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  فريق استعراض التنفيذ
 الدورة العاشرة املستأنفة األوىل 

  ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤-٢فيينا، 
 من جدول األعمال  ٢البند 

        استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من اتفاقية األمم املتحدة     

 الفساد ملكافحة
    

      تقرير مواضيعي من إعداد األمانة    
  ملخَّص    

يتضمَّن هذا التقرير أشيع وأنسب ما اسُتبني يف الدورة الثانية آللية استعراض تنفيذ اتفاقية   
والتحديات  اجليدةاألمم املتحدة ملكافحة الفساد من معلومات عن التجارب الناجحة واملمارسات 
  واملالحظات، مع التركيز على تنفيذ الفصل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية.
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  مقدِّمة هذا التقرير ونطاقه وهيكله  -أوال  
قًا للفقرتني   -١ حدة  ٤٤و ٣٥وف ية األمم املت فاق يذ ات ية اســــــتعراض تنف من اإلطار املرجعي آلل

املتحدة ملكافحة الفســاد يف قراره   اعتمده مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم الذيملكافحة الفســاد، 
من أجل جتميع أشيع وأنسب ما ورد يف تقارير االستعراضات الُقْطرية ُأعدَّ هذا التقرير املواضيعي ، ٣/١

من معلومات عن التجارب الناجحة واملمارســــــات اجليدة والتحديات واملالحظات، مرتَّبة حســــــب 
  يستند إليها يف عمله التحليلي. املواضيع، لعرضها على فريق استعراض التنفيذ لكي

وحيتوي هذا التقرير املواضـــــيعي على معلومات عن تنفيذ الفصـــــل الثاين (التدابري الوقائية) من   -٢
االتفاقية من جانب الدول األطراف املستعَرضة يف الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ. وهو يستند إىل 

وقت إعداده. ويركِّز  أجنزتاخلمس والعشــرين اليت كانت قد املعلومات الواردة يف اخلالصــات الوافية 
أشـــيع التحديات  تتناولوشـــكلني  ًالجدويتضـــمن التنفيذ، و أمثلةالتقرير على االجتاهات الراهنة وعلى 

لتقارير لوالفوارق الدقيقة يف اإلصـــــدارات املقبلة األمشل واملمارســـــات اجليدة. وســـــتحدَّد االجتاهات 
  مزيد من البيانات من االستعراضات الُقطرية املنجزة. مىت َتواَفراملواضيعية واإلقليمية، 

ـــتند هذا   -٣ ونظرًا للصـــالت الوثيقة بني خمتلف مواد الفصـــول املوضـــوعية األربعة لالتفاقية، يس
قيد  اللذين كاناة عن تنفيذ الفصـــلني الثالث والرابع من االتفاقية، التقرير إىل التقارير املواضـــيعية الســـابق

االستعراض يف الدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ. ويتَّبع هيكُل هذا التقرير هيكل اخلالصات الوافية؛ 
  وقد ُجمعت معًا مواد ومواضيع معيَّنة تربط بينها عالقة وثيقة. 

    
شأن التح  -ثانيا   واملمارسات اجليدة يف تنفيذ الفصل القائمة ديات مالحظات عامة ب

  الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
القائمة هذا التقرير حتليًال ألشيع التحديات  يتضمنوفقًا لطلب فريق استعراض التنفيذ،   -٤

تناول ترتيب مواد االتفاقية. وي حســــــبواملمارســــــات اجليدة يف تنفيذ الفصــــــل الثاين، مرتَّبًة 
  )١(لتحليل.ل اخلاضعةالشكالن واجلدول أدناه البلدان اخلمسة والعشرين 

  
  الشكل األول

  التحديات املستبانة يف تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  
  
  
  
  
  

__________ 
 حزيران/ ٢٥تستند البيانات املستخدمة يف إعداد هذا التقرير إىل االستعراضات الُقطرية اليت أجريت حىت   )١(  

 .٢٠١٩  يونيه
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    أشيع التحديات يف تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    

  مادة االتفاقية
 عدد الدول اليت ُقدِّمت

  بشأهنا توصيات
عدد التوصيات 

  أشيع التحدِّيات يف التنفيذ (مرتَّبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة)  الصادرة

  ضعف تنسيق وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد  ٣١  ٢٢  ٥املادة 
  الفساد  ملكافحةحمدودية اتساق ومشول وفعالية السياسات الوطنية 

 تنسيق هيئاتعدم وجود و ،سياسات (استراتيجيات) فعالة عدم وجود
  تدابري ملنع الفساد، مثل محالت التوعية أو التثقيف عدم وجود  ٥  ٥  ٥من املادة  ٢الفقرة 
  لفساداخمصَّصة ملكافحة وقائية عدم وجود هيئات   ٢٢  ٢٠  ٦من املادة  ١الفقرة 

  املخصَّصة هليئات منع الفسادعدم كفاية املوارد 
عدم كفاية االستقاللية القانونية والتشغيلية هليئات مكافحة الفساد اليت 

  تضطلع مبهام وقائية
إجراءات مناسبة الختيار وتدريب أفراد لتويل املناصب  عدم وجود  ٢٦  ١٨  ٧من املادة  ١الفقرة 

العمومية اليت ُتعترب عرضة للفساد بصفة خاصة ولتناوهبم على مناصب 
  أخرى عند االقتضاء

وجودالشفافية يف استقدام املوظفني العموميني، مبا يف ذلك عدم  نقص
استقدام موضوعية، وحمدودية اإلعالن عن الوظائف الشاغرة  طرائق

  لعموم، وعدم كفاية آليات الطعن املتاحة للمرشَّحني غري الفائزينل
قصور املعايري املتعلقة بالترشيحات للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها  ٢٦  ٢٠  ٧من املادة  ٣و ٢الفقرتان 

أو تدابري إدارية شاملة لتنظيم متويل الترشيحات  اتعدم وجود تشريع
بشأن ومتويل األحزاب السياسية، مبا يف ذلك  املنتَخبةملناصب تويل ال

  اهلبات اخلاصة واإلفصاح عن اهلبات مثلمسائل 
  عدم وجود تشريعات أو آليات ملنع تضارب املصاحل أو تنظيمه  ١٩  ١٤  ٧من املادة  ٤الفقرة 

   ٣إىل  ١الفقرات من 
  ٨من املادة 

 اقتصارملوظفني العموميني، أو اعدم وجود مدوَّنات لقواعد سلوك   ١٤  ١١
  تطبيقها على فئات معيَّنة من املوظفني العموميني

العموميني  حمدودية قنوات اإلبالغ وتدابري احلماية املتاحة للموظفني  ١٤  ١٤  ٨من املادة  ٤الفقرة 
  أفعال الفسادلإلبالغ عن 

قصور التدابري املتعلقة مبنع تضارب املصاحل، مبا يف ذلك التدابري املتعلقة   ٣٠  ٢٠  ٨من املادة  ٥الفقرة 
وإقرارات الذمة املالية وقبول اهلدايا واألعمال الثانويةباألنشطة اخلارجية 

  عدم جناعة نظم املراجعة والطعن املحلية يف شؤون االشتراء العمومي  ٢٤  ٢٠  ٩من املادة  ١الفقرة 
  وقصور تدريبهم املشترياتاختيار وفرز موظفي  طرائققصور 

سيما يف   عدم إلزام موظفي املشتريات باإلفصاح عن مصاحلهم، ال
  موجوداهتمة، وعن ومياملشتريات العم

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف تعزيز فعالية  استخدامعدم 
  نظم االشتراء (االشتراء اإللكتروين)

  حمدودية الشفافية يف عملية اعتماد امليزانية  ١٧  ١٧  ٩من املادة  ٢الفقرة 



CAC/COSP/IRG/2019/10
 

4/18 V.19-05760 
 

  مادة االتفاقية
 عدد الدول اليت ُقدِّمت

  بشأهنا توصيات
عدد التوصيات 

  أشيع التحدِّيات يف التنفيذ (مرتَّبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة)  الصادرة

الداخلية يف جمال إدارة انعدام أو حمدودية ُنظم إدارة املخاطر والرقابة 
  األموال العمومية

حتسني اإلبالغ من أجلإجراءات مراجعة احلسابات  دعيماحلاجة إىل ت
  عن اإليرادات والنفقات

على إىل املعلومات  الناستشريعات أو تدابري تنظم وصول تواُفر عدم   ٢٨  ١٧  ١٠املادة 
تواُفر تلك ، يف حال ألطر القائمةيف ا ووجود ثغراتحنو شامل، 

 التشريعات والتدابري، وقصور تفعيلها وتطبيقها
لوصول إىل املعلومات، وعدم كفاية املبادرات االستباقيةاإجراءات تعسُّر 
 املعلومات لتبادل

انعدام أو عدم كفاية املعلومات املنشورة عن خماطر الفساد يف اإلدارة 
 ةوميالعم

  نزاهة القضاء دعيملتعدم كفاية التدابري املتَّخذة   ١٢  ١٢  ١١من املادة  ١الفقرة 
  زاهة يف جهاز النيابة العامةنال دعيملتعدم كفاية التدابري املتَّخذة   ٤  ٤  ١١من املادة  ٢الفقرة 

   ٢و ١الفقرتان 
  ١٢من املادة 

حمدودية التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص   ٤٤  ٢١
  ذات الصلة

عدم كفاية التدابري الرامية إىل منع تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عدم 
وجود قيود على نشاط املوظفني احلكوميني السابقني يف الفترة الالحقة

  تلك القيود ضيق نطاقلترك اخلدمة، أو 
عدم كفاية تدابري منع إساءة استخدام اإلجراءات املتعلقة باإلعانات 

  العمومية لألنشطة التجارية والرخص اليت متنحها السلطات
، مثل مدوَّنات ئيةاإلجراالقواعد حمدودية و/أو عدم كفاية املعايري و

