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

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

   
 تنفیذ الفصلین الثاني (التدابیر الوقائ�ة) والخامس (استرداد الموجودات)   

 من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد على الصعید اإلقل�مي
 

 تقر�ر من إعداد األمانة  

 ملخَّص 
ــ�عي   ــل الثاني (التدابیر الوقائ�ة) من اتفاق�ة األمم المتحدة   �كمل هذا التقر�ُر التقر�َر المواضــــــ عن تنفیذ الفصــــــ

ــاد (  ــترداد الموجودات) من  CAC/COSP/2021/5لمكافحة الفســ ) والتقر�ر المواضــــ�عي عن تنفیذ الفصــــل الخامس (اســ
و CAC/COSP/2021/6(   االتفــاق�ــة  المجموعــات اإلقل�م�ــة للــدول األطراف  �قــدم لمحــة عــامــة عن تنفیــذ  هو  ). 

  عن الموجوداتنظم اإلفصـاح  بألحكام المتعلقة  ل المسـتعَرضـة في الدورة الثان�ة آلل�ة اسـتعراض تنفیذ االتفاق�ة  
ــالح في الق و�قرارات الـذمـة المـال�ـة   من    5؛ والفقرة  7من المـادة    4طـاع العـام (الفقرة  ومنع تضـــــــــــــــارب المصـــــــــــــ

(أ) من    1من االتفـاق�ـة)؛ وتحـدیـد هو�ـة المـالكین المنتفعین (الفقرة    52من المـادة    6و   5؛ والفقرتـان  8 المـادة 
 من االتفاق�ة).   52من المادة    1؛ والفقرة  14 المادة 

  

 __________ 
 * CAC/COSP/2021/1. 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/5
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/6
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/1
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 مقدمة التقر�ر ونطاقه وه�كله  - أوال  
من اإلطــار المرجعي آلل�ــة اســــــــــــــتعراض تنفیــذ اتفــاق�ــة األمم المتحــدة لمكــافحـة    44و  35وفقــًا للفقرتین   -1

الفســـاد، یتضـــمن هذا التقر�ر معلومات تكمیل�ة، حســـب المنطقة الجغراف�ة، للتقر�ر المواضـــ�عي عن تنفیذ الفصــل  
) والتقر�ر المواضـــ�عي عن تنفیذ الفصـــل الخامس  CAC/COSP/2021/5الثاني (التدابیر الوقائ�ة) من االتفاق�ة (

ــترداد الموجودات) من االتفاق�ة ( م هذا التقر�ر لمحة عامة عن التجارب CAC/COSP/IRG/2021/6(اســ ). و�قدِّ
من    5؛ والفقرة  7من المـادة    4ت الجیـدة والتحـد�ـات والمالحظـات ف�مـا یتعلق بتنفیـذ الفقرة  النـاجحـة والممـارســـــــــــــــا

وـقد صــــــــــــــ�غ التقر�ر    ) 1( من االتـفاقـ�ة)؛  52من المـادة   6و 5و 1؛ والفقرات 14(أ) من المـادة   1؛ والفقرة 8 المـادة
ــتنادًا إلى خالصـــــــــة واف�ة أنجزت في إطار الدورة الثان�ة آلل�ة اســـــــــتعراض التنفیذ،   57معلومات أدرجت في  اســـــــ

ــ�ا والمح�ط  17خالصـــــــــــــة واف�ة أنجزت في مجموعة الدول األفر�ق�ة، و  19في ذلك  �ما في مجموعة دول آســـــــــــ
في مجموعــة دول أمر�كــا الالتین�ــة ومنطقــة   6في مجموعــة دول أورو�ــا الغر��ــة ودول أخرى، و  10الهــادئ، و

وال ُ�قصــــــد من هذه الورقة تقد�م تقر�ر شــــــامل في هذا   ) 2( في مجموعة دول أورو�ا الشــــــرق�ة. 5كار�بي، وال�حر ال
الشــــــــــــــــأن، بــل تقــد�م موجز للمعلومــات المتــاحــة في االســــــــــــــتعراضــــــــــــــــات القطر�ــة التي أنجزت في إطــار دورة 

 الثان�ة. االستعراض

ــ�ع�ة إلجراء مز�د من -2 ــأنهما التحلیل  وقد اختیر موضــــوعان من التقار�ر المواضــ على أســــاس إقل�مي �شــ
ــالح في القطاع العام، و  ــارب المصــ ــاح عن الموجودات و هما: منع تضــ   4�قرارات الذمة المال�ة (الفقرة  نظم اإلفصــ

من االتفــاق�ــة) وتحــدیــد هو�ــة المــالكین    52من المــادة    6و  5؛ والفقرتــان  8من المــادة    5؛ والفقرة  7من المــادة  
 من االتفاق�ة). 52من المادة  1؛ والفقرة 14ن المادة (أ) م 1المنتفعین (الفقرة 

أكد مؤتمر الدول األطراف في اتفاق�ة مكافحة الفســــاد والجمع�ة العامة مجددا، في عدة قرارات، أهم�ة و  -3
ــاح عن الموجودات و  وتعز�ز شــــــــــــــفـافـ�ة   ) 3( �قرارات الـذمـة المـالـ�ة المط�قـة على الموظفین العمومییننظم اإلفصــــــــــــ

 ) 4( األشخاص االعت�ار�ین، �ما في ذلك عن طر�ق جمع معلومات عن الملك�ة النفع�ة المشمولة بهذا التقر�ر.

 وسیدَرج في النسخ المقبلة من التقار�ر اإلقل�م�ة تحلیل إضافي ومواد أخرى من االتفاق�ة. -4
   

ر الوقائ�ة) تنفیذ أحكام مختارة من الفصلین الثاني (التدابی  -ثان�ا 
 الموجودات) من االتفاق�ة (استرداد والخامس 

  
�قرارات الذمة المال�ة  نظم اإلفصاح عن الموجودات و منع تضارب المصالح في القطاع العام، و  - ألف  

 من االتفاق�ة)   52من المادة    6و   5؛ والفقرتان  8من المادة    5؛ والفقرة  7من المادة    4(الفقرة  

من االتفاق�ة على أن تســـــــعى �ل دولة طرف إلى اعتماد وترســـــــ�خ وتدع�م  7من المادة  4تنص الفقرة   -5
ــالح.  ــفاف�ة وتمنع تضــــــــــارب المصــــــــ من   8من المادة   5توفر هذه المادة األســــــــــاس لتنفیذ الفقرة  و نظم تعزز الشــــــــ

ظفین العمومیین ـ�أن  االتـفاقـ�ة، التي تنص على أن تســــــــــــــعى اـلدول األطراف إلى وضــــــــــــــع ـتدابیر ونظم تلزم المو 

 __________ 
عن  التقار�ر المواض�ع�ة والتقار�ر المتعلقة �التنفیذ على الصعید اإلقل�مي  توقفتتماش�ا مع نتائج مناقشات فر�ق استعراض التنفیذ،  )1( 

 البلدان التي اسُتخدمت �أمثلة توض�ح�ة للممارسات الجیدة.فقد أشیر �االسم في جم�ع أجزاء التقر�ر إلى  ، ولذلك حجب أسماء البلدان

 . 2021أیلول/سبتمبر  24هذه الب�انات إلى خالصات واف�ة ُأنجزت حتى تستند  )2( 

 . 9/ 8و 2/ 7و 4/ 5انظر قرارات المؤتمر  )3( 

واإلعالن الس�اسي الذي اعتمدته الجمع�ة العامة في دورتها االستثنائ�ة   206/ 74وقرار الجمع�ة العامة  7/1و  6/3انظر قراري المؤتمر   )4( 
 . 2021المتعلقة �مكافحة الفساد، المعقودة في حز�ران/یون�ه 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/2021/5
http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/6
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�فصـحوا عن أشـ�اء منها ما لهم من أنشـطة خارج�ة وعمل وظ�في واسـتثمارات وموجودات وه�ات أو منافع �بیرة  
ــا، لدى تنفیذ هذه  ــالح. وعالوة على ذلك، ر�ما نظرت الدول األطراف أ�ضـــــ ــارب في المصـــــ ــي إلى تضـــــ قد تفضـــــ

ن الموظفین العمومیین المعنیین، قد تشــمل أ�ضــا اإلفصــاح  المواد، في إنشــاء نظم فعالة إلقرار الذمة المال�ة �شــأ
عن أي مصــلحة أو ســلطة توق�ع أو ســلطة أخرى على الحســا�ات المال�ة األجنب�ة، على النحو المنصــوص عل�ه 

االتجاهات العالم�ة واإلقل�م�ة   القســـــــــــــم من التقر�رو�حلل هذا   ) 5( من االتفاق�ة. 52من المادة  6و 5في الفقرتین  
 تعلق بتنفیذ األحكام المذ�ورة أعاله.ف�ما ی 

، والتي جمعــت من القســــــــــــــموف�مــا یتعلق �ــالب�ــانــات المجمعــة عن األحكــام التي جرى تحلیلهــا في هــذا   -6
ــتعراض، فقد قُ  ــ�ات ف�ما یتعلق �الفقرة دِّ الوثائق الختام�ة لعمل�ة االســـــــ من   8من المادة  5م أكبر عدد من التوصـــــــ

ــات الجیدة �المقارنة مع المواد األخرى التي جرى تحلیلها.   ــتبین عدد �بیر من الممارســـــــــــ االتفاق�ة. غیر أنه اســـــــــــ
) توصـــــ�ة واحدة أو أكثر من مجموع 57من أصـــــل   47ها (ب�انات   وتلقت غالب�ة الدول األطراف التي جرى تحلیل

من االتفـاق�ـة، فقـد أصـــــــــــــــدر مـا مجموعـه   7ة  من المـاد  4توصــــــــــــــ�ـة تتعلق بهـذا الحكم. وف�مـا یتعلق �ـالفقرة    69
دولة طرفا. و�مكن تفســــیر انخفاض عدد التوصــــ�ات الصــــادرة �شــــأن هذا الحكم �المجموعة  31توصــــ�ة إلى  39

 األوسع من التدابیر التي �مكن للدول األطراف تنفیذها لالمتثال له.

