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  فريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  الدورة السادسة

      ٢٠١٥ هحزيران/يوني ٥- ١فيينا، 
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  قائمة التقييم الذايت املرجعية املنقَّحة للدورة الثانية من آلية استعراض التنفيذ
      -  مشروع للمناقشة - 

  ملخَّص 
لتسلسـل األسـئلة واهليكـل املواضـيعي املقتـرح لقائمـة        املوحَّـد ن وثيقـة املشـروع   تتضمَّ  

التقييم الذايت املرجعية املنقَّحـة السـتعراض الفصـل الثـاين، والفصـل اخلـامس مـن اتفاقيـة األمـم          
كـانون   ١٩املتحدة للمكافحة بشأن التدابري الوقائية واسترداد املوجودات الذي مت تعميمـه يف  

هبدف التماس تعليقات يف هذا الشـأن بغيـة أخـذها بعـني االعتبـار عنـد        ٢٠١٤مرب األول/ديس
وضع اللمسات األخرية على الصيغة املنقَّحة لقائمة التقييم الـذايت املرجعيـة للـدورة الثانيـة مـن      
آلية استعراض تنفيذ االتفاقية. تقدم هذه الوثيقة املشروع املنقح لقائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة    

    دورة الثانية آللية استعراض التنفيذ.لل
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      معلومات عامة
  االسم والوظيفة جهة االتصال

 قائمة باملؤسسات املستشارة املؤسسات املستشارة
    
  يرجى تقدمي معلومات عن التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف بلدكم.  - ١

تاريخ الذي صدَّق فيه بلدكم على االتفاقية وتاريخ املعلومات املطلوبة هي ال مالحظة إرشادية:
إيداع صك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة. وقد تكون هذه املعلومات متاحة يف 

 تقرير دورة االستعراض األوىل اليت ركزت على الفصلني الثالث والرابع من االتفاقية.
    
  م بإجيازيرجى وصف النظام القانوين واملؤسسي يف بالدك  - ٢
  

تتعلق املعلومات املطلوبة بالنظام القانوين املوجود يف بلدكم (قانون عام،  مالحظة إرشادية: ▪
أو قانون مدين، أو نظام خمتلط أو نظم أخرى)، وحالة األحكام القضائية، والتسلسل اهلرمي 

  للقوانني، والطابع الوحدوي أو االحتادي لبلدكم إخل.
ة بوضعية االتفاقية يف النظام القانوين لبلدكم، وما إذا كان ميكن وتتعلق املعلومات اإلضافي

  تطبيق االتفاقية مباشرة، أو ما إذا كانت حتتاج إىل تشريعات تنفيذية.
واملعلومات اإلضافية املطلوبة هي نوع الدعاوى اجلنائية يف بلدكم (هل تتبعون النظام االهتامي 

 دعاوى اجلنائية ومراحلها األساسية. أم التحقيقي أم نظاماً خمتلطاً) وشكل ال

 وأخرياً، ما هي أهم املؤسسات املسؤولة عن تنفيذ خمتلف أحكام االتفاقية.
    
يرجى تقدمي قائمة بالقوانني و السياسات و/أو التدابري األخـرى ذات الصـلة واملـذكورة يف الـردود الـواردة علـى قائمـة          - ٣

ت أو روابـــــط يف رســـــالة بريـــــد إلكتـــــروين منفصـــــلة موجَّهـــــة إىل األمانـــــة التقيـــــيم الـــــذايت املرجعيـــــة وإرســـــاهلا كمرفقـــــا
uncac.cop@unodc.org)    كما ُيرجى تقدمي نسخ منها، كمرفقات أو روابط، يف أيٍّ من لغات األمم املتحـدة الرمسيـة األخـرى .(

ة إىل هـذا السـؤال بعـد االنتـهاء مـن      (اإلسبانية، اإلنكليزية، الروسية، الصينية، العربية أو الفرنسـية)، إن وجـدت. يرجـى العـود    
  القائمة. التقييم الذايت للتأكد من أن مجيع التشريعات والسياسات و/أو التدابري األخرى اليت قد ذكرهتا مدرجة يف

ميكنكم إرسال مشـاريع القـوانني والسياسـات والتـدابري، كمرفقـات أو روابـط، والـيت تـودُّون أن تؤخـذ يف االعتبـار             -٤
      ، إن وجدت، وذلك يف رسالة بريد إلكتروين منفصلة.(uncac.cop@unodc.org) ض األمانةخالل استعرا
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  يرجى تقدمي أيِّ تقييمات متاحة بشأن تدابري مكافحة الفساد اليت يتخذها بلدكم واليت تودُّون مشاركتنا هبا.   -٥
  

تضمن املعلومات الواردة هنا تقارير عن حتليل الثغرات وتقارير آليات ميكن أن ت مالحظة إرشادية:
   االستعراض الدولية واإلقليمية األخرى ودراسات سياساتية، على كال الصعيدين الوطين والدويل.

، مبادرة والتنمية يالتعاون االقتصادعلى سبيل املثال: (تقارير البنك اآلسيوي للتنمية، منظمة 
 آسيا واحمليط اهلادئ، آلية استعراض النظراء األفريقية، شراكة "دوفيل" مع مكافحة الفساد يف

ملكافحة غسل األموال (فاتف)،  املايل العملالبلدان العربية اليت متر مبرحلة انتقالية، جمموعة 
جمموعة الدول املناهضة للفساد، جمموعة العشرين، خطة عمل اسطنبول ملكافحة الفساد، آلية 

التعاون ذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، وفريق العمل التابع ملنظمة متابعة تنفي
 واملعين بالرشوة يف املعامالت التجارية الدولية.والتنمية  ياالقتصاد

    
  يرجى وصف العملية املستخدمة يف جتميع املعلومات.  -٦

يف ملء القائمة يرجى وصف مصادر املعلومات واملؤسسات املشاركة مالحظة إرشادية: 
املرجعية، من كل من القطاع العام والقطاع اخلاص/اجملتمع املدين، والعمليات التشاورية اليت 

 ُعقدت، مثل حلقات العمل اليت عقدت من أجل التحقق من صحة املعلومات، إخل.
    
  يف تنفيذ الفصلني من االتفاقية.دة يرجى وصف ثالثة من املمارسات قيد االستعراض واليت تعتربها من املمارسات اجليِّ  - ٧

يرجى وصف النهج املبتكرة والناجحة لتنفيذ االتفاقية واليت قد تثري اهتمام مالحظة إرشادية: 
 الدول األخرى يف جهودها الرامية إىل تنفيذ االتفاقية.

    
  ميع املعلومات:قد تكون املوارد التالية اليت وضعتها أو تعاونت يف وضعها األمانة العامة مفيدة يف جت  -٨
  

األعمال التحضريية للمفاوضات الرامية إىل وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ▪  
)http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/travaux-preparatoires.html( 

 الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ▪  
)http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/legislative-guide.html( 

 الدليل التقين التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  ▪  
)http://www.unodc.org/documents/corruption/Technical_Guide_UNCAC.pdf( 
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  :الفصل الثاين
 دليل مكافحة الفساد يف االشتراء العمومي وإدارة األموال العمومية  ▪  

)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html( 

 ٢٠١١الدليل التشريعي لقانون األونسيترال النموذجي بشأن املشتريات العامة  ▪  
)http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html( 

 جعية للحكومات والصحفينياإلبالغ عن الفساد: أداة مر  ▪  
)http://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2014/13-87497_Ebook.pdf( 

 الدليل اإلرشادي بشأن املمارسات اجليدة يف محاية األشخاص املبلغني  ▪  
)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html(ًسيصدر قريبا)(  

 قواعد أخالقية ملكافحة الفساد وامتثال املنشآت التجارية هلا: الدليل العملي برنامج  ▪  
)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html( 

قواعد أخالقية ملكافحة الفساد وامتثال املنشآت التجارية (البنك الدويل/مكتب األمم املتحدة   ▪  
 ظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)رات واجلرمية/ مندِّاملعين باملخ

)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html( 

الدليل اإلرشادي بشأن تدابري الدولة لتعزيز الرتاهة املؤسسية   ▪  
)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html( 

للسلوك القضائي التعليق على مبادئ بنغالور   ▪  
)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html( 

 ١١الدليل التنفيذي واإلطار التقييمي للمادة   ▪  
)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html(  

  
  :الفصل اخلامس

دليل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني   ▪  
)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html( 

دليل بشأن التعاون الدويل ألغراض مصادرة عائدات اجلرمية   ▪  
)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html( 



 

V.15-03644 5 
 

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1 

  كتيب بشأن النقل الدويل لألشخاص احملكوم عليهم   ▪  
)http://www.unodc.org/documents/organized-

crime/Publications/Transfer_of_Sentenced_Persons_Ebook_E.pdf( 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك   ▪  
  الدويل) دراسة: أضرار عامة، دعاوى خاصة 

)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/pwpa_consolidated.pdf ( 

البنك دة املعين باملخدِّرات واجلرمية/مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتح  ▪  
الدويل) دراسة: اخلارج عن الصفقة: التسويات يف قضايا رشوة املسؤولني األجانب وآثارها 

على جهود استرداد األموال 
)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf( 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك   ▪  
جترمي اإلثراء غري املشروع ملكافحة الفساد  - الدويل) دراسة: االرتشاء 

)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/9781464800863.pdf( 

ة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك الدويل) مبادر  ▪  
التدابري الوقائية لقطاع املصارف  - دراسة: االشخاص املكشوفون سياسيا 

)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Politically%20Exposed%20Persons_0.pdf( 

سترداد األموال املسروقة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك الدويل) مبادرة ا  ▪  
املساءلة من خالل الكشف عن الدخل واإليرادات  - دراسة: الوظيفة العامة واملصاحل اخلاصة 

)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Public%20Office%20Private%20Interests.pdf( 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك   ▪  
حتليل مشترك مكتب األمم املتحدة  - الدويل) دراسة: حتديد وقياس حجم عائدات الرشوة 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة.  - املعين باملخدِّرات واجلرمية 
)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Quantification.pdf( 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك   ▪  
كيف يستخدم الفاسد اهلياكل القانونية إلخفاء األصول -الدويل) دراسة: حمّركو الّدمى 

املسروقة، وما جيب عمله حيال ذلك. 
)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/puppetmastersv1.pdf( 
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واجلرمية/البنك  مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  ▪  
احلقائق الثابتة بشأن استرداد األموال املنهوبة: قليلة وبعيدة املنال. الدويل) دراسة: 

https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/few_and_far_the_hard_facts_on_stolen_asset_reco

very.pdf( 

واجلرمية/البنك  مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  ▪  
تتّبع التزامات مكافحة الفساد واسترداد األصول: تقرير مرحلي وتوصيات الدويل) دراسة: 

  عمل.لل
)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Anti-corruption-and-Asset-Recovery-

commitments-%28Accra%29.pdf( 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك الدويل)   ▪  
ئق الرئيسية وتوصيات للعمل. دراسة: عوائق استرداد األموال: حتليل للعوا

)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Barriers%20to%20Asset%20Recovery.pdf( 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/ البنك   ▪  
لممارسني. الدويل) دراسة: دليل السترداد األصول املنهوبة: مرشد ل

)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Asset%20Recovery%20Handbook.pdf( 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك   ▪  
الدويل) دراسة: توجُّه حنو منظومة عاملية السترداد األصول. 

)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/GlobalArchitectureFinalwithCover.pdf( 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك   ▪  
االعتبارات السياسية.  - الدويل) دراسة: استعادة األصول املنهوبة: إدارة األصول املستردَّة 

)https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/ManagementReturnedAssets.pdf( 

مبادرة استرداد األصول املنهوبة (مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية/البنك الدويل) دراسة:   ▪  
كم إدانة. استعادة األصول املنهوبة: دليل املمارسات اجليدة اخلاصة مبصادرة األصول غري املستندة حل

https://star.worldbank.org/star/sites/star/files/Non%20Conviction%20Based%20Asset%20Forfeiture

pdf 

    
 ىل تقدمي أمثلة حول أنواعإاملرجعية هتدف  الذايت التقييم املربعات اإلرشادية املُدرجة يف قائمة نَّىل أإ يرجى املالحظة

ا تقدمي ظة أنه ليس إلزامياملربعات اإلرشادية موجودة على سبيل الداللة فقط. ويرجى مالح نَّلذا، فإ املعلومات املطلوبة.
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أي معلومات ذكرت يف املربعات اإلرشادية، كما أنّ بلدكم ليس حباجة اىل تنفيذ كل التدابري املذكورة يف التعليمات 
  من االتفاقية.ذ األحكام املعنية لكي يكون قد نفَّ

    
      اضيعيةاجملاالت املو

      )١٣-٥التدابري الوقائية (املواد   -ألف  
  : سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية٥املادة 
  ١، الفقرة ٥املادة 
للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة  وفقاًتقوم كل دولة طرف،   ‐ ١

  جتسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية واملساءلة.الفساد، تعزز مشاركة اجملتمع و
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات الـيت قـد اختـذهتا دولـتكم (أو ختطـط الختاذهـا) لتنفيـذ هـذا احلكـم            -٢
  رد يف االتفاقية.الوا

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
أي سياسات (استراتيجية أو خطة أو سياسات أخرى) تتعلق مبكافحة الفساد قد مت وضعها   ▪  

  من ِقَبل الدولة الطرف.
، املؤسسات املسؤولة ا يف ذلك، امليزانية املَُخصَّصةوضع آليات لتنفيذ السياسات (مب  ▪  

  نة، ... إخل).املعيَّ
آليات تنسيق السياسات اليت طُّبقت (مبا يف ذلك، إنشاء هياكل للتنسيق أو برتوكوالت أو   ▪  

  إجراءات).
َشْرح كيف مت تعزيز مشاركة اجملتمع، مبا يف ذلك، ما إذا مت التشاور مع اجلهات صاحبة   ▪  

  املصلحة ومشاركتها يف وضع السياسات وتنفيذها وتنسيقها ورصدها.
 العامة للشؤون السليمة وصف كيف تعكس السياسات مبادئ سيادة القانون، واإلدارة  ▪  

 زاهة، والشفافية، واملساءلة. واملمتلكات العامة، والن

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ات، ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، ودراس مالحظة إرشادية:
وإحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم 

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:

وثائق سياسات مكافحة الفساد (استراتيجية أو خطة عمل أو السياسات األخرى)   ▪  
   حتتوي على سياسات مكافحة الفساد.أو غريها من الوثائق اليت

  إلجراءات.ا اللوائح احلكومية، املراسيم .... إخل، إنشاء هياكل للتنسيق و/أو  ▪  
  أمثلة على تشغيل آليات التنسيق بني املؤسسات.  ▪  
تقارير مرحلية بشأن تنفيذ االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد وخطط العمل،   ▪  

  و/أو السياسات. 
  ر التقارير السنوية أو العامة اخلاصة بتحليل سياسات حماربة الفساد.سائ  ▪  
  تقارير تقييم فعالية التدابري املتَّخذة ملنع الفساد والكشف عنه.  ▪  
  الدراسات املعنية بالفساد أو مقاييسه.  ▪  
  الدراسات االستقصائية للتصور العام بشأن مدى انتشار الفساد يف قطاعات متعدِّدة.  ▪  
 دير املخاطر يف اجملاالت أو القطاعات املعرَّضة للفساد بشكل خاص.تق  ▪  

 اإلجابة:
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  ٢، الفقرة ٥املادة 
  طرف إىل إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.دولة تسعى كل   ‐٢
  ذا احلكم؟هل امتثلت دولتكم هل  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات الـيت قـد اختـذهتا دولـتكم (أو ختطـط الختاذهـا) لتنفيـذ هـذا احلكـم            -٢

  الوارد يف االتفاقية.
لعلكم تودون الرجوع إىل أي معلومات مذكورة ذات صلة وواردة يف  مالحظة إرشادية:

  الثاين يف تقرير التقييم الذايت احلايل.املواد األخرى من الفصل 
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:

املمارسات واألدوات اليت هتدف إىل منع الفساد، مع اإلشارة إىل الطرق املتبعة لقياس   ▪  
فعالية هذه املمارسات واألدوات. وميكن أن تشتمل األمثلة على: برامج تدريبية وتعلمية، 

  زاهة، ودراسات تشخيصية، وتقييم املخاطر للمؤسسات. وبرامج توعية، ورصد الن
  تقييم اإلطار القانوين واملؤسسي القائم ملنع أعمال الفساد واملعاقبة عليها.  ▪  
 تقارير خط األساس يف بداية فترة االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد، وخطط  ▪  

 العمل، و/أو السياسات وعند هنايتها.

 اإلجابة:

 

    
  جى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابريير  -٣

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات،  مالحظة إرشادية:
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم 

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  دَّدة املطلوبة ما يلي:قد تتضمن املعلومات احمل

تقارير بشأن تنفيذ االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد وخطط العمل، و/أو   ▪  
  السياسات.
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  استطالعات بشأن فعالية املمارسات اليت هتدف إىل منع الفساد.  ▪  
تقارير الرصد والتقييم، فضالً عن تقارير مراجعة احلسابات ومناقشة فعالية األساليب   ▪  

 خدمة ملنع الفساد.املست

 اإلجابة:

 

    
  ٣، الفقرة ٥املادة 
كفايتـها   دوري للصكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصلة، بغيـة تقريـر مـدى    تقييمإجراء  طرف إىل دولة تسعى كل  ‐٣
  ومكافحته. الفساد ملنع
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات الـيت قـد اختـذهتا دولـتكم (أو ختطـط الختاذهـا) لتنفيـذ هـذا احلكـم            -٢

  الوارد يف االتفاقية.
   :مالحظة إرشادية

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:
وصف السياسات واملمارسات الداخلية، أو متطلبات إجراء تقييم دوري للصكوك   ▪  

  القانونية والتدابري اإلدارية، وذلك للوقوف على مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته.
إلدارية وصف اجلهات أو املؤسسات املسؤولة عن تقييم الصكوك القانونية والتدابري ا  ▪  

  ذات الصلة، وذلك للوقوف على مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته.
وصف عملية التقييم الدوري للصكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصلة، وذلك   ▪  

  للوقوف على مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته.
 وصف املتطلبات املتعلقة بتكرار هذه التقييمات.  ▪  

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ميكن أن تشتمل هذه األمثلـة: علـى اجتـهادات احملـاكم، تقـارير، دراسـات،        مالحظة إرشادية:
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  علومات بشكلٍ خاص ما يلي:قد تتضمن امل

التشريع األويل أو الثانوي، أو اإلجراءات اإلدارية اليت تنص على إنشاء هياكل   ▪  
  وإجراءات والتزامات يف عملية التقييم.

  تقارير تقييم الصكوك القانونية والتدابري اإلدارية ذات الصلة.  ▪  
  ة هلذه التقارير.التقارير املقدمة إىل الربملان وسجالت اجللسات العلني  ▪  
  تقارير مراجعة احلسابات ذات الصلة.  ▪  
  تقارير تقييم مشاركة اجملتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص.   ▪  
  تقارير األداء ذات الصلة واملعنية بتدابري حمددة متعلقة بامليزانية.  ▪  
و التدابري املتخذة ملنع حتليل املنشورات الداخلية واخلارجية ألثر التشريع اجلديد أ  ▪  

  الفساد.
 التقارير التشريعية بشأن كَفَاَءة قوانني مكافحة الفساد، وكذلك اإلجراءات اإلدارية.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  ٤، الفقرة ٥املادة 
للمبــادئ  ووفقــاًتتعــاون الــدول األطــراف فيمــا بينــها ومــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة، حســب االقتضــاء      ‐٤

األساسية لنظامها القانوين، على تعزيز وتطـوير التـدابري املشـار إليهـا يف هـذه املـادة. وجيـوز أن يشـمل ذلـك التعـاون املشـاركة يف            
  الربامج واملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد.
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  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

بري/اخلطوات الـيت قـد اختـذهتا دولـتكم (أو ختطـط الختاذهـا) لتنفيـذ هـذا احلكـم          يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدا  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

ميكــن االســتفادة يف هــذه اإلجابــة مــن املعلومــات املقدَّمــة خبصــوص املــواد    مالحظــة إرشــادية:
  األخرى يف الفصل الثاين.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:
نظمات الدولية واإلقليمية، واملبادرات، و/أو الشبكات معلومات بشأن العضوية يف امل  ▪  

  اليت تتصدى ملكافحة الفساد.
  معلومات بشأن املشاركة يف الربامج أو املشاريع الدولية اليت تتناول مكافحة الفساد.  ▪  
  وصف التعاون اإلقليمي و/أو الربامج اإلقليمية املعنية مبكافحة الفساد.  ▪  
  طر اإلقليمية بشأن سياسات مكافحة الفساد.وصف التعاون ِضْمن األ  ▪  
ُمَتاَبَعة التوصيات املشتركة الصادرة عن االجتماعات، واملنظمات الدولية أو   ▪  

 اإلقليمية، واملبادرات و/أو الشبكات اليت تتصدى للفساد.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ادة يف هــذه اإلجابــة مــن املعلومــات املقدَّمــة خبصــوص املــواد   ميكــن االســتف مالحظــة إرشــادية:
األخـــرى يف الفصـــل الثـــاين. وميكـــن أن تشـــمل هـــذه األمثلـــة: اجتـــهادات احملـــاكم، تقـــارير،  
ــدابري الـــيت      ــلة، والـــيت توضـــح التـ ــرى ذات الصـ ــات أخـ ــائيات أو أي معلومـ ــات، إحصـ دراسـ

  ل.اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعا
  قد تتضمن املعلومات بشكلٍ خاص ما يلي:

مذكرات تفاهم دولية أو إقليمية، وكذلك اتفاقيات تعاون هبدف منع الفساد، أو   ▪  
  األحكام ذات الصلة يف هذه الوثائق.
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التقارير املنشورة بشأن أحداث دولية أو إقليمية، و/أو احللقات النقاشية اليت نظمتها   ▪  
  .بلدك أو كانت حاضرة فيها

  القرارات الدولية أو اإلقليمية، و/أو اإلعالنات اليت شاركت بلدك فيها.  ▪  
تقارير بشأن نتائج األحداث اإلقليمية أو الدولية بني املؤسسات املعنية بسياسات   ▪  

  مكافحة الفساد.
 املخرجات اليت مت إجنازها مع الشركاء أو اخلرباء الدوليني.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  الوقائية الفساد مكافحة أو هيئات : هيئة٦املادة 
  ١، الفقرة ٦املادة 
 للمبادئ األساسية لنظامها القـانوين، وجـود هيئـة أو هيئـات، حسـب االقتضـاء، تتـوىل منـع         طرف، وفقا دولة تكفل كل  ‐١

 الفساد، بوسائل مثل:

  .االتفاقية، واإلشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقها، عند االقتضاء من هذه ٥تنفيذ السياسات املشار إليها يف املادة   (أ)
  وتعميمها. الفساد ف املتعلقة مبنعزيادة املعار  (ب)
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
م يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات الـيت قـد اختـذهتا دولـتكم (أو ختطـط الختاذهـا) لتنفيـذ هـذا احلكـ           -٢

  الوارد يف االتفاقية.
    مالحظة إرشادية:

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:
وصف اهليئة األساسية أو اهليئات (على سبيل املثال: هيئة، جلنة، منظمة، إدارة،   ▪  

مجعية وطنية أو أمانة عامة) اليت تضطلع مبنع الفساد، و(إن وجد) اإلشراف على 
  تنسيق وتنفيذ تلك السياسات.
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يكل والنهج املؤسسي للرقابة على تنفيذ استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد وصف اهل  ▪  
  وتقييمها، وكذلك خطة عمل، و/أو سياسات مكافحة الفساد.

وصف جهات الوصول أو الوحدات داخل الوزارات واإلدارات احلكومية املسؤولة   ▪  
  عن تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الرامية إىل منعه.

أو اهلياكل اليت تتعامل بفعالية مع التظلمات والشكاوى املقدمة من وصف اهليكل   ▪  
املواطنني، مثل: جلنة مكافحة الفساد، ومكتب األخالقيات، ومكتب املراجع العام، 

  ومكتب أمني املظامل، ومكتب املشتريات املركزية، وما إىل ذلك.
دة و/أو نشر املعرفة وصف اهليئة أو اهليئات اليت تضطلع مبنع الفساد من خالل زيا  ▪  

املتعلقة مبكافحة الفساد، مبا يف ذلك من خالل إجراء األحباث. وميكن أن تشتمل 
هذه املعرفة على موضوع أو أكثر من املوضوعات اليت تناوهلا الفصل الثاين، مثالً: 
إصالح اخلدمة املدنية، وضع وتنسيق سياسة مكافحة الفساد، مدونة قواعد سلوك 

ميني، خماطر الفساد يف املشتريات العمومية، إدارة األموال العمومية، للموظفني العمو
تدابري مكافحة غسل األموال، إصالحات اإلدارة العامة، زيادة الشفافية احلكومية 

 وإشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

أن تشمل هـذه األمثلـة: علـى اجتـهادات احملـاكم، تقـارير، دراسـات،         ميكن مالحظة إرشادية:
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي:

  ِقَبل اهليئة أو اهليئات اليت تضطلع مبنع الفساد.التقارير اليت مت إعدادها من   ▪  
التقارير الداخلية أو اخلارجية األخرى، أو املنشورات بشأن فعالية وقدرة اهليئة أو   ▪  

  اهليئات اليت تضطلع مبنع الفساد.
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  استطالعات حول مدى معرفة الناس مبكافحة الفساد.  ▪  
  تصال اليت مت تنفيذها.محالت توعية عامة أو اإلجراءات املتعلقة باال  ▪  
 األساليب املستخدمة لزيادة ونشر املَْعرِفَة املتعلقة مبنع الفساد.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  ٢، الفقرة ٦املادة 
مـن هـذه    ١نح اهليئة أو اهليئات املشـار إليهـا يف الفقـرة    للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، مب وفقاًطرف، دولة تقوم كل   ‐٢

مسـوغ   املادة ما يلزم من االستقاللية، لتمكني تلك اهليئة أو اهليئات من االضطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى عن أي تـأثري ال 
ء املوظفــون مــن تــدريب لــه. وينبغــي تــوفري مــا يلــزم مــن مــوارد ماديــة ومــوظفني متخصصــني، وكــذلك مــا قــد حيتــاج إليــه هــؤال  

  لالضطالع بوظائفهم.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات الـيت قـد اختـذهتا دولـتكم (أو ختطـط الختاذهـا) لتنفيـذ هـذا احلكـم            -٢

  الوارد يف االتفاقية.
    مالحظة إرشادية:

  ملطلوبة:قد تتضمن املعلومات ا
وصف اإلطار القانوين الذي ينص على االستقالل واإلدارة الذاتية للهيئة أو اهليئات   ▪  

  اليت تتوىل منع الفساد.
وصف والية اهليئة أو اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفساد، وإىل أي مدى تتضمن هذه   ▪  

  الوالية الوقاية والتعليم.
أو اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفساد، هبدف متكني هذه الضمانات القانونية الستقالل اهليئة   ▪  

  اهليئات من أداء مهام وظائفها بفعالية، ومحايتها من أي تأثري غري مشروع.
إجراءات تعيني رئيس أو رؤساء اهليئة أو اهليئات اليت تتوىل مكافحة الفساد، عالوة   ▪  

  صصني.على اإلجراءات املعنية بَتْعيني واختيار املوظفني املتخ
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اإلجراءات املتخذة لضمان ختصيص املوارد املادية الالزمة للهيئة أو اهليئات اليت تتوىل   ▪  
  مكافحة الفساد، مبا يف ذلك امليزانيات السنوية والنفقات.

وصف متطلبات التدريب اإللزامي واالختياري ملوظفي اهليئة أو اهليئات اليت تتوىل   ▪  
 اهليئات من أداء مهامها. مكافحة الفساد، وذلك لتمكني هذه

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      

  احلكم على حنو فّعال. باختاذها لتنفيذ هذا
  قد تتضمن املعلومات بشكلٍ خاص ما يلي:

التقارير اليت مت إعدادها من ِقَبل اهليئة أو اهليئات اليت تضطلع مبنع الفساد، مبا يف ذلك   ▪  
  مشروع امليزانية وتقارير النفقات.

اليت تتوىل  تقييمات حتليلية للموارد البشرية واملادية اليت حتتاجها اهليئة أو اهليئات  ▪  
  مكافحة الفساد، مبا يف ذلك عدد املوظفني العاملني يف أنشطة مكافحة الفساد.