وقصور  ؛قواعد السلوك، الرامية إىل ضمان سالمة الكيانات اخلاصة
  ئيةاإلجراالقواعد تدابري رصد االمتثال لتلك املعايري و

  تنفيذ مجيع عناصر هذه الفقرةل املتخذةعدم كفاية التدابري   ٦  ٦  ١٢من املادة  ٣الفقرة 
بشأن عدم قابلية النفقات اليت متثِّل رشاوى، أو  اتعدم وجود تشريع  ٩  ٩  ١٢من املادة  ٤الفقرة 

من الضرائب، أو عدم  املتكبَّدة يف تعزيز السلوك الفاسد، لالقتطاع
  كفاية التشريعات املوجودة

ألسباب حمدودية مشاركة املجتمع املدين يف منع الفساد ومكافحته،   ١٣  ١٢  ١٣من املادة  ١الفقرة 
ءات ذات الصلة أو عدم كفاية عدم تنفيذ القوانني واإلجرا منها

  وحمدودية محالت التوعية بشأن الفساد ،تنفيذها
  واملجتمع املدين املعنيةعدم كفاية التعاون بني الوكاالت احلكومية 

 لإلبالغ عن الفساد وجودةعدم كفاية التدابري املتَّخذة و/أو اآلليات امل  ٤  ٤  ١٣من املادة  ٢الفقرة 
الراميةبعض البلدان ولوائحها التنظيمية يف تشريعات وجود ثغرات معينة   ٣٧  ٢٠  ١٤من املادة  ٤و ١الفقرتان 

 إىل مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
 اإلشراف املايليف جمال  ةضعف مؤسسيوجود نقاط 
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  مادة االتفاقية
 عدد الدول اليت ُقدِّمت

  بشأهنا توصيات
عدد التوصيات 

  أشيع التحدِّيات يف التنفيذ (مرتَّبة حسب شيوع التحدِّيات املستبانة)  الصادرة

هيئات الرصد الدولية  عنة دراصالملعايري والتوصيات اتنفيذ قصور يف 
األخرى، مثل فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واهليئات اإلقليمية 

 املماثلة هلا
قصور التدابري املتَّخذة لكشف ورصد نقل النقود والصكوك املالية   ٩  ٨  ١٤من املادة  ٢الفقرة 

  حلاملها القابلة للتداول عرب احلدود.
األشياء العالية على خدمات حتويل األموال أو  اإلشراف عدم كفاية  ٤  ٤  ١٤من املادة  ٣الفقرة 

  القيمة
  

  الشكل الثاين
  املمارسات اجليدة املستبانة يف تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  
  
  
  
 

 
    

 تنفيذ الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -ثالثا  
  

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد   -ألف  
    )٦و ٥الوقائية (املادتان 

تقرُّ االتفاقية بأنَّ اختالف النُّظم والتقاليد القانونية للدول األطراف قد يســــــتلزم اتِّباع ُنهج   -٥
، مبا يف ذلك يف جمال اعتماد سياسات وطنية وقائية ملكافحة الفساد. وميكن إمجاًال ٥خمتلفة لتنفيذ املادة 

على النحو التايل: (أ) وضع استراتيجية وطنية  ٥تصنيف النُّهج املختلفة اليت تتَّبعها الدول يف تنفيذ املادة 
وثائق حكومية استراتيجية أخرى؛ أو (ب)  مدجمة يفوثيقة كدة أو يوثيقة وحك ،شاملة ملكافحة الفساد

، ولكنَّها تنفَّذ من خالل جهود معينةضـــمنية قد ال تكون دائمًا مدوَّنة يف وثيقة عامة ســـياســـة  صـــوغ
  تشريعات واختاذ تدابري حمدَّدة للتصدي له.  إعدادنع الفساد عن طريق ملمتسقة 

وكانت أغلبية الدول األطراف قد اعتمدت أو كانت بصــــدد اعتماد اســــتراتيجيات وخطط   -٦
املســـتويني عمل حمدَّدة ملكافحة الفســـاد، يف حني كانت بعض الدول قد وضـــعت أيضـــًا خططًا على 

  .املؤسسيالقطاعي و

 ٥املادة  ٦املادة  ٧املادة  ٨املادة  ٩املادة  ١٠املادة  ١١املادة  ١٢املادة  ١٣املادة  ١٤املادة 
 عدد التوصيات عدد الدول اليت لديها ممارسات جيدة
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سياسات ضمنية ملكافحة الفساد أو ركَّزت بدًال من  قد صاغتوكانت مثانية من البلدان   -٧
  نطاق وطين.  ذاتذلك على مسائل على املستوى القطاعي، دون وضع وثيقة شاملة 

ق فعالة تكفل ومن العناصر الرئيسية ألي استراتيجية متينة ملكافحة الفساد إنشاء آلية تنسي  -٨
إطار االســــتراتيجية يف تنفيذ تلك  ضــــمنمســــؤوليات  توىلة اليت توميمشــــاركة مجيع اهليئات العم

، وانبثق عن هذه من هذا القبيل االســــتراتيجية. وقد ســــعت مجيع الدول األطراف إىل إنشــــاء آلية
  اجلهود هنجان خمتلفان ميثالن اجتاهني عامني يف هذا الشأن. 

من مركز احلكومة تتوىل تنســــيق  ةبعض البلدان إنشــــاء هيئة مركزية قريبففي حني اختار   -٩
سندت  ساد  هيئاتأخرى هذه املهمة إىل اهلياكل القائمة، مثل بلدان التنفيذ والرقابة، أ مكافحة الف

  والوزارات التنفيذية. 
 الحظتنســــيق ســــياســــات مكافحة الفســــاد يطرح حتديات أمام البلدان، حيث  وال يزال  -١٠
ضــمان مزيد من االتســاق والتنســيق يف الســياســات املعتمدة. ومن  تعرضــون وجود حاجة إىلاملســ

سات الوحدات  سيا سات الوطنية و سيا سيق بني ال صدد تعزيز التن أكثر التوصيات تواترًا يف هذا ال
فيما يتعلق بتنفيذ تلك السياسات ورصدها وتنقيحها  وخصوصًامبكافحة الفساد،  املتعلقةاإلدارية 

  دل املعلومات. وتبا
ويف بعض احلاالت، كانت ســـياســـات مكافحة الفســـاد مضـــمَّنة يف التشـــريعات ويف وثائق  -١١

 كافيًا.  املستعرضونزاهة، وهو ما اعتربه لناخلاصة با سياسات الوحدات اإلدارية ويف اخلطط الوطنية
طابع  مشولية يف سياق االستعراضات الُقْطرية سُتبينتاومن املمارسات املثرية لالهتمام اليت   -١٢

ومتثل هذا الطابع الشــمويل يف عمليات وضــع اســتراتيجيات أو ســياســات وطنية ملكافحة الفســاد، 
  طائفة واسعة من اجلهات املعنية، مبا يف ذلك املجتمع املدين.  إشراك
اختاذ تدابري ملكافحة  منهامن املمارسات الرامية إىل منع الفساد، استبينت جمموعة منوعة و  -١٣

نظم خاصة بإقرارات  استحداثووضع مدوَّنات لقواعد السلوك و املؤسسيالفساد على الصعيد 
ُنظم  ســـتحداث، وايةية وتثقيفعواإلفصـــاح عن تضـــارب املصـــاحل وتنظيم أنشـــطة توبالذمة املالية و

ملوظفني العموميني وتوفري التــدريــب للموظفني العموميني، بــا اصـــــــةاخلــ بالغ عن املخــالفــاتلإل
واســتحداث أدوات إلدارة خماطر الفســاد، وإعداد تقارير واســتقصــاءات ودراســات متنوعة. ومن 

زاهة ومكافحة الفساد يف املمارسات اجليدة اليت استبينت يف بعض البلدان إنشاء وحدات معنية بالن
كومية ونشـــــر تقارير ســـــنوية صـــــادرة عن األفرقة واللجان التابعة اهليئات والوحدات اإلدارية احل

  لفساد. بشأن ا تصورات الناسوكذلك إجراء استقصاءات لهليئات مكافحة الفساد، 
كوك لصــــاكافحة الفســــاد تؤدي دورًا يف اســــتعراض ا املعنية مبأنَّ هيئاهتب وأفادت دول كثرية -١٤

 يف منع الفساد ومكافحته.  تلك التدابري كفايةالقانونية والتدابري اإلدارية ذات الصلة هبدف حتديد مدى 
وأبلغت مجيع البلدان عن عضـــويتها أو مشـــاركتها يف منظمات وبرامج ومشـــاريع إقليمية   -١٥

ساد، تودولية  ساد منهارمي إىل منع الف والفريق  ،التابعة ملجلس أوروبا جمموعة الدول املناهضة للف
يدان  عاون والتنمية يف امل تابع ملنظمة الت ية ال لدول ــــــوة يف املعامالت التجارية ا بالرش عامل املعين  ال

ومبادرة مكافحة الفســـاد يف آســـيا واملحيط اهلادئ التابعة ملصـــرف التنمية اآلســـيوي  ،االقتصـــادي
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ــــــاد ،ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــادي والرابطة  ،واألكادميية الدولية ملكافحة الفس
تحدة واملبادرة العاملية ملكافحة الفســـــاد التابعة لربنامج األمم امل ،الدولية ألجهزة مكافحة الفســـــاد

وشـبكة املؤسـسـات الوطنية  ،واملجلس االسـتشـاري املعين بالفسـاد التابع لالحتاد األفريقي ،اإلمنائي
وشـــبكة  ،ملكافحة الفســـاد يف غرب أفريقيا؛ واملبادرة اخلاصـــة بشـــفافية الصـــناعات االســـتخراجية