فاق�ة. وعالوة على ذلك، تبین أن من االت  52من المادة  5دولة طرفا توصــ�ات �شــأن الفقرة  37وتلقت  -7
ــ�ات �شـــأن هذا الحكم ( ) لم تنشـــئ نظاما 37من أصـــل   30الغالب�ة العظمى من الدول األطراف التي تلقت توصـ

من االتفاق�ة. وأســــفر ذلك عن تقد�م الخبراء المســــتعرضــــین   8من المادة  5وفقا للفقرة   لإلفصــــاح عن الموجودات
 عدة حاالت. توص�ات مشتر�ة تتعلق �المادتین في

من االتفـاق�ـة. وعالوة على ذلـك،   52من المـادة    6دولـة طرفـا توصــــــــــــــ�ـات �شـــــــــــــــأن الفقرة    39وتلقـت   -8
ــأن الفقرة   تلقى ــ�ات �شــ ــ�ة تتعلق �الفقرة   52من المادة  5أكثر من ثلثي الدول األطراف التي تلقت توصــ ، 6توصــ

 وهو ما یثبت الصلة بین الحكمین.

أن تدابیر تشـــــر�ع�ة وغیرها �انت قید التنفیذ وقت الز�ارة القطر�ة أو أنها  وأخیرا، أشـــــارت عدة دول إلى -9
 نفذت �عد الز�ارة القطر�ة. وهذا یؤ�د دور آل�ة استعراض التنفیذ �عامل حافز على التغییر في مكافحة الفساد.

ولب�ان مختلف أحجام عینات التال�ة لمحة عامة عن الب�انات المذ�ورة أعاله.    األشــــكالو وتقدم الجداول   -10
م األرقام  الدول التي ُأنجزت اســـتعراضـــاتها وجعل الب�انات قابلة للمقارنة، تِرد األرقام ق�اســـًا إلى حجم العینة. وتقدَّ
اإلجمال�ة والتناسب�ة الخاصة �كل مجموعة إقل�م�ة، ف�ما یتعلق �عدد الدول التي تلقَّت توص�ات في �ل مجموعة، 

 مجموعة إقل�م�ة من توص�ات. وعدد ما تلقته �ل
  

  

 __________ 
من االتفاق�ة على الصعید اإلقل�مي في التقر�ر الذي أعدته  52من المادة   5�مكن االطالع على مز�د من المعلومات عن تنفیذ الفقرة  )5( 

�عنوان "تنفیذ الفصل الخامس (استرداد الموجودات) من اتفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد على الصعید اإلقل�مي"   األمانة
)CAC/COSP/IRG/2021/8 .( 

http://undocs.org/ar/CAC/COSP/IRG/2021/8
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 1الجدول 
 7من المادة  4التوص�ات الصادرة �شأن تنفیذ الفقرة 

  
 الشكل األول

، لكل دولة ُأنجزت استعراضاتها، 7من المادة  4التوص�ات الصادرة �شأن تنفیذ الفقرة 
 اإلقل�م�ة  المجموعة حسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 2الجدول 
 8من المادة  5التوص�ات الصادرة �شأن تنفیذ الفقرة 

  
  

 
عدد الدول التي  

 ُأنجزت استعراضاتها
عدد الدول التي تلقَّت  

 توص�ات
إجمالي عدد التوص�ات  

 المتلقاة 
النس�ة المئو�ة للدول التي تلقَّت  

 توص�ات لكل مجموعة 
الصادرة لكل  عدد التوص�ات 

 دولة ُأنجزت استعراضاتها

 0,74 53 14 10 19 مجموعة الدول األفر�ق�ة

 0,59 59 10 10 17 مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ

 1 60 5 3 5 مجموعة دول أورو�ا الشرق�ة 

 0,67 33 4 2 6 مجموعة بلدان أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي

 0,60 60 6 6 10 الغر��ة ودول أخرى مجموعة دول أورو�ا 

 
عدد الدول التي  

 استعراضاتهاُأنجزت 
عدد الدول التي تلقَّت  

 توص�ات
إجمالي عدد التوص�ات  

 المتلقاة 
النس�ة المئو�ة للدول التي تلقَّت  

 توص�ات لكل مجموعة 
عدد التوص�ات الصادرة لكل  

 دولة ُأنجزت استعراضاتها

 1,58 79 30 15 19 مجموعة الدول األفر�ق�ة

 1,06 88 18 15 17 مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ

 1,20 100 6 5 5 مجموعة دول أورو�ا الشرق�ة 

 0,67 67 4 4 6 مجموعة بلدان أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي

 1,10 80 11 8 10 مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى 
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1

0
الدول مجموعة 

 األفریقیة

 عدد التوصیات الصادرة إلى كل دولة أكملت استعراضاتھا

 االستعراضات المنجزةمعدل جمیع 

دول آسیا مجموعة 
 والمحیط الھادي

دول مجموعة 
 أوروبا الشرقیة

دول أمریكا مجموعة 
 الالتینیة والكاریبي

دول أوروبا مجموعة 
 أخرى الغربیة ودول
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 الشكل الثاني
 استعراضاتها، حسب المجموعة اإلقل�م�ة ، لكل دولة ُأنجزت  8من المادة    5التوص�ات الصادرة �شأن تنفیذ الفقرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3الجدول 
 52من المادة  5التوص�ات الصادرة �شأن تنفیذ الفقرة 

  
 الشكل الثالث

 ، لكل دولة ُأنجزت استعراضاتها، حسب المجموعة اإلقل�م�ة 52من المادة    5التوص�ات الصادرة �شأن تنفیذ الفقرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
عدد الدول التي  

 ُأنجزت استعراضاتها
عدد الدول التي تلقَّت  

 توص�ات
إجمالي عدد التوص�ات  

 المتلقاة 
النس�ة المئو�ة للدول التي تلقَّت  

 مجموعة توص�ات لكل 
عدد التوص�ات الصادرة لكل  

 دولة ُأنجزت استعراضاتها

 0,89 74 17 14 19 مجموعة الدول األفر�ق�ة

 0,71 65 12 11 17 مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ

 1 80 5 4 5 مجموعة دول أورو�ا الشرق�ة 

 0,50 50 3 3 6 مجموعة بلدان أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي

 0,80 50 8 5 10 مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى 
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 4الجدول 
 52من المادة  6التوص�ات الصادرة �شأن تنفیذ الفقرة 

  
 الرا�عالشكل 

 ، لكل دولة ُأنجزت استعراضاتها، حسب المجموعة اإلقل�م�ة 52من المادة    6التوص�ات الصادرة �شأن تنفیذ الفقرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 7من المـادة  4ف�مـا یتعلق �الممـارســــــــــــــات الجـیدة، اســــــــــــــتبیـنت ممـارســــــــــــــة جـیدة واحدة �شــــــــــــــأن الفقرة و  -11
(واحدة في �ل من مجموعة الدول األفر�ق�ة  8من المادة  5مجموعة الدول األفر�ق�ة)؛ وثالث �شـــــــــأن الفقرة   (في

ــأن ال ــتٌّ �شــــــ ــرق�ة)؛ وســــــ ــ�ا والمح�ط الهادئ ومجموعة دول أورو�ا الشــــــ  52من المادة   5فقرة ومجموعة دول آســــــ
ــ�ا والمح�ط الهادئ ومجموعة دول أورو�ا الشـــرق�ة  (واحدة في �ل من مجموعة الدول األفر�ق�ة ومجموعة دول آسـ

ومجموعـة دول أورو�ـا الغر��ـة ودول أخرى، واثنتـان في مجموعـة دول أمر�كـا الالتین�ـة ومنطقـة ال�حر الكـار�بي)؛  
 (في مجموعة الدول األفر�ق�ة). 52من المادة  6وواحدة �شأن الفقرة 

  
 مجموعة الدول األفر�ق�ة

في مجموعـة الـدول األفر�ق�ـة التي جرى تحلیلهـا في هـذا التقر�ر توصــــــــــــــ�ـات   19تلقـت غـالب�ـة الـدول ال -12
من االتـفاقـ�ة. وتتعلق خمس من هـذه التوصـــــــــــــــ�ات ـ�الحـاجـة إلى اعتمـاد أو تعـدـیل   7من المـادة   4�شــــــــــــــأن الفقرة 

تضــارب المصــالح. و�اإلضــافة إلى ذلك، یتعلق ثالث منها تحدیدا بتعر�ف تضــارب المصــالح.  تشــر�عات �شــأن 
ــون الدولتین األخر�ین   ــتعرضــ ــى الخبراء المســ ــالح، وأوصــ ــارب المصــ وتفتقر إحدى الدول الثالث إلى تعر�ف لتضــ

 بتوس�ع نطاق تعر�ف تضارب المصالح.

