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 فريق استعراض التنفيذ 
 الدورة الثالثة عشرة

 2022حزيران/يونيه   17-13فيينا،  

 *من جدول األعمال المؤقت 4البند  
    حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 الفصل الثاني )التدابير الوقائية( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تنفيذ    
  

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة  

  

 ملخَّص 
يتضــمَّن ا ا التيرير مولوماع عن يعــيت الت الن الناجحل والممالاــاع ال يدة والتحدلاع والم ح اع   

ــتيانل فر الدولة الآلانيل  ليل  ــاز، مت الترذيز عل  انفي   المســــ ــتوراذ انفي  اافاميل األمم المتحدة لماافحل الفســــ ااــــ
من الفصـ  الآلانر االتدايير الوقاييل  من اتافاميل، لنن اااـتآلناا المسـاي  اللـاملل لودة م اتع   13إل   5المواز 

 التر اتداخ  مت الفص  الخامس.
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 مقدمة التقرير ونطاقه وهيكله  - أولا  
من اإلطــال المرجور  ليــل ااــــــــــــــتوراذ انفيــ  اافــاميــل األمم المتحــدة لماــافحـل    44و  35وفيــا للفيراين   -1

دَّ ا ا التيرير الموايـيور من يج  ا ميت يعـيت وينسـ  ما ولز فر الخ اـاع الواليل المن زة وايالير   الفسـاز، يععد
 ال يدة والتحدلاع والم ح اع. اتاتوراياع اليعطريل من مولوماع عن الت الن الناجحل والممالااع 

وبغيل اوفير مولوماع يكآلر افصــــــي  الــــــفن انفي  اتافاميل من جان  الدول األطراا قيد اتاــــــتوراذ   -2
م المولوماع المتوليل يتنفي  الفصـــــــ  الآلانر االتدايير الوقاييل  والفصـــــــ  الخامس اااـــــــترزاز  فر الدولة الآلانيل، اعيدَّ

ــلل، عل  النحو التالرت اي  ايرير يرذز عل  الفصـــ   الموجوزاع  من اتافاميل ف ــي يل منفصـ ر ث ثل ايالير موايـ
، اااـتآلناا المسـاي  اللـاملل لودة م اتع التر اتداخ  مت الفصـ  الخامس( ان  ايرير 13إل   5الآلانر، المواز 

ــلين الآلانر والخامس ــاي  التر اتداخ  يين الفصـ ــ  الخامس،  ( اج  ايرير يرذز   1ا يرذز فيط عل  المسـ عل  الفصـ
 ويستيود المساي  اللاملل لودة م اتع التر اتداخ  مت الفص  الآلانر.

ــتآلناا    13إل     5ويحتوي ا ا التيرير عل  مولوماع عن انفي  المواز  - 3 ــ  الآلانر من اتافاميل، اااـــــــ من الفصـــــــ
ــاملل لودة م اتع التر اتداخ  مت الفصــــ  الخامس، ميدمل من الدول األ  ــاي  اللــ ــتورفيــــل فر الدولة المســ طراا المســ

يـــــوت فر اـــــي ت ا   الآلانيل  ليل ااـــــتوراذ التنفي . واو لســـــتند إل  المولوماع الوالزة فر الخ اـــــاع الواليل التر وع
ــا المن زة حت    ــتورايـــ ــتورايـــــاع اليعطريل الخااـــــل االآلمانيل وخمســـــين ااـــ ــياا/فبراير   28الن اييل وفر ايالير اتاـــ عـــ

ــيت التحــدلــاع  . ويرذز التيرير عل  ا 2022 تا ــااــاع والفروقــاع اليــايمــل فر التنفيــ ، ويتضـــــــــــــمن مولومــاع عن يعـــــــــــ
والممالاــاع ال يدة فر عــا  جداول ونصــوة مؤطرة ويعــاال. واتوافا اتا اااع المســتيانل فر ا ا التيرير إل  حد  

ليميل الوامل حســــــــــــ   اويد مت الك المســــــــــــتيانل فر التيالير الموايــــــــــــي يل الســــــــــــاايل. وقد يع  رع ليه اتخت فاع اإلق 
دَّ ايرير عن مســــاي  التآلديي والتدلي  والتوقيل االفيرة   2ا اتقتضــــاا   ( والفيرة  7از  من المازة    1 . وإيــــافلى إل   لك، يععد

من اتافاميل ، وااــــــــــــتخدام اننولوجياع    13 اج  من المازة   1( والفيرة 10( والفيرة اج  من المازة 9اه  من المازة    1
  5اتع ليما يتولا ين م اإلفصــاع عن الموجوزاع وإقرالاع ال مل الماليل واتعــتراا الومومر االفيرة المولوماع واتاصــ 

من اتافاميل  من يج  إط ع فريا ااـــــــــــــتوراذ    52من المازة    6و   5( والفيراان  9من المازة    1( والفيرة  8من المازة  
والتحدلاع، المســـــــتيانل فر اتاـــــــتورايـــــــاع التر   التنفي  عل  افااـــــــي  اتا اااع والفروقاع، اما فر  لك الن احاع 

  .  CAC/COSP/IRG/2022/4يعجريت عل  الصويد اإلقليمر ا 

ــات وثييا   -4 ــلل ااصـ ــيت المتصـ ــاع الواليل، إ  يتناول المواز والموايـ ويتيت هيا  ا ا التيرير هيا ف الخ اـ
فر عــا  م موعاع. واــي طر ايرير موايــيور مخر المســاي  اللــاملل لودة م اتع التر اتداخ  يين الفصــلين 

الراميل إل  منت غســــــــــــــ  األموال، الآلانر والخامس من اتافاميل، مآل  ن م اإلفصــــــــــــــاع عن الموجوزاع والتدايير  
م إل  فريا ااتوراذ التنفي  للن ر ليه فر زولاه الآلالآلل علرة المستفنفل الآلانيل.   وايعيدَّ

  

 

، الفن عملياع  52من المازة  6و 5( والفيراين 8من المازة  5( والفيرة 7من المازة  4الم  المساي  اللاملل لودة م اتع الفيرة     1ا  
اج  من  2المتوليل يتدايير منت غس  األموال والمساي  األخرى  اع الصلل( والفيرة   58و  52و 14اإلفصاع عن الموجوزاع( والمواز  

 الفن احديد الملنيل النف يل. 52من المازة  1، والفيرة 12المازة 

ااتورايا لم موعل زول مايا والمحيط ال ازئ،  17ااتورايا معن زا لم موعل الدول األفريديل، و  19لستند ا ا التيرير إل     2ا  
عل زول يمرياا ال اينيل ومنطيل اليحر الناليبر، ااتوراياع لم مو  6ااتوراياع لم موعل زول يولوبا ال ربيل وزول يخرى، و 10و
ااتوراياع لم موعل زول يولوبا اللرميل. ومن ثمَّ، فإن التواياع والممالااع ال يدة المستيانل قد ت انون ممآل دلل االنسيل ليوض  6و

 الم موعاع اإلقليميل ذما ار االنسيل لم موعاع يخرى. 
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مالحظات عامة بشأن التحديات القائمة والممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل   -ثانياا  
 الثاني من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

ــا   - 5 ــتمدة من   2و   1ن األول والآلانر وال دوتن  لمآل  اللـــــ زا،   58يزناه البياناع المســـــ ــا قعطريا من ف ــتورايـــــ ااـــــ
 .   3ا وييدمان ن رة إجماليل احليليل عن التحدلاع الملترذل والممالااع ال يدة فر انفي  الفص  الآلانر من اتافاميل 

  
 اللا  األول 

 فاقيةالتحديات المستبانة في تنفيذ الفصل الثاني من الت

   
 1ال دول 

 أشيع التحديات في تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية 

 مازة اتافاميل

عدز الدول التر  
مت اواياع   الفن اقعد د

عدز التواياع  
 يعيت التحدلاع المواجف ل فر التنفي  امرايل حس  مواز اتافاميل   الصازلة 

    

ماافحل الفســـــاز، اما فر  لك عدم وجوز من  ياع لديا   يـــــوي انســـــيا وانفي  اـــــيااـــــاع  79 45  5المازة 
يعحرز من ايــدم ومــا احيا من يثر، وعــدم وجوز يعطعر زمنيــل محــدزة، وعــدم وجوز هيــاكــ   مــا

للمســاالل( ومحدوزلل نطاو وااســاو وفواليل الســيااــاع الوطنيل لماافحل الفســاز( وعدم وجوز  
لحل عل  النحو النافر فر احديد مدى ادايير لمنت الفســاز( وعدم إعــراج ال  اع  اع المصــ 

 انفي  ااترااي ياع ماافحل الفساز وانديح ا

عدم وجوز ايئاع وقاييل مخصـــــــصـــــــل لماافحل الفســـــــاز وعدم ذفالل الموالز المراـــــــوزة لتلك   71 45 6المازة 
ــاز  ــتي ليل التلــــ يليل ل يئاع ماافحل الفســ ال يئاع( وعدم ذفالل اليوانين اليايمل لضــــمان اتاــ

 

. ول رذ ا سيد 2022عياا/فبراير   28داز ا ا التيرير إل  اتاتوراياع اليعطريل المن زة حت  استند البياناع المستخدمل فر إع  3ا 
الميالناع يين المواز فر إطال الفص  الآلانر من اتافاميل، اتضمن الراوم البيانيل وال داول الوالزة فر ا ا اليسم إحصاااع عن 

، وذ لك  12و 8و 7ا فر  لك الفيراع اللاملل لودة م اتع فر إطال المواز التحدلاع والممالااع ال يدة المتصلل ا ميت المواز، ام
اتعيدَّم فر  14( والمازة 12اج  من المازة  2( والفيرة 8من المازة  5( والفيرة 7من المازة  4. غير ين احلي ع محدزة للفيرة 14المازة 

 ر اتداخ  يين الفصلين الآلانر والخامس من اتافاميل.  ايرير مواييور منفص  يرذز عل  المساي  اللاملل لودة م اتع الت
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عدز الدول التر قعد دمت اواياع الفن ا عدز التواياع الصازلة
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 مازة اتافاميل

عدز الدول التر  
مت اواياع   الفن اقعد د

عدز التواياع  
 يعيت التحدلاع المواجف ل فر التنفي  امرايل حس  مواز اتافاميل   الصازلة 

    

التر اضـــطلت ام ام وقاييل( وافتيال المو فين إل  التدلي  المنااـــ ( ويـــوي التنســـيا يين  
 افحل الفساز، اما فر  لك عدم وجوز ملياع لتيسير  لك التنسيامختلي ايئاع ما

عدم ذفالل اإلجراااع الخااـــــــــــل ااختيال وادلي  األفراز ال ين يتولون المنااـــــــــــ  الوموميل  166 56 7المازة 
التر اعوتبر عريــل للفســاز اصــفل خااــل وعدم ذفالل اإلجراااع الخااــل يتناوب م عل  الك  

اللــــــفاليل فر ااــــــتيدام المو فين الوموميين( وقصــــــول الموايير المتوليل المنااــــــ ( ونيص 
االترعــــيحاع للمنااــــ  الوموميل وانتخان عــــاغلي ا( وعدم وجوز الــــريواع يو ادايير إزاليل 
يل واموي  األحزان السـيااـيل( وعدم   عـاملل لتن يم اموي  الترعـيحاع لتولر المنااـ  المنتخف