اعة املحيط وأمانة مج ،وأمانة منتدى جزر املحيط اهلادئ ،موظفي القانون يف جزر املحيط اهلادئ
ورابطة املحيط اهلادئ للمؤســــســــات العليا ملراجعة احلســــابات. وأشــــري أيضــــًا إىل أمهية  ،اهلادئ

معاهدات دولية مثل اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفســـاد وحماربته وبروتوكول اجلماعة االقتصـــادية 
ــــــاد. وقدَّم أحد البلدان معلومات عن ــــــأن مكافحة الفس مذكِّرات تفاهم  لدول غرب أفريقيا بش

  مع دول أخرى يف جمال مكافحة الفساد.  عديدة كان قد أبرمها
صة ملكافحة الفساد مسؤولة عن تنفيذ  ويف حني  -١٦ أنَّ غالبية البلدان قد أنشأت هيئات خمصَّ

على  إذ اعتمدتبعض الدول هنجًا خمتلفًا  اتَّبعتالســــياســــات واألنشــــطة املتعلقة مبنع الفســــاد، 
ائمة، مثل اللجان املعنية باألخالقيات والوزارات التنفيذية ووحدات االســتخبارات املؤســســات الق

ة، من أجل منع الفســاد وتنفيذ الســياســات الوطنية ملكافحته. وأفاد وميالعم ةاملالية وإدارات اخلدم
صدرت توصية يف ُألفساد. وقد امكافحة يف متخصصة وقائية بلد واحد فقط بأنه ليست لديه هيئة 

  الصدد. هذا 
مدى لفساد يف اهلياكل املؤسسية الوطنية، ومن مث اكافحة ملالوقائية يئات اهل ضعوكان مو  -١٧

. وقد ُرصــد يف هذا الصــدد شــيوع هنجني عامني يتمثالن يف إنشــاء مؤســســة باينًاها، متيتاســتقالل
  مستقلة جديدة وتكليف املؤسسات القائمة باملهام الوقائية ذات الصلة. 

لة لضــمان فعالية تنســيق ســياســات إن كانو  -١٨ شــاء جلان خاصــة رفيعة املســتوى طريقًة مفضــَّ
 معيَّنني ومنتخبنيعادة من موظفني عموميني يف المكافحة الفســـــــاد. وكانت هذه اللجان مؤلَّفة 

  . يونمبن فيهم وزراء حكوم ،رفيعي املستوى
هيئات منع الفســاد. ومشلت هذه  يةاســتقاللضــمان لتَّبعة املهج نُّن هناك اختالف يف الوكا  -١٩

النُّهج توفري ضــمانات دســتورية واعتماد أحكام قانونية مناســبة، مبا يف ذلك أحكام بشــأن ضــمان 
؛ واستخدام اهلياكل التقليدية والتشريعات اخلاصة فنيوظاملب التزويدامليزانية وضع وواألمن الوظيفي 

  . باخلدمة املدنية، دون توفري ضمانات خاصة
جِّعت الدول الوقائيةهيئاهتا  عن تعينيبلدًا بإبالغ األمانة رمسيًا  ١٩وقام ما جمموعه   -٢٠ . وشـــُ

  األخرى على تقدمي معلومات يف هذا الشأن. 
    

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز   -باء  
    ) ١١و ٨و ٧القضائي وأجهزة النيابة العامة (املواد 

ــــــة قد   -٢١ ــــــتكانت مجيع الدول املســــــتعَرض قواعد وإجراءات تنظِّم توظيف املوظفني  أرس
ستبقاءهم وترقيتهم وإحالتهم عل ستخدامهم وا ى التقاعد وانضباطهم يف دساتريها أو يف العموميني وا

قائمة  ظممعظم البلدان ُنكانت لدى تشريعاهتا الوطنية، وال سيما القوانني اليت تنظِّم اخلدمة املدنية. و
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على اجلدارة يف إدارة شــــــؤون املوظفني العموميني. فعلى ســــــبيل املثال، كانت معظم الدول تطبِّق 
العموميني وترقيتهم، مثل إجراء اختبارات كتابية ومقابالت. إال إجراءات تنافســية لتوظيف املوظفني 

دولة  ومثة. رتبًةدىن األناصــــــب املتناوب داخلي الختيار أفراد لشــــــغل  نظامأنَّ دولة واحدة اتَّبعت 
  .الوظائففئات معيَّنة من لتطبِّق اإلجراءات التنافسية إال يف توظيف املترشحني مل أخرى 
بني الدول األطراف املستعَرضة فيما يتعلق هبياكلها املؤسسية  وكان هناك بعض االختالف  -٢٢

توظيف  تتوىلبعض البلدان هيئات مركزية أنشـــأت  فقدإدارة شـــؤون املوظفني العموميني. املعنية ب
أخرى هنجًا  دول، بينما اتَّبعت بشـــــأهنمجراءات تأديبية إ واختاذ ءهمالعموميني واســـــتبقاموظفيها 

  احلكومية.  هذه الصالحية إىل خمتلف األجهزةسناد إيتسم بقدر أكرب من الالمركزية عرب 
شواغر   -٢٣ ضة ُيعلن عن ال شبكة اإلنترنت أو  على املأل عربوكان نصف عدد البلدان املستعَر

لتقدمي  جامعًاصـــحف. ويف هذا الصـــدد، كان أحد البلدان قد أنشـــأ موقعًا إلكترونيًا عن طريق ال
يف ومثة ممارسة جيدة اسُتبينت ة ضمانًا للشفافية. وميميع املناصب يف اخلدمة العمجل الترشحطلبات 
التوظيف بأن تكفل تشــــــديد مجيع إعالنات الوظائف  تتوىلإلزام الســــــلطات اليت  ، هيبلد آخر

لدى ذلك، كانت  ىل جانبإوزاهة واألمانة واملساءلة والكفاءة والشفافية. الشاغرة على مبادئ الن
توظيف. وتفاوتت العلى قرار  بعض البلدان آليات للطعن تتيح للمرشـــحني غري الفائزين االعتراَض

ــــــكوى إىل  من تقدمي هذه اآلليات بني البلدان، إذ تراوحت طلبات خيار تقدمي اهليئة املعنية إىل ش
  إدارية إىل املحاكم.  استئناف

ع البلدان يف   -٢٤ سَّ ضيح تعبريوبوجه عام، مل تتو صفة  تو ساد ب ضة للف "املناصب اليت ُتعترب عر
 . ومع ذلك، كان عدد من الدول قد اتَّخذ تدابري إضــــافية الختيارتضــــع تعريفًا لهمل  وأخاصــــة" 

أفراد لتويل املناصــب العمومية اليت ُتعترب عرضــة للفســاد ولتناوهبم وتدريبهم أو بيَّنت تلك املناصــب 
موظفي اهليئة التشـــــريعية  مناصـــــب، مثل على وجه التحديد يف نظمها اخلاصـــــة باإلدارة العمومية

ــتريات  لطابع اإللزامي ل ونظرًا. األذوننح الرخص ومب املعنينيوأجهزة إنفاذ القانون والقضــاء واملش
تلقَّت  اليت تقضـــــي بأن تســـــعى الدول إىل تنفيذ هذا احلكم، ،٧(ب) من املادة  ١للفقرة الفرعية 

فعلى سـبيل املثال،  .غالبية الدول توصـيات يف هذا الشـأن بسـبب عدم كفاية تنفيذها لذلك احلكم
اظام مل يكن ذلك الن لكنأبلغ أحد البلدان عن وجود نظام لتناوب املوظفني العموميني،   خاصــــــًّ

بلدان عدة باملناصب اليت ُتعترب عرضة للفساد على وجه التحديد. وعالوة على ذلك، مل تكن لدى 
املناصـــب دول أخرى تطبِّق نفس الشـــروط على مجيع  ةأيُّ ُنظم تناوب قائمة، يف حني كانت عد

  الفساد. ة أعلى من خماطرلدرج، من دون النص على تدابري معزَّزة بشأن املناصب املعرَّضة العمومية
، ال سيما ةتدريب متخصصدورات أو  ةيبرامج تعليملديها عدد كبري من الدول أنَّ  أبرزو  -٢٥

ــــاد و ــــاد يف النتعزيز يف جمال مكافحة الفس زاهة واألخالقيات، من أجل إذكاء الوعي مبخاطر الفس
ساس صفوف املوظفني العموميني. وكانت هذه الربامج تنفَّذ عند التعيني األوَّيل أو  ستمر. على أ م

  مناسبة.  ًالموظفني العموميني أجورلر توفِّكثرية أهنا بلدان  بينتكما 
ــــُّ   -٢٦ ح للمناصــــب العمومية وكانت لدى مجيع البلدان قوانني قائمة حتدِّد معايري تتعلق بالترش

قواعد ولوائح تنظيمية حمدودة بشـــأن هذه املســـألة.  وإن كان لدى قليل منهاليها، وانتخاب شـــاغ
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ُتلزم املرشــحني لشــغل مناصــب معيَّنة باإلفصــاح عن أيضــًا ولتعزيز الشــفافية، كانت بعض البلدان 
   التضارب املحتمل يف املصاحل. نيبيتموجوداهتم أو 

ابات واألحزاب الســياســية، أشــار حنو اثنيت وفيما يتعلق مبســألة الشــفافية يف متويل االنتخ  -٢٧
 لمناصب العموميةلعشرة دولة من الدول املشمولة بالعيِّنة إىل القواعد املتعلقة بتمويل الترشيحات 

أكثر من نصف البلدان أنَّ متويل األحزاب السياسية تنظِّمه التشريعات ذات الصلة.  وذكر، املنتَخبة
، ومن مثَّ مل تكن هناك حاجة إىل اوجود أحزاب ســياســية فيهغري أن دولة واحدة أفادت عن عدم 

