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 فريق استعراض التنفيذ
 الدورة الحادية عشرة المستأنفة األولى

 2020أيلول/سبتمبر  2 -آب/أغسطس  31فيينا، 
 األعمالمن جدول  4البند 

 حالة تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
   

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

 تقرير مواضيعي من إعداد األمانة  
  

 ملخص  
ال يـدة والتحـدتـاب يتضــــــــــــــمن لـما الت رشر مالومـاب عن أجــــــــــــــ   الت ـا ب النـاجحـ  والممـا ســــــــــــــاب  

والمالحظـاب المســــــــــــــتـااا  ف  الدو ة الـاااـ    لـ   اســــــــــــــتاراف ةناـيم اةـاا ـ   األمم المتحـدة لم ـافحـ  الاســــــــــــــا ، 
 التركيز على ةنايم الاصل الااا  )التدابير الوقائ  ( من االةاا   . م 
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 مقدمة التقرير ونطاقه وهيكله  - أول  
ــتاراف ةناـيم اةـاا ـ   األمم المتحـدة لم ـافحـ  من  44و 35وفـ ا للا رةين   -1 اإلطـا  المرجا   لـ   اســــــــــــ

  وأاســــــر ما و   ف  الخالوــــــاب الوا    وة ا شر جــــــ  الاســــــا ، أعد لما الت رشر الموانــــــ ا  من أجل ة م   أ
االســـــــــتارانـــــــــاب ال طرش  من مالوماب عن الت ا ب الناجح  والمما ســـــــــاب ال يدة والتحدتاب والمالحظاب، 

 .إلى فرشق استاراف التنايم لتكون األساس للامل التحليل  المي تضطل  به  لت دتمها

وشحتوي لـما الت رشر على مالومـاب عن ةنايـم الاصـــــــــــــــل الاـاا  )التـدابير الوقـائ ـ ( من االةاـا  ـ  من  -2
الوا  ة جاار الدول األطراف المستاَرن  ف  الدو ة الااا    ل   استاراف التنايم. ولو تستند إلى المالوماب  
 42الــــ ف  الخالواب الوا    الت  ونات ف  و غتها النهائ   وة ا شر االستاراناب ال طرش  لالستاراناب  

المن زة وقت وـ اغ  لما الت رشر. وشركز الت رشر على االة الاب ال ائم  ف  التنايم وشو   أمال  له، وشتضـمن 
 ســاب ال يدة. وةتوافق االة الاب المســتااا  جداول واصــووــا م طرة وأجــ اال ةونــل أجــ   التحدتاب والمما

ةحليل أحدث الب اااب غير أن  ف  لما الت رشر إلى حد بايد م  ةلك المستااا  ف  الت رشر الموان ا  السابق.  
ــل . ــتاان باو الاوا د ال ديدة   ما يتالق باالة الاب اإلقل م   لاب الصـــ ةوافر مزشد من الب اااب وم   ( 1) اســـ

  ةحليل أجـمل لتنايم الدول األطراف للاصـل الااا  من االةاا    ف  ال طرش  المن زة، سـيو َ من االسـتارانـاب 
 اإلقل م  . اإلودا اب الم بل  للت ا شر الموان ع   واإلنافاب 

وم  مراعاة اال ةااط بين مختلف موا  الاصــــــــول المونــــــــوق   األ تا  لالةاا   ، تســــــــتند لما الت رشر إلى   - 3
ــتاراف ف  الدو ة األولى  الت رشرشن المواـنــــ  ــلين الاال  والراب ، اللمين كااا قيد االســـ ــاب ين عن ةنايم الاصـــ  ايين الســـ

ــاب الوا   ، إل ج   ــتاراف التنايم. وشتا     ل لما الت رشر    ل الخالوــــــ ــ   ال موا  و ال  ت ما  ل   اســــــ وث    ال موانــــــ
 الصل  ماا. 

  
والممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل  مالحظات عامة بشأن التحديات القائمة  -ثانيا 

 الثاني من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
اســــتارانــــا قطرشا، وش دمان اظرة  42الشــــ الن وال دوالن الوا  ان أ ااا ب اااب مســــتمدة من  ارف ت  -4

 ( 2)    .االةاا إجمال   ةحليل   عن التحدتاب المشترك  والمما ساب ال يدة ف  ةنايم الاصل الااا  من
  

__________ 

استاراناب لدول م موع  آس ا والمح ط  10استارانا من زا لدول الم موع  األفرشق  ، و 17تستند لما الت رشر إلى  ( 1) 
استاراناب لدول م موع  أمرش ا الالةين    4استاراناب لم موع   ول أو وتا الغرت   و ول أخرى، و 8الها ئ، و

ت ون عد  التوو اب والمما ساب ال يدة  ال  وتا الشر   . ومن ثم، قداستاراناب لدول م موع  أو  3  والكا شبو 
 المستااا  مماال بالنسا  لااو الم موعاب اإلقل م   كما لو بالنسا  لم موعاب أخرى.

 . 2020 حزشران/يوا ه 18ةستند الب اااب المستخدم  ف  إعدا  لما الت رشر إلى االستاراناب ال طرش  المن زة حتى  ( 2)  
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 1الش ل   
 التحديات المستبانة في تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية  

  
 

 عد  التوو اب ◼ عد  الدول الت  قدمت ةوو اب بشأاها ◼  

   
 1ال دول   
 أشيع التحديات في تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية  

 

 ما ة االةاا    
عد  الدول الت  قدمت  

 ةوو اب بشأاها 
عد  التوو اب  

 أج   التحدتاب المواجه  ف  التنايم )مرةا  حسر موا  االةاا   (  الصا  ة 
عدم وجو  م جراب لق اس  ناف ةنسيق وةنايم س اساب م افح  الاسا ، بما ف  للك  61 37   5الما ة     

الت دم المحرز، وعدم وجو  جداول زمن  ، وعدم وجو    اكل للمساءل ؛ محدو ت  
اطاد واةساد وفاال   الس اساب الوطن   لم افح  الاسا ؛ عدم وجو  ةدابير لمن  

الاسا ؛ عدم إجراك ال هاب لاب المصلح  على النحو الكاف  ف  ةحديد مدى ةنايم 
 فح  الاسا  وةنق حهااستراة   اب م ا

عدم وجو  ليئاب وقائ   مخصص  لم افح  الاسا  وعدم كاات  الموا   المخصص    49 33 6الما ة 
االست الل   ال ااوا   والتشغيل   لهيئاب م افح  الاسا  الت  ناف لهما الهيئاب؛ 

التنسيق بين ةضطل  بمهام وقائ  ؛ افت ا  الموظاين إلى التد شر المناسر؛ ناف 
 الاسا   مختلف ليئاب م افح  

عدم وجو  إجراءاب مناسا  الخت ا  وةد شر أفرا  لتول  المناور الاموم   الت   109 40 7الما ة 
ناوتهم على ةلك المناور؛ ا ص الشاا    ف   ت ةاتبر عرن  للاسا  بصا  خاو ، ول

حاب للمناور  الموظاين الاموميين؛ قصو  الماايير المتال   بالترج   ةوظ ف
الاموم   وااتخاب جاغليها؛ عدم وجو  ةشرشااب أو ةدابير إ ا ش  جامل  لتنظ م ةموشل 

ا ص وةموشل األحزاب الس اس  ؛ الاموم   المناور الترج حاب الاتخاب جاغل  
 من  ةضا ب المصالل أو ون  نوابط له المتال   ب ل اب ا تشرشااب أو ال
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 ما ة االةاا    
عد  الدول الت  قدمت  

 ةوو اب بشأاها 
عد  التوو اب  

 أج   التحدتاب المواجه  ف  التنايم )مرةا  حسر موا  االةاا   (  الصا  ة 
مدوااب ل واعد سلوك الموظاين الاموميين، أو اقتصا  ةطب  ها على فئاب عدم وجو   116 39 8الما ة     

ماين  من الموظاين الاموميين؛ محدو ت  قنواب اإلبالغ وةدابير الحمات  المتاح  
للموظاين الاموميين لإلبالغ عن أفاال الاسا ؛ قصو  التدابير المتال   بمن  ةضا ب 

الامل ف  وظائف ثاا   باألاشط  الخا ج   و  ف  للك التدابير المتال   المصالل، بما
 وإقرا اب المم  المال   وقبول الهداتا

عدم فاال   اظم المراجا  والطان الوطن   ف  مسائل االجتراء الاموم ؛ قصو  طرائق   79 35 9الما ة 
اخت ا  وفرز موظا  المشترشاب وا ص ةد شبهم؛ عدم إلزام موظا  المشترشاب 

س ما ف  المشترشاب الاموم  ، وعن موجو اةهم؛ عدم  مصالحهم، الباإلفصاح عن 
وجو  اظم اجتراء فاال  قائم  على ةكنولوج ا المالوماب واالةصاالب )االجتراء  

اإللكتروا (؛ محدو ت  الشاا    ف  عمل   اعتما  الميزاا  ؛ ااادام أو محدو ت  اظم 
 األموال الاموم    إ ا ة المخاطر والرقاب  الداخل   ف  م ال إ ا ة

لى المالوماب، ووجو   عالناس عام  صول حعدم ةوافر ةشرشااب أو ةدابير ةنظم  49 30 10الما ة 
ثغراب ف  األطر ال ائم  ف  حال وجو  ةشرشااب وةدابير من لما ال بيل، وقصو   

ةطب  ها؛ اإلجراءاب اإل ا ش  المارط  التا د المتال   بأ اء الخدماب الاموم   
محدو ت  اظم جم  الب اااب لكشف مخاطر الاسا  ؛ لى المالوماب الاام عصول حوال

 ف  ال طاع الاام و ودلا وةحليلها
 الن اب  الاام    ة جهز أ ال ضائ  وف   ف  ال هاز  نزال   ال عدم كاات  التدابير المتخمة لتدق م   24 18   11الما ة 
إااال ال ااون وك اااب ال طاع الخاص؛ عدم وجو  قيو   محدو ت  التااون بين أجهزة  103 37 12الما ة 

على اشاط الموظاين الح وميين الساب ين ف  الاترة الالح   لترك الخدم ، أو نيق  
اطاد ةلك ال يو ؛ عدم كاات  ةدابير من  إساءة استخدام اإلجراءاب المتال   باإلعاااب 

ش ؛ محدو ت  أو عدم كاات  والرخص الت  ةمنحها السلطاب الاموم   لألاشط  الت ا  
الماايير واإلجراءاب، مال مدوااب قواعد السلوك، الت  ةهدف إلى نمان ازال  

ك اااب ال طاع الخاص وعدم كاات  التدابير المتال   برود االمتاال لتلك الماايير 
واإلجراءاب؛ عدم وجو  ةشرشااب بشأن عدم جواز اقتطاع النا اب الت  ةمال  جاوى 

   ات  التشرشااب الموجو ةأو عدم كا
محدو ت  مشا ك  الم تم  المدا  ف  من  الاسا  وم افحته، ألسااب منها عدم ةنايم   30 21 13الما ة 

ةنايملا؛ عدم التشاو  م  الم تم  المدا  أثناء  ناف  ال وااين واإلجراءاب لاب الصل  أو  
ون  استراة   اب أو س اساب أو ةشرشااب م افح  الاسا ؛ عدم كاات  التااون بين  

 الاسا   إلبالغ عن ا ةدابير أو آل اب  ناف  والم تم  المدا ؛    األجهزة الح وم   المان   
وجو  ثغراب ف  التشرشااب واللوائل التنظ م   الرام   إلى م افح  غسل األموال  82 30   14الما ة 

