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 خالصة وافية  - ثانيا  
 

 غانا  
 

 الفساد   عن اإلطار القانوني والمؤسسي لغانا في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة مقدمة: لمحة عامة   - 1 

كانون األول/ديســـــــــمبر  16وصـــــــــدقت علي ا في   2004كانون األول/ديســـــــــمبر   9وقعت غانا على االتفاقية في 
تفاقية في العام                            . وقد اســت عرت تنفيغ غانا لال2007حزيران/يونيه  24. وأودعت غانا صــت تصــديف ا في  2005

ــتعرات في   ــة الوافية ل غا االســــ ــتعرات األولى، ون شــــــرت ال الصــــ ــراي/فبراير  2                                                                       الثالث من دورة االســــ  2015شــــ
(CAC/COSP/IRG/I/3/1/Add.18.) 

 ي ثنائي، أي أن ا ال تطبق االتفاقية مراشرة. وتأخغ غانا بنظام الفانون األنغلوسكسوني، ونظام ا الفانون 

ــية حفوع النســـان والعدالة الدارية، والمكت  المعني  ــاد ومكافحته هي مفواـ وأهم المؤســـســـات المعنية لمنا الفسـ
لالجريمة االقتصادية والجريمة المنظمة، ومكت  المدعي ال اص، ودائرة الشرطة في غانا، ومكت  النائ  العام، 

 رارات المالية، ومكت  مراجا الحســـــــــــــالات العام، وج اد المراجعة الداخلية للحســـــــــــــالات، وهي ة  ومركز االســـــــــــــت 
 المشتريات العمومية، وإدارة المراق  المالي والمحاس  العام، وإدارة المسجل العام. 

  
 الفصل الثاني: التدابير الوقائية -2 

 مالحظات على تنفيذ المواد قيد االستعراض -2-1 

  (6و 5سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هي ة أو هي ات مكافحة الفساد الوقائية )المادتان   
تمود/يوليه   3تنص خطة العمل الوطنية العشـــــــرية لمكافحة الفســـــــاد )خطة العمل الوطنية(، التي اعتمدت ا غانا في  

للفضـــــا  على الفســـــاد وإســـــا ة اســـــتغالل   ( من الدســـــتور، على أن تت غ الدولة خطوات 8)   35عمال لالمادة   2014
ــا. وتتأل   ــاورات على نطاع واســــ ــعت خطة العمل الوطنية لعد لجرا  تحليل للثغرات وعفد مشــــ ــلطة. وقد و اــــ                                                                                                الســــ
ــية والتنفيغية ال اصــــــة ب غا ال طة من اللجنة الرفيعة المســــــتوة المعنية لالتنفيغ، ولجنة الرصــــــد  ــســــ الترتيرات المؤســــ

نفيغ التالعة لمفواــية حفوع النســان والعدالة الدارية. ومن المفرر توقيا مغكرة تفاهم أخرة  والتفييم، ووحدة دعم الت 
 لالمسا لة.  لنشا  منصة للتنسيق والتعاون بين المؤسسات الرئيسية المعنية   2019في كانون األول/ديسمبر 

اح التفارير الســــــــــــــنوية عن حالة                                                                         وقد ن ظمت عدة حمالت للتوعية والتثقيف العام نتيجة ل طة العمل الوطنية. وتت 
ــان والعدالة الدارية،  ــية حفوع النســــــــــ ــركي لمفواــــــــــ تنفيغ خطة العمل الوطنية لالطالع العام عبر الموقا الشــــــــــ

 كان ذلت يجري بوتيرة غير متسفة، وي ضا التفدم في تنفيغ ال طة للتفييم لصورة منتظمة.  وإن

 ة الرئيسـية المسـؤولة عن ج ود مكافحة الفسـاد وعن الشـراى على ومفواـية حفوع النسـان والعدالة الدارية هي ال ي 
من الدســـتور، التي كفلت لنشـــا  مفواـــية حفوع النســـان    218تنفيغ خطة العمل الوطنية والتنســـيق في لطارها )المادة 

ــى الفانون رقم   ــائر ال ي ات المعنية لمكافحة الفـســــــــــ 1993لعام   456والعدالة الدارية لمفتضـــــــــ اد، يكفل (. وخالفا لســـــــــ
(. ويعين الرئيس  225الدســــــتور االســــــتفالل المؤســــــســــــي والتنفيغي لمفواــــــية حفوع النســــــان والعدالة الدارية )المادة 

ــاور ما مجلس الدولة )المادتان  ــان والعدالة الدارية لالتشــ ــية حفوع النســ ــا  مفواــ (. وال يجود عزل 217و   70أعضــ
ســــو  الســــلو  أو عدم المفا ة الم نية أو عدم الفدرة على أدا  هؤال  األعضــــا  لال لبســــراص المنصــــوص علي ا وهي 

(. وتفدم مفواية حفوع النسان والعدالة الدارية ميزانيت ا للى البرلمان عن 228و   223و   146م ام العضوية )المواد 
  (. 227طريق ودارة المالية، رغم أن الدستور يلزم ا بتفديم الميزانية مراشرة للى البرلمان )المادة 
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ومفواــية حفوع النســان والعدالة الدارية عضــو في رالطة وكاالت مكافحة الفســاد في البلدان األفريقية األعضــا  في  
 المومنولث، ورالطة أج زة مكافحة الفساد في أفريقيا، وشركة المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد في غرص أفريقيا.  

ــية  حفوع النســـــــــان والعدالة الدارية هي الســـــــــلطة المعينة الم تصـــــــــة وقد أبلغت غانا األمين العام لأن مفواـــــــ
 الفساد. لمنا
  

 العامة النيابة وأجهزة القضائي بالجهاز المتعلقة التدابير العموميين؛ للموظفين سلوك قواعد مدونات العام؛ القطاع  

  (11و 8و 7 المواد)
ــراى   ــية ال دمات العامة م ام الشـــ ــرية تتولى مفواـــ ــلة لادارة الموارد الرشـــ ــائل المتصـــ والتنظيم فيما يتعلق لالمســـ

(. وترد الجرا ات 482من الفــانون رقم  4من الــدســــــــــــــتور؛ المــادة  196داخــل وكــاالت ال ــدمــة العــامــة )المــادة 
النموذجية الواج  اتراع ا في اســـــتفدام المووفين وتعيين م و رامي تدريب م لالتفصـــــيل في لطار ودليل ســـــياســـــات 

