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  خالصة وافية   -ثانيا  
 

 بلجيكا    
  مقدمة: ملحة عامة عن اإلطار القانوين واملؤسسي لبلجيكا يف سياق تنفيذ اتفاقية   -١  

 األمم املتحدة ملكافحة الفساد

، وأودعت صـــك التصـــديق ٢٠٠٣كانون األول/ديســـمرب  ١٠وقَّعت بلجيكا على االتفاقية يف 
 .٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٢٥عليها لدى األمني العام يف 

بلجيكا للفصـــــلني الثالث والرابع من االتفاقية يف الســـــنة الرابعة من دورة عرض تنفيذ ُتوقد اســـــ
 ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٤االســتعراض األوىل، وُنشــرت اخلالصــة الوافية لذلك االســتعراض يف 

)CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.44.( 

ــــــتوري. وهي دولة احتادية تتألف من  هاقراطية برملانية احتادية نظاموبلجيكا دولة دمي ملكي دس
ية) وثالثة  ية واألملان ــــــ ية (ناطقة باللغات الفلمنكية والفرنس قاليمثالث مجاعات حمل (اإلقليم  أ

)، وكذلك أربع مناطق لغوية. وتتمتع العاصــــــمة وإقليم بروكســـــــل الفالمندي وإقليم والونيا
مبكانة مســــاوية للســــلطة االحتادية، وتتكافأ تشــــريعاهتا مع تشــــريعات هذه  اجلماعات واألقاليم

الســلطة يف القوة. ويف حني تتمتع اجلماعات واألقاليم إىل حد كبري بســلطات فوَّضــها هلا النظام 
االحتادي، يتم إقرار عدد من القوانني على املستوى االحتادي وهي تنطبق يف مجيع أحناء بلجيكا، 

جلنائي، والباب التمهيدي لقانون اإلجراءات اجلنائية، وقانون اإلجراءات اجلنائية، ا قانونمثل ال
وقانون مكافحة غســل األموال. وتشــمل التشــريعات االحتادية األخرى إطار الســلوك األخالقي 

 ٢من املرسـوم امللكي املؤرخ  ١من اجلزء  ٧للموظفني العموميني االحتاديني، املنشـأ عمال باملادة 
، والتعميم ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٥، وقانون محاية املبلِّغني املؤرخ ١٩٣٧األول/أكتوبر تشرين 

املعنون "االشتراء العمومي وتضارب املصاحل: آلية األبواب الدوارة"، املنشور يف اجلريدة الرمسية 
 .٢٠١٤أيار/مايو  ٢٠املؤرخة 

ــــاد، ع ــــلطات املكلَّفة بواليات يف جمال مكافحة الفس ــــتوى االحتادي، مكتب وتشــــمل الس لى املس
آذار/مارس  ١األخالقيات اإلدارية والســــــلوكيات املهنية (مكتب األخالقيات) الذي أصــــــبح منذ 

لتقييم السياسات  امةتابعا ملكتب مراقبة اإلدارة وتقييم السياسات، التابع بدوره للمديرية الع ٢٠١٧
لدائرة العامة التابعة لياسات والدعم؛ وهيئة التنسيق وامليزانية التابعة للدائرة العامة االحتادية لشؤون الس

التابع للمديرية  ،االحتادية للشــــــؤون اخلارجية؛ ومكتب احلكومة البلجيكية النتقاء موظفي اإلدارة
العامة للتوظيف والتطوير، التابعة بدورها للدائرة العامة االحتادية لشؤون السياسات والدعم؛ ووحدة 

 معاجلة املعلومات املالية؛ واملكتب املركزي لشؤون احلجز واملصادرة.

لشــــــؤون وتضــــــطلع هيئة التنســــــيق ومديرية احلوكمة العاملية، يف إطار الدائرة العامة االحتادية ل
اخلارجية، بتنســيق عمل ســائر الكيانات املختصــة على الصــعيد الوطين، من أجل ضــمان إجراء 

ــــــبة، بالتعاون مع مجيع الدوائر العامة عمليات التقييم الدولية ومتاب عتها، وحتديد التدابري املناس
ة فيما يتعلق االحتادية املختصــة وغريها من اجلهات املعنية، اســتنادا إىل توصــيات املنظمات الدولي
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مبكافحة الفســـاد وغســـل األموال ومتويل اإلرهاب. وقد ُأنشـــئت هيئة التنســـيق بناء على اتفاق 
طاري ُأبرم يف  عاون إ يه  ٣٠ت عات واألقاليم.  ١٩٩٤حزيران/يون ية واجلما لة االحتاد لدو بني ا

ا هيئة وميكن للقطاع اخلاص واملجتمع املدين املشـــاركة يف االجتماعات املخصـــصـــة اليت تعقده
 التنسيق ألغراض التشاور.

وقد ُعيِّنت جهات اتصــال يف كل وزارة لتيســري هذا التنســيق. وهي تشــمل يف الوقت احلاضــر 
الدائرة العامة االحتادية للقضــاء، بصــفتها منســقة الدورة األوىل من اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم 

ون اخلارجية، بصـــفتها منســـقة الدورة املتحدة ملكافحة الفســـاد، والدائرة العامة االحتادية للشـــؤ
الثانية، مبســاعدة من الدائرة العامة االحتادية لشــؤون الســياســات والدعم فيما يتصــل بعنصــر منع 

 الفساد، واملكتب املركزي لشؤون احلجز واملصادرة فيما يتصل بعنصر استرداد املوجودات.

ة يف امليدان االقتصــــادي، وجمموعة وبلجيكا عضــــو يف االحتاد األورويب، ومنظمة التعاون والتنمي
الدول املناهضــــة للفســــاد التابعة ملجلس أوروبا، وفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، من بني 

 هيئات دولية أخرى، وشاركت يف آليات استعراض مكافحة الفساد ذات الصلة.
  

    الفصل الثاين: التدابري الوقائية  -٢  
   تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات على   -١-٢  

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

متثل السياسة اليت تتبعها احلكومة االحتادية يف جمال مكافحة الفساد نتاج السياسات اليت تعتمدها 
شأن األمن، الوكاالت خمتلفة، طبقا للمذكرة  شاملة ب . ٢٠٠٤آذار/مارس  صادرة يفاإلطارية ال

زاهة، غري أنه يضطلع ، ينسق مكتب األخالقيات السياسة االحتادية املتعلقة بالن٢٠١٦ومنذ عام 
هبذا الدور باســــتخدام موارد بشــــرية ومالية حمدودة. ويف وقت الزيارة الُقطرية، كان من املقرر 

. كما ُوضعت سياسات هبذا ٢٠١٩زاهة حبلول هناية عام بشأن الن إعداد سياسة احتادية جديدة
 الشأن على مستوى اجلماعات واألقاليم.

زاهة داخل األجهزة ويســاعد مكتب األخالقيات احلكومة االحتادية يف وضــع وترويج ســياســة للن
ــــتقصــــائ ــــات اس ية يف التابعة للقطاع العام االحتادي. وبالتعاون مع جامعة لوفان، ُأجريت دراس

ــــــة الن ــــــياس ــــــاط موظفي األجهزة االحتادية هبدف تقييم س ــــــتحدث مكتب أوس زاهة. وقد اس
زاهة يف القطاع العام االحتادي األخالقيات ويسَّر األنشطة اليت تضطلع هبا شبكتان، مها شبكة الن

لقانون زاهة، هبدف دعم اآللية الداخلية املنشــــأة مبوجب اوشــــبكة املوظفني املوثوقني املعنيني بالن
بشـــــأن إبالغ املوظفني عن احلاالت املشـــــتبه فيها لإلخالل  ٢٠١٣أيلول/ســـــبتمرب  ١٥املؤرخ 

زاهة داخل اهليئات اإلدارية االحتادية. وباإلضـــــــافة إىل ذلك، تقوم الدائرة االحتادية بقواعد الن
ــــــابات بتقييم مدى موثوقية الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر  واحلوكمة للمراجعة الداخلية للحس

الرشــيدة داخل كل إدارة. بيد أنه ال توجد هيئة حمددة بوضــوح ُتعىن بتنســيق تنفيذ الســياســات 
 املذكورة أعاله، وخصوصا بني املؤسسات االحتادية واملؤسسات دون االحتادية.
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ثل ويف وقت الزيارة الُقطرية، كانت استقاللية مكتب األخالقيات، اليت ال يكفلها القانون، ال تزال مت
مصـــدرا للقلق. وتتمثل مهمة مكتب األخالقيات يف ضـــمان اتباع هنج مشـــترك ومتســـق إزاء إدارة 