وةموشل اإل لاب ف  بلدان ماين ؛ وجو  ا اط ناف م سس   ف  م ال اإلجراف  
ا ص ف  ةنايم الماايير والتوو اب الصا  ة عن ليئاب الرود الدول   وجو  المال ؛ 

د ا ل الن و  والص وك المال   لحاملها األخرى؛ قصو  التدابير المتخمة لكشف و و
 ال ابل  للتداول عبر الحدو ؛ عدم كاات  اإلجراف على خدماب ةحوشل األموال أو الق م  
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 2الش ل   
 الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عد  التوو اب ◼ عد  الدول الت  قدمت ةوو اب بشأاها ◼  

   
 2ال دول   
 أشيع الممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل الثاني من التفاقية  

 

 ما ة االةاا   
عد  الدول الت  لديها 

 مما ساب جيدة
عد  المما ساب 

 أج   المما ساب ال يدة ف  التنايم )مرةا  حسر موا  االةاا   ( المستااا ال يدة 

المشا ك  النشط  ف  المنظماب والبرامج الدول   واإلقل م   الت  ةاالج م افح  الاسا ؛  26 19 5الما ة      
ب لم افح  الاسا  باد التشاو  م  ال هاب لاب المصلح ؛  اساون  استراة   اب وس  

ةنايم طائا  واسا  من األاشط  والتدابير ف  م ال من  الاسا ، منها ةنايم حمالب  
 وطن   وإ  اج ماا ئ النزال  ف  المنالج التال م  

وجو  ميزاا اب مست ل  لهيئاب    إاشاء وحداب عمل اة   لم افح  الاسا  ف  الم سساب الاام ؛  14 11 6الما ة  
 من موا   وموظاين متخصصين  بما يلزم    ةلك الهيئاب ةزوشد  م افح  الاسا  الوقائ  ،  

ةحديد المناور الت  ةاتبر عرن  للاسا  بصا  خاو ، واعتما  ةدابير إنا    لارف  13 12 7الما ة  
الاموم   بوسائل نوابط بشأن ةلك المناور؛ اإلعالن عن الشواغر ف  المناور 

ةازشز التد شر على النزال  المتاح ؛ متنوع ؛ التنظ م الشامل لتموشل األاشط  الس اس  
 للموظاين الاموميين

اةخال ةدابير لتازشز النزال  واألخال  اب ف  الخدم  الاموم  ؛ وإاشاء وحداب مان    9 8 8الما ة  
 ت  كا    للموظاين المبلغينبالنزال  ف  مختلف الوزا اب واإل ا اب؛ ةوفير حما

استخدام اظم االجتراء اإللكتروا  وون  مواثيق للنزال ؛ ةاليق إ ساء الا و  أثناء  15 14 9الما ة  
إجراءاب الطان؛ اةخال ةدابير متنوع  لضمان الشاا    ف  المناقصاب الاموم  ؛ اةخال 

للك من خالل استخدام  ، بما ف  ابةدابير لتازشز الشاا    ف  عمل   ون  الميزاا  
 األ ل  واأل واب التااعل   المتاح  على اإلاترات

إ ساء إطا  مح م للحصول على المالوماب ةكمله جهو  التوق   والمنابر االفتران  ؛  14 13 10الما ة 
 ةاس ط اإلجراءاب اإل ا ش  من خالل استخدام الوسائل اإللكتروا   
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 ما ة االةاا   
عد  الدول الت  لديها 

 مما ساب جيدة
عد  المما ساب 

 أج   المما ساب ال يدة ف  التنايم )مرةا  حسر موا  االةاا   ( المستااا ال يدة 

 إل ا ة ال ضاتا من أجل ةازشز الشاا    ف  ةوزش  ال ضاتااستحداث اظام  4 4 11الما ة     
ف  إعدا  س اساب م افح  الاسا ؛ وجو  ةدابير مشا ك  واسا  مشا ك  ال طاع الخاص  7 6 12الما ة 

 لتازشز الشاا    ف  ك اااب ال طاع الخاص 
الواسا  النطاد، بما ف  للك  عوة ممال   وجو  ةدابير لتازشز مشا ك  الناس والمشاو اب   21 14 13الما ة 

الم تم  المدا  إلى إبداء ةال  اب على مشا ش  ال وااين، أو االاخراط ف  ةدابير من  الاسا ؛  
ة سير إبالغ ليئاب م افح  الاسا  عن السلوك الااسد من خالل قنواب متاد ة؛ ةطوشر  

 د شب   وحمالب إعالم   متواةرة منالج ةال م   مصمم  خص صا بشأن النزال ؛ ةنايم أاشط  ة 
وجو  اظام وطن   اسخ لمن  غسل األموال وةموشل اإل لاب؛ وجو  ةنسيق سل م بين  20 14 14الما ة 

 الهيئاب؛ ةازشز التااون اإلقل م  والدول  
   

 تنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  - ثالثا  
هيئات مكافحة ( وهيئة أو 5سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية )المادة  -ألف 

 (6الوقائية )المادة  الفساد
ة ر االةاا    بأن اختالف النظم والت اليد ال ااوا   للدول األطراف قد تســــــــــــتلزم اةااع اهج مختلا  لتنايم   -5

: نـمن أي مما يل المختلا  الت  ةتااها الدول األطراف ف  لما الصـد   النهج. وشم ن إجماال ةصـن ف 5الما ة 
كوث    مدم   ف  وثائق ح وم        وطن   جــــــــــــامل  لم افح  الاســــــــــــا ، كوث    وحيدة أوونــــــــــــ  اســــــــــــتراة   )أ(

اسـتراة     أخرى؛ )ب( ونـ  اسـتراة   اب لم افح  الاسـا  خاوـ  ب طاعاب محد ة؛ )ج( ةطبيق سـ اسـ  نـمن   
دف إلى من  الاسا  ال ةكون  ائما مدوا  ف  وث    ماين ، ولكنها ةنام من خالل جهو  متس   إل  اج أح ام ةه قد

 عند إعدا  التشرشااب، ومن خالل اةخال ةدابير ماين  للتصدي للاسا .

ــتراة   اب وخطط عمل ماين   -6 ــبيلها إلى اعتما  اســــــــ وقد اعتمدب غالب   الدول األطراف أو ل  ف  ســــــــ
ــتوشين ال طاع  والم ــ  خطط على المسـ ــا بونـ ــا ، بينما قامت باو الدول األطراف أتضـ ــ . لم افح  الاسـ ــسـ  سـ

 وف  عد  من الدول األطراف، ةكمل لما االستراة   اب والخطط بأح ام  ستو ش  ةكرس   م م افح  الاسا .

ف  المائ  ة رشاا من الدول األطراف المسـتاَرنـ  سـ اسـاب نـمن   لم افح  الاسـا  أو  25 اسـا  واامب -7
 تراة     جامل  لاب اطاد وطن . كزب بدال من للك على مسائل على المستوى ال طاع  ف ط،  ون ون  اس

لم افح  الاســـا  إاشـــاء آل   ةنســـيق فاال  ةكال مشـــا ك   مح م ومن الاناوـــر الرئ ســـ   ألي ســـ اســـ    -8
سات جم   قد ف  ةنايملا. و    اشطمشا ك  جم   الهيئاب الاموم   الت  ةتولى مس ول اب نمن إطا  الس اس  

ما ال بيل، وااباق عن لما ال هو  اه ان مختلاان تماالن اة الين  إلى إاشــــــــــــــاء آل   من لة رشاا   الدول األطراف
عامين ف  لما الشـأن: ف د اختا ب باو الدول األطراف إاشـاء ليئ  ةنسـيق جديدة أو ل ن  ةنسـيق جديدة    ا  

أخرى لما المهم  إلى   أطرافالمســـتوى مخصـــصـــ  لم افح  الاســـا  إل ا ة التنايم والرقاب ، ف  حين أســـندب  ول 
 .المان  اله اكل ال ائم ، مال ل ان م افح  الاسا  والوزا اب 

زال ةنســــــــــــيق ســــــــــــ اســــــــــــاب م افح  الاســــــــــــا  على الصــــــــــــايد الوطن  تطرح ةحدتاب، والح   وما -9
المسـتارنـون وجو  حاج  إلى نـمان مزشد من االةسـاد ف  السـ اسـاب الماتمدة. وف  لما الصـد ، أووـ  

ــاب م امر  ــ اسـ ــيق بين سـ ــا    ا بتازشز التنسـ ــايد افح  الاسـ ــايد الوطن  و على الصـ الوحداب اإل ا ش ، على وـ
 باأللداف. وزشا ة الارص المتاح  لتاا ل المالوماب، وةحديد م جراب لق اس الت دم المحرز م ا ا 
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وف  باو الحاالب، ةكون ســـــ اســـــاب م افح  الاســـــا  مضـــــمن  ف  التشـــــرشااب أو ف  وثائق ســـــ اســـــاب   - 10
 كا  ا.  الخاو  بالنزال ، ولو ما اعتبرا المستارنون اإلامائ   أو الوحداب اإل ا ش  أو ف  الخطط الوطن    

من ال هاب لاب ومن المما ســاب ال يدة الت  اســتبينت ف  ســ اد االســتارانــاب إجــراك طائا  واســا   -11
ــ اســـــاب الوطن    ــتراة   اب أو الســـ المصـــــلح ، بما ف  للك الم تم  المدا ، ف  ونـــــ  وةنايم واســـــتاراف االســـ

 لم افح  الاسا .

واســــتبينت م موع  منوع  من المما ســــاب الرام   إلى من  الاســــا ، منها اســــتحداث ةدابير لم افح  الاســــا   - 12
اعد الـسلوك، واـستحداث اظم خاـو  باقرا اب المم  المال   وتاإلفـصاح عن على الـصايد الم ـسـس ، ووـن  مدوااب ل و 

ةت ل  ةضا ب المصالل، وةنظ م أاشط  ةوعوش  وةاق ف  ، وإ  اج موان   النزال  ف  المنالج المد س  ، واستحداث اظم  
أ واب إل ا ة مخاطر  لموظاين الاموميين اإلبالغ عن المخالااب، وةوفير التد شر للموظاين الاموميين، واســـــــــــــتحداث ل 

الاســـــا . ومن المما ســـــاب ال يدة الت  اســـــتبينت إاشـــــاء وحداب مان   بالنزال  وم افح  الاســـــا  ف  الهيئاب والوحداب 
 اإل ا ش  الح وم  ، واشر ة ا شر سنوش  وا  ة عن ليئاب م افح  الاسا . 