. وتتولى مفواـــــــــــــــية األجور والرواـت  العـادـلة 2015ارة الموارد الرشــــــــــــــرـية في ال ـدمـات العـامـة في غـاـنا لعـام لد
المســـــؤولية عن اـــــمان تنفيغ الســـــياســـــة المتعلفة لأجور مووفي ال دمة العامة في غانا لموج  قانون مفواـــــية 

 (.737)الفانون رقم  2007األجور والروات  العادلة لعام 

ن  ي الف ت ت العامة هي الج ة المسـؤولة عن تعيين مووفي ال دمة المدنية في رترة مدير وما فوق ا ) ومفواـية ال دما 
ــاغلي ا فيكون لالتشــــاور ما مجلس الدولة )المادتان   أل  و ا (، أما التعيين في المناصــــ  المنوي لالرئيس تعيين شــ

ــرية لعام  9- 4و  2- 4- 2- 4 ــات لدارة الموارد الرشــــــــ ــياســــــــ (، وما ذلت ففد ول من غير 2015من لطار ودليل ســــــــ
                                                                                                الوااــــف كيف يحد د المرشــــحون لشــــغل هغا المناصــــ . وأما مناصــــ  ال دمة العامة في الف ات األدنى فتتولى كل  

يرت شــــــواغل لشــــــأن عدم                                                                           مؤســــــســــــة العالن عن ا وتعيين شــــــاغلي ا لطريفة المركزية، بدعم من المفواــــــية. وقد أ ث 
لخضــاع المرشــحين المحتملين لشــغل المناصــ  العامة للتدقيق والتحري عن ســيرهم الســالفة. ولدة غانا  يكل واحد  

(.  1/2009من المتاص األبيض رقم  3- 3لمرترات المووفين العموميين يرســـــي لطارا موحدا للرت  واألجور )المادة 
 ات المتعلفة لادارة الموارد الرشرية، تشرى عليه المفواية. وقد أنشأت غانا نظاما للمترونيا للمعلوم 

(  5 للى   1( على معايير عامة لبهلية )المواد من 285)الفانون رقم    1992وينص قانون االنت الات الرئاســية لعام 
                                                                                           وي ســـــفل األهلية عن األشـــــ اص المتورطين في التزوير أو لســـــا ة اســـــتغالل الســـــلطة أو الحصـــــول على موجودات  

(. وال يحق ألي شـ ص لم يفصـف عن موجوداته في لقرار الغمة المالية وففا لفانون  2فة غير مشـروعة )المادة لطري 
ــفاي األهلية( لعام  ــية )لقرارات الغمة وإســــ ــياســــ ( أن يتولى  550 )الفانون رقم   1998شــــــاغلي المناصــــــ  العامة والســــ

ــ  الرئيس )المادة  ــا  البرلمان )الماد 5)  1منصــــ ــي ال دمات    94ة ((. وتنطبق على أعضــــ ــتور(، ومفواــــ من الدســــ
( من الدسـتور(، وشـاغلي المناصـ  العامة المبينة في الجدول األول من قانون شـاغلي  a( ) 3)  194العامة )المادة 

 (. 9المناص  العامة والسياسية )لقرارات الغمة وإسفاي األهلية(، معايير مماثلة لعدم األهلية )المادة 

ة على المبلغ اـلغي يمكن أن يســــــــــــــاهم ـله أي مواطن )لمـا في ذـلت المـياـنات الفـانونـية  وال تضـــــــــــــا غـاـنا قيودا قـانونيـ 
ــرة  ــف لمنصـــــــ  عام منت   أو حزص    75المملوكة لمواطنين بنســـــ في المائة على األقل( في تمويل شـــــــ ص مرشـــــ

أي بلد ((. ويمكن لحكومة 574)الفانون رقم   2000من قانون األحزاص الســياســية لعام   24و   23ســياســي )المادتان 
ــاعدات آخر أن تفدم  ــركات،  نفدية أو  مسـ ــجلة والشـ ــالف العام لبحزاص المسـ ــية االنت الات لتحفيق الصـ عينية لمفواـ

ــريطة أن تمون مملوكة لاألغلبية على األقل لمواطني غانا )المادة  ــحين  ((. وال 3)   25شـــ ينظم الفانون تمويل المرشـــ
لرئاســـية أو البرلمانية. وقد تؤدي الدانة في لعض الجرائم المتصـــلة لاالنت الات للى لســـفاي األهلية في االنت الات ا 

ــنوات )المادتان  ــرا ســ ــغل المناصــــ  العامة لمدة ســ ــويت وشــ من قانون الجرائم الجنائية لعام   256( و 1)  239 للتصــ
 ((. 29)الفانون رقم   1960
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عن جميا ليرادات ا وموجودات ا، وكغلت عن مصــــــــــادر هغا ويج  على األحزاص الســــــــــياســــــــــية أن تفصــــــــــف علنا 
من الدسـتور؛ ولالطالع على الجزا ات،  55اليرادات والموجودات، وأن تنشـر حسـالات ا المراجعة سـنويا )المادة 

                                                         (. وما ذلت، ال ت فرت أي جزا ات على المرشحين لذا لم يفدموا 574من الفانون رقم   29و  13و 1انظر المواد 
بد للمواطنين من دفا مبلغ مالي للحصــول على  ية االنت الات كشــ  حســاص لما تلفوا من تمويل. والللى مفواــ 

 (.574من الفانون رقم  21نس ة من الحسالات المراجعة لبحزاص السياسية )المادة 

شــروع  (. وينص م 288للى    284ويتضــمن الدســتور مدونة قواعد ســلو  عامة لجميا المووفين العموميين )المواد من 
على أنه يج  على الموو  العمومي أال يســــــــــت دم منصــــــــــره    2018قانون تنظيم ســــــــــلو  المووفين العموميين لعام 

  18                                                                                                لتحفيق مكاســ  شــ صــية، أو يطل  هدايا أو يفبل ا، أو يتر  ف من منصــره، أو يســمف بتضــارص المصــالف )المادة 
                             لشـأن حاالت المصـالف(. وي عر ى    2006للزامية لعام من المرادئ التوجي ية ا  3- 4- 3؛ المادة 28للى   20والمواد من 

ــية  ــلحة الموو  العمومي الشــــ صــ ــالف لأنه أي حالة تنطوي على تضــــارص فعلي أو محتمل بين مصــ تضــــارص المصــ
لشــــــــــــأن تضــــــــــــارص المصــــــــــــالف(. ويج  على  2006من المرادئ التوجي ية اللزامية لعام   0- 2ودورا الم ني )المادة 
الغ رئيس المؤسسة التي يعملون ب ا أو مفواية حفوع النسان والعدالة الدارية أو هي ة أخرة  المووفين العموميين لب 