زاهة داخل اإلدارة العمومية االحتادية، وصــون ثقافة األخالقيات داخل املؤســســات، وتدعيم الثقة الن
يشــــــغل مكتب يف اإلدارة العمومية االحتادية. ويف أعقاب عدة جوالت من إعادة اهليكلة التنظيمية، 

األخالقيات حاليا مرتبة متدنية يف التسلسل اهلرمي التنظيمي. وكان من الصعب حتديد كيفية ضمان 
استقاللية هذه الوحدة، وكيفية متكينها من تأدية الدور التنسيقي الواسع النطاق الذي ُأسند إليها من 

من االتفاقية  ٦من املادة  ٣رة خالل تعيينها باعتبارها الســـــلطة املختصـــــة مبنع الفســـــاد يف إطار الفق
 ).٦١ ٣٤٧، الصفحة ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨(اجلريدة الرمسية املؤرخة 

وُذكِّرت بلجيكا بااللتزام الواقع على عاتقها بإبالغ األمني العام بالسلطة أو السلطات اليت ميكن 
 وتنفيذها.أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع تدابري حمددة ملنع الفساد 

 
القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني؛ التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي     

 )١١و ٨و ٧وأجهزة النيابة العامة (املواد 

تضــطلع املديرية العامة لتطوير التنظيم واملوظفني بإعداد الســياســات، وتقدمي املســاعدة، واســتحداث 
االحتادية. وقد أســــهمت يف وضــــع اإلطار الذي حيكم النظام املحدد املنطبق أدوات جديدة لإلدارة 

 على كبار املوظفني العموميني. وحيكم هذا النظام عملية تعيني املوظفني العموميني وتقييم أدائهم.

ومكتب انتقاء موظفي اإلدارة وكالة مســــــتقلة مســــــؤولة عن توظيف مجيع املوظفني االحتاديني 
ابعني للجماعات وانتقائهم. وال يوجد هنج منتظم لتحديد املناصــــــب املعرَّضــــــة واإلقليميني والت

 للفساد بوجه خاص. 

وتضــع احلكومة االحتادية نظام املســار الوظيفي على املســتوى املركزي، مبا يف ذلك جداول األجور، 
ياسية. وتقرر بعد إجراء مفاوضات مع النقابات. وُتربط جداول األجور والَبَدالت تلقائيا مبؤشرات ق

احلكومة االحتادية التغيريات األخرى يف األجور ونظام املســــار الوظيفي على أســــاس خمصــــص (مع 
 مراعاة السياق االجتماعي وسياق امليزانية)، وتتفاوض بشأن هذه التغيريات دائما مع النقابات.

وتِرد املســـــــائل  وينظم معهد التدريب االحتادي تدريبا طوعيا للموظفني العموميني االحتاديني.
 املتصلة مبخاطر الفساد يف إطار العنصر األوسع املتعلق باألخالقيات. 

إىل تعزيز الشــــفافية واالســــتقاللية  ٢٠١٣كانون األول/ديســــمرب  ٢١ويهدف القانون املؤرخ 
واملصـــداقية يف القرارات املتخذة واملشـــورة املســـداة يف جماالت الصـــحة العامة والتأمني الصـــحي 

صاحل واألمن ال ضارب امل غذائي والبيئة. ويقدم األفراد العاملون يف هذه املؤسسات إقرارا عاما بت
 ).٣عند توليهم مهامهم (املادة 

بشــأن إطار الســلوك األخالقي  ٢٠٠٧آب/أغســطس  ١٧املؤرخ  ٥٧٣ويتضــمن التعميم رقم 
ة داخل الوكاالت زاهة واألمانة واملســاءلللموظفني العموميني االحتاديني فصــال خمصــصــا لقيم الن

ــــــتند إىل القانون، من مثَّ فهي ملزمة. واللجنة االحتادية املعنية  العمومية االحتادية، وهي قيم تس
شأة مبوجب القانون املؤرخ  سداء ٢٠١٤كانون الثاين/يناير  ٦باألخالقيات، املن سؤولة عن إ ، م
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و األخالقيات أو املشــــورة، بناء على تكليف عمومي، بشــــأن مســــائل معينة تتعلق بالســــلوك أ
حاالت تضــــــارب املصــــــاحل. وال متلك اللجنة ســــــلطة فرض العقوبات، ولكنها تصــــــوغ آراء 
وتوصــيات من شــأهنا الكشــف عن ســلوك غري أخالقي، وجيب أخذها بعني االعتبار. ومنذ عام 

اإلقليم الفالمندي مدونة قواعد الســلوك اخلاصــة هبا، اليت يتعني على  ، وضــعت حكومة١٩٩٨
 ، وجيري حاليا حتديثها. ٢٠١٢و ٢٠٠٦االمتثال هلا. وُنقِّحت املدونة يف عامي موظفيها 

اإلجراءات اجلنائية، جيب على املوظفني العموميني إبالغ املدعي  قانونمن  ٢٩ومبوجب املادة 
العام بأي جرمية تصـــــل إىل علمهم. وباإلضـــــافة إىل ذلك، جيب على املوظفني العموميني إبالغ 

بشأن النظام األساسي للموظفني العموميني).  ١٩٣٧من مرسوم عام  ٧(املادة  رؤسائهم باألمر
، اعتمدت بلجيكا قانون اإلبالغ عن احلاالت املشــــــتبه فيها لإلخالل بقواعد ٢٠١٣ويف عام 

زاهة داخل اهليئات اإلدارية االحتادية، الذي يتيح للموظفني االحتاديني إمكانية اإلبالغ سرا عن الن
زاهة وهو عبارة عن شـــعبة زاهة، مبا يف ذلك أفعال الفســـاد، ملركز النالل بقواعد النحاالت اإلخ

 تابعة ملكتب أمني املظامل االحتادي.

دون الكشـــف عن  زاهةويف اإلقليم الفالمندي، ميكن أيضـــا اإلبالغ عن حاالت اإلخالل بقواعد الن
عب املختصــة، مثل شــعبة املراجعة الداخلية للحســابات، أو  اهلوية، وتتوىل معاجلة هذه احلاالت الشــُ

اإلقليم الفالمندي، أو مكتب أمني املظامل. وال يتيح مكتب أمني  اهليئة املعنية مبراجعة احلســــــابات يف
شــف عن اهلوية، ولكن جيوز ألمني املظامل املظامل يف اإلقليم الفالمندي إمكانية اإلبالغ لديه دون الك

 إزاء األطراف الثالثة (مثل احلكومة). الذين يطلبون ذلك أن حيمي هوية املبلِّغني 

بشأن النظام األساسي  ١٩٣٧تشرين األول/أكتوبر  ٢من املرسوم امللكي املؤرخ  ٩وتنظم املادة 
ة. وال يتناول هذا احلكم ســوى للموظفني العموميني إدارة تضــارب املصــاحل لدى موظفي الدول

األنشــطة املتصــلة مبا يضــطلع به املوظفون العموميون من أنشــطة مهنية. وعند شــعور املســؤولني 
يف حالة من حاالت تضـــارب املصـــاحل، أو أن هناك احتماال لذلك، فهم ملزمون  يوجدونبأهنم 

تلقيهم تلك املعلومات. ويف الذين يتعني عليهم اإلقرار كتابيا ب ،بالقيام فورا بإبالغ رؤســــــائهم
حال وجود تضارب يف املصاحل، جيب على الرؤساء املعنيني اختاذ التدابري الالزمة لتسويتها. وقد 
أثار تعدد اللوائح التنظيمية والنظم املتعلقة بتضــارب املصــاحل يف بلجيكا شــواغل بشــأن االتســاق 

 من االتفاقية.  ٧فيما بينها من حيث الشكل والتطبيق فيما يتصل باملادة 

 ١٩٣٧تشـــــرين األول/أكتوبر  ٢من املرســـــوم امللكي املؤرخ  ٨من املادة  ٣وتتضـــــمن الفقرة 
القواعد اليت تنظم اهلدايا واإلكراميات واملزايا. وُيحظر على موظفي الدولة قبول أو طلب اهلدايا 

 ة. أو اإلكراميات أو املزايا أيا كان نوعها، سواء بصورة مباشرة أو غري مباشر

من الدستور معايري الترشُّح لعضوية جملس النواب. وميكن للمحكمة أن تقرر  ٦٤وترسي املادة 
من القانون اجلنائي، بناء  ٣٤إىل  ٣١منع أي شخص من الترشُّح لالنتخابات مبوجب املواد من 

 على مدة عقوبة السجن املنطبقة و/أو تقدير املحكمة. 