الدراسات والتحليالت وتقارير التقييم بشأن مدى كفاءة وأداء اهليئة أو اهليئات اليت   ▪  
  تتوىل مكافحة الفساد.

 تتوىل مكافحة الفساد.التقارير الربملانية بشأن مدى فاعلية وأداء اهليئة أو اهليئات اليت   ▪  

 اإلجابة:
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  ٣، الفقرة ٦املادة 
تقوم كل دولة طرف بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان السلطة أو السـلطات الـيت ميكـن أن تسـاعد الـدول        ‐٣

  األطراف األخرى على وضع وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الفساد.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم جزئيا/الم/نع  
  تقدمي املرجع املناسب. اًه؟ إذا كان األمر كذلك، يرجى أيضهل قدمت دولتكم املعلومات على النحو املنصوص عليه أعال  - ٢

ســيكون األمــني العــام لألمــم املتحــدة ممتنــا إذا قامــت احلكومــات بإرســال    مالحظــة إرشــادية:
األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       املعلومات املذكورة أعاله إىل: أمني مـؤمتر الـدول  

الفساد، فرع الفسـاد واجلرميـة االقتصـادية، مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،          
  فيينا، النمسا ١٤٠٠، ٥٠٠مركز فيينا الدويل، صندوق بريد رقم 

)United Nations Convention against Corruption, Corruption and Economic Crime 

Branch, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna International Centre, P.O. 

Box 500, 1400 Vienna, Austria) ((uncac.cop@unodc.org. 

 اإلجابة:

 

    
  : القطاع اخلاص٧املادة 
  ١، الفقرة ٧املادة 
ئ األساسية لنظامها القانوين، إىل اعتماد وترسيخ وتـدعيم نظـم   للمباد ووفقاًتسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر   ‐١

لتوظيف املستخدمني املدنيني، وغريهم من املوظفني العموميني غـري املنتخـبني عنـد االقتضـاء، واسـتخدامهم واسـتبقائهم وترقيتـهم        
 وإحالتهم على التقاعد تتسم بأهنا:

 ملوضوعية، مثل اجلدارة واإلنصاف واألهلية.تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية واملعايري ا  (أ)  

تشتمل على إجراءات مناسبة الختيار وتدريب أفراد لتـويل املناصـب العموميـة الـيت تعتـرب عرضـة للفسـاد بصـفة           (ب)  
 خاصة وضمان تناوهبم على املناصب عند االقتضاء.

ى النمـو االقتصـادي للدولـة    تشجع علـى تقـدمي أجـور كافيـة ووضـع جـداول أجـور منصـفة، مـع مراعـاة مسـتو             (ج)  
 الطرف املعنية.
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ف تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني أولئك املوظفني من الوفاء مبتطلبات األداء الصحيح واملشرِّ  (د)  
والســليم للوظــائف العموميــة، وتــوفر هلــم التــدريب املتخصــص واملناســب مــن أجــل إذكــاء وعــيهم مبخــاطر الفســاد املالزمــة ألداء 

  ظائفهم. وجيوز أن تشري هذه الربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجملاالت اليت تنطبق عليها.و
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم جزئيا/النعم/  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات الـيت قـد اختـذهتا دولـتكم (أو ختطـط الختاذهـا) لتنفيـذ هـذا احلكـم            -٢

  يف االتفاقية. الوارد
  (أ)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:١فيما يتعلق بالفقرة الفرعيةمالحظة إرشادية:

اإلطار القانوين لتعيني وتشغيل املستخدمني املدنيني واستبقائهم وترقيتهم، وغريهم   ▪  
من املوظفني العموميني غري املنتخبني عند االقتضاء، مبا يف ذلك أي اختبارات عامة 

اليت ميكن أن تدار كجزء من عملية التعيني، وأي معايري حمددة سارية هتدف إىل و
  تقييم جدارهتم وإنصافهم وأهليتهم، فضالً عن نزاهتهم.

وصف اإلجراءات املعينة بشأن تشغيل وتعيني كبار املديرين إذا كانت ختتلف هذه   ▪  
  اإلجراءات عن تعيني غريهم من املستخدمني املدنيني.

الطرق املستخدمة لضمان تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية واملوضوعية ملعايري وصف   ▪  
  إدارة املوارد البشرية.

وصف أي ضمانات هتدف إىل كفالة الشفافية واإلنصاف يف عملية التعيني (مثل:   ▪  
اإلجراءات وأساليب نشر وتوزيع إعالنات الوظائف الشاغرة، والتوثيق، أو تسجيل 

املرشحني املتقدمني، وإدارة االختبارات اخلطيَّة، واستخدام جلان  املقابالت وتقييم
  فاحصة للمقابالت).

وصف اآلليات املتبعة لتقدمي شكوى أو طعن يف قرار املوارد البشرية، مبا يف ذلك   ▪  
  عملية التعيني أو قرار التعيني.

  (ب)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 
ماهية اإلجراءات اليت قد استخدمت يف حتديد املناصب العامة اليت تعترب عرضة   ▪  

  للفساد بصفة خاصة.
وصف شروط وإجراءات التوظيف املعنية باختيار األفراد لشغل فئات حمددة من   ▪  

الوظائف اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة، مبا يف ذلك، إمكانية الكشف املبكر 
  للمصاحل.عن التضارب احملتمل 
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  قواعد وإجراءات َتَناُوب هذه الفئات من املستخدمني املدنيني.  ▪  
شروط التدريب واملناهج التعلمية لألفراد الذين يشغلون مناصب عامة تعترب عرضة   ▪  

  للفساد بصفة خاصة.

  (ج)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 
اول األجور (األجر األساسي، البدالت، مكافآت األداء ... السلطة اليت تقوم بوضع جد  ▪  

  إخل). املُطَبَّقة على املوظفني العموميني، وبيان كيفية حتديد هذه اجلداول.
  املعيار الذي حيكم زيادة األجر أو تعديله، أو جزء من أجور املستخدمني املدنيني.  ▪  
االعتبار مستوى التنمية  وصف كيف تأخذ هذه األجور وجداول حتديد األجور يف  ▪  

  االقتصادية للدولة الطرف.
  وصف آلية إدارة نظام األجور للموظفني العموميني.  ▪  

  (د)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 
املؤسسات أو األنظمة املعنية بتعليم وتدريب املوظفني العموميني على املسائل املتعلقة   ▪  

والفساد، وعلى نطاق واسع، ما يتعلق مبهام وظائفهم واملهارات الالزمة بالرتاهة 
  باعتباره موظفاً عموميا.

وصف كيفية اقتران الرتاهة مبنع الفساد يف الربنامج التدرييب للمستخدمني املدنيني،   ▪  
  وعند االقتضاء، لغريهم من املوظفني العموميني غري املنتخبني.

واملناهج التعليمية األولية واجلارية للمستخدمني املدنيني ، وصف متطلبات التدريب   ▪  
  فضالً عن كل ما يتعلق مبدونات أو معايري السلوك املعمول هبا.

وصف املعايري واإلجراءات املستخدمة لتقييم األداء، عالوة على العواقب املترتبة على   ▪  
 اإلخفاق يف األداء.

 اإلجابة:
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  لى تنفيذ تلك التدابرييرجى تقدمي أمثلة ع  -٣
ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه

إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

  ضمن املعلومات املطلوبة:(أ)، قد تت ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 
تتعلّق  - أُدخلت من الناحية العلمية  - أمثلة على جناح تدابري (ممارسات إدارية)   ▪  

  بإدارة وتعيني املستخدمني املدنيني وغريهم من املوظفني العموميني غري املنتخبني.
تعلق أمثلة على جناح فرد أو جمموعة أفراد يف استخدام إجراءات الطعن بقرار صادر ي  ▪  

   بوضعهم الوظيفي، أو يتعلق بشروط أو قرارات التعيني.

  (ب)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 
التقارير أو الدراسات اليت مت إعدادها بشأن وجود وتأثري الربنامج التدرييب املتخصص   ▪  

  د بصفة خاصة.للموظفني العموميني الذين يشغلون مناصب تعترب عرضة للفسا
تقارير تقييم مناصب املستخدمني املدنيني أو القطاعات العمومية اليت تعترب عرضة   ▪  

  للفساد بصفة خاصة.
  دراسات  حالة ي تربهن فعالية التدابري املتخذة بشأن هذه املناصب أو القطاعات.  ▪  
معرضة  اإلحصاءات املتعلقة بتناوب املناصب الوظيفية اليت مت حتديدها كمناصب  ▪  

  للفساد بصفة خاصة. 
  (ج)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 

الدراسات الداخلية أو اخلارجية اليت أُجريت لتقييم مدى كفاية األجور للموظفني   ▪  
  العموميني.

  أمثلة عما إذا مت تصحيح وتطبيق نظام األجور أو جداول األجور.  ▪  
  األجور وآلية زيادهتا تلقائيا. منشورات جداول  ▪  

  (د)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ١فيما يتعلق بالفقرة الفرعية 
اإلحصائيات املتعلقة بعدد املوظفني العموميني الذين شاركوا يف الدورة التدريبية   ▪  

  الرامية إىل بناء املهارات العامة و/أو التدريب على الرتاهة ومكافحة الفساد. 
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دراسات الداخلية أو اخلارجية اليت تربهن أثر التدريب على مكافحة الفساد يف ال  ▪  
القطاع العام، على سبيل املثال، فيما يتعلق باستعداد موظفي القطاع العام لإلبالغ 

  عن أعمال الفساد، والتماس اإلرشادات بشأن املسائل األخالقية ذات الصلة.
ظفني العموميني ملدونات أو معايري السلوك اإلحصائيات املتعلقة بانتهاكات املو  ▪  

  املعمول هبا، كما واإلحصائيات املتعلقة بإخفاقهم يف أداء مهام وظائفهم.
اإلحصائيات املتعلقة بعدد الدورات التدريبية املعنيَّة بالرتاهة ومكافحة الفساد اليت يتم   ▪  

  عقدها كل سنة.
دمة يف تقييم الربامج التدريبية مناهج التدريب واألساليب أو األدوات املستخ  ▪  

 وحتسينها.

 اإلجابة:

 

  
  )٢)، الفقرة (٧املادة (
للمبـادئ   ووفقـاً يف اعتماد تدابري تشريعية وادارية مناسبة، مبا يتوافق مع أهداف هذه االتفاقيـة   أيضاًتنظر كل دولة طرف   ‐٢

 العمومية وانتخاب شاغليها.األساسية لقانوهنا الداخلي، لوضع معايري تتعلق بالترشيح للمناصب 

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات الـيت قـد اختـذهتا دولـتكم (أو ختطـط الختاذهـا) لتنفيـذ هـذا احلكـم            -٢
  .الوارد يف االتفاقية

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
د األدىن من املتطلبات (مثل السن، مستوى التعليم، اخللفية املهنية، اجلنسية، احل  ▪  

  زاهة) لتقدم املرشح النتخابات املناصب العمومية. والن
معايري عدم أهلية شخص للترشح النتخابات املناصب العمومية، مثالً: إدانة جنائية   ▪  

  سابقة أو ارتكاب جرمية أخرى. 
  املرشحني النتخابات املناصب العمومية:الشروط املطلوبة من   ▪  
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إثبات عدم وجود تضارب حمتمل يف املصاحل مع املنصب املطلوب شغله، أو   ‘١‘    
الكشف عن بعض املعلومات بشأن املصاحل ذات الصلة باعتبارها أحد شروط 

  ترشيحهم.
  إقرار الذمة املالية قبل شغل املنصب الوظيفي أو عند ذلك.  ‘٢‘    
  المتثال لاللتزامات الضريبية يف املاضي واحلاضر.إثبات ا  ‘٣‘    
وصف العقوبات، مبا يف ذلك فقدان أهلية الترشُّح املترتبة على تقدمي معلومات كاذبة   ▪  

أو غري كاملة يف أي من متطلبات الكشف املشار إليها أعاله، أو على السلوك الذي 
ن يفقده أهلية الترشُّح ينتهجه املرشح خالل احلملة االنتخابية والذي من شأنه أ

  لالنتخابات.
وصف جهات الوصل أو الوحدات داخل السلطة التنفيذية والتشريعية املسؤولة عن   ▪  

وضع معايري بشأن السلوك األخالقي، وإعطاء التوجيهات ألعضاء الربملان والوزراء 
  ... وما إىل ذلك من السلوك األخالقي وخماطر الفساد.

أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم، ولكن من دون اعتمادها، يرجى يف حال نظرت دولتكم يف 
 إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت اعتبار هذه التدابري.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ــادية: ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه
أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      احصائيات أو 

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  قد تتضمن املعلومات بشكلٍ خاص ما يلي:

أمثلة عن عمليات الكشف اليت قام هبا مرشحون لشغل مناصب عامة إلثبات   ▪  
شح لعدم استيفاء أحد أو أكثر من أهليتهم، مبا يف ذلك، أمثلة على عدم قبول التر

الشروط املعمول هبا. وكذلك اإلحصائيات املتعلقة باإلجراءات التأديبية/اجلنائية اليت 
اختذت حبّق موظفني عموميني أو مرشحني لشغل وظيفة عامة من الذين متت 
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، معاقبتهم لتقدمي معلومات كاذبة أو غري دقيقة يف عمليات اإلقرار املطلوبة لترشُّحهم
  مبا يف ذلك أي عقوبات متّ فرضها.

  إحصائيات بشأن االمتثال إىل متطلبات إقرار الذمة املالية.  ▪  
أمثلة على حالة قبول مبدئي للترشح، ومن مث اّتضاح عدم األهلية بناًء على معلومات   ▪  

ل إضافية أو حالة إلغاء االنتخاب اْسِتَناداً إىل َتَرشُّح باطل أو تصرف معيَّن من ِقَب
  املرشح أثناء احلملة االنتخابية.

تقارير أو معلومات أخرى بشأن عملية النظر يف اعتماد أي تدبري لتنفيذ احلكم الذي   ▪  
 مت استعراضه.

 اإلجابة:

 

    
  ٣، الفقرة ٧املادة 
 ووفقــاًاالتفاقيـة   يف اختـاذ التــدابري التشـريعية واإلداريــة املناسـبة، مبــا يتسـق مــع أهـداف هــذه      أيضــاًتنظـر كـل دولــة طـرف      ‐٣

ــة ويف متويــل        ــز الشــفافية يف متويــل الترشــيحات النتخــاب شــاغلي املناصــب العمومي ــداخلي، لتعزي ــادئ األساســية لقانوهنــا ال للمب
  األحزاب السياسية، حيثما انطبق احلال.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

/اخلطوات اليت قد اختـذهتا دولـتكم (أو ختطـط الختاذهـا) لتنفيـذ هـذا احلكـم        وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري يرجى  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: :مالحظة إرشادية
  التعريف القانوين ملا يشكل تربعاً أو مسامهة حلزب سياسي.  ▪  
تخاب شاغلي القوانني والقواعد واللوائح املعمول هبا يف متويل الترشيحات الن  ▪  

  املناصب العمومية.
العقوبات املترتبة على انتهاك أي قوانني أو قواعد أو لوائح ذات الصلة تسري على   ▪  

  مرشحني سياسيني أو أحزاب سياسية. 
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  القوانني والقواعد واللوائح املعنية بتمويل األحزاب السياسية.   ▪  
متويل الترشيحات النتخاب وصف أي متطلبات حمددة هتدف إىل تعزيز الشفافية يف   ▪  

  شاغلي املناصب العمومية ويف متويل األحزاب السياسية، مثل:
  متطلبات ملنع تضارب املصاحل يف التربعات السياسية.  ‘١‘    
  الكشف عن التربعات واجلهات املاحنة، سواء كانت خاصة أو عامة.  ‘٢‘    
ب منفصل لتمويل التزام املرشحني واألحزاب السياسية باإلبقاء على حسا  ‘٣‘    

  احلمالت االنتخابية، مبا يف ذلك تلَقي اهلبات وخمصصات النفقات.
شفافية التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة األجنبية أو الكيانات القانونية، مبا   ‘٤‘    

  يف ذلك تلك اليت متلكها الدولة كليا أو جزئيا.
اسية بشأن سندات التربعات تقارير مالية دورية للمرشحني واألحزاب السي  ‘٥‘    

  والنفقات، مبا يف ذلك قبل االنتخابات وبعدها. 
شروط التسجيل للمعلومات ذات الصلة بالتربعات والنفقات، مبا يف ذلك   ‘٦‘    

حتديد هوية اجلهات املاحنة من األفراد واملؤسسات، والسيما مجاعات املصاحل 
  ومجاعات الدعوة.

دوق ومسؤولياهتم جتاه املرشحني السياسيني والية مديري وأمناء الصن  ‘٧‘    
  واألحزاب السياسية، فيما يتعلق بالشفافية.

وصف اآلليات املعمول هبا للرقابة بشكل مستقل على متويل املرشحني   ‘٨‘    
  السياسيني واألحزاب السياسية.

يف حال نظـرت دولـتكم يف أي تـدابري لتنفيـذ هـذا احلكـم، ولكـن مـن دون اعتمادهـا، يرجـى           
 عطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت اعتبار هذه التدابري.إ

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
ميكن أن تشمل هـذه األمثلـة: علـى اجتـهادات احملـاكم، تقـارير، دراسـات،         :مالحظة إرشادية

اضـطلعت دولـتكم    إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت   
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:
إقرارات الذمة املالية للمرشحني للمناصب العمومية، وكذلك لألحزاب السياسية،   ▪  

 والكيانات األخرى ذات الصلة، وما إذا كانت مثل هذه املعلومات متاحة للجمهور.
  عة احلسابات.تقارير مراج  ▪  
حاالت و/أو دراسات تنطوي على انتهاكات ألحكام التمويل السياسي بشأن الشفافية،   ▪  

  مبا يف ذلك أي عقوبات مت فرضها أو أية مالحقات جنائية نتجت عن ذلك.
التقارير العامة للمؤسسات احلكومية اليت تتوىل تقدمي التمويل العام إىل املرشحني   ▪  

 واألحزاب.

 اإلجابة:

 

    
  ٤، الفقرة ٧املادة 
للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا الـداخلي، إىل اعتمـاد وترسـيخ وتـدعيم نظـم تعـزز الشـفافية            وفقاًتسعى كل دولة طرف،   ‐٤

  ومتنع تضارب املصاحل.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
د اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت ق  -٢

  الوارد يف االتفاقية.
ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         :مالحظة إرشادية

مـن   ١٣، و١٠، وكـذلك املادتـان   ٨) مـن املـادة   ٥) و(٢الصلة املنصوص عليها يف الفقـرتني ( 
  تحدة ملكافحة الفساد.اتفاقية األمم امل
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  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:
  وصف معايري تضارب املصاحل، مع اإلشارة إىل إذا ما كانت هذه املعايري:  ▪  
  معمَّمة على نطاق واسع.  ‘١‘    
  تنظم األنشطة اخلارجية للموظفني العموميني.  ‘٢‘    
من األصول أو شغل حتظر على شاغلي املناصب العمومية حيازة أنواع معيَّنة   ‘٣‘    

مناصب معيَّنة يف مؤسسات قانونية تتعارض مع وظائفهم األساسية، مثل 
  عضوية أحد شاغلي املناصب العامة يف جملس إدارة شركة معيَّنة.

احلد من اإلجراءات الرمسية اليت جيوز أن يتخذها موظف عمومي بسبب وجود   ‘٤‘    
  تضارب يف املصاحل.

و إدارية أو غريها من العقوبات األخرى يف حالة عدم فرض عقوبات جنائية أ  ‘٥‘    
  امتثال املوظفني العموميني للّوائح املتعلقة بتضارب املصاحل املعمول هبا.

وصف اخلدمات التدريبية أو االستشارية املقدمة إىل املوظفني العموميني فيما يتعلق   ▪  
  باللوائح املتعلّقة بتضارب املصاحل.

  عن املصاحل ووصول اجلمهور ملثل هذه اإلعالنات.وصف نظام اإلعالن   ▪  
وصف وصول اجلمهور إىل املعلومات بشأن اإلجراءات احلكومية اليت تتضمن   ▪  

تضارباً يف املصاحل بنسبة عالية بني مصاحل وأنشطة موظف عمومي ما وبني نوع 
  إجراء حكومي معيَّن.

هبا مسؤولية تعزيز الشفافية  وصف مسؤولية املوظفني املتخصصني أو اهليئات املنوط  ▪  
  ومنع تضارب املصاحل يف احلكومة.

وصف اهليكل املؤسسي وإجراءات اإلشراف على االمتثال لقانون تضارب املصاحل   ▪  
 وتطبيق العقوبات املعنيَّة.

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
ر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات      ميكنكم اإلحالـة يف تقريـ   مالحظة إرشادية:

 ١٣، و١٠، وكــذلك يف املــادتني ٨) مــن املــادة ٥) و(٢الصــلة املنصــوص عليهــا يف الفقــرتني (
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وميكن أن تشـمل هـذه األمثلـة: اجتـهادات احملـاكم،      

ى ذات الصـلة، والـيت توضـح التـدابري الـيت      تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخر
  اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

  قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي:
أمثلة بشأن اكتشاف تضارب يف املصاحل، والتدابري احملددة املتخذة فيما يتعلق   ▪  

  ظفني العموميني املعنيني باألمر.باملو
حصائيات بشأن عدد القضايا اليت مت تناوهلا بشأن االنتهاكات املزعومة للوائح إ  ▪  

  تضارب املصاحل. 
  إحصائيات ودراسات بشأن تدريب املوظفني على معايري تضارب املصاحل.  ▪  
  اإلجراءات اليت حتكم تضارب املصاحل يف اخلدمة العامة، وأمثلة على تنفيذها.  ▪  
ت أو التنحي أو نزع امللكيات أو غريها من اخلطوات إحصائيات بشأن االستقاال  ▪  

  املطلوبة/املتخذة لتجنب تعارض املصاحل. 
 نشر إعالنات املصاحل.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  : مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني  ٨املادة 
  ١، الفقرة ٨املادة 
عزيـز النــزاهة واألمانـة واملسـؤولية بـني      من أجل مكافحة الفسـاد، تعمـل كـل دولـة طـرف، ضـمن مجلـة أمـور، علـى ت           ‐١

  موظفيها العموميني، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
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يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم   -٢
  لوارد يف االتفاقية.ا

ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ٧الصلة املنصوص عليها يف املادة 

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:  
و األساليب األخرى اليت من شأهنا تعزيز القوانني، أو السياسات، أو اللوائح اإلدارية أ  ▪  

  قيم الرتاهة واألمانة واملسؤولية لدى املوظفني العموميني.
وصف أداء املوظفني العموميني لليمني الدستورية أو غريها من أشكال الضمانات   ▪  

د املقّدمة عند َتْولَِّيهم منصباً رمسيا واليت يتناولون فيها القيم املذكورة أعاله (أي عن
  االلتحاق باخلدمة أو بشكل دوري). 

أي حوافز إجيابية ممنوحة للموظفني العموميني لتعزز قيم الرتاهة واألمانة واملسؤولية،   ▪  
  مثل منح مكافآت سنوية للرتاهة.

وصف مسؤولية املوظفني أو اهليئات املتخصصة يف اإلدارة العامة املعنية بتعزيز قيم   ▪  
  ية لدى املوظفني العموميني.الرتاهة واألمانة واملسؤول

الربامج التدريبية للموظفني العموميني فيما يتعلق بتعزيز قيم الرتاهة واألمانة   ▪  
واملسؤولية يف جمال اخلدمة العامة، سواء كان هذا التدريب إلزاميا أو اختياريا أو عرب 

 اإلنترنت أو شخصيا.

 اإلجابة:

 

    
  ذ تلك التدابرييرجى تقدمي أمثلة على تنفي  -٣

ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وميكـن أن تشـمل    ٧الصلة املنصوص عليها يف املادة 

ت أخـرى ذات  هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقـارير، دراسـات، إحصـائيات أو أي معلومـا    
  الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
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  قد تتضمن املعلومات بشكلٍ خاص ما يلي:  
زاهة واألمانة  دراسات داخلية أو خارجية بشأن التدابري اليت مت اختاذها لتعريز قيم الن  ▪  

  واملسؤولية بني املوظفني العموميني.
وأي تقييمات  - إن وجد- إحصائيات بعدد املوظفني العموميني الذين مت تدريبهم   ▪  

 لفعالية هذه التدريبات.

 اإلجابة:

 

    
  ٣و ٢ تني، الفقر٨املادة 
على وجه اخلصـوص، تسـعى كـل دولـة طـرف إىل أن تطبـق، ضـمن نطـاق نظمهـا املؤسسـية والقانونيـة، مـدونات أو               ‐٢

  ف والسليم للوظائف العمومية.داء الصحيح واملشرِّمعايري سلوكية من أجل األ
للمبادئ األساسـية لنظامهـا القـانوين،     ووفقاًألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر   ‐٣

ومنها املدونـة الدوليـة لقواعـد    باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف،  علماًأن حتيط 
  .١٩٩٦كانون األول/ ديسمرب  ١٢املؤرخ  ٥١/٥٩سلوك املوظفني العموميني، الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

و ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أ  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
وصف األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية يف أي قوانني أو   ▪  

  سياسات أو توجيهات إرشادية أو ما شابه ذلك.
وجودة واملعنية باألداء الصحيح للوظائف قائمة باملدونات أو املعايري السلوكية امل  ▪  

  العمومية. ميكنكم توضيح إذا كانت:
  توجد مدونة واحدة أو جمموعة من معايري سلوكية لكافة املوظفني العموميني.  -     
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  هذه املدونة أو املدونات قد مت وضعها لتكون قابلة للتنفيذ أو منوذجية.  -     
للوزارات أو اإلدارات أو مكاتب  توجد مدونات أو معايري سلوكية خمتلفة  -     

  القطاع العام األخرى.
توجد مدونات أو معايري سلوكية حتكم مستويات معينة من املوظفني، مثل   -     

  املديرين/القادة أو مهن معينة.
  توجد مدونات أو معايري سلوكية تبعاً للمهنة.  -     
  يوجد َتَضافُر للمذكور أعاله.  -     
  ات أو املعايري وحتديثها بانتظام. تتم مراجعة هذه املدون  -     
وصف كيف مت إدراج مبادرات املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف   ▪  

ذات الصلة يف مدونات أو معايري السلوك للموظفني العموميني. ميكن أن تتضمن 
  األمثلة ما يلي:

رار اجلمعية العامة املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني (مرفق ق  -     
٥١/٥٩.(  

  ).٥٦/٢٤٤معايري السلوك للخدمة املدنية الدولية (قرار اجلمعية العامة   -     
/نيسان أبريل ١١ميثاق اخلدمة العامة يف أفريقيا (مرفق الرسالة املؤرخة   -     

من املمثل الدائم لناميبيا واملوجَّهة اىل األمني العام لألمم املتحدة:  ٢٠٠١
A/56/63–E/2001/21  

/متوز ٢٨فق الرسالة املؤرخة امليثاق األيبريي األمريكي للخدمة العامة (مر  -     
من البعثة الدائمة لبوليفيا لدى األمم املتحدة واملوجَّهة إىل األمني  ٢٠٠٣ هيولي
  )A/58/193 ،العام

وصف مسؤولية املوظفني أو اهليئات املتخصصة لضمان تطبيق مدونات أو معايري   ▪  
مبا يف ذلك الدورات التدريبية التوجيهية و/أو التدريب املستمر، مراقبة السلوك، 

االمتثال، تقدمي اخلدمات االستشارية بشأن حل املسائل األخالقية، فضالً عن النظر 
  يف االنتهاكات املزعومة ملدونات قواعد السلوك.

لوكية وصف أي مبادرات هتدف إىل رفع مستوى الوعي باملدونات أو املعايري س  ▪  
 لدى املوظفني العموميني، وكذلك لدى عاّمة  الناس ككل.
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 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه
اضـطلعت دولـتكم   إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت    

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي:

  مدونات أو معايري سلوكية و/أو أخالقية.  ▪  
إحصائيات بعدد الربامج التدريبية اليت مت عقدها بشأن املدونات أو املعايري السلوكية،   ▪  

مت تدريبهم وعدد تكرار دورات التدريب واملناهج  وعدد املوظفني العموميني الذين
  املستخدمة يف التدريب.

الدراسات الداخلية أو اخلارجية اليت قد قيَّمت فعالية مدونات أو معايري السلوك   ▪  
 املعمول هبا.