ــارص من هغا الفبيل )المادتان  ــرة لحاالت التضــــــــــ ــلو  المووفين    24( و 2)   23مناســــــــــ ــروع قانون تنظيم ســــــــــ من مشــــــــــ
ــارص من خالل عدد من التدابير، لما  ــوية حاالت التضـــــ ــمل التنح  العموميين(. ويمكن تســـــ ي، والنفل، وإعادة ترتي   يشـــــ

لشـــــــأن تضـــــــارص المصـــــــالف(. بيد أنه   2006 من المرادئ التوجي ية اللزامية لعام   3- 4الواجرات، واالســـــــتفالة )المادة 
 توجد آلية رصد تمفل التأكد من االمتثال.  ال 

تنظيم ( من مشـــروع قانون 4) 15وقد توجد لدة المؤســـســـات العامة مدونات مت صـــصـــة لفواعد الســـلو  )المادة 
ــى المادة  ــلو  المووفين العموميين(، ويكون لنفاذ هغا المدونات لمفتضـــ ــتور. وفي وقت الزيارة   287ســـ من الدســـ

الفطرية، كانت غانا لصــــــــدد تدري  مووفين معنيين لاألخالقيات للعمل في جميا المؤســــــــســــــــات العامة، وكانت 
 فساد في مؤسسات م تارة.مفواية حفوع النسان والعدالة الدارية تجري تفييمات لم اطر ال

                                                                                             وأ نشــــ ت لموج  مدونة قواعد الســــلو  العامة اللجنة االســــتشــــارية الوطنية لبخالقيات، التي تضــــم أعضــــا  من 
مفواــــــــية حفوع النســــــــان والعدالة الدارية ومفواــــــــية ال دمات العامة ودائرة الشــــــــرطة في غانا، ب دى تعزيز 

ــتوة المعايير األخالقية                                            النزاهة في الفطاع العام. وك لفت اللجنة بوـاـــــــ  ــد تنفيغها دعما لرفا مســــــ ا ال طل ورصــــــ
ــان والعدالة  ــية حفوع النســ                                                                                                  لمووفي الفطاع العام، لما في ذلت من خالل برامي التدري ، كما ك لفت بدعم مفواــ

 الدارية في لدارة المسائل المتعلفة لاالمتثال لمدونة قواعد سلو  المووفين العموميين.

                                                                         ة حفوع النســــان والعدالة الدارية التدري  لشــــاغلي لعض المناصــــ  التي ح ددت على وفي حين وفرت مفواــــي 
                                                                                                  أن ا عراة للفساد، فلم يطب  ق سياسة التناوص على المناص  لفترات ال تتجاود خمس سنوات، وففا ل طة العمل 

ــالات العام والمراق  العام. وتتمتا المؤ  ــوة مكتبي مراجا الحســــ ــاد، ســــ ــلطة الوطنية لمكافحة الفســــ ــات لالســــ ــســــ ســــ
 التفديرية فيما ي ص تنفيغ برامي التناوص. 

 ( الحمــايــة لمفــدمي البالغــات ويحــدد720)الفــانون رقم  2006ويكفــل قــانون حمــايــة المبلغين عن الم ــالفــات لعــام 
(. ويج  الحفاظ على سـرية 3شـ صـا و/أو مؤسـسـة يمكن للمبلغين عن الم الفات تفديم الشـكاوة للي م )المادة  18

ــية حفوع  6المبلغين عن الم الفات وي ضـــــــــــا المشـــــــــــ  عن ا لعفو ات جنائية )المادة هوية  (. وقد عفدت مفواـــــــــ
النســـان والعدالة وحفوع النســـان والمكت  المعني لالجريمة االقتصـــادية والجريمة المنظمة دورات تدريبية للمووفين 

ــأن التزامات م لموج  الفانو  ــســــــات المعنية بتلفي البالغات لشــــ . وتجرم غانا عدم البالغ عن 720ن رقم من المؤســــ
 ((. 921 )الفانون رقم   2016( من قانون لدارة المالية العامة لعام 1)   96االحتيال المرتم  اد الحكومة )المادة 
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ويج  على شـــــــــاغلي المناصـــــــــ  العامة، لمن في م الفضـــــــــاة والمدعون العامون، أن يفصـــــــــحوا عن موجودات م 
المالية التي يفدمون ا لمراجا الحســـــــــالات العام قبل تولي مناصـــــــــب م، و عد ذلت كل  والتزامات م في لقرارات الغمة

من الدســـــــتور، ويتمرر االشـــــــتراي نفســـــــه في قانون   286و 285أر ا ســـــــنوات وعند مغادرة مناصـــــــب م )المادتان 
ــفاي األهلية( لعام  ــية )لقرارات الغمة المالية وإســـــ ــياســـــ الفانون ) 1998شـــــــاغلي المناصـــــــ  الووائ  العامة والســـــ

( ومشروع قانون تنظيم سلو  المووفين العموميين(. ويج  االحتفاظ لاقرارات الغمة المالية لمدة خمس 550 رقم
من مشــــــروع قانون تنظيم ســــــلو  المووفين العموميين(   14ســــــنوات على األقل، وال تتاح لالطالع العام )المادة 

ــمية. وتنص  وال ــكوة رســـــــــــ ــروع الفانون على  9للى  7المواد من يجود التحفق من ا لال عند تلفي شـــــــــــ من مشـــــــــــ
ــللة عن موجودات م في  الجزا ات المفرواـــــــــــة على المووفين العموميين الغين يفدمون معلومات مزيفة أو مضـــــــــ

 لقرارات الغمة المالية، أو الغين ال يفدمون هغا القرارات مطلفا. 

 - التي ال يوجد نص يضـــــا حدا أدنى لقيمت ا   - المحظورة  ويج  على المووفين العموميين الفصـــــاح عن ال دايا 
من  22و  20وعن مصـــــــــــادر هغا ال دايا للى المؤســـــــــــســـــــــــة التي يعملون ب ا وهي ة اليرادات في غانا )المادتان 

                                                                                                   مشــــــروع قانون تنظيم ســــــلو  المووفين العموميين(. وال ي لزم المووفون العموميون، لمن في م الفضــــــاة والمدعون  
فصاح عما ل م من أنشطة خارجية أو عمل وويفي، وإن كان محظورا علي م ممارسة هغا األنشطة العامون، لال

من المرادئ  3-4و 2-4و 3-4-3أو هغا العمل في الحاالت التي ينشـــــــأ في ا تضـــــــارص في المصـــــــالف )المواد 
 التوجي ية لشأن تضارص المصالف(.