بشـــأن تقييد ورصـــد النفقات  ١٩٨٩متوز/يوليه  ٤املؤرخ  االنتخابات والقانون قانونومبوجب 
ــــــحني أن يقدموا يف  ،االنتخابية املتحمَّلة أثناء انتخاب أعضــــــاء جملس النواب، جيب على املرش
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بيانا بنفقاهتم االنتخابية ومصــــــادر األموال املنَفقة.  ،يوما من تاريخ االنتخابات ٤٥غضــــــون 
ي عدم الق حال  بات يف  قانون عقو يل ويفرض ال قانوين ينظم التمو طار  بذلك. وال يوجد إ ام 
 العمومي للمرشحني يف االنتخابات الربملانية.

ومينح جملس النواب خمصــصــا ماليا لكل حزب ســياســي ممثَّل يف املجلس. ويف املقابل، جيب على 
التقرير الصــــادر عن مراجع  تضــــمنهذه األحزاب الســــياســــية أن تقدم تقريرا ماليا ســــنويا، ي

، إىل جلنة اإلشـــراف الربملانية، اليت تطلب املشـــورة من ديوان مراجعي احلســـابات يف احلســـابات
بأنشــــطة اإلشــــراف. وتصــــدر هذه اللجنة، باالشــــتراك مع ديوان مراجعي  اإطار اضــــطالعه

احلســابات، توصــيات إىل الربملانيني بشــأن خماطر الفســاد. ويف وقت الزيارة الُقطرية، كانت قد 
  مدونة قواعد سلوك خاصة بالربملانيني. اعُتمدت قبل وقت قصري

صبهم مدى احلياة  ١٥١وترسي املادة  سلطة القضائية. وحيتفظ القضاة مبنا ستقاللية ال من الدستور ا
)، ويلتزمون بقانون القضــــاء واملبادئ التوجيهية اخلاصــــة بالقضــــاة. بيد أن هذه املبادئ ١٥٢(املادة 

عب متخصــصــة تضــم التوجيهية ال تســتند إىل أســاس  قانوين. وهناك نظام للقضــاة البدالء، وهناك شــُ
 قضاة حتقيق مسؤولني عن إجراء التحقيقات يف قضايا اجلرائم املالية واالقتصادية.

من  ١٥١، عمال باملادة ١٩٩٨تشــرين الثاين/نوفمرب  ٢٠وقد ُأنشــئ املجلس األعلى للقضــاء يف 
ان وإىل الســلطة القضــائية، ويؤدي دورا يف عملية الدســتور. ويســدي املجلس املشــورة إىل الربمل

تعيني القضــاة واملدعني العامني، ويضــطلع بتحقيقات خاصــة بشــأن الســلوك األخالقي للقضــاة 
 واملدعني العامني، وجيري عمليات مراجعة احلسابات. 

ت ) على القضــــــاة اجلمع بني املهام، ويعاجل حاال٢٩٤إىل  ٢٩٢وحيظر قانون القضــــــاء (املواد من 
على عدد من العقوبات املنطبقة على  ٤٠٨إىل  ٤٠٤تضــــارب املصــــاحل املحتملة. وتنص املواد من 

القضـــاة الذين ال يؤدون مهامهم على النحو الواجب. وعلى الرغم من أن هذا القانون ال ينص على 
 العامني. قائمة شاملة باألفعال، فهو يغطي جمموعة واسعة منها. وتنطبق األحكام نفسها على املدعني

وُتنشـــــر األحكام جزئيا على اإلنترنت أو ُتتاح لعامة الناس. وهناك مبادرة جارية هتدف إىل تيســـــري 
االطالع على األحكام على شبكة اإلنترنت من خالل قاعدة بيانات، ولكن يلزم اختاذ تدابري لضمان 

 حكام هبذه الطريقة.قانون يأذن بنشر األ ٢٠١٩عدم الكشف عن اهلوية. وقد ُنشر يف أيار/مايو 
 

  )٩املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة     
قانون املؤرخ  يه ١٧ينص ال قدة اجلهات  ٢٠١٦ حزيران/يون عا عامل الســــــلطات املت على أن ت

الفاعلة االقتصــادية على قدم املســاواة ودون متييز، وأن تتصــرف بطريقة شــفافة ومتناســبة (املادة 
 من هذا القانون املنافسة العادلة.  ٥). وتكفل املادة ٤

ـــوم امللكي املؤرخ  ٨وعمال باملادة  ـــان/أبريل  ١٨من املرس ن عن مجيع ، جيب اإلعال٢٠١٧نيس
عمليات االشــتراء العمومي من خالل نشــر إشــعار اشــتراء عمومي يف نشــرة املزادات. ويكون 
النشـــر من خالل "إشـــعار إلكتروين" على منصـــة إلكترونية خمصـــصـــة لإلعالن عن مجيع فرص 
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ـــر هذه  ـــتريات العمومية ذات الصـــلة، ُتنش ـــتراء العمومي. وبناء على القيمة التقديرية للمش االش
 ارات أيضا يف اجلريدة الرمسية لالحتاد األورويب. اإلشع

) من املرسوم امللكي ١١( ٤واملرفق  ١٦وحيدد إشعار االشتراء العمومي شروط املشاركة (املادة 
)، ومعلومات أخرى مثل الســــــعر ومعايري إرســـــــاء العقد ٢٠١٧نيســـــــان/أبريل  ١٨املؤرخ 

 من املرسوم امللكي). ‘ ١) ’١٨( ٤واملرفق  ٦٥ومواصفات املشتريات العمومية (املادة 

، ُترســــــى العقود على أســــــاس ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥من القانون املؤرخ  ٢٥وعمال باملادة 
العرض األجَدى اقتصـــاديا، يف حني ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار معايري إضـــافية إلرســـاء العقود 

فة. ومبوج ية من حيث التكل عال ية والف ية واخلصـــــــائص البيئ ثل النوع قانون املؤرخ م  ١٧ب ال
، تبلغ الســلطة املشــترية الكيانات اليت قدمت عطاءات غري ناجحة بقرارها ٢٠١٣حزيران/يونيه 

أســـباب اســـتبعاد  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧). وحيدد القانون املؤرخ ٨مع عرض مربراته (املادة 
قة بدفع الضــــرائب أو العطاءات، مبا يف ذلك الفســــاد واالحتيال وعدم االمتثال لاللتزامات املتعل

 ). ٦٩إىل  ٦٧مسامهات الضمان االجتماعي (املواد من 

بالتجميد، ميكن على أســــاســــه، يف  التزامعلى  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١٧وينص القانون املؤرخ 
يوما من تاريخ اإلشــعار بالقرار املتعلق بإرســاء العقد وحىت إبرامه،  ١٥غضــون فترة ال تتجاوز 
ــــــتهالل إجراءات إيقا ). ١١ف هلذا القرار أمام جملس الدولة أو أمام املحاكم املدنية (املادة اس

 من القانون نفسه. ٢٣وترد احلدود الزمنية هلذا اإلجراء يف املادة 

طائفة واســـعة من حاالت تضـــارب املصـــاحل  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧ويتناول القانون املؤرخ 
ش شأ فيما يتعلق بأي موظف عمومي ي شخص آخر اليت ميكن أن تن شتراء أو أي  ترك يف عملية ا

على هؤالء املوظفني االلتحاق، ملدة  ٥١). كما حتظر املادة ٦له صــــــلة بذلك املوظف (املادة 
ــــــنتني من تاريخ تركهم العمل يف القطاع العام، بوظائف لدى جهة فاعلة اقتصــــــادية كانت  س

 مشاركة يف إجراءات لالشتراء العمومي. 

