �ما في ذلك من خالل استخدام األدلة واألدوات التفاعل�ة  

 المتاحة عبر اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي لتوس�ع نطاق المشار�ة 
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 مادة 
 االتفاق�ة

  لدیھا   التي   الدول   عدد 
 جیدة   ممارسات 

  الممارسات   عدد 
 أش�ع الممارسات الجیدة (مرت�ة حسب مواد االتفاق�ة) المستبانة   الجیدة 

    
إرساء إطار متین لت�سیر الحصول على المعلومات، واستكماله �جهود توعو�ة وتدر�ب  19 17 10 المادة

للموظفین المسؤولین عن توفیر المعلومات و�دارة المنصات اإللكترون�ة؛ وت�س�ط اإلجراءات 
 اإلدار�ة من خالل استخدام الوسائل اإللكترون�ة

 القضا�ا من أجل تعز�ز الشفاف�ة في توز�عهااستحداث نظام إلدارة  5 5 11المادة 

مكافحة الفساد؛ وتدع�م �المتعلقة  العامةس�اسات الاتساع مشار�ة القطاع الخاص في إعداد  11 9 12المادة 
 التدابیر الرام�ة إلى تعز�ز الشفاف�ة في ��انات القطاع الخاص 

وجود تدابیر لتعز�ز مشار�ة الناس والمشاورات الواسعة النطاق، �ما في ذلك منصات   29 21 13المادة 
إلكترون�ة تت�ح لعامة الناس جم�ع مشار�ع القوانین، �غ�ة تمكین الجهات الفاعلة من غیر  

�سهولة؛ وت�سیر إبالغ هیئات مكافحة الفساد  علیهاوالتعلیق  �شأنهاالدول من إبداء آرائها 
اسد من خالل قنوات متعددة؛ والوصول الواسع إلى المستندات العموم�ة عن السلوك الف

والب�انات المفتوحة؛ وتطو�ر مناهج تعل�م�ة مصممة خص�صا �شأن النزاهة؛ وتنظ�م أنشطة  
 تدر�ب�ة وحمالت إعالم�ة متواترة �ما في ذلك من خالل ش�كات الش�اب الوطن�ة

لمنع غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب، �ما �شمل إنشاء سجالت وجود نظام وطني راسخ  23 17 14المادة 
للملك�ة النفع�ة؛ ووجود تنسیق فعال بین الهیئات؛ وتعز�ز التعاون اإلقل�مي والدولي في  

 مجال مكافحة غسل األموال
  

 تنفیذ الفصل الثاني من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  - ثالثا  
) وهیئة أو هیئات مكافحة الفساد  5س�اسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائ�ة (المادة  -ألف 

 ) 6الوقائ�ة (المادة 

وضع   من االتفاق�ة، على النحو التالي: (أ) 5هج مختلفة في تنفیذ المادة  نُ الدول ثالثة  تتَّ�ع  بوجه عام،   -5
 اســــــــــــــترات�ج�ـة وطن�ـة شـــــــــــــــاملـة لمكـافحـة الفســـــــــــــــاد، �وث�قـة وحیـدة أو �وث�قـة مـدمجـة في وثـائق حكوم�ـة أخرى؛ 

(ج) تطبیق سـ�اسـة ضـمن�ة قد ال تكون  أووضـع اسـترات�ج�ات لمكافحة الفسـاد خاصـة �قطاعات محددة؛   (ب) أو
نة في وث�قة معینة، ولكنَّها ُتنفَّذ من خالل جهود   متســقة إلدراج أحكام تهدف إلى منع الفســاد عند إعداد دائما مدوَّ

 التشر�عات، ومن خالل اتخاذ تدابیر وقائ�ة محددة.

ــاد.    طوروقد اعتمدت غالب�ة الدول أو هي في  -6 ــترات�ج�ات وخطط عمل محددة لمكافحة الفســـ اعتماد اســـ
ة دول، ُتكمَّل تلك االســــترات�ج�ات والخطط �أحكام دســــتور�ة تكرِّس  ق�م مكافحة الفســــاد. و�مكن أن تكون وفي عدَّ

في التشــــر�عات أو في وثائق الســــ�اســــات الخاصــــة �الوحدات اإلدار�ة، أو في   مضــــمنةســــ�اســــات مكافحة الفســــاد 
 الخطط اإلنمائ�ة أو الخطط الوطن�ة الخاصة �النزاهة. وقد اعتبر المستعرضون هذه النُّهج �اف�ة.

ــاد أو ر�َّزت على في المائة تقر��ا من الدول ال  19ونفذت  -7 ــمن�ة لمكافحة الفسـ ــات ضـ ــ�اسـ ــة سـ ــتعَرضـ ُمسـ
وطني. وهناك دولتان ل�ست لدیهما س�اسة أو   نطاققطاعات اإلدارة العموم�ة دون وضع استرات�ج�ة شاملة ذات  

 استرات�ج�ة صر�حة أو ضمن�ة لمكافحة الفساد، وقد ُأصدرت توص�ات في هذا الصدد.

وأنشـــــأت جم�ع الدول تقر��ا آل�ة تنســـــیق للمســـــاعدة في ضـــــمان أن تكون جم�ع الهیئات العموم�ة التي   -8
ــاط في تنفیذها. و�رز نهجان مختلفان   ــاِر�ة بنشــ ــاد مشــ ــة مكافحة الفســ ــ�اســ ــمن إطار ســ ــؤول�ات ضــ ــطلع �مســ تضــ
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  إدارة�عة المسـتوى تتولى �مثالن اتجاهین عامین في هذا الشـأن: (أ) إنشـاء هیئة تنسـیق جدیدة أو لجنة تنسـیق رف
 أعمال التنفیذ والرقا�ة؛ (ب) استخدام اله�اكل القائمة، مثل لجان مكافحة الفساد والوزارات المعن�ة.

زال تنســـیق ســـ�اســـات مكافحة الفســـاد على الصـــعید الوطني �طرح تحد�ات، والحظ المســـتعرضـــون    وما -9
�اسات. وقد ُأوصي بتعز�ز التنسیق بین الس�اسات وجود حاجة إلى ضمان مز�د من االتساق في ص�اغة هذه الس

المتعلقة �مكافحة الفسـاد وز�ادة فرص ت�ادل المعلومات و�نشـاء آل�ات خاصـة    اإلدار�ةالوطن�ة وسـ�اسـات الوحدات 
 �المتا�عة والتقی�م لق�اس األثر.

ــتعراضــــات إشــــراك طائف -10 ــ�اق االســ ــت�انتها في ســ من   واســــعةة  ومن الممارســــات الجیدة التي تتواصــــل اســ
ــات الرام�ة إلى  ــ�اســـــ ــترات�ج�ات أو الســـــ ــع االســـــ ــلحة، �ما في ذلك المجتمع المدني، في وضـــــ الجهات ذات المصـــــ

 مكافحة الفساد وتنفیذها ومراجعتها.

نات  -11 ونفَّذت الدول مجموعة متنوعة من الممارسـات الرام�ة إلى منع الفسـاد، �ما في ذلك: (أ) وضـع مدوَّ
تحداث أو تعز�ز نظم خاصــة �إقرارات الذمة المال�ة و�اإلفصــاح عن تضــارب المصــالح؛  لقواعد الســلوك؛ (ب) اســ

ــتحداث ُنظم    توعو�ةتنظ�م أنشـــــطة   (ج) ــ�ة؛ (د) اســـ ــ�ع النزاهة في المناهج المدرســـ إلبالغ  وتثق�ف�ة و�دماج مواضـــ
أدوات إلدارة    الموظفین العمومیین عن المخــالفــات؛ (ه) توفیر التــدر�ــب للموظفین العمومیین؛ (و) اســــــــــــــتحــداث

لنزاهة ومكافحة الفســاد في الهیئات  معن�ة �امخاطر الفســاد. ومن الممارســات الجیدة التي اســُتبینت إنشــاء وحدات 
ــنو�ة  ــادرة عنالحكوم�ة ونشـــــــر تقار�ر ســـــ ــاد  صـــــ وأفادت دول �أن هیئاتها المعن�ة �مكافحة ؛  هیئات مكافحة الفســـــ

مدى �فایتها لمنع الفســـــــــاد   حدیددار�ة ذات الصـــــــــلة �غ�ة تالفســـــــــاد تســـــــــتعرض الصـــــــــكوك القانون�ة والتدابیر اإل
ــة االضــــــــــــطالع بهذا الدور، أو  تلقت الدول التي لم ُتتِ  ومكافحته. وقد ــاد فرصــــــــــ لم التي  ح لهیئات مكافحة الفســــــــــ

 في هذا الصدد. توص�اتتستحدث منهج�ات رصد وتقی�م مناس�ة لتقی�م تدابیر مكافحة الفساد وأثرها،  

وقد أبلغت جم�ع الدول عن عضـــــو�تها أو مشـــــار�تها في منظمات و�رامج ومشـــــار�ع إقل�م�ة ودول�ة ترمي  - 12
ق�ا، والمجلس االســــتشــــاري المعني  إلى منع الفســــاد، منها فر�ق العمل المعني �مكافحة غســــل األموال في وســــط أفر� 

لالتحاد األفر�قي، والرا�طة األفر�ق�ة لسلطات مكافحة الفساد، وم�ادرة مكافحة الفساد في آس�ا والمح�ط    التا�ع �الفساد 
الهادئ التا�عة لمصـــرف التنم�ة اآلســـیوي ومنظمة التعاون والتنم�ة في المیدان االقتصـــادي، والشـــ�كة العر��ة لتعز�ز  

ومكافحة الفسـاد، وفر�ق آسـ�ا والمح�ط الهادئ المعني �غسـل األموال، وشـ�كة الجنوب األفر�قي المشـتر�ة بین النزاهة  
ــاء في الكومنولث،   ــاد في البلدان األفر�ق�ة األعضـــــــ ــترداد الموجودات، ورا�طة و�االت مكافحة الفســـــــ الو�االت الســـــــ