 عامون، وقد تلفوا التدري  على كلتا المدونتين.  وللفضاة مدونة قواعد سلو  خاصة ب م، وكغلت المدعون ال

ــكاوة العامة وتفتي  المحاكم  ــاد. وتتلفى وحدة الشــــــــ ــائية خطة عمل لمكافحة الفســــــــ ــلطة الفضــــــــ وتوجد لدة الســــــــ
                                                                                                 البالغات عن الفسـاد والشـكاوة ذات الصـلة. وتسـتعرت لجنة من الفضـاة الحاالت ال طيرة التي ي زعم في ا وجود 

 من الدستور(.  146صيات للى رئيس الفضاة أو للى الرئيس )المادة فساد قضائي وتفدم تو 

وتفدم دائرة التدري  الفضـائي التدري  التوجي ي للفضـاة المعينين حديثا، لما يشـمل مدونة قواعد السـلو  وم طل 
دليـل لتـدريـ  الفضـــــــــــــــاة في  2018الفصـــــــــــــــاح عن الموجودات في لقرارات الـغمـة المـاليـة. وصـــــــــــــــدر في عـام 

 خالقيات. األ مجال

ويلتزم المدعون العامون لمدونة ســــلو  مت صــــصــــة ومجموعة من لجرا ات التشــــغيل الموحدة التي تنظم لســــناد 
( لاالاــطالع 1976لعام  4الفضــايا. والشــرطة م ولة لمفتضــى أمر تنفيغي )صــت تعيين المدعين العامين رقم 

د غير الرااـــــــين عن قضـــــــية تتوالها الشـــــــرطة أن لالمالحفات الفضـــــــائية لالنيالة عن النائ  العام، ويجود لبفرا
يفدموا للي ا طعنا اـــــد قرارات االدعا  المت غة. ويجود لبفراد أيضـــــا أن يفدموا التماســـــا للى مكت  النائ  العام 

ــتور )المادة  ((. وفي تلت الحاالت، يجود لمكت  3) 88للنظر في الفرارات التي تت غها الشــــــــرطة لموج  الدســــــ
يراجا جدول الدعاوة ويســدي المشــورة للشــرطة. ويمكن أيضــا تفديم الطعون في قرارات االدعا  النائ  العام أن 

 ( من الدستور(. 3) 88للى النائ  العام مراشرة )المادة 

 وتنفغ غانا نظاما لتترا سير الفضايا ب دى تحسين الوتيرة التي تتحر  ب ا الفضايا داخل نظام العدالة.
  

  (9العمومية وإدارة األموال العمومية )المادة المشتريات   
كـيان. والمشــــــــــــــترـيات العمومـية ينظم ـا ـقانون  1 000ـلدة غـاـنا نظـام مشــــــــــــــترـيات المركزي يـتأل  من أكثر من 

                           ، والغي أ نشـــــــــــ ت لموجره هي ة 919(، لصـــــــــــيغته المعدلة لالفانون رقم 663المشـــــــــــتريات العمومية )الفانون رقم 
ير الســلطة وتنفغ نظاما لمعلومات المشــتريات، وتتع د ســجال للج ات المشــترية وســجال المشــتريات العمومية. وتد

 (.3لبسعار، وتحفق في شأن الج ات التي تفدم معلومات كاذلة أو تعرت تفديم لكراميات وتشطب ا )المادة 
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ختيار من بين عدة ويجود للج ات المشـترية أن تجري االشـترا  من خالل مناقصـة تنافسـية أو من مصـدر واحد أو لاال 
ــادر محددة لحســــ  مجموعة من المعايير )المادة  ــية،  A   (1  34مصــ ((. وفي حال عدم اســــت دام المناقصــــات التنافســ

((. ويجود  1)   40( و 1)   38( و 3)   35                                                                       ي شـتري تبرير ذلت والحصـول على مواففة مسـرفة من مجلس لدارة ال ي ة )المواد 
دوالر؛ أما العطا ات التي    100 000ســــــ ا على العطا ات لحد أقصــــــى قدرا  للج ات المشــــــترية أن توافق من تلفا  نف 

تزيد قيمت ا عن ذلت فيج  أن توافق علي ا لجنة من الج ة المشــــــترية للى جان  لجنة اســــــتعرات العطا ات لما على 
 من الجدولين الثاني والثالث الملحفين لالفانون(.    20المستوة المركزي أو القليمي )المادة 

ويجـ  أن تتضــــــــــــــمن الـدعوة للى تفـديم العطـا ات معلومـات مفصــــــــــــــلـة، لمـا في ذلـت معلومـات عن فرص طـل  
(. ويج  نشـــــــــر 50للى  47والمواد من  45التواـــــــــيف، وإجرا ات التفييم، ووجود الحق في لعادة النظر )المادة 

 الدعوة للى تفديم العطا ات في صحيفتين على األقل وعلى موقا ال ي ة الشركي.

ــتريات ولجنة للمناقصـــــــات، وأن يكون لدي ا في مرحلة التفييم ويج ــترية وحدة مشـــــ   أن تمون لدة الج ات المشـــــ
                            (. وت نشــــــــــــــر العالـنات عن قرارات 20و 19فريق لتفييم العطـا ات أو لجـنة الســــــــــــــتعرات العطـا ات )المـادـتان 

ــترا  العالية القي  ــا  الن ائية على موقا ال ي ة الشـــــركي في عمليات االشـــ ــال لشـــــعار كتابي للى الرســـ مة، ما لرســـ
(، بيد أن هغا الشــــعارات ال تتضــــمن أي معلومات عن لمكانية الطعن 65مفدمي العطا ات غير الفائزة )المادة 

ــا  أو لجرا ات الطعون. ويج  على مفدمي العطا ات غير الفائزة أن يوج وا الطعون للى رئيس  في قرار الرســـ
ــون  ــترية في غضـــــــــ يوما من ذلت، ما لمكانية الطعن  21على أن يتلفوا قرارا مكتو ا لعد يوما،  20الج ة المشـــــــــ

(، ولمن ال يجود لمفـدمي 82(. ويكون للطعون أثر ليفـافي )المـادة 80و 79الحفـا أمـام مجلس ال ي ـة )المـادتـان 
(. 78العطا ات غير الفائزة أن يطعنوا في الفرار لاالســـــــتناد فحســـــــ  للى طريفة االشـــــــترا  المســـــــت دمة )المادة 

 ألطلت غانا عددا من العفود من خالل هغا الجرا .  وقد

 دوريا.   ( فان ا ال تنص على آلية لتناوص المووفين 85وفي حين توجد مدونة قواعد سلو  لمووفي المشتريات )المادة 

وفي وقـت الزيـارة الفطريـة، كـانـت غـانـا قـد بـدأت في تجريـ  نظـام لالشــــــــــــــترا  اللمتروني على أن تتوســــــــــــــا في 
 است دامه الحفا وصوال للى التنفيغ المامل.