 اإلجابة:

 

    
  ٤، الفقرة ٨املادة 
اخلي، يف إرسـاء تـدابري ونظـم تيسـر قيـام املـوظفني       للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا الـد     وفقـاً ، أيضـاً تنظر كل دولة طـرف    ‐٤

  العموميني بإبالغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إىل مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد  -٢

  الوارد يف االتفاقية.
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  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
وصف النظم القائمة لتسهيل إبالغ املوظفني العموميني السلطات املعنيَّة عن أفعال   ▪  

  الفساد، مثل اخلطوط الساخنة أو مكاتب ُمَخصَّصة لذلك.
 بادئ التوجيهية الصادرة للموظفني العموميني بشأن اإلبالغ عن أفعال الفساد.امل  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على التنفيذ  -٣

  قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي: مالحظة إرشادية:
  إحصائيات بعدد البالغات املقدمة من ِقَبل املوظفني العموميني.  ▪  
 مج التدريبية بشأن اإلبالغ عن أفعال الفساد.عدد الربا  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  ٥، الفقرة ٨املادة 
للمبــادئ األساســية لقانوهنــا الــداخلي، إىل وضــع تــدابري ونظــم تلــزم    ووفقــاًتســعى كــل دولــة طــرف، عنــد االقتضــاء    ‐٥

خارجيـة وعمـل وظيفـي واسـتثمارات      ة عـن أشـياء، منـها مـا هلـم مـن أنشـطة       املوظفني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املعنيَّـ 
  وموجودات وهبات أو منافع كبرية قد تفضي إىل تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

لتنفيذ هذا احلكم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها)  -٢
 الوارد يف االتفاقية.

ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.   ٧) من املادة ٤الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (



 

V.15-03644 33 
 

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1 

 قد تتضمن املعلومات بشكلٍ خاص ما يلي:

األهداف املتوخاة من نظام اإلفصاح الساري على املوظفني العموميني (منع  وصف  ▪  
  التضارب يف املصاحل، اإلثراء غري املشروع، أو كليهما [النظام املزدوج]).

  يف حالة وجود نظام إفصاح معمول به، ميكنكم تقدمي معلومات بشأن األمور التالية:  ▪  
طالبني بتقدمي إفصاحات، والعدد اإلمجايل أنواع (فئات) املوظفني العموميني املُ  -     

  التقرييب لألشخاص الذين قدموا إفصاحات.
املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها (أصول وأنشطة خارجية، وأعمال وظيفية يف   -     

 شركات أو مجعيات أخرى، هبات ومنافع أخرى، مستحقات .... وما إىل ذلك).
  تكرار اإلفصاحات املطلوبة.  -     
ف تتم عملية تسليم اإلفصاحات (مطبوعة على الورق، إلكترونيا، كي  -     

  شخصيا)، والكيانات اليت ُتقدم إليها هذه اإلفصاحات.
توافر األدوات واخلدمات االستشارية اليت ميكن للموظفني العموميني   -     

استعماهلا لكي ميتثلوا إىل التزاماهتم املتعلقة باإلفصاح (إرشادات مللء 
ات، املوارد ملعرفة ماهية قضايا تضارب املصاحل، موارد للحصول االستمار

  على مشورة مالئمة بشأن مواقف معيَّنة لتضارب املصاحل ... اخل).
ما إذا كان هناك معلومات مت اإلفصاح عنها بشأن أصول عائدة ألفراد أسرة   -     

  .موظفني عموميني أو أهل بيتهم، وحتت أي ظروف مت تقدمي هذه املعلومات
  ماهية اآلليات املوجودة لضمان االمتثال إىل االلتزام بالكشف عن األصول.  -     
  أي آلية موجودة للقيام بعملية التحقق من/رصد احملتويات الواردة يف اإلفصاحات.  ▪  
  معلومات بشأن آلية التحقق، مثل:  ▪  
  ).كم عدد اإلفصاحات اليت مت التحقق منها (كلها، نسبة معيَّنة، ... إخل  -     
ما الذي َدفَع إىل التحقق (شكاوى، حتقيق روتيين/حبكم املنصب، إخطارات   -     

  من مؤسسات أخرى، اختيار عشوائي، وما إىل ذلك).
ماهية اإلجراءات اليت اتُّخذت يف عملية التحقق/املراجعة (التحقق من التوافق   -     

املقارنات الداخلي، التحقق من عدم االزدواج مع قواعد البيانات اخلارجية، 
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  مع السنوات السابقة، حتديد أي تضارب حمتمل يف املصاحل، وما إىل ذلك).
ماهية املعلومات اليت ميكن الوصول إليها أثناء عملية التحقق/املراجعة (من   -     

  املوظفني العموميني أو مؤسسات القطاع العام واخلاص).
صاحل، تغيريات غري ماذا حيدث عند حتديد املخالفات (تضارب حمتمل يف امل  -     

  مربرة للثروة، معلومات غري دقيقة ... إخل).
ما إذا كان ميكن أن تكون حمتويات اإلفصاحات (يف شكل موجز أو كل املعلومات اليت مت   ▪  

الكشف عنها) أو أمساء األشخاص الذين قدَّموا اإلفصاحات متاحة للجمهور وكيانات 
ك، وعالوة على ذلك، كيف تتم إتاحة القطاع العام األخرى، وإىل أي حد ميكن ذل

  املعلومات (بناء على طلب شخصي، عرب الشبكات اإللكترونية، وما إىل ذلك).
عدد املوظفني املدرَّبني املَُتفَرِّغني جلمع اإلعالنات، تلبية وتقدمي اخلدمات االستشارية   ▪  

إلعالنات، وإرسال للموظفني العموميني، القيام بإتاحة اإلعالنات للجمهور، التحقق من ا
اإلحاالت إىل الكيانات األخرى. ما هي أنواع العقوبات املوجودة يف نظام اإلفصاح (عدم 

 التسليم ، تضارب فعلي يف املصاحل، بيان كاذب، إثراء غري مشروع ... إخل).

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على التنفيذ  -٣

لتقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات      ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر ا   مالحظة إرشادية:
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد.        ٧) من املادة ٤الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (

ــارير، دراســات، إحصــائيات أو أي        ــهادات احملــاكم، تق ــة: اجت ــذه األمثل وميكــن أن تشــمل ه
اضطلعت دولتكم باختاذهـا لتنفيـذ هـذا     معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت

  احلكم على حنو فّعال.
  قد تتضمن املعلومات بشكلٍ خاص ما يلي:

  إحصائيات بشأن مستوى التزام مبوجب تقدمي اإلفصاحات.  ▪  
عدد احلاالت اليت مت الكشف فيها عن تضارب حمتمل يف املصاحل، وحيث مت توجيه   ▪  

  مل معها.املوظفني العموميني بشأن كيفية التعا
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عدد احلاالت اليت مت الكشف فيها عن عدم التوافق، وأمثلة للتدابري اليت قد مت اختاذها   ▪  
  حيال ذلك.

عدد املوظفني العموميني الذين توخوا املشورة بشأن تضارب املصاحل يف القضايا ذات   ▪  
  الصلة.

عملية  إحصائيات بشأن عدد/نسبة اإلعالنات اليت صدر بشأهنا إنذارات أثناء  ▪  
  التحقق/املراجعة، واإلعالنات اليت تتطلب املتابعة، وتلك اليت ال تتطلب املتابعة. 

توجيه إحاالت إىل مؤسسات أخرى مىت مت حتديد بيانات غري مكتملة أو معلومات   ▪  
غري دقيقة، احتمالية وقوع جرائم فساد (مثل اإلثراء غري املشروع) حاالت تضارب 

  لتوافق، التهرب احملتمل من دفع الضرائب، وما إىل ذلك.فعلي يف املصاحل، عدم ا
العقوبات املفروضة نتيجة اإلخفاق يف عدم االلتزام مبوجب اإلفصاح، أو كشف   ▪  

معلومات ناقصة أو غري دقيقة، باإلضافة إىل حاالت التضارب الفعلي يف املصاحل، أو 
أخرى الختاذ مزيٍد العقوبات األخرى املفروضة بناء على اإلحاالت إىل مؤسسات 

 من اإلجراءات.

 اإلجابة:

 

    
  ٦، الفقرة ٨املادة 
للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا الـداخلي، تـدابري تأديبيـة أو تـدابري أخـرى ضـد           وفقـاً تنظر كـل دولـة طـرف يف أن تتخـذ،       ‐٦

  هلذه املادة. وفقاًاملوظفني العموميني الذين خيالفون املدونات أو املعايري املوضوعة 
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم   -٢

  الوارد يف االتفاقية.
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  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:

تهاكات املوظفني العموميني ملدونات أو معايري وصف ماهية قنوات اإلبالغ عن ان  ▪  
  السلوك، مبا يف ذلك التدابري املتاحة حلماية املبلِّغني عن املخالفات.

وصف ماهية التدابري التأديبية أو التدابري األخرى اليت جيوز اختاذها ضد املوظفني   ▪  
تسجيل هذه العمومني الذين قاموا بانتهاك مدونات أو معايري السلوك، وكيف يتم 

  اإلجراءات التأديبية. 
إجياز للعملية، مبا يف ذلك؛ اخلطوات اليت يتعني اختاذها قبل أن يعاقب املوظف   ▪  

  العمومي، فضالً عن توافر أي من إجراءات الطعن. 
وصف اآللية املؤسسية املكلفة بالتحقيق يف حاالت انتهاكات مفترضة، واختاذ قرار   ▪  

  اإلجراءات التأديبية أو اإلجراءات األخرى َمْعُمولٌ بِها.بشأن العقوبات وضمان أن 
اخلدمات االستشارية املقدمة للموظفني العموميني بشأن العقوبات اليت ميكن فرضها   ▪  

  ملخالفة املدونات أو املعايري السلوكية.
يف حال نظـرت دولـتكم يف أي تـدابري لتنفيـذ هـذا احلكـم، ولكـن مـن دون اعتمادهـا، يرجـى           

 وصف للعملية اليت مبوجبها مت اعتبار هذه التدابري. إعطاء

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ــهادات احملــاكم، تقــارير، دراســات،      مالحظــة إرشــادية:  ــة: اجت وميكــن أن تشــمل هــذه األمثل
دولـتكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت     

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:  

بشأن احلاالت مت فيها معاقبة املوظفني العموميني النتهاكهم مدونات أو معايري  أمثلة  ▪  
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  السلوك، فضالً عن التدابري احملددة اليت اتُّخذت.
الذين قد متت معاقبتهم، ونوع إحصائيات بشأن عدد املوظفني العموميني   ▪  

  وأي من العقوبات اليت مت فرضها. االنتهاكات اليت وقعت
 تقارير داخلية أو خارجية بشأن فعالية إجراءات التحقيق والتأديب.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  دارة األموال العمومية: املشتريات العمومية وإ٩ملادة ا

  ١، الفقرة ٩املادة 
للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، باخلطوات الالزمـة إلنشـاء نظـم اشـتراء مناسـبة تقـوم        اًوفقتقوم كل دولة طرف،   ‐١

 .علــى الشــفافية والتنــافس وعلــى معــايري املوضــوعية يف اختــاذ القــرارات، وتتســم، ضــمن مجلــة أمــور، بفاعليتــها يف منــع الفســاد 
  ، منها:أموراًسبة، وتتناول هذه النظم، اليت جيوز أن تراعى يف تطبيقها قيم حدية منا

توزيع املعلومات املتعلقة بإجراءات وعقود االشـتراء، مبـا يف ذلـك املعلومـات املتعلقـة بالـدعوات إىل املشـاركة          (أ)  
 وقتـاً ، ممـا يتـيح ملقـدمي العـروض احملـتملني      عامـاً يف املناقصات، واملعلومات ذات الصلة أو وثيقة الصلة بإرسـاء العقـود، توزيعـا    

  د عروضهم وتقدميها.إلعدا كافياً
  املناقصة.  بإقرار ونشر شروط املشاركة، مبا يف ذلك معايري االختيار وإرساء العقود وقواعد القيام مسبقاً  (ب)  
 الحقـاً للتحقق  تيسرياًالختاذ القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية،  مسبقاًاستخدام معايري موضوعية ومقررة   (ج)  

  االجراءات. من صحة تطبيق القواعد أو
لوجــود ســبل قانونيــة للــتظلّم  ضــماناًإقامــة نظــام فّعــال للمراجعــة الداخليــة، مبــا يف ذلــك نظــام فّعــال للطعــن،    (د)  

  هبذه الفقرة. جراءات املوضوعة عمالًيف حال عدم اتباع القواعد أو اإل واالنتصاف
املسـؤولني عـن املشـتريات، مثـل اإلعـالن عـن أي        اختاذ تدابري، عند االقتضاء، لتنظيم األمور املتعلقة بالعـاملني   (ه)  

  مصلحة يف مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، واالحتياجات التدريبية.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
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نفيذ هذا احلكم يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لت  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
وصف نظام املشتريات العمومية، مبا يف ذلك كيف يقوم النظام على الشفافية   ▪  

والتنافس وعلى معايري موضوعية يف اختاذ القرارات. ميكن أن تتضمن املعلومات 
  املقدمة ما يلي:

ملستخدمة لتحديد شروط املشاركة يف مناقصة ما، مبا يف ذلك اإلجراءات ا  -     
معايري االختيار وإرساء العقود، وكذلك قواعد املناقصة، باإلضافة إىل إيالء 

  .ِملْعيار ُمَعيَّن (مثل: السعر) أي قدر من االعتبار
  أحكام تتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتاً كافياً إلعداد عروضهم وتقدميها.  -     
الوسائل واإلجراءات اليت يتم مبوجبها اإلعالن عن قرارات الشراء ونشرها،   -     

وما هي القيمة احلدِّية الواجب الوصول إليها لكي تصبح علنية اإلجراءات 
  إلزامية. 

  األسباب املسموح هبا لرفض العروضات.   -     
اقصة القواعد اليت جتيز استخدام أساليب الشراء األخرى غري إجراءات املن  -     

العلنية، واملعلومات املتعلقة بإجراءات الشراء، والعقود اليت قد مت توزيعها 
  وإتاحتها َعالنَِيةً.

اإلجراءات اليت تسمح بإجراء تغريات يف قواعد املناقصات و/أو معايري   -     
  االختيار/اإلرساء خالل إجراء الشراء.

عمول هبا، مبا يف ذلك تلك عواقب عدم اتباع القوانني واللوائح واإلجراءات امل  -     
  املتعلقة بالنشر.

عند تقدمي هذه املعلومات، يرجى بيان ما إذا كان وإىل أي مدى يتقيد بيان نظام   ▪  
املشتريات العامة مبعايري قانون األونسيترال النموذجي الشتراء السلع واإلنشاءات 

  ).٢٠١١واخلدمات (
وزيع الدعوات العامة الستدراج العروض، اإلجراءات واحملتوى املطلوب فيما يتعلق بت  ▪  

  مبا يف ذلك على سبيل املثال:
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  وسائل نشر هذه الدعوات.  -     
  إدراج كل األمور املعلومات ذات الصلة واملتعلقة بعملية إرساء العقود.  -     
  طرق التطبيق (مبا يف ذلك استخدام مواقع املشتريات اإللكترونية).   -     
  باعها يف االختيار وإرساء العقود.املعايري اليت يتعني ات  -     
إجراءات وقواعد ولوائح مراجعة عملية الشراء، مبا يف ذلك نظام الطعن والسبل   ▪  

  املتاحة للجوء إىل القضاء أو التعويضات.
وصف عملية اختيار املوظفني املسؤولني عن املشتريات، مبا يف ذلك اإلعالنات عن املصاحل   ▪  

معيَّنة (الطريقة واإليضاحات املطلوبة)، وإجراءات الفرز  احملتمل تضارهبا يف حاالت
  ومتطلبات التدريب (التوجيهية واملستمرة) واملناهج الدراسية، وتناوب املوظفني.

وصف أي ممارسات إدارية أخرى تعمل على تعزيز الرتاهة يف املشتريات (مثل   ▪  
 إجراءات التجريد من املنصب .... إخل).

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ــهادات احملــاكم، تقــارير، دراســات،      مالحظــة إرشــادية:  ــة: اجت وميكــن أن تشــمل هــذه األمثل
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  شكل خاص ما يلي:  قد تتضمن املعلومات ب

إحصائيات بشأن النطاق الذي ُيستخدم فيه نظام املشتريات العمومية، مبا يف ذلك   ▪  
احلاالت اليت توضح قرارات الشراء اليت مت اختاذها يف ضوء معايري الشفافية والتنافس 

  واملعايري املوضوعية.
ريات العامة وإىل أي مدى تقارير التقييم الداخلية أو اخلارجية بشأن فعالية نظام املشت  ▪  

  يقوم على الشفافية والتنافس واملعايري املوضوعية يف اختاذ القرارات.
إحصائيات تتعلق بعدد عمليات الشراء العامة اليت مت إجراؤها، موضوع عمليات   ▪  
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  الشراء، عدد املناقصات وتنوعها، والنتائج النامجة وقرارات الترسية.
لعروض، ووصف وسائل اإلعالم اليت مت من خالهلا نشر أمثلة عن دعوات استدراج ا  ▪  

  هذه الدعوات.
  مناذج عن وثائق املناقصة املستخدمة لتقدمي العروض.  ▪  
  إرشادات توجيهية بشأن سري إجراءات املناقصة.  ▪  
  حاالت تنطوي على جناح طعن أو اْعِتراض على عملية مشتريات.  ▪  
مت تدريبهم، مبا يف ذلك املناهج املعمول  إحصائيات بعدد موظفي املشتريات الذين  ▪  

 هبا، وكُتيِّبات التوجيه واإلرشاد، باإلضافة إىل املواد األخرى.

 اإلجابة:

 

    
  ٢، الفقرة ٩املادة 
للمبـادئ األساسـية لنظامهـا القـانوين، تـدابري مناسـبة لتعزيـز الشـفافية واملسـاءلة يف إدارة           وفقـاً تتخذ كل دولة طـرف،    ‐٢

  لعمومية. وتشمل هذه التدابري ما يلي:األموال ا
  إجراءات العتماد امليزانية الوطنية.  (أ)  
  اإلبالغ عن اإليرادات والنفقات يف حينها.  (ب)  
  يتضمن معايري للمحاسبة ومراجعة احلسابات وما يتصل بذلك من رقابة. نظاماً  (ج)  
  فعالة وكفؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية. ُنظماً  (د)  
  اختاذ تدابري تصحيحية، عند االقتضاء، يف حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة يف هذه الفقرة.  )ه(  

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم   -٢
  د يف االتفاقية.الوار
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  أ)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:( ٢فيما يتعلق بالفقرة  مالحظة إرشادية:
القوانني واللوائح واإلجراءات املعمول هبا إلعداد واعتماد امليزانيات الوطنية، مبا يف   ▪  

  ذلك تلك اليت حتدد نوع املعلومات املطلوبة كجزء ُيقدم إىل اهليئة التشريعية.
ف وإىل أي مدى تكون إجراءات امليزانية متاحة لعامة الناس، مبا يف ذلك وصف كي  ▪  

  الدور الذي يؤديه اإلعالم حيال ذلك.
  وصف مدى إتاحة امليزانية الوطنية املقترحة للمشاركة واملناقشة العامة قبل اعتمادها.  ▪  
يف ذلك تلك العواقب املترتبة على عدم االمتثال للقوانني واللوائح واإلجراءات مبا   ▪  

  املتعلقة بالنشر.
  /ب)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٢فيما يتعلق بالفقرة (

ُمْجَمل متطلبات اإلبالغ عن اإليرادات والنفقات، مبا يف ذلك املعلومات التالية، إن   ▪  
  وجدت:

اجلدول الزمين إلبالغ احلكومة عن اإليرادات والنفقات وَتَواُترها على ذلك،   -     
لك على العواقب املترتبة على إخفاق احلكومة يف اإلبالغ عن كل ويشتمل ذ

  اإليرادات والنفقات، أو عدم اإلبالغ يف الوقت املناسب.
  املؤسسة أو اهليئة املنوط هبا إعداد تقارير اإليرادات والنفقات.   -     
ارير اهليئة أو اهليئات اليت تقوم بتوزيع التقارير، مبا يف ذلك مدى إتاحة هذه التق  ▪  

  للناس.
  ج)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:( ٢فيما يتعلق بالفقرة 

القوانني واللوائح والقواعد املعمول هبا للمحاسبة، ومعايري املراجعة الداخلية   ▪  
  واخلارجية للميزانية الوطنية وإدارة املالية العامة.

  اكتشافها.أمثلة عن التدابري/اخلطوات املتخذة للتصدي للمشاكل اليت مت   ▪  
  متطلبات التدريب واالعتماد للمحاسبني ومدققي احلسابات احلكومية.  ▪  
  الرقابة واإلشراف والتقييم ألداء احملاسبني ومدققي احلسابات احلكومية.  ▪  

  د)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة( ٢فيما يتعلق بالفقرة 
املعمول هبا حاليا، ومستوى  اخلطوط العريضة ألنظمة إدارة املخاطر والرقابة الداخلية  ▪  
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  أداء هذه األنظمة (مكتب، إدارة، وزارة، على مستوى احلكومة .... اخل). 
الوسائل اليت قد مت تصميمها ألنظمة إدارة املخاطر والرقابة الداخلية وآلية تنفيذها   ▪  

  ومراجعتها، مبا يف ذلك اهليئة أو اإلدارة املسؤولة عن ذلك. 
يات املوظفني العموميني املَُخوَّلني باملصادقة على أوامر الدفع وصف مهام ومسؤول  ▪  

والتقارير املالية .... إخل، ونطاق املسؤولية املترتبة على األخطاء غري املقصودة أو 
  املخالفات املالية من قبل املرؤوسني.

وصف كيف تضطلع املكاتب مبسؤولية إدارة املخاطر والرقابة الداخلية، عالوة على   ▪  
  إمساك السجالت وتنظيمها واحلفاظ عليها. 

  )، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:٥( ٢فيما يتعلق بالفقرة 
اخلطوط العريضة إلمكانية اختاذ إجراء تصحيحي يف إدارة األموال العمومية، ويشتمل   ▪  

  ذلك على:
  أنواع اإلجراءات التصحيحية املسموح هبا.  -     
الختاذ اإلجراء التصحيحي بناء على تقرير مدقق  الفترة الزمنية املسموح هبا  -     

  حسابات، أو يف ظروف أخرى.
  آلية ضمان الرقابة على اإلجراء التصحيحي وتنفيذه.   -     
وصف كيف يتم تعقب ومتابعة توصيات بشأن إجراء تصحيحي، ويتضمن ذلك   ▪  

ىت اقتضى العواقب احملتملة لعدم اختاذ إجراءات تصحيحية أو عدم تدقيق احلسابات، م
 األمر ذلك.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ــارير، دراســات،       مالحظــة إرشــادية:  ــهادات احملــاكم، تق ــة: اجت وميكــن أن تشــمل هــذه األمثل
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، والـيت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم       

  كم على حنو فّعال.باختاذها لتنفيذ هذا احل
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  أ)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:( ٢فيما يتعلق بالفقرة 
  تقارير بشأن آخر عملية لتقدمي امليزانية الوطنية واعتمادها.  ▪  
تقارير داخلية وخارجية بشأن مدى انعكاس الشفافية واملساءلة يف عملية اعتماد   ▪  

  امليزانية الوطنية.
  د تتضمن املعلومات املطلوبة:ب)، ق( ٢فيما يتعلق بالفقرة 

  أمثلة على العواقب اليت ترتبت على التقاعس عن اإلبالغ يف الوقت املناسب.  ▪  
  التقارير األخرية بشأن اإليرادات والنفقات.  ▪  
معلومات بشأن وسائل اإلبالغ (على سبيل املثال: الصحف، املواقع اإللكترونية،   ▪  

  وغريها من الوسائل األخرى).
  ج)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:( ٢علق بالفقرة فيما يت
ة و/أو تقارير مراجعة احلسابات املتعلقة بإيرادات ونفقات احلكومة بتقارير احملاس  ▪  

  وإدارة امليزانية الوطنية.
  د)، قد تتضمن املعلومات املطلوبة:( ٢فيما يتعلق بالفقرة 

  ظام إدارة املخاطر والرقابة الداخلية.تقارير داخلية أو خارجية بشأن فعالية وكفاءة ن  ▪  
إحصائيات بعدد التقارير اليت مت إعدادها بشأن االشتباه يف سوء اإلدارة املالية أو سوء   ▪  

  التصرف، مبا يف ذلك عدد التحقيقات اليت ختضع للمتابعة وماهية نتائج هذه التحقيقات. 
  ة:، قد تتضمن املعلومات املطلوب(ه) ٢فيما يتعلق بالفقرة 

  حاالت قد تطلبت اختاذ إجراء تصحيحي يف إدارة املالية العامة.  ▪  
إحصائيات بعدد احلاالت اليت ختضع للمتابعة، واإلجراءات التصحيحية اليت مت اختاذها   ▪  

عقب احملاسبة والتدقيق أو تقارير اإلدارة املالية األخرى، مبا يف ذلك الوقت املستغرق 
  َرة اإلجراء التصحيحي. بني إصدار التقارير وُمَباَش

إحصائيات بشأن أي عقوبات مفروضة على األفراد واجلهات لعدم اختاذ إجراءات   ▪  
 تصحيحية يف الوقت احملدد.

 اإلجابة:
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  ٣، الفقرة ٩املادة 
فظـة علـى   تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنـا الـداخلي، للمحا    ‐٣

سالمة دفاتر احملاسبة أو السجالت أو البيانات املاليـة أو املسـتندات األخـرى ذات الصـلة بالنفقـات واإليـرادات العموميـة وملنـع         
  تزوير تلك املستندات.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

ذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اخت  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
ــاتر احملاســبة أو       ▪   ــة املســتخدمة لَصــْون وتســجيل واحملافظــة علــى ســالمة دف وصــف اآللي

فة وطنيـة أو  السجالت أو البيانات املالية أو املستندات األخرى، مبـا يف ذلـك أي أرشـ   
  الطرق األخرى ملسك السجالت.

موجز باجلدول العام لإلبقاء على السـجالت والتصـرف فيهـا، مبـا يف ذلـك أي معـايري         ▪  
  رقابية أو أمنية للسجالت احلكومية.  

اخلطوط العريضة للسياسات واإلجراءات احلكوميـة بشـأن سـالمة وصـيانة السـجالت        ▪  
  األمنية.   اإللكترونية، مبا يف ذلك التدابري

معايري ملنع تزوير دفاتر احملاسـبة أو السـجالت أو البيانـات املاليـة احلكوميـة الرمسيـة، أو         ▪  
  املستندات األخرى.  

ــبة أو       ▪   ــاتر احملاسـ ــر دفـ ــى تزويـ ــة علـ ــرائم املترتبـ ــات أو اجلـ ــة أو العقوبـ العواقـــب احملتملـ
 األخرى. السجالت أو البيانات املالية احلكومية الرمسية، أو املستندات

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
ــادية: ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه

إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      
  ّعال.باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو ف

  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:
إحصائيات بشأن كميـة املعلومـات أو عـدد الوثـائق احملـتفظ هبـا يف الوقـت الـراهن، أو           ▪  

  اليت متت إضافتها خالل العام املاضي أو مت التخلص منها يف دورة حمددة.
لـك حـاالت   أمثلة تـربهن فعاليـة نظـام احملافظـة علـى سـالمة هـذه السـجالت، مبـا يف ذ           ▪  

كشف أو منع عمل من أعمال تزويـر دفـاتر احملاسـبة أو السـجالت أو البيانـات املاليـة       
ــا إذا أســفرت التحقيقــات عــن ذلــك       ــة، أو املســتندات األخــرى، وم ــة الرمسي احلكومي

  ونتائج هذه التحقيقات.
أمثلة عن العواقب املترتبة على عدم تسجيل و/أو اإلخفـاق يف حفـظ السـجالت و/أو      ▪  

 تالف املتعمد لسجالت كان  من املفروض احلفاظ عليها.اإل

 اإلجابة:

 

    
  : إبالغ الناس)١٠املادة (

    (أ)الفرعية ، الفقرة ١٠املادة 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحـة الفسـاد، مـا قـد يلـزم مـن تـدابري        

ا العموميــة، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا واشــتغاهلا وعمليــات اختــاذ القــرارات فيهــا، عنــد   لتعزيــز الشــفافية يف إدارهتــ
  االقتضاء. وجيوز أن تشمل هذه التدابري ما يلي:

اعتماد إجراءات أو لوائح متكّن عامة النـاس مـن احلصـول، عنـد االقتضـاء، علـى معلومـات عـن كيفيـة تنظـيم             (أ)  
هلا وعمليات اختاذ القرارات فيها، وعن القـرارات والصـكوك القانونيـة الـيت هتـم عامـة النـاس، مـع إيـالء          إدارهتا العمومية واشتغا

  املراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناهتم الشخصية.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
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دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

مالحظة إرشادية: ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلـايل إىل أي مـن    مالحظة إرشادية:
مــن اتفاقيــة األمــم   ١٣ب) مــن املــادة ( ١املعلومــات ذات الصــلة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة   

  املتحدة ملكافحة الفساد.
  قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي:

حملــة عــن القــوانني أو اإلجــراءات أو اللــوائح الــيت متكّــن عامــة النــاس مــن احلصــول علــى    ▪  
  معلومات  حول كيفية تنظيم إدارهتا العمومية واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها.