 الن المصالح يو ويت يوااط لهكفالل الريواع يو ملياع منت اض

ناع ليواعد اـلوج المو فين الوموميين، يو اقتصـال اطبيي ا عل  فئاع مويَّنل   153 54 8المازة  عدم وجوز مدوَّ
الوموميين( ومحــــدوزلــــل قنواع اإلي ر واــــدايير حمــــالــــل المو فين المبل د ين(   من المو فين 

ما فر  لك التدايير المتوليل ااألنلــــطل  وقصــــول التدايير المتوليل امنت اضــــالن المصــــالح، ا 
 الخالجيل والو ايي الآلانويل وإقرالاع ال مل الماليل وقبول ال دالا

ــترياع الوموميل، يو عدم فواليل  104 47 9المازة  اتفتيال إل  ن م وطنيل للمراجول والطون ليما لخص الملــــــ
ـيدداا( وقصــــــــــــــول طرايا اختـيال  مو فر الملــــــــــــــترياع وفرزام، ونيص الن م الموجوزة يو افوف

ــالح م( وعدم وجوز   ــاع عن موجوزاا م ومصـ ــترياع ااإلفصـ ادليب م( وعدم إلزام مو فر الملـ
ن م اعـــــــــتراا فوالل قايمل عل  اننولوجيا المولوماع واتاصـــــــــاتع ااتعـــــــــتراا اإللنترونر ( 

إزالة المخـاطر    ومحـدوزلـل اللــــــــــــــفـاليـل فر عمليـل اعتمـاز الميزانيـل( وانوـدام يو محـدوزلـل نع م
 والرقاال الداخليل فر م ال إزالة األموال الوموميل

ــول النا  عل  المولوماع، ووجوز ث راع فر  70 43 10المازة  ــريواع يو ادايير ان م حصــــــــــ عدم اوافعر الــــــــــ
األطر اليايمل، فر حال وجوز الريواع وادايير من ا ا اليبي ، وقصول اطبيي ا، ومحدوزلل 

تيييم وااـــــــــتيانل الم اتع التر احتاج إل  التحســـــــــين( واإلجراااع اإلزاليل التدايير المتخ ة ل
المفرطل التويد المتوليل افزاا الخدماع الوموميل والحصـول عل  المولوماع( ومحدوزلل ن م 

 جمت البياناع لنلي مخاطر الفساز فر اليطاع الوام ولاداا واحليل ا

لتدقيم النزاال اليضاييل والنزاال فر ج از النياال الوامل يو عدم ذفالل الك عدم وجوز ادايير  39 28  11المازة 
 التدايير، وعدم وجوز ملياع لضمان اتمتآلال للتدايير  اع الصلل

محـدوزلـل التوـاون يين يج زة إنفـا  اليـانون وذيـانـاع اليطـاع الخـاة( وعـدم وجوز قيوز عل   140 53 12المازة 
الوموميين الســــــاايين فر الفترة ال حيل لترج الخدمل، يو يــــــيا نطاو الك  نلــــــاا المو فين 

ــتخدام اإلجراااع المتوليل ااإلعاناع والرخص التر   ــااة ااـ الييوز( وعدم ذفالل ادايير منت إاـ
امنح ا الســــــلطاع الوموميل لانلــــــطل الت اليل( ومحدوزلل الموايير واإلجراااع التر ا دا 

يطاع الخاة، وعدم ذفالل التدايير المتوليل يراــد اتمتآلال لتلك  إل  يــمان نزاال ذياناع ال
الموايير واإلجراااع( وعدم وجوز الـــــــــــريواع الـــــــــــفن عدم جواز اقتطاع النفياع التر امآل  

 لعاوى يو عدم ذفالل التلريواع الموجوزة

ــيان من ا عدم انفي    46 29 13المازة  ــاز وماافحته، ألاـــــــــ ــالذل الم تمت المدنر فر منت الفســـــــــ محدوزلل ملـــــــــ
ــاول مت الم تمت المدنر   ــلل يو عدم ذفالل انفي اا( وعدم التلــــ اليوانين واإلجراااع  اع الصــــ
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 مازة اتافاميل

عدز الدول التر  
مت اواياع   الفن اقعد د

عدز التواياع  
 يعيت التحدلاع المواجف ل فر التنفي  امرايل حس  مواز اتافاميل   الصازلة 

    

يثناا ويــــت اتاــــترااي ياع يو الســــيااــــاع يو التلــــريواع الراميل إل  ماافحل الفســــاز( وعدم  
ن األج زة الحاومـيل المونـيل والم تمت المـدنر( وعـدم ذفـاـلل الـتدايير المتخـ ة  كفـاـلل التوـاون يي 

يو ا لياع الموجوزة لإلي ر عن الفســاز( وايان حم ع التوقيل والبراما التآلديةيل الموج ل  
 للوموم والراميل إل  منت الفساز

ــراليل الراميل   118 42 14المازة  ــ  األموال واموي  وجوز ث راع فر األطر التن يميل واإلعـــــــــــ إل  ماافحل غســـــــــــ
اإللاان فر يلدان موينل( ونيص فر انفي  الموايير والتواــياع الصــازلة عن ايئاع الراــد 
الدوليل األخرى( وقصول التدايير المتخ ة لنلي ولاد ني  النيوز والصاوج الماليل لحامل ا 

األموال يو األعـــــــياا  اليايلل للتداول عبر الحدوز( وعدم ذفالل اإلعـــــــراا عل  خدماع احوي 
 الواليل الديمل

  
 اللا  الآلانر

 الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية

   
 2ال دول 

 أشيع الممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية

مازة 
 اتافاميل

عدز الدول التر  
لدي ا ممالااع  

 جيدة 
عدز الممالااع  
 يعيت الممالااع ال يدة امرايل حس  مواز اتافاميل  ال يدة المستيانل

الملـــــالذل النلـــــطل فر المن ماع والبراما الدوليل واإلقليميل التر اتصـــــدى للفســـــاز( وويـــــت  32 23 5المازة     
ااــــترااي ياع واــــيااــــاع لماافحل الفســــاز، ومتااول ايدم ا ويثراا االتلــــاول مت ال  اع  اع  
المصـــــلحل( وانفي  طايفل وااـــــول من األنلـــــطل والتدايير فر م ال منت الفســـــاز، اما فر  لك 

 حم ع وطنيل، وإزلاج ميازئ النزاال فر المنااا التوليميل

إنلــــاا وحداع عملياايل لماافحل الفســــاز فر المؤاــــســــاع الوموميل( ووجوز ميزانياع مســــتيلل  17 13 6المازة 
ــين   ــصـــــــــ ــاز الوقاييل( واوفير ما لافر من الموالز والمو فين المتخصـــــــــ ل يئاع ماافحل الفســـــــــ
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مازة 
 اتافاميل

عدز الدول التر  
لدي ا ممالااع  

 جيدة 
عدز الممالااع  
 يعيت الممالااع ال يدة امرايل حس  مواز اتافاميل  ال يدة المستيانل

ــاز( والتنســـــــــــــيا الفوال يين ايئاع ماافحل       وادلي  مو فر الك ال يئاع عل  ماافحل الفســـــــــــ
 الفساز الوقاييل

احديد المنااـــ  التر اعوتبر عريـــل للفســـاز اصـــفل خااـــل، واعتماز ادايير إيـــاليل لفرذ  19 17 7ة الماز
ــاي   ــواغر فر المنااــــــ  الوموميل يواــــ ــفن الك المنااــــــ ( واإلع ن عن اللــــ ــوااط الــــ يــــ
متنوعل( والتن يم اللام  لتموي  المرعحين واألحزان السياايل( واوزيز التدلي  عل  النزاال 

 وميينللمو فين الوم

ااخا  ادايير لتوزيز النزاال واألخ مياع ومنت الفســــــاز فر الخدمل الوموميل( وإنلــــــاا وحداع   16 15 8المازة 
مونيــل اــالنزااــل فر مختلي الوزالاع واإلزالاع( واوفير الحمــالــل النــاليــل للمو فين المبل د ين( 

 وااخا  ادايير لمنت حاتع اضالن المصالح

ااتخدام ن م اتعتراا اإللنترونر وويت مواثيا للنزاال( واوليا إلااا الويوز يثناا إجراااع   18 17 9المازة 
الطون( وااخا  ادايير متنوعل لنفالل اللفاليل فر المناقصاع الوموميل( وااخا  ادايير لتوزيز  

عليل اللـفاليل فر عمليل ويـت الميزانيل، اما فر  لك من خ ل ااـتخدام األزلل واألزواع التفا
 المتاحل عبر اإلنترنت ووااي  التواا  اتجتماعر لتوايت نطاو الملالذل

ــتنماله ا  وز اوعويل وادلي    19 17 10المازة  ــاا إطال متين لتيســـــــير الحصـــــــول عل  المولوماع، وااـــــ إلاـــــ
للمو فين المســؤولين عن اوفير المولوماع وإزالة المنصــاع اإللنترونيل( وايســيط اإلجراااع  

 من خ ل ااتخدام الوااي  اإللنترونيل اإلزاليل 

 ااتحداث ن ام إلزالة اليضالا من يج  اوزيز اللفاليل فر اوزيو ا 5 5 11المازة 

ااسـاع ملـالذل اليطاع الخاة فر إعداز السـيااـاع الوامل المتوليل اماافحل الفسـاز( وادقيم  11 9 12المازة 
 ذياناع اليطاع الخاةالتدايير الراميل إل  اوزيز اللفاليل فر 

وجوز ادايير لتوزيز ملـــالذل النا  والملـــاولاع الوااـــول النطاو، اما فر  لك منصـــاع إلنترونيل   30 22 13المازة 
ــاليت اليوانين، اغـيل اماين ال ـ اع الـفاعـلل من غير  اتط ع عل  اتيح لـواـمل الـنا    جميت ملـــــــــــ

ــفن ا والتوليا علي ا   ــاز عن  الدول من إيداا ملاي ا الــ ــير إي ر ايئاع ماافحل الفســ ــ ولل( وايســ اســ
ــتنداع الوموميل والبياناع   الســـــلوج الفااـــــد من خ ل قنواع متودزة( والواـــــول الوااـــــت إل  المســـ
ــطل ادليبيل   ــفن النزاال( وان يم ينلـــــ ــا الـــــ ــيصـــــ ــممل خصـــــ المفتوحل( واطوير منااا اوليميل مصـــــ

 ليان الوطنيل وحم ع إع ميل متواارة اما فر  لك من خ ل عيااع ال 

ــاا اـــــ  ع   23 17 14المازة  وجوز ن ام وطنر لااـــــع لمنت غســـــ  األموال واموي  اإللاان، اما للـــــم  إنلـــ
للملنيــل النف يــل( ووجوز انســــــــــــــيا فوــال يين ال يئــاع( واوزيز التوــاون اإلقليمر والــدولر فر 

 م ال ماافحل غس  األموال
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 اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد تنفيذ الفصل الثاني من   - ثالثاا  
 

( وهيئة أو هيئات مكافحة الفساد  5سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية )المادة   - ألف 
 ( 6الوقائية )المادة 

من اتافاميل، عل  النحو التالرت اي  ويت   5يوجه عام، اتَّيت الدول ث ثل نع ا مختلفل فر انفي  المازة  -6
ااــــــــــــــترااي يـل وطنيـل عـــــــــــــــاملـل لماـافحـل الفســـــــــــــــاز، ذوثييـل وحيـدة يو ذوثييـل مـدم ـل فر وثـايا حاوميـل يخرى( 

ويـت ااـترااي ياع لماافحل الفسـاز خااـل ايطاعاع محدزة( يو اج  اطبيا اـيااـل يـمنيل قد ت انون   ان  يو
نل فر وثييل موينل، ولننَّ ا اعنفَّ  من خ ل ج وز متســيل إلزلاج يحاام ا دا إل  منت الفســاز عند إعداز    زايما مدوَّ

 التلريواع، ومن خ ل ااخا  ادايير وقاييل محدزة. 