بشـــــأن تنظيم ميزانية وحســـــابات الدولة االحتادية  ٢٠٠٣أيار/مايو  ٢٢وينظم القانون املؤرخ 
)، مث ٤٤عملية إعداد واعتماد ميزانية احلكومة املركزية. وتعد احلكومة مشــــروع امليزانية (املادة 

شر كل من مشروع امليزانية وصيغتها ٤٨تعرضه على جملس النواب للموافقة عليه (املادة  ). وُين
 ع الشبكي ملجلس النواب. النهائية على املوق

). وينص املرســوم امللكي ٣٢وجملس الوزراء هو اجلهة املســؤولة عن رصــد تنفيذ امليزانية (املادة 
بشـــأن الرقابة اإلدارية والرقابة على امليزانية على نظام  ١٩٩٤تشـــرين الثاين/نوفمرب  ١٦املؤرخ 

قة على امليزانية. وباإلضــافة إىل ذلك، للرقابة الداخلية واخلارجية وكذلك الرقابة الســابقة والالح
الدائرة االحتادية للمراجعة الداخلية للحسابات،  ٢٠١٦أيار/مايو  ٤أنشأ املرسوم امللكي املؤرخ 

 بغية تقييم موثوقية الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر واحلوكمة داخل كل إدارة.

ــا للمواد  ــانون املؤرخ  ١٥و ١٤و ١٢ووفق ــايو ٢٢من الق ــار/م ــاظ ٢٠٠٣ أي ، جيــب االحتف
 باملستندات الداعمة، مبا يف ذلك دفاتر املحاسبة والسجالت، وتصنيفها بطريقة منظمة.
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 )١٣و ١٠إبالغ الناس؛ مشاركة اجملتمع (املادتان     

ــــــريمجيع املعلومات املتعلقة بالقطاع العام متاحة لعامة الناس، ما مل تكن ذات طابع  (املادة  س
ح القوانني واملراسيم واألوامر ومجيع املناقشات والوثائق الربملانية بصورة من الدستور)، وُتتا ٣٢

اعتيادية، خصوصا من خالل منصات إلكترونية خمتلفة. واحلكومة اإللكترونية آخذة يف االتساع 
يف بلجيكا، ومتاشــــــيا مع مبدأ "تقدمي البيانات مرة واحدة فقط"، ينبغي أن يتمكن األفراد الذين 

 هذه املنافذ من الوصول إلكترونيا وعلى حنو مباشر إىل مجيع املعلومات املتاحة. يلجؤون إىل 

وُتجري الربملانات املختلفة يف بلجيكا عملياهتا ومشاوراهتا التشريعية على اإلنترنت، وتسعى إىل 
 إعالم عامة الناس بالتشريعات اجلديدة واملقبلة. 

تدابري هتدف إىل تبســـــيط االطالع على املعلومات، وُأنتج شـــــريط فيديو  وقد اختذ إقليم والونيا
مة الناس هبذا املوضوع. ووحدة التبسيط اإللكتروين إلقليم قصري وُعمِّم ألغراض إذكاء وعي عا

، اليت E-Wallonie-Bruxelles Simplification (eWBS)وإقليم بروكســـــل العاصـــــمة  والونيا
، هي اهليئة املسؤولة عن تبسيط اإلجراءات اإلدارية واحلكومة اإللكترونية ٢٠١٣ُأنشئت يف عام 
حلية الناطقة بالفرنســــــية. وقد قامت اجلماعة املحلية الناطقة وداخل اجلماعة امل يف إقليم والونيا

هتدف إىل مركزة مجيع املعلومات املتعلقة باألطفال  -مشــــروع كاليدو  -باألملانية مببادرة مماثلة 
إمتام الدراسة. ويف وقت الزيارة مرحلة والشباب، بدءا من مرحلة الرعاية السابقة للوالدة وحىت 

اجلماعة املحلية الناطقة بالفرنســـــية بصـــــدد ربط قواعد بيانات خمتلفة بغية  الُقطرية، كانت جلنة
 .My COCOFتوفري إمكانية الوصول عرب منفذ واحد من خالل البوابة املسماة 

وتتحقق مشاركة املجتمع على املستوى االحتادي على أساس خمصص، بسبب عدم توفر املوارد. 
مبا يف ذلك املبادرات املذكورة أعاله، هبدف ضــمان  ومع ذلك، ُوضــعت عدة مبادرات إقليمية،

شركاء اخلارجيني، بدءا من املجتمع املدين وحىت القطاع اخلاص.  إقامة وتعزيز احلوار مع مجيع ال
) الذي ١٧٠٠للحصول على املعلومات (املخصص  املجاين ياخلط اهلاتفومن األمثلة على ذلك 

هبتديره حكومة اإلقليم الفالمندي. وميكن ط ــــــؤال يتعلق  مبا يف ذلك ذه رح أي س احلكومة، 
زاهة، عن طريق هذه اخلدمة أو بواسطة الربيد اإللكتروين أو من األسئلة أو البالغات املتعلقة بالن

 خالل منتدى للمناقشة متاح على اإلنترنت.

والطعون يف رفض طلبات احلصـــــول على املعلومات نادرة، وتنطوي على إجراء معقد يشـــــمل 
تقدمي طلبني، أحدمها إىل اهليئة اإلدارية اليت ُقدِّم إليها الطلب األويل، واآلخر إىل اللجنة املعنية 

وإال بالوصول إىل وثائق القطاع العام واستخدامها. وجيب تقدمي هذين الطلبني يف الوقت نفسه؛ 
 فإن الطلب ُيرفض. 

يه  ، أقرت حكومة اإلقليم الفالمندي، بعد مشـــــــاورة عمومية ُأجريت يف ٢٠١٧ويف متوز/يول
، ورقة بيضاء بعنوان "حكومة منفتحة ومرنة"، تضمنت عرضا جممال للتدابري ٢٠١٦أواخر عام 

قدَّم طل بات احلصــــــول على الرامية إىل تعزيز نزاهة القطاع العمومي يف اإلقليم الفالمندي. وُت
املعلومات يف اإلقليم الفالمندي من خالل هيئة لالســــتعراض، عمال بقرار اختذته حكومة اإلقليم 
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ستخدام املعلومات  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ١٩يف  سبل الوصول إىل اإلدارة العمومية وإعادة ا شأن  ب
 اخلاصة بالقطاع العام. 

فســـــاد وموجهة لعامة الناس، غري أن خدمات ومل ُتعدَّ يف بلجيكا تقارير حمددة بشـــــأن خماطر ال
ستبانة املخاطر املحتملة وإعداد التقارير.  ستويات خمتلفة بغية ا شئت على م ملراجعة احلسابات أن

 وباإلضافة إىل ذلك، ُيطلب من العديد من الدوائر العمومية إجراء حتليل إلدارة املخاطر.
 

 )١٢القطاع اخلاص (املادة     

إىل تعزيز احلوكمة لدى الشــــركات املدرجة يف  ٢٠١٠نيســــان/أبريل  ٦خ يهدف القانون املؤر
البورصــة والشــركات املحدودة املســؤولية، وذلك شــريطة أن تدِرج هذه الشــركات يف تقاريرها 

 ).٣السنوية بيانا بشأن تنفيذ التوصيات املتعلقة حبوكمة الشركات (املادة 

)، جيب أن تكون كل مؤسسة جتارية يوجد ١٥ -لثة ومبوجب مدونة القانون االقتصادي (املادة الثا
مقرها يف بلجيكا مســجلة يف مصــرف بيانات املنشــآت التجارية، وهو ســجل مركزي يضــم مجيع 
البيانات األســــاســــية املتعلقة بالشــــركات ووحدات أعماهلا. ويســــتتبع عدم االمتثال هلذه األحكام 

ة القانون االقتصادي). وميكن االطالع على عقوبات إدارية وجنائية (الكتاب اخلامس عشر من مدون
، وتلك اخلاصـــــة باجلمعيات ١٩٩٧بدأت تنشـــــر منذ عام  يتالالنظم األســـــاســـــية للشـــــركات، 

 ، على املوقع الشبكي للجريدة الرمسية.٢٠٠٣واملؤسسات، اليت بدأت تنشر منذ عام 

وقد ُأنشئ سجل مركزي للمالكني املنتفعني عمال بقانون مكافحة غسل األموال. وُيلزم السجل 
يف بلجيكا باحلصول على معلومات كافية ودقيقة وحمدَّثة عن مالكيها املنتفعني  نشأةالشركات امل

ســــنوات من تاريخ فقدان  ١٠). وجيب االحتفاظ هبذه املعلومات ملدة ٧٣واالحتفاظ هبا (املادة 
 الشركة لشخصيتها القانونية أو توقيفها أنشطتها بصورة هنائية. 