ون متاحة وتقوم احلكومـة تلقائًيـا   وصف نوع املعلومات اليت جيب حتضريها مسبقًا لتك  ▪  
  بنشرها، مبا يف ذلك تفاصيل عن:

  ماهية اهليئات املطلوب منها نشر املعلومات.  -    
  نطاق املعلومات اليت مت نشرها.  -    
  الوسائل اليت يتم هبا نشر املعلومات.  -    
  كم مرة يتم حتديث املعلومات.  -    
اء على طلـب فـرد مـن عامـة النـاس (أحيريـة       وصف أنواع املعلومات اليت يتم توفريها بن  ▪  

  احلصول على املعلومات والتشريعات املتعلقة بالوصول إىل املعلومات).
  معايري محاية  حرمة الناس والبيانات الشخصية يف اطار الكشف عن مثل هذه املعلومات.  ▪  
يـة  وصف مبادرات التوعية  لدى عامة الناس بشأن مـا هـو متـاح مـن املعلومـات وكيف       ▪  

  الوصول إليها.
 آلية الطعن برفض طلبات الوصول إىل املعلومات.  ▪  

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:

مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  ١٣ب) مــن املــادة ( ١الصــلة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة 
الفساد. ميكـن أن تشـمل هـذه األمثلـة: اجتـهادات احملـاكم، تقـارير، دراسـات، احصـائيات أو          
أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضـطلعت دولـتكم باختاذهـا لتنفيـذ     

  هذا احلكم على حنو فعَّال.
  :يقد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يل

ــوفر          ▪   ــيت ت ــن الوســائل األخــرى ال ــا م ــات، األرشــيف أو غريه ــة، مكتب ــع إلكتروني مواق
  معلومات لعامة الناس بشأن تنظيم احلكومة واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها.

  اجلرائد واملطبوعات احلكومية الرمسية.  ▪  
  إحصائيات بشأن استخدام الناس هلذه املصادر.  ▪  
ات الواردة مبوجب حرية احلصـول علـى املعلومـات أو قـوانني الوصـول      أمثلة عن الطلب  ▪  

ــة واشــتغاهلا       ــد أدت إىل نشــر املعلومــات بشــأن تنظــيم احلكوم ــيت ق إىل املعلومــات وال
  وعمليات اختاذ القرارات فيها، واليت لوالها  ملا كانت املعلومات  متاحة للناس.

اس والبيانــات الشخصــية يف ســياق أمثلــة تــبني كيــف مت احلفــاظ علــى محايــة حرمــة النــ  ▪  
  الكشف عن تلك املعلومات.

  بيانات (إحصائيات وأمثلة) بشأن طعون برفض طلبات احلصول على معلومات.  ▪  
 إحصائيات بعدد طلبات الوصول إىل املعلومات ونتائج هذه الطلبات.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  (ب)الفرعية ، الفقرة ١٠ املادة

مبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحـة الفسـاد، مـا قـد يلـزم مـن تـدابري        تتخذ كل دولة طرف، وفقا لل
لتعزيــز الشــفافية يف إدارهتــا العموميــة، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا واشــتغاهلا وعمليــات اختــاذ القــرارات فيهــا، عنــد   

  االقتضاء. وجيوز أن تشمل هذه التدابري ما يلي:
  اإلجراءات اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصول الناس إىل السلطات املختصة اليت تتخذ القرارات؛تبسيط   (ب)  
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  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم   -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
حملة عن اإلجراءات اإلدارية املعمول هبا لتيسري وصول اجلمهور إىل السلطات املختصـة    ▪  

  املنوط هبا اختاذ القرار. يرجى ادراج املعلومات التالية، إن وجدت:
االســتجابة لطلبــات النــاس بشـــأن     املعــايري أو القواعــد أو اللــوائح الــيت تـــنظم      -    

  الوصول إىل سلطات اختاذ القرار.
جهود اإلصالح املبذولـة لتبسـيط اإلجـراءات اإلداريـة أو تعجيـل عمليـة إعـداد          -    

  الطلبات املقدمة إىل اهليئات احلكومية من ِقَبل أحد أفراد اجلمهور.
  فري املعلومات  للناس.َتْحِديد املوظفني العموميني أو الكيانات املسؤولة عن تو  -    
 أمثلة على مبادرة املؤسسات لنشر املعلومات بدون طلب خاص.  -    

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه
ليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، وا

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:

تقارير داخلية أو خارجية بشأن فعالية وكفاءة اإلجراءات اإلدارية يف تيسـري وصـول   ▪  
  الناس إىل السلطات املختصة املنوط هبا اختاذ القرار.

شأن نتائج و/أو تنفيذ أي من تدابري اإلصالح اليت اختذت لتبسيط مثـل هـذه   تقارير ب  ▪  
 اإلجراءات اإلدارية.
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 اإلجابة:

 

    
  (ج)الفرعية ، الفقرة ١٠املادة 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحـة الفسـاد، مـا قـد يلـزم مـن تـدابري        
ية يف إدارهتــا العموميــة، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بكيفيــة تنظيمهــا واشــتغاهلا وعمليــات اختــاذ القــرارات فيهــا، عنــد   لتعزيــز الشــفاف

  االقتضاء. وجيوز أن تشمل هذه التدابري ما يلي:
  نشر معلومات ميكن أن تضم تقارير دورية عن خماطر الفساد يف إدارهتا العمومية.  (ج)  

  ؟هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم   -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
  فرعتني (أ) و(ب).التدابري املتخذة لنشر املعلومات املشار إليها يف الفقرتني ال  ▪  
ــة عــن خمــاطر الفســاد يف اإلدارة         ▪   ــارير دوري ــى نشــر تق ــنص عل سياســات وإجــراءات ت

  العامة. يرجى أن تدرج املعلومات التالية، إن وجدت:
  تكرار نشر هذه التقارير.  -    
نطاق هذه التقارير، فيما يتعلق باآلليـة املسـتخدمة يف إعـداد هـذه التقـارير، مبـا         -    

سات، املكاتب و/أو اهليئات املسؤولة، واجلهات املعنيـة األخـرى   يف ذلك املؤس
 اليت مت استشارهتا.

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه

 توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.    

  قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي:
  تقارير حكومية  تقّيم خماطر الفساد يف اإلدارة العمومية.  ▪  
قـائع الـيت   أمثلة جلهود احلكومة املبذولة لإلعالن عن وجود هذه التقارير ونتائجها والو  ▪  

 تضمنتها.

 اإلجابة:

 

    
  التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة ‐١١املادة 
  ١، الفقرة ١١املادة 
نظــرا ألمهيــة اســتقاللية القضــاء ومــا لــه مــن دور حاســم يف مكافحــة الفســاد، تتخــذ كــل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ   ‐١

باســتقاللية القضــاء، تــدابري لتــدعيم النـــزاهة ودرء فــرص الفســاد بــني أعضــاء اجلهــاز   األساســية لنظامهــا القــانوين ودون مســاس
  القضائي. وجيوز أن تشمل تلك التدابري قواعد بشأن سلوك أعضاء اجلهاز القضائي.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم   يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
  اإلطار الدستوري والقانوين املعمول به لضمان استقاللية القضاء ونزاهته.  ▪  
ائي، وإنشـاء  مدونات قواعد السلوك وآليات التأديب املطبقة علـى أعضـاء اجلهـاز القضـ      ▪  

نقاط اتصال أو وحدات داخل السلطة القضائية مسـؤولة عـن إعطـاء إرشـادات للقضـاة      
بشأن السلوك األخالقـي، وخمـاطر الفسـاد، ... إخل. ويف وصـف هـذه التـدابري، ميكـنكم        
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توضيح ما إذا مت وضع هذه التدابري بالتوافق مع املعايري الدوليـة (مثـل: املبـادئ األساسـية     
  السلطة القضائية مبادئ بنغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي). بشأن استقالل

وصف أي تدابري هتدف إىل زيـادة الشـفافية واملسـاءلة يف عمليـات اختيـار أعضـاء السـلطة          ▪  
  القضائية وكذلك يف تعينيهم وتدريبهم وإدارة أدائهم وعزهلم  عن املنصب القضائي.

عنـد تـويل املنصـب القضـائي والتـدريب       وصف متطلبات تدريب أعضـاء اجلهـاز القضـائي     ▪  
  زاهة واالستقالل. املستمر، واملناهج املستخدمة يف التدريب، والسيما قواعد السلوك والن

وصــف املعــايري الــيت حتــدد التضــارب احملتمــل يف املصــاحل للقاضــي، وماهيــة اخلطــوات      ▪  
  املتخذة للتصدي هلا التعارض.

ة املاليـة للقضـاة، وكيـف تسـتخدم هـذه اإلقـرارات       اإلجراءات املتعلقـة بـإقرارات الذمـ     ▪  
  ملنع التضارب يف املصاحل، مبا يف ذلك ما يتعلق بتوزيع القضايا.

ــال:        ▪   ــدابري هتــدف إىل ضــمان الشــفافية يف مراحــل احملاكمــة، علــى ســبيل املث وصــف أي ت
 الســماح  للنــاس ووســائل اإلعــالم بالوصــول إىل إجــراءات احملــاكم، وتيســري الوصــول إىل 
  األحكام القضائية ورفع مستوى الوعي العام من خالل تبادل املعلومات وبرامج التوعية.

 وصف اإلجراءات اليت تنظم مسألة إسناد القضايا وتوزيعها.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

اكم، تقـارير، دراسـات،   ميكن أن تشتمل هذه األمثلـة: علـى اجتـهادات احملـ     مالحظة إرشادية:
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      

  تنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.باختاذها ل
  قد تتضمن املعلومات  بشكل خاص ما يلي:

  حاالت انتهاك مدونة السلوك القضائي اليت قد أدت إىل تطبيق إجراءات تأديبية.  ▪  
إحصائيات بشأن العدد اإلمجايل للحاالت التأديبيـة، وأمثلـة للعقوبـات التأديبيـة الـيت مت        ▪  

  فرضها أو املالحقة القضائية للقضاة.  
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  إحصائيات بالعدد اإلمجايل للقضاة وعبء مهامهم.  ▪  
تقارير حتدد املعضالت األخالقيـة وخمـاطر الفسـاد علـى اجلهـاز القضـائي، وغريهـا مـن           ▪  

  ى وماهية تدابري التخلّص منها أو مواجهتها.  األمور األخر
أمثلة عن احلاالت اليت خضع فيها أعضـاء السـلطة القضـائية للمحاكمـة اجلنائيـة نتيجـة         ▪  

  ارتكاب أعمال فساد مزعومة.
إحصائيات بعدد التقارير الواردة بشأن الفساد يف اجلهاز القضائي، مبا يف ذلـك؛ اآلليـة     ▪  

التقـارير، عـدد التحقيقـات الـيت أسـفرت عـن وجـود فسـاد          املوجودة لتيسري رفع هـذه 
  ونتائج هذه التحقيقات.

إحصائيات بأنظمة إدارة القضايا، مبا يف ذلك حتليل االجتاهات املتعلقـة بزيـادة الكفـاءة      ▪  
  يف إدارة القضايا، السيما يف سياق أي إصالحات قد مت اختاذها يف هذا اجملال.

ضـح أثـر الـربامج التعليميـة والتدريبيـة ألعضـاء السـلطة        إحصائيات ودراسـات حالـة تو    ▪  
  القضائية، فيما يتعلق بالتزامهم مبدونات السلوك القضائي أو معايريه.

    
معلومات بشــأن نظام إقرارات الذمة املالية للقضاة، وكيف تستخدم هذه اإلقـرارات يف    ▪  

ع القضـايا لتجنـب تعـيني    منع التضارب يف املصـاحل (وخباصـة إذا تعلـق األمـر بنظـام توزيـ      
 قاض سيضطّر للتنحي عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه بسبب تضارب يف املصاحل).

 اإلجابة:

 

    
  ٢، الفقرة ١١املادة 
مـن هـذه املـادة داخـل جهـاز النيابـة        ١ جيوز استحداث وتطبيق تدابري ذات مفعـول مماثـل للتـدابري املتخـذة عمـال بـالفقرة        ‐٢

  طراف اليت ال يشكل فيها ذلك اجلهاز جزءا من اجلهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماثلة الستقالليته.العامة يف الدول األ
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
 يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم   -٢

  الوارد يف االتفاقية.
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ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:
ــة األمــم املتحــدة   ١١) مــن املــادة ١، والفقــرة (٨الصــلة املنصــوص عليهــا يف املــادة   مــن اتفاقي

  ملكافحة الفساد. قد تتضمن املعلومات املطلوبة:
  القانوين املعمول به لضمان استقاللية جهاز النيابة العامة ونزاهته.اإلطار الدستوري و  ▪  
مدونات قواعد السلوك وآليات التأديب املطبقة على أعضاء جهـاز النيابـة العامـة، وحتديـد       ▪  

ــايري للســلوك          ــة تضــطلع بوضــع مع ــة العام ــاز النياب ــاط اتصــال أو وحــدات داخــل جه نق
اء النيابــة العامــة بشــأن الســلوك األخالقــي،  األخالقــي، وتقــدمي إرشــادات توجيهيــة ألعضــ 

وخماطر الفساد، .... إخل. ويف وصف هذه التدابري، ميكـنكم توضـيح مـا إذا مت وضـع هـذه      
ــالتوافق مــع املعــايري الدوليــة (مثــل: املبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة     التــدابري ب

  مة وبيان واجباهتم وحقوقهم األساسية.العامة، ومعايري املسؤولية املهنية ألعضاء النيابة العا
وصف أي تدابري هتدف إىل زيادة الشفافية واملساءلة يف عمليات اختيار أعضاء جهاز النيابة   ▪  

  العامة، وكذلك يف تعيينهم وتدريبهم وإدارة أدائهم وعزهلم من جهاز النيابة العامة.
نصـب والتـدريب املسـتمر،    وصف متطلبات تدريب أعضاء النيابـة العامـة عنـد تـويل امل      ▪  

  واملناهج املستخدمة يف التدريب، والسيما قواعد السلوك والرتاهة واالستقالل.
وصف اإلجراءات اليت تنظم مسألة  توزيع القضايا وتوزيعها فيمـا يتعلـق جبهـاز النيابـة       ▪  

  العامة.
ألعضـاء النيابـة   اإلجراءات املتعلقة بتقدمي معلومات بشــأن نظام إقـرارات الذمـة املاليـة      ▪  

العامــة، وكيــف تســتخدم هــذه اإلقــرارات يف منــع التضــارب يف املصــاحل (وخباصــة إذا   
تعلــق األمــر بنظــام توزيــع القضــايا لتجنــب انتــداب أحــد املــدعني العمــوميني سيضــطر   

 للتنحي عن إجراء التحقيق من تلقاء نفسه بسبب تضارب يف املصاحل).

 اإلجابة:

 

    
  على تنفيذ تلك التدابرييرجى تقدمي أمثلة   -٣

ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      
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  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  قد تتضمن املعلومات  بشكل خاص ما يلي:

أمثلة على حاالت انتهاك مدونـة قواعـد سـلوك النيابـة العامـة الـيت قـد أدت إىل تطبيـق           ▪  
  إجراءات تأديبية.

حــاالت خضــع فيهــا أعضــاء جهــاز النيابــة العامــة للمحاكمــة اجلنائيــة نتيجــة ارتكــاب    ▪  
  أعمال فساد مزعومة.

مـة، مبـا يف ذلـك؛    إحصائيات بعدد التقارير الـواردة بشـأن الفسـاد يف جهـاز النيابـة العا       ▪  
اآللية املوجودة لتيسري رفع هذه التقـارير، وعـدد التحقيقـات الـيت أسـفرت عـن وجـود        

  فساد ونتائج هذه التحقيقات.    
إحصــائيات ودراســات حالــة توضــح أثــر الــربامج التعليميــة والتدريبيــة ألعضــاء النيابــة     ▪  

  ة العامة.العامة، فيما يتعلق بالتزامهم مبدونات أو معايري سلوك النياب
معلومــات بشــــأن نظــام إقــرارات الذمــة املاليــة للمــدعني العمــوميني، وكيــف تســتخدم   ▪  

هــذه اإلقــرارات يف منــع التضــارب يف املصــاحل (وخباصــة إذا تعلــق األمــر بنظــام إســناد    
القضايا لتجنب انتداب مدع عام سيضطر للتنحي عن إجراء التحقيق مـن تلقـاء نفسـه    

 .بسبب تضارب يف املصاحل)

 اإلجابة:

 

    
  القطاع اخلاص ‐١٢املادة 
  ١، الفقرة ١٢املادة 
تتخــذ كــل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ األساســية لقانوهنــا الــداخلي، تــدابري ملنــع ضــلوع القطــاع اخلــاص يف الفســاد،    ‐١

إداريــة أو جنائيــة ولتعزيــز معــايري احملاســبة ومراجعــة احلســابات يف القطــاع اخلــاص، وتفــرض عنــد االقتضــاء عقوبــات مدنيــة أو 
  تكون فّعالة ومتناسبة ورادعة على عدم االمتثال هلذه التدابري.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  
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يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: الحظة إرشادية:م

ــل إدارة الشــركات،        ▪   ــع الفســاد يف القطــاع اخلــاص، مث ــّدة ملن ــايري واإلجــراءات املَُع املع
والقــوانني واللــوائح والسياســات واإلجــراءات املعنيــة مبكافحــة الفســاد، باإلضــافة إىل    

  ودليل للشركات.  التوجيهات اإلرشادية والرقابة الداخلية ومدونات السلوك، 
معــايري احملاســبة واملراجعــة للقطــاع اخلــاص الــيت تعــزز الشــفافية واالمتثــال والرتاهــة يف     ▪  

  املعامالت التجارية، والكشف عن سوء السلوك.  
العقوبات املدنية أو اإلدارية أو اجلنائية اليت جيوز للحكومة فرضها علـى القطـاع اخلـاص      ▪  

  إليها أعاله. وميكن أن تتضمن هذه العقوبات ما يلي: لعدم االمتثال للتدابري املشار
  العقوبات املالية.  -١    
  احلرمان.  -٢    
  التعليق.  -٣    
  فقدان االمتيازات أو وضع ُمَتَمّيز.  -٤    
  تعليق أو إلغاء االعتماد املهين للمحامني أو احملاسبني.  -٥    
 املالحقة اجلنائية لألفراد والكيانات االعتبارية.  -٦    

 جابة:اإل

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      

  تنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.باختاذها ل
  من املعلومات  بشكل خاص ما يلي:قد تتض
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تقارير داخلية أو خارجية بشأن اعتماد مبادئ توجيهيـة يف القطـاع اخلـاص وتنفيـذها،       ▪  
  باإلضافة إىل إجراءات وسياسات أقّرهتا احلكومة ملنع الفساد .  

تقارير داخلية أو خارجية أو اجلهود األخرى اليت تعزز اعتماد وتنفيذ مبـادئ توجيهيـة     ▪  
ة خّصيصاً أو إجراءات أو سياسات مبنّية على أساس املخـاطر وهتـدف إىل منـع    مصمم

  الفساد يف القطاع اخلاص.
إحصــائيات بعــدد الشــكاوى الــواردة بشــأن الفســاد يف القطــاع اخلــاص، مبــا يف ذلــك     ▪  

أنواع الفساد املبلغ عنها، عـدد التحقيقـات الـيت ختضـع للمتابعـة والنتـائج املترتبـة علـى         
  يقات.  هذه التحق

إحصائيات وحاالت تتعلق بالعقوبات املدنية واإلدارية و/أو اجلنائيـة الـيت اِختـذت ضـد       ▪  
كيانات القطاع اخلاص أو مديري هذه الكيانات أو املوظفني العاملني فيهـا الرتكـاهبم   

 أعمال فساد وانتهاكهم ملعايري احملاسبة والتدقيق.

 اإلجابة:

 

    
  ٢، الفقرة ١٢املادة 
  ز أن تتضمن التدابري الرامية إىل حتقيق هذه الغايات ما يلي:  جيو  ‐٢

  تعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة.  (أ)  
العمل على وضع معايري وإجراءات تستهدف صون نزاهـة كيانـات القطـاع اخلـاص ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك          (ب)  

قيـام املنشـآت التجاريـة ومجيـع املهـن ذات الصـلة مبمارسـة أنشـطتها علـى وجـه صـحيح             وضع مدونات قواعد سلوك من أجل
ومشرف وسليم ومنع تضارب املصاحل، ومـن أجـل تـرويج اسـتخدام املمارسـات التجاريـة احلسـنة بـني املنشـآت التجاريـة ويف           

  العالقات التعاقدية بني تلك املنشآت والدولة.
قطاع اخلاص، مبا يف ذلـك اختـاذ تـدابري عنـد االقتضـاء بشـأن هويـة الشخصـيات         تعزيز الشفافية بني كيانات ال  (ج)  

  االعتبارية والطبيعية الضالعة يف إنشاء وإدارة الشركات.
منع إساءة اسـتخدام اإلجـراءات الـيت تـنظم نشـاط كيانـات القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك اإلجـراءات املتعلقـة               (د)  

  ت العمومية لألنشطة التجارية.باإلعانات والرخص اليت متنحها السلطا
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منع تضارب املصاحل بفرض قيود، حسـب االقتضـاء ولفتـرة زمنيـة معقولـة، علـى ممارسـة املـوظفني العمـوميني            (ه)  
السابقني أنشطة مهنية، أو على عمل املوظفني العموميني يف القطـاع اخلـاص بعـد اسـتقالتهم أو تقاعـدهم، عنـدما تكـون لتلـك         

  ل صلة مباشرة بالوظائف اليت توالها أولئك املوظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.األنشطة أو ذلك العم
ضــمان أن تكــون لــدى منشــآت القطــاع اخلــاص، مــع أخــذ بنيتــها وحجمهــا بعــني االعتبــار، ضــوابط كافيــة      (و)  

سـابات منشـآت القطـاع اخلـاص هـذه      ملراجعة احلسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشـفها وضـمان أن تكـون ح   
  وبياناهتا املالية الالزمة خاضعة إلجراءات مراجعة حسابات وتصديق مالئمة.

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -١
  الوارد يف االتفاقية.

يف تقرير التقيـيم الـذايت السـابق إىل أي مـن املعلومـات ذات      ميكنكم اإلحالة  مالحظة إرشادية:
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.   ٣٩الصلة املنصوص عليها يف املادة 
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:

وصـــف أي تـــدابري هتـــدف إىل تعزيـــز وتشـــجيع التعـــاون بـــني أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون   ▪  
  لصلة، مبا يف ذلك ما يلي:وكيانات القطاع اخلاص ذات ا

  بالغ عن  الفساد، ومحاية املبلغني عن الفساد.إلاآلليات الداخلية ل  -    
احلوافز القانونية أو غريهـا مـن احلـوافز األخـرى الـيت تشـجع الكيانـات اخلاصـة           -    

  على إبالغ اهليئات التنظيمية و/أو أجهزة إنفاذ القانون عن حاالت الفساد.  
راءات املستخدمة من قبـل أجهـزة إنفـاذ القـانون لتعزيـز التعـاون مـع        اآلليات واإلج  -     

  القطاع اخلاص، مبا يف ذلك التوعية ونقاط االتصال وخطوط اإلبالغ السرية.
وصف التدابري الرامية إىل تعزيز وضع معايري وإجراءات من أجل صيانة نزاهة كيانـات    ▪  

وتوجيهات إرشـادية، وممارسـات   القطاع اخلاص، مبا يف ذلك من خالل توزيع مناذج، 
  جيدة و/أو برامج تدريبية بشأن ما يلي:

مدونات قواعد السلوك اخلاصة بالكيانـات اخلاصـة يف أداء األنشـطة التجاريـة،       -    
مبا يف ذلك املهن ذات الصلة (القانونية، الطبية، إِْنشاَءات .... ومـا إىل ذلـك)،   

  ومنع تضارب املصاحل.
ــيت متثــ   -     ــايري ال ــني الشــركات أو أي     املع ــدة، ســواء ب ــة اجلي ل املمارســات التجاري

  عالقات تعاقدية قد تكون لديها مع الدولة.  
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ــات القطــاع اخلــاص،        -     ــز الشــفافية بــني كيان ــدابري هتــدف إىل تعزي وصــف أي ت
وذلك مـن خـالل الشـروط العامـة املطلوبـة لتسـجيل الشـركات ، مبـا يف ذلـك          

ــخ   ــاريني و األشـ ــخاص االعتبـ ــة األشـ ــاء  هويـ ــالعني يف إنشـ ــيني الضـ اص الطبيعـ
الشــركات وإدارهتــا، واملتطلبــات املتعلقــة بالشــفافية يف ملكيــة املنفعــة للــهيئات   
اعتبارية، مبا يف ذلك توفر إمكانية الوصول إىل معلومات ملكية املنفعة من قبـل  

  السلطات املختصة ذات الصلة.
ــة العامــة علــى      ▪   ــوفري الرقاب ــدابري هتــدف إىل ت اســتخدام الكيانــات اخلاصــة  وصــف أي ت

لإلعانات املالية العاّمة والرخص اليت متنحها السلطات العمومية لألنشطة التجارية، مبـا  
  يف ذلك؛ اجلزاءات والعقوبات املناسبة إلساءة استعمال اإلعانات والرخص.

وصف أي تدابري ترمي إىل منع تضـارب املصـاحل بشـأن املـوظفني العمـوميني السـابقني         ▪  
  يانات القطاع اخلاص، وذلك من خالل ما يلي:يف ك

ــة علــى ممارســة املــوظفني العمــوميني الســابقني       -     ــة معقول فــرض قيــود لفتــرة زمني
  لألنشطة املهنية.

ــة علــى عمــل املــوظفني العمــوميني يف القطــاع       -     ــة معقول ــرة زمني فــرض قيــود لفت
  اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم.

طاع اخلاص لوضع ضوابط كافية للمراجعـة الداخليـة   وصف أي شروط ملؤسسات الق  ▪  
للحسابات (على أساس بنيتها وحجمها) لتسـاعد يف كشـف أعمـال الفسـاد ومنعهـا.      

  وقد تشمل هذه التدابري ما يلي:
الكشف اإللزامي الدوري للمراجعة احلكومية أو هيئات الرقابة للبيانـات املاليـة     -    

  للشركات اخلاصة.
عشوائية و/أو منتظمـة مـن قبـل احلكومـة وتصـديق احلكومـة       مراجعة حسابات   -    

  للسجالت املالية اخلاصة باملؤسسات اخلاصة.
وضع وإصدار معايري إلنشاء ضوابط للتدقيق الداخلي يف مؤسسات القطاع اخلاص،   -     

 مبا يف ذلك مسك الدفاتر وتقرير اإلدارة املالية واالمتثال للقوانني واللوائح السارية.

 ة:اإلجاب
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٢

ميكــنكم اإلحالــة يف تقريــر التقيــيم الــذايت الســابق إىل أي مــن املعلومــات ذات  مالحظــة إرشــادية:
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد. وميكـن أن تشـمل      ٣٩الصلة املنصوص عليها يف املادة 

تقــارير، دراســات، إحصــائيات أو أي معلومــات أخــرى ذات هــذه األمثلــة: اجتــهادات احملــاكم، 
  الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

  قد تتضمن املعلومات  بشكل خاص ما يلي:
حاالت و/أو إحصـائيات بشـأن التعـاون بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون وكيانـات القطـاع            ▪  

الصــلة، مبــا يف ذلــك القضــايا الــيت مت إحالتــها مــن قبــل كيانــات القطــاع     اخلــاص ذات
  اخلاص إىل أجهزة إنفاذ القانون بشأن أعمال يشوهبا فساد.  