 
عدد الدول التي  

 ُأنجزت استعراضاتها
عدد الدول التي تلقَّت  

 توص�ات
إجمالي عدد التوص�ات  

 المتلقاة 
النس�ة المئو�ة للدول التي تلقَّت  

 توص�ات لكل مجموعة 
عدد التوص�ات الصادرة لكل  

 دولة ُأنجزت استعراضاتها

 0,74 74 14 14 19 الدول األفر�ق�ةمجموعة 

 0,59 59 10 10 17 مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ

 0,60 60 3 3 5 مجموعة دول أورو�ا الشرق�ة 

 1 100 6 6 6 مجموعة بلدان أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي

 0,60 60 6 6 10 مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى 
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الدول مجموعة 

 األفریقیة

 عدد التوصیات الصادرة إلى كل دولة أكملت استعراضاتھا

 معدل جمیع االستعراضات المنجزة

دول آسیا مجموعة 
 والمحیط الھادي

دول مجموعة 
 أوروبا الشرقیة

دول أمریكا مجموعة 
 الالتینیة والكاریبي

دول أوروبا مجموعة 
 أخرى الغربیة ودول
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�عه جنوب أفر�ق�ا لتعز�ز الشـــــــــفاف�ة ومنع و�دارة  واعتبر الخبراء المســـــــــتعرضـــــــــون النهج المنظم الذي تت  -13
 تضارب المصالح بین مختلف فئات الموظفین العمومیین ممارسة جیدة.

من االتفاق�ة بتوسـ�ع نطاق   8من المادة  5و�تعلق ما �قرب من نصـف التوصـ�ات الصـادرة �شـأن الفقرة  -14
، في جملة أمور، الموجودات األجنب�ة وتضـــــارب المصـــــالح لتشـــــملاإلفصـــــاح عن الموجودات  النظم المتصـــــلة � 

الهدا�ا أو أفراد أســــر الموظفین العمومیین أو األنشــــطة الخارج�ة. وعالوة على ذلك، أوصــــیت أر�ع دول على   أو
 لفئة أوسع من الموظفین العمومیین. اً إلزام� اإلفصاح عن الموجودات وجه التحدید �ضرورة جعل 

ء المســــتعرضــــون لدى غالب�ة الدول العق�ات التي تعترض اإلنفاذ الفعال  و�اإلضــــافة إلى ذلك، اســــت�ان الخبرا  - 15
من االتفاق�ة.    52من المادة   5المعمول بها. وهذا یتماشــى أ�ضــا مع تحلیل التوصــ�ات المتعلقة �الفقرة    اإلفصــاح لنظم  

وعلى وجه الخصـــوص، فإن المالحظة األكثر شـــیوعا في هذا الصـــدد هي أن الدول تفتقر إلى نظم للتحقق أو أن هذه  
أوجه قصـــــــور. وعالوة على ذلك، وجد الخبراء المســـــــتعرضـــــــون في إحدى الدول أن  �عتر�ها  النظم، إذا �انت موجودة، 

لوثائق الواردة. وفي دولة أخرى، اعُتبرت الطب�عة الیدو�ة لنظم اإلقرار  التحقق من اإلقرارات أمر مســــــــــــتحیل نظرا لكثرة ا 
 المالي عق�ة أمام إجراء رقا�ة فعالة. وأخیرا، لوحظ عدم وجود جزاءات مناس�ة لعدم االمتثال في خمس حاالت. 

مومیین وف�مـا یتعلق �ـالهـدا�ـا، وضــــــــــــــعـت ثمـاني دول تـدابیر إمـا للحـد من قبولهـا أو إلزام الموظفین الع -16
�الكشـف عما �قبلونه من هدا�ا. وفي هذا الصـدد، أفادت دولتان �أنهما اعتمدتا سـ�اسـة عدم التسـامح إطالقا �شـأن 
للهـــدا�ـــا، وأفـــادت ثالث دول �ـــأنـــه �حظر على الموظفین العمومیین قبول الهـــدا�ـــا.   قبول الموظفین العمومیین 

ــتثناءات لتلك غیر ــارت إلى وجود اسـ ــون أنه یلزم في   أن جم�ع هذه الدول أشـ ــتعرضـ التدابیر. والحظ الخبراء المسـ
إحدى الدول اإلعالن عن الهدا�ا التي تفوق ق�متها عت�ة معینة، دون أن یلزم تســـل�مها إلى الســـلطات المختصـــة،  

 وصدرت توص�ة إلى تلك الدولة �إنشاء سجل للهدا�ا.

 52من المادة  6تقر�ر توصـ�ة �شـأن الفقرة  تلقت الغالب�ة العظمى من الدول األفر�ق�ة المشـمولة بهذا الو  -17
ــا�ات الموجودة خارج البلد في نظمها ال تدرج دولة أفر�ق�ة  13أن على وجه التحدید،  تبین،  من االتفاق�ة. و  الحســـ

ــلحة أو ســـــلطة توق�ع أو ســـــلطة   ةالمال� الذمة    إلقرارات أو ال تطلب من الموظفین العمومیین اإلفصـــــاح عن مصـــ
تا من قدرة �عض الموظفین  دَّ ات. ومع ذلك، تجدر اإلشــــــــــــارة أ�ضــــــــــــا إلى أن دولتین حأخرى على تلك الحســــــــــــا� 

 العمومیین على فتح حسا�ات في بلدان أجنب�ة.

ــون على  -18 ــتعرضــ ــتعراض، أثنى الخبراء المســ ــت�انة في عمل�ة االســ ــات الجیدة المســ وف�ما یتعلق �الممارســ
 عن الموجودات. جهود سیرالیون في مجال تعز�ز نظامها الخاص �اإلفصاح

  
 مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ

ــر من الدول األطراف   -19 ــ�ات تتعلق بتنفیذ نظم   17التلقت عشـــــــ التي جرى تحلیلها في هذا التقر�ر توصـــــــ
). غیر أن جم�ع التوص�ات تتعلق بتعز�ز أو إنفاذ  7من المادة  4تعزز الشفاف�ة وتمنع تضارب المصالح (الفقرة  

ت النظم القائمة من حیث توســـــــــــــ�ع نطاقها أو ز�ادة الوعي �محتو�اتها ومتطل�اتها. وأفادت إحدى الدول �أنها أعد
ســــــقط، ولذلك    ذلك المقترحقانون �شــــــأن تضــــــارب المصــــــالح �شــــــمل طائفة أوســــــع من الحاالت، غیر أن  مقترح

 صدرت توص�ة بهذا الشأن.

ــت هذا االلتزام،  -20 ــارت ثماني دول إلى أنها فرضــــ ــالح، أشــــ ــارب المصــــ ــاح عن تضــــ وف�ما یتعلق �اإلفصــــ
ف عمومي إلى المشــــــار�ة في أنشــــــطة القطاع وجعلت دولة واحدة هذا اإلفصــــــاح إلزام�ا فقط عندما �ســــــعى موظ

اإلفصــــاح عن تضــــار�ات المصــــالح المحتملة إلزام�ا أ�ضــــا. غیر أن ثالث دول   دُّ الخاص. وفي إحدى الدول، ُ�ع
 تدابیر في هذا الصدد.لدیها أوضحت أنه ال توجد 
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م�ع دول منطقة آس�ا وف�ما یتعلق �إنشاء نظم اإلفصاح عن الموجودات و�قرارات الذمة المال�ة، تلقت ج -21
ــأن الفقرة  ــ�ات �شــ ــ�ًة  52من المادة  5والمح�ط الهادئ المشــــمولة بهذا التقر�ر التي تلقت توصــ من االتفاق�ة توصــ

ــأن الفقرة   ــدد مرتفع، فإن دولتین  8من المادة  5�شــ ــ�ات في هذا الصــ . ومع ذلك، وعلى الرغم من أن عدد التوصــ
ــ�ا والمح�ط الهاد  17فقط من بین   ئ المشـــمولة لم تعتمد نظم إفصـــاح عن الموجودات و�قرارات الذمة من دول آسـ

 المال�ة لموظفي القطاع العام، ولذلك صدرت توص�ات في هذا الصدد.

وفي إحدى الدول، ال یتم تقد�م اإلقرارات إال عند طلبها على وجه التحدید. وتبین أن ذلك �حد �شــــــــــكل �بیر   - 22
المال�ة ومن إمكان�ة اســـــــتخدامه في منع ومكافحة الفســـــــاد. و�المثل، أفادت دولة أخرى �أن من فعال�ة نظام إقرار الذمة  

إقرارات الذمة المال�ة ت�قى مغلقة إال في حال فتح تحقیق جنائي؛ و�ال فهي تعاد إلى صــاحب اإلقرار. وأبلغت أر�ع دول  
 الممارسة المت�عة في دولتین على األقل.  عن استخدام نظم إلكترون�ة، في حین ال یزال تقد�م اإلقرارات �شكل ورقي 

من االتفـاق�ـة، ال تنظم غـالب�ـة الـدول في منطقـة آســــــــــــــ�ـا والمح�ط    52من المـادة    6وف�مـا یتعلق �ـالفقرة   -23
الهادئ إقرارات المصــــالح في حســــاب مالي في بلد أجنبي أو ســــلطة توق�ع أو ســــلطة أخرى على ذلك الحســــاب،  

د. واعتمدت إحدى الدول التي نفذت هذا االلتزام عت�ة إبالغ ال ُیلزم دونها  ولذلك صـدرت توصـ�ات في هذا الصـد
المال�ة. غیر أن الخبراء المســــــــتعرضــــــــین لم �عتبروا العت�ة عق�ة أمام التنفیذ  الذمة  الموظفون العمومیون �إقرارات  

 الفعال لهذا الحكم، ولم تصدر أي توص�ة في هذا الصدد.