ــا  ة   -13 ــ وك وأفا ب  ول أطراف كايرة بأن ليئاةها المان   بم افح  الاســـــــ ــتاراف الصـــــــ ي  و ا ف  اســـــــ
ال ااوا   والتدابير اإل ا ش  لاب الصـل  بهدف ةحديد مدى كاات  ةلك التدابير ف  من  الاسـا  وم افحته. وقد ةل ت 

 ليئاب م افح  الاسا  فرو  االنطالع بهما الدو  ةوو اب ف  لما الصد .منل الدول األطراف الت  لم ة 

ها أو مشــــــا كتها ف  منظماب وترامج ومشــــــا ش  إقل م   و ول   ةرم  إلى  وأبلغت جم   البلدان عن عضــــــوشت  - 14
ــا    ا، أفرشق  وســـط  م افح  غســـل األموال ف   الامل المان  ب فرشق  : من  الاســـا ، منها  الم لس االســـتشـــا ي المان  بالاسـ

آســــــ ا والمح ط الها ئ    ماا  ة م افح  الاســــــا  ف  ، فرشق   لســــــلطاب م افح  الاســــــا  أل التاب  لالةحا  األفرش  ، الرابط  ا 
التابا  لمصـــــرف التنم   ا ســـــيوي ومنظم  التااون والتنم   ف  الميدان االقتصـــــا ي، الشـــــا   الارت   لم افح  الاســـــا   

  لوكاالب م افح  الاسـا ،  األفرش    ابط  الكومنول  ، وةازشز النزال ، فرشق آسـ ا والمح ط الها ئ المان  بغسـل األموال 
م موع  ، ال ماع  االقتصـــــا ت  لدول وســـــط أفرشق ا ، األموال ف  جـــــرد أفرشق ا وال نوب األفرش   فرشق م افح  غســـــل  

ــتخـاا اب الـمالـ  ،  ــا ، فرـق  الاـمل المانـ     منظـم  جـــــــــــــرـكاء أو وتيون إتغموـات لوـحداب االســـــــــــ من أـجل مـ افحـ  الاســـــــــــ
ــا  ال  المنظم    تابا  لبراامج األمم المتحدة اإلامائ ، باإلجراءاب المال   ألمرش ا الالةين  ، الماا  ة الاالم   لم افح  الاســــــ

الارشق الاامل المان  بم افح  الاسـا  التاب  لم موع  الدول الاشـرشن، م موع   ، الاالم   للبرلماايين المنالضـين للاسـا  
ــا ، الرابط  الدول   ألج  ــا  التابا  لم لس أو وتا، األكا تم   الدول   لم افح  الاســـــــ هزة م افح  الدول المنالضـــــــــ  للاســـــــ

ــمال أفرشق ا،   ــط وجـ ــرد األوسـ ــرط  ال نائ   )اإلاترتول(، م موع  الامل المال  لمنط   الشـ ــا ، المنظم  الدول   للشـ الاسـ
أفرشق ا،  وسط  جا   الم سساب الوطن   لم افح  الاسا  ف  غرب أفرشق ا، جا   الم سساب الوطن   لم افح  الاسا  ف   

  جـــا   موظا  ال ااون  ابط  المح ط الها ئ للم ســـســـاب الال ا لمراجا  الحســـاباب،  منظم  األمن والتااون ف  أو وتا، 
 جا   م افح  ال رشم  عبر الوطن   ف  منط   المح ط الها ئ. ، ف  جز  المح ط الها ئ 

وأجير أتضا إلى ألم   ماالداب  ول   مال اةاا    االةحا  األفرش   لمن  الاسا  وم افحته، وتروةوكول   -15
ــا ، وآل   متابا  ةنايم اةاا    البلدان األمرش    ال م ــأن م افح  الاســــــــــ ــا ت  لدول غرب أفرشق ا بشــــــــــ اع  االقتصــــــــــ

تروةوكول ال ماع  اإلامائ   لل نوب األفرش   لم افح  الاســــا . وقدمت باو الدول األطراف ، و لم افح  الاســــا 
 ااد عليها م   ول أطراف أخرى.مالوماب عن ممكراب ةاالم عديدة ف  م ال م افح  الاسا  ةم االة 

وشتااين مونـــــــــــــ  ليئاب م افح  الاســـــــــــــا  الوقائ   ف  اله اكل الم ســـــــــــــســـــــــــــ   الوطن  ، ومن ثم مدى  -16
الدول األطراف م سـسـ  مسـت ل  جديدة، أو ةكلف الم سـسـاب ال ائم  بالمهام الوقائ    ةنشـ اسـت الليتها. وعا ة ما 

أاه ل ســــــــت لديها ليئ  وقائ   متخصــــــــصــــــــ  ف  م افح  الاســــــــا ، وأفا ب  ول  طرف واحدة ف ط ب  لاب الصــــــــل .
 أود ب ةوو   ف  لما الصد . وقد
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وف  حين أاشــــأب غالب   الدول األطراف ليئاب مخصــــصــــ  لم افح  الاســــا  مســــ ول  عن ةنايم الســــ اســــاب  - 17
ــا ،  ــط  المتال   بمن  الاســـــ ــاب ا ف د  واألاشـــــ ــســـــ ل ائم ، مال الل ان  اةاات باو الدول اه ا مختلاا يرةكز على الم ســـــ

وإ ا اب الخدم  الاموم  ،  وم اةر أمناء المظالم ووحداب االســــــــــتخاا اب المال   المان   المان   باألخال  اب والوزا اب 
من أجل من  الاســـا  وةنايم الســـ اســـاب الوطن   لم افحته. وأفا ب  ول  طرف واحدة ف ط بأاه ل ســـت لديها ليئ  وقائ    

وف  إحدى الدول األطراف، عينت كل وزا ة   ســــا ، وقد أوــــد ب ةووــــ   ف  لما الصــــد . متخصــــصــــ  ف  م افح  الا 
 جهاب اةصال لت سير التنسيق الوطن  ل هو  م افح  الاسا . 

مختلا  لضــــمان اســــت الل   ليئاب م افح  الاســــا  الوقائ  ، مال ةوفير  اه اوةتا  الدول األطراف   -18
مناســـــا  بشـــــأن أمو  من بينها نـــــمان األمن الوظ ا  وونـــــ    نـــــماااب  ســـــتو ش ، واعتما  أح ام قااوا  

 والتزوشد بالموظاين واستخدام اله اكل والتشرشااب الت ليدت  الخاو  بالخدم  المدا  . ابالميزاا 

من االةاا    ف  جم   الدول األطراف المســتاَرنــ  ة رشاا. وف     6  و أ   5واســتبينت ثغراب ف  ةنايم الما ةين  - 19
الكا شب   منط   الاحر التحدي الرئ ســـــــ  المي يواجه  ول الم موع  األفرشق   و ول م موع  أمرش ا الالةين   و حين أن  

ــ ا والمح ط الها ئ ةتالق  ــتااا  ف   ول م موع  آســــــ ــاب فاال ، كاات الاغراب المســــــ ــ اســــــ ف   ةمال ف  عدم وجو  ســــــ
 بير لمن  الاسا ، مال حمالب التوق   أو التاق ف. بتنسيق وةنايم س اساب م افح  الاسا  واالفت ا  إلى ةدا  ماظمها 

وشمال عدم كاات  الموا   المخصــصــ  لهيئاب م افح  الاســا  الوقائ   مشــ ل  جــائا  ف   ول الم موع   -20
األفرشق   و ول م موع  أو وتا الشـــــر   ، كما أن ا ص االســـــت الل   ال ااوا   والتشـــــغيل   لهيئاب م افح  الاســـــا  

 الدول، منها  ول م موع  آس ا والمح ط الها ئ.ة هام الوقائ   تمال مش ل  ف  عدالمالم لا  ب 

 ات م افح  الاســا . وجــ  ل الوقائ   هاةايين ليئاة بشــأن  ول  طرفا األماا   ســم ا  33وأبلغ ما م موعه  -21
 الدول األطراف األخرى على ة دتم مالوماب ف  لما الشأن.

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

 (11المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة )المادة  والتدابير
ــ  قواعـد وإجراءاب ةنظم  -22 الموظاين الاموميين  ةوظ فأ ســــــــــــــت جم   الـدول األطراف المســــــــــــــتاَرنــــــــــــ

ســ ما ف  ال وااين الت  ةنظم     ســاةيرلا أو ةشــرشااةها الوطن  ، والواســتخدامهم واســتا اءلم وةرقيتهم وة اعدلم ف
الخدم  المدا  . غير أن فئاب ماين  من الموظاين قد ةخضـــــ  ل وااين مخصـــــصـــــ  ف  لما الصـــــد . وف  ماظم 
 البلدان ةوجد اظم قائم  على ال دا ة إل ا ة جـــــــ ون الموظاين الاموميين، أو ةطبق ماا ئ الكااءة والشـــــــاا    ف 

 ول اتمد الموظاين الاموميين وةرقيتهم، ف  حين ة توظ ف  . وةطبق غالب   الدول إجراءاب ةنافســ   لللك الصــد 
ــيل اظام التناوب الداخل  للموظاين على ة  ــ  عام  لتاضـ ــ اسـ ــا ب إحدى وظ ف أخرى سـ ــحين خا جيين. وأجـ مرجـ

 الاموميين. الموظاينظ ف تو سينا شولاب محد ة بدق ، إجراء قرع  ل الدول إلى أاه تم ن أتضا، ف 

وشوجد باو االختالف بين الدول األطراف المسـتاَرنـ    ما يتالق به اكلها الم سـسـ   المان   با ا ة جـ ون   - 23
وف  لما  . موظايها الاموميين واـستا اءلم ةوظ ف الموظاين الاموميين. ف د أاـشأب باو البلدان ليئاب مركزش  ةتولى 

ــت ـل  مســـــــــــــ ولـ   ةوظ ف الموظاين الاموميين واختـ ا لم على مختلف  ــد ، أوكـلت إـحدى اـلدول إلى وـكاـل  مســـــــــــ الصـــــــــــ
لما الصالح   ألجهزة ح وم    اوف ف  حين ةتا  بلدان أخرى اه ا يتسم ب د  أكبر من الالمركزش ، إل ة  . المستوشاب 

 الموظاين.   اا    ما يتالق ب و   محد ة. وتاإلناف  إلى للك، كايرا ما ةطبق ةدابير خا 

موق  بوســـــائل منها اصـــــف البلدان المســـــتاَرنـــــ  عن الشـــــواغر عبر جـــــا   اإلاترات، أكار من الن ش و  -24
ــا   مخصــــص ــ   جــ ــصــ ــا  ا جاماا لت دتم أو بواب  مخصــ ــأ أحد البلدان موقاا جــ ــحف. وأاشــ ، أو عن طرشق الصــ

ــل ل م   المناوـــــر ف  الخدم  الاموم   ــاف  إلى للك، طلااب الترجـــ ــأب . وإنـــ باو البلدان آل اب للطان أاشـــ
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، وةتراوح من  خر بلدمن . وةتااوب لما ا ل اب ايينالت   ابةت ل للمرجـــــــــــحين غير الاائزشن االعتراف على قرا  
 كم.امحأمام الليئ  مختص  إلى ة دتم طلر استئناف إ ا ي وكال  ماين  أو ة دتم ج وى إلى 

األطراف ف  ةونـ ل ةابير االمناوـر الت  ةاتبر عرنـ  للاسـا  بصـا  خاوـ ا أو  ولم ةتوسـ  ماظم الدول  - 25
لم ةضـ  ةارشاا له. فالدول إما ال يوجد لديها أي اظام للتناوب، أو ةطبق ااس الشـروط على جم   المناوـر الاموم    

ثم، ف د ةل ت ةلك الدول  من  ون ةوفير ةدابير ماززة بشــأن المناوــر الت  ةاتبر عرنــ  للاســا  بصــا  خاوــ . ومن 
اةخمب ةدابير إنـــــا    الخت ا  األفرا  لتول  المناوـــــر الاموم   الت     قليل   وال ةووـــــ اب ف  لما الصـــــد . غير أن  

ةاتبر عرنـــــ  للاســـــا  ولتناوتهم وةد شبهم عليها، أو حد ب ةلك المناوـــــر على وجه الخصـــــوص ف  اظمها المتال    
الموظاين المانيين بمنل   ، مال موظا  ال هاز التشـرشا  وأجهزة إااال ال ااون وال ضـاء والمشـترشاب أو باإل ا ة الاموم   

 الرخص واأللون. وجرى االعتراف بهما التدابير بوواها مما ساب جيدة. 
  