ــاز.  -7 ــترااي ياع وخطط عم  محدزة لماافحل الفســـ وقد اعتمدع غالبيل الدول يو ار فر طول اعتماز ااـــ
ة زول، اعنمَّ  الك اتاـــــترااي ياع والخطط افحاام زاـــــتوليل انر د  ميم ماافحل   الفســـــاز، من قبي  النزاال وفر عدَّ

والمســاالل واللــفاليل. ويمان ين انون اــيااــاع ماافحل الفســاز مضــمَّنل فر التلــريواع يو فر وثايا الســيااــاع  
ــل اــالنزااــل. وقــد اعتبر  ــل اــالوحــداع اإلزاليــل، يو فر الخطط اإلنمــاييــل يو الخطط الوطنيــل الخــااـــــــــــــ الخــااـــــــــــــ

النيةيل التر لمان ي ا تاترااي يل وطنيل لماافحل الفساز ين اؤزي المستورديون ا ه الند ا ذاليل. وذمآلال عل  
يلضـا إل  اـيااـاع محدزة لماافحل الفسـاز وين انمل ا، الـ ت اتاـترااي يل الوطنيل لماافحل الفسـاز فر اـيراليون 

اع  الوزالاع واإلزالاع وال يئاع عل  لاــــم اــــيااــــاع مؤاــــســــيل لماافحل الفســــاز من خ ل ااــــتخدام م موعل يزو 
 ماافحل الفساز، مما اعتعبر ممالال جيدة.

ــاز يو لذَّزع عل   19ونف ع  -8 ــمنيل لماافحل الفسـ ــاع يـ ــيااـ ــل اـ ــتورفيـ فر المايل ايرييا من الدول المعسـ
قطاعاع اإلزالة الوموميل زون ويت ااترااي يل عاملل  اع نطاو وطنر. واناج زولتان ليست لدي ما اياال يو 

 ل لماافحل الفساز، وقد يعادلع اواياع فر ا ا الصدز. ااترااي يل اريحل يو يمني 

وينلـــــفع جميت الدول ايرييا مليل انســـــيا للمســـــاعدة فر يـــــمان ين انون جميت ال يئاع الوموميل التر  -9
ــاا فر انفي اا. وبرز ن  ان مختلفان  ــالدذل ينلــ ــاز ملــ ــل ماافحل الفســ ــيااــ ــمن إطال اــ ــؤولياع يــ ــطلت امســ اضــ

ا ا اللـفنت اي  إنلـاا ايئل انسـيا جديدة يو ل نل انسـيا لليول المسـتوى اتول  إزالة  لمآل ن اا ااين عامين فر 
 يعمال التنفي  والرقاال( ان  ااتخدام ال ياك  اليايمل، مآل  ل ان ماافحل الفساز والوزالاع المونيل.

ــتورد  -10 ــاز عل  الصـــويد الوطنر لطرع احدلاع، وتح  المسـ ــيااـــاع ماافحل الفسـ يـــون وما زال انســـيا اـ
وجوز حاجل إل  يمان مزيد من اتاساو فر اياغل ا ه السياااع. وقد يعوار يتوزيز التنسيا يين السياااع  
الوطنيل واـيااـاع الوحداع اإلزاليل المتوليل اماافحل الفسـاز وزيازة فرة ايازل المولوماع وإنلـاا ملياع خاال  

ــل ا ــترااي يل الوطنيل  االمتااول والتيييم لديا  األثر. وذمآلال عل  الممالاــــ ــمن اتاــــ ــدز، اتضــــ ل يدة فر ا ا الصــــ
م نتايا   ــيا. واعيدَّ ــراع ايييم وخريطل طريا من يج  التنفي ، ومليل انســ ــيا يادافا ومؤعــ ــاز فر إندونيســ لماافحل الفســ
التيييم فصـــــــليالا من خ ل ن ام مراميل عل  عـــــــيال اإلنترنت، وقد ادعو وزالة التخطيط اإلنماير الوطنر الوزالاع  

لمونيل لتويــــــيح يي خروج عن النتايا المســــــت دفل. واعنلــــــر الك التيالير يلضــــــا عل  موقت الوزالة اإللنترونر،  ا
 وياون يوات ال م ياع األاليل ين ايدم اوليياع علي ا عبر اإلنترنت.  
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ــت  -11 ــ  ااـــــــــ ــاع ال يدة التر اتوااـــــــــ ــاع، فر يلدان من ا  ومن الممالاـــــــــ ــتورايـــــــــ ــياو اتاـــــــــ  يانت ا فر اـــــــــ

وجزل اــــــــليمان وزولل فلســــــــطين وذينيا، إعــــــــراج طايفل وااــــــــول من ال  اع  اع  وإاــــــــوااينر  اتاحاز الرواــــــــر 
المصـــــلحل، اما فر  لك الم تمت المدنر، فر ويـــــت اتاـــــترااي ياع يو الســـــيااـــــاع الراميل إل  ماافحل الفســـــاز 

 وانفي اا ومراجوت ا. 

ــاز، امـا فر  ـلكت واع -12 ــاع الرامـيل إل  منت الفســــــــــــ تمـدع اـلدول م موعـل متنوعـل من الـتدايير والممـالاــــــــــــ
ناع ليواعد الســلوج( ان  ااــتحداث يو اوزيز ن م خااــل اإقرالاع ال مل الماليل وباإلفصــاع عن  اي  ويــت مدوَّ

ــيت النزاال فر ال ــطل اوعويل واآلديةيل وإزماج موايــــــــ ــالح( اج  ان يم ينلــــــــ ــالن المصــــــــ ــيل( اضــــــــ منااا المدلاــــــــ
ااــــــــــــــتحــداث نع م إلي ر المو فين الوموميين عن المخــالفــاع( اه  اوفير التــدليــ  للمو فين الوموميين(   از 
ااـــــــــتحداث يزواع إلزالة مخاطر الفســـــــــاز. وقد اعتعبر إنلـــــــــاا وحداع للنزاال وماافحل الفســـــــــاز فر ال يئاع  او 

انيا المتحدة والناميرون وماليزيا، ممالاــــــــــــــل جيدة. الحاوميل، فر زول مآل  البواــــــــــــــنل وال راــــــــــــــك وجم وليل انز 
اعتعبر نلـر ايئاع ماافحل الفسـاز فر عدة يلدان ايالير اـنويل ممالاـل جيدة. وع وة عل   لك، يفازع زول   كما

يطراا افنَّ ايئاا ا المونيل اماافحل الفســاز اراجت الصــاوج اليانونيل والتدايير اإلزاليل  اع الصــلل ي دا احديد 
ــل   مدى ذفالل الك التدايير لمنت الفســــــــــاز وماافحته. وقد اليت الدول التر لم اعتدح ل يئاع ماافحل الفســــــــــاز فراــــــــ

 اتيط ع ي  ا الدول اواياع فر ا ا الصدز.

وقد ييل ت جميت الدول عن عضـويت ا يو ملـالذت ا فر من ماع وبراما وملـاليت إقليميل وزوليل ارمر   -13
الوم  المونر اماافحل غسـ  األموال فر واـط يفريديا، والم لس اتاـتلـالي المونر  إل  منت الفسـاز، من ا فريا

ــيا   ــاز فر ماـــ ــاز، وميازلة ماافحل الفســـ ــلطاع ماافحل الفســـ ــاز التاات ل احاز األفريير، والرااطل األفريديل لســـ االفســـ
ان اتقتصــــــازي، واللــــــيال والمحيط ال ازئ التااول لمصــــــرا التنميل ا اــــــيوي ومن مل التواون والتنميل فر الميد

الوربيل لتوزيز النزاال وماافحل الفســـــــاز، وفريا ماـــــــيا والمحيط ال ازئ المونر ا ســـــــ  األموال، وعـــــــيال ال نون  
األفريير الملـــــــــترذل يين الوذاتع تاـــــــــترزاز الموجوزاع، ولااطل وذاتع ماافحل الفســـــــــاز فر البلدان األفريديل  

فين عل  المصـــــــــالا فر اليالة األمريايل، وم موعل ماافحل غســــــــ   األعضـــــــــاا فر النومنول ، ولااطل الملـــــــــرد 
األموال فر عـــــــــــرو يفريديا وال نون األفريير، وال ماعل اتقتصـــــــــــازلل لدول واـــــــــــط يفريديا، وم موعل إل مونت 
ــاز، وفرقـل الومـ  المونـيل  لوحـداع اتاــــــــــــــتخـيالاع المـالـيل، ومن مـل عــــــــــــــرذـاا يولوبيون من يجـ  ماـافحـل الفســــــــــــ

ــاز التااول لبرناما األمم المتحدة اإلنماير،  ااإلجراااع ال ماليل ألمرياا ال اينيل، والميازلة الوالميل لماافحل الفســـــــــــ
والمن مل الوالميل للبرلمانيين المنااضـــــــــــــين للفســـــــــــــاز، والفريا الوام  المونر اماافحل الفســـــــــــــاز التاات لم موعل  

با، واألكازلميل الدوليل لماافحل الفسـاز، والرااطل  الولـرين، وم موعل الدول المنااضـل للفسـاز التااول لم لس يولو 
الدوليل لســلطاع ماافحل الفســاز، والمن مل الدوليل لللــرطل ال ناييل ااإلنتربول ، وم موعل الوم  المالر لمنطيل  
اللـرو األواـط وعـمال يفريديا، وعـيال المؤاـسـاع الوطنيل لماافحل الفسـاز فر غرن يفريديا، وعـيال المؤاـسـاع  

ل لماافحل الفساز فر واط يفريديا، ومن مل األمن والتواون فر يولوبا، ولااطل المحيط ال ازئ للمؤاساع الوطني 
الوليا لمراجول الحســاااع، وعــيال المو فين المونيين االيانون فر جزل المحيط ال ازئ، وعــيال ماافحل ال ريمل 

 مايا لماافحل الفساز.عبر الوطنيل فر منطيل المحيط ال ازئ، وم موعل يطراا جنون عرو 

 1اإلطال 

  من التفاقية 5من المادة  1ممارسة جيدة مستبانة في تنفيذ الفقرة 
فر إلطاليا، يتوين عل  ذ  ايئل حاوميل يو عرذل املن ا الدولل واسيطر علي ا االنام  اويين مو ي  
الوطنيل  الخطل  يتماع  مت  اما  الفساز  لمنت  السنواع  ث ثيل  الفساز، وويت خطل  مسؤول عن ماافحل 

 لماافحل الفساز وبملالذل الم تمت. 
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ــاز   -14 ــا ين اتنضــــــــــــــمـام إل  الموـااـداع اـلدولـيل، مآـل  اافـامـيل اتاحـاز األفريير لمنت الفســــــــــــ ولوح  يلضــــــــــــ
وماافحته، والملـــالذل فر ملياع، مآل  مليل متااول انفي  اافاميل البلدان األمريايل لماافحل الفســـاز، خطواان وثييتا  