ــارف في القارة األمر�ك�ة، ومجموعة   ــِرفین على المصـ ــرق أفر�ق�ا والجنوب  ورا�طة المشـ ــل األموال في شـ مكافحة غسـ
األفر�قي، والجماعة االقتصـــــــــاد�ة لدول وســـــــــط أفر�ق�ا، ومجموعة إ�غمونت لوحدات االســـــــــتخ�ارات المال�ة، ومنظمة  
شــــــــــــــرـ�اء أورو�یون من أـجل مـكافحـة الفســــــــــــــاد، وفرـقة العـمل المعنـ�ة ـ�اإلجراءات الـمالـ�ة ألمر�ـكا الالتینـ�ة، والمـ�ادرة  

مكافحة الفســـــاد التا�عة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، والمنظمة العالم�ة للبرلمانیین المناهضـــــین للفســـــاد،  العالم�ة ل 
والفر�ق العامل المعني �مكافحة الفســاد التا�ع لمجموعة العشــر�ن، ومجموعة الدول المناهضــة للفســاد التا�عة لمجلس  

ــاد، والرا  ــاد، والمنظمة الدول�ة للشــــــرطة  أورو�ا، واألكاد�م�ة الدول�ة لمكافحة الفســــ ــلطات مكافحة الفســــ �طة الدول�ة لســــ
الجنائ�ة (اإلنتر�ول)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال أفر�ق�ا، وشــــ�كة المؤســــســــات الوطن�ة  
 لمكافحة الفســـــاد في غرب أفر�ق�ا، وشـــــ�كة المؤســـــســـــات الوطن�ة لمكافحة الفســـــاد في وســـــط أفر�ق�ا، ومنظمة األمن 

والتعاون في أورو�ا، ورا�طة المح�ط الهادئ للمؤســــــــســــــــات العل�ا لمراجعة الحســــــــا�ات، وشــــــــ�كة الموظفین المعنیین  
�القانون في جزر المح�ط الهادئ، وشــــ�كة مكافحة الجر�مة عبر الوطن�ة في منطقة المح�ط الهادئ، وآل�ة مجموعة  

 أطراف جنوب شرق آس�ا لمكافحة الفساد. 
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معاهدات وآل�ات دول�ة مثل اتفاق�ة االتحاد األفر�قي لمنع الفســــــــــــــاد وجود إلى أهم�ة   أ�ضــــــــــــــاوُأشــــــــــــــیر   -13
ومكـافحتـه وآل�ـة متـا�عـة تنفیـذ اتفـاق�ـة البلـدان األمر�ك�ـة لمكـافحـة الفســـــــــــــــاد. وقـدمـت �عض الـدول معلومـات عن  

 مذ�رات تفاهم اتفق علیها مع دول أخرى لمنع الفساد ومكافحته.

  ئ تنشـاله�اكل المؤسـسـ�ة الوطن�ة، ومن ثمَّ مدى اسـتقاللیتها. وعادة ما  داخل  ت الوقائ�ة  و�ت�این موضـع الهیئا  - 14
مؤســســات  ال إلى  لمكافحتهتســند مســؤول�ة منع الفســاد وتنفیذ الســ�اســات الوطن�ة الدول مؤســســة مســتقلة جدیدة، أو  

ــالوقـائـ�ة ذات صـــــــــــــــلة، مـثل اللجـان المعنـ�ة ـ�األخالقـ�ات والوزارات    مهـامتتولى    التيقـائمـة  ال ووحـدات  ة  مختصــــــــــــ
االســــــــــــــتخـ�ارات المـالـ�ة ومكـاـتب أمـناء المظـالم و�دارات الخـدمـة العمومـ�ة. وأـفادت ثالث دول فقط ـ�أـنه ل�س ـلدیهـا  

 هیئة وقائ�ة متخصصة، وقد ُأصدرت توص�ات في هذا الصدد.

هجا مختلفة لضـمان اسـتقالل�ة هیئات منع الفسـاد، مثل توفیر ضـمانات دسـتور�ة واعتماد أحكام  وتت�ع الدول نُ  - 15
ــأن أمور من بینها ضــــــــمان األمن الوظ�في ووضــــــــع المیزان�ة والتزو�د �الموظفین. وقد ُأصــــــــدرت   ــ�ة �شــــــ قانون�ة مناســــــ

زمة، أو أنها تخضـع لسـ�طرة مؤسـسـات  التي تبین فیها أن هذه الهیئات ال تتمتع �االسـتقالل�ة الال   الحاالت توصـ�ات في  
 أخرى، أو ل�س لها میزان�ة مستقلة. 

من االتفاق�ة في جم�ع الدول المسـتعَرضـة عدا دولتین.   6المادة  وأ  5المادة واسـتبینت ثغرات في تنفیذ   -16
ــي الذي تواجهه دول  ــاد.    األفر�ق�ةمجموعة  الو�تمثل التحدي الرئ�ســ ــات فعالة لمكافحة الفســ ــ�اســ في عدم وجود ســ

تتعلق بتنســـیق وتنفیذ ســـ�اســـات مكافحة   أكثروفي دول مجموعة آســـ�ا والمح�ط الهادئ، �انت الثغرات المســـت�انة 
 دم �فا�ة التدابیر المتخذة لمنع الفساد، مثل برامج التوع�ة أو التثق�ف.الفساد وع

و�مثل عدم �فا�ة الموارد تحد�ا مشتر�ا تواجهه هیئات مكافحة الفساد الوقائ�ة في دول المجموعة األفر�ق�ة  - 17
، ســـواء على مســـتوى النصـــوص القانون�ة أو في الممارســـة  ودول مجموعة أورو�ا الشـــرق�ة. و�مثل نقص االســـتقالل�ة 

المشــتر�ة األخرى التي تواجهها هیئات مكافحة الفســاد الوقائ�ة في العدید من دول المجموعة   التحد�ات أحد العمل�ة،  
 .  األفر�ق�ة ومجموعة آس�ا والمح�ط الهادئ 

عت  دولة األمانة رسـم�ا عن تعیین هیئاتها ال  44وأبلغ ما مجموعه   -18 جِّ وقائ�ة المعن�ة �مكافحة الفسـاد. وشـُ
 �اإلبالغ.المتعلق الدول األخرى على الوفاء بهذا االلتزام 

  
نات قواعد سلوك للموظفین العمومیین (المادة 7القطاع العام (المادة  - �اء   )، 8)، ومدوَّ

 )11(المادة  العامةوالتدابیر المتعلقة �الجهاز القضائي وأجهزة الن�ا�ة  

أرســــــــــت جم�ع الدول قواعد و�جراءات تنظم اســــــــــتقدام الموظفین العمومیین واســــــــــتخدامهم واســــــــــت�قاءهم   -19
م الخدمة المدن�ة وغیرها من القوانین المخصــــــَّ  هاوترقیتهم وتقاعدهم في دســــــاتیرها أو في قوانین صــــــة، أو التي تنظِّ

خاصــــــة الدول أدلة أو م�ادئ توجیه�ة محددة �شــــــأن الموارد ال�شــــــر�ة   �عضفي المراســــــ�م اإلدار�ة. �ما أن لدى 
موظفي الخدمة المدن�ة. وعلى الرغم من أن الموظفین قد �خضــعون لقواعد مختلفة ت�عا لفئاتهم، توجد في معظم  �

لعمومیین أو تطبِّق مـ�ادئ الكـفاءة والشـــــــــــــــفافـ�ة في تـلك  على الجـدارة إلدارة شــــــــــــــؤون الموظفین ا  تقومالبـلدان ُنظم 
 ض عفضـــــل �تاإلدارة. وفي حین تطبق غالب�ة الدول إجراءات تنافســـــ�ة الســـــتقدام الموظفین العمومیین وترقیتهم، 

ــارت  ال ــتقدام مرشـــحین خارجیین. ومع ذلك، أشـ ــتخدام نظام التناوب أو التعیین الداخلي للموظفین على اسـ دول اسـ
دة بدقة، إجراء سحب القرعة الستقدام الموظفین العمومیین.إحدى   الدول إلى أنها تستخدم، في سینار�وهات محدَّ

ــؤون  �و  -20 ــ�ة المعن�ة �إدارة شــ ــســ ــة ف�ما یتعلق به�اكلها المؤســ ــتعَرضــ وجد �عض االختالف بین الدول المســ
تولى اســــــــتقدام موظفیها العمومیین  الموظفین العمومیین. ففي حین أن �عض البلدان قد أنشــــــــأت هیئات مر�ز�ة ت

إلى ذلك،  و�اإلضــــــــافةواســــــــت�قاءهم، تمیل بلدان أخرى إلى إســــــــناد هذه الصــــــــالح�ة إلى أجهزة حكوم�ة محددة.  
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�عض الدول بنهج مختلط لتنظ�م رتب الموظفین العمومیین المختلفة، مع خضــــــــوع ��ار المســــــــؤولین إلدارة   تأخذ
 مر�ز�ة ذات تدابیر خاصة.