موظف ويبلغ حجم أعماهلا  ٥٠٠عمل لديها أكثر من ويتعني على مؤسسات الصاحل العام اليت ي
مســـــتوى معينا أن تفصـــــح، يف تقاريرها اإلدارية، عن بيانات غري مالية بشـــــأن مجلة أمور منها 

 من قانون الشركات).  ١١٩و ٩٦اجلهود اليت تبذهلا هبدف منع الفساد (املادتان 

شــــتراء العمومي على فترة بشــــأن اال ٢٠١٧نيســــان/أبريل  ١٨وينص املرســــوم امللكي املؤرخ 
"هتدئة" تصــــل إىل عامني تبدأ من وقت ترك املوظف العمومي منصــــبه إىل وقت التحاقه بالعمل 
لدى إحدى شــركات القطاع اخلاص إذا كانت هناك صــلة مباشــرة بني أنشــطة ذلك الشــخص 

إىل  ). وُيؤدي أي انتهاك هلذه القاعدة٥١اجلديدة وأنشــــطته الســــابقة كموظف عمومي (املادة 
من القانون  ٩فرض عقوبات، وميكنه أن يؤدي إىل إهناء العقد املربم مع الشــركة اخلاصــة (املادة 

 بشأن االشتراء العمومي).  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥املؤرخ 

وينص قانون الشـــركات، مبا يف ذلك أحكامه املتعلقة بالعمليات اليت يتعني قيدها يف احلســـابات 
ة أن ُيعهد مبســـؤولية مراقبة املتطلبات العامة املتعلقة باملحاســـبة الســـنوية للشـــركة، على ضـــرور

والرقابة إىل واحد أو أكثر من مراجعي احلســــابات، الذين جيب أن يكونوا مســــتقلني عن إدارة 
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الذي ينظم مهنة مراجعي حســابات  ٢٠١٦كانون األول/ديســمرب  ٧الشــركة (القانون املؤرخ 
  الشركات واإلشراف العمومي عليهم).

من مدونة القانون االقتصادي أعمال املحاسبة لدى بعض الشركات،  ٨٢ -وتنظم املادة الثالثة 
 وُتفرض عقوبات جنائية ومدنية وإدارية يف حالة عدم االمتثال هلا. 

سواء يف القطاع العام أو اخلاص  وُيحظر اقتطاع النفقات املتحملة بسبب الفساد من الضرائب، 
 ).١٩٩٢ونة ضريبة الدخل لسنة ) من مد٢٤( ٥٣(املادة 

 
 )١٤تدابري منع غسل األموال (املادة     

بشـــأن منع غســـل  ٢٠١٧أيلول/ســـبتمرب  ١٨ُينظَّم منع غســـل األموال مبوجب القانون املؤرخ 
األموال ومتويل اإلرهاب وبشــأن تقييد اســتخدام النقد (قانون مكافحة غســل األموال) والئحته 

 حتاد األورويب ذات الصلة. التنفيذية، ومبوجب لوائح اال

ــرافمن قانون مكافحة غســل األموال  ٨٥وحتدد املادة  املختصــة يف جمال مكافحة  هيئات اإلش
غسل األموال ومتويل اإلرهاب، وهي وزارة املالية، وإدارة اخلزينة، واملصرف الوطين البلجيكي، 

ابات، ونقباء املحامني، من وهيئة اخلدمات واألسواق املالية، وهيئة اإلشراف على مراجعي احلس
 بني هيئات أخرى.

ومبوجب قانون مكافحة غســــــل األموال، ُيعهد إىل وحدة معاجلة املعلومات املالية بتلقي وحتليل 
أو  للملكالبالغات املتعلقة باملعامالت املشــــــبوهة، وإحالة نتائج هذا التحليل إىل الوكيل العام 

 ).٥٨املدعي العام االحتادي (املادة 

عاون مجيع السلطات املسؤولة عن مكافحة غسل األموال وتتبادل املعلومات على الصعيدين وتت
 املحلي والدويل، مبا يف ذلك من خالل جلنة تعاون وطين.

من قانون مكافحة غســــــل األموال نظم  ٥املدرجة يف املادة  يئاتوجيب أن تكون لدى مجيع اهل
ما يلي: حتديد هوية الزبائن واملالكني املنتفعني؛ أو آليات داخلية ملكافحة غســل األموال، تشــمل 

واملراقبة املســــــتمرة للمعامالت؛ وتطبيق تدابري العناية الواجبة املعززة على الزبائن ذوي املخاطر 
سجالت؛ واإلبالغ عن املعامالت  العالية واحلسابات واملعامالت ذات املخاطر العالية؛ وحفظ ال

ملادة  هة (انظر ا يه رقم من اال ٥٢املشــــــبو جة للتوج ية نتي عديالت جوهر ية). وُأدخلت ت فاق   ت
(EU) 849/2015  مايو  ٢٠املؤرخ يار/ جملس االحتاد و الصـــــــادر عن الربملان األورويب ٢٠١٥أ

األورويب بشأن منع استخدام النظام املايل ألغراض غسل األموال أو متويل اإلرهاب، مبا يف ذلك 
كجزء من إطار مكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب، وإنشــاء اعتماد هنج قائم على املخاطر 

 ).٧٥إىل  ٧٣سجل للمالكني املنتفعني (املواد من 

يا مع االتفاقية، ُنفِّذت املتطلبات املتعلقة بتحويل األموال إلكترونيا من خالل الالئحة  ــــــ ومتاش
 ٢٠حتاد األورويب يف الصــــادرة عن الربملان األورويب وجملس اال 2015/847 (EU)التنظيمية رقم 

 بشأن املعلومات املصاحبة لتحويل األموال. ٢٠١٥أيار/مايو 
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وتعتمد بلجيكا نظاما رقابيا مزدوجا ملراقبة حركة النقد والصـــــكوك القابلة للتداول حلاملها عرب 
ورويب وجملس ألعن الربملان االصـــادرة   (EC)1889/2005  احلدود، ُينفَّذ من خالل الالئحة رقم

بشـــأن عمليات مراقبة تدفقات النقد حنو  ٢٠٠٥تشـــرين األول/أكتوبر  ٢٦اد األورويب يف االحت
ــــــوم امللكي املؤرخ  ناير  ٢٦االحتاد األورويب ومنه واملرس . ويتكون هذا ٢٠١٤كانون الثاين/ي

يورو حنو  ١٠ ٠٠٠املبالغ املالية اليت تتجاوز  تدفقاتالنظام الرقايب من نظام لإلفصـــــــاح عن 
 االحتاد األورويب أو منه، ونظام لإلفصاح عند الطلب عن حركة األموال داخل االحتاد األورويب.

 .٢٠١٧وقد أكملت بلجيكا تقييمها الوطين الثاين ملخاطر غسل األموال يف كانون األول/ديسمرب 

ية أن بلجيكا قد أحرزت  ملال ية باإلجراءات ا وُتظهر تقارير املتابعة املقدَّمة إىل فرقة العمل املعن
اليت حددها تقرير تقدما شامال وكبريا يف معاجلة أوجه القصور القائمة من ناحية االمتثال التقين، 

 ، مبا يتعلق منها باإلجراءات الوقائية والرقابة.٢٠١٥التقييم الذي أعدته فرقة العمل يف عام 

وتســـــاهم بلجيكا بنشـــــاط يف تنمية وتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال مكافحة غســـــل 
ية وجمموعة األموال، وخصــــوصــــا من خالل مشــــاركتها يف فرقة العمل املعنية باإلجراءات املال

  إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية.
 