اتافـامـيل وافضـــــــــــــــيان إل   ـلك. وقـدمـت اوض اـلدول مولومـاع عن   من 6و  5الصـــــــــــــــلل ـاامتآـلال اـلدول للمـازاين  
ق دوت مت زول يخرى لمنت الفساز وماافحته.  م ذراع افاام وع

ويتياين مويــت ال يئاع الوقاييل زاخ  ال ياك  المؤاــســيل الوطنيل، ومن ثمَّ مدى ااــتي ليت ا. وعازةى ما  -15
اع قايمل االم ام الوقاييل  اع الصــلل. وذآليرا ما انون الك اعنلــا الدول مؤاــســل مســتيلل جديدة يو انل دي مؤاــســ 

المؤاساع اليايمل قيالة عن ل ان مونيل ااألخ مياع يو وزالاع مختصل يو وحداع ااتخيالاع ماليل يو مااا  
يمنـاا م ـالم يو إزالاع خـدمـل عموميـل. ويفـازع ث ث زول فيط اـفنـه ليس لـدي ـا ايئـل وقـاييـل متخصــــــــــــــصـــــــــــــــل،  

 اواياع فر ا ا الصدز.يعادلع  وقد

واتيت الدول نع  ا مختلفل لضــمان ااــتي ليل ايئاع منت الفســاز، مآل  اوفير يــماناع زاــتوليل واعتماز   -16
ــت الميزانيل و  ــمان األمن الو يفر وويـــــ ــفن يمول من يين ا يـــــ ــيل الـــــ ــري يل منااـــــ ــم   التو يييحاام الـــــ . والـــــ

 اا ا لضــمان اتاــتي ل المالر، ذما او الحال االنســيل الممالاــاع ال يدة فر ا ا الصــدز ويــت ميزانيل قايمل ي 
لســــلطاع ماافحل الفســــاز فر يولذينا فااــــو وجزل اــــليمان، وانريس مصــــدل منفصــــ  للتموي  غير المخصــــص  
ل يئل ماافحل الفســــــــاز، ذما او الحال فر إلطاليا. وقد يعاــــــــدلع اواــــــــياع فر الحاتع التر ابين في ا ين ا ه 

 اتي ليل ال زمل، يو ين ا اخضت لسيطرة مؤاساع يخرى، يو ليس ل ا ميزانيل مستيلل.ال يئاع ت اتمتت اات

ــتبينت ث راع فر انفي  المازة  -17 ــل عدا ث ث  6يو المازة  5وااــ ــتورفيــ من اتافاميل فر جميت الدول المســ
ــيااــــــــاع ف والل لماافحل  زول. ويتمآل  التحدي الرييســــــــر ال ي اواج ه زول الم موعل األفريديل فر عدم وجوز اــــــ

اتولا يتنســـيا وانفي  اـــيااـــاع  ااـــتيانل كآلر األالفســـاز. وفر زول م موعل ماـــيا والمحيط ال ازئ، ذانت الآل راع 
 ماافحل الفساز وعدم ذفالل يراما التوقيل يو التآلديي الفن منت الفساز. 

فر زول الم موعل  ويمآل  عدم ذفالل الموالز احدلا ملـــــــــــــترذا اواج ه ايئاع ماافحل الفســـــــــــــاز الوقاييل -18
األفريديل وزول م موعل يولوبا اللـرميل. ويمآل  نيص اتاـتي ليل، اـواا عل  مسـتوى النصـوة اليانونيل يو فر  
ــاز الوقاييل فر الوديد من  ــترذل األخرى التر اواج  ا ايئاع ماافحل الفســـ ــل الومليل، يحد التحدلاع الملـــ الممالاـــ

 لمحيط ال ازئ. زول الم موعل األفريديل وم موعل مايا وا

زولل األمانل لاميا عن اويين ايئاا ا الوقاييل المونيل اماافحل الفساز. ويعوايت  46وييلغ ما م موعه  -19
 الدول األخرى االوفاا ي  ا اتلتزام المتولا ااإلي ر. 

  
نات قواعد سلوك للموظفين العموميين )المادة 7القطاع العام )المادة  -باء   (،  8(، ومدوَّ

 ( 11والتدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة )المادة 

ــتييااام  -20 ــتيدام المو فين الوموميين وااـــــــــتخدام م وااـــــــ اعتمدع جميت الدول ادايير وإجراااع ان م ااـــــــ
صـــــل، يو   وارقيت م واياعدام م الخدمل المدنيل وغيراا من اليوانين المخصـــــَّ فر زاـــــاايراا يو فر قوانين ا التر ان  د

فر المرااــــــيم اإلزاليل. ذما ين لدى اوض الدول يزلل يو ميازئ اوجي يل محدزة الــــــفن الموالز اليلــــــريل خااــــــل  
ل ايوا لفئاا م، اوجد فر مو م  امو فر الخدمل المدنيل. وعل  الرغم من ين المو فين قد لخضـوون ليواعد مختلف

النفااة واللــــــــــــــفاليل فر الك    مبدييالبلدان نع م ايوم عل  ال دالة إلزالة عــــــــــــــؤون المو فين الوموميين يو اطب دا  
ــ  اوض  ــتيدام المو فين الوموميين وارقيت م، افضـــ ــيل تاـــ اإلزالة. وفر حين اطبا غالبيل الدول إجراااع انافســـ

ــتيدام مرعـــحين خالجيين. ومت  لك، يعـــالع  الدول ااـــتخدام ن ام التناون  يو التويين الداخلر للمو فين عل  ااـ
زة يدقل. وذمآلال  إحدى الدول إل  إجراا اح  اليرعل من يج  ااتيدام المو فين الوموميين فر ايناليوااع محدَّ
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تيـال المو فين عل  ممـالاــــــــــــــل جيـدة، فـإن ال يئـل المرذزـيل للوقـاـلل من الرعــــــــــــــوة فر الم رن ممآلَّلـل  فر ل ـان اخ
 الوموميين، وت ايما المالفين من م اإقامل الودل. 

ــؤون  -21 ــيل المونيل اإزالة عــ ــســ ــل ليما يتولا ي ياكل ا المؤاــ ــتورفيــ ويوجد اوض اتخت ا يين الدول المســ
ــتيدام مو في ا الوموميين   ــفع ايئاع مرذزيل اتول  ااــــــ المو فين الوموميين. ففر حين ين اوض البلدان قد ينلــــــ

تييااام، امي  يلدان يخرى إل  إاــــــناز ا ه الصــــــ حيل إل  يج زة حاوميل محدزة. وإيــــــافلى إل   لك، افخ  وااــــــ 
اوض الــدول ين ا مختلط وقــايم عل  األقــدميــل لتن يم لاــ  المو فين الوموميين المختلفــل، مت خضــــــــــــــوع ذيــال  

 المسؤولين إلزالة مرذزيل وادايير خاال. 

ــيايل يو البواااع واعولدن يلدان عديدة عن اللـــــــــــ  -22 واغر عبر اإلنترنت وفر الصـــــــــــحي وعبر المواقت اللـــــــــ
اإللنترونيل الحاوميل. وفر ا ا الصـدز، ينلـف الم رن موقوا عـيايا جاموا لتيدلم طلياع الترعـح ل ميت المنااـ  
ر اللـــــــاغرة فر الخدمل الوموميل. وإيـــــــافلى إل   لك، اوجد لدى اوض البلدان ملياع للطون اتيح للمرعـــــــحين غي 

الفايزين اتعتراذ عل  قرالاع التو يي. واختلي ا ه ا لياع يين البلدان، واتراوع يين ايدلم عـــــاوى إل  ايئل 
 مويَّنل ل  ا ال رذ يو الطون يمام ل نل خاال وايدلم طل  ااتئناا إزالي إل  المحامل. 

ي ل ل لك، ت يوجد لدى ولم احدز يغل  الدول المنااــ  التر اعوتبر عريــل للفســاز اصــفل خااــل. ونت  -23
زة، يو ين ــا اطب دا نفس اللــــــــــــــروا عل  جميت المنــااـــــــــــــــ  الــك   الــدول ن ــام انــاون يو غيره من التــدايير الموزَّ

الوموميل. غير ين اضــت زول ااخ ع ادايير إيــاليل تختيال األفراز ال ين اــيناا ي م اولر المنااــ  الوموميل 
ــاز ولتناوب م وادليب  ــل للفسـ زع الك المنااـــ  عل  وجه الخصـــوة فر ن م ا التر اعوتبر عريـ  م علي ا، يو حدَّ

ــري يل يو و ايي إنفا   ــ  الو ايي المرايطل افزاا الو ايي التلـ ــم  ا ه المنااـ المتوليل ااإلزالة الوموميل. والـ
ــاييل، والك التر انطوي عل  يزاا عملياع التفتيأ، يو الواجياع المتوليل اال مال  ج يو اليانون يو الو ايي اليضـ

 ومنح الرخص واأل ون. ويعقر ي  ه التدايير يواف ا ممالااع جيدة.  ااتعترااالضراي ، والك المتوليل 

 

   
ــيما فر م ال   -24 ــل، ت اــــ ــصــــ وييرز عدز ذبير من الدول ينَّ البراما التآلديةيل يو زولاع التدلي  المتخصــــ

ناع قواعد السـلوج، متاحل للمو فين الوموميين، وقد جولت عدة ماافحل الفسـاز وادقيم النزاال واألخ  مياع ومدوَّ
ــاز يو  ــتبين عدم وجوز يراما ادليبيل محدزة اتولا االنزاال وماافحل الفســــ زول ا ا التدلي  إلزاميا. ومت  لك، ااــــ

ر التنفيـ  فر عـدة زول. عـدم ذفـاـلل الـك البراما، يو محـدوزـلل اوافراـا لمو فين عموميين مويَّنين، ـااعتيـاله ث رة ف
وليما يتولا ااألجول، يينت زول عديدة ين ا امنح المو فين الوموميين يجولا منااــــــيل، اســــــب  من ا المفاويــــــاع  
مت النياااع الوماليل. وذمآلال عل  الممالاــاع ال يدة، طلبت يولوغواي إل  جميت المؤاــســاع ين انلــر جداول  

 ليايل. يجول المو فين الوموميين عل  مواقو ا ال

 2اإلطال 

  من التفاقية 7)ب( من المادة  1الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفقرة 
ميمت ل نل ماافحل الفساز فر ماليزيا مخاطر الفساز فر الخدمل الوامل وويوت قايمل، فر عا  مصفوفل  
مخاطر، االم اتع التر اعوتبر عريل للفساز اصفل خاال. وعل  ياا  مصفوفل المخاطر الك، ااخ ع 

واناوب م. ويكملت ال زاير    ، وت ايما ليما يتولا يتدلي  المسؤولين المونيينالمخاطر  تخةييلماليزيا ادايير  
عمليل مسح يجرا ا ايئت ا الوطنيل للوقالل من الفساز وماافحته لتحديد المناا  الوامل التر اعوتبر عريل 
للفساز اصفل خاال. وفر عدز من الدول األخرى، يعلزفم المو فون ال ين لل لون الك المناا  يتيدلم 

  منت م، يو ين م لخضوون للتناون الا  منت م. فول  ابي   إقرالاع االمصالح يو ال مل الماليل عل  ياا
 المآلال، اوتمد ع يل ال مالج فر ااتو اياال للتناون المنت م عل  الو ايي. 
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واوتمد جميت الدول الـــــــريواع  اع اـــــــلل، مآل  الداـــــــااير يو اليوانين المحدزة، اضـــــــت موايير اتولا  -25
  من اتافاميل ، وإن ذان نطاو  2ا 7االترعـــح للمنااـــ  الوموميل وانتخان عـــاغلي ا اواو جان  يتولا االمازة 

ة فر التنفي . وعازةى ما لعح ر عل  األفراز  الك التلــــــــــريواع المحدوز قد ااــــــــــتبين فر اوض الحاتع ااعتياله ث ر 
يل.   المدانين االانان جرايم جناييل، وخصواا جرايم الفساز واتحتيال، الترعح للمناا  المنتخف

ــال يكآلر من نصـــــي الدول إل  قواعداا المتوليل يتموي  الترعـــــيحاع تنتخان عـــــاغلر المنااـــــ   -26 ويعـــ
م اموي  األحزان الســيااــيل ايتولا االمازة الوموميل. وإيــافلى إل   لك، اوجد   7لدى غالبيل الدول الــريواع ان  د

  من اتافاميل . والــم  ا ه اليواعد يحااما الــفن مصــازل التموي ، ومســك الدفاار والتســ ي ، واإلفصــاع يو 3ا
الـدول. إت ين   الرقـااـل الوـامـل، وال زاااع. ونوقأ اعتمـاز يو اوـديـ  قوانين محـدزة فر اـ ا الم ـال فر عـدز من

 ات زول يفازع اودم وجوز يحزان اياايل في ا، وينه من ثمَّ ت اوجد حاجل إل  قانون الفن ا ه المسفلل.