إلزام�ة تقد�م أدلة داعمة تثبت ما لدى مقدم اإلقرار من   تایلندن فرض ووجد الخبراء المســـــــــتعرضـــــــــون أ -24
موجودات والتزامات فعل�ة، �ما �شمل الدلیل على سداد ضرائب الدخل المفروضة على األشخاص الطب�عیین في 

 .52من المادة  6السنوات الضر�ب�ة السا�قة، ممارسة جیدة ف�ما یتعلق �الفقرة 
  

 الشرق�ة   مجموعة دول أورو�ا   

تلقت ثالث من الدول األطراف الخمس المشــــــــــمولة بهذا التقر�ر توصــــــــــ�ات تتعلق بوضــــــــــع نظم تعزز  -25
). وقد أعدت إحدى الدول مشـــــروع قانون �شـــــأن منع  7من المادة  4الشـــــفاف�ة وتمنع تضـــــارب المصـــــالح (الفقرة 

ن المصــــــــالح و�دارتهم  تضــــــــارب المصــــــــالح یتضــــــــمن إجراءات مفصــــــــلة تتعلق �إفصــــــــاح الموظفین العمومیین ع
 التضار�ات المحتملة والفعل�ة في المصالح، وُأوصَي �أن تسعى الدولة إلى اعتماد هذا التشر�ع.

من االتفاق�ة، فإن الدول الخمس   8من المادة   5وف�ما یتعلق �اإلقرارات المنصــــــــــــــوص علیها في الفقرة  -26
ــأت ُنُظما  ــرق�ة جم�عها أنشــ ــاح عنفي منطقة أورو�ا الشــ ــ�ات.  الموجودات لإلفصــ ، ومع ذلك فجم�عها تلقى توصــ

وتتعلق توصـیتان منها بوضـع التزامات �اإلفصـاح عن الهدا�ا أو تضـارب المصـالح، أما التوصـیتان األخر�ان فقد 
تطرقتــا إلى تعز�ز فعــال�ــة نظم اإلفصــــــــــــــــاح عن الموجودات القــائمــة، �مــا في ذلــك عن طر�ق تنفیــذ نظم آل�ــة 

اإلفصـــــــــــــاح  إلكترون�ة. وعالوة على ذلك، ألزمت إحدى الدول الموظفین العمومیین بتقد�م نوعین مختلفین من  أو
عن  مخصـصـة  �فصـاحات  و المصـالح ف�ما یتعلق �انخراطهم مع ��انات خاصـة  عن أولي  إفصـاح  المصـالح:   عن

 أثناء أداء واج�اتهم.المصالح �جري تطب�قها في حال وجود احتمال تضارب المصالح عند تولي المنصب أو 

من االتفاق�ة، أشــید �جهود  8من المادة  5وف�ما یتعلق �الممارســات الجیدة المســت�انة ف�ما یتعلق �الفقرة  -27
 المصالح یهدف إلى منع تضار�ات المصالح وحلها. لإلفصاح عنأرمین�ا في إنشاء نظام 

ورو�ا الشـــــــرق�ة الخمس جم�عها نظما و�اإلضـــــــافة إلى نظم اإلفصـــــــاح عن الموجودات، اعتمدت دول أ -28
ــ�ات  52من المادة  5إلقرارات الذمة المال�ة وفقا للفقرة  من االتفاق�ة. ومع ذلك، تلقت أر�ع من تلك الدول توصـــــــــ

ــیت بتنفیذ نظامها الحالي إلقرار  ــدد، �ما في ذلك دولة واحدة أوصــ تنفیذا فعاال. واعتبر   ةالمال� الذمة في هذا الصــ
الملك�ة والدخل على موقع إلكتروني مخصـص �اسـتثناء  عن    اتاإلفصـاحون أن إتاحة أرمین�ا  الخبراء المسـتعرضـ 

 الب�انات الشخص�ة التي تتضمنها هي ممارسة جیدة.
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ولم تنظر ثالث دول من مجموعـة دول أوروـ�ا الشــــــــــــــرقـ�ة في إلزام الموظفین العمومیین المعنیین اـلذین   -29
ــاب مالي في بلد أجنبي  ــلحة في حســــ ــاب �أن یبلغوا  لهم مصــــ ــلطة أخرى على ذلك الحســــ ــلطة توق�ع أو ســــ أو ســــ

 )، وقد صدرت توص�ات في هذا الصدد.52من المادة  6السلطات المعن�ة عن تلك العالقة (الفقرة 
  

 مجموعة بلدان أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي   

تلقت اثنتان من دول أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي الســت المشــمولة بهذا التقر�ر توصــ�ات  - 30
لإلفصـــاح تتعلق بتنفیذ نظم لمنع تضـــارب المصـــالح. وعلى وجه التحدید، ر�زت التوصـــ�ات على اعتماد نظم 

 .اإلفصاحات  تلك التضار�ات المحتملة في المصالح وتوس�ع نطاق  عن 

ــالح (الفقرة  وف�ما یت  - 31 ــارب في المصـــــــــ ــاح عن الهدا�ا التي قد تفضـــــــــــي إلى تضـــــــــ من  5علق �اإلفصـــــــــ
)، أشـــیر إلى االرت�اك الناجم عن عدم االتســـاق في التشـــر�عات في اســـتعراض دولتین. ورغم أن لدى 8 المادة

من  الدولتین قواعد عامة تحظر قبول الهدا�ا في أي ظرف من الظروف، فإن لدیهما أ�ضــا أحكاما أخرى تتضــ 
اســـــــــتثناءات. وصـــــــــدرت توصـــــــــ�ات لكلتي الدولتین بتوضـــــــــ�ح تلك القواعد. ومع ذلك، �حظر قبول الموظفین  

 العمومیین للهدا�ا أو غیرها من العروض في إحدى الدول، ولم تالحظ أي استثناءات.

ما ورغم أن جم�ع دول أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي المشــــــــــمولة بهذا التقر�ر أنشــــــــــأت نظ - 32
ــاح عن الموجودات  ــتبینت �عض العق�ات التي تحول دون التنفیذ الفعال للفقرة  لإلفصـــ   8من المادة   5، فقد اســـ

من االتفاق�ة. واسـتبینت مسـألة التحقق من صـحة اإلقرارات �اعت�ارها عق�ة في ثالث دول. وفي إحدى الدول،  
اإلفصــــــــــــــاحات عن التي تطرأ على  وعلى الرغم من أن الســــــــــــــلطة المختصــــــــــــــة �مكنها التحقیق في التغییرات  

عندما �شــــــت�ه في وقوع إثراء غیر مشــــــروع، فإن عدم إجراء عمل�ات فحص عشــــــوائ�ة �عتبر عق�ة  الموجودات  
ول�س  اإلفصــاحات أمام التحقق الفعال منها. وفي دولة أخرى، ال �مكن للســلطة المعن�ة التحقق إال من شــكل 

د. وأخیرا، في دولة أخرى، الحظ الخبراء المسـتعرضـون  صـدرت توصـ�ة في هذا الصـد  من ثم فقدو مضـمونها،  
. �ما الحظ الخبراء المســـــــتعرضـــــــون أنه ال �مكن فتح اإلفصـــــــاحات ارتفاع معدل عدم االمتثال لاللتزام بتقد�م 

إال في ظل ظروف معینة، وأن الســـلطة المختصـــة ال تســـتط�ع تقی�م �عض المعلومات  مظار�ف اإلفصـــاحات 
 �السر�ة المصرف�ة.ألنها محم�ة  

وقد نـفذت خمس من الدول الســــــــــــــت في مجموعة دول أمر�كـا الالتینـ�ة ومنطـقة ال�حر الكـار�بي التي   - 33
). وف�مــا یتعلق �ــالــدولــة المت�ق�ــة، الحظ  52من المــادة    5جرى تحلیلهــا نظمــا إلقرارات الــذمــة المــال�ــة (الفقرة  

ــون أن نظام إقرار  ــتعرضــ ــوا �أن تنظر الدولة في   ،لدیها محدود في طب�عته   ة المال� الذمة    ات الخبراء المســ وأوصــ
إنشــــاء نظام فعال، فضــــال عن توســــ�ع نطاقه والنص على فرض جزاءات مناســــ�ة على عدم االمتثال. وتلقت 

 دولتان أخر�ان توص�ات �شأن تعز�ز نظمهما القائمة إلقرار الذمة المال�ة.