  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٢  
بوجه عام، تتمثل أبرز التجارب الناجحة واملمارســات اجليدة فيما خيص تنفيذ الفصــل الثاين من 

 االتفاقية فيما يلي:

زاهة يف تعاون مكتب األخالقيات وجامعة لوفان يف إجراء دراســة اســتقصــائية بشــأن الن  •  
لدراســـــــة  هذه ا تائج  قد وفرت ن عام. و طاع ال عدد كبري من وكاالت الق مل يف  الع
االستقصائية الزخم الالزم لتنفيذ إجراءات ملموسة هتدف إىل وضع سياسة احتادية فعالة 

 ).٦ادة من امل ١زاهة (الفقرة بشأن الن

ــــة الن  •   ــــياس زاهة اليت تنتهجها حكومة اإلقليم الفالمندي فيما يتعلق باملناصــــب عمال بس
زاهة واســتعراض العمليات التنظيمية احلســاســة، ُيعترب توفري التدريب بشــأن موضــوع الن

عن طريق تطبيق نظام للتوقيع املزدوج والفصــــل بني الواجبات والتناوب على الوظائف 
 ).٧(املادة أمرا إلزاميا 

ــــركات البلجيكية يف   •   ــــاء آلية ميكن يف إطارها اإلبالغ عن األفعال اليت ترتكبها الش إنش
اخلارج واليت ميكن أن تشـــكل جرائم فســـاد عن طريق الســـفارة البلجيكية املعنية، اليت 
مة االحتادية للشــــــؤون اخلارجية، اليت حتيل البالغ  عا لدائرة ال حتيل البالغ املقدم إىل ا

 ).١٣من املادة  ٢رها إىل مكتب املدعي العام االحتادي (الفقرة بدو

الدور النشـــط الذي تضـــطلع به بلجيكا يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف مكافحة   •  
 ).١٤من املادة  ٥غسل األموال (الفقرة 
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  التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٢-٣  
 الفساد، ُيوصى بأن تقوم بلجيكا مبا يلي:من أجل تعزيز اإلطار القائم ملكافحة 

زاهة، واعتماد هذه اخلطة وضمان وضع الصيغة النهائية خلطة العمل اجلديدة املتعلقة بالن  •  
 ).٥من املادة  ١اتساقها مع االتفاقية (الفقرة 

ضـــمان اســـتقاللية هيئة تكلف بتنســـيق خطة العمل مبا يتماشـــى مع االتفاقية، وضـــمان   •  
 ).٦يكفي من املوظفني واملوارد لتلك اهليئة (املادة توفري ما 

ستقاللية كل من مكتب األخالقيات ومكتب انتقاء موظفي اإلدارة من الناحية   •   ضمان ا
التنظيمية واملالية والتشــــــغيلية، بالنظر إىل مهامهما املتعلقة مبراقبة النوعية يف الوزارات 

 ).٧من املادة  ١والفقرة  ٦دة والوكاالت واإلدارات احلكومية األخرى (املا

القيام، من خالل خطة العمل، بضـــمان تنفيذ برامج تدريبية مناســـبة بشـــأن الســـياســـة   •  
 ).٧اجلديدة وتوفري املوارد الالزمة هلذا الغرض (املادة 

 ).٧تشجيع تنفيذ مدونة قواعد السلوك اخلاصة بالربملانيني وتدريبهم (املادة   •  

ضــــة للفســــاد بوجه خاص وكفالة النهوض مبســــتويات التدريب حتديد املناصــــب املعر  •  
 ).٧(ب) من املادة  ١املتخصص والرقابة الداخلية املتصلة بذلك (الفقرة 

حاالت   •   بالتحقق من  ما يتعلق  قة على املوظفني العموميني في بات املنطب تبســــــيط املتطل
وتعزيزها، على أن  هذه املتطلبات ومرَكَزة  تضــارب املصــاحل املحتملة واإلفصــاح عنها،

والوظائف خارج القطاع العام جر تشمل هذه املتطلبات أيضا املناصب غري مدفوعة األ
 ). ٨من املادة  ٥والفقرة  ٧من املادة  ٤(الفقرة 

 ). ٨زاهة وتعزيزها بني موظفيها العموميني (املادة النظر يف سبل تشجيع الن  •  

املالية املقدمة من املوظفني العموميني والتحقق  تعزيز عمليات التدقيق يف إقرارات الذمة  •  
ــــــرهم مثل األزواج واألبناء دون  منها، والنظر يف إدراج إقرارات الذمة املالية ألفراد أس

 ).٥٢من املادة  ٥والفقرة  ٨من املادة  ٥سن اخلامسة والعشرين (الفقرة 
  

  الفصل اخلامس: استرداد املوجودات  -٣  
  تنفيذ املواد قيد االستعراضمالحظات على   -١-٣  

  حكم عام؛ التعاون اخلاص؛ االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف     
 )٥٩و ٥٦و ٥١(املواد 

املســــاعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باســــترداد املوجودات، منصــــوص عليها، يف 
ــــــنة املقام األول، يف قانون املســــــاعدة القانونية املت )، والقانون املتعلق بالتعاون ٢٠٠٤بادلة (لس

ــــاعدة القانونية املتبادلة يف  الدويل على إنفاذ أوامر احلجز واملصــــادرة، واالتفاقية األوروبية للمس
ية (اليت اعُتمدت يف عام  ية. وميكن تقدمي هذه ١٩٥٩املســـــــائل اجلنائ نائ )، وعدة معاهدات ث
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 ١وامر األجنبية، على أســاس املعاملة باملثل فقط (الفقرة املســاعدة، فيما عدا ما يتصــل بإنفاذ األ
من قانون املســاعدة القانونية املتبادلة). والدائرة العامة االحتادية للقضــاء هي الســلطة  ٤من املادة 

 املركزية املعنية باملساعدة القانونية املتبادلة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بطلبات استرداد املوجودات.

، أنشأت بلجيكا املكتب املركزي لشؤون احلجز واملصادرة. وهذا املكتب تابع ٢٠٠٣ويف عام 
، الذي ٢٠١٨شباط/فرباير  ٤املدعي العام، وخيضع عمله لقانون جديد: القانون املؤرخ ملكتب 

 .٢٠١٨متوز/يوليه  ١دخل حيز النفاذ يف 

جهة االتصال الوطنية فيما خيص  وقد اختري هذا املكتب ليكون مكتب استرداد املوجودات وهو
 هذا الغرض.

ويف إطار االتفاقية، ميكن توجيه الطلبات غري الرمسية الواردة من الدول من أجل تيســــــري تقدمي 
املســـاعدة القانونية املتبادلة إىل مديرية احلوكمة العاملية، التابعة للمديرية العامة للشـــؤون املتعددة 

 ها للدائرة العامة االحتادية للشؤون اخلارجية. األطراف والعوملة، التابعة بدور

رت الدائرة العامة االحتادية للشـــؤون اخلارجية، بدعم من شـــبكتها الدبلوماســـية، تقدمي  وقد يســـَّ
 املساعدة القانونية إىل الصني يف سياق قضية تتعلق باجلرمية املالية املنظمة.

س ستجابت بلجيكا على حنو إجيايب للعديد من طلبات ا ترداد املوجودات وإعادهتا. ومع ذلك، وا
 ال يوجد لديها نظام ميكِّن من إعداد إحصاءات شاملة بشأن استرداد املوجودات.

وبلجيكا عضـــــو يف عدة شـــــبكات للتعاون الدويل، مبا يف ذلك شـــــبكة كامدن املشـــــتركة بني 
االتصــال  الوكاالت الســترداد املوجودات ومبادرة اســترداد املوجودات املســروقة/شــبكة جهات
 العاملية املعنية باسترداد املوجودات التابعة للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول).

 ٢من املادة  ٧ولشــروط الســرية (الفقرة  قواعد تنظيميةوخيضــع النقل التلقائي للمعلومات ل
ــــــاعدة القانونية املتبادلة، والربوتوكول الثاين لالتفاقية األوروبي ــــــاعدة من قانون املس ة للمس

القانونية املتبادلة يف املســـائل اجلنائية). ونقل املعلومات هبذا الشـــكل أمر معتاد. كما تتبادل 
وحدة معاجلة املعلومات املالية املعلومات مع نظرائها األجانب، تلقائيا وكذلك عند الطلب، 

املعلومات من قانون مكافحة غســــل األموال. وجيري تبادل  ١٢٣من املادة  ١عمال بالفقرة 
بني وحدات االســــتخبارات املالية من خالل شــــبكة إيغمونت اآلمنة ومنظومة االتصــــاالت 

 الشرطية العاملية التابعة لإلنتربول، من بني قنوات أخرى.