 1اإلطا  
 ( )ب( من التفاقية1) 7الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ المادة 

ا  ف  إحدى الدول مخاطر الاســا  ف  الخدم  الاموم  ، وونــات قائم  بالم االب   مت ل ن  م افح  الاســ 
ــ  ــا  خاوــ ــا  بصــ ــ  للاســ ــاوف  المخاطر لما، اةخمب ةلك الدول  ةدابير   .الت  ةاتبر عرنــ ــتنا ا إلى مصــ واســ

ةطبيق اظم خاوـ  لتد شر الموظاين وةناوتهم. وف   ول  أخرى، سـبل منها ملموسـ  للتخف ف من المخاطر، ب
ةدَ ج ةلك المناوـــــــــــر ف  قائمتين، وشتاين على األفرا  المين تشـــــــــــغلون ةلك المناوـــــــــــر ة دتم إقرا اب المم  

ث لاةان ال ائمتان بااتظام  .المال   حد  المناوــــــــر الت  ةاتبر عرنــــــــ  للاســـــــا  ة   ،وف   ولتين أخرشين .وةحدَّ
 وةخض  للتناوب المنتظم كما ينص عل ه ال ااون.

  
برامج ةاق ف   أو  و اب ةد شر متخصـــــــصـــــــ ،  ها ةنام كبير من الدول األطراف المســـــــتاَرنـــــــ  أا وأبرز عد    - 26
ســــــ ما ف  م ال م افح  الاســــــا  وةدق م النزال  واألخال  اب، من أجل ةازشز الوع  بمخاطر الاســــــا  ف  وــــــاوف   ال 

إلزام  . وم  للك، اسـتبين عدم وجو   و اب  الموظاين الاموميين. كما ةشـترط عدة  ول أن ةكون لما الدو اب التد شا  
  محد ة ةتالق بالنزال  وم افح  الاسا  للموظاين الاموميين باعتاا ا ثغرة ف  التنايم. و  ما يتالق باألجو ، بينت    ةد شب 
 . الامال    بسبل منها المااوناب م  الن اباب ، لموظاين الاموميين أجو ا مناسا  منل ا أتضا أاها ة  عديدة  ول  

االة الاب اإلقل م  ، أبلغت ماظم  ول الم موع  األفرشق   عن ةحدتاب، وخصـــــــــووـــــــــا   ما يتالق ب و  -27
ــ ، وعدم ةوف ــا  خاوــ ــا  بصــ ــ  للاســ ر ال د  الكاف  من التد شر ي   ما يتالق بتحديد المناوــــر الت  ةاتبر عرنــ

 موع  آســ ا والمح ط الها ئ اصــف الدول ف  مأكار من  ىعلى األخال  اب والنزال  للموظاين الاموميين. وةل 
( )ب( من 1)  7وم موع   ول أو وتا الغرت   و ول أخرى ةووــــــــ اب، وخصــــــــووــــــــا   ما يتالق بتنايملا للما ة 

االةاا   . واســـــتبينت ثغراب ف  ةنايم لما الح م أتضـــــا ف  جم    ول م موع  أو وتا الشـــــر    وم موع  أمرش ا  
 الكا شب .منط   الاحر الالةين   و 

ضــــــ  ة  ســــــاةير أو قوااين محد ة على ســــــبيل الماال،  ، لاب وــــــل  ةشــــــرشااب جم   الدول األطراف  اتمد وة  - 28
( من االةاا   (، وإن كان اطاقها محدو ا ف   2)   7ماايير ةتالق بالترجـل للمناوـر الاموم   وااتخاب جـاغليها )الما ة 

 المنتَخا .  ئ   الترجل للمناور باو الحاالب. وشحظر عا ة على المرجحين المدااين با ةكاب جرائم جنا 

لمناوـــــــر الاموم  .  اتخاب جـــــــاغل  ا  ول  طرفا إلى قواعدلا المتال   بتموشل الترجـــــــ حاب ال   23وأجـــــــا ب  - 29
( من االةاا   (.  3)   7غالب   الدول ةشــــــــــــرشااب لتنظ م ةموشل األحزاب الســــــــــــ اســــــــــــ   )الما ة  ةاتمد وعالوة على للك، 

لما ال واعد أح اما بشــأن مصــا   التموشل، ومســك الدفاةر والتســ يل، واإلفصــاح أو الرقاب  الاام ، والا وتاب   وةشــمل 
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 ول أفا ب بادم  ثالث  . واوقش اعتما  أو ةاديل قوااين محد ة ف  لما الم ال ف  عد  من الدول. إال أن  لاب الصــل  
 قااون بشأن لما المسأل . ةوجد حاج  إلى   وجو  أحزاب س اس   فيها، وأاه من ثم ال 

واطاد جــــــــــمول  ى مختلا  من حي  محتو الدول  الوتاإلنــــــــــاف  إلى للك، ال يزال لناك ةااين كبير بين  -30
التشـرشااب الوطن   المتال   بتموشل المرجـحين لالاتخاباب واألحزاب السـ اسـ  . فالى سـبيل الماال، ةسـمل باو 

 ول أخرى ةســمل عدة وخاوــ  على حد ســواء، ف  حين أن الدول بالحصــول على التموشل من مصــا   عموم   
ــمل إال بالتموشل الخاص لالاتخاباب  ــ   أو ال ةســـ ــ اســـ ــط  الســـ ــ  لتموشل األاشـــ ــد   ئ ســـ بالتموشل الاموم  كمصـــ

ــ  . وعالوة على للك، ونـــات  ول   ــ اسـ ، منها ماال ونـــ  حد المســـالمابقيو ا مختلا  على  عدةواألحزاب السـ
بها من األفرا  وك اااب ال طاع الخاص، على التوال . وةحظر باو الدول الهااب المســــــموح تبرعاب أقصــــــى لل

 منخاض  الق م  مغال  المصد .ةبرعاب المغال  المصد  أو األجنب  ، بينما ةسمل عدة  ول أخرى بت دتم 

ــتبينت ثغراب  من االةاا      7 ة الما  من  ( 3( و) 2) الا رةين و  ما يتالق باالختالفاب اإلقل م   ف  ةنايم  - 31 ، اســــــــ
 ول الم موع  األفرشق   وم موع   ول أو وتا الغرت   و ول أخرى، ف  حين واجهت اصـــــف  ول م موع  ماظم  ف   

 الصد .  ةحدتاب ف  لما ة رشاا آس ا والمح ط الها ئ وم موع  أمرش ا الالةين   

( من االةاا   (. 4) 7وونـــــــــات جم   البلدان ة رشاا قواعد بشـــــــــأن من  ةضـــــــــا ب المصـــــــــالل )الما ة  -32
ــالل المحظو ة.  ةااوب وثم  ــالل وف  أاواع المصـــــــ ــا ب المصـــــــ ف  اطاد ومحتوى األطر المامول بها لمن  ةضـــــــ

أو مزاولـ  أاشــــــــــــــطـ  ـثااـ   الامـل ف  وظـائف أو ة يـيد وأبلغـت بلـدان عن طـائاـ  من الـتدابير المتخـمة، مـال حظر 
ــ  باإل ــروط ة ضـ ــاح المال    ما تخص فئ  ماين  من الموظاين خا ج  ، وفرف قيو  على ةل   الهداتا، وجـ فصـ

الموظاين الاموميين عن حاالب ةضــا ب المصــالل فصــاح  الاموميين. كما اعتمدب  ول كايرة اظما وإجراءاب إل
 ةضا تا ف  المصالل.ةحديد األمو  الت  ةاتبر المحتمل . غير أاه أبلغ عن ةحد يتمال ف  واوت   ال ائم  أو

( من االةاـــا  ـــ ، ةل ـــت غـــالب ـــ   ول الم موعـــ  4)  7الختالفـــاب اإلقل م ـــ  ف  ةنايـــم المـــا ة و  مـــا يتالق بـــا  - 33
األفرشق   ةووــ اب، ف  حين اســتبينت ثغراب ف  أكار من اصــف عد   ول م موع  آســ ا والمح ط الها ئ وم موع   

  ول أو وتا الغرت   و ول أخرى، وكملك ف   ول  واحدة من م موع  أو وتا الشر   . 

من االةاا   ، أجـــــــــــــا ب جم   الدول األطراف إلى قوااينها وةدابيرلا المختلا   8و  ما يتالق بالما ة   -34
الموظاين الاموميين. كما أفا ب جم   الدول األطراف بأن بين  ةازشز النزال  واألماا  والمســـ ول    الرام   إلى  

األخال  اب الخاوـــ  بالموظاين الاموميين. وف  لما لديها مدوااب ســـا ش  أو قيد المراجا  ل واعد الســـلوك أو 
ــلوك ل م   الموظاين الاموميين أو لغالب   موظا   ــد ، اعتمدب ماظم البلدان مدوااب عام  ل واعد الســــ الصــــ

ليئاب مختلا    الخدم  المدا  ، ف  حين اعتمد أكار من اصف الدول مدوااب قطاق   ل واعد السلوك أو عين
ــاف  إلى للك، لكرب باو الدول أاها لونـــــ  مدوااب ةخص أا  واعا ماين  من الموظاين الاموميين. وتاإلنـــ

 للمنظم  الدول   لتوحيد الم اي س إل ا ة م افح  الرجوة. 37001اعتمدب المع ا  

جراءاب بســـــــــبل منها اإلوف  عد  من الدول األطراف، ةكون مدوااب قواعد الســـــــــلوك واجا  اإلااال،   -35
ــرشااب أ  جت  ( من االةاا   (. و 6) 8 ا ش  )الما ة  اإل ،   مختلا  ولتان المدوااب على النحو الواجر ف  ةشــــــــــــ

تمتالون ألح ـامهـا من ثم لا وـتاب ـةأ يبـ  . وأـفا ب إحـدى اـلدول ـبأـاه  وشتارف الموظاون الاموميون اـلمين ال
الوة على للــك، تم ن حتى ةطبيق ع وتــاب جنــائ ــ  ف  حــالــ  ااتهــاك ةلــك الماــا ئ والماــايير األخال  ــ . وع

مختلا  لتول  مهم   وــد إااال مدوااب قواعد الســلوك. وكاالب أو  ؤســاء    خاوــ وكال  عينت باو البلدان  
وتوجه عام، ةبين وجو  عد  أكبر من التحـدتاب ف  الدول األفرشقـ   مـ ا ا  بالم موعاب اإلقل مـ   األخرى ف  

  ( من االةاا   .6( و)1) 8ةنايم الما ة 

ــا  ) إبالغ التدابير أو اإلجراءاب المتخمة لت ســـير  وةتااين  - 36 الما ة  المتال   ب الموظاين الاموميين عن أفاال الاسـ
. وأـفا  مـا ت رب من اصـــــــــــــف اـلدول األطراف ـبأن الموظاين الاموميين ملزمون  من  وـل  ألخرى  ( من االةـاا ـ  ( 4)   8
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 س لديها إجراءاب مناسـا  لإلبالغ. وف  عد  من باإلبالغ عن السـلوك الااسـد، وإن كاات باو ةلك الدول األطراف ل 
البلدان، قد ةارف أتضـــــا جزاءاب على الموظاين الاموميين ف  حال عدم اإلبالغ عن أفاال الاســـــا  أو غير للك من 