شاريع قوانني حمدَّدة يف  صوغ م صدد التخطيط ل سألة. وكانت عدة دول إما ب شأن هذه امل قانون ب
إجراء الزيارات الُقْطرية. وإضافة إىل  وقتهذا املجال أو كانت لديها مشاريع قوانني قيد التشاور 

الوطنية ذات الصــلة يف خمتلف الدول ختتلف اختالفًا كبريًا من حيث ذلك، لوحظ أنَّ التشــريعات 
. فعلى سبيل املثال، كانت التشريعات يف بعض الدول تسمح باحلصول على مشوهلاونطاق  حمتواها

شريعات يف دول أخرى وميالتمويل من املصادر العم سواء، يف حني كانت الت صة على حد  ة واخلا
ر رئيســي لتمويل األنشــطة الســياســية أو ال تســمح إال بالتمويل مصــدالعمومي كالتمويل ب تســمح

سية. وعالوة على ذلك،  سيا اخلاصة  اهلباتتنظِّم مل  مثة عدة دولاخلاص لالنتخابات واألحزاب ال
  . هبذا الشأنيف قوانينها الوطنية أو مل تضع أيَّ حد للتربعات. وقد ُقدِّمت توصيات 

، كان عدد من ةالســـياســـياألنشـــطة ســـية لإلبالغ عن متويل وفيما يتعلق بالترتيبات املؤســـ  -٢٨
صــة تتوىل اإلشــراف على احلمالت والعمليات االنتخابية انتخابية قد أنشــأ جلانًا  الدول وطنية خمصــَّ

سجالت التمويل واإلبالغ عنها  فظأو رصدها. ويف هذا الصدد، كانت الكيانات املعنية ملَزمة حب
يف عدد قليل من الدول. وكان  عامة الناسإىل اللجان االنتخابية، وكانت هذه الســــجالت متاحة ل

 اســُتبينتإلبالغ. ومن املمارســات اجليدة اليت با االلتزامعلى عدم  جزاءاتأيضــًا فرض  املمكنمن 
ية أو العينية املجهولة املصــــــدر املقدَّمة من اِملَنح أو اهلبات أو القروض النقد يف إحدى الدول حظُر

  شخصيات اعتبارية وطنية أو أجنبية إىل األحزاب السياسية. 
ضارب املصاحل، وأبلغت هذه البلدان   -٢٩ شأن منع ت وكانت لدى مجيع البلدان تقريبًا قواعد ب

من االتفاقية).  ٧من املادة  ٤عن خمتلف التدابري التنظيمية للقطاع العام يف هذا الصــــــدد (الفقرة 
املصـــــاحل ويف أنواع األطر املعمول هبا ملنع تضـــــارب املصـــــاحل  توىنطاق وحمهناك تباين يف وكان 

شطة املحظورة.  شارت البلدان إىل إذ واألن صاحل املحظورة، مثل حظر عمل  جمموعة منوعةأ من امل
قيود على تلقي اهلدايا املوظفني العموميني يف وظائف ثانوية أو مزاولتهم أنشــــطًة خارجية، وفرض 

 من ريكثوظفني العموميني. كما اعتمد فيما خيص فئة معينة من املاإلفصاح املايل ب وشروط تقضي
الدول ُنُظمًا وإجراءات إلعالن املوظفني العموميني عن حاالت تضـــــــارب املصـــــــاحل القائمة أو 

ســــــند  يأميكن إلغاء ، إحدى الدولاملحتملة، مع إمكانية فرض جزاءات على عدم االمتثال. ويف 
  قانوين أو عقد يتبيَّن أنه ينطوي على تضارب يف املصاحل. 

من االتفاقية، أشــــارت مجيع البلدان إىل قوانينها املختلفة، وخاصــــة  ٨وفيما يتعلق باملادة   -٣٠
ية، و ملدن باخلدمة ا قة  مة املتعل عا نة وتعزيز النل أخرىتدابري  إىلالقوانني ال هة واألما حســـــــاس اإلزا

مدوَّنات ســارية أو  بأن لديها الدولاملســؤولية يف صــفوف املوظفني العموميني. كما أفادت مجيع ب
سلوك أو األخالقيات  صة باقيد املراجعة لقواعد ال صدد، كانت اخلا ملوظفني العموميني. ويف هذا ال
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مدوَّنات عامة لقواعد الســــلوك حتدِّد الواجبات واملبادئ العامة واملبادئ قد اعتمدت غالبية البلدان 
مدونة قواعد السلوك  غري أنالتوجيهية جلميع املوظفني العموميني أو لغالبية موظفي اخلدمة املدنية. 

ية املعايري الدول تؤخذ منطبقة على املوظفني العموميني املنتَخبني، يف حني ملتكن  مليف أحد البلدان 
. هبذا الشأنصدرت توصيات ُأصياغة املدوَّنة يف بلد آخر. وقد  لدىاالعتبار على حنو كامل  بعني

ــــــلوك، اعتمد أكثر من نصــــــف البلدان مدوَّنات قطاعية  وإىل جانب املدوَّنات العامة لقواعد الس
سلوك أو مدوَّنات  مومًا أنَّ الدول املوظفني العموميني. وقد تبيَّن ع ختص أنواعًا معينة منلقواعد ال

تتَّبع ُنهجًا متباينة يف وضع مدوَّنات قواعد السلوك، إذ وضع عدد منها قواعد عامة جلميع املوظفني 
أخرى مدوَّنة دول العموميني وقواعد منفصــــلة لفرادى الوكاالت واهليئات النظامية، وكانت لدى 

  احلكوميني.مدوَّنات قطاعية تشمل طائفة واسعة من املوظفني  عدة رئيسية أو
كانت  بلفحســب،  تطلُّعيويف بعض الدول، مل تكن مدوَّنات قواعد الســلوك ذات طابع   -٣١

يف أحد تكتســـي أيضـــًا قوة اإلنفاذ. فعلى ســـبيل املثال، كانت انتهاكات مدوَّنات قواعد الســـلوك 
، ةمن اخلدم تعاَلج من خالل إجراءات إدارية، ويف حال وقوع انتهاك يســــتوجب الفصــــلالبلدان 

عدم االمتثال للمدوَّنة كان  ،حنو مشــابهحتال هذه اإلجراءات التأديبية إىل املحكمة اإلدارية. وعلى 
إجراءات تأديبية، وكانت اجلزاءات املوقَّعة على املوظفني العموميني  اختاذإىل يفضي يف دولة أخرى 

 مثلتبلدان،  عدةفصل. ويف ، بل وحىت الباملرتَّتشمل التوبيخ والتنقيل التأدييب وخفض الرتبة أو 
ال أداة تأديبية. ويف هذا الصدد، أوضح أحد البلدان  ،إلذكاء الوعي وسيلةمدوَّنات قواعد السلوك 

سلوك  لديه تسـتند إىل أحكام قانون اخلدمة املدنية املوجودة أنَّ هذا يعزى إىل كون مدوَّنة قواعد ال
من البلدان وكالة  عيَّن عددبالفعل على تدابري تأديبية. وعالوة على ذلك،  اليت تنص ،ذات الصـــلة

  رصد إنفاذ مدوَّنات قواعد السلوك. لتويل مهمة خاصة أو رئيس كل وكالة 
عن أفعال باإلبالغ املوظفني العموميني  ماقيجراءات املتَّخذة لتيســــــري وتباينت التدابري أو اإل -٣٢

الفســــــاد بني الدول املشــــــمولة هبذه العيِّنة. فقد أفادت غالبية الدول تقريبًا بأنَّ املوظفني العموميني 
ن باإلبالغ عن أيِّ اشــــتباه يف وقوع جرمية، مبا يف ذلك الفســــاد، إىل خمتلف الســــلطات. ويف وملزم

جزاءات على املوظفني العموميني يف حال عدم اإلبالغ عن أفعال ميكن أيضــــــًا فرض بعض البلدان، 
سوء السلوك. وف يما يتعلق بقنوات اإلبالغ، أشارت عدة بلدان إىل الفساد أو غري ذلك من أشكال 

ف أو قنوات اإلبالغ املخصَّصة اليت ميكن أن يستخدمها املوظفون العموميون يف ظرو املنصَّاتتنوع 
 العامةلقنوات اإلبالغ  خيضـــعونمعيَّنة، يف حني أوضـــحت بلدان أخرى قليلة أنَّ املوظفني العموميني 

عامةاملتاحة  فاء أي  ل للتمييز بني اإلبالغ من جانب املوظفني  حاجة خاصـــــــةالناس بالنظر إىل انت
كافية، غري بعض الدول تدابري لدى نَّ العموميني واإلبالغ من جانب سائر األشخاص. غري أنه تبيَّن أ

 ُأصـــــدرتتيســـــري اإلبالغ من جانب املوظفني العموميني. وقد لاالفتقار إىل ُنُظم ســـــليمة،  فيهامبا 
ــــــاء تدابري  حنوبلغ توصــــــيات يف تلك احلاالت. وفيما يتعلق حبماية املبلِّغني، َأ ثلث البلدان عن إرس

 فيما يتعلق باملوظفني العموميني.  وخصوصًاتشريعية وتدابري أخرى حلماية املبلِّغني عن املخالفات، 
وأفادت غالبية البلدان بأهنا وضعت متطلبات بشأن االنتظام يف تقدمي إقرارات الذمة املالية   -٣٣

أفراد  من فئة خمتارة تشـــريعات بعض الدول على أنَّ نصـــتعموميني. ولرتب معيَّنة من املوظفني ال
لنفس االلتزامات املتعلقة  أيضــًا، مثل األزواج واألبناء، خيضــعون املنتخبني أســر املوظفني العموميني
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ع عدد قليل من الدول نطاق ُنظم اإلقرارات لتشــــــمل مجيع  ــــــَّ بإقرارات الذمة املالية، يف حني وس
يني. وقد ُأصــــــدرت توصــــــيات يف احلاالت اليت كان فيها نطاق فئات املوظفني املوظفني العموم