ــتـان جیـدتـان ف�مـا یتعلق بتنفیـذ الو  - 34 ــتبینـت ممـارســــــــــــ من االتفـاق�ـة في هـذه    52من المـادة   5فقرة اســــــــــــ
المجموعـة اإلقل�م�ـة. واعُتبرت العمل�ـة المكرســـــــــــــــة في دولـة بول�ف�ـا المتعـددة القوم�ـات للتحقق من المعلومـات 

ــاحات عن الموجودات الواردة في  ــم،    اإلفصــــ ــرو والدخل تحت القســــ ــات للمعلومات الواردة في  نشــــ تلك ملخصــــ
مخصــــص (كما هو الحال أ�ضــــا في إحدى الدول في مجموعة دول آســــ�ا على موقع إلكتروني   اإلفصــــاحات 

والمح�ط الهادئ) �مثا�ة ممارسـة جیدة. و�اإلضـافة إلى ذلك، ألزمت �و�ا جم�ع الموظفین العمومیین �اإلبالغ  
ــا  ــا�ات مصــــــرف�ة. وأثنى المســــــتعِرضــــــون على ذلك أ�ضــــ عن مصــــــدر األموال عند إیداع م�الغ �بیرة في حســــ

 لممارسات الجیدة.�اعت�اره من ا

وال تطـلب أي من دول أمر�كـا الالتینـ�ة ومنطقـة ال�حر الكـار�بي الســـــــــــــــت التي جرى تحلیلهـا في هـذا   - 35
التقر�ر من الموظفین العمومیین الذین لهم مصــلحة في حســاب مالي في بلد أجنبي أو ســلطة توق�ع أو ســلطة 
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)، ولذلك صـدرت توصـ�ات في هذا الصـدد.  52ة  من الماد 6أخرى على ذلك الحسـاب �أن یبلغوا بذلك (الفقرة  
غیر أنه في إحدى الدول، الحظ الخبراء المســـــتعرضـــــون أنه ال توجد قیود ف�ما یتعلق �موقع الموجودات التي  

 اإلبالغ عن�جب اإلفصــــاح عنها. وفي هذا الصــــدد، أوصــــي �أن تطلب تلك الدولة من الموظفین العمومیین  
 مصالح أخرى في تلك الحسا�ات.و�ذلك عن أي �ة، ح�ازة الحسا�ات المصرف�ة األجنب 

  
 مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى 

ــالح (الفقرة   - 36 ــارب المصــــــ ــفاف�ة وتمنع تضــــــ )، تلقت 7من المادة   4ف�ما یتعلق �اعتماد نظم تعزز الشــــــ
إحدى الدول، أثار . وفي في هذا الشــــأن  غالب�ة الدول في مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى توصــــ�ات 

تعدد اللوائح التنظ�م�ة المتعلقة بتضــــــــارب المصــــــــالح شــــــــواغل �شــــــــأن االتســــــــاق ف�ما بینها من حیث الشــــــــكل  
والتطبیق. وفي هذا الصـــــــــدد، أوصـــــــــي �أن تقوم تلك الدولة بت�ســـــــــ�ط المتطل�ات المتعلقة �التحقق من حاالت  

 �زي علیها وتعز�زها.تضارب المصالح المحتملة واإلفصاح عنها، و�ضفاء الطا�ع المر 

ومن بین الدول العشـــــــــر في مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى التي جرى تحلیلها في هذا التقر�ر،  - 37
من االتفاق�ة. وأشـــارت أر�ع من التوصـــ�ات الصـــادرة �شـــأن   8من المادة    5تلقت ثماني دول توصـــ�ات �شـــأن الفقرة  

. وفي إحدى الدول، وعلى الرغم من وجود اإلفصـــــــاحات ق من صـــــــحة هذا الحكم إلى تعز�ز أو اعتماد إجراء للتحق 
، وجد الخبراء المســـــتعرضـــــون أنه ال توجد مؤســـــســـــة مســـــؤولة عن التحقق من دقة لإلفصـــــاح عن الموجودات نظام  

ــاحات  ــتخدام  اإلفصــــ ــر�ب�ة و�اســــ ــلطات الضــــ ــا، التي ُتنفذ �التعاون الوثیق مع الســــ . واعتبرت عمل�ة التحقق في فرنســــ
ــافة إلى ذلك، أوصــــیت خمس دول �أن تنظر في توســــ�ع التزامات  برمج�ات متخصــــصــــة، ممارســــة جیدة. و�اإلضــ

وفي إحدى الدول، استبین اإلفصاح لتشمل جم�ع الموظفین العمومیین أو غیرهم من األشخاص، مثل أفراد األسرة. 
 ، وصدرت توص�ة في هذا الصدد. اإلفصاحات غموض �شأن التحدید الدقیق لألشخاص الذین ین�غي أن �قدموا 

والمصـــالح. وفي إحدى اإلفصـــاحات عن الموجودات مت في دولتین القرارات القضـــائ�ة المتعلقة � �ِّ وقُ  - 38
ح عن األنشــطة المهن�ة التي �مارســها أبناء الموظف الدول، قضــت المحكمة الدســتور�ة �عدم دســتور�ة اإلفصــا

العمومي ووالداه وســــائر أفراد أســــرته. وفي دولة أخرى، ُعّلقت إلزام�ة إفصــــاح أعضــــاء الحكومة عن مصــــادر 
 دخل وموجودات معیَّنة وعن المناصب الخارج�ة التي َ�شَغلونها ر�ثما �صدر قرار من المحكمة الدستور�ة.

لب�ة العظمى من مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى المشـــــــــــــمولة بهذا التقر�ر  وقد اعتمدت الغا - 39
نظمًا إلقرار الذمة المال�ة للموظفین العمومیین المعنیین. ومع ذلك، تلقى نصــــــف هذه الدول توصــــــ�ات تتعلق 

من   52ة  من الماد 6ســــــــــــــت منها توصــــــــــــــ�ات تتعلق �الفقرة   ت من االتفاق�ة، ف�ما تلق 52من المادة   5�الفقرة  
االتفــاق�ــة. وأفـادت خمس دول على وجـه الخصــــــــــــــوص �ـأنهــا ال تطلــب من الموظفین العمومیین الـذین لـدیهم 
سـلطة التوق�ع أو سـلطة أخرى على حسـاب مالي في بلد أجنبي �أن یبلغوا عن تلك العالقات. و�اإلضـافة إلى  

في حظ الخبراء المســــتعرضــــون  ذلك، الحظت إحدى الدول أن تشــــر�عاتها صــــامتة في هذا الصــــدد. وأخیرا، ال
عن مصــــالحهم في حســــا�ات مال�ة أجنب�ة أو ســــ�طرتهم    �اإلفصــــاحأن إلزام الموظفین العمومیین    إحدى الدول

ــتوى االلتزام المطلوب �موجـب الفقرة  من   6علیهـا تم النظر فـ�ه ولكـنه لم ینفـذ. وفي هـذه الحـالـة، ونظرا لمســــــــــــ
 ، لم تصدر أي توص�ة.52المادة 

  
 )52من المادة   1والفقرة   14(أ) من المادة    1تحدید المالكین المنتفعین (الفقرة   -�اء 

ــامال    14(أ) من المادة   1تنص الفقرة   - 40 ــئ الدول األطراف نظاما داخل�ا شــــ من االتفاق�ة على أن تنشــــ
للرقا�ة واإلشــراف على المصــارف والمؤســســات المال�ة غیر المصــرف�ة �شــدد على المتطل�ات الخاصــة بتحدید 

من   52من المادة   1هو�ة المالكین المنتفعین، عند االقتضـــــــــاء. و�جب أن تقرأ هذه المادة �االقتران مع الفقرة  
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تفاق�ة، التي تلزم الدول األطراف �أن تطلب من المؤســــــــــســــــــــات المال�ة، في جملة أمور، �أن تتخذ خطوات اال
 معقولة لتحدید هو�ة المالكین المنتفعین لألموال المودعة في حسا�ات عال�ة الق�مة.

(أ)   1�الفقرة  التدابیر التي اتخذتها الدول األطراف لتحدید المالكین المنتفعین عمال  القسم  �حلل هذا  و  - 41
  14(أ) من المــادة   1على الرغم من أن أحكــام الفقرة  و من االتفــاق�ــة.    52من المــادة   1والفقرة   14من المــادة 

تترا�ط �شــكل متشــا�ك، فإن التوصــ�ات الصــادرة �شــأنها تحلَّل منفصــلة �حســب المادة   52من المادة   1والفقرة  
 و�حسب المجموعة اإلقل�م�ة ألغراض إحصائ�ة.

ــكالو تقدم الجداول  و  - 42 ــتوى تنفیذ تحدید هو�ة المالكین المنتفعین عمال    األشــ التال�ة لمحة عامة عن مســ
من االتفـاق�ـة. ولب�ـان مختلف أحجـام عینـات الـدول التي    52من المـادة    1والفقرة   14(أ) من المـادة   1�ـالفقرة 

م األرقام اإلجمال�ة ُأنجزت اسـتعراضـاتها وجعل الب�انات قابلة للمقارنة، تِرد األرقام ق�اسـ  ًا إلى حجم العینة. وتقدَّ
والتناسـب�ة الخاصـة �كل مجموعة إقل�م�ة، ف�ما یتعلق �عدد الدول التي تلقَّت توصـ�ات في �ل مجموعة، وعدد 

 ما تلقته �ل مجموعة إقل�م�ة من توص�ات.

، 14 (أ) من المادة 1الحكمین (الفقرة    أدناه أرقاما متطا�قة ف�ما یتعلق �كال   6و 5و�عرض الجدوالن   - 43
) ـلدى مجموعـة دول أمر�كـا الالتینـ�ة ومنطقـة ال�حر الكـار�بي، وأرـقامـا مشـــــــــــــــابهـة جـدا 52من المـادة    1والفقرة  

را ما تســـــــــــــفر عن لدى المجموعات اإلقل�م�ة األخرى. و�رجع ذلك إلى العالقة الوث�قة بین الحكمین، والتي �ثی 
 الحكمین. إصدار نفس التوص�ة �شأن �ال 

(إحداهما في مجموعة دول   14(أ) من المادة    1واســـــــــــتبینت ممارســـــــــــتان جیدتان ف�ما یتعلق �الفقرة   - 44
  1�شــأن الفقرة  ممارســات آســ�ا والمح�ط الهادئ والثان�ة في مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى)، وثالث 

أخرى).  ان في مجموعة دول أورو�ا الشرق�ة وواحدة في مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول(اثنت   52من المادة  
 و�تم تحلیل الممارسات الجیدة المست�انة وفقا للمجموعة اإلقل�م�ة.