اإلنترنت والصـحف والبوا�ات اإللكترون�ة   وتت�حها الطالع العموم عبرالشـواغر  بلدان عدیدة عن  وُتعلن   -21
في الشاغرة الحكوم�ة. وفي هذا الصدد، أنشأ المغرب موقعا ش�ك�ا جامعا لتقد�م طل�ات الترشح لجم�ع المناصب 

ذـلك، توجـد ـلدى �عض البلـدان آل�ـات للطعن تت�ح للمرشــــــــــــــحین غیر الفـائز�ن    إلىالخـدمـة العموم�ـة. و�ضــــــــــــــافـة  
تقد�م شــــــــــــــكوى إلى هیئة معیَّنة  بینالتوظ�ف. وتختلف هذه اآلل�ات بین البلدان، وتتراوح   اتاالعتراض على قرار 

 تقد�م طلب استئناف إداري إلى المحكمة.و لهذا الغرض أو الطعن أمام لجنة خاصة 

ب الدول المناصـب التي تعتبر عرضـة للفسـاد �صـفة خاصـة. ونت�جة لذلك، ال یوجد لدى الدول  ولم تحدد أغل  - 22
زة، أو   ه نظام تناوب أو غیر  تطبِّق نفس الشــروط على جم�ع المناصــب العموم�ة. غیر أن �ضــع    أنها   من التدابیر المعزَّ

عرضــــــة للفســــــاد ولتناو�هم وتدر�بهم    عتبر تُ دول اتخذت تدابیر إضــــــاف�ة الخت�ار األفراد لتولي المناصــــــب العموم�ة التي  
دت تلك المناصــــب على وجه الخصــــوص في نظمها المتعلقة �اإلدارة العموم�ة. وتشــــمل هذه المناصــــب   علیها، أو حدَّ

التفت�ش والجمارك والضــــــــرائب، و�ذلك  ات  ســــــــلط إنفاذ القانون والجهاز القضــــــــائي و وأجهزة  موظفي الجهاز التشــــــــر�عي  
   وُأقر بهذه التدابیر بوصفها ممارسات جیدة. الموظفین المعنیین �المشتر�ات ومنح الرخص واألذون.  

 
 1اإلطار  

 ) (ب) من االتفاق�ة1( 7الممارسات الجیدة المست�انة في تنفیذ المادة 

ــاد في مالیز�ا تقی�ما لمخاطر   ــاد في الخدمة العموم�ة، وأعدت قائمة �المجاالت أجرت لجنة مكافحة الفســـــ الفســـــ
التي ُتعتبر عرضـة للفسـاد �صـفة خاصـة. وعلى أسـاس مصـفوفة المخاطر هذه، اتخذت مالیز�ا تدابیر ملموسـة،  

التـدر�ـب والتنـاوب، للتخف�ف من المخـاطر. وفي عـدد من الـدول األخرى، �جـب على مـا یتعلق �ـســــــــــــــ�مـا ف�  وال
ــغلون  ــالح أو ال  الموظفین الذین �شـ ــاس منتظم، أو  ذمة المال�ةتلك المناصـــب تقد�م إقرارات �المصـ أنهم على أسـ

 منتظم على النحو المنصوص عل�ه في القانون.�شكل �خضعون للتناوب 
  

وأبرز عدد �بیر من الدول أنَّ البرامج التثق�ف�ة أو دورات التدر�ب المتخصــــــصــــــة، ال ســــــ�ما في مجال  -23
نات قواعد السـلوك، متاحة للموظفین العمومیین، وقد جعلت عدة  مكافحة الفسـاد وتدع�م النزاهة واألخالق�ات ومدوَّ

ومكافحة الفســـــاد أو  �النزاهةة محددة تتعلق  دول هذا التدر�ب إلزام�ا. ومع ذلك، اســـــتبین عدم وجود دورات تدر�ب�
عـدم �فـا�ـة مـا هو موجود منهـا، أو عـدم إتـاحتهـا على النحو الكـافي لموظفین عمومیین معیَّنین �ـاعت�ـاره ثغرة في 
التنفیذ في عدة دول. وف�ما یتعلق �األجور، بینت دول عدیدة أنها تمنح الموظفین العمومیین أجورا مناس�ة، �سبل  

 اوضات مع النقا�ات العمال�ة.منها المف

ــع معاییر   - 24 ــبیل المثال، تضـــ ــاتیر أو قوانین محددة على ســـ ــلة، دســـ ــر�عات ذات صـــ وتعتمد جم�ع الدول تشـــ
) من االتفاق�ة)، و�ن �ان نطاقها المحدود  2(  7المادة یتعلق � تتعلق �الترشـح للمناصـب العموم�ة وانتخاب شـاغلیها ( 

�حظر على المرشــــــــــحین المدانین �ارتكاب جرائم وعادة ما  ه ثغرة في التنفیذ.  اســــــــــتبین في �عض الحاالت �اعت�ار  قد 
 . ، الترشح للمناصب المنتَخ�ة ، وخصوصا جرائم الفساد واالحت�ال جنائ�ة 

الترشــــــــ�حات النتخاب شــــــــاغلي المناصــــــــب  أكثر من نصــــــــف الدول إلى قواعدها المتعلقة بتمو�ل    ت وأشــــــــار  - 25
م تمو�ل األحزاب الـس�اس�ة ( توجد  . و�اإلـضافة إلى ذلك،  العموم�ة  )  3(   7المادة  یتعلق � لدى غالب�ة الدول تـشر�عات تنظِّ

أحكاما �شـــــأن مصـــــادر التمو�ل، ومســـــك الدفاتر والتســـــجیل، واإلفصـــــاح أو الرقا�ة    القواعد من االتفاق�ة). وتشـــــمل هذه  
إال أن ست    ؛ العامة، والجزاءات ذات الصلة. ونوقش اعتماد أو تعدیل قوانین محددة في هذا المجال في عدد من الدول 

 هذه المسألة. دول أفادت �عدم وجود أحزاب س�اس�ة فیها، وأنه من ثمَّ ال توجد حاجة إلى قانون �شأن  
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و�ضـــــــــــــافة إلى ذلك، ال یزال هناك ت�این �بیر بین التشـــــــــــــر�عات الوطن�ة المتعلقة بتمو�ل المرشـــــــــــــحین  -26
لالنتخا�ات واألحزاب الســــ�اســــ�ة في دول مختلفة من حیث محتواها ونطاق شــــمولها. فعلى ســــبیل المثال، تســــمح 

دول أخرى  عدةلسـواء، في حین تسـمح  �عض الدول �الحصـول على التمو�ل من مصـادر عموم�ة وخاصـة على ا
�التمو�ل العمومي �مصـــــــدر رئ�ســـــــي أو وحید لتمو�ل األنشـــــــطة الســـــــ�اســـــــ�ة، أو ال تســـــــمح إال �التمو�ل الخاص 
لالنتخا�ات واألحزاب الســــــــــــــ�اســــــــــــــ�ة. وأفادت دولتان �أن جمع األموال محظور. �ما فرض عدد من الدول قیودا 

 ت لتبرع المســـــموح �ه من جانب األفراد والهیئات الخاصـــــة، أو حظر مختلفة على التبرعات، مثل الحد األقصـــــى ل
مة �شــــأن الحمالت االنتخاب�ة تعتبر  التبرعات المغفلة المصــــدر أو األجنب�ة. وفي �االو، ُأشــــید �أن الب�انات المقدَّ

أجل   منوتخضـع للتدقیق. و�صـفة عامة، �ان نقص القواعد المتعلقة بتمو�ل األنشـطة السـ�اسـ�ة  عموم�ة  سـجالت 
 الشفاف�ة أحد التحد�ات الكبیرة المست�انة.ضمان  

) من  5(   8) والمادة  4(   7المادة  یتعلق � ووضـــعت جم�ع البلدان تقر��ا قواعد �شـــأن منع تضـــارب المصـــالح (  - 27
البلدان  أنواع المصــــالح المحظورة. وأبلغت  في  نطاق ومحتوى اُألطر المعمول بها و في  �بیر  ت�این    ثمة   االتفاق�ة)، ولكن 

عن طائفة من التدابیر المتخذة، مثل حظر أو تقیید العمل في وظائف ثانو�ة أو مزاولة أنشـــــــــطة خارج�ة، وفرض قیود  
ــاح المالي ف�ما �خص فئة معینة من الموظفین العمومیین. واعتمدت دول   ــي �اإلفصـــ ــروط تقضـــ على تلقي الهدا�ا، وشـــ

ــالح القائمة أو المحتملة. وقد   كثیرة ُنظما و�جراءات إلعالن الموظفین العمومیین  ــارب المصـــــ ــأت   عن حاالت تضـــــ أنشـــــ
. وُتفَرض الجزاءات على عدم االمتثال على  خاصــــا �البرلمانیین   ناورو ســــجال إلزام�ا إلقرارات اإلفصــــاح عن المصــــالح 

أفادت �أنه ل�س لدیها خطة     قلیلة جنائ�ة في عدد قلیل من البلدان. غیر أن دوال ال جزاءات  �شـــــــــمل ال نطاق واســـــــــع، �ما  
منع تضارب المصالح. وعلى الرغم من أن عدة دول قد عرَّفت تضارب المصالح    ل من أج لتنفیذ تلك القیود والجزاءات  

 ُأبلغ عن تحٍد یتمثل في صعو�ة تحدید ما �شكل تضار�ا في المصالح.   فقد  في تشر�عاتها، 

الـدول في مختلف   جم�عمن االتفــاق�ــة، إذ تلقــت    7ادة  وال توجـد اتجــاهـات إقل�م�ــة محــددة في تنفیــذ المــ -28
 المجموعات اإلقل�م�ة �استثناء دولتین توص�ات �شأن أحكام متنوعة.