أنَّ مســألة التحقق من اإلقرارات تطرح  رئي أيضــًاالعموميني املشــمولني هبذه النُّظم ضــيِّقًا جدًا. و
وأنَّ اإلدارة املســؤولة تكتفي جبمع  ،حتقق جراءاتإليســت لديها حتديًا. وذَكرت إحدى الدول أنه 

أنَّ الوزارات املعنية تضطلع بعملية التحقق اخلاصة بم من إقرارات، بينما أفادت دولة أخرى ما يقدَّ
ــــــلطة خارجية رقابة على تلك العمليةهناك مل تكن ولكن هبا داخل إداراهتا،  . من جانب أي س

ذمة غري كافية للتحقق من إقرارات الهلا أنَّ املوارد أو الوســائل املتاحة على بعض الدول  وشــددت
تقدمي لاملالية. وأشــارت قلَّة من البلدان أيضــًا إىل إمكانية اســتخدام أو اســتحداث أدوات إلكترونية 

ية  ملال لذمة ا ظام إلقرارات ا لديه ن لد ليس  فاد ب ها. وأ يههذه اإلقرارات والتحقق من  خاص مبوظف
ــأن نظام من هذا القبيل أن ميسَّ دون  كما أن صــوصــية. باحلق يف اخل مســوغالعموميني بأنَّ من ش

 يف خمتلف أحناءوموجوداهتم  تتناول إيراداهتمن بتقدمي إقرارات ضــــــريبية ولزمالعموميني ُم موظفيه
 جزاءاتإقرارات الذمة املالية يفرض ب لديها نظم خاصـــةالعامل. وكان حنو نصـــف عدد الدول اليت 

من  ٥الفقرة  ترد ضمن إطارالذمة املالية  أخرى عن نظم إقراراتتفاصيل  ومثةعلى عدم االمتثال. 
  من االتفاقية.  ٥٢املادة 
بتقدمي وإضـــافة إىل ذلك، أشـــارت البلدان إىل تدابري أخرى مثل إلزام املوظفني العموميني   -٣٤

ـــطة خارجية أو  مبا لديهم إعالنات تتعلق، ضـــمن مجلة أمور، وظائف أخرى أو ما يتلقونه من أنش
تدابري  اختاذ فضـــــي إىل تضـــــارب يف املصـــــاحل. وأبلغ عدد من البلدان عنهبات أو منافع قد تمن 

حتظر مزاولة أهنا دول أخرى  ذكرت عدةاخلارجية، يف حني ملوظفني العموميني اتقييدية ألنشــــــطة 
ــتثنائية يف حاالتأو ال تســمح هبذا النوع من العمل إال  ثانويةاملوظفني العموميني أعماًال   ًامنع ،اس

لشــــفافية يف القطاع العام. وكانت لدى نصــــف عدد البلدان تعزيزًا لل الوظيفة وســــاءة اســــتغالإل
املنخفضة  باتمن جانب املوظفني العموميني، باستثناء اهل باتاملشمولة بالعيِّنة قواعد حتظر قبول اهل

 اهلباتعن القيمة أو اهلدايا املقدَّمة على سبيل املجاملة. كما أنَّ غالبية تلك البلدان تشترط اإلبالغ 
نخفضــة" أو "الضــئيلة" كان املاليت تفوق قيمتها حدًا معيَّنًا. بْيد أنَّ تفســري الدول ملفهومي القيمة "

بأن  دوالر ٢٠٠ قدرهاإلبالغ لد عتبة حدَّقد كان واحد متباينًا. فعلى ســــبيل املثال، ُأوصــــي بلد 
بةيف خفض  ينظر باهل تلك العت ما يتعلق  مة للموظفني باتفي اخلاضــــــعني لاللتزام العموميني  املقدَّ

  . ردهاورفضها أو باإلعالن عن تلك اهلبات 
البلدان  غالبيةمن االتفاقية، كانت اســــــتقاللية اجلهاز القضــــــائي يف  ١١وفيما يتعلق باملادة  -٣٥
ــاًةُم ــارت  رس ــتور أو يف القوانني املتعلقة بنظام املحاكم. وقد أش ــريعاهتا  معظميف الدس البلدان إىل تش

من  القضاة ومدة خدمتهم وفصلهم توظيفاليت حتدِّد واجبات القضاة وحقوقهم، والقواعد املتعلقة ب
صـة من قبليف العادة  جيري. وكان اختيار القضـاة اخلدمة مثل مفوضـيات أو جمالس أو  ،هيئات خمصـَّ
ئات تأديبية للقضــــــاة املعيَّنني، وتفرض تدابري تأديبية هيكهذه اهليئات، إىل حد بعيد،  وتعمل. نجلا

حســب االقتضــاء. وباإلضــافة إىل ذلك، أبلغت مجيع البلدان عن تدابري تتناول تضــارب املصــاحل يف 
وفرض قيود على  اهلباتالقضـــائي، مبا يف ذلك تنحية القضـــاة وحظر قبول  اجلهازصـــفوف أعضـــاء 

األنشطة اخلارجية. ويف بعض الدول، كان القضاة ملزمني باالمتثال لُنظم إقرارات الذمة املالية. وأبلغ 
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ا أبلغ خاصــة بالقضــاة. كممبادئ توجيهية أو أكثر من نصــف البلدان عن مدوَّنات لقواعد الســلوك 
 عدد كبري من البلدان عن برامج لتدريب القضاة، وال سيما بشأن نزاهة القضاء. 

وســــياســــات وفيما يتعلق بأجهزة النيابة العامة، كانت الدول قد اعتمدت قوانني ولوائح   -٣٦
خمتلفة حتدِّد حقوق املدَّعني العامني وواجباهتم، مبا يف ذلك قواعد حتكم اســــتقالليتهم وســــلوكهم. 

سلوك  مدونات وأبلغت عدة دول عن صة بقواعد  ضاء جهاز خا املدَّعني العامني، يف حني كان أع
ــــــلوك املوظفني النيابة العامة يف إحدى الدول ملزمني أيضــــــًا باالمتثال للمدوَّنة العامة لقواع د س

إقرارات ذمة مالية أو  مواأن يقدمن املدعني العامني توقَّع يالعموميني. ويف عدد قليل من البلدان، 
ذلك، أبلغت عدة بلدان عن تدابري ترمي جانب يفصحوا عن تضارب املصاحل، إذا لزم األمر. وإىل 

ــــملمبا املدعني العامني زاهة يف صــــفوف إىل تعزيز الن وضــــع قواعد زاهة ويف جمال النالتدريب  تش
ــياســات  اعتمدتدارة القضــايا. كما إل ئيةإجرا ــة لبعض الدول مبادئ توجيهية أو س ضــبط ممارس

  املدعني العامني لصالحياهتم التقديرية.
    

    ) ٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة   -جيم  
العمومي، فإنَّ النهج  اءشــــــترالاعملية على الرغم من أنَّ مجيع الدول اتَّخذت تدابري تنظِّم   -٣٧

 داخليةالتنظيم كان متباينًا. فقد اعتمدت الغالبية العظمى من الدول تشــريعات  ذلكالعام املتَّبع يف 
  وتستند إىل مبادئ التنافس والشفافية واملوضوعية.  ٩ملادة تنفِّذ أحكام ا

أربعة بلدان تنظِّم االشـــتراء من خالل لوائح تنظيمية ومراســـيم، أو عن طريق هناك وكانت  -٣٨
غالبية الدول وقد نفذت  .اللوائح التنظيميةختويل الوزارات احلكومية صــــــالحية إصــــــدار القواعد و

فرادى اهليئات احلكومية مسؤولية عمليات االشتراء  قتضاهانظم اشتراء المركزية، تتوىل مباألطراف 
مجيع عمليات يف هنجًا مركزيًا  اتَّبعتبلدان يف  متثلت ،اخلاصــة هبا. ومثة اســتثناءات من هذا النموذج

 من خالل هيئة مركزية معنية باملشتريات.  فحسبعمليات االشتراء العالية القيمة  االشتراء أو يف
شاركني يف عملية  -٣٩ ضي الرتاهة يف عمليات االشتراء أن تتوافر جلميع امل االشتراء نفس  وتقت

املعلومات عن املواعيد النهائية ومعايري املشـــــاركة واالختيار، وأن يتاح هلم وقت كاف للتحضـــــري 
مجيع الدول إجراءات تشــــريعية لضــــمان شــــفافية عملية قد اعتمدت املناقصــــات. و وثائقلتقدمي 

من  قام كثري ويف حنياالشــتراء، تشــمل، على األقل، نشــر الدعوات إىل املشــاركة يف املناقصــات. 
نشــــر تلك الدعوات يف الصــــحف أو يف اجلرائد الرمسية، فقد اتَّســــع بفعل ذلك من خالل البلدان 

كانت  لدان،  هلذا الغرض. ويف مجيع الب بات اإلنترنت  ــــــبكية وبوا خدام املواقع الش ــــــت طاق اس ن
الكايف إلعداد  التشريعات املتعلقة باملشتريات تقتضي نشر إشعارات االشتراء مبكِّرًا إلتاحة الوقت

  وتقدميها. العطاءات
زاهة املرتبطة بتقييد بالن اسمن خماطر املس ًاتلقائي حيدإجراءات املناقصة املفتوحة  واستخدام  -٤٠

سوقية  شتراء السلع أو احلصول على اخلدمات بأسعار  . منصفةالتنافس بصورة مصطنعة ويكفل ا
والتواطؤ التالعب املناقصة يقلل من احتمال من املشاركني يف عملية  بني كثريالتنافس احلر  كما أن

  .مايف العطاءات ويزيد من سهولة كشفه
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من أجل راء تشـــالُنظمًا ملراجعة قرارات ا، باســـتثناء بلد واحد، مجيع البلدانأنشـــأت قد و  -٤١
لضــمان  غىن عنه فوجود نظام من هذا القبيل هو أمر المعاجلة الشــكاوى املقدَّمة من املشــاركني. 