قنواب  أجــــــــ ال ســــــــوء الســــــــلوك. و  ما يتالق ب نواب اإلبالغ، أجــــــــا ب عدة بلدان إلى اســــــــتخدام منصــــــــاب متنوع  أو 
ةدابير  بأاها اةخمب  أكار من ثل  الدول األطراف    فا  بالغ لي الصــــل . وتاإلنــــاف  إلى للك، أ مخصــــصــــ  لت ســــير اإل 

ــ  لحمــاتــ  المبلغين عن المخــالاــاب. و  مــا يتالق   مختلاــ  لحمــاتــ  المبلغين، بمــا ف  للــك اعتمــا  قوااين مخصـــــــــــــصــــــــــــ
  آســـــ ا والمح ط الها ئ وم موع   باالختالفاب اإلقل م  ، ةبين أن احو اصـــــف الدول ف  الم موع  األفرشق   وم موع 

 ةواجه ةحدتاب ف  ةنايم لما الح م.  أمرش ا الالةين   ومنط   الاحر الكا شب  

وونـــــــــــــات ماظم البلدان اجـــــــــــــتراطاب بشـــــــــــــأن االاتظام ف  ة دتم إقرا اب المم  المال   لرةر ماين  من   - 37
ــد  ةختلف 5)   8الموظاين الاموميين )الما ة   ــاب المحد ة ف  لما الصـــــ من  ول   ( من االةاا   (. غير أن المما ســـــ

. فالى سـبيل الماال، أ  جت باو    ما يتالق بنطاد األجـخاص الملزمين باإلفصـاح وفتراب اإلبالغ ماال  ، ألخرى 
فيها الموظاون   يند ج البلدان أفرا  أســــر فئ  مختا ة من الموظاين الاموميين ف  ااس فئ  إقرا اب المم  المال   الت   

بلدان أخرى اطاد اظم اإلقرا اب لتشــــمل جم   الموظاين الاموميين. واســــتبينت   بضــــا  أااســــهم، ف  حين وســــات 
ــأل  التح ق من ا  ــا مســـــ ــبر جمل  أمو  من بينها ا ص الموا   وال د اب. وأفا ب أتضـــــ إلقرا اب باعتاا لا ةحدتا، بســـــ

خاوـــــ    ا اظم  ةاتمد بين الدول الت    باو الدول بأن اســـــتخدام األ واب اإللكتروا   فاال ف  ة ســـــير التح ق. ومن 
 االمتاال.  نصف جزاءاب على عدم ال ارف أكار من  ت باقرا اب المم  المال  ، 

ــالل.  وتاإلنـــ  -38 ــا ب المصـ ــا ب البلدان إلى ةدابير أخرى ةتالق بمن  ةضـ ــبيل اف  إلى للك، أجـ فالى سـ
ــ ــال من الحظر أو ال يو  على الماــال،  ف  الموظاين الاموميين  عمــلأبلغــت بلــدان عــديــدة عن فرف أجــــــــــــ
اعد ةحظر غالب   الدول قو طبق ثاا  ، وعن اةخال ةدابير ة ييدت    ما يتالق بأاشــــــــــــطتهم الخا ج  . وة وظائف 

ــبـيل ل قبول الموظاين الاموميين ــ  الق مـ  أو الهـداـتا المـ دمـ  اعلى ســــــــــــ ــتاـناء الهـااب المنخاضــــــــــــ لهـااب، ـباســــــــــــ
ــا اإلبالغ عن الهااب الت  ة  . وتصـــــرف   ماين      مت اوز الم امل ا. وششـــــترط عد  كبير من ةلك الدول أتضـــ

 الح م. النظر عن الم موعاب اإلقل م  ، ةل ت ماظم الدول ةوو اب بشأن لما

ف  الدســــتو  أو ف  م رســــ  اســــت الل   ال هاز ال ضــــائ   فان  من االةاا   ،  11و  ما يتالق بالما ة   -39
ــل  ف  غالب   البلدان. كما أجــــــــا ب ماظم البلدان إلى ةشــــــــرشااةها الت  ةنظم جــــــــ ون اظم  ال وااين لاب الصــــــ

مخصـصـ ، ةامل أتضـا، إلى حد بايد، المحاكم وال ضـاة. وش ري اخت ا  ال ضـاة ف  الاا ة من جاار ليئاب  
ــاف  إلى للك، أبلغت الدول األطراف عن ةدابير ةتناول ةضــــــــــــا ب  ــاة الماينين. وإنــــــــــ كهيئاب ةأ يب   لل ضــــــــــ
ــط   ــاة وحظر قبول الهااب وفرف قيو  على األاشــ ــائ ، بما ف  للك ةنح   ال ضــ ــالل ف  ال هاز ال ضــ المصــ

ل واعـد محـد ة مـدوـااب ـبأاهـا ةاتمـد أكار من اصــــــــــــــف البلـدان   فـا . وأإقرا  الـممـ  المـال ـ  الخـا ج ـ  ومتطلاـاب 
ــا وةنام  و اب ةد شب   ف  م ال النزال  موجه  لل ضـــاة  الســـلوك خاوـــ  بال ضـــاة . وأفا ب باو البلدان أتضـ

 بأن األح ام ة نشر على اإلاترات، بسبل منها قواعد الب اااب.

الدول األطراف قوااين ولوائل وس اساب مختلا  ةبين ح ود و  ما يتالق بأجهزة الن اب  الاام ، اعتمدب  -40
جاار  المدعين الاامين وواجااةهم. كما اعتمدب  ول عديدة مدوااب قواعد سلوك خاو  بالمدعين الاامين. وإلى

ــمل إجراءاب إ ا ة  ــاوف المدعين الاامين، ةشـــ للك، أبلغت عدة بلدان عن ةدابير ةرم  إلى ةازشز النزال  ف  وـــ
ةضـا ب المصـالل. واعتمدب باو اإلفصـاح عن أو  إقرا اب المم  المال   ا، والتد شر ف  م ال النزال ، و ال ضـات 

 الدول أتضا ماا ئ ةوجيه   أو س اساب لضاط مما س  المدعين الاامين لصالح اةهم الت ديرش .

ــت    11و  ما يتالق باالختالفاب اإلقل م   ف  ةنايم الما ة  -41 من التحدتاب  عد  أكبر بينمن االةاا   ، اســـــــــ
ف  م موع  بلدان أمرش ا الالةين   ومنط   الاحر الكا شب . وة د  اإلجــــــــا ة إلى أن المما ســــــــاب ال يدة ف  لما 

 ، ول  ةتالق على وجه الخصوص بااشاء اظم إل ا ة ال ضاتا.ف ط ف  أ ت   ول تن ي ب ست  االصد  
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 (9)المادة  المشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية -جيم 
 غم اةخال جم   الدول ةدابير لارف نـــوابط على االجـــتراء الاموم ، فان النهج الاام المتا  ف  ةلك   -42

ــاا     ــ  والشــ ــتند إلى ماا ئ المنافســ ــرشااب وطن   ةســ ــوابط كان متااينا   ما بينها. واعتمدب ماظم الدول ةشــ الضــ
 اا   .من االة  9والمونوق  ، ةنام من خاللها أح ام الما ة 

وأ ا ب عدة  ول أطراف االجتراء من خالل لوائل ةنظ م   ومراس م، أو بتخوشل الوز اء الح وميين والح     - 43
ح وم   مســـــــ ول       ليئ كل  إوـــــــدا  ال واعد. واامب ماظم الدول األطراف اظم اجـــــــتراء المركزش ، ةتولى بم تضـــــــالا 

ــتاناءاب من لما  ــ  بها. أما االســ ــتراء الخاوــ النمولج فه  الدول األطراف الت  ةتا  اه ا مركزشا إما ف    عمل اب االجــ
 بالمشترشاب.  ، من خالل ليئ  مركزش  مان    ط جم   عمل اب االجتراء أو ف  عمل اب االجتراء الاال   الق م  ف 

وة تضــ  النزال  ف  عمل اب االجــتراء أن ةتوافر ل م   المشــا كين ف  عمل   االجــتراء ااس المالوماب عن   - 44
المواعيد النهائ   ومتطلااب المشا ك  وماايير االخت ا ، وأن يتاح لهم وقت كاف للتحضير لت دتم الوثائق. وقد اعتمدب  
جم   الدول األطراف إجراءاب لضـــــمان جـــــاا    عمل   االجـــــتراء. وف  حين ةنشـــــر كاير من البلدان ةلك الدعواب ف   

اب اإللكتروا   لهما الغرف آخم ف  التزايد. وف  جم   الدول الصـــــــحف أو ف  ال رائد الرســـــــم  ، فان اســـــــتخدام الدعو 
ل   باالجـــتراء اشـــر إجـــاا اب االجـــتراء ما را لمنل المشـــا كين الوقت الكاف  ا األطراف ة رشاا، ة تضـــ  التشـــرشااب المت 

 إلعدا  الاطاءاب وة دتمها. 

ــ  الماتوح  ةل ائ ا من المخاطر المتا  - 45 ــتخدام إجراءاب المناقصــــــــ ل   بالنزال  المرةاط  بت ييد التنافس وشحد اســــــــ
بصــو ة مصــطنا ، وش ال اجــتراء الســل  أو الخدماب بأســاا  ســو    منصــا . فالتنافس الحر بين مشــا كين كايرشن ف   

وق دمت ةووـــــ اب ف    عمل   المناقصـــــ  ت لل من احتمال التالعر والتواط  ف  الاطاءاب وشزشد من ســـــهول  كشـــــاهما. 
 التشرشااب ةحديد األساا  ف  المناقصاب الاموم   أو ةنظم عمل اب االجتراء من مصد  وحيد. حال لم ةمن  

وقد أاشـأب غالب   الدول األطراف اظما ت ري بموجبها مراجا  قرا اب االجـتراء عند ةل   جـ اوى م دم  من   - 46
دمت ةووــــــــ اب ف   االجــــــــتراء. وق    المشــــــــا كين؛ فوجو  اظام من لما ال بيل أمر ال غنى عنه للحااا على ازال  اظام 

ــراء أو الطان فيها أو ل مراجا  الحاالب الت  ال يوجد فيها اظام ل  ــراء تدقيق قرا اب الشــ ف  الحاالب الت   و  ، عمل اب الشــ
 ول أطراف على اظم للمراجا  ة  فيها األطر الزمن   لت دتم الشـــــــــــــ اوى أو الطاون محدو ة. وف  حين ةاتمد عد  ت ا ا ك 

ــ اب اظمها ال ااوا  .  اإل ا ش ، ةوفر  و  ــووـ ــائ   أو مزش ا من االثنين، ةااا لخصـ ل أطراف أخرى اظما للمراجا  ال ضـ
ماظم الدول ةاتمد أاشـــــأب إحدى الدول األطراف م تاا خاوـــــا للشـــــ اوى للنظر ف  المنازعاب المتال   باالجـــــتراء. و و 

 ما يتم االاتهاء من إجراءاب المراجا . على ةاليق ال را  المتالق با ساء الا و   شا أح اما ةنص األطراف أتضا 

ــترشاب جــــــــرطا الزما ومهما  -47 ــل م  قائم  على ال دا ة ف  اخت ا  موظا  المشــــــ وشمال اةااع إجراءاب ســــــ
من االةاا   ،  8 لضــــــــمان فاال   اظام االجــــــــتراء وازالته. وشناغ  إلجراءاب االخت ا  أن ةتواءم م  أح ام الما ة