إحصـــائيات بشـــأن عـــدد كيانـــات القطـــاع اخلـــاص الـــيت تعتمـــد معـــايري وإجـــراءات     ▪  
  حل.للمحافظة على الرتاهة، مبا يف ذلك مدونات قواعد السلوك ومنع تضارب املصا

إحصــائيات بعــدد الكيانــات اخلاصــة املســجلة لــدى الدولــة والــيت تكشــف عــن هويــة      ▪  
  األشخاص االعتباريني والطبيعيني الضالعني يف إنشاء األعمال التجارية وإدارهتا.

معلومات بشأن توافر وسهولة الوصول ملعلومات بشأن ملكية املنفعـة هليئـات اعتباريـة      ▪  
ــة الــيت  اُســتخدمت ملمارســة أعمــال جتاريــة أو تنفيــذ صــفقات، أو    والترتيبــات القانوني

  التصرف كمديرين و/أو مسامهني يف الكيانات االعتبارية.
حــاالت و/أو إحصــائيات بشــأن العقوبــات أو اجلــزاءات املفروضــة يف حــال إســاءة          ▪  

  استخدام اإلجراءات بشأن إعانات ُمقَدَّمة أو تراخيص.  
املــوظفني العمــوميني الســابقني مــن املشــاركة يف  حــاالت بشــأن احلظــر املفــروض علــى  ▪  

  أنشطة مهنية أو العمل يف القطاع اخلاص على أساس تضارب حمتمل يف املصاحل.
إحصائيات بعـدد كيانـات القطـاع اخلـاص الـيت اعتمـدت ضـوابط للمراجعـة الداخليـة            ▪  

  للحسابات وفقا للمعايري اليت وضعتها الدولة.
 ن التزوير اجلنائي املتعلقة بالقطاع اخلاص.حاالت و/أو إحصائيات بشأ  ▪  
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 اإلجابة:

 

    
  ٣، الفقرة ١٢املادة 
بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها املتعلقة مبسـك الـدفاتر     ‐٣

سـابات، ملنـع القيـام باألفعـال التاليـة بغـرض ارتكـاب        والسجالت، والكشف عن البيانات املالية، ومعايري احملاسـبة ومراجعـة احل  
  أي من األفعال اجملرَّمة وفقا هلذه االتفاقية:

  إنشاء حسابات خارج الدفاتر.  (أ)  
  إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.  (ب)  
  تسجيل نفقات ومهية.  (ج)  
  ضها على الوجه الصحيح.قيد التزامات مالية دون تبيني غر  (د)  
  استخدام مستندات زائفة.  (ه)  
  اإلتالف املتعمد ملستندات احملاسبة قبل املوعد الذي يفرضه القانون.  (و)  

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

ها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذ  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:
مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ٩الصــلة املنصــوص عليهــا يف أجــزاء أخــرى مــن هــذه املــادة واملــادة 

  ملكافحة الفساد.  
  بشكل خاص ما يلي:قد تتضمن املعلومات املطلوبة 

القوانني واللـوائح واإلجـراءات اخلاصـة بالكيانـات اخلاصـة فيمـا يتعلـق مبسـك الـدفاتر            -  
والسجالت، والكشف عن البيانات املاليـة، ومعـايري احملاسـبة ومراجعـة احلسـابات. يف      

  وصف هذه التدابري، يرجى اإلشارة إىل التدابري اليت هتدف إىل منع األفعال التالية:
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  إنشاء حسابات خارج الدفاتر.  -    
  إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.  -    
  تسجيل نفقات ومهية.  -    
  قيد التزامات مالية دون تبيني غرضها على الوجه الصحيح.  -    
  استخدام مستندات زائفة.  -    
  يفرضه القانون. اإلتالف املتعمد ملستندات احملاسبة قبل املوعد الذي  -    
وصــف العقوبــات أو اجلــزاءات احملتملــة الــيت جيــوز للحكومــة فرضــها علــى الكيانــات      ▪  

 اخلاصة يف حال اإلخفاق يف االمتثال هلذه القواعد واللوائح واإلجراءات.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

التقيـيم الـذايت السـابق إىل أي مـن املعلومـات ذات      ميكـنكم اإلحالـة يف تقريـر     مالحظة إرشادية:
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد. وميكـن أن تشـمل      ٩الصلة املنصوص عليها يف املادة  

هـذه األمثلــة: اجتـهادات احملــاكم، تقـارير، دراســات، إحصـائيات أو أي معلومــات أخــرى ذات     
  كم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولت
  قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي:

دراسات و/أو إحصائيات بشأن مستويات امتثال الكيانات اخلاصـة للقواعـد واللـوائح      ▪  
  واإلجراءات اليت وضعتها الدولة.

  فعال املذكورة أعاله.أمثلة للتدابري اليت نفذهتا كيانات القطاع اخلاص حلظر األ  ▪  
دراسات و/أو إحصائيات بشأن فرض عقوبات أو جـزاءات قامـت احلكومـة بفرضـها       ▪  

على كيانات خاصة إلخفاق األخرية يف االمتثال للقواعـد واللـوائح واإلجـراءات ذات    
 الصلة، مبا يف ذلك أي إجراءات تصحيحية مت اختاذها.

 اإلجابة:
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  ٤، الفقرة ١٢املادة 
كل دولة أال تسمح باقتطاع النفقات اليت متثل رشـاوى مـن الوعـاء الضريبــي، ألن الرشـاوى هـي مـن أركـان األفعـال           على  ‐ ٤

  من هذه االتفاقية، وكذلك، عند االقتضاء، سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد. ١٦و ١٥اجملرَّمة وفقا للمادتني 
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  عم جزئيا/النعم/ن  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢

  الوارد يف االتفاقية.
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:

ء الضـرييب  وصف التشريع أو املتطلبات األخرى اليت ال جتيز اقتطاع النفقات من الوعـا   ▪  
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ١٦و ١٥ تنيعمالً باملاداليت متثل رشاوي، 

وصف التشريع أو املتطلبات األخرى الـيت ال جتيـز اقتطـاع النفقـات املتكبـدة يف تعزيـز         ▪  
 السلوك الفاسد من الوعاء الضرييب.

 اإلجابة:

 

    
  تدابرييرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك ال  -٣

ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.    
ــرفض         ــق ب ــة، بشــكل خــاص، إحصــائيات و/أو دارســات تتعل ــات املطلوب ــد تتضــمن املعلوم ق
السلطات الضريبية خصم الضريبة على أساس النفقات اليت تشكل رشوة أو  او غري ذلـك مـن   

 النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد.
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 اإلجابة:

 

    
  مشاركة اجملتمع ‐١٣املادة 

  أ)( ١ة ، الفقرة الفرعي١٣ادة امل
تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتشـجيع أفـراد     ‐١

ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع العام، مثل اجملتمع األهلي واملنظمات غري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع احمللـي، علـى املشـاركة       
ربته، وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله مـن خطـر. وينبغـي    النشطة يف منع الفساد وحما

  تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل:
  تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.  (أ)  

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

اهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بي  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:
  كافحة الفساد.من اتفاقية األمم املتحدة مل ١٠الصلة املنصوص عليها يف املادة 
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:

وصف مشاركة املواطن وأصحاب املصلحة يف عملية صنع القرار، وذلـك عـرب مشـاورات      ▪  
ــواطنني         ــتفتاء امل ــل، اس ــرق عم ــل، ف ــات عم ــة، جمموع ــع اإللكتروني ــاق، املواق واســعة النط

  تعزيز هذه املشاركة.، باإلضافة إىل وصف التدابري الرامية إىل احملليولقاءات اجملتمع 
وصـــف أي تـــدابري مت اختاذهـــا لتعزيـــز ثقافـــة مؤسســـية للشـــفافية، بيانـــات مفتوحـــة،     ▪  

  سياسات التحرير والتواصل املنتظم بني احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين.  
وصف أي تدابري مت اعتمادها  للسماح لعامـة النـاس بـأن يقـرروا أو يسـامهوا يف اختـاذ         ▪  

  فية ختصيص أجزاء من املوازنة العامة يف مؤسسات حمددة.  القرار بشأن كي
وصف أي تدابري مت اختاذهـا لتـوفري فـرص ألفـراد ومجاعـات مـن خـارج القطـاع العـام            ▪  
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  الستشارهتم أثناء عملية الصياغة التشريعية.
شرط إلجراء مشـاورات عامـة قبـل إصـدار لـوائح أو سياسـات إداريـة أخـرى، أو أي           ▪  

 عدم االلتزام هبذا الشرط املعين باملشاركة العامة. عواقب نامجة عن

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه
ولـتكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت د    

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:

  اخلطط االستراتيجية اليت تتضمن أُُسس خطط املشاركة العامة.  -  
بيانات صحفية ذات الصلة، معلومـات متـوفّرة عـرب اإلنترنـت وغريهـا مـن املطبوعـات          -  

ــراد واجلماعــات خــارج القطــ    ــدعو األف ــيت ت ــات صــنع   ال ــام للمشــاركة يف عملي اع الع
  القرارات احلكومية.

حماضــر اجتماعــات، نســخ مــن اتفاقيــات مربمــة  مــن خــالل أو مــع مشــاركة  النــاس،     -  
  باإلضافة إىل منشورات مماثلة.  

  عدد اللوائح/السياسات اليت تصدر عقب اإلشعار املطلوب وعملية املشاركة.  -  
 الناس للمشاركة يف هذه اإلجراءات.  بيانات بشأن الطلبات املقدمة من  -  

 اإلجابة:
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  ب)( ١الفرعية ، الفقرة ١٣املادة 
تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتشـجيع أفـراد     ‐١

غري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع احمللـي، علـى املشـاركة       ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع العام، مثل اجملتمع األهلي واملنظمات 
النشطة يف منع الفساد وحماربته، وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله مـن خطـر. وينبغـي    

  تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل:
  ضمان تيّسر حصول الناس فعليا على املعلومات.  (ب)  

  دولتكم هلذا احلكم؟ هل امتثلت  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة      ١٠ة املنصوص عليها يف أجـزاء أخـرى مـن هـذه املـادة واملـادة       الصل

  ملكافحة الفساد. قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي:
التشريعات واللوائح والسياسات واإلجراءات بشأن  حصـول النـاس علـى املعلومـات،       ▪  

  مبا يف ذلك تفاصيل تتعلق مبا يلي:  
   ميكن من خالهلا تقدمي الطلبات (خطيا، عرب اإلنترنت، عرب اهلاتف).الوسائل اليت  -     
  أنواع اهليئات املطلوب منها نشر املعلومات.  -    
  نطاق املعلومات املنشورة.  -    
أي معلومات جيب تقدميها من قبل املتقدم بالطلب كجـزء مـن طلـب احلصـول       -    

  على معلومات.
  التكاليف املتكبدة لتقدمي طلب.  -    
  الفترة الزمنية احملددة اليت جيب على احلكومة خالهلا الرد على الطلب.  -    
  األسباب اليت قد يتم مبوجبها رفض طلب  الناس للحصول على معلومات.  -    
  احلق يف طلب مراجعة قرار رفض احلصول على معلومات أو الطعن به.    -    
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  ول على املعلومات.وصف املوظفني أو اجلهة املنوط هبا إدارة طلبات احلص  ▪  
وصف اخلطوات املتخذة لضمان أن مجيع املـوظفني العمـوميني علـى ِعلْـم بااللتزامـات        ▪  

  املعنية بتوفري املعلومات للناس بناء على طلب مقدم منهم.
وصف اخلطوات املتخذة لضمان أن القوانني واللوائح والسياسات واإلجـراءات القائمـة     ▪  

  علومات معروفة على نطاق واسع ومتاحة للجمهور. فيما يتعلق بالوصول إىل امل
 وصف الوسائل اليت يتم مبوجبها إعالم الناس بكيفية احلصول على املعلومات.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ت ذات ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـا        مالحظة إرشادية:
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة      ١٠الصلة املنصوص عليها يف أجـزاء أخـرى مـن هـذه املـادة واملـادة       

ــات،          ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ــاد. وميكــن أن تشــمل ه ملكافحــة الفس
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      

  نفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.باختاذها لت
  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:

إحصــائيات بشــأن عــدد الطلبــات الــواردة، وعــدد الــردود املقدمــة، ومتوســط الوقــت      ▪  
  املستغرق لتقدمي االستجابة.

إحصائيات و/أو أمثلة تتعلق بأي طلبات للحصول علـى معلومـات قـد مت رفضـها، مبـا        ▪  
  ب الرفض.يف ذلك بيان أسبا

إحصائيات و/أو حاالت تتعلق مبراجعة قرار رفض احلصول علـى معلومـات أو الطعـن   ▪  
 به، وماهية القرارات اليت اختذت يف هذا الصدد.

 اإلجابة:
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  ج)( ١الفرعية ، الفقرة ١٣املادة 
نوهنا الداخلي، لتشـجيع أفـراد   تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا ووفقا للمبادئ األساسية لقا  ‐١

ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع العام، مثل اجملتمع األهلي واملنظمات غري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع احمللـي، علـى املشـاركة       
 النشطة يف منع الفساد وحماربته، وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله مـن خطـر. وينبغـي   

  تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل:
  القيام بأنشطة إعالمية تسهم يف عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل املناهج املدرسية واجلامعية.  (ج)  

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

ذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اخت  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
وصــف األنشــطة اإلعالميــة (التعلــيم والتوعيــة)، مبــا يف ذلــك؛ املبــادرات اخلاصــة الــيت      ▪  

ــدين واملنظ       ــع امل ــل اجملتم ــام، مث ــون للقطــاع الع ــات ال ينتم ــري  تســتهدف مجاع ــات غ م
  اليت تسهم يف عدم التسامح مع الفساد. احمللياحلكومية واملنظمات اجملتمع 

  وصف الوسائل و/أو التقنيات املختلفة اليت قد استخدمت هبدف القيام بأنشطة إعالمية.  ▪  
وصف الـدورات أو الوحـدات التعليميـة الـيت أدرجـت يف املـدراس االبتدائيـة والثانويـة           ▪  

تتعلق بالفساد أو تتعلـق بقضـايا مثـل األخـالق واحلقـوق املدنيـة        واليت تتضمن جوانب
  أو احلوكمة.

ــيت تتضــمن        ▪   ــيت أدرجــت يف اجلامعــات وال ــة ال ــدورات أو الوحــدات التعليمي وصــف ال
جوانب تتعلق بالفساد أو تتعلق بقضـايا مثـل اإلدارة العموميـة أو املشـتريات العموميـة      

 كمة الشركات.أو األخالق أو القانون اجلنائي أو حو

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه

إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      
  حنو فّعال.تنفيذ هذا احلكم على باختاذها ل

  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:
ملصقات، نشرات إعالنيـة، نشـرات تـوزع جمانـا، كتيبـات، مطبوعـات أو غريهـا مـن           ▪  

  املواد التوعوية األخرى.
  تقارير تقييم داخلية أو خارجية أو وسائل أخرى لقياس أثر التعليم العام أو برامج التوعية.  ▪  
ج تعليميــة، مقــررات دراســية، جمموعــة صــغرية مــن الــدورات   كُتيِّبــات تــدريب، منــاه  ▪  

  التدريبية، مواقع الكترونية و/أو املواد التعليمية األخرى.  
إحصائيات بعـدد الطـالب أو عامـة النـاس املشـاركني يف بـرامج تعلـيم بشـأن مكافحـة            ▪  

 الفساد أو احلمالت اإلعالمية.

 اإلجابة:

 

    
  د)( ١الفرعية ، الفقرة ١٣املادة 
تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتشـجيع أفـراد     ‐١

ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع العام، مثل اجملتمع األهلي واملنظمات غري احلكوميـة ومنظمـات اجملتمـع احمللـي، علـى املشـاركة       
وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله مـن خطـر. وينبغـي     النشطة يف منع الفساد وحماربته،

  تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل:
احترام وتعزيز ومحاية حرية التمـاس املعلومـات املتعلقـة بالفسـاد وتلقيهـا ونشـرها وتعميمهـا. وجيـوز إخضـاع            (د)  

 هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري: تلك احلرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر

  ملراعاة حقوق اآلخرين أو مسعتهم.  ‘١‘  
  حلماية األمن الوطين أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهم.  ‘٢‘  

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
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  نعم/نعم جزئيا/ال  
اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم   يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات  -٢

  الوارد يف االتفاقية.
ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:

ب) مـن  ( ١والفقرة الفرعيـة   ١٠الصلة املنصوص عليها يف أجزاء أخرى من هذه املادة واملادة 
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ١٣ املادة

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي:
ــاس يف البحــث عــن        ▪   ــة  الن ــيت تكفــل حري ــوائح ال اخلطــوط العريضــة لإلجــراءات أو الل

املعلومات بشأن الفساد واحلصول عليها. ميكـن أن تتضـمن املعلومـات ، إن وجـدت،     
  ما يلي:

  ومة هلذه املعلومات بشكل استباقي ومنهجي.ماهية مدى نشر احلك  -    
  مدى توافر هذه املعلومات عن طلب احلصول عليها من قبل  عامة الناس.  -    
  موجز بالتشريعات أو اإلجراءات اليت تكفل حرية نشر وتوزيع املعلومات املتعلقة بالفساد.  ▪  
عليهــا أو  أي قيــود مفروضــة علــى ممارســة حريــة البحــث عــن املعلومــات أو احلصــول    ▪  

  نشرها أو توزيعها، مبا يف ذلك:  
القيود املفروضـة الحتـرام حقـوق اآلخـرين ومسعتـهم (قـوانني املتعلّقـة بالتشـهري           -    

  والقدح والذم، وما إىل ذلك).
ــة األمــن القــومي أو النظــام العــام أو الصــحة العامــة أو       -     القيــود املفروضــة حلماي

  اآلداب العامة.
  ه القيود عمليا.وصف كيفية تطبيق هذ  ▪  
وصف اإلجـراءات الـيت تسـمح  لعامـة النـاس بتقـدمي طلـب ملراجعـة تطبيـق أحـد هـذه              ▪  

 القيود من قبل احلكومة أو الطعن به.

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
املعلومـات ذات  ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن        مالحظة إرشادية:

مـن اتفاقيـة األمـم    ١٣ب) مـن املـادة   ( ١الفرعيـة   والفقـرة   ١٠الصلة املنصوص عليها يف املادة 
املتحدة ملكافحة الفساد. وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقـارير، دراسـات،   

ولـتكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت د    
  تنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.باختاذها ل

  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:
  حبوث أو دراسات بشأن حرية  التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.  ▪  
ــوفري      ▪   ــتم تـ ــاكن أخـــرى حيـــث يـ ــات، أو األرشـــيف أو أمـ ــة أو مكتبـ مواقـــع إلكترونيـ

  ن أداء احلكومة بشكل استباقي ومنهجي.  معلومات  للناس ع
للحصـول علـى معلومـات بشـأن الفسـاد، مبـا يف ذلـك         إحصائيات بعدد طلبات النـاس   ▪  

  الردود املقدمة.
  إحصائيات/أمثلة باملعلومات اليت قامت احلكومة بنشرها وتوزيعها بشأن الفساد.  ▪  
املعلومــات املتعلقــة إحصــائيات وأمثلــة بشــأن أي قيــود مفروضــة علــى حريــة التمــاس      ▪  

  بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.
 حاالت املراجعة أو الطعن  بتطبيق أحد القيود، والنتائج املترتبة على ذلك.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  ٢، الفقرة ١٣املادة 
ملشـار إليهـا   على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري املناسبة لضمان تعريف الناس هبيئـات مكافحـة الفسـاد ذات الصـلة ا      ‐٢

يف هذه االتفاقية، وأن توفر هلم، حسب االقتضاء، سبل االتصال بتلك اهليئات لكـي يبلّغوهـا، مبـا يف ذلـك دون بيـان هويتـهم،       
  عن أي حوادث قد ُيرى أهنا تشكّل فعال جمّرما وفقا هلذه االتفاقية.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  
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اهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بي  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات         مالحظة إرشادية:
مـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،     مـن اتفاقيـة األ   ٨) من املادة ٤الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (

  من االتفاقية.   ٣٣و ٣٢فضالً عن املعلومات الواردة يف املادتني 
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي:

  وصف احلمالت اإلعالمية اليت تروج ملعرفة وجود مثل هذه اهليئات.  ▪  
  وصف ى سبل اتصال الناس هبذه اهليئات لإلبالغ عن أعمال فساد.  ▪  
اإلجراءات واآللية التنفيذية املستخدمة ملثل هـذه القنـوات املعنيـة بـاإلبالغ عـن       وصف  ▪  

أعمــال الفســاد، مبــا يف ذلــك التزامــات املتعلقــة بتقــدمي التقــارير واملعلومــات الواجــب    
  تقدميها، وما إذا كان من اجلائز أن تقدم هذه التقارير  دون بيان هوية املُقّدم.    

ماية  عامـة النـاس عنـد اإلبـالغ عـن أعمـال الفسـاد، مبـا يف ذلـك          املعلومات املتعلقة حب  ▪  
 احلماية اجلسدية، فضالً عن احلماية من  عمليات االنتقام يف مكان العمل، أو غريها.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

إىل أي مـن املعلومـات ذات   ميكنكم اإلحالـة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل       مالحظة إرشادية:
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،        ٨) من املادة ٤الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (

من االتفاقية. وميكن أن تشمل هذه األمثلـة:   ٣٣و ٣٢عن املعلومات الواردة يف املادتني  فضالً
خـرى ذات الصـلة، والـيت    اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصـائيات أو أي معلومـات أ  

  توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.    
  قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي:

  أمثلة للحمالت اإلعالمية وأي دراسة تتعلق بفعالية هذه احلمالت.  ▪  
  قامت بتقدميها عامة الناس. إحصائيات بعدد ومضمون التقارير املعنية بأعمال الفساد اليت  ▪  
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  إحصائيات بعدد التحقيقات اليت مت إجراؤها بناء على هذه التقارير، ونتائج هذه التحقيقات.  ▪  
  حاالت توضح فعالية التدابري املتخذة.  ▪  
إحصائيات بعدد األشخاص املـبلغني الـذين ينـالون شـكال مـن أشـكال احلمايـة، مبـا يف           ▪  

 ذلك نوع احلماية املمنوحة.

 اإلجابة:

 

    
      )٥٨، ٥٢، ١٤غسل األموال (املواد   -باء

    تدابري منع غسل األموال :١٤املادة 
  أ)( ١، الفقرة الفرعية ١٤املادة 

  
  على كل دولة طرف:  ‐١

أن تنشئ نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املاليـة غـري املصـرفية، مبـا يف ذلـك        (أ)  
الطبيعية أو االعتبارية اليت تقدم خدمات نظامية أو غري نظامية يف جمال إحالـة األمـوال أو كـل مـا لــه قيمـة، وعنـد        الشخصيات 

االقتضاء على اهليئات األخرى املعّرضة بوجه خاص لغسل األمـوال، ضـمن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف مجيـع         
ملتطلبـات اخلاصـة بتحديـد هويـة الزبـائن واملـالكني املنـتفعني، عنـد         أشكال غسل األموال، ويتعني أن يشـدد ذلـك النظـام علـى ا    
  االقتضاء، وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة؛

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها)   -٢
  الوارد يف االتفاقية.

ميكنكم إدراج معلومات بشـأن األحكـام واللـوائح القانونيـة، أو السياسـات       مالحظة إرشادية:
أو غريها من أشكال التوجيهـات الصـادرة عـن هيئـة تنظيميـة أو إشـرافية (مبـا يف ذلـك؛ رصـد          

تثـال والعقوبـات املترتبـة    وكشف غسـل األمـوال)، باإلضـافة إىل االستشـارات واسـتعراض االم     
  على عدم االمتثال، وكذلك ما إذا قامت الدولة بإجراء تقييم للمخاطر.  
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  قد تتضمن املعلومات  بشكل خاص ما يلي:
  معلومات بشأن  األنظمة الرقابية واإلشرافية اخلاصة مبكافحة غسل األموال.  ▪  
  اخلاضعني لألنظمة.وصف القطاعات، أو أنواع املؤسسات أو األشخاص ذات الصلة   ▪  
 وصف متطلبات مكافحة غسل األموال.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما يلي: مالحظة إرشادية:
  استعراض االمتثال (النطاق والتكرار).  ▪  
  يف القطاع املايل.اإلشراف الداخلي واخلارجي من ِقَبل اجلهات التنظيمية   ▪  
العقوبات اليت مت فرضها لعدم االمتثال، مبا يف ذلك إجراءات اإلنفاذ واملالحقـات القضـائية،     ▪  

 الغرامات أو اجلزاءات التنظيمية أو الرقابية (إحصائيات على مدى السنوات الثالثة املاضية).
ثـة املاضـية، مبـا يف    إن أمكن ذلك، ميكنكم تقدمي معلومات إحصائية علـى مـدى السـنوات الثال   

ذلك، عدد تقارير املعامالت املشبوهة اليت تلقتـها وحـدة االسـتخبارات املاليـة أو اهليئـة املماثلـة       
هلا، عدد تقارير املعامالت املشبوهة اليت متت إحالتها إىل أجهزة إنفاذ القانون بعـد حتليلـها مـن    

شأن ما إذا كانت تلـك التقـارير أدت   ضافة اىل معلومات بإلِقَبل وحدة االستخبارات املالية، با
  إىل إجراء حتقيقات و/أو املالحقة القضائية.

ميكنكم أيًضا تقدمي النص الكامل أو النتـائج األساسـية والتوصـيات املعنيـة بتقيـيم خمـاطر غسـل        
 األموال ومتويل اإلرهاب على املستوى الوطين أو القطاعي.

 اإلجابة:
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  ب)( ١ الفرعية، الفقرة ١٤املادة 
  على كل دولة طرف:  ‐١

من هذه االتفاقية، قدرة السلطات اإلداريـة والرقابيـة واملعنيـة بإنفـاذ      ٤٦أن تكفل، دون مساس بأحكام املادة   (ب)  
القــانون وســائر الســلطات املكرســة ملكافحــة غســل األمــوال، (مبــا فيهــا الســلطات القضــائية، حيثمــا يقضــي القــانون الــداخلي    

ن وتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين والـدويل ضـمن نطـاق الشـروط الـيت يفرضـها قانوهنـا الـداخلي،         بذلك)، على التعاو
وأن تنظــر، لتلــك الغايــة، يف إنشــاء وحــدة معلومــات اســتخبارية ماليــة تعمــل كمركــز وطــين جلمــع وحتليــل املعلومــات املتعلقــة  

  بعمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك املعلومات.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢

  الوارد يف االتفاقية.
  