 وفَّرت بلدانلمراجعة اإلدارية، لبعض البلدان على ُنظم  اعتمدتاالشـــــتراء. ويف حني  نظامنزاهة 
  ، تبعًا خلصوصيات ُنظمها القانونية. توليفة لالثنتني معًااملراجعة القضائية أو تدابري أخرى 
ــــليمة وقائمة على اجلدارة يف اختيار موميثل   -٤٢ ــــرطاتِّباع إجراءات س ــــتريات ش  ًاوظفي املش

 ٨أن تراعي أحكام املادة ُنظم االختيار ل. وينبغي ونزاهته لضمان فعالية نظام االشتراءالزمًا ومهمًا 
  ناصب املشاركة يف االشتراء. املمن االتفاقية، مع إيالء االعتبار الواجب خلصوصية 

باختاذ التفاقية الدول األطراف، ُتلزم اسواء، اليف نظم االشتراء املركزية والالمركزية على و  -٤٣
تعزيز الســـلوك األخالقي وحتقيق الفعالية يف جهود منع حاالت تضـــارب املصـــاحل لتدابري خاصـــة 

راء. وفيما يتصــل بتنظيم شــؤون العاملني املســؤولني عن تشــالوإدارهتا بغية ضــمان نزاهة عمليات ا
ـــتراء،  ـــتقدام،اعتمدت االش ـــأن  ثالث دول إجراءات فرز ألغراض االس ـــريعات أو قواعد بش وتش

ــاءلة، ونظمًا  تضــارب املصــاحل، وبرامج للتدريب الدوري. ومل تكن لدى إحدى عن إلعالن لاملس
الدول اشــتراطات خاصــة للعاملني ذوي الصــلة بأن يفصــحوا عن مصــاحلهم أو موجوداهتم. وقد 

  .هبذا الشأنصدرت توصيات ُأ
ــــــالمَة متنينظام  وجودويكفل   -٤٤ إنفاق األموال العمومية ويعزِّز  إلدارة األموال العمومية س

من  ٢ة. وملواجهة هذا التحدي، ُتلزم الفقرة ومياخلدمات العم جودةاملؤســســات ويضــمن الثقة يف 
  من االتفاقية الدول األطراف بتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية. ٩املادة 
وحتقيقًا هلذه الغاية، تكتســـي اإلجراءات اخلاصـــة باعتماد امليزانية الوطنية أمهية أســـاســـية.   -٤٥
شمل ف سسات ت ضها واعتمادها من جانب عدد من املؤ ستعرا هي تتطلب عملية إلعداد امليزانية وا

على للجميع عادًة مجيع فروع الســــلطة الثالثة. ويســــاعد ختطيط امليزانية على حنو فعال وشــــامل 
  إليها. فعلية إعطاء األولوية للمشاريع اليت يكون املجتمع يف حاجة 

وإجراءات تنظِّم اعتماد امليزانية الوطنية. تنظيمية قوانني ولوائح  مجيع الدولقد اعتمدت و  -٤٦
ية و خيضــــــعو ملال ية لدرجات متفاوتة من الرقابة، تنفيذ تنفيذ العمليات ا اإلبالغ وإن كان امليزان

إمكانية إجراء تصـــــويبات يف حالة إتاحة يف مجيع الدول، مع  لزاميًاإاملتكرر ويف الوقت املناســـــب 
وضــعت إحدى الدول نظام درجات لقياس ضــوابط امليزانية، واســتحدثت مؤشــرًا التقصــري. وقد 

من أجل للمساءلة. ويف دولة أخرى، كانت مجيع الوزارات ملزمة بإنشاء جلان معنية بتنفيذ امليزانية 
  املسائل ذات الصلة.  ةعاجلماملجاالت ذات األولوية وحتديد 
أغراض الرقابة. وكان االطِّالع يف ا العليا ملراجعة احلسابات عدة دول مؤسساهت استخدمتو -٤٧

اختاذ إجراءات  وميكن، باســتثناءات قليلة، لعامة الناسة احلســابات متاحًا يف العادة على تقارير مراجع
، مل تكن لدى إحدى الدول آلية فعالة ملراجعة بيد أنهيف التقارير.  املطروحةاملســــــائل  لمتابعة حل

 . هبذا الشأنصدرت توصية ُأاحلسابات والرقابة فيما خيص فئات معيَّنة من النفقات، وقد 
تســــــمح اليت طراف األدول الالوثائق املالية وحفظها منصــــــوصــــــًا عليه يف  ينزختوكان   -٤٨

تراُط إحدى إلكترونية إلدارة امللفات. واعُترب اشم نظمًا وتستخد األراشيفباالطالع املفتوح على 
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على الرغم من اســـتخدام ممارســـة جيدة، ســـنوات  ١٠الدول االحتفاَظ بالســـجالت األصـــلية ملدة 
  النسخ اإللكترونية. 

    
    )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة املجتمع (املادتان   -دال  

إىل  عامة الناسمجيع الدول األطراف تدابري، بدرجات متفاوتة، لتيســــــري وصــــــول  اتَّخذت -٤٩
لديها  كني دولة واحدة، مل مثةو هبذا الشأن.بلدًا تشريعات ذات صلة  ١٩املعلومات، وكانت لدى 
، من العموميةمنصات للحصول على املعلومات عن اإلدارة  ت لعامة الناسرتشريعات ذات صلة، وفَّ

صلة، بْيد  جلعلخالل مبادرات  شتراطات قانونية ذات  البيانات مفتوحة. وكانت لدى دولة أخرى ا
العمومية. ويف  األموالأنَّ تلك االشـــــتراطات مل تكن تتعلق إالَّ باالشـــــتراء العمومي وامليزانية وإدارة 

ــــة هبذا الصــــدد، على الرغم من أنَّ احلق يف  ــــريعات خاص دولة أخرى، مل تكن قد اعُتمدت أيُّ تش
يف االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد. ويف مخس كمبدأ عام احلصول على املعلومات كان مدرجًا 
يعات بشــأن الوصــول إىل املعلومات أو كانت تلك التشــريعات دول، مل تكن قد اعُتمدت بعُد تشــر

صدرتقيد اإلعداد، وقد  صدد. وُأوصي بأن تقوم تلك الدول األطراف بت ُأ  عزيزتوصيات يف هذا ال
 إىل املعلومات. الناساإلجراءات من أجل زيادة إمكانية وصول  تدعيمالشفافية و

ىل املعلومات إصول وقنوات متعددة لل أتاحتومن اجلدير باملالحظة أنَّ مجيع الدول تقريبًا   -٥٠
يةعن اإلدارة العم ئســـــــو، بوم ية ا بات اإللكترون ها البوا مة  عربل من بة احلكو ثل بوا نت، م اإلنتر

لكترونية وبوابة اإللكترونية وبوابة املواطن اإللكتروين، وبوابة االشتراء اإللكتروين وبوابة الفواتري اإل
القنوات اجلرائد الرمسية والتلفزيون الوطين والنشــــرات  تلكاإللكترونية. ومشلت لضــــرائب اخدمة 

. ويف حمولةالصـــحفية واملنشـــورات والرســـائل اإلخبارية واملواقع الشـــبكية وتطبيقات اهلواتف امل
الســـــلطات احلكومية غالبية تقاريرها على اإلنترنت، يف حني كانت مجيع  نشـــــرتمعظم الدول، 

اخلدمات اإللكترونية ومراكز اإلعالم  اســتعملتعموم. وللمتاحة يف بعض الدول البيانات املفتوحة 
سيط اإلجراءات اإلدارية.  سع للتعامل مع طلبات احلصول على املعلومات، هبدف تب على نطاق وا

  . املفتوحة ةكوماحلىل مشاركتها يف شراكة وأشارت مثاين دول إ
صــــة (ويف إحدى احلاالت  غالبيةعيَّنت كما   -٥١ الدول أو أنشــــأت وكاالت ومكاتب خمصــــَّ

شفافية) للتعامل مع طلبات احلصول على املعلومات أو لرصد املمارسات معنية باوحداٍت وجلانًا  ل
صلة. وبوجه عام،  شرتذات ال ستباقي أتاحتسنوية أو  الوكاالت احلكومية تقارير ن  ًااملعلومات ا

صات شارت إىل أنَّ بمتنوعة على من شر دق فقط حكومية عبشُ  ضع. غري أنَّ إحدى الدول أ  تن
صـــدرت ُأرمسية. وقد شـــبكية معلومات على اإلنترنت، وأنَّ معظم الوزارات ليســـت لديها مواقع 

  توصية يف هذا الصدد.
ات طعن ميكن اللجوء إليها من أجل االنتصــــــاف وكانت لدى معظم الدول األطراف آلي  -٥٢

اإلداري أو القضــائي يف حاالت عدم الســماح بالوصــول إىل املعلومات. إال أنَّ ذلك مل يكن ممكنًا 
غالبية  َسَمَحتيف إحدى الدول إال بشأن املعلومات املتعلقة باالشتراء العمومي. وفضًال عن ذلك، 

غات مشـــروعة بعدم املوافقة على الوصـــول إىل املعلومات، الدول باختاذ قرارات تســـتند إىل مســـوِّ
سياق، أثريت مسألة التوازن بني محاية  شرحًا وافيًا. ويف هذا ال سباب عدم املوافقة  شرح أ شريطة 
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اخلصــوصــية والبيانات الشــخصــية واألمن الوطين واحلق يف احلصــول على املعلومات. فعلى ســبيل 
ملعلومات السرية الرمسية، مثل وثائق جملس الوزراء، يشكِّل املثال، كان الكشف غري املشروع عن ا