من االتفاق�ة، أشــارت جم�ع الدول إلى قوانینها وتدابیرها المختلفة الرام�ة إلى تعز�ز    8وف�ما یتعلق �المادة  - 29
أداء القســــــــــــــم عـند تولي إلزامـ�ة  زاـهة واألـماـنة وروح المســــــــــــــؤولـ�ة في صــــــــــــــفوف الموظفین العمومیین، ومنـها مثال الن 
نات متنوعة ســــار�ة أو قید  ال  لقواعد الســــلوك أو األخالق�ات    عة المراج منصــــب. �ما أفادت جم�ع الدول �أن لدیها مدوَّ

نات عامة لقواعد السـلوك   لجم�ع  �النسـ�ة  خاصـة �الموظفین العمومیین. وفي هذا الصـدد، اعتمدت غالب�ة البلدان مدوَّ
نات قطاع�ة لقواعد   ــف الدول مدوَّ الموظفین العمومیین أو لغالب�ة موظفي الخدمة المدن�ة، ف�ما اعتمد أكثر من نصـــــــ

نات قواعد السـلوك الخاصـة بها. و�ضـافة إلى ذلك، أشـارت �عض الدول السـلوك أو �لَّف  هیئات مختلفة بوضـع مدوَّ
 إلدارة مكافحة الرشوة.   37001إلى اعتمادها لمع�ار المنظمة الدول�ة لتوحید المقای�س رقم 

ــا ف�ما یتعلق   - 30 ــوصــــ ــلوك واج�ة اإلنفاذ، وخصــــ نات قواعد الســــ �فئات معینة من  وفي عدد من الدول، تكون مدوَّ
  ت ) من االتـفاقـ�ة). وـقامـ6(  8المـادة  یتعلق ـ�الموظفین العمومیین، و�كون اإلنـفاذ بوســــــــــــــاـئل منهـا اإلجراءات اإلدارـ�ة ( 

نات على النحو الواجب في مختلف التشـر�عات أو اللوائح التنظ�م�ة، ومن ثمَّ �خضـع   العدید من هذه الدول �إدراج المدوَّ
  جـنائـ�ة لممتثلین لـهذه القواعـد لجزاءات ـتأدیبـ�ة. وأـفادت دوـلة واحـدة ـ�إمـكانـ�ة تطبیق جزاءات  الموظفون العمومیون غیر ا 

على مخالفة تلك المعاییر األخالق�ة. و�اإلضــــــــــافة إلى ذلك، عیَّنت �عض البلدان جهازا خاصــــــــــا أو رؤســــــــــاء األجهزة  
 نات قواعد السلوك وتلقي الشكاوى. المختلفة أو لجانا معن�ة �األخالق�ات أو أمناء مظالم لمتا�عة إنفاذ مدوَّ 

الموظفین العمومیین عن أفـعال إبالغ وتتـ�این ف�ـما بین اـلدول الـتدابیر أو اإلجراءات المتَّخـذة لت�ســــــــــــــیر   -31
) من االتـفاقـ�ة). وأـفاد أكثر من نصــــــــــــــف اـلدول ـ�أن الموظفین العمومیین ملزمون  4(  8الـمادة یتعلق ـ�الفســــــــــــــاد (

مناســــ�ة. وفي عدد من البلدان، إبالغ �عض تلك الدول إجراءات  لم تكن لدى �اإلبالغ عن الســــلوك الفاســــد، و�ن  



CAC/COSP/2021/5  
 

V.21-07558 11/18 
 

ســـــــــــوء   ُتفرض جزاءات على الموظفین العمومیین الذین ال یبلغون عن أفعال الفســـــــــــاد أو غیر ذلك من أشـــــــــــكال
مخصــصــة لت�ســیر القنوات المنصــات أو ى تنوع ال�لالســلوك. وأشــارت عدة بلدان إلى اســتخدام إجراءات واضــحة و 

اإلبالغ، دون الكشـــــف عن الهو�ة أو خالفه. فعلى ســـــبیل المثال، یتوخى قانون نظام اإلبالغ عن المخالفات في 
ــة إلكترون�ة مو  ــلة من خالل منصـــــ ــافة إلى ذلك، أبلغ أكثر من ثلث  أرمین�ا تقد�م البالغات ذات الصـــــ حدة. و�ضـــــ

�ما الدول عن اعتماد تدابیر تشـــــــــــــر�ع�ة وتدابیر أخرى لحما�ة األفراد الذین یبلغون �حســـــــــــــن ن�ة عن المخالفات،  
صة وتطبیق إجراءات الحما�ة القانون�ة أو الشخص�ة أو المهن�ة. یالمقر�ذو�هم    �شمل  ن، مثل اعتماد قوانین مخصَّ

معظم البلدان اشتراطات �شأن االنتظام في تقد�م إقرارات الذمة المال�ة لرتب معیَّنة من الموظفین  ووضعت   - 32
غیر أن الممارســات المحددة المت�عة في هذا الصــدد تختلف اختالفا    ، ) من االتفاق�ة) 5(   8المادة  یتعلق � العمومیین ( 

ــبیل المثال، أدرجت �عض البلدان   ــر فئٍة مختارة  كبیرا ف�ما بین الدول. فعلى ســــ الموظفین العمومیین في    من أفراد ُأســــ
عـت قـلة من البـلدان نطـاق ُنظم   ــَّ ــهم، في حین وســـــــــــ نفس فـئة إقرارات اـلذـمة المـالـ�ة التي یـندرج فیهـا الموظفون أنفســـــــــــ

  الملزمین للموظفین  المحددة  العمومیین. و�اإلضـــافة إلى ذلك، تت�این فترات اإلبالغ    اإلقرارات لتشـــمل جم�ع الموظفین 
بتقد�م إقرارات الذمة المال�ة ت�اینا �بیرا، إذ تشـــترط �عض البلدان اإلبالغ �صـــورة دور�ة، في حین تتطلَّب بلدان أخرى  

. واســــتبینت أ�ضــــا مســــألة التحقق �اعت�ارها إحدى ثغرات التنفیذ  الذمة المال�ة اإلبالغ فقط عند حدوث تغیُّر �بیر في  
العدید من البلدان    ت ن أدوات إلكترون�ة إلجراء عمل�ات تحقق دور�ة، أفاد الشــائعة. وفي حین قد تســتخدم �عض البلدا 

شــــــكوى أو تحقیق. ومن بین البلدان التي لدیها نظم خاصــــــة �إقرارات الذمة  وجود    األخرى �أن التحقق ال یتم إال عند 
لذمة المال�ة في  المال�ة، �فرض أكثر من نصــــــــفها جزاءات على عدم االمتثال. وترد تفاصــــــــیل أكثر �شــــــــأن إقرارات ا 

 ). CAC/COSP/2021/6تنفیذ الفصل الخامس ( المتعلق ب التقر�ر المواض�عي  

ــتثناءوف�ما یتعلق �االختالفات اإلقل�م�ة، ُأصـــــــــــدرت توصـــــــــــ�ات إلى جم�ع الدول  -33 دولة واحدة في  �اســـــــــ
 المجموعة األفر�ق�ة ودولتین في مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى.

من االتفاق�ة، ُتكرَّس اسـتقالل�ة الجهاز القضـائي في الدسـتور أو في القوانین ذات   11وف�ما یتعلق �المادة  - 34
الصــــلة في معظم البلدان. و�ضــــافة إلى ذلك، أشــــارت معظم البلدان إلى تشــــر�عاتها التي ُتنظم شــــؤون نظم المحاكم  

صــة، تعمل أ�ضــا إلى حد  �عید �هیئات تأدیب�ة   والقضــاة. و�جري اخت�ار القضــاة في العادة من جانب هیئات مخصــَّ
للقضـــاة المعیَّنین. و�ضـــافة إلى ذلك، أبلغت الدول عن تدابیر تتناول تضـــارب المصـــالح وتكفل الشـــفاف�ة في الجهاز  
القضائي، �ما في ذلك تنح�ة القضاة وحظر قبول اله�ات وفرض قیود على األنشطة الخارج�ة واشتراطات اإلفصاح  

ــالح. وتتراوح ال  نات خاصـــــة عن الموجودات والمصـــ ــع مدوَّ ــائ�ة بین وضـــ تدابیر األخرى المتخذة لتعز�ز النزاهة القضـــ
لقواعد السـلوك وتقد�م دورات تدر�ب�ة للقضـاة في مجال أخالق�ات القضـاء ونشـر األحكام القضـائ�ة و�دخال المز�د من 

نات قواعد السلوك   ة بلدان، �شكل انتهاك مدوَّ  س�اب فصل القضاة. أ أحد  اإلصالحات في نظام المحاكم. وفي عدَّ

وف�ما یتعلق �أجهزة الن�ا�ة العامة، اعتمدت الدول قوانین ولوائح تنظ�م�ة وســ�اســات مختلفة تبیِّن حقوق   -35
ــائ�ة العامة،    المدَّعینالمدَّعین العامین وواج�اتهم. وتعتبر �عض الدول أ�ضــــــا أن   العامین جزء من الخدمة القضــــ

نات قواعد  وتنطبق علیهم م�اشـرة في هذا الشـأن ال قواعد ذات الصـلة التي تحكم القضـاة. واعتمدت دول عدیدة مدوَّ
ــافة إلى ذلك، أبلغت عدة بلدان عن تدابیر ترمي إلى تعز�ز النزاهة في  ــة �المدَّعین العامین. و�ضــــ ــلوك خاصــــ ســــ

جال صــــــــفوف المدَّعین العامین، تشــــــــمل وضــــــــع إجراءات أو نظم إلدارة القضــــــــا�ا، والتدر�ب و�عداد األدلة في م
ــطة الخارج�ة. وعالوة على  ــالح، وفرض قیود على األنشـــ ــارب المصـــ ــاح عن الموجودات أو تضـــ النزاهة، واإلفصـــ

 ذلك، اعتمدت �عض الدول م�ادئ توجیه�ة أو س�اسات لض�ط ممارسة المدَّعین العامین لصالح�اتهم التقدیر�ة.

من االتفــاق�ــة، تلقى نحو نصــــــــــــــف الــدول في   11وف�مــا یتعلق �ــاالختالفــات اإلقل�م�ــة في تنفیــذ المــادة   -36
المجموعات اإلقل�م�ة توص�ات، �استثناء مجموعة دول أورو�ا الشرق�ة. وتجدر اإلشارة إلى أن الممارسات الجیدة  

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/6
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، وتتعلق في المقام األول الهادئمح�ط  في هذا الصـدد لم ُتسـَتبن إال في خمس دول، أغلبها في مجموعة آسـ�ا وال
 �إنشاء نظم إلدارة القضا�ا.