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
  .١٤يها القدرة على التعاون طبقًا للمادة معلومات عن كيف تكفل دولتكم أن لد  ▪  
ما إذا كانت دولتكم قد اضطلعت بإنشاء وحدة استخبارات مالية، وإذا كان األمـر    ▪  

  كذلك، معلومات بشأن:
  أي من اهليئات أو الوكاالت األخرى مسؤولة عن مكافحة غسل األموال.  -    
علـى تبـادل املعلومـات     ما إذا كانت وحـدة االسـتخبارات املاليـة لـديها القـدرة       -    

  حمليا، وإن كان األمر كذلك، ما هي هذه املؤسسات.
ما إذا كانت وحـدة االسـتخبارات املاليـة لـديها القـدرة علـى تبـادل املعلومـات           -    

  على املستوى الدويل.
سواء إذا كانت وحدة االستخبارات املالية اخلاصة بدولتكم عضـًوا يف جمموعـة     -    

أخــرى مــن الوكــاالت لغــرض تبــادل املعلومــات، وإذا   إيغمونــت أو أي شــبكة
كانت قد وقعت مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أخـرى مـع غريهـا مـن وحـدات      

  االستخبارات املالية، مبا يف ذلك ألغراض تبادل املعلومات.
ميكنكم إضافة قائمة مبذكرات التفاهم املعقودة مـن قبـل وحـدة االسـتخبارات املاليـة        ▪  
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  ع وحدات االستخبارات املالية األجنبية.اخلاصة ببلدكم م
 يرجى وصف عمل النظام بشكل رئيسي يف جمال التعاون احمللي وتبادل املعلومات.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ميكنكم اإلشارة يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات        مالحظة إرشادية:
  ) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.٤٨) واملادة (٣٨صلة املنصوص عليها يف املادة (ال

  :قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي
  معلومات بشأن آليات التنسيق احمللية.  ▪  
  معلومات بشأن بروتوكوالت لتبادل املعلومات.  ▪  
  ة ملكافحة غسل األموال.معلومات بشأن املشاركة يف شبكات إقليمية أو دولي  ▪  

إذا كان ذلك ممكنا ومتاحا، يرجى تقدمي معلومات عن حاالت غسل األموال األخرية املتعلقـة  
ــا يف ذلـــك بيانـــات عـــن التحقيقـــات      ــة، مبـ ــتخبارات املاليـ ــدة االسـ ــا وحـ ــاد الـــيت أثارهتـ بالفسـ

 ت الصلة.واملالحقات القضائية واإلدانات، فضال عن أوامر التجميد واحلجز واملصادرة ذا

 اإلجابة:

 

    
  ):٢، فقرة (١٤املادة 
تنظـر الـدول األطـراف يف تنفيـذ تـدابري قابلـة للتطبيـق لكشـف ورصـد حركـة النقـود والصـكوك القابلـة للتـداول ذات                 ‐٢

الصلة عرب حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام املعلومات استخداما سليما ودون إعاقـة حركـة رأس املـال املشـروع بـأي      
رة من الصور. وجيوز أن تشـمل تلـك التـدابري اشـتراط قيـام األفـراد واملؤسسـات التجاريـة بـاإلبالغ عـن إحالـة أي مقـادير             صو

  ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدود.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
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  نعم/نعم جزئيا/ال  
ري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التداب  -٢

  الوارد يف االتفاقية.
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:

ما إذا كان لدى دولتكم متطلبات بشأن إعـالن عـن املبـالغ النقديـة عـرب احلـدود، وإذا كـان          ▪  
ناول: (أ) حركة نقل الوارد والصادر عـرب احلـدود،   األمر كذلك، ما إذا كان هذا اإلعالن يت

  (ب) مجيع وسائل النقل املادية عرب احلدود (عن طريق املسافرين، الربيد، الشحن).
ما إذا كان يوجد حد لإلبالغ أو أي تدابري أخرى لرصد حتركات النقد والصـكوك    ▪  

  القابلة للتداول والكشف عنها.
ــدابري ا    ▪   ــات أو الت ــة العقوب ــدم ماهي ــاذب أو ع ــالن الك ــة اإلع ــة األخــرى يف حال ملتاح

 اإلعالن.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
  إحصائيات ومعلومات أخرى بشأن التحويالت النقدية عرب احلدود املعلن عنها.  ▪  
بشــأن التحــويالت النقديــة عــرب احلــدود الغــري معلــن  إحصــائيات ومعلومــات أخــرى   ▪  

 عنها.

 اإلجابة:
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  ٣، فقرة ١٤املادة 
تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري مناسـبة وقابلـة للتطبيـق إللـزام املؤسسـات املاليـة، ومنـها اجلهـات املعنيـة بتحويـل             ‐٣

  األموال مبا يلي:
  ألموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛تضمني استمارات اإلحالة اإللكترونية ل  (أ)  
  االحتفاظ بتلك املعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع.  (ب)  
  فرض فحص دقيق على إحاالت األموال اليت ال حتتوي على معلومات كاملة عن املُصدر.    (ج)  

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

صف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى و  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

    
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:

التفاصـــيل الالزمـــة لتحديـــد املصـــدر (مثـــل: االســـم، العنـــوان، رقـــم اهلويـــة، رقـــم      ▪  
  قائمة لالحتفاظ بتلك التفاصيل من ِقَبل مؤسسة وسيطة. احلساب)، وأي متطلبات

تفاصيل املتطلبـات يف حالـة التحـويالت الـواردة مـن دون معلومـات كافيـة / كاملـة           ▪  
 عن املصدر.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:

لــق باالمتثــال صــادرة عــن ســلطات تنظيمية/إشــرافية، تتضــمن كيفيــة    توجيهــات تتع  ▪  
  تعزيز تدابري الرقابة عند عدم إدراج معلومات كاملة عن املُصدر.

  تدابري للمشرفني لضمان االمتثال إىل تلك املتطلبات.  ▪  
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تعكـس مسـتوى االمتثـال لتلـك املتطلبـات، مثـل        – إن كانـت متاحـة   –إحصائيات   ▪  
 علقة بالعقوبات أو إجراءات إنفاذ القانون األخرى.اإلحصائيات املت

 اإلجابة:

 

    
  :٤، فقرة ١٤املادة 
لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون مساس بأي مادة أخـرى مـن هـذه االتفاقيـة،       ‐٤

سات اإلقليمية واألقاليمية واملتعـددة األطـراف ضـد    جيدر بالدول األطراف أن تسترشد باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املؤس
  غسل األموال.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

كنكم األخـذ يف االعتبـار، يف مجلـة أمـور، املعـايري الدوليـة ملكافحـة غسـل         مي مالحظة إرشادية:
توصـيات جمموعـة العمـل املـايل، وتقـدمي       –األموال ومتويل اإلرهاب وانتشار األسلحة النوويـة  

معلومات بشأن ما إذا كانت دولتكم قد خضعت للتقييمات من قبـل جمموعـة العمـل املـايل أو     
ار جمموعة العمـل املـايل، أو منظمـة دوليـة أخـرى تضـطلع بـإجراء        منظمة إقليمية تعمل على غر

  تقييمات حول موضوعات مكافحة غسل األموال.
قد تتضـمن املعلومـة املطلوبـة، علـى وجـه اخلصـوص، تفاصـيل بشـأن مـا إذا كانـت دولـتكم قـد             

األطـراف   استخدمت املبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املؤسسات اإلقليمية واألقاليمية واملتعـددة 
ضــد غســل األمــوال كمبــدأ تــوجيهي، وإذا كانــت اإلجابــة بــنعم، ماهيــة املعلومــات عــن كيفيــة   

 .استخدام هذه املبادرات

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
  

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
ــة الصــ    ▪   ــادئ التوجيهي ــتكم   تفاصــيل بشــأن أي مــن املب ــة قــد قامــت دول ادرة عــن اهليئ

  باستخدامها.
تعكـــس مســـتوى االمتثـــال  لتلـــك املبـــادئ  -إن كـــان ذلـــك متاحـــا –إحصـــائيات   ▪  

 التوجيهية.

 اإلجابة:

 

    
  ٥ ، فقرة١٤املادة 

ئية تسعى الدول األطراف إىل تنميـة وتعزيـز التعـاون العـاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي والثنـائي بـني السـلطات القضـا            -٥
  وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
يرجـى هنـا تقـدمي أي معلومـات إضـافية مل تقومـوا بإدراجهـا يف مسـتعرض          حظة إرشـادية: مال

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ١٤أ) من املادة ( ١الفرعية ردكم على الفقرة 
قــد تتضــمن املعلومــة املطلوبــة، علــى وجــه اخلصــوص، تفاصــيل بشــأن كيــف قامــت دولــتكم     

وارد يف احلكــم، مبــا يف ذلــك معلومــات بشــأن العضــوية، الرئاســة،   بتطــوير وتعزيــز التعــاون الــ 
ــري        ــة، الشــبكات غ ــات، الشــبكات اإلقليمي ــة األخــرى، اجلماع ــات الدولي املشــاركة يف املنظم

 الرمسة، أو املنتديات املوضعية ذات الصلة مبكافحة غسل األموال.

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: الحظة إرشادية:م

مذكرات التفاهم اليت أبرمتها أجهزتكم القضائية أو هيئة إنفاذ القـانون أو السـلطات     ▪  
  املالية التنظيمية مع نظرياهتا الدولية من أجل مكافحة غسل األموال.

مـي واألقـاليمي   معلومات بشأن املبادرات األخرى الـيت تعـزز التعـاون العـاملي واإلقلي      ▪  
والثنائي بـني األجهـزة القضـائية وأجهـزة إنفـاذ القـانون وأجهـزة الرقابـة املاليـة، مثـل           

  عقد املؤمترات والدورات التدريبية وتبادل اخلربة القضائية، وما إىل ذلك.
تعكــس مســتوى تــواتر تفــاعالت أجهــزتكم  - إن كــان ذلــك متاحــا –إحصــائيات   ▪  

نون أو الســلطات املاليــة التنظيميــة مــع نظرياهتــا الدوليــة   القضــائية أو هيئــة إنفــاذ القــا 
 بشأن قضايا غسل األموال.

 اإلجابة:

 

    
  : منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية٥٢املادة 
  :١ة ، الفقر٥٢املادة 
قانوهنـا الـداخلي،   مـن هـذه االتفاقيـة، مـا قـد يلـزم مـن تـدابري، وفقـا ل          ١٤تتخذ كل دولة طـرف، دون إخـالل باملـادة      ‐١

إللزام املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطـوات معقولـة لتحديـد هويـة     
املالكني املنتفعني لألموال املودعة يف حسابات عالية القيمة، وبأن جتري فحصا دقيقـا للحسـابات الـيت يطلـب فتحهـا أو حيـتفظ       

أو نيابة عن، أفـراد مكلّفـني أو سـبق أن كلّفـوا بـأداء وظـائف عموميـة هامـة أو أفـراد أسـرهم أو أشـخاص وثيقـي              هبا من قبل،
الصلة هبم. ويصّمم ذلك الفحص الـدقيق بصـورة معقولـة تتـيح كشـف املعـامالت املشـبوهة بغـرض إبـالغ السـلطات املختصـة            

  عن التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر عليها ذلك.عنها، وال ينبغي أن يؤول على أنه يثين املؤسسات املالية 
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
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يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
يف تقريـر التقيـيم الـذايت احلـايل إىل أي مـن املعلومـات ذات       ميكنكم اإلحالـة   مالحظة إرشادية:

ــة     ــرة الفرعي ــا يف الفق ــادة  ( ١الصــلة املنصــوص عليه ــن امل ــم املتحــدة    ١٤أ) م ــة األم ــن اتفاقي م
  :بشكل خاص ما يليملكافحة الفساد. قد تتضمن املعلومات  

مقتضـيات أنواع املؤسسات املاليـة، وعنـد االقتضـاء، أي كيانـات أخـرى ختضـع إىل         ▪  
ــدموا         ــة، مق ــوك، شــركات اخلــدمات املالي ــل: البن ــالء (مث ــاه العم ــة جت ــة الواجب العناي
ــناديق       ــرة، صـ ــركات السمسـ ــرافة، شـ ــب الصـ ــة، مكاتـ ــويالت املاليـ ــدمات التحـ خـ
االستثمار، التمويل العقاري، شركات التـأمني،  الكازينوهـات، شـركات االئتمـان،     

  بون املستقلون، .... إخل).مقدموا شركات اخلدمات، احملامون واحملاس
ما إذا كانت دولتكم تطالب املؤسسات املالية، وعند االقتضاء، أي كيانـات أخـرى     ▪  

بتطبيق النهج القائم على تقييم املخاطر يف بذل العناية الواجبة جتاه عمالئها، وحفـظ  
السجالت وغريها مـن التـدابري الوقائيـة األخـرى مـن أجـل حتديـد اخلطـوات املناسـبة          

ــأنواع العمــالء     ل لتقليــل مــن خمــاطر غســل األمــوال واختاذهــا، مبــا يف ذلــك؛ صــلتها ب
  واحلسابات واملعامالت التجارية.

ما إذا كانت املؤسسـات املاليـة، وعنـد االقتضـاء، أي كيانـات أخـرى تلتـزم بنفسـها           ▪  
اه بذل العناية الواجبة جتاه عمالئها أو قد تستند بشكل معقول اىل العناية الواجبة جتـ 

  العمالء املبذولة من قبل طرف ثالث.
أيـــة مقتضـــيات  للعنايـــة الواجبـــة جتـــاه العمـــالء بشـــأن التحقـــق مـــن ملكيـــة املنفعـــة   ▪  

للحسابات وصناديق التمويل ذات الصلة، مبـا يف ذلـك تلـك احلسـابات الـيت فُتحـت       
  بأمساء أشخاص اعتباريني و/أو مبوجب ترتيبات قانونية.

  ة احلسابات ذات القيمة العالية.مقتضيات تتعلق مبراقب  ▪  
ــراد أســرهم          ▪   ــارزة وأف ــة ب ــأداء وظــائف عمومي ــق باألشــخاص املكلفــني ب ــا يتعل وفيم

): النظـام املعمـول بـه    ياني سياسـ فواألشخاص الوثيقي الصلة هبم (األشخاص املكشـو 
  .ياني سياسفلتحديد األشخاص املكشو

عـّززة للحسـابات الـيت يـتم االحتفـاظ هبـا       متطلبات  الفحص الدقيق/العناية الواجبة امل  ▪  
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  .ياني سياسفنيابة عن  األشخاص املكشو

احمللـني األشـخاص    ياني سياسـ فما إذا كانـت دولـتكم ُتفـرق بـني األشـخاص املكشـو        ▪  
  األجانب، وماهية التدابري اليت تطبق على كل منهم على حدة. ياني سياسفاملكشو

 اإلجابة:

 

    
  ثلة على تنفيذ تلك التدابرييرجى تقدمي أم  -٣

  
ميكـن أن تشــمل هـذه األمثلـة: اجتــهادات احملـاكم، لـوائح، سياســات ذات       مالحظـة إرشـادية:  

ــات أخــرى ذات        ــة، دراســات، إحصــائيات، أو معلوم ــذكرات توجيهي ــارير مب الصــلة و/أو تق
ا.الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم عملي 

 اإلجابة:

 

    
  أ):( ٢، الفقرة الفرعية ٥٢املادة 
مــن هــذه املــادة، تقــوم كــل دولــة طــرف، وفقــا لقانوهنــا الــداخلي  ١تيســريا لتنفيــذ التــدابري املنصــوص عليهــا يف الفقــرة   ‐٢

ة غسـل األمـوال، مبـا    ومستلهمة املبادرات ذات الصـلة الـيت اختـذهتا املنظمـات اإلقليميـة واألقاليميـة واملتعـددة األطـراف ملكافحـ         
  يلي:
إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ُيتوقع من املؤسسات املالية القائمة ضـمن واليتـها     (أ)

القضائية أن تطّبق الفحص الدقيق على حسـاباهتا، وأنـواع احلسـابات واملعـامالت الـيت ُيتوقـع أن توليهـا عنايـة خاصـة، وتـدابري           
  حلسابات واالحتفاظ هبا ومسك دفاترها اليت ُيتوقع أن تتخذها بشأن تلك احلسابات.فتح ا
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢

  الوارد يف االتفاقية.
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  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: الحظة إرشادية:م
ما إذا كانت دولتكم أصدرت إرشادات إىل املؤسسات املاليـة، وعنـد االقتضـاء، إىل أي      ▪  

العناية الواجبة جتاه العمـالء، ومسـك     كيانات أخرى بشأن مىت وكيف يتم تعزيز عملية
ذلـك الشـروط الـيت تسـري علـى      الدفاتر والرقابة املستمرة للحسابات واملعامالت، مبا يف 

  خمتلف أنواع األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني وأنواع احلسابات واملعامالت.
  ما إذا كانت اإلرشادات صدرت طبقًا للقانون احمللي.  ▪  
أي إرشادات توجيهية، مبا يف ذلك التدريب، تقدم للمؤسسـات املاليـة حـول كيفيـة   ▪  

  تطبيق الفَْحص الدقيق.
ي مدى استوحت املتطلبـات القانونيـة احملليـة مـن مبـادرات املنظمـات اإلقليميـة        إىل أ  ▪  

  واألقاليمية واملتعددة األطراف ذات الصلة يف مكافحة غسل األموال.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
ــادية:  ــة إرش ــا      مالحظ ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ــات، ميكــن أن تشــمل ه رير، دراس

إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت دولـتكم      
باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. ميكنكم وصف إىل أي مدى اسـتوحت التـدابري مـن    
مبــادرات املنظمــات اإلقليميــة واألقاليميــة واملتعــددة األطــراف ذات الصــلة يف مكافحــة غســل    

أو الوثــائق -: اإلرشــادات قــد تتضــمن املعلومــات املطلوبــة، بشــكل خــاص، مــا يلــي مــوال. األ
الصادرة من ِقَبل السلطات املختصة يف دولتكم (مثل البنـك املركـزي أو هيئـة الرقابـة      -املماثلة

املالية/النقديــة، وحــدة االســتخبارات املاليــة، هيئــة اإلشــراف علــى املصــارف، اهليئــات الرقابيــة   
  ة ...إخل).املهني

 اإلجابة:
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  ب):( ٢، الفقرة الفرعية ٥٢املادة 
مــن هــذه املــادة، تقــوم كــل دولــة طــرف، وفقــا لقانوهنــا الــداخلي  ١تيســريا لتنفيــذ التــدابري املنصــوص عليهــا يف الفقــرة   ‐٢

ملكافحـة غسـل األمـوال، مبـا     ومستلهمة املبادرات ذات الصـلة الـيت اختـذهتا املنظمـات اإلقليميـة واألقاليميـة واملتعـددة األطـراف         
  يلي:

إبالغ املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية، عند االقتضاء وبناء على طلب دولـة طـرف أخـرى أو      (ب)  
اعتبارية معينة ُيتوقع من تلك املؤسسات أن تطّبـق الفحـص الـدقيق علـى      بناء على مبادرة منها هي، هبوية شخصيات طبيعية أو

  افة إىل تلك اليت ميكن للمؤسسات املالية أن حتدد هويتها بشكل آخر.حساباهتا، إض
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢

  الوارد يف االتفاقية.
  

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: ة:مالحظة إرشادي
ــة (وعنــد االقتضــاء، أي       ▪   ــتكم نظــام إلخطــار املؤسســات املالي مــا إذا كــان لــدى دول

  كيانات أخرى) هبوية األشخاص ذوي املخاطر العالية، وإذا كانت اإلجابة بنعم:
مــا إذا كــان اإلخطــار الــوارد مــن دولــة طــرف أخــرى يتضــمن أمســاء أشــخاص   -     

  ريني.طبيعيني واعتبا
ما هي املعايري اليت اُستخدمت لتحديد اية  حسابات يتعني خضـوعها للفحـص     -     

  الدقيق.
حباجة اىل رفـع تقريـر    وما إذا كانت املؤسسات املالية اليت أُخطرت وفقًا لذلك  -     

  بشأن تطبيق الفحص الدقيق على هذه احلسابات.
ــادرات امل    -      ــة مـــن مبـ ــدابري احملليـ ــتوحت التـ ــة إىل أي مـــدى اسـ نظمـــات اإلقليميـ

  واألقاليمية ومتعددة األطراف ذات الصلة يف مكافحة غسل األموال.

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
  

ميكـن أن تشــمل هـذه األمثلـة: اجتــهادات احملـاكم، لـوائح، سياســات ذات       مالحظـة إرشـادية:  
ــة، دراســات     ــذكرات توجيهي ــارير مب ــات أخــرى ذات   الصــلة و/أو تق ، إحصــائيات، أو معلوم

قــد  الصــلة، والــيت توضــح التــدابري الــيت اضــطلعت دولــتكم باختاذهــا لتنفيــذ هــذا احلكــم عمليــا.
:  أمثلــة عــن اإلخطارات/اإلرشــادات الــيت أبلغــت تتضــمن املعلومــات احملــدَّدة املطلوبــة مــا يلــي

د االقتضـاء، أي كيانـات أخـرى    مبوجبها السلطات املسؤولة يف دولتكم املؤسسات املالية، وعن
ــق         ــذه املؤسســات بتطبي ــوم ه ــع أن تق ــنني ُيتوقَّ ــاريني معي ــيني أو اعتب ــة أشــخاص طبيع عــن هوي

  الفحص الدقيق على حساباهتم.
    

  ٣ ، الفقرة٥٢املادة 
، لفتـرة  (أ) من هذه املـادة، تنفّـذ كـل دولـة طـرف تـدابري تضـمن احتفـاظ مؤسسـاهتا املاليـة           ٢يف سياق الفقرة الفرعية   ‐٣

مـن هـذه املـادة، علـى أن      ١زمنية مناسبة، بسجالت وافية للحسابات واملعامالت اليت تتعلق باألشخاص املـذكورين يف الفقـرة   
  تتضمن، كحد أدىن، معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر اإلمكان، معلومات عن هوية املالك املنتفع.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  جزئيا/ال نعم/نعم  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:

شروط حفظ السجالت يف دولتكم، واألسـاس القـانوين هلـذه الشـروط، أي أحكـام        ▪  
ينة يف  التشـريع املتعلّـق مبكافحـة غسـل األمـوال، أو القـوانني واللـوائح الـيت تـنظم          مع

عمل املصارف واملؤسسات املالية األخرى، وعند االقتضاء، أي كيانـات أخـرى، أو   
  أحكام عامة كما هو احلال يف قانون الشركات على سبيل املثال.

مـالء ذات الصـلة (مبـا يف    سـجالت الع  ‘١‘متطلبات حفظ السجالت السارية على:   ▪  
ــلة)،    ــرى ذات الصـ ــات األخـ ــتندات واملعلومـ ــامالت   ‘٢‘ذلـــك املسـ ــجالت املعـ سـ

  التجارية ذات الصلة (مبا يف ذلك املستندات واملعلومات األخرى ذات الصلة).
املتطلبات املتعلقـة مبكـان هـذه السـجالت (مبـا يف ذلـك، مـا إذا كـان ينبغـي حفـظ هـذه              ▪  
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ملؤسســة ذات الصــلة، أو مــا إذا كــان يســمح حبفــظ الســجالت  الســجالت يف الدولــة وا
  خارج الدولة من قبل اآلخرين، مثل: أطراف ثالثة خمولة بذلك) واملدة الزمنية حلفظها.

  أي شكل الزم حلفظ السجالت (نسخة ورقية، رقمية، ... إخل).  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
ميكـن أن تشــمل هـذه األمثلـة: اجتــهادات احملـاكم، لـوائح، سياســات ذات       شـادية: مالحظـة إر 

ــات أخــرى ذات        ــة، دراســات، إحصــائيات، أو معلوم ــذكرات توجيهي ــارير مب الصــلة و/أو تق
 الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت دولتكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم عمليا.

 اإلجابة:

 

    
  ٤ة ، الفقر٥٢املادة 
هبدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تنفـذ كـل دولـة طـرف تـدابري        ‐٤

مناسبة وفعالة لكي متنع، مبساعدة أجهزهتا الرقابية واإلشرافية، إنشاء مصارف ليس هلا حضـور مـادي وال تنتسـب إىل جمموعـة     
، جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إلزام مؤسساهتا املالية بـرفض الـدخول أو االسـتمرار    مالية خاضعة للرقابة. وفضال عن ذلك

يف عالقة مصرف مراسل مع تلك املؤسسات، وبتجنب إقامة أي عالقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح ملصارف لـيس هلـا   
  حضور مادي، وال تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباهتا.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.
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  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:

إنشاء مصارف صورية (أي مصارف ليس هلـا حضـور    أحكام قانونية وتنظيمية  ملنع  ▪  
  مادي وال تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة).

أحكام قانونية وتنظيمية متنع املؤسسـات املاليـة مـن الـدخول أو االسـتمرار يف عالقـة         ▪  
ــع تلــك املؤسســات،     ــع     فضــالًمصــرف مراســل م ــات م ــة أي عالق عــن جتنــب إقام

  للمصارف باستخدام حساباهتا.مؤسسات مالية أجنبية تسمح 

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه

إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصـلة، والـيت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت بلـدكم        
  ذا احلكم على حنو فّعال.باختاذها لتنفيذ ه

  :قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي
حاالت مت رفض ترخيص ملصارف ليس هلـا وجـود مـادي، وال تنتسـب إىل جمموعـة        ▪  

  مالية خاضعة للرقابة.
حاالت مت فيها إلزام مؤسساتكم املالية بقطع عالقـة مصـرف مراسـل مـع  مثـل هـذه         ▪  

  املؤسسات.
بــات املفروضــة علــى املصــارف الــيت تتعامــل مــع مصــارف     إحصــائيات بشــأن العقو   ▪  

  صورية.

 اإلجابة:
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  ٥ ، الفقرة٥٢املادة 
تنظـر كــل دولــة طــرف يف إنشــاء نظــم فّعالــة إلقــرار الذمــة املاليــة، وفقــا لقانوهنــا الــداخلي، بشــأن املــوظفني العمــوميني    ‐٥

دولة طرف أيضا يف اختاذ ما قد يلـزم مـن تـدابري للسـماح      املعنيني، وتنص على عقوبات مالئمة على عدم االمتثال. وتنظر كل
لسلطاهتا املختصة بتقاسم تلـك املعلومـات مـع السـلطات املختصـة يف الـدول األطـراف األخـرى، عنـدما يكـون ذلـك ضـروريا             

  للتحقيق يف العائدات املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية واملطالبة هبا واستردادها.
  ثلت دولتكم هلذا احلكم؟هل امت  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢

  الوارد يف االتفاقية.
  

ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:
)، والفقرة ٧) من املادة (٤، والفقرة (٨) من املادة ٥الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (

  ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد.من اتفاقي ٩من املادة (ه)  ١الفرعية 
  :قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي

  فئات املوظفني العموميني الذين خيضعون ألنظمة إقرار الذمة املالية.  ▪  
ما إذا كان (وإىل أي مدى) إقرار الذمة املالية املقدم مـن املـوظفني العمـوميني متاحـا   ▪  

ــرارات أو      ــهم الوصــول إىل هــذه اإلق ــاس، وإن كــان األمــر كــذلك، كيــف  ميكن للن
احلصول عليها، مبـا يف ذلـك مسـاح السـلطات املختصـة بتقاسـم تلـك املعلومـات مـع          

  ى.السلطات املختصة يف الدول األطراف األخر
وإن مل يكــن األمــر كــذلك، مــا هــي األســباب الــيت حتــول دون وصــول  النــاس إىل       ▪  

  إقرارات الذمة املالية.
ما هي السلطات احلكومية اليت جيـوز هلـا الوصـول إىل هـذه املعلومـات، مبـا يف ذلـك          ▪  

  من أجل تقاسم هذه املعلومات مع السلطات املختصة يف الدول األطراف األخرى.
املطبقة على املوظفني العموميني بسبب عدم امتثـاهلم، أو التـأخري يف تقـدمي    العقوبات   ▪  

  إقرار الذمة املالية أو عدم اكتماله و/أو احتوائه على بيانات كاذبة.
يف حال نظـرت دولـتكم يف أي تـدابري لتنفيـذ هـذا احلكـم، ولكـن مـن دون اعتمادهـا، يرجـى           

  ه التدابري.إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت اعتبار هذ
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 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
ــادية:  ــة إرش ــات،        مالحظ ــارير، دراس ــاكم، تق ــهادات احمل ــة: اجت ــذه األمثل ميكــن أن تشــمل ه

إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصـلة، والـيت توضـح التـدابري الـيت اضـطلعت بلـدكم        
  و فّعال.باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حن

  ما يلي:بشكل خاص قد تتضمن املعلومات 
 معلومات إحصائية بشأن امتثال املوظفني العموميني ملقتضيات إقرارات الذمة املالية.  ▪  
معلومات بشـأن القضـايا الـيت فُِتَحـت بنـاء علـى معلومـات واردة يف اإلعالنـات عـن            ▪  

  األصول أو تلك اليت مل يبلَّغ عنها.
ضة لعدم االمتثال، مبا يف ذلك التأخري يف تقدمي إقرار الذمـة املاليـة أو   العقوبات املفرو  ▪  

  عدم اكتماله و/أو احتوائه على بيانات كاذبة.