من  دََّحقد يف بعض الدول. وأفيد أيضـــــًا بأنَّ تطبيق قوانني الســـــرية الوطنية يف دول أخرى  ًارمُج
  صدرت توصيات يف هذا السياق.ُأإمكانية الوصول إىل املعلومات احلكومية املحمية. وقد 

يف يف تشــــــريعاهتا أو  سوكانت معظم الدول حتترم حرية تكوين اجلمعيات، وهو مبدأ مكرَّ -٥٣
 ، كما يف حالة مثاين عشرة دولة. وكانت حرية التعبري حممية بنفس القدر يف معظم الدول. دساتريها

ذي يؤديه املجتمع املدين أثناء عملييت وكانت مجيع الدول تقريبًا تعلِّق أمهية على الدور ال  -٥٤
صنع القرارات وتقرير السياسات. واتساقًا مع التشريعات واملبادرات والسياسات الوطنية، كانت 
وســائل شــىت، مثل االســتفتاءات واالنتخابات واملشــاورات املباشــرة، ال ســيما مع املجتمع املدين، 

شاركة  ستخدم بانتظام لتعزيز م ساد. وعالوة على ذلك،  يف مكافحة الناسُت صت الف إحدى خصَّ
الدول للمجتمع املدين مقعدًا يف جملس الســياســات التابع لســلطتها الوطنية املعنية مبكافحة الفســاد، 
ودعت غالبيُة الدول املنظماِت غري احلكومية إىل إبداء تعليقات على مشـــــاريع القوانني حتديدًا، أو 

تدابري منع  بشأناملجتمع املدين  معاسات أو إىل االخنراط إىل املشاركة يف عمليات استعراض السي
صياغة  الفساد. وأفادت مخس من هذه الدول بأنَّ منظمات املجتمع املدين دعيت إىل املشاركة يف 
وتنفيذ االستراتيجيات أو السياسات الوطنية ملكافحة الفساد. ويف إحدى الدول األطراف، مل يكن 

وضــع القوانني أو إعداد امليزانية الوطنية، لكنه كان أكثر اخنراطًا يف  املجتمع املدين يســتشــار بشــأن
  صدرت توصية يف هذا الصدد.ُأاملعلومات ويف محالت التوعية. وقد  تعميم
 البلدان املندرجة يفكافحة الفســــــاد قائمًا يف مب املتعلقةوكان العديد من أنشــــــطة التوعية   -٥٥

شطة مناهج د سية والعيِّنة. ومشلت تلك األن صة يف املدارس ومحالت تدريبية وإعالمية  أحداثًارا خا
متواترة وبرامج تلفزيونية وتقارير دورية. وكانت منظمات املجتمع املدين منخرطة بقوة يف تلك 

  إحصاءات عن أثر تلك التدابري.  تتوافرالعملية ويف خمتلف الربامج. إال أنه مل 
دولة تنص  ١٩وفيما يتعلق حبرية نشر وتعميم املعلومات املتعلقة بالفساد، كانت تشريعات  -٥٦

 مثلشـــروعة املصـــاحل املبقيود قانونية من أجل محاية مشـــفوعًا على حرية الصـــحافة، وإن كان ذلك 
القيود. ويف الوقت نفســـــه، كانت حرية  تلكبيانات عن تطبيق  تتوافرالنظام العام وأمن الدولة. ومل 

 يف التشريعات الوطنية.  هبذا الشأنأحكام وجود الصحافة تبدو مقيَّدة يف بعض الدول على الرغم من 
ومن أجل تيســـري تقدمي الشـــكاوى واالدعاءات إىل هيئات وســـلطات مكافحة الفســـاد،   -٥٧

ــــــبكيةة من القنوات، تشــــــمل يف بعض احلاالت مواقع توفِّر طائف كانت غالبية الدول ، ومن ش
، مبا يف ذلك الربيد أو الوســائل اإللكترونية، واألرقام أو اخلطوط اهلاتفية الســاخنة املجانية، الطرائق

ـــموحًا به  ٢١. ويف املحمولةوتطبيقات األجهزة  دولة، كان اإلبالغ دون الكشـــف عن اهلوية مس
ة . غري أنه أثريت يف دولأيضـــًا أحكام قانونيةببل فحســـب ياســـات على مســـتوى الســـ الًا، ميوحم

بشأن نطاق اإلفشاء شواغل ، كانت لديها قوانني حلماية اإلبالغ دون الكشف عن اهلوية، واحدة
شريعها وتوفري املزيد  املحمي وآليات املتابعة اخلاصة بالبالغات. وقد تعهَّدت تلك الدولة مبراجعة ت

تتيحا إمكانية اإلبالغ دون مل دولتان أخريان  ومثةمكافحة الفســاد.  ســياقني يف من احلماية للمبلِّغ
  الكشف عن اهلوية. 
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    ) ١٢القطاع اخلاص (املادة   -هاء  
كانت كل الدول قد اعتمدت بدرجات متفاوتة معايري وإجراءات ترمي إىل منع الفســـــاد   -٥٨

ت وطنية يف جمال حوكمة الشركات يف القطاع اخلاص. وكانت غالبية الدول قد اعتمدت تشريعا
مثل املحاسبة ومراجعة احلسابات وتسجيل املنشآت التجارية. وكان يف وسع  عينةأو يف جماالت م

بعض الدول أن تطبِّق بصـــورة مباشـــرة صـــكوكًا قانونية دولية أو إقليمية أو معايري حماســـبية على 
طات خاصــــة لإلشــــراف على حوكمة بلدًا، ُعيِّنت وكاالت أو ســــل ٢١الكيانات التجارية. ويف 

دولة واحدة وضــعت كما الشــركات، وكانت الشــركات ملزمة بتقدمي تقارير دورية عن امتثاهلا. 
  ملسؤولية االجتماعية للشركات. با خاصًانظامًا 
التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون  تعزيزعلى  بلدًا يعمل بصفة أخص ١٦وكان ما جمموعه   -٥٩

ت على ســــبيل املثال،التشــــريع أو املبادرات اخلاصــــة. ف من خاللوكيانات القطاع اخلاص،   نصــــَّ
اخلاص بتوفري القطاع شـــركات  إلزامكافحة غســـل األموال على مب يف قانوهنا اخلاصإحدى الدول 

وخباصــــــة فيما يتعلق بتدابري التجميد ا، مالنيابة العامة والقضــــــاء والتعاون معه جلهازياملعلومات 
ــــــبوهة. وكانت دولة أخرى  اختاذ خطوات  تعكف علىواملصــــــادرة واإلبالغ عن املعامالت املش

  التعاون.  ذلكإلنشاء آلية إلبالغ مراجعي احلسابات عن املخالفات، بغية تيسري 
تنوعة من الدول طائفة م معظم اعتمدتزاهة كيانات القطاع اخلاص، ومن أجل صـــــون ن  -٦٠

بشـــــأن االمتثال وقواعد خاصـــــة بقواعد الســـــلوك ومتطلبات لاملعايري واإلجراءات، مثل مدوَّنات 
تعلق مبنع تضـــــارب املصـــــاحل يف القطاع اخلاص. وكانت تالتجارية، وآليات حصـــــانة املنشـــــآت 

ستثمري القطاع اخلاص بتنفيذ برامج لالمتث ساد يف إحدى الدول تلزم م ستراتيجية مكافحة الف ال ا
ملكافحة الفســـــــاد، وميكن أن يترتب على عدم االمتثال توقيع جزاءات. غري أنه يف أحد البلدان 

شركات الكبرية  شرعت يف وضع برامج لالمتثال، و فحسبكانت بعض ال مل دولة أخرى مثة قد 
صون الن صدرتزاهة يف القطاع اخلاص. وقد تكن قد اتَّخذت خطوات كافية ل توصيات يف هذا  ُأ

  الدولتني الطرفني.  تاإىل كلالصدد 
 الكياناتتســجيل الشــركات وب متطلبات خاصــةوكانت تســع عشــرة دولة قد اعتمدت   -٦١

ــــــفافية لدى كيانات القطاع اخلاص. ،التجارية أن  ميكن ،يف أحد البلدانو هتدف إىل تعزيز الش
، بالنظر إىل تعقُّد تركيبة القطاع اخلاص مل غري أنه. إىل عواقب جزائيةتســجيل الكيان  يفضــي عدم

  ستئمانية، مشمولًة بالكامل بأحكام التسجيل. التكن بعض الترتيبات القانونية، مثل الصناديق ا
ــــــتخدام الكيانات اخلاصــــــة وميمعلومات شــــــاملة عن الرقابة العم تتوافرومل   -٦٢ ة على اس

(د)  ٢الفقرة الفرعية انظر نشطة التجارية (والرخص اليت متنحها السلطات العمومية لأللإلعالنات 
أو عن القيود املفروضــــــة على األنشــــــطة املهنية للموظفني العموميني ، من االتفاقية) ١٢من املادة 

من االتفاقية). ويف نصف عدد  ١٢) من املادة ه( ٢الفقرة الفرعية  انظرالسابقني أو على عملهم (
املوظفني العموميني بعد  عمل بشأن القيود املفروضة علىلوائح تنظيمية الدول، كانت قد ُوضعت 

صــدرت توصــيات ُأمل تكن لدى بعض الدول آلية إنفاذ لضــمان االمتثال. وقد  وإنانتهاء اخلدمة، 
ــــــليم  ــــــتخدام غري الس يف هذا الصــــــدد. ويف إحدى الدول، مل تكن هناك تدابري كافية ملنع االس

صة، و مل تكن القيود املفروضة على ممارسة املوظفني العموميني لإلجراءات التنظيمية للكيانات اخلا
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الئحة  بصــــــدد إعداددولة أخرى  تالســــــابقني لألنشــــــطة املهنية يف القطاع اخلاص كافيًة. وكان
تنظيمية حتظر عمل املوظفني العموميني الســــابقني يف القطاع اخلاص بعد اســــتقالتهم أو تقاعدهم. 