  
 )9 المادة( العموم�ة األموال و�دارة العموم�ة المشتر�ات -ج�م 

معظمها تشــــــر�عات    اعتمدت اتخذت جم�ع الدول تدابیر لفرض ضــــــوا�ط على االشــــــتراء العمومي؛ وقد -37
االشــــــــــــتراء العمومي من خالل لوائح تنظ�م�ة ومراســــــــــــ�م، أو بتخو�ل الوزراء . وتدیر عدة دول للق�ام بذلك وطن�ة

 الحكومیین صالح�ة إصدار القواعد ذات الصلة.

وقد نفذت معظم الدول نظم اشــــــتراء المر�ز�ة، تتولى �مقتضــــــاها الهیئات الحكوم�ة مســــــؤول�ة عمل�ات  -38
ل في دول أنشــأت هیئة مر�ز�ة معن�ة �المشــتر�ات  االشــتراء الخاصــة بها. وثمة اســتثناءات من هذا النموذج، تتمث

 .العموم�ة أو العقود العموم�ة العال�ة الق�مة فحسب  العقودتتولى مسؤول�ة جم�ع  

وتقتضــــي النزاهة في عمل�ات االشــــتراء العمومي أن تتوافر لجم�ع المشــــار�ین في عمل�ة االشــــتراء، في  -39
شـــار�ة في المناقصـــات، ومعاییر المشـــار�ة واالخت�ار و�رســـاء جملة أمور، نفس المعلومات عن الدعوات إلى الم

العقود، وأن یتــاح لهم وقــت �ــاف لتحضــــــــــــــیر عطــاءاتهم وتقــد�مهــا. وقــد اعتمــدت جم�ع الــدول تــدابیر و�جراءات  
لضــمان شــفاف�ة عمل�ة االشــتراء، تنطوي على وجود مراجعین �قدمون التوصــ�ات في الحاالت التي یتبین فیها أن 

ر واإلجراءات محدودة. وفي جم�ع الدول تقر��ا، تتطلب التشر�عات المتعلقة �المشتر�ات العموم�ة نشر هذه التدابی
ــار�ین الوقت الكافي إلعداد  ــلة م�كرا لمنح المشــــ ــات والمعلومات ذات الصــــ ــار�ة في المناقصــــ الدعوات إلى المشــــ

 ات إلى المشار�ة في المناقصات.العطاءات وتقد�مها. و�تزاید استخدام اإلعالنات اإللكترون�ة لنشر الدعو 

ــتراء  - 40 ــاد، وأن تكفل اشــ ــاء العقود العموم�ة أن تحد من مخاطر الفســ ــة المفتوحة في إرســ ــأن المنافســ ومن شــ
ــ�ات في الحاالت التي ال تحدد فیها األطر القانون�ة   مت توصـــــ ــفة. وُقدِّ ــوق�ة منصـــــ ــعار ســـــ ــلع أو الخدمات �أســـــ الســـــ

تثبیت األســـــعار على النحو الكافي، أو ال  ، أو ال تمنع مت�عة عموما ال المنافســـــَة المفتوحة بوصـــــفها طر�قة االشـــــتراء 
 تفرض ضوا�ط �شأن االشتراء من مصدر وحید. 

من المشار�ین.    شكاوى وقد أنشأت معظم الدول ُنظما �جري �موجبها مراجعة قرارات االشتراء عند تلقي   -41
خصـــــــــوصـــــــــ�ات ُنظمها  وتعتمد الدول على ُنظم للمراجعة اإلدار�ة أو المراجعة القضـــــــــائ�ة أو مز�جا منهما، ت�عا ل

مت توصـ�ات في الحاالت التي ال یوجد فیها نظام لمراجعة قرارات االشـتراء والطعن فیها أو لتدقیق  القانون�ة. وُقدِّ
لتقد�م الشـكاوى أو الطعون محدودة، أو في حالة  المهل المحددةعمل�ات االشـتراء، وفي الحاالت التي �انت فیها 

ــ�ات أخرى في عدم توفر المعلومات المتعلقة �إمك ــدرت توصـــــ ان�ة الطعن لمقدمي العطاءات غیر الفائز�ن. وُأصـــــ
الحاالت التي �ان فیها تقد�م الطعن مرهونا �اســت�فاء شــروط مســ�قة معینة، �ضــرورة دفع نســ�ة معینة من ســعر  

توجد  العقد لتقد�م طعن إداري، أو في حالة عدم اســـتقالل الهیئة المشـــرفة على عمل�ة الطعن. و�ضـــافة إلى ذلك،  
 د لحین االنتهاء من إجراء المراجعة.و لدى معظم الدول أحكام تنص على تعلیق قرار إرساء العق

و�تعین على الدول أن تنفذ تدابیر خاصـة لتعز�ز السـلوك األخالقي للموظفین المسـؤولین عن االشـتراء،  -42
ــالح و�دارتها. ولم تعتمد ســــــــــوى  ــارب المصــــــــ ل إجراءات فرز ألغراض في المائة من الدو   26ومنع حاالت تضــــــــ

نات لقواعد الســــلوك،   اســــتقدام الموظفین المســــؤولین عن االشــــتراء، أو تشــــر�عات أو قواعد �شــــأن المســــاءلة، ومدوَّ
ونظما لإلعالن عن تضـارب المصـالح، وسـ�اسـات للتدر�ب الدوري. وقد ُأصـدرت توصـ�ات للدول التي ل�س لدیها 

، أو ل�س لدیها تدابیر لتعز�ز النزاهة ذمتهم المال�ةعن مصــــالحهم أو اشــــتراطات خاصــــة ُتلزم العاملین �أن �علنوا 
نات العامة لقواعد السلوك. لدى  موظفي المشتر�ات �خالف المدوَّ
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ــُتبینـت ثغرات في تنفیـذ المـادة   -43 دولـة أنجزت    57دولـة من أصـــــــــــــــل    38) من االتفـاق�ـة في  1(  9واســــــــــــ
اســـتعراضـــاتها خالل الدورة الثان�ة. وتمثَّل التحدي الرئ�ســـي الذي تواجهه دول مجموعة آســـ�ا والمح�ط الهادئ في 
ــتراء العمومي. وواجهت دول المجموعة األفر�ق�ة   ــائل االشــــــ ــاء نظم فعالة للمراجعة والطعن ف�ما یتعلق �مســــــ إنشــــــ

ــ�ا والمح�ط الهادئ تحد�ات في اعتماد ــتر�ات وفرزهم وتدر�بهم.  ومجموعة آســـ ــأن اخت�ار موظفي المشـــ تدابیر �شـــ
مت أ�ضــا توصــ�ات �شــأن الحد من االســتثناءات من مبدأ المنافســة المفتوحة وجمع الب�انات وتحلیلها ونشــرها  وُقدِّ

في المائة من دول مجموعة دول أورو�ا    30عقود االشــــتراء العمومي. وتلقت نســــ�ة ومراجعة  ف�ما یتعلق �إرســــاء 
 ) من االتفاق�ة.1(  9ر��ة ودول أخرى توص�ات �شأن المادة الغ

دول؛ وتتعلق هـذه   10) من االتـفاقـ�ة إال في 1(  9ولم ُتســــــــــــــَتبن ممـارســــــــــــــات جـیدة ف�مـا یتعلق ـ�المـادة  -44
 واستخدامها. اإللكتروني االشتراءالممارسات الجیدة في المقام األول بتطو�ر بوا�ات 

) من االتفاق�ة أن تعزز الشــــفاف�ة والمســــاءلة في إدارة األموال 2(  9دة الما �مقتضــــىومن واجب الدول   -45
 العموم�ة. وقد سنَّت جم�ع الدول قوانین ووضعت لوائح تنظ�م�ة وقواعد إجرائ�ة �شأن اعتماد میزان�اتها الوطن�ة.

ت عن اإلیرادات والنفقـــات یـــوقتالومنـــاســــــــــــــ�ـــة من حیـــث  و�لزم في معظم الـــدول تقـــد�م تقـــار�ر متواترة   -46
ــا من  ــوصـ ــا�ات في أغراض الرقا�ة، وخصـ ــاتها العل�ا المعن�ة �مراجعة الحسـ ــسـ ــتخدم عدة دول مؤسـ العموم�ة. وتسـ

ــة �الرقا�ة الداخل�ة و�دارة المخاطر. وفي   ــات  أجل تقی�م فعال�ة و�فاءة نظمها الخاصــــ ــســــ �عض الدول، ُتمَنح مؤســــ
المراجعـة أو إدارات المراجعـة اـلداخلـ�ة ســــــــــــــلطـة اتخـاذ ـتدابیر لمعـالجـة أوجـه القصــــــــــــــور التي تتبین أثـناء عملـ�ات 

) من االتفــاق�ــة. وفي دول أخرى، أنشـــــــــــــــأت الهیئــات الحكوم�ــة وحــدات أو إدارات  2(  9للمــادة   المراجعــة، وفقــا
أن لدیها لجانا مصــــــــمَّمة لتقد�م المشــــــــورة لمســــــــؤولي المحاســــــــ�ة في  للمراجعة الداخل�ة. وأشــــــــارت عدة دول إلى

 المؤسسات الوطن�ة �شأن المخاطر الكامنة في إدارة األموال العموم�ة.