وقد واــعت غانا لجرا ات مفصــلة العتماد الميزانية الوطنية ومتطلرات لشــأن تفديم التفارير في الوقت المناســ  
                                . وي عمم على جميا أصــــــــــــــحـاص المصــــــــــــــلحـة 2016عن اليرادات والنففـات وففـا لفـانون لدارة المـالـية العـامـة لعـام 

                                                                                   ســنوي للميزانية يبين لالتفصــيل المشــاركات المطلو ة لعداد الميزانية، وت لتمس المســاهمات المعنيين جدول دمني 
 (. 1801، الصت التشريعي رقم 2004أيضا من المجتما المدني )الئحة الدارة المالية لعام 

البـياـنات المـالـية ( وتفـديم 72االلتزام بتفـديم تفـارير مـالـية ســــــــــــــنوـية للى البرلمـان )المـادة  921ويفرت الفـانون رقم 
(. ويجري مراجا الحســـــــالات العام 80و  79الفصـــــــلية والســـــــنوية للى المراق  المالي والمحاســـــــ  العام )المادتان 

عمليات ســنوية لمراجعة الحســالات ويفدم تفارير عن ا للى البرلمان، ويتمتا البرلمان لصــالحية لصــدار توصــيات 
جميا المؤســـــــــــســـــــــــات الحكومية لأن تمون لدي ا لجان   921رقم علنية على أســـــــــــار هغا التفارير. ويلزم الفانون 
 (.88للى  86ومن  13و 7لمراجعة الحسالات ونظم لدارة الم اطر )المواد 

وقد اعتمدت غانا نظاما للمترونيا متمامال لإلدارة المالية للمحافظة على سالمة دفاتر المحاسرة والسجالت والبيانات  
ــلة لالنففات وا  ــنوات  المالية ذات الصــــــــــ                                                                     ليرادات العمومية، والتي ي شــــــــــــتري االحتفاظ ب ا لمدة ال تفل عن خمس ســــــــــ

 المستندات.   ((، ولمنا تزوير تلت 749)الفانون رقم    2008( من قانون مكافحة غسل األموال لعام 3)   24 )المادة 
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  (13و 10لبالغ النار؛ مشاركة المجتما )المادتان   
من قانون الحكم  47يطلره من معلومات تتعلق لالمفاطعات المحلية )المادة يتاح ألي شــــ ص االطالع على ما 

(. و الاــــافة للى ذلت، اعتمدت غانا مشــــروع قانون شــــامل لشــــأن الحق في الحصــــول على  2016المحلي لعام 
ــول على المعلومات لعام   2019المعلومات في تمود/يوليه  ((.  989)الفانون رقم  2019)قانون الحق في الحصـ

                                                          وى ت نشأ أيضا مفواية معنية لالحق في الحصول على المعلومات.وس

ــان والعدالة الدارية والمكت  المعني لالجريمة   ــية حفوع النســـــ ــات العامة، ومن ا مفواـــــ ــســـــ ويج  على لعض المؤســـــ
قانون  من الدســتور(. وينص   35                                                                               االقتصــادية والجريمة المنظمة، لصــدار تفارير ســنوية ي نظر في ا وت ناق  علنا )المادة 

( على للزام المؤســــســــات العامة بتجميا المعلومات  989)الفانون رقم    2019الحق في الحصــــول على المعلومات لعام 
(. ويج  على أي مؤســســة  18الرســمية ونشــرها، ويكفل لعامة النار الفرصــة لطل  الحصــول على المعلومات )المادة 

ــتند لليه )المادة ترفض طلرا من هغا الفبيل أن تغكر ســــب  الرفض وتبين األ  ((. ويج   4)   22ســــار الفانوني الغي تســ
ــنوات، على أن ت حف  لعدها في المحفووات الوطنية  ــات العامة أن تحتف  لالســـــــجالت لمدة خمس ســـــ ــســـــ                                                                                              على المؤســـــ

 ((. 535)الفانون رقم    1997من قانون لدارة السجالت العامة والمحفووات لعام   9( و 1)   1)المادتان 

حماية خصـــوصـــية األفراد و يانات م الشـــ صـــية مكلفة بنشـــر الوعي بين النار وثقيف م  والمفواـــية المســـؤولة عن
لشـــــــــــــــأن حف م في الحصــــــــــــــول على المعلومـات، لمـا في ذلـت من خالل التعـاون ما منظمـات المجتما المـدني 

 ((. 843)الفانون  2012من قانون حماية البيانات لعام  47 )المادة

لالتشـــــاور ما المجتما المدني لزيادة الشـــــفافية  2012ة المفتوحة في عام وقد اعتمدت غانا خطة شـــــراكة الحكوم
( ب دى 2023-2018في مجال لدارة المالية العامة. وأطلفت غانا االستراتيجية الوطنية لصالح الفطاع العام )

صـــول على تحســـين أدا  الفطاع العام. ومن األهداى المتوخاة في االســـتراتيجية لنشـــا  مراكز جامعة لتيســـير الح
ال دمات الجيدة في الوقت المناســــ . وترترل لدارة المســــجل العام لالمجالس المحلية على مســــتوة المدن المبرة 

 والبلديات عبر منصة تسجيل للمترونية لتفديم خدمة جامعة عند تسجيل تراخيص تشغيل األعمال التجارية.