وقد أبرمت بلجيكا العديد من اتفاقيات التعاون الدويل الثنائية واملتعددة األطراف يف جماالت 
املجرمني والعائدات اإلجرامية. كما أبرمت عدة اتفاقات ثنائية للتعاون مكافحة اجلرمية وتعقب 

يف جمال إنفاذ القانون، ولكنها كثريا ما تعتمد على الترتيبات املخصصة والترتيبات اخلاصة بكل 
 حالة على حدة.

قد واالتفاقية قابلة للتطبيق املباشــر، وميكن اســتخدامها كأســاس قانوين للتعاون، ولكنها مل تكن 
 استخدمت بعد على هذا النحو وقت الزيارة الُقطرية.
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  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية؛ وحدة املعلومات االستخبارية املالية     
 )٥٨و ٥٢(املادتان 

(املادة  زبائنهاأن حتدد هويات  غةلِّاملبعمال بقانون مكافحة غســـل األموال، جيب على الكيانات 
) وأن تتحقق منهــا، وأن حتــدد مــا إذا كــان ٢٣(املــادة  الزبــائن) واملــالكني املنتفعني هلؤالء ٢١

شخاص معرَّضني  سرة أ سيا أو من أفراد أ سيا صا معرَّضني  شخا األفراد الذين ُحدِّدت هوياهتم أ
ــــــياســــــا أو من املقرَّبني منهم (املادة   ١٠ثبتة للهوية ملدة ). وينبغي االحتفاظ بالوثائق امل٣٤س

 ).٦٠سنوات بعد انتهاء العالقة التجارية أو بعد تنفيذ املعاملة اليت ُتجرى مرة واحدة (املادة 

، والغرض من العالقة التجارية أو زبونكل  مواصــــــفاتويتعني على الكيانات املبلِّغة أن تقيِّم 
ــــــرو ط العناية الواجبة على ضــــــرورة املعاملة املتوخى تنفيذها مرة واحدة، وطبيعتها. وتنص ش

 ). ٣٥و ٣٤و ٧(املواد باستمرار حتديث هذه املعلومات 

ويشــــترط قانون مكافحة غســــل األموال تعزيز تدابري العناية الواجبة، خصــــوصــــا فيما يتصــــل 
) ٣٨بالعالقات التجارية مع الكيانات اليت توجد مقارها يف بلدان شـــــــديدة اخلطورة (املادة 

 ). ٤١ني سياسيا واألشخاص املرتبطني هبم (املادة واألشخاص املعرَّض

أن تدخل أو تســتمر يف عالقة مراســلة  املبِلغة، ال ميكن للكيانات ٤٠من املادة  ٢وعمال بالفقرة 
. وهبدف منع إنشــــاء ٤من املادة  ٣٧مصــــرفية مع املصــــارف الومهية، الوارد تعريفها يف الفقرة 

مان، مب ــــــســـــــات االئت ملادة مصـــــــارف ومهية، تلزم مؤس قانون املؤرخ  ٤٣وجب ا  ٢٥من ال
بشأن الوضع القانوين ملؤسسات االئتمان وشركات السمسرة يف األوراق  ٢٠١٤نيسان/أبريل 

 املالية واإلشراف عليها، بأن تكون إدارهتا املركزية يف بلجيكا.

موال وقد يؤدي عدم االمتثال للمتطلبات القانونية املنصـــوص عليها يف قانون مكافحة غســـل األ
 إىل فرض عقوبات تتراوح بني اإلدارية واجلنائية (الكتاب اخلامس). 

املتعلق بااللتزام بتقدمي قائمة باملناصب والوظائف واملهن وإقرار الذمة املالية  ١٩٩٥وينص قانون عام 
) ٦يف املادة  ؤالء املوظفني) على إلزام كبار املوظفني العموميني (تِرد قائمة هب٢٠٠٤(املعدل يف عام 

بتقدمي إقرارات يفصــحون فيها عن موجوداهتم وخصــومهم. وال ُيشــترط أن يقدم الوزراء وأعضــاء 
الربملان إقرارات الذمة املالية إال عند توليهم مناصــــــبهم للمرة األوىل، يف حني جيب على املوظفني 

اصـــة هبم. وينص القانون على إبالغ رؤســـائهم فورا بأي تغريات يف إقرارات الذمة املالية اخل نياملدني
عقوبات جنائية (احلبس و/أو الغرامات) يف حالة عدم تقدمي إقرار الذمة املالية أو تقدمي إقرار ذمة 
كاذب. وديوان مراجعي احلسابات مسؤول عن تلقي وفحص اإلقرارات الواردة وإنفاذ التشريعات 

ؤســســة مكلفة بالتحقق من دقة إقرارات الذمة، ). وال توجد م٤املتعلقة بإقرارات الذمة املالية (املادة 
 اليت ال تشمل املوجودات اخلاصة باألزواج واألطفال الُقصَّر.

وال تتيح بلجيكا اطِّالع اجلمهور على إقرارات الذمة املالية، وحتول ســـرية هذه اإلقرارات، على 
ـــ ٣من املادة  ٣حنو ما تقتضـــيه الفقرة  لطات األجنبية على من القانون، دون إمكانية إطالع الس
 املعلومات ذات الصلة.
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وال ُتلزم بلجيكا املوظفني العموميني الذين لديهم ســـلطة التوقيع أو ســـلطة أخرى على حســـاب 
 مايل يف بلد أجنيب بأن يبلغوا السلطات املعنية عن تلك العالقة.

ة مســـــتقلة ذات باعتبارها ســـــلطة إداري ١٩٩٣وقد ُأنشـــــئت وحدة معاجلة املعلومات املالية يف عام 
شــخصــية قانونية، يشــرف عليها وزيرا العدل واملالية. ويترأس الوحدة أحد القضــاة، وتنظم املواد من 

وتنظيمها وتشغيلها واستقالليتها.  تشكيل هذه الوحدةمن قانون مكافحة غسل األموال  ٨٤إىل  ٧٦
لبالغات بشــــــأن املعامالت ووحدة معاجلة املعلومات املالية هي اهليئة املســــــؤولة عن تلقي وحتليل ا

املشــبوهة، وميكنها، لدى قيامها بذلك، احلصــول على معلومات من قائمة واســعة من املؤســســات 
). وحتيل الوحدة املعلومات ذات الصــــــلة إىل ٨١واألشــــــخاص، مبا يف ذلك الكيانات املبلِّغة (املادة 

األدلة القوية على غســـــل األموال  أو املدعي العام االحتادي من أجل التحقيق يف للملكالوكيل العام 
). وجيوز لوحدة معاجلة املعلومات املالية توقيع مذكرات ٨٢من املادة  ٢أو متويل اإلرهاب (الفقرة 

التفاهم وتبادل املعلومات مع الكيانات والوحدات األخرى داخل بلجيكا وخارجها. وهي أيضــــــا 
 عضو يف جمموعة إيغمونت لوحدات االستخبارات املالية.

  
  تدابري االسترداد املباشر للممتلكات؛ آليات استرداد املمتلكات من خالل التعاون الدويل     

 )٥٥و ٥٤و ٥٣يف جمال املصادرة؛ التعاون الدويل ألغراض املصادرة (املواد 

يف وقت الزيارة الُقطرية، مل تكن أي دولة أجنبية قد رفعت دعوى مدنية أمام حمكمة بلجيكية. 
أن الدول سُتعامل باعتبارها شخصيات اعتبارية، ومن مثَّ سيكون هلا احلق يف  ومع ذلك، ُأوضح

من القانون املدين)،  ٥٤٤ثبات حقوقها يف املمتلكات أو ملكيتها هلا (املادة رفع دعاوى مدنية إل
 ١٣٨٢أو املطالبة بالتعويض عن األضرار النامجة عن جرائم منصوص عليها يف االتفاقية (املادتان 

 من القانون املدين).  ١٣٨٣و

كما ميكن للدول األجنبية أن تطالب باالعتراف بأهنا املالكة الشــــــرعية لتلك املوجودات من 
فا ثالثة (املواد من  من قانون  ٧٠إىل  ٦٣خالل التدخل يف اإلجراءات اجلنائية بصــــــفتها أطرا

(أ) من القانون  ٤٣اإلجراءات اجلنائية، أو من خالل إجراء لرد احلقوق بعد املصــــــادرة (املادة 
 ). ١٩٩١آب/أغسطس  ٩من املرسوم امللكي املؤرخ  ٤إىل  ١نائي باالقتران مع املواد من اجل

ويف بلجيكا، ميكن إنفاذ أوامر املصــادرة األجنبية املســتندة إىل إدانة بصــورة مباشــرة بعد صــدور 
ستماع يعقدها مكتب املدعي العام، وعند  سة ا قرار بذلك (أمر بالتنفيذ) من حمكمة اجلنح، وجل

 قتضاء، جلسة استماع يشارك فيها الشخص املحكوم عليه، وبعد التحقق من مجلة أمور منهااال
ــــــرط ازدواجية التجرمي (املواد من  ــــــتيفاء ش من قانون  ٨إىل  ٤الطابع النهائي للقرار املعين واس

 التعاون الدويل). وحمكمة اجلنح ملزمة بالوقائع كما ترد يف أمر املصادرة. 