  ، وفي إحــدى الــدول، ال توجــد آل�ــة فعــالــة للمراجعــة والرقــا�ــة ف�مــا �خص فئــات معینــة من النفقــات. ومن ثمَّ  - 47
ُأصــدرت توصــ�ة بهذا الشــأن. وتلقت عدة دول توصــ�ات �شــأن إنشــاء نظم فعالة إلدارة المخاطر، واعتماد تدابیر تنص  

 تصح�ح�ة في حالة عدم االمتثال لمتطل�ات الشفاف�ة والمساءلة في إدارة األموال العموم�ة.   إجراءات على اتخاذ  

فر�ق�ة ومجموعة دول آســــــــــــــ�ا والمح�ط الهادئ وتلقت نســــــــــــــ�ة مئو�ة أعلى من بلدان مجموعة الدول األ -48
 اإلقل�م�ة األخرى.  المجموعات) من االتفاق�ة مقارنة ببلدان 2( 9توص�ات �شأن تنفیذ المادة 

 
 2اإلطار  

 ) من االتفاق�ة2( 9الممارسات الجیدة المست�انة في تنفیذ المادة 

المعلومات المتعلقة �المیزان�ة الوطن�ة. وأنشـأت أسـترال�ا اسـُتبینت ممارسـة جیدة تتمثل في ت�سـیر الحصـول على  
والمكســــــــــ�ك مواقع إلكترون�ة و�وا�ات مخصــــــــــصــــــــــة للمیزان�ة �غ�ة تعز�ز الشــــــــــفاف�ة وتقد�م المعلومات المتعلقة 
ــأن اعتماد المیزان�ة الوطن�ة،   ــاورت ف�جي ون�جیر�ا مع المجتمع المدني �شـ ــوح. وقد تشـ ــرحها بوضـ �المیزان�ة وشـ

 منها استخدام وسائل التواصل االجتماعي. �أسالیب
 

المال�ة   والب�اناتالمحاســــب�ة والســــجالت  واتخذت جم�ع الدول تقر��ا تدابیر للحفاظ على ســــالمة الدفاتر  -49
 ) من االتفاق�ة.3( 9والمستندات األخرى، عمال �المادة 
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 )13المجتمع (المادة  ومشار�ة) 10إبالغ الناس (المادة  -دال 

في المائة    61اتخذت جم�ع الدول �عض التدابیر لت�ســیر حصــول عامة الناس على المعلومات، إذ إن لدى   - 50
في المائة من الدول على الحق في الحصــول    33حوالي    دســاتیر تقر��ا منها تشــر�عات ذات صــلة بهذا الشــأن. وتنص  

 على المعلومات. 
في المائة من الدول المســــــــتعَرضــــــــة تقر��ا، لم ُتعتمد �عد تشــــــــر�عات �شــــــــأن الحصــــــــول على   28وفي  -51

 المعلومات، أو هي قید اإلعداد. وقد ُأصدرت توص�ات بهذا الشأن.

ــة (و  -52 صــ ــَّ ــأت هیئات ومكاتب مخصــ ــفاف�ة أو وعیَّنت معظم الدول أو أنشــ في حالتین، وحدات معن�ة �الشــ
ذات الصـــــلة. وُتســـــَتعمل الخدمات  الممارســـــاتاالتصـــــاالت) إلدارة طل�ات الحصـــــول على المعلومات أو لرصـــــد  

اإللكترون�ة ومراكز اإلعالم الجامعة على نطاق واســـــع لمعالجة طل�ات الحصـــــول على المعلومات، �غ�ة ت�ســـــ�ط 
 التدابیر من الممارسات الجیدة. اإلجراءات اإلدار�ة. واعُتبرت هذه

وتت�ح جم�ع الـدول تقر��ــا قنوات متعــددة للحصــــــــــــــول على المعلومـات عن اإلدارة العموم�ــة. و�ثیرا مـا  -53
اإللكترونـ�ة و�واـ�ة المواطن اإللكتروني و�واـ�ة    الحكومـةُتســــــــــــــتخـَدم البواـ�ات اإللكترونـ�ة عبر اإلنترـنت، مـثل بواـ�ة 

الضــــــــــرائب اإللكترون�ة و�وا�ات الب�انات المفتوحة. االشــــــــــتراء اإللكتروني و�وا�ة الفواتیر اإللكترون�ة و�وا�ة خدمة 
وتشــمل القنوات األخرى المســَتخدمة الجرائد الرســم�ة والتلفز�ون الوطني واإلذاعة والنشــرات الصــحف�ة والمنشــورات  
والرســــــائل اإلخ�ار�ة وتطب�قات الهواتف المحمولة. وفي معظم الدول، تنشــــــر الســــــلطات الحكوم�ة غالب�ة تقار�رها 

 تصــــــــــــــنف لعـامـة النـاس، مـا لم  ومتـاحـة  �عض الـدول األخرى ُتعتبر جم�ع الب�ـانـات مفتوحـة   نترنـت، وفيعلى اإل
ُأصــدرت توصــ�ات في الحاالت التي ال تنشــر فیها المعلومات على اإلنترنت . وضــمن المعلومات الســر�ةصــراحة 

عب الحكوم�ة، وال  القرارات واألفعال المتعلقة �ت  تتاح لعامة الناس إمكان�ة الحصــول على المعلوما  ســوى �عض الشــُ
 التي تهم عامة الجمهور وعمل�ات اتخاذ القرار في اإلدارة العموم�ة.

وتوجد لدى معظم الدول آل�ات �مكن اللجوء إلیها اللتماس االنتصــاف اإلداري أو القضــائي في حاالت  -54
 في حال عدم امتثالها عدم الســـماح �الحصـــول على المعلومات. وفي أرمین�ا، قد ُتفرض جزاءات على الســـلطات  

ــلطاتها برفض إتاحة ــمح معظم الدول لســــــــ المعلومات إذا �انت قراراتها  للقوانین المتعلقة �حر�ة المعلومات. وتســــــــ
تحقیق التوازن بین  ضـرورةتسـتند إلى أسـاس مشـروع ومشـروحة شـرحا واف�ا. وأشـارت الدول في هذه الحاالت إلى 

حما�ة الخصوص�ة والب�انات الشخص�ة واألمن الوطني والحق في الحصول على المعلومات. وأفادت دول أخرى 
ـ�الســــــــــــــرـ�ة ـقد حـدَّ من إمكـانـ�ة الحصــــــــــــــول على المعلومـات الحكومـ�ة، وـقد ـ�أن تطبیق القوانین الوطنـ�ة المتعلقـة  

 ُأصدرت توص�ات في هذا الشأن.

، تلقت دول المجموعة األفر�ق�ة  10وف�ما یتعلق �االختالفات بین المجموعات اإلقل�م�ة في تنفیذ المادة   -55
التوصـــــــــــ�ات �الفقرتین (أ) و(ج) من ومجموعة آســـــــــــ�ا والمح�ط الهادئ أكبر عدد من التوصـــــــــــ�ات. وتتعلق هذه 

ــول على المعلومات،    10 المادة ــبل الحصـــ ــ�ط اإلجراءات اإلدار�ة وتعز�ز ســـ ــأن الحاجة إلى ت�ســـ ــبل منها �شـــ  �ســـ
 تنظ�م نشر المعلومات.

ال تقتضــــــــي   االتفاق�ةفي حین أن  ،  هاوتعزز  حر�ة تكو�ن الجمع�ات وحر�ة التعبیرمعظم الدول تحمي  و  -56
ــراحة ذلك ــتانحر�تان ال  اتانوه .صـــــ ــر�عات هذه الدول أو مكرَّســـــ في المائة   37�ما هو الحال في قرا�ة    ،في تشـــــ

 منها، في دساتیرها.

ــاد ومكـافحتـه ط�قـا   -57 من   13  للمـادةوتقر جم�ع اـلدول تقر��ـا ـ�اـلدور اـلذي یؤدـ�ه المجتمع في منع الفســــــــــــ
المجتمع المدني إلى المجالس الوطن�ة لمكافحة الفسـاد أو اعتبرتهم جزءا  االتفاق�ة. وضـمَّت عدة دول ممثلین عن  
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مكافحة الفســــــــاد. وتدعو معظم الدول المنظمات غیر الحكوم�ة إلى إبداء تعل�قاتها الخاصــــــــة �من بنیتها الوطن�ة  
  32نحو  تفادعلى مشــار�ع القوانین والمشــار�ة في عمل�ات مراجعة الســ�اســات والتدابیر المتخذة لمنع الفســاد. وأ

في المائة من الدول �أن منظمات المجتمع المدني قد ُدعیت إلى المشــار�ة في صــ�اغة وتنفیذ االســترات�ج�ات أو 
السـ�اسـات الوطن�ة لمكافحة الفسـاد. وقد ُأصـدرت توصـ�ات تهدف إلى تشـج�ع الدول على النظر في التشـاور مع  

 الوطن�ة.منظمات المجتمع المدني �شأن وضع القوانین أو إعداد المیزان�ة 
 

 3اإلطار  
 من االتفاق�ة 13و 10الممارسات الجیدة المست�انة في تنفیذ المادتین 

اســـــــتخدمت الدول على نحو متزاید المنصـــــــات اإللكترون�ة لتعز�ز مشـــــــار�ة المجتمع المدني في جهود مكافحة  
لكترون�ة إلتاحة مشــار�ع  الفســاد والمشــار�ة في عمل�ات اتخاذ القرار. و�تنامى اســتخدام المواقع أو المنصــات اإل

القوانین لعامة الناس. وفي أرمین�ا والیونان، ُتنشر مشار�ع التشر�عات على منصات إلكترون�ة �غ�ة ت�سیر تلقي 
التعل�قـات والمقترحـات من المجتمع المـدني وأفراد الجمهور. وفي الیونـان، ُ�عـدُّ تقر�ر یتضــــــــــــــمن هـذه التعل�قـات 

 ذات الصلة لدى تقد�مها إلى البرلمان.والمقترحات وُ�رفق �التشر�عات 
 

ــمل تلك  -58 ــاد. وتشـــــــ ــارك �انتظام في العدید من أنشـــــــــطة التوع�ة المتعلقة �مكافحة الفســـــــ وهناك دول تشـــــــ
تهدف   األنشـــطة مناهج دراســـ�ة وفعال�ات خاصـــة في المدارس وحمالت تدر�ب�ة و�عالم�ة متواترة و�رامج تلفز�ون�ة

ــاد ى لإ ــطة التوع�ة   وتقار�رمكافحة الفسـ ــم�م أنشـ ــورة مكثفة في تصـ دور�ة. وتنخرط منظمات المجتمع المدني �صـ
 أنه ال تتوافر إحصاءات عن أثر تلك التدابیر. وتنفیذها. إال

وف�ما یتعلق �حر�ة نشــــر وتعم�م المعلومات المتعلقة �الفســــاد، تنص تشــــر�عات معظم الدول على حر�ة   -59
ــحافة، ولكن ــالحمع تقییدات قانون�ة من أجل حما�ة   الصـــــــ ــروعة مثل النظام العام واألمن الوطني.    المصـــــــ المشـــــــ

ــة العمل�ة تبدو حر�ة الصـــحافة مقیَّدة في  �عض الدول، تتوافر ب�انات عن تطبیق تلك التقییدات. وفي وال  الممارسـ
 على الرغم من وجود أحكام بهذا الشأن في التشر�عات الوطن�ة.