ــية ال دمات  ــان والعدالة الدارية ومفواــــ ــية حفوع النســــ ــؤولون عن  ومفواــــ العامة ومكت  رئيس ال دمة المدنية مســــ
ـامان وجود مواثيق لـشأن خدمة العمال  في المؤـسـسات العامة. وتحدد هغا المواثيق ال دمات المتاحة واألطر الزمنية  
االســترشــادية والجرا ات ذات الصــلة. ولدة لعض المؤســســات وحدة ل دمة العمال . وتعك  دائرة ال دمة العامة في  

 اليا على رقمنة عمليات ا من أجل ديادة المفا ة في تفديم ال دمات العامة وإمكانية الحصول للى المعلومات. غانا ح 

ــان والعدالة الدارية لأكثر من  ــية حفوع النسـ ــطلا مفواـ ــنويا، تنفيغا   1  000وتضـ ــطة التوعية سـ ــاي من أنشـ نشـ
ســــــــتعين المكات  المحلية التالعة للمفواــــــــية لواليت ا المتمثلة في تثقيف عامة النار لشــــــــأن مكافحة الفســــــــاد. وت 

لالمحطات الذاعية المحلية فيما تبغله من ج ود التوعية. ويتضـــــــــمن مفرر الدراســـــــــات االجتماعية في المدارر 
العدادية دروســــا عن مكافحة الفســــاد، وأتاحت مفواــــية حفوع النســــان والعدالة الدارية لدائرة التعليم في غانا  

 فوع النسان يشمل مواد عن الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.دليال تدريبيا عن ح

وتتع د مرادرة غانا للنزاهة، وهي فرع منظمة الشـــــــــــــفافية الدولية في غانا، برنامجا للدعوة للى المناصـــــــــــــرة وتفديم  
فاذ المســــــــاعدة الفانونية يتلفى الشــــــــكاوة المتعلفة لالفطاعين العام وال اص على الســــــــوا  ويوج  ا للى مووفي لن 

 الفانون عند االقتضا .
  

  (12الفطاع ال اص )المادة   
ــركات لعام  ــركات لعام 179)الفانون رقم  1963ينص قانون الشــ ــيغته المعدلة لفانون الشــ )الفانون    2016(، لصــ

(، على للزام لدارة المســجل العام بتع د ســجل مركزي  992)الفانون رقم  2019( وقانون الشــركات لعام 920رقم 
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منتفعين لعامة النار ووكاالت لنفاذ الفانون  وإتاحة المعلومات األساسية عن الشركات والمعلومات عن المالمين ال
 ((. A) 331وغيرها من السلطات الم تصة )المادة 

ويتمون ائتالى مكافحة الفســـــــــاد في غانا من فريق تعاوني يضـــــــــم ممثلين عن الدولة والفطاع ال اص والمجتما  
الفسـاد. والفطاع ال اص ممثل في اللجنة المدني ووسـائل العالم، ويركز على تعزيز الحوكمة الرشـيدة ومكافحة  

 الرفيعة المستوة المعنية بتنفيغ خطة العمل الوطنية لمكافحة الفساد، وفي اللجنة المعنية برصد وتفييم ال طة.

وتمفل هي ة اليرادات في غانا حافزا لتشــــــــــجيا الميانات ال اصــــــــــة على البالغ عن الفســــــــــاد من خالل م طل 
، فاذا أســــــــــــــفر البالغ عن اســــــــــــــترداد موجودات/أموال، 2017علن عنه في آذار/مارر                          مكافآت المبلغين، الغي أ  

 يحصل الميان أو الش ص المبلغ على نسرة م وية من هغا الموجودات/األموال.

وقد اعتمدت عدة كيانات خاصـة معايير ومدونات لفواعد السـلو  من أجل حماية النزاهة. ويج  على مديري الشـركات  
من الفانون    210 للى   205الف، ويتحملون المســــؤولية المدنية عن الخالل لالواج  )المواد من  تجن  تضــــارص المصــــ 

(. وال يجود للمووفين العموميين الســــــــــــالفين أن يســــــــــــاعدوا أو يمثلوا أي شــــــــــــ ص في معاملة تجارية تتعلق  179رقم  
ــب م )الماد  ــنتين من مغادرة مناصـ ــالفة أو لالدولة لمدة ال تفل عن سـ ــب م السـ ــأن   6- 3ة لمناصـ من المرادئ التوجي ية لشـ

تضـــــارص المصـــــالف(. ويجود للمؤســـــســـــات أن تطبق  فترات انفطاع  أطول. وال يجود للرئيس عند مغادرة منصـــــره أن 
 ( من الدستور(.  2)   68يشغل أي منص  نظير ر ف أو أجر دون الحصول على لذن من البرلمان )المادة 

جل العام تفارير مالية مراجعة تحدد هوية جميا المالمين المنتفعين  ويج  على الشـــركات أن تفدم للى لدارة المســـ 
من قانون الشــركات(. ويتحمل المديرون المســؤولية لصــفت م الشــ صــية، لما ينطوي  128و  127و  122)المواد 

(. وينص قانون الشـــراكات ال اصـــة )شـــركات األشـــ اص( 130على عفو ة محتملة لالســـجن أو الغرامة )المادة 
( على للزام هغا الشــراكات لمســت حســالات ســليمة ويفرت جزا ات على 152)الفانون رقم   1962لعام المشــ رة  

(. وهـنا  جزا ات مفرواــــــــــــــة على تـفديم بـياـنات كـاذـلة في 20و 19و 16و 3الم ـالـفات ذات الصـــــــــــــــلة )المواد 
من قانون  321ة القرارات الضـــــــــريبية أو التفارير أو الشـــــــــ ادات أو الحســـــــــالات أو أي مســـــــــتندات أخرة )الماد

 ((.  29)الفانون رقم  1960من قانون الجرائم الجنائية لعام  140الشركات؛ المادة 

ــجل للتفتي   ــا هغا الســــــ ــائ ا، على أن ي ضــــــ ــجل لأعضــــــ ــركات على للزام الميانات بتع د ســــــ وينص قانون الشــــــ
 (. 33و 32)المادتان 

ـلالفـانون  2016يغـته المعـدـلة في عـام (، لـصـــــــــــــ 896)الفـانون رقم  2015وال ينص قـانون اــــــــــــــريـرة اـلدخـل لعـام 
، على حظر اقتطاع النففات التي تمثل رشـاوة من الوعا  الضـريبي. بيد أن هغا النففات ليسـت مدرجة 924 رقم

 الملحق لالفانون( ومن ثم ال يمكن اقتطاع ا. 6امن الفائمة الحصرية لالنففات المسموح لاقتطاع ا )الجدول 
  

  (14)المادة  تدابير منا غسل األموال  
(، لصــيغته المعدلة 749)الفانون رقم  2008يرد تنظيم منا غســل األموال في قانون مكافحة غســل األموال لعام 

(؛ والســياسـة 1987)الصــت التشــريعي   2011؛ والئحة مكافحة غســل األموال لعام 2014لعام  874لالفانون رقم 
(؛ والمرادئ التوجي ية 2022-2019رهاص واالنتشــــار )الوطنية لشــــأن مكافحة غســــل األموال ومكافحة تمويل ال