 لخصوو   المناور المشا ك  ف  االجتراء.م  إيالء االعتاا  الواجر 

وتصـرف النظر عن اوع اظام االجـتراء المسـتخدم، يتاين على الدول األطراف أن ةنام ةدابير خاوـ  لتازشز   - 48
الســــلوك األخالق  ومن  حاالب ةضــــا ب المصــــالل وإ ا ةها به   نــــمان ازال  عمل   االجــــتراء. و  ما يتصــــل بتنظ م  

، وةشـرشااب  التوظ ف لين عن االجـتراء، اعتمد احو  ت  الدول األطراف إجراءاب فرز ألغراف  جـ ون الااملين المسـ و 
إحدى الدول ةارف عن ةضــا ب المصــالل، وســ اســاب للتد شر الدو ي. و فصــاح  أو قواعد بشــأن المســاءل ، واظما لإل 

جــهر االثن  عشــر الســاب    على الموظاين المين كاات لهم أي وــل  بأي طرف ف  عمل   االجــتراء خالل األ   األطراف 
حظر على األطراف المتااقدة ةوظ ف أجــخاص ســبق لهم المشــا ك   التنح  عن اإلجراءاب. وف   ول  طرف أخرى، ت  

ة تضـ   خاوـ   متطلااب وـد ب ةووـ اب ف  الحاالب الت  ال ةوجد فيها لدى الدول األطراف  ف  ة ي م الاطاءاب. وأ  
 . المال    ة دتم إقرا اب بمممهم لحهم أو  ح عن مصا ا فص اإل لااملين لوي الصل   من ا 
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( من االةاا    ف  جم   الدول األطراف المســــــــــتاَرنــــــــــ  ة رشاا. 1)   9واســــــــــتبينت ثغراب ف  ةنايم الما ة   - 49
إلى إاشــاء اظم وطن   فاال  للمراجا  والطان ف  مســائل االجــتراء الاموم  وإلى    الاغراب الحاج   ةلك    ت أجــ   وكاا 

دمت أتضـا ةووـ اب بشـأن  اةخال ةدابير لتحسـين طرائق االخت ا  والارز والتد شر الخاوـ  بموظا  المشـترشاب. وق  
 الحد من االستاناءاب ف  عمل   الشراء. 

  
 2اإلطا  

 من التفاقية 9المستبانة في تنفيذ المادة الممارسات الجيدة 

ــتراء يتمال ف  لوح  اة اا لام ف  ماظم الدول األطراف   اســــــتحداث أ واب إلكتروا   لت ســــــير إجراءاب االجــــ
اســــتخدام إجــــاا اب الاطاءاب اإللكتروا   المنشــــو ة على للك من ةراوح و ف  عمل   االجــــتراء،   النزال  وةازشز

م دم  الاطاءاب ة دتم ت ل ل  إلى بواباب اإلاترات المتكامل  الكامل  النطاد الت  ةالمواق  الشــــــــــا    الح وم 
 الاروف إلكتروا ا.

  
إل ا ة األموال الاموم   أن ت ال ســـــالم  إاااد ةلك األموال، وشازز الا    مح مومن جـــــأن وجو  اظام   -50

م الدول وم  . وللتصـدي لهما التحدي، ةلزَ الخدماب الامجو ة ف  الم سـسـاب الاموم  ، وشسـاعد ف  الحااا على 
 ( من االةاا    بتازشز الشاا    والمساءل  ف  إ ا ة األموال الاموم  .2) 9األطراف بم تضى الما ة 

وةحق  ا لهما الغات ، ةكتســ  اإلجراءاب الخاوــ  باعتما  الميزاا   الوطن   ألم    ئ ســ  . وةتطلر لما  -51
الم ســســاب ف  إعدا  الميزاا   ومراجاتها واعتما لا. وشســاعد ةخط ط الميزاا   على اإلجراءاب مشــا ك  عد  من 

 احو فاال وجامل لل م   على إعطاء األولوش  للمشا ش  الت  ةلب  االحت اجاب الاال   للم تم .

ميزااـ اةهـا الوطنـ  . وقـد ســـــــــــــــنت جم   اـلدول األطراف قوااين ولوائل ةنظ مـ   وإجراءاب ةتالق ـباعتمـا   -52
أو أفرق  محاســــــــب   بااشــــــــاء ل ان مان   بتنايم الميزاا   الهيئاب الاموم   الدول األطراف جم   اثنتان من م وةلز  

من أجل ةحديد الم االب لاب األولوش  وماال   المسـائل لاب الصـل . وونـات  ول  طرف أخرى اظام خاوـ   
  جرا م ابال للمساءل .  جاب لق اس نوابط الميزاا  ، واستحدثت م

نشـــر الميزاا اب الوطن   على اإلاترات، وشاتبر المســـتارنـــون أن إاشـــاء وف  ماظم الدول األطراف، ة   -53
مواق  جــــــا    مخصــــــصــــــ  أو بواباب ةااعل   ةانى بالشــــــاا    من أجل ةوفير مالوماب ةونــــــ ح   عن الميزاا   

 الوطن   لل مهو  مما س  جيدة.

ــتخدم عدة  ول و  ةتواةر مالدول األطراف ة دتم ة ا شر مال   وشلزم ف  ماظم  -54 ــر. وةســــــ ف  الوقت المناســــــ
ــا من أجل ة ي م موثو    الرقاب   ــاباب ف  أغراف الرقاب ، وخصـــــــووـــــ ــاةها الال ا لمراجا  الحســـــ ــســـــ أطراف م ســـــ

للمراجا    الهيـئاب الح ومـ   وحـداب أو إ ا ابأاشــــــــــــــأب اـلداخلـ   واظم إ ا ة المخـاطر. وف   ول أطراف أخرى، 
الداخل  . وف  إحدى الدول األطراف الت  ةشــترط إاشــاء وحداب للمراجا  الداخل   ف  كل ليئ  عام  لاب ح م 

 ةماين، ةنظم الــدولــ  اجتمــاعــاب  و شــ  لتلــك الوحــداب به ــ  ةاــا ل الخبراب وةوحيــد إجراءاب المراجاــ . وف  عــد
ــاباب أو إ ا اب   ول أطراف، ة   ــســــــاب مراجا  الحســــ اةخال ةدابير لماال   وــــــالح    المراجا  الداخل    منل م ســــ

 ( من االةاا   .2) 9أوجه ال صو  الت  عار عليها أثناء مراجا  الحساباب، وف ا للما ة 

وم  للك، ال ةوجد لدى إحدى الدول األطراف آل   فاال  لمراجا  الحســـاباب والرقاب    ما تخص فئاب  -55
ــ  ماين  من النا اب، وقد أ   ــد ب ةووــ ــأن الحاج  إلى وــ ــ اب بشــ ــأن. كما ةل ت عدة  ول أطراف ةووــ   بهما الشــ

 إاشاء اظم فاال  إل ا ة المخاطر.
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واةخمب جم   الدول األطراف ة رشاا ةدابير للحااا على سالم  الدفاةر والس الب المحاسب   والب اااب  -56
 ول أطراف االحتااا بنســـخ و     أ ت   ( من االةاا   . وةشـــترط3) 9المال   والمســـتنداب األخرى، عمال بالما ة 

 .أو أكار سنواب 10من الس الب اإللكتروا   لمدة 
  

 (13( ومشاركة المجتمع )المادة 10إبالغ الناس )المادة  -دال 
كاات حي   لى المالوماب، عصول عام  الناس حاةخمب جم   الدول األطراف باو التدابير لت سير  -57

ف  المائ  من الدول  30ةشــــــــــــــرشااب لاب وــــــــــــــل  بهما الشــــــــــــــأن. وف  حوال  ةاتمد  منهاف  المائ   60حوال  
 األطراف، ةنص الدساةير على الحق ف  الحصول على المالوماب.

اتمد باد ةشــرشااب بشــأن الحصــول على المالوماب، وف   ت  الدول األطراف المســتاَرنــ  ة رشاا، لم ة   -58
 ب ف  لما الشأن.ود ب ةوو اأو ل  قيد اإلعدا ، وقد أ  

، وحداب مان    تينوعينت غالب   الدول األطراف أتضـا أو أاشـأب ليئاب وم اةر مخصـصـ  )وف  حال -59
ــاا    ــل . وة  أو التواوــــل بالشــ ــد المما ســــاب لاب الصــ ســــتامل ( إل ا ة طلااب الحصــــول على المالوماب أو  وــ

ماال   طلااب الحصـول على المالوماب، به   الخدماب اإللكتروا   ومراكز اإلعالم ال اما  على اطاد واسـ  ل
 ةاس ط اإلجراءاب اإل ا ش . وأجا ب ةس   ول أطراف إلى مشا كتها ف  جراك  الح وم  الماتوح .

جـاار  لى المالومـاب عن اإل ا ة الامومـ  . ـفالىعصــــــــــــــول  حوةت ل جم   اـلدول ة رشـاا قنواب متاـد ة لل -60
وتواب  االجــــــــتراء   اإللكتروا   ينال بواب  الح وم  اإللكتروا   وتواب  المواطن البواباب اإللكتروا   عبر اإلاترات، م

اإللكتروا  وتواب  الاواةير اإللكتروا   وتواب  خدم  الضـــــرائر اإللكتروا   وتواباب الب اااب الماتوح ، ةشـــــمل ةلك 
ــائل اإلخاا ش   ــا ال رائد الرســــم   والتلازشون الوطن  والرا يو والنشــــراب الصــــحف   والمنشــــو اب والرســ ال نواب أتضــ

  ماظم الـدول األطراف، ةنشــــــــــــــر الســــــــــــــلطـاب الح وم ـ  غـالب ـ  ة ـا شرلـا على وةطب  ـاب الهواةف المحمولـ . وف
اإلاتراـــت، ف  حين ةت ل باو الـــدول األطراف جم   الب ـــااـــاب الماتوحـــ  لاموم النـــاس. وةطبق إحـــدى الـــدول 
األطراف مبدأ ةضمن من خالله أال تضطر المواطنون إلى طلر المالوماب اسوى مرة واحدةا، مما يت ل إم اا   

لحصـــــــول على جم   المالوماب غير الســـــــرش  والمتاح  على منصـــــــاب إلكتروا   متاد ة بم ر  أن تطلر الار  ا
مالوماب عن مونــوع ماين. وم  للك، لكرب إحدى الدول أن بضــ  جــار ح وم   ف ط ةنشــر مالوماب على 

 لما الشأن. ود ب ةوو   ف اإلاترات، وأن ماظم وزا اةها ل ست لديها مواق  جا     سم  . وقد أ  

وةوجـــد لـــدى ماظم الـــدول األطراف آل ـــاب طان تم ن الل وء إليهـــا من أجـــل االاتصــــــــــــــــاف اإل ا ي  -61
لى المالوماب. إال أن لما ل س مم نا ف  إحدى الدول عصــــــــــــول  حال ضــــــــــــائ  ف  حاالب عدم الســــــــــــماح بال أو
ف للســـــلطاب بادم المواف   على بشـــــأن المالوماب المتال   باالجـــــتراء الاموم . وةســـــمل ماظم الدول األطرا إال
إلى أسـاس مشـروع ومشـروح  جـرحا وا  ا. وف  لما السـ اد،  مسـتندةلى المالوماب إلا كاات قرا اةها  عصـول  حال

أثيرب مســـــأل  التوازن بين حمات  الخصـــــووـــــ   والب اااب الشـــــخصـــــ   واألمن الوطن  والحق ف  الحصـــــول على 
غير المشـروع عن المالوماب السـرش  الرسـم  ، مال وثائق م لس المالوماب. فالى سـبيل الماال، تشـ ل الكشـف 

ــا بأن ةطبيق ال وااين الوطن   المتال    الوز اء، جرما ف  باو الدول األطراف. وأفا ب  ول أطراف أخرى أتضــــ
 بالسرش  تحد من إم اا   الووول إلى المالوماب الح وم   المحم  ، وقد أود ب ةوو اب ف  لما الشأن.