وإيــــــافلى إل   لك، ت يزال اناج فر زول مختلفل اياين ذبير يين التلــــــريواع الوطنيل المتوليل يتموي    -27
وااا ونطاو عــمول ا. فول  اــبي  المآلال، اســمح اوض المرعــحين ل نتخاااع واألحزان الســيااــيل من حي  محت 

الدول االحصول عل  التموي  من مصازل عموميل وخاال عل  السواا، فر حين ين زوت يخرى اسمح االتموي  
الومومر ذمصـــــدل لييســـــر يو وحيد لتموي  األنلـــــطل الســـــيااـــــيل، يو ت اســـــمح إت االتموي  الخاة ل نتخاااع 

ازع زولتان افن جمت األموال مح ول. ذما فرذ عدز من الدول قيوزا مختلفل عل  واألحزان الســــــــــيااــــــــــيل. ويف
التبرعاع، مآل  الحد األقصــــــــــ  للتبرع المســــــــــموع اه من جان  األفراز وال يئاع الخااــــــــــل، يو ح رع التبرعاع 

ي   الم فلل المصـــــــــدل يو األجنبيل. وبصـــــــــفل عامل، ذان نيص اليواعد من يج  يـــــــــمان اللـــــــــفاليل المتوليل يتمو 
 األنلطل السياايل يحد التحدلاع النبيرة المستيانل. 

  

   
  5ا 8  والمازة  4ا 7وويــوت جميت البلدان ايرييا قواعد الــفن منت اضــالن المصــالح ايتولا االمازة  -28

ــالح.  من اتافـامـيل ، ولنن ثمـل اـياين ذبير فر نطـاو ومحتوى األعطر المومول ي ـا وفر ينواع اضــــــــــــــالن المصــــــــــــ
 ايي ثانويل يو مزاولل ينلــــــــــــطل  وييل ت البلدان عن طايفل من التدايير المتخ ة، مآل  ح ر يو ايييد الوم  فر و 

ــاع المالر ليما لخص فئل موينل من المو فين  ــر ااإلفصـ ــروا ايضـ خالجيل، وفرذ قيوز عل  الير ال دالا، وعـ
ــالح  ــالن المصـــــــــ الوموميين. واعتمدع زول ذآليرة نع ما وإجراااع إلع ن المو فين الوموميين عن حاتع اضـــــــــ

زاميا إلقرالاع اإلفصــاع عن المصــالح خااــا االبرلمانيين، فر حين اليايمل يو المحتملل. وينلــفع ناولو اــ   إل
ين جنون يفريديا ااخ ع ن  ا من ما لمنت وإزالة اضــالن المصــالح يين مختلي فئاع المو فين الوموميين، اما 
فر  لك متطلياع اإلفصــــــــــاع المفصــــــــــلل الخااــــــــــل االمو فين الوموميين فر الم اتع الواليل الخطولة، وإااحل  

ــم  ال زاااع  التد لي  والميازئ التوجي يل. واعفرفذ ال زاااع المتوليل اودم اتمتآلال عل  نطاو وااــــــــت، اما للــــــ

 3اإلطال 

  من التفاقية 7من المادة  3الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفقرة 
فر ااتو، يتطل  قانون مدونل األخ مياع من المرعحين ايدلم يياناع عن حم ا م اتنتخاييل إل  ل نل 

البياناع  اتنتخاااع الفن ميالغ ا المنفيل فر الحم ع اتنتخاييل. واعوتبر ا ه  الوالزة واألموال  لتبرعاع 
. ويمان  الض طا  ع عموميل واخضت للرقاال الوامل. وينلفع فرنسا ا   لقميا علنيا اممآللر جماعاع  

اح ر لمصر مواملل يموال األحزان السياايل عل  ين ا "يموال عامل" ألغراذ اطبيا قانون الويوباع. و 
مل من عخصياع اعتياليل   البرا ال المدنفح يو ال ياع يو اليروذ النيدلل يو الوينيل الم  ولل المصدل الميدَّ
وطنيل يو يجنبيل إل  األحزان السياايل. وفر ذايو فيرزي، اعطبَّا عل  األعخاة الطبيويين ال ين ليدمون  

 ل  الفساز. التموي  المح ول يو ليبلونه الويوباع نفس ا المطيَّيل ع
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ال ناييل فر عدز قلي  من البلدان. غير ين زوت قليلل يفازع افنه ليس لدي ا إجراااع لتنفي  الك الييوز وال زاااع  
قد عرَّفت اضـالن المصـالح فر الـريواا ا، فيد يعيلغ فر  ليما يتولا اودم اتمتآلال. وعل  الرغم من ين عدة زول 

 اوض البلدان عن احد   يتمآل  فر اووبل احديد ما للا  اضالبا فر المصالح. 

من اتافــاميــل، إ  اليــت جميت الــدول فر مختلي    7وت اوجــد اا ــااــاع إقليميــل محــدزة فر انفيــ  المــازة   -29
 اع الفن يحاام متنوعل.الم موعاع اإلقليميل اااتآلناا زولتين اواي 

من اتافاميل، يعـالع جميت الدول إل  قوانين ا واداييراا، مآل  إلزاميل يزاا اليسـم  8وليما يتولا االمازة  -30
عند اولر المنصـــــــ ، لتوزيز النزاال واألمانل ولوع المســـــــؤوليل فر اـــــــفوا المو فين الوموميين. وذمآلال عل  

وليا لللــفاليل فر فرنســا جايزة احآليل اعمنح مرة ذ  اــنتين ألحد المنلــولاع  الممالاــاع ال يدة، ااــتحدثت ال يئل ال
 الولميل التر اتناول مواييت اللفاليل واألخ مياع الوموميل والفساز. 

ناع اــــاليل يو قيد المراجول ليواعد الســــلوج يو األخ مياع الخااــــل   -31 ويفازع جميت الدول افن لدي ا مدوَّ
ناع عامل ليواعد الســلوج االنســيل ل ميت المو فين الوموميين  االمو فين الوموميين. و  اعتمدع غالبيل البلدان مدوَّ

ناع قطاقيل ليواعد الســــلوج يو  يو ل البيل مو فر الخدمل المدنيل، ليما اعتمد يكآلر من نصــــي الدول يلضــــا مدوَّ
ــافلى إل   لك ــلوج الخااـــــل ي ا. وإيـــ ناع قواعد الســـ ، يعـــــالع اوض الدول إل  كلَّي ايئاع مختلفل يويـــــت مدوَّ

 إلزالة ماافحل الرعوة.  37001اعتمازاا لم يال المن مل الدوليل لتوحيد المياييس لقم 

ناع قواعد السـلوج، وخصـواـا الك المتوليل افئاع موينل من المو فين  -32 وفر عدز من الدول، انون مدوَّ
  من اتافاميل . وقام 6ا 8يل ايتولا االمازة الوموميين، واجيل اإلنفا  ياـــــــــااـــــــــا يواـــــــــاي  من ا اإلجراااع اإلزال 

ناع فر التلــــريواع يو اللوايح التن يميل، احي  لخضــــت المو فون الوموميون   الوديد من الك الدول اإزلاج المدوَّ
غير الممتآللين ل زاااع اـــفزيبيـــل وجزاااع يخرى. ويفـــازع زولـــل واحـــدة اـــإماـــانيـــل اطبيا جزاااع جنـــاييـــل عل  

ر األخ ميل. وعيَّنت اوض البلدان ج ازا خااـــــــا يو لهاـــــــاا يج زة يو ل انا مونيل ااألخ مياع  مخالفاع الموايي 
ناع قواعد السلوج والير اللااوى.   يو يمناا م الم لمتااول إنفا  مدوَّ

واتـياين ليمـا يين اـلدول الـتدايير يو اإلجراااع المتَّخـ ة لتيســــــــــــــير إي ر المو فين الوموميين عن يفوـال   -33
  من اتاـفامـيل . ويـفاز يكآلر من نصــــــــــــــي اـلدول ـافن المو فين الوموميين ملزمون  4ا 8ســــــــــــــاز ايتولا ـاالمـازة  الف

ااإلي ر عن الســــلوج الفااــــد، وإن لم انن لدى اوض الك الدول إجراااع إي ر منااــــيل. وفر عدز من البلدان،  
لفســـــــــــاز يو غير  لك من يعـــــــــــاال اـــــــــــوا  اعفرذ جزاااع عل  المو فين الوموميين ال ين ت يبل د ون عن يفوال ا

الســلوج. ويعــالع عدة يلدان إل  ااــتخدام إجراااع وايــحل وإل  انوع المنصــاع يو الينواع المخصــصــل لتيســير  
ــمح قانون ن ام اإلي ر عن المخالفاع فر   ــبي  المآلال، لســ ــي عن ال ويل يو خ فه. فول  اــ اإلي ر، زون النلــ

ــري يل يلمينيا يتيدلم الب غاع من خ ل من  ــال يكآلر من ثل  الدول إل  اداييراا التلـــ ــل إلنترونيل موحدة. ويعـــ صـــ
وغيراا من التدايير لحمالل األعــــخاة المبل د ين، امن في م يقالب م الميربون، ال ين ليدمون اياليرام احســــن نيل. 

ال يدة، ياــــدل  ويمان ين الــــم  الك الحمالل ال وان  اليانونيل واللــــخصــــيل والم نيل. وذمآلال عل  الممالاــــاع  
ــافلى إل   اتاحاز الرواـــر ميازئ اوجي يل الـــفن متطلياع يلبان الوم  لتوفير الحمالل لاعـــخاة المبل د ين. وإيـ

  لك، ينلفع ذ  من ايراليون وني يريا ل انا يو وحداع خاال لتيسير اإلي ر.