  
 5الجدول 

 14(أ) من المادة  1التوص�ات الصادرة �شأن تحدید المالكین المنتفعین عمال �الفقرة 

  
  

 
عدد الدول التي  

 ُأنجزت استعراضاتها
عدد الدول التي تلقَّت  

 توص�ات
إجمالي عدد التوص�ات  

 المتلقاة 
النس�ة المئو�ة للدول التي تلقَّت  

 توص�ات لكل مجموعة 
عدد التوص�ات الصادرة لكل  

 دولة ُأنجزت استعراضاتها

 0,26 21 5 4 19 مجموعة الدول األفر�ق�ة

 0,24 24 4 4 17 مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ

 0,20 20 1 1 5 مجموعة دول أورو�ا الشرق�ة 

 0,17 17 1 1 6 مجموعة بلدان أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي

 0,30 30 3 3 10 مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى 
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 الشكل الخامس
، لكل دولة ُأنجزت استعراضاتها،  14(أ) من المادة    1التوص�ات الصادرة �شأن تحدید المالكین المنتفعین عمال �الفقرة  

 حسب المجموعة اإلقل�م�ة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 6الجدول 
 التوص�ات الصادرة �شأن هو�ة المالكین الفعلیین لألموال المودعة في حسا�ات عال�ة الق�مة  

 ) 52من المادة  1(الفقرة 

  
  

 

عدد الدول التي  
 ُأنجزت استعراضاتها

عدد الدول التي تلقَّت  
 توص�ات

إجمالي عدد التوص�ات  
 المتلقاة 

النس�ة المئو�ة للدول التي تلقَّت  
 مجموعة توص�ات لكل 

عدد التوص�ات الصادرة لكل  
 دولة ُأنجزت استعراضاتها

 0,32 26 6 5 19 مجموعة الدول األفر�ق�ة

 0,41 35 7 6 17 مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ

 0 0 0 0 5 مجموعة دول أورو�ا الشرق�ة 

 0,17 17 1 1 6 مجموعة بلدان أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي

 0,30 30 3 3 10 مجموعة دول أورو�ا الغر��ة ودول أخرى 
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الدول مجموعة 
 األفریقیة

 عدد التوصیات الصادرة إلى كل دولة أكملت استعراضاتھا

 معدل جمیع االستعراضات المنجزة

دول آسیا مجموعة 
 والمحیط الھادي

دول مجموعة 
 أوروبا الشرقیة

دول أمریكا مجموعة 
 الالتینیة والكاریبي

دول أوروبا مجموعة 
 أخرى الغربیة ودول
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 الشكل السادس
)،  1، الفقرة  52التوص�ات الصادرة �شأن هو�ة المالكین المنتفعین لألموال المودعة في حسا�ات عال�ة الق�مة (المادة  

 لكل دولة ُأنجزت استعراضاتها، حسب المجموعة اإلقل�م�ة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

دولة من الدول  20 إلى  ) 6( المنتفعینتوصـــــــــ�ة تتعلق بتحدید هو�ة المالكین    32في المجمل، صـــــــــدرت  -45
ــتبینت لدى حوالي نصــــــف الدول التي ُأنجزت  57ال المشــــــمولة بهذا التقر�ر، مما �عني أن تحد�ات في التنفیذ اســــ

ــاء أو تحســـــین   ــســـــات المال�ة �إنشـــ ــ�ات إلى ق�ام المؤســـ ــاتها الواف�ة. وفي معظم الحاالت، أشـــــارت التوصـــ خالصـــ
حـدود من التوصــــــــــــــ�ـات إلى اتخـاذ تعز�ز عمل�ـة تحـدیـد هو�ـة المـالكین المنتفعین والتحقق منهم. ودعـا عـدد م أو

تدابیر أكثر عمقا وشــــــجع على إنشــــــاء ســــــجل للملك�ة النفع�ة وتحســــــین اإلطار التنظ�مي من أجل الشــــــفاف�ة في 
 الملك�ة النفع�ة وتسر�ع تنفیذه.

التي جرى تحلیلها، اســـــــتبینت خمس ممارســـــــات جیدة، اثنتان منها لدى   57وفي الخالصـــــــات الواف�ة ال -46
وعـة دول أورو�ـا الغر��ـة ودول أخرى، واثنتـان لـدى دولتین في مجموعـة دول أورو�ـا الشــــــــــــــرق�ـة،  دولتین في مجم

 وواحدة لدى دولة في مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ.
  
 مجموعة الدول األفر�ق�ة 

ــأن تحدید هو�ة  19من بین الدول األفر�ق�ة ال -47 ــ�ات �شـــــــ ــمولة بهذا التقر�ر، تلقت أر�ع دول توصـــــــ المشـــــــ
من االتفاق�ة. وقد تلقت جم�عها توصــــــــ�ة واحدة، �اســــــــتثناء   14(أ) من المادة  1الكین المنتفعین عمال �الفقرة الم

من    1دولــة واحــدة تلقــت توصــــــــــــــیتین. وترد أرقــام ممــاثلــة ف�مــا یتعلق بتحــدیــد المــالكین المنتفعین عمال �ــالفقرة  
 من االتفاق�ة. 52 المادة

وتطرقت غالب�ة التوصــــ�ات إلى وضــــع التزامات قانون�ة للمؤســــســــات المال�ة �الحصــــول على معلومات  -48
عن الملك�ة النفع�ة و�نشـــاء نظام یلزم المؤســـســـات المال�ة �اتخاذ خطوات معقولة لتحدید هو�ة المالكین المنتفعین  

ــا�ات عال�ة الق�مة. وأفادت   ــاتها الواف�ة  دولة  19دول من أصــــل  7لألموال المودعة في حســ صــــراحة في خالصــ
"،  ز�ونـك، �مـا في ذلـك معـاییر "اعرف  الز�ـائن�ـأن لـدیهـا نظمـا تغطي متطل�ـات العنـا�ـة الواج�ـة للتحقق من هو�ـة  

 __________ 
،  14(أ) من المادة   1. وعندما تتلقى دولة نفس التوص�ة �شأن المادتین (الفقرة اً و��ف �م�األغراض هذا التحلیل، تم النظر في التوص�ات  )6( 

التي ال تشیر  52و 14)، تحصى التوص�ة مرتین. ولم تؤخذ في االعت�ار التوص�ات الصادرة ف�ما یتعلق �المادتین 1، الفقرة 52والمادة 
 وضوع المحدد لهذا التحلیل. إلى الم
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ــاس  ــع هذه التدابیر األســــــــــ ــاتها الواف�ة. وتضــــــــــ في حین لم تذ�ر �ق�ة الدول هذه المتطل�ات والقواعد في خالصــــــــــ
ــاهمة في منع غســــــل األموال �جزء من نظام رقابي و�شــــــرافي    لمتطل�ات تحدید هو�ة المالك المنتفع الالزمة للمســــ

شــــــــــــــامـل. وأوصـــــــــــــــیت دولـتان بتحـدـید هوـ�ة المـالكین المنتفعین �صــــــــــــــورة منهجـ�ة ول�س فقط في حـاـلة االرتـ�اب.  
 .العابر�ن  الز�ائنلتشمل الز�ائن لدولة واحدة، أشارت التوص�ة إلى توس�ع نطاق التزامات تحدید هو�ة  و�النس�ة

�إصـــــدار التوصـــــ�ات. وتبین أنه �لما المتعلقة أوجه تفاوت في المعاییر  ون  الخبراء المســـــتعرضـــــ   حظوال -49
توصــ�ات �انت الكانت النظم الرقاب�ة واإلشــراف�ة للمصــارف والمؤســســات غیر المال�ة أكثر غموضــا وأقل تطورا، 

تهدف الحكم المحدد المتعلق بتحدید هو�ة  ال تســـــــــ و عامة ف�ما یتعلق �الفقرة المعن�ة، الصـــــــــادرة في أغلب األح�ان 
المالكین المنتفعین. فعلى ســــــــــبیل المثال، ال ترد في هذا التحلیل التوصــــــــــ�ات العامة �النظر في تطو�ر وتحدیث 
قائمة الك�انات الخاضعة لاللتزامات الوقائ�ة المتعلقة �غسل األموال. وأشارت دولتان في مجموعة الدول األفر�ق�ة 

 الز�ارة القطر�ة. أثناءالن على إنشاء سجل للملك�ة النفع�ة إلى أنهما تعم

وف�ما یتعلق �الممارســات الجیدة، اســت�ان الخبراء المســتعرضــون خمس ممارســات جیدة في خمس دول   -50
. غیر أن أ�ـا من الممـارســــــــــــــات الجیـدة  52من المـادة    1والفقرة    14من المـادة    1في هـذه المنطقـة تتعلق �ـالفقرة  

تعر�ف األشـــــخاص المعرضـــــین    تضـــــمینم �شـــــر تحدیدا إلى تحدید هو�ة المالكین المنتفعین. واعُتبر  المســـــت�انة ل
من   1ســ�اســ�ا في بور�ینا فاســو و�ابو فیردي وموزامبیق األشــخاص المعرضــین ســ�اســ�ا محل�ا، تماشــ�ا مع الفقرة  

اء نظام إبالغ م�اشــر لصــرافي  من االتفاق�ة، �مثا�ة ممارســة جیدة. واعتبر الخبراء المســتعرضــون إنشــ  52المادة 
ــیوس   ــرفي الذي أجراه مصـــــــــرف مور�شـــــــ ــت�انة في تقی�م مخاطر القطاع المصـــــــ العمالت لمعالجة المخاطر المســـــــ

�مثا�ة ممارســـة جیدة في مور�شـــیوس. واعتبرت أنشـــطة التوع�ة  )52من المادة  1والفقرة   14من المادة  1 (الفقرة
في المدن والمقاطعات الرئ�ســ�ة �شــأن االلتزامات المتعلقة �مكافحة غســل األموال وتمو�ل اإلرهاب ممارســًة جیدة 

 ).14من المادة  1في جنوب أفر�ق�ا (الفقرة 
  
 مجموعة دول آس�ا والمح�ط الهادئ 

آســــــ�ا والمح�ط الهادئ المشــــــمولة بهذا التقر�ر، تلقت أر�ع دول توصــــــ�ة واحدة    في 17من بین الدول ال -51
من االتفــاق�ــة. وف�مــا یتعلق    14(أ) من المــادة    1لكــل منهــا تتعلق بتحــدیـد هو�ـة المــالكین المنتفعین عمال �ـالفقرة  

ول توصـــــ�ة لكل منها،  من االتفاق�ة، تلقت ســـــت د 52من المادة  1بتحدید هو�ة المالكین المنتفعین عمال �الفقرة 
�اســــتثناء دولة واحدة تلقت توصــــیتین. وأشــــارت أكثر التوصــــ�ات تواترا التي تلقتها مجموعة الدول هذه إلى اتخاذ 

 خطوات معقولة لتحدید هو�ة المالكین المنتفعین لألموال المودعة في حسا�ات عال�ة الق�مة.