  يف هذا الشأن.  ثغراتمن  وقد ُأصدرت توصيات لسدِّ ما اسُتبني
معايري شىت للمحاسبة ومراجعة احلسابات  أرستوكانت مجيع الدول األطراف تقريبًا قد   -٦٣

، وكان الداخليةيف القطاع اخلاص. وكان نصــــــف عدد هذه الدول يعتمد على قوانينه ولوائحه 
  الدول تطبيق املعايري الدولية ذات الصلة. بقيَّة بإمكان 

 تفرضمبســــــك الدفاتر والســــــجالت، كانت غالبية الدول  اخلاصــــــةلق باملتطلبات وفيما يتع  -٦٤
جزاءات قانونية على انتهاك تلك املتطلبات. ومشلت تلك اجلزاءات عقوبات جنائية على جرائم معيَّنة 

والغش واخلداع يف ظروف مشــــدِّدة للعقوبة. بْيد  مزيَّفةمثل التزوير وتزييف الوثائق واســــتخدام وثائق 
من  ١٢من املادة  ٣لفقرة حالة دولة طرف واحدة، مل تكن مجيع األفعال املعدَّدة يف ا باســــــتثناءأنه، 

إنشـــاء حســـابات خارج الدفاتر وإجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها  مثلاالتفاقية، 
بصورة وافية واإلتالف املتعمَّد للمستندات املحاسبية قبل املوعد الذي يفرضه القانون، جمرَّمة. ويف هذا 

من املناســـبات كان ميكن  ةقليلحاالت رامات، ويف َغ دائمًا لدفعخيضـــع  هذا الســـلوكالســـياق، كان 
  حتميل املسؤولية لكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة بصفة فردية أو مشتركة. 

وكان هناك بعض التباين بني الدول األطراف فيما يتعلق حبظر اقتطاع النفقات اليت متثِّل   -٦٥
ت أكثر من نصــف عدد الدول تنص رشــاوى من الوعاء الضــريبــــــــي. فعلى الرغم من أنَّ تشــريعا

ـــــي، فإنَّ القوانني الضريبية  بوضوح على حظر اقتطاع النفقات اليت متثِّل رشاوى من الوعاء الضريبـ
  يف بقية الدول مل تتناول هذه املسألة. 

    
    )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة   -واو  

  . ١٤تلقَّت الدول املشمولة هبذه العينة عددًا من التوصيات بشأن تطبيق املادة   -٦٦
مجيع البلدان تشــريعات خمتلفة، وال ســيما قوانينها املتعلقة مبكافحة غســل األموال  ذكرتوقد  -٦٧

لة عن ُنظمها الرقابية واإلشـــــرافية. و كان يف معظم البلدان ومتويل اإلرهاب، وقدَّمت معلومات مفصـــــَّ
التشريع املتعلق مبنع غسل األموال حيتوي على أحكام بشأن حتديد هوية الزبائن واملالكني املنتفعني (مبدأ 

، وحفظ الســــــجالت وتقدمي التقارير عن بشــــــأن الزبائنالواجب  توخي احلرص"اعرف زبونك") و
 ،اثنتني ، باستثناءذلك، كانت مجيع الدولجانب املعامالت املشبوهة من جانب الكيانات املبلِّغة. وإىل 

ستحدثت قواعد إلجراء فحص دقيق للحسابات اليت ُيطلب فتحها أو ُيحتفظ هبا من قبل، أو نيابة  قد ا
سرَّاألشخاص املععن،  سيًايضني  سرهم و، مبن فيهم أا سائر، ن منهمواملقربشخاص األفراد أ  وكذلك 
 سابات واملعامالت اليت تنطوي على خماطر شديدة. احل
على املصارف واملؤسسات املالية  باإلشرافعيني سلطاهتا املعنية وكانت ممارسات البلدان يف ت -٦٨

اينة. فقد عيَّنت بعض الدول هيئات خمتلفة لإلشـــــراف على خمتلف القطاعات، بينما غري املصـــــرفية متب
هيئة لألســـواق املالية بصـــفتها الســـلطة اإلشـــرافية الوحيدة واملتكاملة واملســـتقلة.  ت دولة واحدةأنشـــأ

املصــــــارَف تشــــــمل دائمًا  اضــــــعة لاللتزامات املتعلقة مبكافحة غســــــل األموالاخلالكيانات  وكانت
منشــآٍت ومهنًا غري مالية  ،يف عدد من البلدان كانت تشــمل أيضــًا،واملؤســســات غري املصــرفية، كما 
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املنشــــــآت واملهن غري املالية اليت كانت ملزمة بمعيَّنة. غري أنَّ بعض الدول كانت لديها قوائم حمدودة 
 صدرت توصيات هبذا اخلصوص.ُأبتنفيذ االلتزامات املتعلقة مبكافحة غسل األموال، ولذلك 

بعض الدول  وإن كانت ،على تقييم املخاطر قائمًا ًاهنجيطبق  عدد كبري من البلدان وكان  -٦٩
ستخدمته فعليًا يف املمارسة العملية. و شريعاهتا، لكنَّها ا هذا النهج  يقضيمل توضِّح هذا النهج يف ت

طة) على عادًة يف العناية الواجبة العادية واملعزَّ تتمثلالتدقيق ( بتطبيق درجات خمتلفة من زة واملبســــــَّ
حاالت  ةصـــــدرت يف عدُأتناســـــب مع املخاطر ذات الصـــــلة. وقد على حنو يواملعامالت  الزبائن

قائم على تقييم املخاطر أو بشــأن النظر يف اتباع النهج الإشــارة حمدَّدة إىل  إدراجتوصــيات بشــأن 
تقييماهتا  جنزتأالنهج يف نظام مكافحة غســـــــل األموال. وكان حنو ثلثي عدد البلدان قد  ذلك

  . بصدد إجنازهاالوطنية للمخاطر فيما يتعلق بغسل األموال أو كانت 
ستخبارات مالية. ويف كثري من احلاالت،   -٧٠ وكانت كل البلدان تقريبًا قد أنشأت وحدات ا

 وتندرج ضــــــمن إطارإداري  طابععبارة عن وحدة اســــــتخبارات مالية ذات  الوحدةكانت هذه 
، يف الدول املستعَرضةاملوجودة بلدان املشمولة بالعيِّنة. وكانت مجيع الوحدات يف ال خمتلفة سلطات

أعضاء يف جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية. وكان بعض تلك  منها، ستفيما عدا 
الوحدات أيضـــًا أعضـــاء يف جمموعات إقليمية لوحدات االســـتخبارات املالية. وبوجه عام، كانت 

  مة مسؤولة عن تقدمي تقارير عن املعامالت املشبوهة إىل تلك الوحدات. الكيانات امللَز
وكانت مجيع البلدان قد اعتمدت قواعد أو تدابري لرصد حركة النقود والصكوك حلاملها   -٧١

صلة عرب احلدود. وكانت عملية الرصد هذه تقوم عادًة على اإلقرارات،   معالقابلة للتداول ذات ال
آالف دوالر. كما أبلغت مجيع الدول تقريبًا عما لديها من ُنظم حتكم  ١٠اهز تن إبالغ منطيةعتبة 

بتحويل األموال. بْيد  القائمةالتحويالت اإللكترونية لألموال، مبا يف ذلك التدابري اخلاصــة باجلهات 
أنَّ خدمات حتويل األموال أو القيمة، مبا يف ذلك اخلدمات غري النظامية، مل تكن خاضــــــعة لتنظيم 

  االقتضاء.  صدرت توصيات هبذا الشأن، حسبقد ُأالئم يف بعض البلدان، وم
إىل عضــــويتها يف هيئة إقليمية مماثلة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات  دول كثريةوأشــــارت   -٧٢

املالية، مثل جلنة اخلرباء املعنية بتقييم تدابري مكافحة غســـــل األموال ومتويل اإلرهاب التابعة ملجلس 
أوروبا، وفريق آســيا واملحيط اهلادئ املعين بغســل األموال، وفريق العمل احلكومي الدويل ملكافحة 

صــدر عدد كبري من التوصــيات املتعلقة بتدابري املتابعة الرامية قد ُأاألموال يف غرب أفريقيا. و غســل
ــُتبينت يف تقييمات أخرى، وال ســيما  فرقة  من جانبإىل ســد الثغرات أو جتاوز التحديات اليت اس
ة العمــل املعنيــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املــاليــة. ويبــدو أنَّ التقييمــات املتبــادلــة اليت أجرهتــا فرقــ

  من االمتثال.  ةعالي درجةكفلت قد باإلجراءات املالية واهليئات اإلقليمية املماثلة هلا 
ما يتعلق  -٧٣ عاون  وفي عاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي بالت ــــــلطات وال نائي بني خمتلف الس الث

 املعنية اوحداهت أن تتبادلإىل إمكانية  دول كثريةألغراض مكافحة غســـــــل األموال، أشـــــــارت 
ما يتوافر هلا من معلومات مع السلطات املحلية أو مع نظرياهتا  على حنو تلقائياالستخبارات املالية ب

إىل مذكرات تفاهم  ادستنالابعدد من الدول أن تقدِّم املساعدة ميكن لذلك، إىل جانب األجنبية. و
ية أو  نائ عددة األطراف، مثل فرقة العمن خالل ث ية خمتلف املحافل املت ملال باإلجراءات ا ية  مل املعن

  واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).
 