 اإلجابة:

 

    
  ٦ة ، الفقر٥٢املادة 
الـذين  تنظر كل دولة طرف يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، إللـزام املـوظفني العمـوميني املعنـيني       ‐٦

هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السـلطات املعنيـة عـن    
تلك العالقة وأن حيتفظوا بسجالت مالئمـة فيمـا يتعلـق بتلـك احلسـابات. ويـتعني أن تـنص تلـك التـدابري أيضـا علـى جـزاءات             

  مناسبة على عدم االمتثال.
  لت دولتكم هلذا احلكم؟هل امتث  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
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يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:

)، والفقرة ٧) من املادة (٤، والفقرة (٨) من املادة ٥لصلة املنصوص عليها يف الفقرة (ا
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ٩من املادة (ه)  ١الفرعية 

  :قد تتضمن املعلومات بشكل خاص ما يلي
انـت  ما إذا كانت التزامات اإلبالغ معمول هبـا يف بلـدكم بشـكل عـام، أو مـا إذا ك       ▪  

  تسري على املوظفني العموميني، أو على فئة معينة من املوظفني العموميني.
وصف السـجالت الـيت يلتـزم األشـخاص الـذين خيضـعون هلـذه الشـروط باالحتفـاظ            ▪  

  هبا.
مــا إذا كانــت اإلعالنــات عــن هــذه املصــاحل/العالقات مــن قبــل مــوظفني عمــوميني       ▪  

  ف ميكن احلصول عليها.متاحة للجمهور، وإذا كان األمر كذلك، كي
وإن مل يكن األمر كذلك، ما هي األسباب اليت حتـول دون وصـول  النـاس إىل هـذه       ▪  

  اإلعالنات.
  ما إذا كان جيوز للسلطة املختصة احلصول على هذه املعلومات، وكيف يتم ذلك.  ▪  
أو عـدم  العقوبات املفروضة لعدم االمتثال بالتزامات اإلبالغ، أو التـأخري يف اإلبـالغ     ▪  

  اكتماله و/أو َتضمُّنِه معلومات كاذبة.
يف حال نظرت دولتكم يف أي تـدابري لتنفيـذ هـذا احلكـم ، ولكـن مـن دون اعتمادهـا، يرجـى         

  .إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت اعتبار هذه التدابري

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
ن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، ميك مالحظة إرشادية:

إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضطلعت بلدكم 
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  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
  :قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي

معلومات عن احلاالت اليت مت فيها فرض معلومات إحصائية بشأن االمتثال، و  ▪  
 عقوبات لعدم االمتثال، أو التأخري أو عدم اكتمال املعلومات أو وجود بيانات كاذبة.

 احلاالت اليت أسفر فيها التحقيق بشأن هذه احلسابات عن اهتامات أو إدانات تتعلق  ▪  

  ترداد املوجودات.، و/أو الس٢٣لالتفاقية، مبا يف ذلك املادة اً وفقة جمرَّمل بأفعا

 اإلجابة:

 

    
  : وحدة املعلومات االستخبارية املالية٥٨املادة 

على الدول األطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائـدات األفعـال اجملّرمـة وفقـا هلـذه االتفاقيـة وعلـى تعزيـز سـبل          
معلومات استخبارية مالية تكـون مسـؤولة عـن تلقـي      ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة

  التقارير املتعلقة باملعامالت املالية املشبوهة وحتليلها وتعميمها على السلطات املختصة.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو   -٢

  الوارد يف االتفاقية.
    

ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.١٤) من املادة ١الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (

  :ا يليقد تتضمن املعلومات بشكل خاص م
  معلومات عن الترتيبات أو التدابري املؤسسية املعمول هبا.  ▪  
اختصاص وصالحيات ودور وحدة االستخبارات املالية يف التعاون مع نظرائها   ▪  

  والسلطات األجنبية.
 فضالًاملشاركة يف اهليئات والشبكات الدولية واإلقليمية (مثل جمموعة إيغمون)،   ▪  
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  اذها لتعزيز التعاون من أجل استرداد املوجودات.اختعن أي تدابري أخرى مت 
يف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم ، ولكن من دون اعتمادها، يرجى 

  إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت اعتبار هذه التدابري.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
كنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات مي مالحظة إرشادية:

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ١٤) من املادة ١الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (
ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي 

اليت توضح التدابري اليت اضطلع بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا معلومات أخرى ذات الصلة، و
  احلكم على حنو فّعال.

إذا كان ذلك ممكنا ومتاحا، يرجى تقدمي عنوان املوقع اإللكتروين لوحدة االسـتخبارات املاليـة   
اخلاصة بكم، فضال عن تقارير أو وثائق أخرى نشرت من قبـل هـذا املوقـع (أو روابـط املواقـع      

  املقابلة).

 اإلجابة:

 

    
  )٥٩، واملادة ٥٧-٥٣استرداد املوجودات (املواد   -جيم

  : تدابري االسترداد املباشر للممتلكات٥٣املادة 
 ، الفقرة الفرعية (أ):٥٣املادة 

  على كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي:
مـام حماكمهـا لتثبيـت حـق يف     أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعـوى مدنيـة أ    (أ)  

  ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
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  نعم/نعم جزئيا/ال  
هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ   -٢

  الوارد يف االتفاقية.
  

  قد تتضمن املعلومات املطلوبة: مالحظة إرشادية:
التشريع الذي مينح  الصفة للدول األطراف األخرى ويسمح هلا برفع دعوى مدنية   ▪  

أمام حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه 
  لكات.االتفاقية أو لتثبيت ملكية تلك املمت

معلومات بشأن ما إذا كانت الدول األطراف ُتعترب أشخاصا اعتباريني تلقائيا طبقًا   ▪  
للنظام املعمول به يف بلدكم، أو ما إذا كانت هناك آلية ميكن أن تكتسب من 

  خالهلا الدول األطراف تلك الصفة.
 ما إذا كانت بلدكم (وإذا كان األمر كذلك، كيف) جعلت الدول األطراف  ▪  

  إمكانية استخدامها  حملاكمكم لرفع دعوى مدنية. األخرى ُمِلّمة ب

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

    
ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات،  مالحظة إرشادية:

 اليت  اضطلع بلدكم إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

حاالت وأدلة إحصائية أو أدلة أخرى توضح أنه ال توجد قد تتضمن املعلومات بشكل خاص 
عقبات قانونية أو غريها من املوانع حتول دون رفع دولة أخرى لدعوى مدنية، مبا يف ذلك 

كم يف املاضي لرفع دعوى مدنية لتثبيت حق يف الدول األطراف اليت قد جلأت إىل حماكم
ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو لتثبيت ملكية سابقة لتلك 

  السنوات املاضية، إذا كان ذلك متاًحا. ٥-٣املمتلكات. يرجى تقدمي إحصائيات بشأن 

 اإلجابة:
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 :)ب(، الفقرة الفرعية ٥٣املادة 

  ة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي:على كل دول
أن تتخذ ما قد يلزم من تـدابري تـأذن حملاكمهـا بـأن تـأمر مـن ارتكـب أفعـاال جمّرمـة وفقـا هلـذه االتفاقيـة بـدفع                (ب)  

  تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
ها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيص  -٢

  الوارد يف االتفاقية.
قد تتضمن املعلومات املطلوبة االشارة اىل القانون أو األحكام القضائية اليت  مالحظة إرشادية:

ات أو احلصول تسمح للدول األطراف األخرى باملثول أمام حماكم بلدكم واملطالبة بتعويض
على تعويض عن األضرار اليت حلقت هبا. عالوة على ذلك ميكن أن تشمل ما إذا كان بلدكم 
قد جعل الدول األطراف األخرى ُمِلّمة بأن حماكمكم تستطيع أن تأمر أولئك الذين ارتكبوا 

 جمرًما وفقا هلذه االتفاقية بدفع تعويض عن األضرار، وإذا كان األمر كذلك، كيف فعالً
  قامت بلدكم هبذا األمر.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات،  مالحظة إرشادية:

إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت  اضطلع بلدكم 
  احلكم على حنو فّعال.باختاذها لتنفيذ هذا 

 اإلجابة:
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 ، الفقرة الفرعية (ج)٥٣املادة 

  على كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي:
أن تتخذ مـا قـد يلـزم مـن تـدابري تـأذن حملاكمهـا أو لسـلطاهتا املختصـة، عنـدما يـتعني عليهـا اختـاذ قـرار بشـأن                  (ج)  

كات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلـذه االتفاقيـة، باعتبارهـا مالكـة     املصادرة، بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى مبمتل
  شرعية هلا.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات  الحظة إرشادية:م

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ١٣) من املادة ٩الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (
تشريعات تتضمن االعتراف حبقوق الغري عائدة  بشكل خاص قد تتضمن املعلومات املطلوبة

  أطراف أجنبية يف سياق إجراءات املصادرة.لدول 

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات،  مالحظة إرشادية:
إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت  اضطلع بلدكم 

  ها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.باختاذ
حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

أخرى بشأن مطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات ختضع إلجراءات املصادرة. يرجى تقدمي 
  السنوات املاضية، إذا كان ذلك متاًحا. ٥-٣إحصائيات بشأن 
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 اإلجابة:

 

      
  آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل يف جمال املصادرة ‐ ٥٤ادة امل

  أ):( ١، الفقرة الفرعية ٥٤املادة 
  

مــن هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق  ٥٥علــى كــل دولــة طــرف، مــن أجــل تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عمــال باملــادة    ‐١
  ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:  االتفاقية أو مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه

اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بإنفـاذ أمـر مصـادرة صـادر عـن حمكمـة يف دولـة طـرف           (أ)  
  أخرى.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

دابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) الت  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ٣١الصلة املنصوص عليها يف املادة 
  ما يلي: تتضمن املعلومات بشكل خاص قد

اإلجراءات اليت تضع قراًرا باملصادرة صادر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى حمل   ▪  
التنفيذ، مبا يف ذلك ما إذا كانت هناك قيود تتعلّق مبا اذا كان القرار مستند حلكم 

  إدانة أم ال.
  /متعددة األطراف.نائيةثما إذا كانت هذه القيود ينظمها تشريع حملي أو معاهدات   ▪  
ما إذا كانت هذه القيود ينظمها تشريع معني أو أحكام عامة ذات صلة بتنفيذ   ▪  

  األحكام القضائية األجنبية.

 اإلجابة:



 

V.15-03644 97 
 

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1 

 

  
   يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
 ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، مالحظة إرشادية:

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات  ي:ما يل بشكل خاص قد تتضمن املعلومات املطلوبة
) ٢() مصادرة جنائية، ١(أخرى بشأن تنفيذ قرارات أجنبية باملصادرة، مقسمة طبقًا لـ: 

 ٥- ٣) مصادرة إدارية. يرجى تقدمي إحصائيات بشأن ٣(إدانة،  مستندة حلكممصادرة غري 
  .متاحاًالسنوات املاضية، إذا كان ذلك 

 اإلجابة:

 

    
  ب):( ١الفرعية ، الفقرة ٥٤املادة 
مــن هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق  ٥٥ادة علــى كــل دولــة طــرف، مــن أجــل تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عمــال باملــ   ‐١

  ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:  مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو
اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة، عندما تكـون لـديها واليـة قضـائية، بـأن تـأمر مبصـادرة          (ب)  
متلكات ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جـرم آخـر خيضـع لواليتـها القضـائية      تلك امل

  أو من خالل إجراءات أخرى يأذن هبا قانوهنا الداخلي.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
د اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت ق  -٢

  الوارد يف االتفاقية.
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قد تتضمن املعلومات املطلوبة ما إذا كان لديكم إمكانية استخدام جرمية  مالحظة إرشادية:

  غسل األموال كأساس للمصادرة بدال من اجلرم األصلي.

 اإلجابة:

 

  
  التدابرييرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك   -٣

  
ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات،  مالحظة إرشادية:

إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت  اضطلع بلدكم 
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

و معلومات إحصائية أو معلومات حاالت أ :ما يلي بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
) مصادرة ٢() مصادرة جنائية،١( أخرى بشأن تنفيذ قرارات أجنبية باملصادرة، مقسمة طبقًا لـ:

السنوات  ٥-٣) مصادرة إدارية. يرجى تقدمي إحصائيات بشأن ٣(إدانة،  مستندة حلكمغري 
  املاضية، إذا كان ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

    
  ج)( ١الفرعية ، الفقرة ٥٤املادة 
مــن هــذه االتفاقيــة فيمــا يتعلــق  ٥٥علــى كــل دولــة طــرف، مــن أجــل تقــدمي املســاعدة القانونيــة املتبادلــة عمــال باملــادة    ‐١

  ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي:  مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو
زم من تدابري للسـماح مبصـادرة تلـك املمتلكـات دون إدانـة جنائيـة يف احلـاالت الـيت ال         النظر يف اختاذ ما قد يل  (ج)  

  يف حاالت أخرى مناسبة.  ميكن فيها مالحقة اجلاين بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
ت اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوا  -٢

   الوارد يف االتفاقية.
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قد تتضمن املعلومات املطلوبة األسس القانونية املعمول هبا يف بلدكم ألي  مالحظة إرشادية:
غري املستندة حلكم إدانة، تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف  شكل من أشكال املصادرة

  ت مصادرة األصول غري املستندة حلكم إدانة.حاال
يف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم، ولكن من دون اعتمادها، يرجى 

  اعتبار هذه التدابري. إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

شمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، ميكن أن ت مالحظة إرشادية:
اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. 
حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى  :ما يلي بشكل خاص قد تتضمن املعلومات

إدانة، واملساعدة القانونية املتبادلة املقدمة  املستندة حلكمغري  لغ املصادرة، واملصادرةبشأن املبا
 ٥- ٣إدانة. يرجى تقدمي إحصائيات بشأن  املستندة حلكمغري  يف حاالت مصادرة األصول

  السنوات املاضية، إذا كان ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

    
  أ):( ٢، الفقرة الفرعية ٥٤املادة 
مـن   ٢ل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة بنـاء علـى طلـب مقـدم عمـال بـالفقرة          على ك  ‐٢

  من هذه االتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي: ٥٥املادة 
مـر جتميـد أو   اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصـة بتجميـد أو حجـز املمتلكـات، بنـاء علـى أ        (أ)  

حجز صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة يف الدولة الطرف الطالبة يـوفر أساسـا معقـوال العتقـاد الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب         
بأن هناك أسبابا كافية الختاذ تدابري مـن هـذا القبيـل وبـأن تلـك املمتلكـات ستخضـع يف هنايـة املطـاف ألمـر مصـادرة ألغـراض             

  ؛(أ) من هذه املادة ١الفقرة 
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  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

(أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم   يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

    
اف بقرارات ماهية اإلجراءات املتاحة لالعترقد تتضمن املعلومات املطلوبة  مالحظة إرشادية:

  احلجز والتجميد األجنبية، وعتبة االثبات املطلوبة، والفترة الزمنية املتاحة هلذه اإلجراءات.

 اإلجابة:

 

  
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات،  مالحظة إرشادية:
اضطلع بلدكم  أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليتإحصائيات أو أي معلومات 

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.
حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات  :قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي

 املبالغ اجملّمدة بناء على اإلجراءات املنصوص عليها يف احلكم. يرجى تقدمي أخرى، مثل
  السنوات املاضية، إذا كان ذلك متاًحا. ٥-٣إحصائيات بشأن 

 اإلجابة:

 

    
  ب)( ٢، الفقرة الفرعية ٥٤املادة 
مـن   ٢على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة بنـاء علـى طلـب مقـدم عمـال بـالفقرة            ‐٢

  ا الداخلي، مبا يلي:من هذه االتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانوهن ٥٥املادة 
اختاذ ما قد يلزم مـن تـدابري للسـماح لسـلطاهتا املختصـة بتجميـد أو حجـز املمتلكـات، بنـاء علـى طلـب يـوفر               (ب)  

أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية الختاذ تدابري من هـذا القبيـل وبـأن تلـك املمتلكـات      
  (أ) من هذه املادة. ١ألمر مصادرة ألغراض الفقرة  ستخضع يف هناية املطاف
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  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
عتبة لومات املطلوبة: السلطة التشريعية/التنظيمية املوجودة و قد تتضمن املع مالحظة إرشادية:

املطلوبة إلصدار قرارات بالتجميد أو احلجز أو االستيالء بناء على طلب من دولة  االثبات
  طرف أخرى.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
هادات احملاكم، تقارير، دراسات، ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجت مالحظة إرشادية:

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
السنوات  ٥- ٣باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. يرجى تقدمي إحصائيات بشأن 

  املاضية، إذا كان ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

    
  ج):( ٢، الفقرة الفرعية ٥٤املادة 
مـن   ٢على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة بنـاء علـى طلـب مقـدم عمـال بـالفقرة            ‐٢

  من هذه االتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي: ٥٥املادة 
لكـات مـن أجـل مصـادرهتا، مـثال      النظر يف اختاذ تدابري إضافية للسماح لسلطاهتا املختصة بأن حتافظ علـى املمت   (ج)  

  بناء على توقيف أو اهتام جنائي ذي صلة باحتياز تلك املمتلكات.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
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  نعم/نعم جزئيا/ال  
يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢

  تفاقية.الوارد يف اال
  

قد تتضمن املعلومات املطلوبة التشريع الذي جييز للسلطات املختصة  مالحظة إرشادية:
 فقط إىلداً صالحية إصدار أوامر حفظ بدون طلب مسبق للمساعدة القانونية املتبادلة، استنا

أنه  مبمتلكات اكتسبت (أو يشتبهق تتعلة أجنبيت سلطان عة صادر اهتام جنائي أوف توقير أم
   اكتساهبا) من خالل جرائم ارتكبت يف اخلارج.مت

يف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم، ولكن من دون اعتمادها، يرجى 
  اعتبار هذه التدابري. إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، ميكن  مالحظة إرشادية:

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
السنوات  ٥- ٣باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال. يرجى تقدمي إحصائيات بشأن 

  املاضية، إذا كان ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

    
 التعاون الدويل ألغراض املصادرة ‐٥٥ادة امل

  أ)( ١، الفقرة الفرعية ٥٥املادة 
على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على فعل جمّرم وفقا هلـذه االتفاقيـة     ‐١  

 ١أخـرى مشـار إليهـا يف الفقـرة     ممتلكـات أو معـدات أو أدوات    من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات إجرامية أو
 من هذه االتفاقية، أن تقوم، إىل أقصى مدى ممكن يف إطار نظامها القانوين الداخلي، مبا يلي: ٣١من املادة 
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أن حتيل الطلـب إىل سـلطاهتا املختصـة لتستصـدر منـها أمـر مصـادرة، وأن تضـع ذلـك األمـر موضـع النفـاذ يف               (أ)  
  حال صدوره.  

  هلذا احلكم؟ هل امتثلت دولتكم  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ٤٦صوص عليها يف املادة الصلة املن
  ما يلي: بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

اإلجراءات املعنية بتقدمي طلب من دولة أجنبية إىل السلطات املختصة، وإحالته   ▪  
  الستصدار أمر داخلي باملصادرة بناء على املعلومات الواردة يف الطلب.

تدابري املتخذة إلبالغ الدولة الطرف الطالبة باإلجراءات الواجب اتباعها عند ال  ▪  
  تقدمي طلب للمصادرة.

اخلطوط العريضة ألية اختالفات يف اإلجراء اْسِتَناًدا إىل ما إذا كانت اجلهة الطالبة   ▪  
  جنائية أو مدنية أو إدارية.

 اإلجابة:

 

    
  تدابرييرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك ال  -٣

  
ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات،  مالحظة إرشادية:

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

علومات إحصائية أو ما يلي: حاالت أو م بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
معلومات أخرى بشأن الطلبات الواردة اليت قد أفضت إىل استصدار أمر باملصادر. يرجى 

السنوات املاضية، إذا كان ذلك متاًحا. ويف حال كانت ٥-٣تقدمي إحصائيات بشأن
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أين  اإلجراءات املعنية بتقدمي طلب من الدولة الطرف الطالبة متاحة للجمهور؛ يرجى اإلشارة
  كن العثور على تلك املصادر.مي

 اإلجابة:

 

    
  ب)( ١، الفقرة الفرعية ٥٥املادة 
على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخـرى هلـا واليـة قضـائية علـى فعـل جمـّرم وفقـا هلـذه االتفاقيـة مـن              ‐١

مـن   ١ات أخـرى مشـار إليهـا يف الفقـرة     ممتلكات أو معـدات أو أدو  أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات إجرامية أو
 من هذه االتفاقية، أن تقوم، إىل أقصى مدى ممكن يف إطار نظامها القانوين الداخلي، مبا يلي: ٣١املادة 

مـن   ١أن حتيل إىل سلطاهتا املختصة أمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف إقلـيم الدولـة الطـرف الطالبـة وفقـا للفقـرة         (ب)  
مـن هـذه االتفاقيـة، هبـدف إنفـاذه بالقـدر املطلـوب، طاملـا كـان متعلقـا بعائـدات إجراميـة أو              ٥٤(أ) مـن املـادة    ١ة والفقر ٣١املادة 

 موجودة يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. ٣١من املادة  ١ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها يف الفقرة 

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  ئيا/النعم/نعم جز  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:
من اتفاقية األمم املتحدة  ٥٤أ) من املادة ( ١ية الصلة املنصوص عليها يف الفقرة الفرع

  ملكافحة الفساد.
  ما يلي: بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

  إجراء تقدمي وإنفاذ أمر باملصادرة من دولة أجنبية إىل السلطات املختصة.  ▪  
عند التدابري املتخذة إلبالغ الدولة الطرف املطاِلبة باإلجراءات الواجب اتباعها   ▪  

  تقدمي طلب أمر باملصادرة من دولة أجنبية.
 االجراء ينطبق أيضاً على األوامر املعنية باملصادرة معلومات بشأن ما إذا كان هذا  ▪  

  غري املستندة حلكم إدانة.
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 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
دات احملاكم، تقارير، دراسات، ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتها مالحظة إرشادية:

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

ما يلي: حاالت أو معلومات إحصائية أو  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
سلطاتكم املختصة لتنفيذ أمر باملصادرة من دولة  معلومات أخرى بشأن الطلبات الواردة إىل

 السنوات املاضية، إذا كان ذلك متاًحا. ويف ٥- ٣أجنبية . يرجى تقدمي إحصائيات بشأن 
 حال كانت اإلجراءات املعنية بطلب الدولة الطرف الطالبة متاحة للجمهور؛ يرجى اإلشارة

  أين ميكن العثور على تلك املصادر.

 اإلجابة:

 

    
  ٢، الفقرة ٥٥ادة امل
إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية، تتخذ الدولة الطـرف متلقيـة     ‐٢

مـن املـادة    ١الطلب تدابري لكشف العائدات اإلجراميـة أو املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى املشـار إليهـا يف الفقـرة        
فاقية واقتفاء أثرها وجتميدها أو حجزها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف بأمر صادر إما عن الدولـة الطـرف   من هذه االت ٣١

  من هذه املادة. ١الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم مبقتضى الفقرة 
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
ا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختاذها) لتنفيذ هذا احلكم يرجى وصف (بياهن  -٢

  الوارد يف االتفاقية.
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ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت السابق إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:

  ملكافحة الفساد. من اتفاقية األمم املتحدة ٣١الصلة املنصوص عليها يف املادة 
ما يلي: اإلجراءات املتاحة القتفاء أثر املمتلكات  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

  أو جتميدها أو حجزها بناء على طلب.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

    
تقارير، دراسات، ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم،  مالحظة إرشادية:

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

ما يلي: احلاالت، معلومات إحصائية أو غريها من  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
ء أثر وتعقب وجتميد أو حجز عائدات اجلرمية و/أو الطلبات الواردة واإلجراءات املتخذة القتفا

السنوات املاضية، إذا كان  ٥-٣األدوات املستخدمة يف اجلرمية. يرجى تقدمي إحصائيات بشأن 
  ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

    
  ٣، الفقرة ٥٥املادة 
خـتالف احلـال. وباإلضــافة إىل   مـن هـذه االتفاقيـة علـى هــذه املـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضـيه ا          ٤٦تنطبـق أحكـام املـادة      ‐٣

  ، يتعني أن تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة:٤٦من املادة  ١٥املعلومات احملددة يف الفقرة 
(أ) من هذه املادة، وصـفا للممتلكـات املـراد مصـادرهتا مبـا يف ذلـك مكـان         ١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   (أ)  

كون ذات صلة، وبيانا بالوقائع الـيت اسـتندت إليهـا الدولـة الطـرف الطالبـة يكفـي لـتمكني         املمتلكات وقيمتها املقّدرة، حيثما ت
  الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار األمر يف إطار قانوهنا الداخلي.
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(ب) من هذه املادة، نسـخة مقبولـة قانونـا مـن أمـر املصـادرة الـذي يسـتند          ١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   (ب)  
ب والصـادر عـن الدولـة الطـرف الطالبـة، وبيانـا بالوقـائع ومعلومـات عـن املـدى املطلـوب لتنفيـذ األمـر، وبيانـا حيـدد                إليه الطلـ 

التــدابري الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف الطالبــة لتوجيــه إشــعار مناســب لألطــراف الثالثــة احلســنة النيــة ولضــمان مراعــاة األصــول    
 القانونية، وبيانا بأن أمر املصادرة هنائي.

مـن هـذه املـادة، بيانـا بالوقـائع الـيت اسـتندت إليهـا الدولـة الطـرف الطالبـة             ٢يف حالة طلب ذي صلة بـالفقرة    (ج)  
  ووصفا لإلجراءات املطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من األمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

جى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  ير  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت السابق إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:

  م املتحدة ملكافحة الفساد.من اتفاقية األم ٤٦الصلة املنصوص عليها يف املادة 
  أي معلومات إضافية حمددة يطلبها بلدكم إلدراجها يف الطلب ليتمكن من تنفيذه.  ▪  
  اإلجراءات املتخذة إلعالم الدولة الطرف املطالبة باإلجراءات الواجب اتباعها.  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
كن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، مي مالحظة إرشادية:

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

يف حالة إذا كانت اإلجراءات املعنية بطلب الدولة الطرف الطالبة متاحة للجمهور؛ يرجى 
  اإلشارة َحْيثُ ميكن العثور على تلك املصادر.

 اإلجابة:
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  ٤ة ، الفقر٥٥املادة 
مـن هـذه املـادة     ٢و ١تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باختاذ القـرارات أو اإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف الفقـرتني        ‐٤

نـائي أو متعـدد األطـراف قـد تكـون ملتزمـة بـه جتـاه         وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ث
 الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك األحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيب.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

ذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الخت  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

    
ميكنكم اإلحالة، يف تقرير التقييم الذايت احلايل، إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:

) من ٢، والفقرة (٥٥ب) من املادة ) و(أ( ١الصلة املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني 
  ة الفساد.من اتفاقية األمم املتحدة ملكافح ٥٥املادة 

 اإلجابة:

 

    
   يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات  مالحظة إرشادية:

) من ٢، والفقرة (٥٥ب) من املادة ) و(أ( ١الصلة املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني 
  ية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.من اتفاق ٥٥املادة 

 اإلجابة:
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  ٥ ، الفقرة٥٥املادة 
تقوم كل دولة طرف بتزويد األمـني العـام لألمـم املتحـدة بنسـخ مـن قوانينـها ولوائحهـا الـيت تضـع هـذه املـادة موضـع                ‐٥

  النفاذ، وبنسخ من أي تغيريات تدخل الحقا على تلك القوانني واللوائح، أو بوصف هلا.
تشريعاهتا إىل األمني العام لألمم املتحدة على النحو املنصوص عليه أعـاله. وإن   من رمسية نسًخا بلدكم هل قدَّمت  -١

  ك، يرجى تقدمي اإلشارة املناسبة.األمر كذل
  

األمني العام لألمم املتحدة سيكون ممتنا إذا قامت احلكومات بإرسال  نَّإرشادية: إمالحظة 
اله إىل: أمني مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة املعلومات املذكورة أع

رات واجلرمية، مركز دِّالفساد، فرع الفساد واجلرمية االقتصادية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخ
). يف uncac.cop@unodc.orgفيينا، النمسا. ( ١٤٠٠، ٥٠٠فيينا الدويل، صندوق بريد رقم 

حالة االنتهاء من إعداد القوانني، يرجى التأكيد إذا مت إجراء أي تغريات على تلك القوانني 
  واللوائح، وعما إذا كانت ال تزال سارية املفعول.

 اإلجابة:

 

    
  ٦ة ، الفقر٥٥املادة 
مــن هــذه املــادة مشــروطا بوجــود  ٢و ١هــا يف الفقــرتني إذا اختــارت الدولــة الطــرف أن جتعــل اختــاذ التــدابري املشــار إلي  ‐٦

  معاهدة هبذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد   -٢

  الوارد يف االتفاقية.
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:: إرشاديةمالحظة 

  إذا كان تعاون بلدكم ألغراض املصادرة مشروطًا بوجود معاهدة.  ▪  

قائمة باملعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف بشأن األساس القانوين الذي قدم   ▪  
وجبه بلدكم املساعدة القانونية املتبادلة ألغراض اقتفاء أثر عائدات اجلرمية وتعقبها مب
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  وجتميدها، أو حجزها و/أو األدوات املستخدمة يف اجلرمية.
إذا كان من املمكن أن يستخدم بلدكم اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   ▪  

  كأساس للتعاون.