ــياع إل  جميت الدول اااـــــ  -34 ــدلع اواـــ تآلناا زولل واحدة فر ذ  وليما يتولا ااتخت فاع اإلقليميل، يعاـــ
 من الم موعل األفريديل وم موعل يولوبا اللرميل وزولتين فر م موعل زول يولوبا ال ربيل وزول يخرى. 

من اتافاميل، اعنرَّ  ااـــــتي ليل ال  از اليضـــــاير فر الداـــــتول يو فر اليوانين   11وليما يتولا االمازة  -35
ــافلى إل   ــلل فر مو م البلدان. وإيــ ــؤون ن م  اع الصــ م عــ ــريواا ا التر ان  د ــالع مو م البلدان إل  الــ  لك، يعــ

صــــــل، اوم  يلضــــــا إل  حد اويد  المحاكم واليضــــــاة. وي ري اختيال اليضــــــاة فر الوازة من جان  ايئاع مخصــــــَّ
ك يئاع افزيبيل لليضـــــاة المويَّنين. وإيـــــافلى إل   لك، ييل ت الدول عن ادايير اتناول اضـــــالن المصـــــالح وانف  
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ليل فر ال  از اليضـــــــــاير، اما فر  لك انحيل اليضـــــــــاة وح ر قبول ال ياع وفرذ قيوز عل  األنلــــــــطل  اللـــــــــفا
الخالجيل واعـــــــــــتراطاع اإلفصـــــــــــاع عن الموجوزاع والمصـــــــــــالح. واتراوع التدايير األخرى المتخ ة لتوزيز النزاال 

ــاة  ــلوج وايدلم زولاع ادليبيل لليضـ ــل ليواعد السـ ناع خااـ ــت مدوَّ ــاييل يين ويـ ــر اليضـ فر م ال األخ مياع ونلـ
ناع  ة يلدان، للـــــــا  انت اج مدوَّ األحاام اليضـــــــاييل وإزخال المزيد من اإلاـــــــ حاع فر ن ام المحاكم. وفر عدَّ

 قواعد السلوج يحد يايان فص  اليضاة. 

يوو  وليما يتولا افج زة النياال الوامل، اعتمدع الدول قوانين ولوايح ان يميل واــيااــاع مختلفل ابي دن ح -36
المدَّعين الوامين وواجياا م. وافوتبر اوض الدول المدعين الوامين جزاا من خدمت ا اليضـــــــــــــاييل الوامل، ومن ثمَّ 
ناع قواعد اــــــــلوج خااــــــــل   ف م لخضــــــــوون لليواعد  اع الصــــــــلل التر احام اليضــــــــاة. واعتمدع زول عديدة مدوَّ

ايير ارمر إل  اوزيز النزاال فر اــفوا المدَّعين  االمدَّعين الوامين. وإيــافلى إل   لك، ييل ت عدة يلدان عن اد
الوامين، الـم  ويـت إجراااع يو ن م إلزالة اليضـالا، والتدلي  وإعداز األزلل فر م ال النزاال، واإلفصـاع عن 
الموجوزاع يو اضـالن المصـالح، وفرذ قيوز عل  األنلـطل الخالجيل. وع وة عل   لك، اعتمدع اوض الدول  

 اياااع لضيط ممالال المدَّعين الوامين لص حياا م التيديريل.  ميازئ اوجي يل يو

من اتافـاميـل، الي  نحو نصـــــــــــــي الـدول فر جميت  11وليمـا يتولا ـااتخت فـاع اإلقليميـل فر انفيـ  المـازة   - 37
خمس  الم موعاع اإلقليميل اواـــــياع. وا دل اإلعـــــالة إل  ين الممالاـــــاع ال يدة فر ا ا الصـــــدز لم اعســـــتفبن إت فر  

 زول، يغلب ا فر م موعل مايا والمحيط ال ازئ، وذانت اتولا فر الميام األول اإنلاا ن م إلزالة اليضالا.  

  
 (9المشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية )المادة   -جيم 

ااخ ع جميت الدول ادايير لفرذ يــــــوااط عل  اتعــــــتراا الومومر( وقد اعتمدع مو م ا الــــــريواع  -38
اتعـــــــــتراا الومومر من خ ل لوايح ان يميل ومرااـــــــــيم، يو يتخوي  عـــــــــؤون وطنيل للديام ي لك. وادير عدة زول 

 الوزلاا الحاوميين ا حيل إادال اليواعد  اع الصلل.

ــؤوليل عملياع   وقد نف ع مو م الدول ن م -39 ــااا ال يئاع الحاوميل مســــ ــتراا تمرذزيل، اتول  اميتضــــ اعــــ
اتعــتراا الخااــل ي ا. وثمل ااــتآلناااع من ا ا النمو ج، اتمآل  فر زول ينلــفع ايئل مرذزيل مونيل االملــترياع  

 اتول  مسؤوليل جميت الويوز الوموميل يو الويوز الوموميل الواليل الديمل فحس . 

جميت الدول ادايير وإجراااع لضمان عفاليل عمليل اتعتراا، انطوي عل  وجوز مراجوين وقد اعتمدع  -40
ليـدمون اواـــــــــــــــياع فر الحـاتع التر يتبين في ـا ين اـ ه الـتدايير واإلجراااع محـدوزة. وفر جميت اـلدول ايريـيا، 

اع والمولوماع  اع  اتطل  التلــــريواع المتوليل االملــــترياع الوموميل نلــــر زعواع إل  الملــــالذل فر المناقصــــ 
الصــــلل ميارا لمنح الملــــالذين الوقت النافر إلعداز الوطاااع وايدلم ا. ويتزايد ااــــتخدام المنصــــاع اإللنترونيل  

 لنلر الدعواع إل  الملالذل فر المناقصاع.

ومن عــفن المنافســل المفتوحل فر إلاــاا الويوز الوموميل ين احد من مخاطر الفســاز، وين انف  اعــتراا   -41
لســـــلت يو الخدماع افاـــــوال اـــــوميل منصـــــفل. وقعد دمت اواـــــياع فر الحاتع التر ت احدز في ا األطر اليانونيل ا

المنافســـــلف المفتوحل يواـــــف ا طرييل اتعـــــتراا المتيول عموما، يو ت امنت اآلبيت األاـــــوال عل  النحو النافر، يو 
 افرذ يوااط الفن اتعتراا من مصدل وحيد. ت

و م الـدول نع مـا ل ري اموجب ـا مراجوـل قرالاع اتعــــــــــــــتراا عنـد الير عــــــــــــــاـاوى من وقـد ينلـــــــــــــــفع م -42
ــتراا والطون في ا يو  ــياع فر الحاتع التر ت يوجد في ا ن ام لمراجول قرالاع اتعــــــ ــالذين. وقعد دمت اواــــــ الملــــــ

وون محدوزة، يو لتدقيا عملياع اتعـــــتراا، وفر الحاتع التر ذانت في ا الم   المحدزة لتيدلم اللـــــااوى يو الط
فر حالل عدم اوفر المولوماع المتوليل اإماانيل الطون لميدمر الوطاااع غير الفايزين. ويعاـــــــــدلع اواـــــــــياع  
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يخرى فر الحاتع التر ذان في ا ايدلم الطون مراونا اااــتيفاا عــروا مســييل موينل، يو فر حالل عدم ااــتي ل  
الدول يحاام انص عل  اوليا قرال إلاــــــــاا الويوز لحين   ال يئل الملــــــــرفل عل  عمليل الطون. واوجد لدى مو م

 اتنت اا من إجراا المراجول.

ويتوين عل  الدول ين انف  ادايير خااـل لتوزيز السـلوج األخ قر للمو فين المسـؤولين عن اتعـتراا،  -43
الــفن المســاالل،  ومنت حاتع اضــالن المصــالح وإزالا ا. وذانت الدول التر اعتمدع الــريواع يو قواعد محدزة 

ــالح، يو التدلي  الدولي، يو اعتمدع إجراااع فرز  ــالح، يو ن م اإلع ن عن اضــــالن المصــ يو اضــــالن المصــ
ــبت ا   ــتيدام المو فين المســــؤولين عن اتعــــتراا ت اتودى نســ ــياع  26ألغراذ ااــ فر المايل. وقد يعاــــدلع اواــ

ولنوا عن مصــالح م يو  مت م الماليل، يو ليس لدي ا للدول التر ليس لدي ا اعــتراطاع خااــل اعلزم الواملين افن ل 
ناع الوامل ليواعد السلوج.  ادايير لتوزيز النزاال لدى مو فر الملترياع اخ ا المدوَّ

زولـل ين زع   58زولـل من ياـــــــــــــــ     38  من اتافـاميـل فر  1ا  9وااــــــــــــــتعبينـت ث راع فر انفيـ  المـازة   -44
ااـــتورايـــاا ا خ ل الدولة الآلانيل. وامآلَّ  التحدي الرييســـر ال ي اواج ه زول م موعل ماـــيا والمحيط ال ازئ فر  

ــتراا الومومر. ووا ــاي  اتعــــــ ــاا ن م فوالل للمراجول والطون ليما يتولا امســــــ ج ت زول الم موعل األفريديل  إنلــــــ
ــترياع وفرزام وادليب م.   ــفن اختيال مو فر الملـــ ــيا والمحيط ال ازئ احدلاع فر اعتماز ادايير الـــ وم موعل ماـــ
وقعد دمت يلضــا اواــياع الــفن الحد من اتاــتآلناااع من مبدي المنافســل المفتوحل وجمت البياناع واحليل ا ونلــراا 

فر المايل من زول م موعل زول يولوبا   30اتعــــتراا الومومر. واليت نســــيل  ليما يتولا اإلاــــاا ومراجول عيوز
   من اتافاميل. 1ا 9ال ربيل وزول يخرى اواياع الفن المازة 

زوـلل( واتولا اـ ه   11  من اتافـامـيل إت فر 1ا 9ولم اعســــــــــــــتفبن ممـالاــــــــــــــاع جـيدة ليمـا يتولا ـاالمـازة   -45
وير يواااع اتعــــتراا اإللنترونر وااــــتخدام ا، ذما او الحال فر اتاحاز الممالاــــاع ال يدة فر الميام األول يتط

 الروار والبرا ال وبواسوانا والم رن والمملنل الوربيل السووزلل.

ــ  المازة  -46 ــاالل فر إزالة األموال 2ا 9ومن واج  الدول اميتضــ ــفاليل والمســ   من اتافاميل ين اوزز اللــ
 قوانين وويوت لوايح ان يميل وقواعد إجراييل الفن اعتماز ميزانياا ا الوطنيل. الوموميل. وقد انَّت جميت الدول 

ويلزم فر مو م الـــدول ايـــدلم ايـــالير متواارة ومنـــااــــــــــــــيـــل من حيـــ  التوقيـــت عن اإليرازاع والنفيـــاع   -47
ــا ــاااع فر يغراذ الرقاال، وخصـــواـ ــاا ا الوليا المونيل امراجول الحسـ ــسـ ــتخدم عدة زول مؤاـ من  الوموميل. واسـ

ــســــــاع   يج  ايييم فواليل وذفااة ن م ا الخااــــــل االرقاال الداخليل وإزالة المخاطر. وفر اوض الدول، اعمنفح مؤاــــ
المراجوـل يو إزالاع المراجوـل اـلداخلـيل اــــــــــــــلطـل ااخـا  ـادايير لموـال ـل يوجـه اليصــــــــــــــول التر اتبين يثـناا عملـياع 

اماين الك الوحداع من موال ل يوجه اليصـــــــــــول، ان م   من اتافاميل. وذمآلال عل  2ا 9المراجول، وفيا للمازة 
وزالة المـالـيل فر ميـدونـيا اللــــــــــــــمـالـيل يراما ـادليبـيل واويـد اجتمـاعـاع ـلدعم ج وز ال يـئاع الحاومـيل للتخةيي من 
المخاطر المســـــــــتيانل. وفر يلمانيا، ان م وزالة الداخليل واإلعمال والم تمت اتاحازلل اجتماعاع منت مل لوحداع  

ول الداخليل اغيل ايازل الخبراع واوحيد إجراااع المراجول. ويعــالع عدة زول إل  ين لدي ا ل انا مصــمَّمل  المراج
 لتيدلم الملولة لمسؤولر المحاايل فر المؤاساع الوطنيل الفن المخاطر النامنل فر إزالة األموال الوموميل. 