نظمـا تغطي متطلـ�ات العـناـ�ة الواجـ�ة للتحقق   وأشــــــــــــــارت غـالبـ�ة اـلدول في هـذه المجموعـة إلى أن ـلدیهـا -52
"، فضــــــــــــــال عن قواعد �شــــــــــــــأن تحدید هو�ة المالكین المنتفعین. غیر أن  ز�ونكار "اعرف  � معو ،  الز�ائنمن هو�ة  

الخبراء المســــتعرضــــین الحظوا وجود نقاط ضــــعف في تحدید المالكین المنتفعین في الممارســــة العمل�ة. وفي هذا  
عمة"، مثل النظر في تعز�ز متطل�ات تحدید هو�ة المالكین المنتفعین والتحقق الصـــــــــدد، صـــــــــدرت توصـــــــــ�ات "نا

ــات المال�ة،  ــســــــــ ــلة الجهود لتعز�ز تحدید هو�ة المالكین المنتفعین والتحقق منها من قبل المؤســــــــ منها، أو مواصــــــــ
 النظر في تحسین اإلطار التنظ�مي لشفاف�ة الملك�ة النفع�ة. أو

ــدر -53 ــ�ا  وفي �عض الحاالت، لم تصــ ــأن تحدید الملك�ة النفع�ة ألن تر�یز الدولة �ان منصــ ــ�ات �شــ توصــ
على جوانب أخرى من الحكم نفسـه. وفي حاالت أخرى، صـدرت توصـ�ات أعم. وفي هذا الصـدد، الحظ الخبراء 

والمالكین المنتفعین منظم في   الز�ائنالمســــــــــتعرضــــــــــون في إحدى الدول أنه على الرغم من أن التحقق من هو�ة 
ات، إال أنه ال وجود إللزام�ة التحقق المنهجي من هو�ة المالكین المنتفعین ما لم �كن لدى المؤســــــــســــــــة التشــــــــر�ع
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المال�ة أس�اب معقولة لالعتقاد �أن الشخص الذي �جري معاملة ل�س المالك المنتفع. غیر أنه لم تصدر في هذه 
 الحالة �الذات أي توص�ة.

ــ�ا والمح�ط الهادئ، -54 ــتبین ما مجموعه ثالث ممارســـــات جیدة في ثالثة بلدان  وفي مجموعة دول آســـ اســـ
ــات الجیدة، �انت واحدة 52من المادة  1والفقرة   14(أ) من المادة  1ف�ما یتعلق �الفقرة  . ومن بین تلك الممارســــــ

إلى  14�شـــــــأن المادة   فقط متعلقة تحدیدا بتحدید هو�ة المالكین المنتفعین. وتشـــــــیر الممارســـــــة الجیدة المســـــــت�انة
، الذي یتطلب تســـجیل جم�ع المالكین المنتفعین الذین لهم ســـلطة  2017اعتماد ناورو قانون الملك�ة النفع�ة لعام 

ــا على مالیز�ا لما اعتمده مصــــرف ن�غارا مالیز�ا من إجراءات   ــون أ�ضــ ــتعرضــ الملك�ة النفع�ة. وأثنى الخبراء المســ
على تایلند لما  أثنوا  )، و 52لمعلومات المال�ة مع الدول األجنب�ة (المادة  تشــــــغیل موحدة في تلقي وتحلیل ونشــــــر ا

اضـــطلع �ه مكتب مكافحة غســـل األموال من أنشـــطة توع�ة هامة، ولتنظ�مه حلقات دراســـ�ة للمؤســـســـات المال�ة 
 (أ)). 1، الفقرة 14و�عض األعمال التجار�ة والمهنیین المعینین من غیر المالیین (المادة 

  
 ة بلدان أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي مجموع   

تلقت واحدة من الدول السـت في أمر�كا الالتین�ة ومنطقة ال�حر الكار�بي المشـمولة بهذا التقر�ر توصـ�ة  -55
من االتـفاقـ�ة. وف�مـا یتعلق بتحـدـید هوـ�ة  14(أ) من المـادة   1تتعلق بتحـدـید هوـ�ة المـالكین المنتفعین عمال ـ�الفقرة  

 من االتفاق�ة، صدرت نفس التوص�ة، ولكن إلى دولة أخرى. 52من المادة  1الكین المنتفعین عمال �الفقرة الم

جم�ع الدول الســــــــــــت التي ُنظر فیها في هذه المجموعة اإلقل�م�ة الك�انات المبلغة بتحدید هو�ة    ُتلزمو  -56
عات تختلف من حیث نطاق التعار�ف  المالكین المنتفعین لألموال المودعة في حساب مصرفي. غیر أن التشر� 

إلى تعز�ز    52من المادة    1والمتطل�ات. وفي هذا الصـــــدد، تشـــــیر التوصـــــ�ات الواردة ف�ما یتعلق �أحكام الفقرة  
 المتطل�ات.

ومع أن أ�ا من الدول الســــــت لم تعّرف الحســــــا�ات ذات الق�مة العال�ة، فإن الك�انات المبلغة في الدول   -57
بتحـــدیــد هو�ــة جم�ع المـــالكین المنتفعین واتخـــاذ خطوات معقولــة للتحقق من هو�تهم،    ملزمــةالســــــــــــــــت جم�عهـــا  

 النظر عن ق�مة الحساب. �صرف

المنتفع -58 یتعلق بتحــــدیــــد هو�ــــة المــــالكین  �ــــالفقرة  وف�مــــا  ، الحظ الخبراء  14(أ) من المــــادة    1ین عمال 
د للتحقق من المعلومات المقدمة من   ل�س لدیها المســـــــــــتعرضـــــــــــون أن دولة واحدة . وفي هذا  الز�ائنســـــــــــجل موحَّ

الصـــدد، أوصـــي �أن تواصـــل الدولة تعز�ز نظام الرقا�ة واإلشـــراف على المصـــارف ف�ما یتعلق �جمع المعلومات 
 ین المنتفعین.لتحدید هو�ة المالك

ــ�ة إلى 52من المادة  1و�خصـــــــــوص تحدید هو�ة المالكین المنتفعین، عمال �الفقرة  -59 ، ُأصـــــــــدرت توصـــــــ
إحدى الدول بتعز�ز شــرط ق�ام المؤســســات المال�ة بتعز�ز فحصــها الدقیق للحســا�ات التي �طلب فتحها أو �حتفظ 

شــخصــ�ة عموم�ة معرضــة للفســاد، �اإلضــافة   بها من قبل، أو ن�ا�ة عن، شــخصــ�ات اعت�ار�ة وث�قة الصــلة �أي
ــ�ة االعت�ار�ة أو المنتفع منها شـــخصـــ�ة   إلى الشـــرط القائم للق�ام بذلك في الحاالت التي �كون فیها مالك الشـــخصـ

 عموم�ة أجنب�ة معرضة للفساد.

وفي ثالث من الدول، �حظر إنشـــــــاء حســـــــا�ات ألشـــــــخاص مجهولي الهو�ة أو �حملون أســـــــماء وهم�ة  -60
 صح�حة. غیر أو

ــت�ان الخبراء المســـــتعرضـــــون ممارســـــة جیدة ف�ما یتعلق �الفقرة  -61 من  1وفي هذه المجموعة اإلقل�م�ة، اســـ
في هذا الصــــدد، اعتبر الخبراء المســــتعرضــــون  ف، و�ن �انت ال تتعلق بتحدید هو�ة المالكین المنتفعین.  52المادة 
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أن نشــــر وحدة المعلومات والتحلیالت المال�ة في أوروغواي قائمة غیر شــــاملة �األشــــخاص الوطنیین المعرضــــین  
 ).52من المادة  1س�اس�ا على موقعها الش�كي ممارسة جیدة (الفقرة 

  
 مجموعة دول أورو�ا الشرق�ة 

تلقت إحدى الدول الخمس في مجموعة دول أورو�ا الشـرق�ة المشـمولة بهذا التقر�ر توصـ�ة �شـأن تحدید  -62
من االتفاق�ة. ولم تصــــدر أي توصــــ�ات إلى دول هذه  14(أ) من المادة  1هو�ة المالكین المنتفعین عمال �الفقرة 

 من االتفاق�ة. 52من المادة  1ة المجموعة اإلقل�م�ة �شأن تحدید هو�ة المالكین المنتفعین عمال �الفقر 

ــات المال�ة واألعمال التجار�ة والمهن غیر   لزموت  -63 ــســــ ــعت للتحلیل المؤســــ جم�ع الدول الخمس التي خضــــ
العـابرون، والملك�ـة النفع�ـة للحســـــــــــــــا�ـات، وتطبق تـدابیر العنـا�ـة    الز�ـائنن فیهم  ، �مز�ـائنهـاالمـال�ـة بتحـدیـد هو�ـة  
ــون تحد�ات تتعلق بتحدید المالكین المنتفعین األجانب. الدول، و هذه الواج�ة. وفي إحدى  ــتعرضـ اجه الخبراء المسـ

وفي هذا الصدد، أوصي �مواصلة الجهود الرام�ة إلى ز�ادة القدرة على تحدید هو�ة المالكین المنتفعین، مع ز�ادة 
 شفاف�ة قاعدة الب�انات ذات الصلة.