وتوفر معظم الدول عددا من اآلل�ات لت�سـیر إبالغ سـلطات مكافحة الفسـاد �الشـكاوى، ط�قا لمتطل�ات المادة   - 60
من االتفاق�ة. وتشــمل هذه اآلل�ات اســتخدام المواقع اإللكترون�ة، والبر�د العادي أو اإللكتروني، واألرقام المجان�ة أو    13

ــاخنة، وتطب�قات األجهزة المحمولة. و  ر  وتوفَّ   في جم�ع الدول تقر��ا، ُیتاح اإلبالغ دون الكشـــف عن الهو�ة الخطوط السـ
وقد اعُتبر ذلك ممارسـة جیدة. وأصـدرت توصـ�ات في الحاالت التي �انت فیها هیئات مكافحة الفسـاد ذات  له الحما�ة،  

 الوصول إلیها.   ب من الصع الصلة غیر معروفة لعامة الناس، والحاالت التي �انت فیها آل�ات اإلبالغ غیر قائمة أو  

من االتفاق�ة، تلقت نســــ�ة مئو�ة أعلى من بلدان   13وف�ما یتعلق �االختالفات اإلقل�م�ة في تنفیذ المادة  -61
ــ�ات مقارنة �المجموعات اإلقل�م�ة األخرى،  ــ�ا والمح�ط الهادئ توصـــ مجموعة الدول األفر�ق�ة ومجموعة دول آســـ

 �ما في ذلك ف�ما یتعلق �ضمان وجود آل�ات لإلبالغ عن الفساد.
  

 )12القطاع الخاص (المادة  -هاء 

الُمســـــتعَرضـــــة تدابیر معینة لمنع الفســـــاد في القطاع الخاص، �ما في ذلك اعتماد اعتمدت جم�ع الدول  -62
عت   أفر�ق�ا نطاق تدابیر مكافحة الفساد لتشمل المؤسسات   جنوبتشـر�عات وطن�ة تنظم شـؤون الشر�ات. �ما وسَّ

معاییر للمحاســـ�ة ومراجعة الحســـا�ات في القطاع  �أشـــكال مختلفة،المملو�ة للدولة. وأرســـت جم�ع الدول تقر��ا، 
 تطبیق   اـلدول  ل�ق�ـةفي حین �مكن  الخـاص. وتعتمـد معظم هـذه اـلدول على قوانینهـا ولوائحهـا التنظ�م�ـة الوطن�ـة،  

 المعاییر الدول�ة أو اإلقل�م�ة ذات الصلة.
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وتعمــل معظم الـدول على تعز�ز التعــاون بین أجهزة إنفــاذ القــانون و��ــانـات القطــاع الخــاص من خالل  -63
ــلطات إنفاذ القانون  ــبیل المثال، أطلقت ســـ ــ�ة. فعلى ســـ ــســـ ــة أو الترتی�ات المؤســـ ــر�عات أو الم�ادرات الخاصـــ التشـــ

ــترات�ج�ات موحد ــع اسـ ــتر�ة لوضـ ــاد، في حین و��انات من القطاع الخاص في ألمان�ا م�ادرات مشـ ة لمكافحة الفسـ
وقَّعت هیئة مكافحة الفسـاد في مقدون�ا الشـمال�ة مذ�رات تفاهم مع تسع را�طات من القطاع الخاص لمنع الفساد.  
ــدة في  ــات غیر قانون�ة وفاسـ ــافة إلى ذلك، تقدم ال�حر�ن وغانا جوائز مال�ة إلى أي شـــخص یبلغ عن ممارسـ و�ضـ

المنهجي مع القطـاع الخـاص اعُتبر  للتعـاون  لموارد الالزمـة لتطو�ر وســـــــــــــــائـل  حـال ثبوتهـا. بیـد أن االفتقـار إلى ا
 تحد�ا في عدد من الدول.

ومن أجــل صــــــــــــــون نزاهــة ��ــانــات القطــاع الخــاص، اعتمــدت معظم الــدول طــائفــة متنوعــة من المعــاییر   - 64
نات قواعد الســـلوك أو األخالق�ات، ومتطل�ات   �االمتثال، وقواعد وآل�ات �شـــأن حو�مة   خاصـــة واإلجراءات، مثل مدوَّ

دة �شـــأن  المنشـــآت التجار�ة. و�ضـــافة إلى ذلك، توجد لدى عدد من الدول قوانین أو مدوَّ  نات أو م�ادئ توجیه�ة محدَّ
 حو�مة الشر�ات. وفي نصف البلدان تقر��ا، ُعیِّنت هیئات أو سلطات خاصة لإلشراف على حو�مة الشر�ات. 

واعتمدت دول �ثیرة متطل�ات خاصـــة بتســـجیل الشـــر�ات، وتحتفظ تلك الدول �ســـجالت لب�انات الشـــر�ات   - 65
ـعدد من البـلدان، وال ســــــــــــــ�ـما من اـلدول األعضــــــــــــــاء في االتـحاد نشــــــــــــــأت �ـما أ یـها.  طالع عل �مكن لـعاـمة الـناس اال 

ــة لب�انات المالكین المنتفعین أو أتاح  ــجالت خاصــــــــ المعلومات المتعلقة بهم، وهو ما اعُتبر عموما   ت األورو�ي، ســــــــ
إال  ممارســـة جیدة. و�مكن أن �فضـــي عدم االمتثال لمتطل�ات تســـجیل الك�انات إلى جزاءات إدار�ة أو حتى جنائ�ة.  

 القانون�ة، مثل الصنادیق االستئمان�ة، ل�ست مشمولة �الكامل �أحكام التسجیل في �عض البلدان.  شكال أن �عض األ 

م سـوى قدر محدود من المعلومات �شـأن الرقا�ة العموم�ة على اسـتخدام ��انات القطاع الخاص  -66 ولم ُ�قدَّ
) (د) من 2(  12المــادة  یتعلق �ــلألنشــــــــــــــطــة التجــار�ــة (لإلعــانــات والرخص التي تمنحهــا الســــــــــــــلطــات العموم�ــة  

ُأوصــــي بتعز�ز الشــــفاف�ة في هذا المجال. وُوضــــعت في غالب�ة الدول لوائح تنظ�م�ة �شــــأن القیود  االتفاق�ة). وقد
) (ه))، وتتراوح فترات ســـــــــر�ان 2(  12المادة یتعلق �على الموظفین العمومیین �عد انتهاء الخدمة (  المفروضـــــــــة

ضــــمان االمتثال، من أجل ثالث ســــنوات. غیر أنه ُأبلغ عن نقص آل�ات اإلنفاذ المط�قة  واحدة و ســــنة  بینالقیود 
ومحـدود�ـة إمكـان�ـة تطبیق القیود المفروضـــــــــــــــة �عـد انتهـاء الخـدمـة على �عض فئـات الموظفین، �ـاعت�ـارهمـا من 

 التحد�ات العمل�ة في هذا الشأن.

ــتراطات  اال ) من االتفاق�ة، تفرض دول �ثیرة جزاءات قانون�ة على انتهاك  3(   12وتنفیذا للمادة   - 67 ــة  شـــــ الخاصـــــ
ــر�ات  المتعلقة �  ــتناد إلى قوانین مختلفة، منها القوانین الجنائ�ة والقوانین التي تنظم الشـــ ــجالت �االســـ ــك الدفاتر والســـ مســـ

لى جرائم معینة، مثل تزو�ر الوثائق  جنائ�ة ع   عقو�ات وممارـسات المحاـس�ة أو مراجعة الحـسا�ات. وتطبق معظم الدول  
ــتخدام وثائق مز�فة، و�تالف وثائق األعمال التجار�ة. بید أن األفعال المذ�ورة في المادة   ــت  3(   12وتز��فها، واســـ ) ل�ســـ

ـمة ـلدفع غراـمات، وفي دول قلیـلة، �مكن تحمـیل �ـ�اـنات    جم�عـها.   مجرَّـمة  ــع األفـعال غیر المجرَّ وـ�دال من ذـلك، تخضـــــــــــ
 مع مرتكبي تلك األفعال. �االشتراك  منفرد أو  �شكل  مسؤول�ة  ال اص المعن�ة  القطاع الخ 

ــاوى نفقـات �مكن اقتطـاعهـا من حظر  �ُ ) من االتفـاقـ�ة،  4(  12وف�مـا یتعلق بتنفـیذ المـادة   -68 اعتـ�ار الرشــــــــــــ
ل�ق�ة الدول التي ال تتناول تشــر�عاتها  توصــ�اتمن نصــف الدول. وقد ُأصــدرت �قلیل أكثر  الوعاء الضــر�بي في 

 حكم إلزامي.) من االتفاق�ة 4(  12، نظرا ألن المادة غیر صر�ح على نحوأو تتناولها   إطالقا  هذه المسألة

، إذ اســــــــــــــُتبیـنت ثغرات في جم�ع اـلدول 12وال توجـد أـ�ة فوارق إقل�مـ�ة محـددة ف�مـا یتعلق بتنفـیذ المـادة   -69
 ات اإلقل�م�ة.تقر��ا من مختلف المجموع
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 )14(المادة  األموالتدابیر منع غسل  -واو 

الــداخل�ــة للرقــا�ــة واإلشــــــــــــــراف التي تتعلق �مكــافحــة غســـــــــــــــل األموال.   ُنُظمهــا  أبلغــت جم�ع الــدول عن -70
التنظ�م�ة، أشــــارت دول عدة إلى ما لدیها من القوانین المخصــــصــــة لمكافحة غســــل األموال   قواعدیتعلق �ال وف�ما

وتمو�ل اإلرهاب، والقوانین واللوائح التنظ�م�ة التكمیل�ة التي تســـتهدف قطاعات معینة وتشـــتمل �صـــفة عامة على 
مالكین المنتفعین ومســــــــــــــك أحـكام تتعلق �مـمارســــــــــــــة العـنا�ة الواجـ�ة في التحقق من هو�ة العمالء وتحـدید هو�ة ال

الدفاتر واإلبالغ عن المعامالت المشــــــــــــبوهة. وفي �ثیر من الدول، تنص هذه التشــــــــــــر�عات أ�ضــــــــــــا على فرض 
 جزاءات إدار�ة أو حتى جنائ�ة في حاالت عدم االمتثال اللتزامات مكافحة غسل األموال.