ليمــا لخص فئــاع موينــل من النفيــاع. ومن ثمَّ، وفر إحــدى الــدول، ت اوجــد مليــل فوــالــل للمراجوــل والرقــااــل   - 48
يعاــدلع اواــيل ي  ا اللــفن. واليت عدة زول اواــياع الــفن إنلــاا ن م فوالل إلزالة المخاطر، واعتماز ادايير انص 

 عل  ااخا  إجراااع اصحيحيل فر حالل عدم اتمتآلال لمتطلياع اللفاليل والمساالل فر إزالة األموال الوموميل.  

نســـــــــــــيل مئويل يعل  من يلدان م موعل الدول األفريديل وم موعل زول ماـــــــــــــيا والمحيط ال ازئ  واليت -49
   من اتافاميل ميالنلى يبلدان الم موعاع اإلقليميل األخرى.2ا 9اواياع الفن انفي  المازة 
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وااخ ع جميت الدول ايرييا ادايير للحفاظ عل  اــــ مل الدفاار والســــ  ع المحااــــبيل والبياناع الماليل  -50

   من اتافاميل. 3ا 9والمستنداع األخرى لدي ا، عم  االمازة  

  
 (13( ومشاركة المجتمع )المادة  10إبالغ الناس )المادة   -دال 

فر المايل ايرييا    61ل النا  عل  المولوماع، إ  إن لدى  ااخ ع جميت الدول ادايير لتيســـــــير حصـــــــول عام  - 51
ــســـــاع محدزة مالفل يتنفي  الك  ــاا ل ان يو مؤاـــ ــتورديـــــون إنلـــ ــلل ي  ا اللـــــفن. واعتفبر المســـ من ا الـــــريواع  اع اـــ

 فر المايل من الدول عل  الحا فر الحصول عل  المولوماع.    33التلريواع ممالال جيدة. وانص زاااير نحو  

فر المايل من الدول المسـتورفيـل ايرييا، لم اعوتمد الـريواع الـفن الحصـول عل  المولوماع،   28وفر  -52
 يو ار قيد اإلعداز. وقد يعادلع اواياع ي  ا اللفن. 

صــل إلزالة طلياع الحصــول عل  المولوماع يو  -53 وعيَّنت مو م الدول يو ينلــفع ايئاع ومااا  مخصــَّ
رلندا، ايرل ين ااـتخدام اـ   النلـي عن طلياع حريل المولوماع، ال ي لراـد الممالاـاع  اع الصـلل. وفر يي 

لفصـــــــــ د  الطلياع الوالزة واليرالاع المتخ ة الـــــــــفن الك الطلياع، من الممالاـــــــــاع ال يدة. واعســـــــــتفوم  الخدماع  
 اإللنترونيل ومراكز اإلع م ال امول عل  نطاو وااــــت لموال ل طلياع الحصــــول عل  المولوماع، اغيل ايســــيط

 اإلجراااع اإلزاليل. ويعقر ي  ه التدايير يواف ا ممالااع جيدة. 

م  - 54 واتيح جميت الدول ايرييا قنواع متودزة للحصــــــول عل  المولوماع عن اإلزالة الوموميل. وذآليرا ما اعســــــتخدف
ــماا متنوعل من ا يواال الحاومل اإللنتر  ــال إلي ا افاــــــــ ونيل وبواال المواطن  البواااع اإللنترونيل عبر اإلنترنت، التر للــــــــ

اإللنترونر وبواال اتعـــــــتراا اإللنترونر وبواال الفوااير اإللنترونيل وبواال خدمل الضـــــــراي  اإللنترونيل وبواااع البياناع  
المفتوحل. وذمآلال عل   لك، يوجد فر اــري تننا يكلــاج إلنترونيل فر جميت ينحاا البلد، ايســر الواــول اإللنترونر  

ــلوفينيا، التر اما دن ال م ول من   المســـــتوريـــــون ل. وتح   إل  الخدماع الوام  ــا ين يواال البياناع المفتوحل فر اـــ يلضـــ
ــاع   ــةيل للســـــــ  ع الوامل وقواعد البياناع، اعوتبر من الممالاـــــ ــول إل  المولوماع، اما فر  لك البياناع الواـــــ الواـــــ

الوطنر واإل اعل والنلـراع الصـحةيل والمنلـولاع    ال يدة. والـم  الينواع األخرى المسـتفخدمل ال رايد الراـميل والتلفزيون 
والراــــــاي  اإلخياليل واطبيياع ال وااي المحمولل. وفر مو م الدول، انلــــــر الســــــلطاع الحاوميل غالبيل اياليراا عل  
اإلنترنت، وفر اوض الدول األخرى اعوتبر جميت البياناع مفتوحل ومتاحل لوامل النا ، ما لم اعصـــنَّي اـــراحلى يـــمن 

و  الم  ولوماع الســريل. ويعاــدلع اواــياع فر الحاتع التر لم انلــر في ا المولوماع عل  اإلنترنت اــوى اوض اللــد
الحاومـيل، وحـي  ت اـتاع لـواـمل الـنا  إمـاانـيل الحصـــــــــــــول عل  المولوـماع المتولـيل ـااليرالاع واألفـوال التر ا م ـعاـمل  

 الوموميل.   ال م ول وعملياع ااخا  اليرال فر اإلزالة 

واوجد لدى مو م الدول ملياع لمان الل وا إلي ا تلتما  اتنتصــاا اإلزالي يو اليضــاير فر حاتع   -55
عدم الســـماع االحصـــول عل  المولوماع. وفر يلمينيا، قد اعفرذ جزاااع عل  الســـلطاع فر حال عدم امتآلال ا 

ــلطاا ا يرفض إا  ــمح مو م الدول لســــــــ احل المولوماع إ ا ذانت قرالاا ا  لليوانين المتوليل احريل المولوماع. واســــــــ

 4اإلطال 

  من التفاقية 9من المادة  2الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفقرة 
بينت ممالال جيدة اتمآل  فر ايسير الحصول عل  المولوماع المتوليل االميزانيل الوطنيل. فيد ينلفع ااتع 

المتوليل   المولوماع  وايدلم  اللفاليل  لتوزيز  للميزانيل  والماسيك مواقت عيايل مخصصل وبواااع  ياتراليا 
فن اعتماز الميزانيل الوطنيل، االميزانيل وعرح ا يويوع. واتلاول لي ر وني يريا مت الم تمت المدنر ال

 افاالي  من ا ااتخدام وااي  التواا  اتجتماعر. 



 CAC/COSP/IRG/2022/3 

 

16/18 V.22-01758 

 

اسـتند إل  ياـا  ملـروع وملـروحل عـرحا واليا. ويعـالع الدول فر ا ه الحاتع إل  يـرولة احييا التوازن يين 
حمالل الخصوايل والبياناع اللخصيل واألمن الوطنر والحا فر الحصول عل  المولوماع. ويفازع زول يخرى  

يــل اــالســــــــــــــريــل قــد حــدَّ من إماــانيــل الحصــــــــــــــول عل  المولومــاع الحاوميــل،  اــفن اطبيا اليوانين الوطنيــل المتول
 يعادلع اواياع فر ا ا اللفن.  وقد

، اليت زول الم موعل األفريديل  10وليما يتولا ااتخت فاع يين الم موعاع اإلقليميل فر انفي  المازة  -56
لتواــــــــــــياع االحاجل إل  ايســــــــــــيط وم موعل ماــــــــــــيا والمحيط ال ازئ يكبر عدز من التواــــــــــــياع. واتولا ا ه ا

اإلجراااع اإلزاليل واوزيز اــــــب  الحصــــــول عل  المولوماع، اســــــب  من ا ان يم نلــــــر المولوماع االفيراان اي  
  . 10واج  من المازة 

ــر  -57 ومو م الدول احمر حريل انوين ال م ياع وحريل التوبير واوززاا، فر حين ين اتافاميل ت ايتضــــــ
اـــــــتان فر الـــــــريواع ا ه الدول يو، ذما او الحال فر قراال  اـــــــراحلى. واااان ا لك  فر المايل  37لحريتان مارَّ

 من ا، فر زااايراا. 

من   13واير جميت الـدول ايرييـا ـاالـدول الـ ي يؤزـله الم تمت فر منت الفســــــــــــــاز وماـافحتـه طييـا للمـازة   -58
لوطنيل لماافحل الفسـاز يو اعتبرا م جزاا  اتافاميل. ويـمَّت عدة زول ممآللين عن الم تمت المدنر إل  الم الس ا

من ينيت ا الوطنيل الخااــل اماافحل الفســاز. واويد حاومل وتلاع ميارونيزيا الموحدة ملــاولاع عامل الــفن ذ   
ــاز، لمان ين لاون له يثر ذبير عل  الم تمت. وي وز ألفراز   ــريت ماافحل الفســــــ ــريت ميترع، اما فر  لك الــــــ الــــــ

وا عل  ايئاع الســلطل التلــري يل يو التنفي لل إزخال احســيناع عل  اليوانين اود زخول  ال م ول يلضــا ين ليترح
ــاع ال يدة. ويفازع نحو  ــتين من الممالاــ ــون ذلتا الممالاــ ــتورديــ فر المايل  32اليوانين حيز النفا . واعتبر المســ

اـترااي ياع يو السـيااـاع  من الدول افن من ماع الم تمت المدنر قد زععيت إل  الملـالذل فر اـياغل وانفي  ات
الوطنيل لماافحل الفســاز. وقد يعاــدلع اواــياع ا دا إل  الــ يت الدول عل  الن ر فر التلــاول مت من ماع  

 الم تمت المدنر الفن ويت اليوانين يو إعداز الميزانيل الوطنيل.