ة ما مجموعه ثالث ممارسـات � ه المجموعة اإلقل�ماسـت�ان الخبراء المسـتعرضـون في ثالث دول في هذو  -64
. وتشـــــیر اثنتان من الممارســـــات الجیدة الثالث إلى 52من المادة  1والفقرة  14من المادة  1جیدة متعلقة �الفقرة 

تحدید هو�ة المالكین المنتفعین، وال ســــــ�ما إلى إنشــــــاء ســــــجالت للمعلومات المتعلقة �الملك�ة النفع�ة، في مقدون�ا  
الممارسـة الجیدة األخرى، أثنى الخبراء المسـتعرضـون على البوسـنة �  ما یتعلقل�ة وسـلوفین�ا على التوالي. وف� الشـما

والهرســــك لتعر�فها األشــــخاص المعرضــــین ســــ�اســــ�ا، �ما في ذلك األشــــخاص المعرضــــین ســــ�اســــ�ا على الصــــعید 
 ).52من المادة  1المحلي (الفقرة 

  
 ودول أخرى مجموعة دول أورو�ا الغر��ة    

تلـقت ثالث من الدول العشــــــــــــــر في مجموعة دول أورو�ا الغر�ـ�ة ودول أخرى المشــــــــــــــمولة بهـذا التقر�ر   -65
ــأن تحدید هو�ة المالكین المنتفعین عمال �الفقرة  ــ�ة �شــ من االتفاق�ة، وتلقت ثالث دول  14(أ) من المادة  1توصــ
ــأن تحدید هو�ة المالكین المنتفعین عمال �الفقرة  ــ�ة �شـ ــتثناء دولة واحدة  52من المادة  1توصـ من االتفاق�ة. و�اسـ

، والتوصــ�ات المتعلقة 14(أ) من المادة  1الحكمین، صــدرت التوصــ�ات المتعلقة �الفقرة  تلقت توصــ�ة �شــأن �ال
، إلى دول مختلفـة. ولـدى جم�ع الـدول العشــــــــــــــر التي ُنظر فیهـا في هـذه المجموعـة نظم 52من المـادة    1ـ�الفقرة  

ــخة لمكا ــتوى تنفیذ متطل�ات تحدید هو�ة المالكین المنتفعین �ختلف اختالفا راســـــــ ــل األموال، ولكن مســـــــ فحة غســـــــ
ــل �إنفاذ  تلك االختالفات  غال�ًا ما تتعلق طف�فا من دولة إلى أخرى، و  ــأن مكافحة غســ توج�ه االتحاد األورو�ي �شــ

ثما ینطبق ذلك، أو �إنشـــــــــاء ســـــــــجل  (أي التوج�ه الرا�ع أو الخامس لمكافحة غســـــــــل األموال)، حی محل�ًا األموال 
 للملك�ة النفع�ة.

ــ�ات فرقة   -66 ــلة الواردة في توصـــــ وقد ات�عت جم�ع الدول العشـــــــر التي جرى تحلیلها المتطل�ات ذات الصـــــ
العمل المعن�ة �اإلجراءات المال�ة، وتخضـع جم�ع الدول �اسـتثناء واحدة للوائح االتحاد األورو�ي. ومن بین الدول 

لتوج�ه المتعلق �مكافحة اإلنفاذ المحلي لللوائح، لوحظ أن �عضــــها فقط تلقى توصــــ�ة �اســــتكمال الخاضــــعة لتلك ا
ــادر عن االتحاد األورو�ي، وتحدیدا التوج�ه الرا�ع لمكافحة غســـل األموال. وفي هذا الصـــدد،  غســـل األموال الصـ

لسـد محل�ًا افحة غسـل األموال التوج�ه الرا�ع لمكإنفاذ  شـجعت ثالث من التوصـ�ات الصـادرة الدول على اسـتكمال 
ــ�ما ف�ما یتعلق   الثغرات الموجودة في تشــــر�عاتها المتعلقة �مكافحة غســــل األموال ومكافحة تمو�ل اإلرهاب، وال ســ

 �سجالت الملك�ة النفع�ة.
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وتطرقت معظم التوصــــ�ات إلى الحفاظ على المعلومات المتعلقة �الملك�ة النفع�ة والوصــــول إلیها. وفي  -67
، صــــــــــدرت توصــــــــــ�ة إلى إحدى الدول �ضــــــــــمان الحفاظ على  14(أ) من المادة  1دد، وعمال �الفقرة هذا الصــــــــــ 

ر وصــــــول الســــــلطات   المعلومات المتعلقة �المالكین المنتفعین لألشــــــخاص االعت�ار�ین والترتی�ات القانون�ة وت�ســــــُّ
ى �أن تدرس إمكان�ة  المختصــــة إلیها في الوقت المناســــب. وُأصــــدرت توصــــ�ة �شــــأن الحكم نفســــه إلى دولة أخر 

ــول األشــــخاص   ــیر وصــ ــفاف�ة وت�ســ ــجل الشــ ــحة الب�انات المدخلة في ســ ــمان صــ ــاء آل�ة تحقق تهدف إلى ضــ إرســ
 والك�انات التي لها مصلحة مشروعة في الوصول إلى السجل، �غ�ة تعز�ز الشفاف�ة.

ن االتفـاق�ـة، صـــــــــــــــدرت م  52من المـادة    1وف�مـا یتعلق بتحـدیـد هو�ـة المـالكین المنتفعین عمال �ـالفقرة   -68
توصــ�ة إلى إحدى الدول �مراجعة تطبیق االســتثناءات المتصــلة بتحدید هو�ة المالكین المنتفعین من أجل ضــمان 

 عدم خلق ثغرات في نظام مكافحة غسل األموال ومكافحة تمو�ل اإلرهاب.

موعة دول أورو�ا  واسـت�ان الخبراء المسـتعرضـون ما مجموعه أر�ع ممارسـات جیدة في أر�ع دول في مج -69
من االتفــاق�ــة. ومن بین تلــك    52من المــادة    1والفقرة    14من المــادة    1الغر��ــة ودول أخرى ف�مــا یتعلق �ــالفقرة  

الممارسات الجیدة األر�ع، تتعلق اثنتان بتحدید هو�ة المالكین المنتفعین، وال س�ما إنشاء سجالت للملك�ة النفع�ة،  
ر�طان�ا العظمى وأیرلندا الشــــمال�ة. و�انت دولة أخرى قد أنشــــأت ســــجال للمالكین  في البرتغال والمملكة المتحدة لب 

غیر أنها لم ُتســــــــــتبن �ممارســــــــــة جیدة نظرا لكون الب�انات المدخلة ال یتم التحقق   ،الز�ارة القطر�ةأثناء المنتفعین  
لتوجـ�ه الخـامس لالتحـاد األورو�ي لمكـافحـة غســــــــــــــل ل  إنفـاذهـامنهـا. ومع ذـلك، أشــــــــــــــارت تـلك اـلدوـلة إلى أـنه �عـد  

ــجل لكل أفراد اســـ األموال،  ــول إلى الســـجل، مما �منح حق االطالع على السـ ــ�ع نطاق الوصـ لجمهور، یتعین توسـ
ول�س للسـلطات المختصـة حصـرا. وف�ما یتعلق �الممارسـتین الجیدتین األخر�ین، أثنى الخبراء المسـتعرضـون على  

) وعلى ل�ختنشــــــــتاین �شــــــــأن نظامها الوطني 14أیرلندا �شــــــــأن لجنتها التوجیه�ة لمكافحة غســــــــل األموال (المادة  
ي شمل مراجعات سنو�ة لحسا�ات المؤسسات المال�ة الراسخ لمكافحة غسل األموال ومكافحة تمو�ل اإلرهاب، الذ

 ).14(أ) من المادة  1في إطار مكافحة غسل األموال (الفقرة 
  

 نظرة استشراف�ة -ج�م 

ــیًال التي وردت في تقـار�ر  منجزة  خالصــــــــــــــة واف�ـة    57یورد هـذا التقر�ر تحلیًال ل  - 70 وللمعلومـات األكثر تفصـــــــــــ
التقی�م الذاتي المرجع�ة. ومع توافر مز�د من الب�انات المستمدة من االستعراضات الُقطر�ة االستعراضات الُقْطر�ة وقوائم 

د اتجاهات وتحلیالت إضــــاف�ة أشــــمل في التقار�ر اإلقل�م�ة المقبلة، وســــُتســــتخدم في إ�قاء مؤتمر الدول  المنجزة، ســــُتحدَّ
د�ات في ســــــ�اق االســــــتعراضــــــات. وف�ما یتعلق األطراف وهیئاته الفرع�ة على علم �ما اســــــُتبین من تجارب ناجحة وتح 

 �التقار�ر اإلقل�م�ة المقبلة، سیتم اخت�ار مواض�ع مختلفة �مكن أن تخضع لتحلیل إقل�مي أدق. 
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