البلدان نهجا قائما على تقی�م المخاطر. غیر أن �عضـــــــها ال ُیلزم جم�ع الك�انات المبلِّغة   معظموتطبق   -71
�ات�اع هذا النهج. و�اإلضـافة إلى ذلك، �مكن ل�عض الدول التي ال تكرِّس هذا النهج في تشـر�عاتها أن تسـتخدمه 

الوطن�ة لمخاطر غســـــــــــــل األموال، في المائة من البلدان تقی�ماتها    70في الممارســـــــــــــة العمل�ة. وقد أنجزت نحو  
هي في ســـــبیلها إلى ذلك، ونشـــــرت العدید منها نتائج التقی�مات. واســـــتنادا إلى نتائج التقی�مات، وضـــــعت عدة  أو

 دول استرات�ج�ات أو س�اسات وطن�ة لمكافحة غسل األموال وخطط عمل للتنفیذ.

المعن�ة �مكافحة  اإلشــراف�ةیین ســلطاتها  و�وجد �عض االختالف بین الدول الُمســتعَرضــة ف�ما یتعلق بتع -72
ــراف على مختلف القطاعات، في حین  ــلة لإلشــــ ــة منفصــــ ــل األموال. فقد عیَّنت �عض الدول هیئات مختصــــ غســــ
أنشــأت دولة واحدة هیئة للســوق المال�ة �صــفتها الســلطة اإلشــراف�ة الوحیدة والمتكاملة والمســتقلة. وتشــمل الك�انات  

غســل األموال بوجه عام المصــارف والمؤســســات المال�ة غیر المصــرف�ة. وفي عدد الخاضــعة اللتزامات مكافحة  
 كبیر من البلدان، تشمل الك�انات المبلِّغة أ�ضا، بدرجات متفاوتة، منشآت ومهنا غیر مال�ة معیَّنة.

 
 4اإلطار  

 من االتفاق�ة 14الممارسات الجیدة المست�انة في تنفیذ المادة 

اجتماعات منتظمة بهذا الشـــأن، �غ�ة ت�ســـیر  دأبت على عقد أنشـــأت عدة دول لجانا أو منصـــات للتنســـیق، أو  
التعاون بین السـلطات اإلشـراف�ة. واتخذ عدد من الدول تدابیر لتعز�ز تنم�ة التعاون اإلقل�مي والدولي في مجال 

ك، ُأشــید على نطاق واســع �إنشــاء وحفظ  مكافحة غســل األموال، وهو ما اعُتبر ممارســة جیدة. و�ضــافة إلى ذل
 سجالت للملك�ة النفع�ة.

 
وأنشــــــــــــأت جم�ع الدول تقر��ا وحدات اســــــــــــتخ�ارات مال�ة، یتســــــــــــم العدید منها �طا�ع إداري. ومعظم هذه  - 73

لوحدات االســــــــــتخ�ارات المال�ة. �ما أن �عض تلك الوحدات أعضــــــــــاء أو  الوحدات أعضــــــــــاء في مجموعة إ�غمونت 
ــؤولة عن تقد�م  ــتخ�ارات المال�ة. و�وجه عام، تكون الك�انات المبلِّغة مسـ مراقبون في مجموعات إقل�م�ة لوحدات االسـ

�نفاذ القانون  و اف  اإلشر المعن�ة � تقار�ر عن المعامالت المشبوهة إلى تلك الوحدات. وأفادت دول عدیدة �أن سلطاتها  
 مكافحة غسل األموال تتعاون وتت�ادل المعلومات بنشاط على الصعیدین المحلي والدولي.  في مجال 

وذ�رت جم�ع البلدان أنها اعتمدت قواعد أو تدابیر لرصـــد حر�ة النقود والصـــكوك لحاملها القابلة للتداول   - 74
حجار الكر�مة والمعادن الثمینة وغیرها من الســـلع  ذات الصـــلة عبر الحدود. وُتخضـــع �عض الدول أ�ضـــا حر�ة األ 

لنفس المتطل�ات. وعادة ما تســتند عمل�ة الرصــد هذه، التي تقوم بها أســاســا الســلطات الجمر��ة،    علیها المنصــوص  
یورو.    10  000دوالر من دوالرات الوال�ــات المتحــدة أو    10  000اإلقرارات، مع عت�ــة إبالغ اعت�ــاد�ــة تبلغ  إلى  

كما وضــع عدد من الدول عت�ات مختلفة قلیال لهذا الرصــد على أســاس عمالتها الخاصــة. و�مكن تطبیق جزاءات  
مثل الغرامات والســـــجن والحجز والمصـــــادرة في �ثیر من البلدان على عدم تقد�م اإلقرارات أو تقد�م إقرارات �اذ�ة.  

�عض البلدان أفادت �أن تنفیذ القواعد ذات الصــــــــــــلة ُ�مثل تحد�ا. �ما أبلغت جم�ع الدول تقر��ا عما لدیها    غیر أن 
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ــة   ــأن التحو�الت اإللكترون�ة لألموال، �ما في ذلك التدابیر الخاصــ ــلي التحو�التمن متطل�ات �شــ   ه، . غیر أن �مرســ
فظ �المعلومات طوال سـلسـلة عمل�ات الدفع أو أن  في �عض البلدان، ال ُ�طلب من المؤسـسـات المال�ة دائما أن تحت 

�ضــــــــــــــعة بلدان أخرى، ال  تطبق تدق�قا معززا على التحو�الت البرق�ة التي تحتوي على معلومات غیر �املة، وفي 
 تخضع خدمات تحو�ل األموال أو األش�اء النف�سة لتنظ�م مالئم؛ وقد ُأصدرت توص�ات بهذا الشأن. 

ــارت دول �ثیرة إلى ع -75 ــو�تها في فرقة العمل المعن�ة �اإلجراءات المال�ة أو الهیئات اإلقل�م�ة  وأشـــــــــــ ضـــــــــــ
ــ�ات التي �المماثلة لها. و  ــم العدد الكبیر من التوصـ ــدرتتسـ ــأن تنفیذ المادة  ُأصـ بنفس األهم�ة ف�ما یتعلق   14�شـ

في التقی�مات التي أجرتها فرقة العمل المعن�ة  بتدابیر المتا�عة الرام�ة إلى معالجة الثغرات أو التحد�ات المسـت�انة
 �اإلجراءات المال�ة والهیئات اإلقل�م�ة المماثلة لها.

وف�ما یتعلق �التعاون العالمي واإلقل�مي ودون اإلقل�مي والثنائي بین مختلف الســـــــــلطات ألغراض مكافحة   - 76
ــارت دول �ثیرة إلى  ــل األموال، أشـ ــت�اق�ا أو عند الطلب،    ق�ام وحداتها المعن�ة  إمكان�ة غسـ ــتخ�ارات المال�ة، اسـ �االسـ

بت�ادل المعلومات مع الســـــــــــــلطات الوطن�ة أو نظیراتها األجنب�ة على الســـــــــــــواء، عمال �القوانین المحل�ة أو �مذ�رات  
ــتناد إلى اتفاقات ثنائ�ة أو من خالل محافل   تفاهم. و�لى جانب ذلك، �مكن لعدد من الدول تقد�م المســــــــــاعدة �االســــــــ

 ة األطراف، مثل مجموعة إ�غمونت، وفرقة العمل المعن�ة �اإلجراءات المال�ة، واإلنتر�ول. متعدد 

ــأن تنفیذ المادة  -77 ــ�ات �شـ ــدرت توصـ في المائة من دول   80أكثر من من االتفاق�ة إلى   14وعموما، ُأصـ
في المـاـئة من مجموعـة دول أوروـ�ا الغر�ـ�ة ودول   70المجموعـة األفر�قـ�ة ومجموعـة آســـــــــــــــ�ا والمح�ط الهـادئ، و

 أخرى. وقد اسُتبینت تحد�ات في نحو نصف البلدان المنتم�ة إلى المجموعات اإلقل�م�ة األخرى.
  

 استشراف�ة نظرة  - را�عا  
ــیل�ة التي وردت في  -78 ــة واف�ة منجزة وللمعلومات التفصـ ــین خالصـ ــ�ع وخمسـ د هذا التقر�ر تحلیال لسـ ــِّ �جسـ

الب�انات من االســـتعراضـــات القطر�ة المنجزة، ســـیوَرد تحلیل    منتقار�ر االســـتعراضـــات القطر�ة. ومتى َتواَفر مز�د 
ن االتفاق�ة. و�ضــافة إلى ذلك، ســُتعدُّ تقار�ر أشــمل لالتجاهات الســائدة والفوارق الدق�قة في تنفیذ الفصــل الثاني م

على االتجاهات السـائدة والفروق  �شـكل مسـتمر  المؤتمر    إطالع إقل�م�ة أخرى عن مسـائل مواضـ�ع�ة مختارة �غ�ة
 على الصعید اإلقل�مي، �ما في ذلك النجاحات والتحد�ات المست�انة في االستعراضات.الموجودة الدق�قة 
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