 اإلجابة:

 

    
  لة على تنفيذ تلك التدابرييرجى تقدمي أمث  -٣

  
ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، : إرشاديةمالحظة 

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّعال.

  ما يلي: بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
  إذا كان تعاون بلدكم ألغراض املصادرة مشروطًا بوجود معاهدة.  ▪  

حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن ما إذا قام بلدكم   ▪  
باستخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد كأساس قانوين للتعاون. يرجى 

  ن ذلك متاًحا.السنوات املاضية، إذا كا ٥- ٣تقدمي إحصائيات بشأن 
نسخ من املعاهدات الثنائية واملتعددة األطراف أو كبديل لذلك روابط ملواقع   ▪  

إلكترونية لتلك املعاهدات اليت على أساسها ميكن أن تقدم بلدك املساعدة القانونية 
املتبادلة ألغراض حتديد عائدات اجلرمية وتعقبها وجتميدها، وحجزها ومصادرة 

  .دمة يف اجلرميةو/أو األدوات املستخ

 اإلجابة:

 

    
  :٧ ، الفقرة٥٥املادة 
جيوز أيضا رفض التعاون مبقتضى هذه املادة أو إلغاء التدابري املؤقتة إذا مل تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلـة كافيـة     ‐٧

  أو يف حينها أو إذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال يعتد هبا.
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  ؟هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:: إرشاديةمالحظة 

اون، وماهية املعايري ما إذا كان النظام القانوين لبلدكم يقر أي سبب لرفض مثل هذا التع
لرفض التعاون. ويف حالة وجود أي من أسباب الرفض يرجى تقدمي معلومات بشأن 
اإلجراءات املعنية بأي تَشاُور مع الدولة الطرف الطالبة قبل رفض التعاون إذا كانت 
 املمتلكات ذات قيمة ال يعتد هبا، أو بشأن طرق ووسائل االلتزام بأي موعد هنائي لتقدمي أدلة

  إضافية.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
ميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، : إرشاديةمالحظة 

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  ال.باختاذها لتنفيذ هذا احلكم على حنو فّع

  ما يلي: بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن ما إذا قام بلدكم برفض التعاون أو 
بوقف التدابري املؤقتة نظًرا ألن األدلة املقدمة غري كافية أو مقدمة خارج األوان ، أو بسبب 

السنوات املاضية،  ٥- ٣تقدمي إحصائيات بشأن  أن املمتلكات ذات قيمة ال يعتد هبا. يرجى
  .إذا كان ذلك متاًحا

 اإلجابة:
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  ٨، الفقرة ٥٥املادة 
قبل وقف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقيـة الطلـب أن تتـيح للدولـة الطـرف الطالبـة،         ‐٨

 مواصلة ذلك التدبري.حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي 

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
سابق إىل أي من املعلومات ذات الصلة ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت ال: إرشاديةمالحظة 

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ٤٦) من املادة ٢٦املنصوص عليها يف الفقرة (
  ما يلي: بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

إذا كان لدى بلدكم أية آليات رمسية قائمة متنح الدولة الطرف الطالبة هذه الفرصة، مبا يف 
ءات إبالغ الدولة الطرف الطالبة، بالطلبات املقدمة إلصدار أمر ما أو التحديات ذلك إجرا

  القانونية األخرى اليت يواجهها بلدكم.

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

  
الصلة  ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت السابق إىل أي من املعلومات ذات: إرشاديةمالحظة 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وميكن أن ٤٦) من املادة ٢٦املنصوص عليها يف الفقرة (
تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى 

  اضطلع بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم. ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي: حاالت أو معلومات إحصائية أو معلومات أخرى قد 

بشأن احلاالت األخرية اليت مت منح الدولة الطرف الطالبة فرصة لعرض األسباب اليت تستدعي 
السنوات املاضية، إذا كان  ٥-٣مواصلة إجراء مؤقت قبل وقفه. يرجى تقدمي إحصائيات بشأن 

  .اًحاذلك مت



 

V.15-03644 113 
 

CAC/COSP/IRG/2015/CRP.1 

 اإلجابة:

 

    
  ٩، الفقرة ٥٥املادة 
  ال جيوز تأويل أحكام هذه املادة مبا ميس حبقوق أطراف ثالثة حسنة النية.  ‐٩
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
فيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتن  -٢

  الوارد يف االتفاقية.
  

ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت السابق إىل أي من املعلومات ذات : إرشاديةمالحظة 
  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ٣١) من املادة ٩الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (

ناصر تتجاوز ما قد مت إدراجه بالفعل ما يلي: ع بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، والتشريعات اليت  ٥٣مبوجب الفقرة (ج) من املادة 

  تنص على محاية األطراف الثالثة حسنة النية يف إطار التعاون الدويل ألغراض املصادرة.

 اإلجابة:

 

    
  ابرييرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التد  -٣

  
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت السابق إىل أي من املعلومات ذات : إرشاديةمالحظة 

من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٣١) من املادة ٩الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (
وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي 

اضطلع بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا  معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  احلكم بفاعلية.

ما يلي: حاالت أو معلومات إحصائية أو  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
معلومات أخرى بشأن احلاالت األخرية اليت تنطوي على محاية األطراف الثالثة حسنة النية يف 
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السنوات  ٥-٣ار التعاون الدويل ألغراض املصادرة. يرجى تقدمي إحصائيات بشأن إط
  املاضية، إذا كان ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

  
  : التعاون اخلاص٥٦املادة 

تسعى كل دولة طرف، دون إخالل بقانوهنا الداخلي، إىل اختاذ تدابري جتيز هلـا أن حتيـل، دون مسـاس بتحقيقاهتـا أو مالحقاهتـا      
إجراءاهتا القضائية، معلومات عن العائدات املتأتية من األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية إىل دولـة طـرف أخـرى دون طلـب      أو

مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك املعلومات قد يساعد الدولة الطرف املتلقية علـى اسـتهالل أو إجـراء حتقيقـات أو مالحقـات      
  ىل تقدمي تلك الدولة الطرف طلبا مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية.أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إ

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت السابق إىل أي من املعلومات ذات  :إرشاديةمالحظة 

  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ٤٦) من املادة ٤الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (
ما يلي: التشريع الذي ينص على االحالة التلقائية  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

  .دولة طرف أخرى بشأن عائدات األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية للمعلومات إىل
يف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم ، ولكن من دون اعتمادها، يرجى 

  اعتبار هذه التدابري. إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
  

ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت السابق إىل أي من املعلومات ذات : إرشاديةمالحظة 
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.  ٤٦) من املادة ٤الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (

وميكن أن تشمل هذه األمثلة: على اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي 
اضطلع بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا  لومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليتمع

  احلكم بفاعلية.
ما يلي: حاالت أو معلومات إحصائية أو  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

للمعلومات. يرجى  معلومات أخرى بشأن احلاالت األخرية اليت تنطوي على االحالة التلقائية
  السنوات املاضية، إذا كان ذلك متاًحا. ٥- ٣إحصائيات بشأن تقدمي 

 اإلجابة:

 

    
  إرجاع املوجودات والتصرف فيها  ‐٥٧املادة 
  :١، الفقرة ٥٧املادة 
من هذه االتفاقية يتصرف فيه بطرائق منـها إرجـاع    ٥٥أو املادة  ٣١ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة   ‐١

مـن هـذه املـادة، إىل مالكيهـا الشـرعيني السـابقني، وفقـا ألحكـام هـذه           ٣تلـك املمتلكـات، عمـال بـالفقرة     تلك الدولة الطرف 
  االتفاقية وقانوهنا الداخلي.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

ها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذ  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
: قد تتضمن املعلومات املطلوبة: التشريعات واألحكام القضائية املتعلقة إرشاديةمالحظة 

  بالتصرف يف املمتلكات املصادرة، مبا يف ذلك عودهتا إىل املالك الشرعي السابق.

 اإلجابة:
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  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، : إرشاديةمالحظة 
اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.
النقدية ما يلي: حاالت وإمجايل القيمة  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

متلكات املصادرة من قبل بلدكم، والتصرف فيها وفقًا ملتطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملل
ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك أي قيم نقدية للمبالغ اليت مت التصرف فيها. يرجى أن تضمني 

  إحصائيات تتناول أطول فترة ممكنة، إن ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

    
  أ)( ٣لفرعية ، الفقرة ا٥٧املادة 
  من هذه املادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب: ٢و ١من هذه االتفاقية والفقرتني  ٥٥و ٤٦وفقا للمادتني   ‐٣

 ٢٣و ١٧يف حالة اختالس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسـة علـى النحـو املشـار إليـه يف املـادتني         (أ)  
واسـتنادا إىل حكــم هنــائي صــادر يف الدولـة الطــرف الطالبــة، وهــو    ٥٥قــا للمــادة مـن هــذه االتفاقيــة، عنــدما تنفـذ املصــادرة وف  

  اشتراط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ُترجع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها)   -٢

  الوارد يف االتفاقية.
  

  :قد تتضمن املعلومات املطلوبة: إرشاديةمالحظة 
العائدات املصادرة اليت مت  إرجاع األساس التشريعي الذي ميكِّن السلطات املختصة من

أو عرب أشكال أخرى من التحويل من ِقَبل موظف احلصول عليها من االختالس أو التبديد
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  عمومي ملصلحته أو ملصلحة شخص أو كيان آخر إىل الدولة الطرف الطالبة.
الذي ميكّن من استبعاد اشتراط وجود حكم قضائي هنائي  –إن وجد  –األساس التشريعي 

  يف الدولة الطرف الطالبة.

 اإلجابة:

 

    
  تلك التدابري يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ  -٣

  
وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، : إرشاديةمالحظة 

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.

ص مصادرة عائدات االختالس اليت قد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة ما يلي: حاالت خت
إرجاعها إىل الدولة الطرف الطالبة، ومعلومات بشأن ما إذا كان (وحتت أي ظرف من  قد مت

استبعاد اشتراط احلكم القضائي النهائي. وميكن أن تتضمن املعلومات نوع  الظروف) قد مت
ا. يرجى تضمني األصول وإمجايل القيمة النقدية لألصول اليت متت مصادرهتا و إرجاعه

  إحصائيات تتناول أطول فترة ممكنة، إن كان ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

    
  ب)( ٣، الفقرة الفرعية ٥٧املادة 
  من هذه املادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب: ٢و ١من هذه االتفاقية والفقرتني  ٥٥و ٤٦وفقا للمادتني   ‐٣

مـن   ٥٥االتفاقية، عندما تكون املصادرة قد نفذت وفقـا للمـادة    يف حالة عائدات أي جرم آخر مشمول هبذه  (ب)  
هذه االتفاقية، واستنادا إىل حكم هنائي صادر يف الدولة الطرف الطالبة، وهو اشـتراط ميكـن للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن       

الطالبـة للدولـة الطـرف متلقيـة      تستبعده، أن ترجع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، عنـدما تثبـت الدولـة الطـرف    
عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلـب بالضـرر الـذي     الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك املمتلكات املصادرة أو
  حلق بالدولة الطرف الطالبة كأساس إلرجاع املمتلكات املصادرة.
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  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

ى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرج  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:: إرشاديةمالحظة 

 العائدات املصادرة األساس التشريعي و/أو السوابق القضائية اليت متكّن من إرجاع  ▪  
ارتكاب أي جرائم أخرى منصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة  املتحصلة من

  :ملكافحة الفساد (باستثناء االختالس) إىل الدولة الطرف الطالبة
عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل   (أ)    

  ؛معقول ملكيتها السابقة لتلك املمتلكات املصادرة
م بالضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كأساس مىت يعترف بلدك  (ب)    

  إلرجاع املمتلكات املصادرة.
استبعاد اشتراط وجود حكم قضائي هنائي يف  الذي ميكّن من األساس التشريعي  ▪  

  الدولة الطرف الطالبة.

 اإلجابة:

 

  
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣

ه األمثلة: على اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، وميكن أن تشمل هذ:إرشاديةمالحظة 
اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.
ما يلي: حاالت بشأن العائدات املصادرة  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

جرائم أخرى منصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة املتحصلة من ارتكاب أي 
الفساد باستثناء االختالس، واليت مت إرجاعها إىل الدولة الطرف الطالبة، مبا يف ذلك أمثلة 
لآلليات اليت استخدمت يف إعادة هذه العائدات املصادرة. وميكن أن تتضمن هذه املعلومات 

مجالية، وكذلك أي بيانات إحصائية أخرى متاحة. يرجى أنواع األصول والقيمة النقدية اإل
  تضمني إحصائيات تتناول أطول فترة ممكنة، إن كان ذلك متاًحا.
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 اإلجابة:

 

    
  ج)( ٣، الفقرة الفرعية ٥٧املادة 
  من هذه املادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب: ٢و ١من هذه االتفاقية والفقرتني  ٥٥و ٤٦وفقا للمادتني   ‐٣

يف مجيع احلـاالت األخـرى، أن تنظـر علـى وجـه األولويـة يف إرجـاع املمتلكـات املصـادرة إىل الدولـة الطـرف              (ج)  
  الطالبة، أو إرجاع تلك املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعيني السابقني، أو تعويض ضحايا اجلرمية.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

ا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهن  -٢
  الوارد يف االتفاقية.

  
  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:: إرشاديةمالحظة 

العائدات املصادرة  األساس التشريعي الذي ميكن السلطات املختصة من إرجاع  ▪  
رى منصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة املتحصلة من ارتكاب أي جرائم أخ

 ملكافحة الفساد، مبا يف ذلك احلاالت اليت مل تتمكن الدولة الطرف الطالبة من
  اثبات ملكيتها السابقة أو األضرار املتكّبدة.

  األساس التشريعي إلرجاع تلك العائدات املصادرة إىل أصحاهبا الشرعيني السابقني.  ▪  
  تسمح بتعويض ضحايا اجلرمية. و السوابق القضائية اليتاألساس التشريعي أ  ▪  

 اإلجابة:

 

    
  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
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وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، : إرشاديةمالحظة 

لع بلدكم إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت اضط
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.
ما يلي: حاالت بشأن العائدات املصادرة  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

من ارتكاب ألي جرائم أخرى منصوص عليها يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  املتحصلة
حاهبا الشرعيني السابقني، أو إرجاعها إىل الدولة الطرف الطالبة، أو إىل أص الفساد واليت مت

استخدمت لتعويض ضحايا اجلرمية. وميكن أن تتضمن هذه املعلومات أنواع األصول، 
 والقيمة النقدية اإلمجالية لألصول املصاَدرة، والقيمة النقدية اإلمجالية لألصول اليت مت
ل إرجاعها، وكذلك أي بيانات إحصائية أخرى متاحة. يرجى تضمني إحصائيات تتناو

  أطول فترة ممكنة، إن كان ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

    
  ٢ ، الفقرة٥٧املادة 
تعتمد كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا الـداخلي، مـا قـد يلـزم مـن تـدابري تشـريعية وتـدابري أخـرى                  ‐٢

ع املمتلكـات املصـادرة، وفقـا    لتمكني سلطاهتا املختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلـب دولـة طـرف أخـرى، مـن إرجـا      
  ألحكام هذه االتفاقية، ومع مراعاة حقوق األطراف الثالثة احلسنة النّية.

  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  ارد يف االتفاقية.الو

  
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت احلايل إىل أي من املعلومات ذات :إرشاديةمالحظة 

من  ٥٥) من املادة ٩، والفقرة (٥٣الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (ج) من املادة 
  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

  ما يلي: بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 
األساس القانوين الذي ميكن السلطات املختصة من إرجاع األصول املصادرة إىل   ▪  
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  الدول األطراف األخرى.

األساس القانوين الذي ميكن السلطات املختصة من مراعاة حقوق األطراف الثالثة   ▪  
  حسنة النّية عند قيامها بإرجاع األصول املصادرة.

 اإلجابة:

 

  
  مثلة على تنفيذ تلك التدابرييرجى تقدمي أ  -٣

  
وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، : إرشاديةمالحظة 

اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت
  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.

تلكات ما يلي: حاالت، إمجايل القيمة النقدية للمقد تتضمن املعلومات احملدَّدة املطلوبة م
مراعاة حقوق  إرجاعها بناء على طلب دولة طرف أخرى، مع املصادرة واملبالغ املالية اليت مت

األطراف الثالثة احلسنة النّية. يرجى تضمني إحصائيات تتناول أطول فترة ممكنة، إن كان 
  ذلك متاًحا.

 اإلجابة:

 

    
  ٤ة ، الفقر٥٧املادة 
جيــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، عنــد االقتضــاء، مــا مل تقــرر الــدول األطــراف خــالف ذلــك، أن تقتطــع نفقــات    ‐٤

ــة أو    ــق أو املالحق ــات التحقي ــدهتا يف عملي ــة تكب ــراءات القضــائية املفضــية إىل إرجــاع املمتلكــات املصــادرة أو أن      معقول اإلج
  تتصرف فيها مبقتضى هذه املادة.

  دولتكم هلذا احلكم؟هل امتثلت   -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.
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  قد تتضمن املعلومات املطلوبة:: إرشاديةمالحظة 
تطع نفقات معقولة تكبدهتا يف عمليات األساس التشريعي الذي جييز للدول األطراف أن تق

  اإلجراءات القضائية قبل إرجاع املمتلكات املصادرة أو أن التصرف فيها.  التحقيق أو املالحقة أو
  إذا مل يقم بلدكم باستقطاع نفقات مناسبة يرجى توضيح األسباب الكامنة وراء هذا القرار.

 اإلجابة:

 

    
  التدابري يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك  -٣

وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، اتفاقات تقاسم : إرشاديةمالحظة 
األصول، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري 

  اضطلع بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية. اليت
ما يلي: حاالت اقتطاع نفقات متكبدة، أو  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

  حاالت مل يتم فيها اقتطاع نفقات متكبدة.
يرجى تضمني إحصائيات تتناول أطول فترة ممكنة، إن كان ذلك متاًحا، باإلضافة إىل املبالغ 

  املالية هلذه النفقات.

 اإلجابة:

 

    
  ٥ة ، الفقر٥٧املادة 
ترتيبــات متفـق عليهـا، تبعــا    ضــاء، أن تنظـر بوجـه خــاص يف إبـرام اتفاقـات أو    جيـوز للـدول األطــراف أيضـا، عنـد االقت      ‐٥

  للحالة، من أجل التصرف هنائيا يف املمتلكات املصادرة.
  هل امتثلت دولتكم هلذا احلكم؟  -١

  نعم/نعم جزئيا/ال  
ا) لتنفيذ هذا احلكـم  يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذه  -٢

  الوارد يف االتفاقية.
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قد تتضمن املعلومات املطلوبة: أمثلة لالتفاقيات املربمة، الترتيبات، التدابري : إرشاديةمالحظة 

  األخرى للتصرُّف هنائيا يف املمتلكات املصادرة.

 اإلجابة:

 

  يرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التدابري  -٣
  

ن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات احملاكم، تقارير، دراسات، وميك: إرشاديةمالحظة 
اضطلع بلدكم  إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح التدابري اليت

  باختاذها لتنفيذ هذا احلكم بفاعلية.
ما يلي: حاالت، معلومات إحصائية أو  بشكل خاصقد تتضمن املعلومات املطلوبة 

احلاالت األخرية اليت قد مت فيها تطبيق هذه االتفاقيات أو التدابري.  معلومات أخرى بشأن
وميكن أن تتضمن األمثلة أيًضا حاالت شاركت فيها بلدكم دولة طرف أخرى الوالية 

األصول. يرجى  إرجاع القضائية على األصول املصادرة، ومسحت لدولة طرف أخرى بتنفيذ
  إن كان ذلك متاًحا. تضمني إحصائيات تتناول أطول فترة ممكنة،

 اإلجابة:

 

    
  االتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة األطراف  ‐٥٩املادة 

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطـراف لتعزيـز فاعليـة التعـاون الـدويل املضـطلع بـه عمـال         
  هبذا الفصل من االتفاقية.

  ذا احلكم؟هل امتثلت دولتكم هل  -١
  نعم/نعم جزئيا/ال  

يرجى وصف (بياهنا وتلخيصها) التدابري/اخلطوات اليت قد اختذهتا دولتكم (أو ختطط الختذها) لتنفيذ هذا احلكـم    -٢
  الوارد يف االتفاقية.
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ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت السابق إىل أي من املعلومات ذات : إرشاديةمالحظة 
من اتفاقية  ٤٨) من املادة ٢، والفقرة (٤٦) من املادة ٣٠صوص عليها يف الفقرة (الصلة املن

من اتفاقية  ٦٢) من املادة ٤األمم املتحدة ملكافحة الفساد. ميكنكم أيًضا اإلشارة إىل الفقرة (
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعنية بوصف التدابري اليت اختذها بلدكم.

طلوبة: عدد االتفاقيات املوجودة اليت وقعتها بلدك، باإلضافة إىل قد تتضمن املعلومات امل
  نصوصها.

يف حال نظرت دولتكم يف أي تدابري لتنفيذ هذا احلكم ، ولكن من دون اعتمادها، يرجى 
  إعطاء وصف للعملية اليت مبوجبها مت اعتبار هذه التدابري.

 اإلجابة:

 

    
  ابرييرجى تقدمي أمثلة على تنفيذ تلك التد  ٣

  
ميكنكم اإلحالة يف تقرير التقييم الذايت السابق إىل أي من املعلومات ذات : إرشاديةمالحظة 

من اتفاقية  ٤٨) من املادة ٢، والفقرة (٤٦) من املادة ٣٠الصلة املنصوص عليها يف الفقرة (
تشتمل  من االتفاقية. وميكن أن ٦٢) من املادة ٤األمم املتحدة ملكافحة الفساد. أو الفقرة (

هذه األمثلة على أي اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف هتدف إىل تعزيز فعالية 
التعاون الدويل املضطلع به مبقتضى هذا الفصل، وميكن أن تشمل هذه األمثلة: اجتهادات 
احملاكم، تقارير، دراسات، إحصائيات أو أي معلومات أخرى ذات الصلة، واليت توضح 

  .عمليااضطلع بلدكم باختاذها لتنفيذ هذا احلكم  اليت التدابري
قد تتضمن املعلومات املطلوبة أيضاً حاالت، معلومات إحصائية أو معلومات أخرى بشأن 
احلاالت األخرية اليت قد مت فيها تطبيق هذه االتفاقيات الثنائية أو املتعددة األطراف أو 

  ول فترة ممكنة، إن كان ذلك متاًحا.الترتيبات. يرجى تضمني إحصائيات تتناول أط

 اإلجابة:
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  املساعدة التقنية 
  يف هناية كل مادة، سُتدَرج الئحة األسئلة التالية بشأن املساعدة التقنية:

دَّدة قـد  يرجى بيان اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ املادة املستعَرضة أو حتسني تنفيذها، ووصف أيِّ حتديات حمـ   -١
  هذا الصدد. تواجهكم يف

  
: قد تشمل اإلجراءات الالزمة إصدار قانون وحتديد اإلطار الزمين لذلك. إرشاديةمالحظة 

وميكن أن تتضمن التحديات املتعلّقة بذلك التنسيق بني األجهزة، وخصوصيات النظام القانوين، 
 وتضارب األولويات، وحمدودية القدرات (كالقدرات التكنولوجية واملؤسسية وغريها من

القدرات)، وحمدودية املوارد املخصَّصة للتنفيذ (كاملوارد البشرية واملالية وغريها من املوارد)، 
وغياب إطار سياسايت، وحمدودية اخلربات واملهارات. ويرجى توخي الدقة، إن أمكن، عند 

  وصف هذه املسائل.

 اإلجابة:

 

    
ا كانت اإلجابة بنعم، فريجى حتديد أشكال املسـاعدة التقنيـة   هل حتتاجون إىل مساعدة تقنية لتنفيذ هذه املادة؟ إذ  -٢

  الالزمة. على سبيل املثال: 
  مساعدة تشريعية: يرجى وصف نوع املساعدة

    
هذه  خبصوص باإلجابات الواردة : ينبغي أن ترتبط أشكال املساعدة التشريعيةإرشاديةمالحظة 
ها. وميكن أن تتضمن أشكال املساعدة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذ باإلضافة املادة،

  التشريعية احملدَّدة مثالً ترتيبات واتفاقات منوذجية، و/أو صياغة قانونية و/أو دعماً استشارياً.

 اإلجابة:

 

    
  املؤسسات: يرجى وصف نوع املساعدةبناء 
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هذه  باإلجابات الواردة خبصوص: ينبغي أن ترتبط أشكال بناء املؤسسات إرشاديةمالحظة 

اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة  باإلضافةاملادة، 
يف جمال بناء املؤسسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وترتيبات 

توجيه،  واتفاقات منوذجية، وتقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي
  وكذلك تطوير خطة عمل للتنفيذ.

 اإلجابة:

 

    
  وضع السياسات: يرجى وصف نوع املساعدة

  
هذه  باإلجابات الواردة خبصوص : ينبغي أن ترتبط أشكال وضع السياساتإرشاديةمالحظة 
دة اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن أشكال املساعدة احملدَّ باإلضافة املادة،

يف جمال وضع السياسات مثالً ملخصاً للممارسات اجليِّدة والدروس املستفادة، وتوعية أجهزة 
  صنع القرار، وتقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه.

 اإلجابة:

 

    
  بناء القدرات: يرجى وصف نوع املساعدة 

  
هذه باإلجابات الواردة خبصوص  بناء القدرات: جيب أن ترتبط أشكال إرشاديةمالحظة 

اىل أيِّ حتديات مستبانة يف تنفيذها. وميكن أن تتضمن أشكال املساعدة احملدَّدة  باإلضافة املادة،
يف جمال بناء القدرات مثالً املساعدة يف حاالت معّينة، تقدمي مساعدة موقعية من ِقَبل خبري يف 

زيز القدرات العملياتية و/أو املؤسسية للسلطات املعنية من هذا اجملال و/أو تقدمي توجيه، وتع
  خالل التدريب والتعلم عن طريق اإلنترنت، تطوير خطة عمل للتنفيذ.

 اإلجابة:
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  البحث، ومجع البيانات وحتليلها: يرجى وصف نوع املساعدة
  

 جابات الواردةيتعني أن ترتبط أشكال البحث ومجع البيانات وحتليلها باإل: إرشاديةمالحظة 
متّ حتديدها يف اطار تنفيذ هذه املادة. وميكن أن  خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات

تتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال البحوث ومجع البيانات وحتليلها على سبيل 
أو  املثال، مشورة خبري يف جمال مجع البيانات وأنظمة التخزين، املشورة يف جمال اإلحصاءات

  الدراسات العينية.

 اإلجابة:

 

  
  تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى: يرجى وصف نوع املساعدة

  
 يتعني أن يرتبط تيسري التعاون الدويل مع الدول األخرى باإلجابات الواردة: إرشاديةمالحظة 

وميكن أن  متّ حتديدها يف اطار تنفيذ هذه املادة. خبصوص هذه املادة، فضال عن أي حتديات
املساعدة يف ؛ لتتضمن أشكال حمددة من املساعدة يف جمال التعاون الدويل، على سبيل املثا

  ، أو تشريع منوذجي، أو معاهدات منوذجية.حاالت معّينة

 اإلجابة:

 

    
  مساعدات أخرى: يرجى التحديد 

  

  
    

  هل حتصلون بالفعل على أيِّ مساعدة تقنية؟   -٣
كنتم حتصلون على مساعدة تقنية أو حصلتم عليها سابقاً، فريجى بيان : إذا إرشاديةمالحظة 

ذلك مبا يشمل اجلهة املقدِّمة للمساعدة ووصف األهداف الرئيسية واملدة وامليزانية والنتائج 
واألثر. ويرجى إدراج املعلومات عن املساعدة التقنية يف شكل عام إىل أقصى درجة حبيث 
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 تندرج مباشرة ضمن فئة مكافحة الفساد وإمنا تتصدى جلوانب تشمل أيضاً املشاريع اليت ال
ذات صلة بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. كما ُيرَجى توضيح ما إذا كان مدى هذه املساعدة 

  و/أو توسيع نطاقها من شأنه أن يساعد بلدكم على تبين التدابري املبينة يف املادة املستعرضة.

 اإلجابة:

 

    
  