رم ماظم الـدول األطراف حرـش  ةكوشن ال مع ـاب، ولو مبـدأ م رس ف  ةشــــــــــــــرشاـاةهـا أو، كمـا لو وةحت  -62
الدول األطراف، ف   ســــاةيرلا. وةحظى حرش  التابير بناس ال د  من الحمات   ف  المائ  من 50قراب   الحال ف  
 .األطراف الدولف  ماظم 
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و  الـمي ي  تـه الم تم    مـا يتالق بمن  الاســـــــــــــــا  وةالق جم   الـدول األطراف ة رشاـا ألم ـ  على الـد -63
من االةاا   . واةســاقا م  التشــرشااب والماا  اب والســ اســاب الوطن  ، ةســتخدم بااتظام  13وم افحته، وف ا للما ة 

وســــائل جــــتى، مال االســــتاتاءاب واالاتخاباب والمشــــاو اب المااجــــرة، لتازشز مشــــا ك  الناس ف  م افح  الاســــا . 
ر للك، خصــصــت إحدى الدول األطراف للم تم  المدا  م ادا ف  م لس الســ اســاب التاب  لســلطتها وإلى جاا 

الوطن   المان   بم افح  الاســا ، وةدعو ماظم الدول األطراف المنظماب غير الح وم   إلى إبداء ةال  اب على 
ــاب أو االاخراط  ــ اســــــــ ــا ك  ف  عمل اب مراجا  الســــــــ ــا ش  ال وااين، أو إلى المشــــــــ ــا . مشــــــــ ف  ةدابير من  الاســــــــ

ف  المــائــ  ة رشاــا من لــما الــدول األطراف بــأن منظمــاب الم تم  المــدا   عيــت إلى المشـــــــــــــــا كــ  ف   25 وأفــا 
ســــتشــــر وــــ اغ  وةنايم االســــتراة   اب أو الســــ اســــاب الوطن   لم افح  الاســــا . وف  إحدى الدول األطراف، لم ت  

 ود ب ةوو   ف  لما الشأن.   الوطن  ، وتالتال ، أ  الم تم  المدا  بشأن ون  ال وااين أو الميزاا 
  

 3اإلطا  
 من التفاقية 13الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ المادة 

المزشد من الدول األطراف مشـــــاو اب واســـــا  النطاد وقامت بالتنســـــيق م  الم تم  المدا    ما يتالق  بأجر 
باالســــــــــتراة   اب والبرامج واأللداف الرام   إلى من  الاســــــــــا . وف  إحدى الدول األطراف، أســــــــــارب ال هو  

 بل عن إجراء مشـاو اب الرام   إلى   اس مدى ااتشـا  الاسـا  ووـوغ سـ اسـاب عمل   لضـمان مناه ف  المسـت
الاسـا . الاطااعاب بشـأن م  الم تم  المدا  واألوسـاط األكا تم   وأفرا  من ال مهو  لونـ  م جـر وطن  ل

 ول  طرف أخرى المشـــــاو اب الاام  بشـــــأن مشـــــا ش  التشـــــرشااب إلزام  ، بما تضـــــمن االســـــتماع إلى جالت  و 
 وجهاب اظر متنوع .

  
ظام ف  الاديد من أاشــط  التوق   بم افح  الاســا . وةشــمل ةلك األاشــط  وةشــا ك الدول األطراف باات  -64

منـالج   اســــــــــــــ ـ  وفاـال ـاب خـاوــــــــــــــ  ف  المـدا س وحمالب ةـد شب ـ  وإعالم ـ  متواةرة وترامج ةلازشوا ـ  لم ـافحـ  
وة ا شر  و ش . وةنخرط منظماب الم تم  المدا  بشــــ ل م اف ف  اســــتضــــاف  وةنســــيق أاشــــط  التوق  .  الاســــا 

 ةتوافر إحصاءاب عن أثر ةلك التدابير. ال أاه إال

غالب   الدول األطراف  ةشــــــرشاابو  ما يتالق بحرش  اشــــــر وةام م المالوماب المتال   بالاســــــا ، ةنص  -65
على حرش  الصــــــحاف ، ولكن م  ة ييداب قااوا   من أجل حمات  المصــــــالل المشــــــروع  مال النظام الاام واألمن 

اااب عن ةطبيق ةلك الت ييداب. وف  الوقت ااســـــه، أجـــــا ب االســـــتارانـــــاب إلى أن حرش  الوطن . وال ةتوافر ب  
 الصحاف  ةبدو م يدة ف  باو الدول األطراف، على الرغم من وجو  أح ام بهما الشأن ف  التشرشااب الوطن  .

ــا  بال -66 ــلطاب م افح  الاسـ ــير إبالغ سـ ــ اوى، وفق وةوفر غالب   الدول األطراف عد ا من ا ل اب لت سـ شـ
من االةاا   ، منها المواق  الشـا   ، أو البرشد أو الوسـائل اإللكتروا  ، أو األ قام الم اا  ،  13ما ة تضـ ه الما ة 

. واستبينت ف  جم   الدول األطراف ة رشاا مما س  جيدة على األجهزة المحمول أو الخطوط الساخن  والتطب  اب 
 .حمايتهف عن الهوش  و ح باإلبالغ  ون الكشاسمالةتمال ف  

  
 (12القطاع الخاص )المادة  -هاء 

اعتمدب الدول األطراف المســـــــــــــتاَرنـــــــــــــ  ةدابير لمن  الاســـــــــــــا  ف  ال طاع الخاص بد جاب متااوة .  -67
 واعتمدب ماظم الدول ةشرشااب وطن   ةنظم ج ون الشركاب، فضال عن ماايير للمحاسا  ومراجا  الحساباب. 

اب ال طـاع الخـاص، وةامـل غـالب ـ  الـدول األطراف على ةازشز التاـاون بين أجهزة إااـال ال ـااون وك ـااـ  -68
من خالل التشــرش  أو الماا  اب الخاوــ . فالى ســبيل الماال، أســســت ســلطاب إااال ال ااون وك اااب من ال طاع 
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ــا ، ف  حين وقات وكال   ــتراة   اب مشـــترك  لم افح  الاسـ الخاص ف  إحدى الدول ماا  اب مشـــترك  لونـــ  اسـ
ابطاب من ال طاع الخاص لمن  الاســــــا . وعالوة على م افح  الاســــــا  ف   ول  أخرى ممكراب ةاالم م  ةســــــ    

للك، ةمنل وزا ة الداخل   ف  إحدى الدول أتضــا م اف ب مال   لكل من يتااون م  الســلطاب وش وم باإلبالغ عن 
ــدة. بـيد أن االفت ـا  إلى الموا   الالزمـ  لتطوشر ةاـاون منه   م  ال طـاع  ــاب غير ال ـااواـ   والاـاســــــــــــ الممـا ســــــــــــ

 ةحدتا ف  عد  قليل من الدول. الخاص اعتبر

ومن أجل وـون ازال  ك اااب ال طاع الخاص، اعتمدب غالب   الدول طائا  متنوع  من الماايير وال واعد   - 69
اإلجرائ  ، مال مدوااب ل واعد الســلوك ومتطلااب خاوــ  باالمتاال وقواعد بشــأن حوكم  المنشــ ب الت ا ش ، وآل اب 

طاع الخاص. وتاإلنــاف  إلى للك، فان عد ا من الدول لديها مدوا  محد ة بشــأن لتنظ م ةضــا ب المصــالل ف  ال  
ــد . وف  أكار من  ــركاب أو ماا ئ ةوجيه   ف  لما الصــــ ــ     20حوكم  الشــــ ــلطاب خاوــــ بلدا، عينت ليئاب أو ســــ

 لإلجراف على حوكم  الشركاب. 

للشـــــركاب متاح  لاام     ةحتا  بســـــ الب  ل  متطلااب خاوـــــ  بتســـــ يل الشـــــركاب، و  عديدة  ول   واعتمدب  - 70
،  بلدان س الب خاو  للمالكين المنتااين  ب ساا  الناس بهدف ةازشز الشاا    لدى ك اااب ال طاع الخاص. كما أاشأ 

. غير أن باو جنائ    ع وتاب . وف  عدة  ول، تم ن أن تاضـ  عدم ةسـ يل الك ان إلى  ولو ما اعت بر مما سـ  جيدة 
 . التس يل  الصنا يق االستئماا  ، ال ةكون مشمول  بالكامل بأح ام الترةيااب ال ااوا  ، مال 

ــتخدام ك اااب ال طاع الخاص لإلعاااب   - 71 ــأن الرقاب  الاموم   على اســـ وشتوافر قد  محدو  من المالوماب بشـــ
تازشز  ( ) ( من االةاا   (. وقد أووــــــ  ب 2)  12 والرخص الت  ةمنحها الســــــلطاب الاموم   لألاشــــــط  الت ا ش  )الما ة 

نــــــات ف  أكار من اصــــــف الدول لوائل ةنظ م   بشــــــأن ال يو  المارونــــــ  على عمل الشــــــاا    ف  لما الم ال. وو  
(   )  ( 2)  12الموظاين الاموميين باد ااتهاء الخدم ، وإن لم ت ن لدى باو الدول آل   إااال لضــمان االمتاال )الما ة 

ةحدتاب   ما يتالق بمحدو ت  اطاد ال يو  المارونــــــــــــ  على  من االةاا   (. وف  عد  من الدول األخرى، اســــــــــــتبينت 
عملهم باد ااتهاء الخدم . فالى ســبيل الماال، فرف بلد واحد قيو ا م قت  ةمن  الموظاين من الامل كممالين لشــركاب 

 ينطبق إال على كاا  الموظاين.  قد ت ون لها ةضا ب محتمل ف  المصالل، وإن كان للك ال 

دول األطراف ة رشاا، بأجـ ال مختلا ، ماايير للمحاسـا  ومراجا  الحسـاباب ف  ال طاع وأ سـت جم   ال -72
لـما الـدول على قوااينهـا ولوائحهـا التنظ م ـ  الوطن ـ ، ف  حين تم ن لاق ـ  الـدول ةطبيق  ماظمالخـاص. وةاتمـد 

 الماايير الدول   لاب الصل .

الـــدول األطراف جزاءاب قـــااوا ـــ  على ااتهــــاك  الكاير من ارف ت  ، ( من االةاـــا  ـــ  3)  12لمـــا ة ل  ا وةنايـــم  - 73
قوااين مختلا ، منها ال وااين ال نائ   وال وااين الت  ةنظم باالســـتنا  إلى   المتطلااب الخاوـــ  بمســـك الدفاةر والســـ الب 

ئم ماين ،  ةطبق ماظم الدول األطراف ع وت  جنائ   على جرا و الشــركاب ومما ســاب المحاســا  أو مراجا  الحســاباب. 
ــتخـدام وثـائق مزشاـ  وإةالف وثـائق األعمـال الت ـا شـ . بيـد  ف    المـمكو ة األفاـال  أن  ماـل التزوشر وةزش ف الوثـائق واســـــــــــ

( من االةاـا ـ  ، مـال إجراء ماـامالب  ون ـةدوشنهـا ف  الـدفـاةر أو  ون ةبيينهـا بصـــــــــــــو ة وا ـ   واإلةالف  3)  12 المـا ة 
تخضــــ  عن للك،  عونــــا وعد المي تارنــــه ال ااون، لم ةكن جم اها م رم . و المتامد للمســــتنداب المحاســــب   قبل الم 

 لما السلوك لغراماب، وف   ول قليل ، تم ن ةحميل ك اااب ال طاع الخاص المان   مس ول   منار ة أو مشترك . 