  

   
واناج زول الـــالج اانت ام فر ينلـــطل التوقيل المتوليل اماافحل الفســـاز. والـــم  الك األنلـــطل منااا   -59

زلااــــــــــــيل وفوالياع خااــــــــــــل فر المدال  وحم ع ادليبيل وإع ميل متواارة وبراما الفزيونيل ا دا إل  ماافحل  
ليةيا المتودزة اليومياع ممالاــــــل الفســــــاز وايالير زوليل. واعتعبرع عــــــيال اللــــــيان من يج  اللــــــفاليل فر زولل يو 

ــم  ــيال وطنيل ويكآلر من  74جيدة. وار اضـ ــفاليل والنزاال  2 600عـ عـــان لضـــطلوون افنلـــطل لتوزيز ثيافل اللـ
ويدعمون ويـــت اـــيااـــاع لماافحل الفســـاز. والـــير زول إل  ين من ماع الم تمت المدنر انخرا اصـــولة ماآلفل 

  اتوافر إحصاااع عن يثر الك األنلطل. فر اصميم ينلطل التوقيل وانفي اا. إت ينه ت

 5اإلطال 

  التفاقيةمن  13و 10الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ المادتين 
استخدم الدول اصولة متزايدة المنصاع اإللنترونيل لتوزيز ملالذل الم تمت المدنر فر ج وز ماافحل  
الفساز والملالذل فر عملياع انت اليرال. ومن الممالااع المتناميل ااتخدام المواقت الليايل يو المنصاع 

  ملاليت اليوانين وفر يلمينيا واليونان، اعنلر  اإللنترونيل إلااحل اط  ع ال م ول عل  ملاليت التلريواع.  
 عل  المنصاع اإللنترونيل ذر يتيسر عل  الم تمت المدنر ويفراز ال م ول ايدلم التوليياع والميترحاع

لدى ايدلمه   ملروع اليانون ا . وفر اليونان، لصدعل ايرير ل مت ا ه التوليياع والميترحاع ويعرففا  علي ا
 إل  البرلمان.  
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واوفر مو م الدول عدزا من ا لياع لتيسـير إي ر اـلطاع ماافحل الفسـاز االلـااوى، طييا لمتطلياع المازة  - 60
من اتافاميل. والــم  ا ه ا لياع ااــتخدام المواقت اإللنترونيل، والبريد الوازي يو اإللنترونر، واأللقام الم انيل يو    13
ــاز المحتملل  ال  خطوا الســــــاخنل، واطبيياع األج زة المحمولل. وفر يل ياا، اوجد مليل لتيســــــير اإلي ر عن يعمال الفســــ

التر ارانب ا اللـــــــــــرذاع البل يايل فر الخالج. واتلي  الســـــــــــفالاع الموجوزة فر البلد ال ي لعحتم  ين انون ال ريمل قد  
التر احيلـه اوـد  لـك إل  ماتـ  المـدعر الوـام اتاحـازي. وفر جميت    الاعنبـت ليـه التيرير واحيلـه إل  وزالة الخـالجيـل، 

ــمح ا لياع   ــل جيدة. واســ الدول ايرييا، يعتاع اإلي ر زون النلــــي عن ال ويل واوفَّر له الحمالل. وقد اعتعبر  لك ممالاــ
لاــل جيدة. ويعاــدلع فر ااتو اإي ر مختلي اإلزالاع الحاوميل عن الفســاز، واو ما اعتبره المســتورديــون يلضــا مما 

اواـــــياع فر الحاتع التر ذانت في ا ايئاع ماافحل الفســـــاز  اع الصـــــلل غير موروفل لوامل النا ، والحاتع التر  
 إلي ا.   كانت في ا ملياع اإلي ر غير قايمل يو من الصو  الواول 

ــيل مئويل يعل  من يلدان  من اتافاميل، اليت   13وليما يتولا ااتخت فاع اإلقليميل فر انفي  المازة  -61 نســ
ــياع ميالنل االم موعاع اإلقليميل األخرى،   ــيا والمحيط ال ازئ اواـــ م موعل الدول األفريديل وم موعل زول ماـــ

 اما فر  لك ليما يتولا اضمان وجوز ملياع لإلي ر عن الفساز.

  
 (12القطاع الخاص )المادة   -هاء 

اعتمدع جميت الدول المعســـــــتورفيـــــــل ادايير الـــــــري يل وادايير يخرى لمنت الفســـــــاز فر اليطاع الخاة.  -62
وواـــوت عدة يلدان، من يين ا اتاحاز الرواـــر وجنون يفريديا، نطاو ادايير ماافحل الفســـاز لتلـــم  المؤاـــســـاع  

ع فر اليطاع الخاة. وقامت  المملوذل للدولل. ويلاـــــت جميت الدول ايرييا موايير للمحااـــــيل ومراجول الحســـــااا
مو م الـدول يـ لـك من خ ل احـديـد الـك الموـايير فر اليوانين واللوايح الوطنيـل. وال ـف يلـدان يخرى إل  الموـايير  

 الدوليل يو اإلقليميل  اع الصلل. 

واومــ  مو م الـدول عل  اوزيز التوــاون يين يج زة إنفــا  اليــانون وذيــانـاع اليطــاع الخــاة من خ ل   -63
التلــــــــريواع يو الميازلاع الخااــــــــل يو الترايياع المؤاــــــــســــــــيل. ييد ين اتفتيال إل  الموالز ال زمل لتطوير يطر  

 للتواون المن  ر مت اليطاع الخاة اعتعبر احدلا فر عدز من الدول. 
  

   
ومن يجـ  اــــــــــــــون نزااـل ذيـانـاع اليطـاع الخـاة، اعتمـدع مو م الـدول طـايفـل متنوعـل من الموـايير  -64

ناع قواعد الســـــلوج يو األخ مياع، ومت  طلياع خااـــــل ااتمتآلال، وم موعاع يزواع لتيييم واإلجراااع، مآل  مدوَّ
زة الـــفن  ناع يو ميازئ اوجي يل محدَّ مخاطر الفســـاز. وإيـــافلى إل   لك، اوجد لدى عدز من الدول قوانين يو مدوَّ
 حوذمل اللرذاع. وفر نصي البلدان ايرييا، ععي دنت ايئاع يو الطاع خاال لإلعراا عل  حوذمل اللرذاع. 

 6اإلطال 

 من التفاقية  12)أ( من المادة  2الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفقرة 
 

اازلع الطاع إنفا  اليانون وم تمت األعمال فر يلمانيا يويت ااترااي ياع ملترذل لماافحل الفساز. 
ت است لااطاع  ووقَّوت ايئل ماافحل الفساز فر ميدونيا اللماليل م ذراع افاام من يج  منت الفساز م

ا اليل. وايدم اليحرين وغانا ماافآع ماليل للمبل د ين، امن في م المبل د ون من اليطاع الخاة، ال ين يبل د ون  
عن ممالااع غير قانونيل وفاادة فر حال ثبوا ا. وانف  المملنل المتحدة ملالذل اليطاع الخاة عل   

لماافحل الفساز واطويراا وانفي اا. وقد ويوت نطاو واات فر اخطيط السياااع والممالااع الوطنيل  
 اوض الدول ادايير محدزة لحمالل المبل د ين الواملين فر اليطاع الخاة. 



 CAC/COSP/IRG/2022/3 

 

18/18 V.22-01758 

 

يدة عــروطا لتســ ي  اللــرذاع واتو د اــ  ع متاحل تط  ع ال م ول. ويمان ين لفضــر  واضــت زول عد  - 65
عدم اتمتآلال لمتطلياع اس ي  النياناع إل  جزاااع إزاليل يو جناييل. إت ين اوض األعاال اليانونيل، مآل  الصنازيا  

الممالاــل ال يدة، اســتخدم ينما واــاي  اتاــتئمانيل، ت ان م ا االنام  يحاام التســ ي  فر اوض البلدان. وذمآلال عل  
إلنترونيل مختلفل، مآل  يواال اللـفاليل والمواقت اللـيايل والتطبيياع المخصـصـل، لتوفير المولوماع وايسـير إنلـاا يعمال  

 ا اليل جديدة. واب ل ناولو ج دا إلزالل اللرذاع المتيازمل والواميل من ا ل ا الخاة االلرذاع.  

ــوى   - 66 م اــــــ ــتخدام ذياناع اليطاع الخاة  ولم لعيدَّ ــفن الرقاال الوموميل عل  ااــــــ قدل محدوز من المولوماع الــــــ
  از  من اتافاميل . وقد  2ا   12لإلعاناع والرخص التر امنح ا الســــلطاع الوموميل لانلــــطل الت اليل ايتولا االمازة  
يـــــــوت فر غالبيل الدول لوايح ان يمي  ل الـــــــفن الييوز المفرويـــــــل عل  يعواـــــــر يتوزيز اللـــــــفاليل فر ا ا الم ال. ووع

  اه  ، واتراوع فتراع اـــــــــــريان الييوز يين اـــــــــــنل واحدة 2ا   12المو فين الوموميين اود انت اا الخدمل ايتولا االمازة  
وث ث اـــــــــنواع. غير ينه يعيلغ عن نيص ملياع اإلنفا  المطييل من يج  يـــــــــمان اتمتآلال، ومحدوزلل إماانيل اطبيا 

 ت اا الخدمل عل  اوض فئاع المو فين، ااعتيالاما من التحدلاع الومليل فر ا ا اللفن.  الييوز المفرويل اود ان 

للفيرة   -67 المتطليــــاع   12من المــــازة    3وانفيــــ ا  من اتافــــاميــــل، افرذ زول ذآليرة جزاااع عل  انت ــــاج 
الخااـــــل امســـــك الدفاار والســـــ  ع. واســـــتند ا ه ال زاااع إل  اليوانين ال ناييل واليوانين التر ان م اللـــــرذاع 

عل  جرايم مآل  ازوير الوثايا وممالاــاع المحااــيل يو مراجول الحســاااع. واطبا مو م الدول عيوباع جناييل 
  3ا 12وازييف ا، وااــــــــــــتخدام وثايا مزيفل، وإا ا وثايا األعمال الت اليل. ييد ين األفوال الم ذولة فر المازة 

ليست م رَّمل جميو ا، ي  اخضت يدت من  لك ل راماع. وفر عدز قلي  من الدول، قد اتحم  النياناع الخاال  
 إما امفرزام يو ااتعتراج مت ال ناة.   المسؤوليل ذفعخاة اعتياليين

  من اتاـفامـيل، وار حام إلزامر، ت لعح ر اعتـيال الرعــــــــــــــاوى نفـياع 4ا 12وليمـا يتولا يتنفـي  المـازة  -68
لمان اقتطاع ا من الوعاا الضــريبر اــوى فر يكآلر قلي  من نصــي الدول. وقد يعاــدلع اواــياع ليديل الدول  

 ه المسفلل يو اتناول ا الا  يمنر. التر ت اتناول الريواا ا ا 

، إ  ااــــــــــــــتعبيـنت ث راع فر جميت اـلدول 12وت اوجـد يـلل فوالو إقليمـيل محـدزة ليمـا يتولا يتنفـي  المـازة   -69
 ايرييا من مختلي الم موعاع اإلقليميل. 

 
 نظرة استشرافية -واو 

د ا ا التيرير احلي  لآلمان وخمســـين خ اـــل واليل من زة ولل -70 مولوماع التفصـــيليل التر ولزع فر ل ســـ د
ايالير اتاــتورايــاع اليعطريل. ومت  افواففر مزيد من البياناع من اتاــتورايــاع اليعطريل المن زة، اــيولفز احلي  
 5يعـم  ل ا اااع السـايدة والفوالو الدمييل فر انفي  الفصـ  الآلانر من اتافاميل، وخصـواـا ليما يتولا االمواز 

دد ايالير موايــــي يل يخرى وايالير إقليميل عن مســــاي  موايــــي يل مختالة اغيل . وإيــــافلى  13إل   إل   لك، اــــتعوف
إط ع الفريا الــــــــا  مســــــــتمر عل  اتا اااع الســــــــايدة والفروو الدمييل  اع الصــــــــلل، اما فر  لك الن احاع  

 والتحدلاع المستيانل فر اتاتوراياع.
 