ــار  ــل األموال/مكافحة تمويل الرهاص وانتشــ ــأن مكافحة غســ ــرفية لشــ ــات المالية غير المصــ ــســ ــارى والمؤســ للمصــ
الصادرة من مصرى غانا ومركز االست رارات المالية، للى   2018أسلحة الدمار الشامل، لصيغت ا المنفحة عام 

ألغرات مكافحة غســــل األموال/مكافحة تمويل الرهاص  2018 ات الدارية اللزامية لعام جان  الجزا ات/العفو 
 وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
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ــطة  ــت رارات المالية ب دى منا ومكافحة تحويل عائدات األنشـ ــل األموال مركز االسـ ــأ قانون مكافحة غسـ وقد أنشـ
 (. والمركز عضو في مجموعة ليغمونت لوحدات االست رارات المالية. 5غير المشروعة )المادة 

ــســــ  ــراى على المؤســ ــؤولة عن الشــ ــة المســ ــلطات الم تصــ ــعة ومصــــرى غانا والمركز كالهما من الســ ات ال ااــ
من الفانون(، والتي تشـمل المصـارى والمؤسـسـات المالية غير المصـرفية واألعمال التجارية  22للمسـا لة )المادة 

 (. 21غير المالية واألش اص الغين يفدمون خدمات تحويل األموال أو القيمة )المادة 

واج ، لما في ذلت تحديد هوية ويج  على المؤسـسـات ال ااـعة للمسـا لة أن تلتزم لمتطلرات توخي الحرص ال
الز ائن والمالمين المنتفعين، وفرت تدابير رصد معزدة فيما ي ص الز ائن ذوي الم اطر المبيرة مثل األش اص 

(. ويج  على 24و 23المعراــــــين ســــــياســــــيا، وحف  الســــــجالت، والبالغ عن المعامالت المشــــــبوهة )المادتان 
سـاعة، لما يشـمل أي  24كز عن المعامالت المشـبوهة في غضـون المؤسـسـات ال ااـعة للمسـا لة أن تبلغ المر 

ــاي غير  ــروع أو مرترطة بنشـــــ ــاي غير مشـــــ ــة على علم لأن ا عائدات نشـــــ ــســـــ تحويالت أو معامالت تمون المؤســـــ
 (. 30مشروع، أو تشتره في ذلت )المادة 

نسان والعدالة، والمكت   وهنا  تعاون واسا النطاع من أجل منا غسل األموال بين مصرى غانا، ومفواية حفوع ال 
ــادية والجريمة المنظمة، ومركز االســـــــت رارات المالية، وجماعات المجتما المدني. وفي وقت   المعني لالجريمة االقتصـــــ
الزيارة الفطرية، كانت لدارة المسـجل العام تعك  على تنفيغ سـجل للمتروني مركزي للمالمين المنتفعين من خالل لتاحة 

دقيفة   15موقع ا الشــــــركي. كما أنتجت الدارة وج ات معنية رئيســــــية أخرة فيلما وثائقيا مدته  اســــــتمارة نموذجية على 
 .  2019                                                                                          عن فوائد الشفافية لشأن الملمية االنتفاعية، أ ذيا في جميا المحطات التلفزيونية المبرة في عام 

ل ذلــت لــالعمالت األخرة، أن دوالر أو أكثر، أو مــا يعــاد  10 000ويجــ  على األفراد الــغين يحملون عبر الحــدود 
يفصـحوا عما يحملونه من نفد و/أو صـكو  قابلة للتداول، ما تحديد المبلغ ومصـدرا والغرت من حمله، للى مصـرى 

( من قانون صــــــــــــرى  1)   18من قانون مكافحة غســــــــــــل األموال؛ المادة   33غانا أو للى وكيل مأذون له بغلت )المادة 
(. وينص  BG/GOV/SEC/2019/05  (؛ ـمغكرة مصـــــــــــــرى ـغاـنا رقم 723ون رقم )الـفان  2006العمالت األجنبـية لـعام 

 ((. k)   39قانون مكافحة غسل األموال على فرت جزا ات على عدم االمتثال )المادة 

ويج  على مفدمي ال دمات المصــــــــرفية عبر الوســــــــائل اللمترونية وال وات  المحمولة التفدم لطل  للحصــــــــول 
ــة ـبغلـت من مصــــــــــــــرى   2019من قـانون نظم وخـدمـات الـدفا لعـام  22و 21و 8و 7غـاـنا )المواد على رخصــــــــــــ

((. ويج  على مفدمي هغا ال دمات أن يطرفوا اوالل محاسبية، وأن يلتزموا بتوخي الحرص 987)الفانون رقم 
 (.52و 35و 34الواج  لشأن الز ائن، وأن يحتفظوا لالسجالت لمدة ال تفل عن ست سنوات )المواد 

مؤسـسـات المالية التي تنفغ التحويالت المصـرفية أن تحصـل على معلومات عن منشـ ي التحويالت ويج  على ال
ــالات، ويج  علي ا التحفق من  ــما  وأرقام الحسـ ــتفيدين من ا وأن تحتف  بتلت المعلومات، لما في ذلت األسـ والمسـ

. ويج  على المؤســـســـات من المرادئ التوجي ية لمصـــرى غانا( 35-1هوية كل من المنشـــا والمســـتفيد )المادة 
المـالـية الوســــــــــــــيطـة أن تـتأكـد من االحتفـاظ ب ـغا المعلومـات وأن تمتنا عن تنفـيغ التحوـيل في حـال عـدم وجودهـا. 
ويج  على المؤســـــســـــات المالية المســـــتفيدة أن تنفغ لجرا ات مســـــتندة للى الم اطر لتفييم المعامالت التي تمون  

 المعلومات ال اصة ب ا غير مكتملة. 

عضــــــــــــــو في فريق العمـل الحكومي اـلدولي لمكـافحـة غســــــــــــــل األموال في غرص أفريقـيا. وعـف  لجرا  تفييم  وغـاـنا 
ــادرة عام  ــتناد للى من جية فرقة العمل المعنية لالجرا ات المالية الصـــــــــــ ــعت غانا  2013مترادل لاالســـــــــــ ، واـــــــــــ

ــار من أجل معالجة أوجه ــل األموال وتمويل الرهاص واالنتشــــــ ــتراتيجيت ا لمكافحة غســــــ ــور في لطارها   اســــــ الفصــــــ
 التشريعي. ويجري اآلن العمل على تنفيغ االستراتيجية.
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 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -2-2 

ارتفاع مسـتوة التنسـيق بين مؤسـسـات مكافحة الفسـاد المعنية لمنا الفسـاد، لما في ذلت تمكين المبلغين   • 
ــات المحددين لغلت الغرت والرالغ    عن الم الفات من تفديم بالغات م للى أي من األفراد أو ــســــــ المؤســــــ