حظر اصـــــــــــف الدول بونـــــــــــوح اقتطاع النا اب الت  ت ( من االةاا   ، 4) 12و  ما يتالق بتنايم الما ة  -74
 ةتناول ةشرشااةها لما المسأل . ود ب ةوو اب لاق   الدول الت  الةمال  جاوى من الوعاء الضرشبـ . وقد أ  

مختلف التابا  ل  ، اســـــــــــــتبينت ثغراب ف  جم   الدول12و  ما يتالق بالاوا د اإلقل م   ف  ةنايم الما ة  -75
ــ ما   ما يتالق بضـــــــاف إال أ ت   ول  الم موعاب اإلقل م   ــاا    ، وال ســـــ ــون النزال  والشـــــ ماايير وإجراءاب وـــــ

 والمساءل  لدى ك اااب ال طاع الخاص.
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 (14تدابير منع غسل األموال )المادة  -واو 
من  14  ما يتالق بتطبيق الما ة بشأن اظمها الرقاب   واإلجرا    المحل    جم   الدول األطراف  بلغت أ -76

قوااينها المخصــصــ  لم افح  غســل األموال وةموشل اإل لاب . وأجــا  عد  كبير من الدول األطراف إلى االةاا   
أح اما بشـــــــأن ةحديد لوش  الزتائن والمالكين  ، الت  ةتضـــــــمن عموما وال وااين الم مل  الخاوـــــــ  ب طاعاب ماين 

ن الماامالب المشـــــــــــــبول . المنتااين، وةوخ  الحرص الواجر بشـــــــــــــأن الزتائن، وحا  الســـــــــــــ الب، واإلبالغ ع
كاير من الدول، ةشـــــــــــــمل لما التشـــــــــــــرشااب أتضـــــــــــــا ةدابير إلااال ال وااين المان   ب رائم غســـــــــــــل األموال.  وف 

 يتالق بتحديد لوش  المالكين المنتااين، أبلغ عد  وغير من الدول عن إاشاء س الب خاو . و  ما

بـأن ةكون الـد جـاب المختلاـ  من ةوخ  ضــــــــــــــ  ت  ،وشطبَّق ف  ماظم البلـدان اهج قـائم على المخـاطر -77
الحرص الواجر المطا   على الزتائن والماامالب واألاشط  متناسا  م  المخاطر المتال   بغسل األموال. وعلى 

أوـــــــد ب ةوجيهاب لتحق  ه ف  المما ســـــــ  ف د الرغم من أن باو الدول ال ةونـــــــل لما النهج ف  ةشـــــــرشااةها، 
ل  ف   ف  المائ  من البلدان ة ي ماةها الوطن   للمخاطر   ما يتالق بغسل األموال أو 70حو  الامل  . وأا زب ا 

اتائج الت ي ماب. واســتنا ا إلى اتائج الت ي ماب الوطن   للمخاطر،  منها عديدة بلدانســبيلها إلى إا ازلا، واشــرب 
 .للتنايم ونات عدة  ول أتضا استراة   اب وطن   لم افح  غسل األموال وخطط عمل

وشوجد باو االختالف بين الدول المســـــتاَرنـــــ    ما يتالق بتايين ســـــلطاةها المان   باإلجـــــراف على  -78
المصـــا ف والم ســـســـاب المال   غير المصـــر   . ف د عينت باو الدول ليئاب مختصـــ  لإلجـــراف على مختلف 

اإلجــــــــرا    الوحيدة والمتكامل    ال طاعاب، ف  حين أاشــــــــأب  ول  واحدة ليئ  للســــــــود المال   بصــــــــاتها الســــــــلط 
والمسـت ل . وةشـمل الك اااب الخانـا  اللتزاماب م افح  غسـل األموال بوجه عام المصـا ف والم سـسـاب المال   

أتضـــــــا منشـــــــ ب ومهنا غير مال   ماين .   المبلغ غير المصـــــــر   . وف  عد  كبير من البلدان، ةشـــــــمل الك اااب 
نشــ ب والمهن لاب الصــل  وف ا لتووــ اب فرق  الامل المان   باإلجراءاب أن باو الدول لم ةد ج جم   الم غير

ــا اجتماعاب  ــراف، اظم عد  من الدول أتضــــــــ ــلطاب المان   باإلجــــــــ ــير التااون بين مختلف الســــــــ المال  . ولت ســــــــ
 ومنصاب للتنسيق على الصايد الوطن ، ولو ما اعتبر مما س  جيدة.

ــأب جم   الدول األطراف ة رشاا وح -79 ــتخاا اب مال  . وف  كاير من الحاالب، ةكون لما وأاشـــــــــ داب اســـــــــ
ــ . وغالب    ــتاَرنــ ــلطاب مختلا  ف  الدول المســ ــمن اطاد ســ الوحدة قاا ة عن ليئ  لاب طاب  إ ا ي، ةند ج نــ

المســتاَرنــ  أعضــاء ف  م موع  إتغموات لوحداب االســتخاا اب  بالاين   المشــمول دول الالوحداب الموجو ة ف  
لها وـــــا  ةلك الوحداب أتضـــــا أعضـــــاء ف  م موعاب إقل م   لوحداب االســـــتخاا اب المال  ، أو  المال  . وتاو 

مســـــــ ول  عن ة دتم ة ا شر عن الماامالب المشـــــــبول  إلى ةلك  المبلغ فيها. وتوجه عام، ةكون الك اااب   مراقرال
ســ ول  عن م افح  غســل األموال الوحداب. وأفا ب الدول أتضــا بأن الســلطاب الرقاب   والمان   باااال ال ااون الم

 ةتااون وةتاا ل المالوماب بنشاط على الصايدين المحل  والدول .
  

  4 اإلطا 
 من التفاقية 14الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ المادة 

لت سير التااون بين مختلف     ةوجيه امنصاب أو ل ااأاشأب  اظمت عدة  ول أطراف اجتماعاب للتنسيق أو 
ــالم  عد  من الدول ف  ةنم   وةازشز التااون  ــ  جيدة مســـ ــتبينت كمما ســـ ــراف. واســـ ــلطاب المان   باإلجـــ الســـ
ــل  من برامج التد شر لبلدان  ــلســــــــ ــل األموال، بما ف  للك ةوفير ســــــــ اإلقل م  والدول  ف  م ال م افح  غســــــــ

 اشاء وحا  س الب للمالكين المنتااين.أخرى. وتاإلناف  إلى للك، أجيد على اطاد واس  با
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ةنام قواعد أو ةدابير لروـــــــد حرك  الن و  والصـــــــ وك لحاملها ال ابل  للتداول إلى أاها جم   البلدان أجـــــــا ب و  - 80
لاب الـصل  عبر الحدو . وعا ة ما ةـستند عمل   الرـود لما، الت  ة وم بها أـساـسا الـسلطاب ال مرك  ، على اإلقرا اب، 

ل الغرامـاب والســـــــــــــ ن  يو و. وشم ن ةطبيق جزاءاب ماـ  10 000 وال  أو  10 000ف  الاـا ة م  عتاـ  إبالغ ةبلغ 
والح ز والمصــــا  ة ف  كاير من البلدان على عدم التصــــرشل أو التصــــرشل الكالب. كما أبلغت جم   الدول ة رشاا عما 
لديها من متطلااب مختلا  بشأن التحوشالب اإللكتروا   لألموال، بما ف  للك التدابير الخاو  بال هاب ال ائم  بتحوشل  

ــاب المال    ائما أن ةطبق  أاه ف  باو ا  األموال. غير  ــســــــــ على التحوشالب   ماززا  ةد   ا لبلدان، ال تطلر من الم ســــــــ
ةخضـ  خدماب ةحوشل األموال  ةحتوي على مالوماب كامل ، وف  عد  قليل من البلدان األخرى، ال ال  الت  المصـر    

 الحالتين.  ود ب ةوو اب بهما الشأن ف  . وقد أ  مالئم لتنظ م الق م   أو  

 ول كايرة إلى عضـــــــــــــوشتهـا ف  فرـق  الامـل المانـ   ـباإلجراءاب المـالـ   أو الهيـئاب اإلقل م ـ   وأجــــــــــــــا ب  - 81
لها، مال ل ن  الخبراء المان   بت ي م ةدابير م افح  غســـــل األموال وةموشل اإل لاب التابا  لم لس أو وتا،  المماثل  

وم  الدول  لم افح  غســــــــل األموال ف   وفرشق آســــــــ ا والمح ط الها ئ المان  بغســــــــل األموال، وفرشق الامل الح  
فرشق م افح  غســـــــل األموال ف  جـــــــرد أفرشق ا وال نوب األفرش  ، وفرق  الامل المان   باإلجراءاب و غرب أفرشق ا، 

وــد ب ف  لما الشــأن بناس األلم     ما يتالق  تســم الاد  الكبير من التووــ اب الت  أ  ش المال   ألمرش ا الالةين  . و 
بـتدابير المـتاباـ  الرامـ   إلى ماـال ـ  الاغراب أو التحـدـتاب الت  اســـــــــــــتبيـنت ف  الت ي مـاب الت  أجرةهـا فرقـ  الامـل  

 المان   باإلجراءاب المال   والهيئاب اإلقل م   المماثل  لها. 

و  ما يتالق بالتااون الاالم  واإلقل م  و ون اإلقل م  والانائ  بين مختلف السلطاب ألغراف  -82
م افح  غســــــــــــل األموال، أجــــــــــــا ب  ول أطراف كايرة إلى إم اا     ام وحداةها المان   باالســــــــــــتخاا اب 

ــتاـا  ـا أو عنـد الطلـر،  المالومـاب م  الســـــــــــــــلطـاب الوطن ـ  أو اظيراةهـا األجنب ـ .  بتاـا لالمـال ـ ، اســـــــــــــ
  أو من خالل جاار للك، تم ن لاد  من الدول أن ت دم المســــــــــــاعدة باالســــــــــــتنا  إلى اةااقاب ثنائ  وإلى

 محافل متاد ة األطراف، مال م موع  إتغموات، وفرق  الامل المان   باإلجراءاب المال  ، واإلاترتول.

 ول ف  المائ  من   80إلى حوال  من االةاا     14ةنايم الما ة أ وـــــــد ب ةووـــــــ اب بشـــــــأن ، عموماو  -83
ل أو وتـــــا الغرت ـــــ  و ول أخرى. الم موعـــــ  األفرشق ـــــ ، وم موعـــــ  آســــــــــــــ ـــــا والمح ط الهـــــا ئ، وم موعـــــ   و 

واإلجـــــرا    الخاوـــــ  بم افح  الرقاب   التحدتاب الرئ ســـــ   وجو  ثغراب خاوـــــ  ببلدان ماين  ف  ال واعد  وةشـــــمل
 غسل األموال، وقصو  ف  ةنايم الماايير والتوو اب الصا  ة عن ليئاب الرود الدول   األخرى.

 