عن طريق الفصــل يف  البلدملمتلكات املرتبطة جبرائم الفســاد املرتكبة خارج كما ميكن مصــادرة ا
 من القانون اجلنائي). ٥٠٥من املادة  ٧إىل  ٥ومن  ٢و ١ُجرم غسل األموال (الفقرات 

 وال تسمح التشريعات البلجيكية باملصادرة غري املستندة إىل إدانة.
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ميد املمتلكات أو حجزها بناء على أمر جتميد أو حجز وينص قانون التعاون الدويل على إمكانية جت
). ٩صادر عن سلطة قضائية أجنبية إذا اسُتويف شرط ازدواجية التجرمي، يف مجلة أمور أخرى (املادة 

وتضـــطلع املحكمة االبتدائية اليت تقع املمتلكات املعنية ضـــمن نطاق واليتها القضـــائية بإنفاذ التدبري 
). وجيوز اختاذ تدابري ١٠ت بعد التحقق من اســـتيفاء الشـــروط املنطبقة (املادة املؤقت أو احلجز املؤق

مؤقتة عاجلة بأمر من قاضــــــي التحقيق املختص يف املكان الذي توجد فيه املمتلكات املعنية. وُترفع 
 ).١١هذه التدابري إذا مل تقرَّها املحكمة االبتدائية يف غضون مخسة أيام (املادة 

من  ٢ات إنفاذ أوامر احلجز أو املصادرة األجنبية مستندة إىل معاهدة (املادة وجيب أن تكون طلب
 قانون التعاون الدويل)، وميكن لالتفاقية أن تكون أساسا قانونيا هلذه الطلبات.

وُتنفَّذ بطريقة مماثلة الطلبات املستندة إىل قانون تطبيق مبدأ االعتراف املتبادل بالقرارات القضائية 
 املسائل اجلنائية بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.املتعلقة ب

واملكتب املركزي لشــــؤون احلجز واملصــــادرة هو اجلهة الرئيســــية اليت تضــــطلع بإدارة األموال 
 املتحفظ عليها، وهو مسؤول عن تنفيذ أوامر املصادرة وإدارة املوجودات املحجوزة.

 ٣٥مكررا و ٣٥و ٣٥تلكات وحجزها (املواد وجيوز للســــــلطات البلجيكية املختصــــــة جتميد املم
مكررا ثانيا من  ٤٣مكررا و ٤٣و ٤٢مكررا ثانيا من قانون اإلجراءات اجلنائية) ومصـــادرهتا (املواد 

نفس القانون) بناء على طلب أجنيب، حيث تتاح يف سياق املساعدة القانونية املتبادلة جمموعة التدابري 
 راءات اجلنائية الداخلية، رهنا باستيفاء شرط ازدواجية التجرمي.واإلجراءات نفسها املتاحة يف اإلج

وال تنص التشــــريعات البلجيكية على حد أدىن للممتلكات من أجل قبول التعاون، ولكن ميكن 
 عمليا رفض تنفيذ الطلب على أساس عدم التناسب.

  
 )٥٧إرجاع املوجودات والتصرف فيها (املادة     

القانون اجلنائي، ُتنقل املوجودات املصــادرة إىل اخلزينة العامة، دون املســاس بأي من  ٤٤وفقا للمادة 
تعويضـــات عن األضـــرار قد تكون مســـتحقة لألطراف. وهتدف هذه املادة، كما أوضـــحت ذلك 

، إىل "إعادة الوضــــع إىل ما كان عليه قبل ارتكاب ٢٠١٣حمكمة النقض يف حكم أصــــدرته يف عام 
املمتلكات املصـــادرة، كليا أو جزئيا،  خصـــصىل ذلك، ميكن للمحكمة أن ُتاجلرمية". وباإلضـــافة إ

للدولة الطالبة مع مراعاة النفقات املتحمَّلة. ويف احلاالت اليت يتعذر فيها البت يف توزيع املمتلكات 
 من قانون التعاون الدويل).  ٨املصادرة، ُتنقل تلك املمتلكات إىل اخلزينة البلجيكية (املادة 

تان  وحتمي ملاد تان  ٤٤مكررا و ٤٣ا ملاد من القـانون  ١٣٨٣و ١٣٨٢من القـانون اجلنـائي وا
املدين حقوق األطراف الثالثة احلســنة النية يف املطالبة بالتعويض عن األضــرار. وتنطبق هذه املواد 

 أيضا يف إطار التعاون الدويل ألغراض استرداد املوجودات.

ذ الطلبات فَّاالت اليت ال ينطبق فيها أي اتفاق ذي صـــلة، وُتنوتنطبق أحكام االتفاقية مباشـــرة يف احل
، وفقا للمادة نفسها. ومع ذلك، يف املمارسة العملية، ٥٧الواردة من دولة طرف أخرى طبقا للمادة 

  ُتربم اتفاقات على أســـاس كل حالة على حدة ألغراض التصـــرف النهائي يف املمتلكات املصـــادرة. 
 على التصرف النهائي يف املمتلكات العقارية. وال تفرض بلجيكا أي شروط
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  التجارب الناجحة واملمارسات اجليدة  -٢-٣  
إنشاء املكتب املركزي لشؤون احلجز واملصادرة والدور النشط الذي تؤديه بلجيكا يف   •  

 ).٥١جمال التعاون الدويل وتبادل املعلومات واسترداد املوجودات (املادة 

املفصلة والشاملة املعمول هبا يف بلجيكا بشأن إنفاذ أوامر احلجز واملصادرة التشريعات   •  
  ).٥٤األجنبية (املادة 

  
  التحديات اليت تواجه التنفيذ  -٣-٣  

 ُيوصى بأن تقوم بلجيكا مبا يلي:

مع البيانات بغية توليد إحصــاءات شــاملة عن اســترداد اخلاص جبالنظر يف تعزيز نظامها   •  
 ).٥١دة املوجودات (املا

تطوير نظامها املتعلق بإقرار الذمة املالية يف ضوء املمارسات الدولية اجليدة ذات الصلة،   •  
لكفالة حتقيق مجلة أمور منها التحقق من إقرارات الذمة، والنظر يف اختاذ ما قد يلزم من 
 تدابري للســماح لســلطاهتا املختصــة بتبادل املعلومات ذات الصــلة مع الســلطات األجنبية

 ).٥٢من املادة  ٥املختصة (الفقرة 

النظر يف إلزام املوظفني العموميني املعنيني الذين لديهم ســــلطة التوقيع أو ســــلطة أخرى   •  
 ٦على حســاب مايل يف بلد أجنيب بأن يبلغوا الســلطات املعنية عن تلك العالقة (الفقرة 

 ).٥٢من املادة 

ح مبصـــادرة املمتلكات املكتســـبة من خالل النظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للســـما  •  
ها  حلاالت اليت ال ميكن في ية، يف ا نة جنائ به، دون إدا عل جمرَّم أو ارتبطت  كاب ف ارت

 ١مالحقة اجلاين بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو يف حاالت أخرى مناسبة (الفقرة 
 ).٥٤(ج) من املادة 

ارســة العملية، على حق املثول أمام املحكمة التأكد من حصــول الدول األجنبية، يف املم  •  
ــــبة من  يف الدعاوى املدنية للمطالبة بالتعويض عن األضــــرار ومبلكية املوجودات املكتس
خالل ارتكاب فعل جمرَّم وفقا لالتفاقية؛ وباملثل، ضــــــمان أن الدول األجنبية ميكن أن 

 (أ) و(ب)). ٥٣تعترب جهات مطالبة شرعية يف إطار إجراءات رد احلقوق (املادة 

 

 