من  1فردا ومؤســـــســـــة، والغين يوافون المبلغ لعد ذلت لمعلومات عن حالة الشـــــكوة )الففرة  18عددهم 
 (.8من المادة  4، والففرة 6المادة 

اللزام لــايــداع المعلومــات عن المــالمين المنتفعين للشــــــــــــــركــات في ســــــــــــــجــل مركزي يتــاح لعــامــة النــار  • 
)ص(  2، والففرة 12)ج( من المادة  2لنفاذ الفانون وغيرها من الســــــلطات الم تصــــــة )الففرة  ولوكاالت
 (.52من المادة 

ــت رارات  •   ــان والعدالة الدارية ومركز االســ ــية حفوع النســ ــتوة التعاون بين مصــــرى غانا ومفواــ ارتفاع مســ
 (. 14 )ص( من المادة  1المالية وجماعات المجتما المدني من أجل منا غسل األموال )الففرة 

  
 التحديات التي تواجه التنفيذ -2-3 

 توصى غانا لما يلي:

من  1أن تضـــــمن توقيا مغكرة تفاهم لنشـــــا  آلية لتنســـــيق التحقيفات المتعلفة لمكافحة الفســـــاد )الففرة  • 
 (.6المادة 

ــيما  •  ــاد، وال سـ ــتفاللية هي ات ا المعنية لمكافحة الفسـ ــان والعدالة أن تحاف  على اسـ ــية حفوع النسـ مفواـ
الدارية، وأن تشــــــــجا على تعزيز تلت االســــــــتفاللية، وأن تضــــــــمن أن تمون لدي ا الموارد المافية لتنفيغ  

 (.6من المادة  2واليات ا لفعالية )الففرة 

لق أن تســعى للى تعزيز الشــفافية في اســتفدام المووفين وتعيين م في ال دمة العامة، وال ســيما فيما يتع • 
 (.7من المادة  1لكرار المووفين العموميين )من الف تين أل  و ا ( )الففرة 

أن تضـــمن تنفيغ التدابير المنصـــوص علي ا في خطة العمل الوطنية لمكافحة الفســـاد تنفيغا مســـتمرا وكامال،   •  
لجرا ات  (، وواــــــــــا  7من المادة   1لما في ذلت عن طريق لنشــــــــــا  مركز تنمية األخالقيات وتنفيغا )الففرة 

)ص( من المادة  1 مالئمة الختيار شـاغلي المناصـ  المعراـة للفسـاد بوجه خاص وتدريب م وتناو  م )الففرة 
 (. 8من المادة   6(، وتنفيغ مدونة قواعد سلو  المووفين العموميين وإنفاذها على نحو تام )الففرة 7

ــة أن تزيد الشـــفافية في عملية الترشـــف للمناصـــ  العامة، لما في ذل •  ت عن طريق اشـــتراي توفير الفرصـ
لخضـاع المرشـحين للتدقيق والتحفق من سـيرهم السـالفة قبل العالن عن م لصـفت م مرشـحين محتملين 

 (.7من المادة  2)الففرة 

أن تنظر في واــــــا قيود على مفدار التمويل الغي يجود لحزص ســــــياســــــي و/أو مرشــــــف أن يتلفاا في  • 
 (.7من المادة  3سياع حملة انت ابية )الففرة 

أن تفرت جزا ات على المرشـــحين لذا لم يفدموا للى مفواـــية االنت الات كشـــ  حســـاص لما تلفوا من  • 
 (.7من المادة  3تمويل )الففرة 

أن تســـــــعى للى تعزيز نظام لقرارات الغمة المالية لضـــــــمان أن يتمكن المكت  الغي يتلفى القرارات من  • 
 5ية التحفق من صــحة القرارات دون اشــتراي تفديم شــكوة رســمية )الففرة لدارت ا لفعالية، وكفالة لمكان 

 (.8من المادة 
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ــد  •  ــتريات الالمركزي من خالل ديادة المكات  المعنية لالرصــ أن تنظر في تعزيز الرقالة على نظام المشــ
 (.9واالمتثال لحيث يزيد عددها على ثالثة مكات  )المادة 

ات غير الفـائزة لمعلومـات عن كيةـية الطعن في قرارات االشــــــــــــــترا  أن تضــــــــــــــمن تزوـيد مفـدمي العطـا  • 
 (.9السلبية أو في حاالت م الفة قواعد االشترا  )المادة 

 (.9أن تواصل تنفيغ نظام المشتريات اللمتروني تنفيغا كامال والتوسا فيه )المادة  • 

( تنفيغا كامال وأن توفر 989ن )الفانو   2019أن تنفغ قانون الحق في الحصــــــــول على المعلومات لعام  • 
ــفوى الجم ور  ــتوة المفاطعات من أجل لذكا  الوعي في صــ ــعيد الوطني وعلى مســ التدري  على الصــ
ــية لتفعيل   ــا  مفواـــ ــمان االمتثال للفانون، وإنشـــ ــتتيف المعلومات للنار لضـــ ــات التي ســـ ــســـ و ين المؤســـ

ــافة للى ذلت، االنتظام ف10الفانون )المادة  ــنوية (؛ وأن تضـــمن، لالاـ ــية السـ ي نشـــر التفارير المؤســـسـ
 )ج((. 10عن تنفيغ خطة العمل الوطنية لمكافحة الفساد )المادة 

 2009أن تنظر في اســـــــــتعرات وتحديث مدونة قواعد ســـــــــلو  الفضـــــــــاة والمووفين الفضـــــــــائيين لعام  • 
 (.11من المادة  1 )الففرة

المصـــــــالف لتشـــــــمل الميانات التجارية أن تســـــــتعرت اللوائف وتنظر في توســـــــيا نطاع أحكام تضـــــــارص   • 
 (.12)أ( من المادة  2والم ن األخرة ذات الصلة )الففرة 

، 12 )ج( من المادة  2أن تواصل العمل على استممال سجل المالمين المنتفعين وامان تنفيغا )الففرة   • 
 (.52)ص( من المادة  2والففرة 

 (. 14حة غسل األموال وتنفيغها )المادة أن تمفل االنت ا  من واا السياسة الوطنية لمكاف • 
 

                                                                      االحتياجات من المساعدة التقنية، التي ح ددت من أجل تحسين تنفيذ االتفاقية -2-4 

دعم تنفيغ خطة العمل الوطنية لمكافحة الفســـاد تنفيغا فعاال خالل الســـنوات ال مس المترقية من مدت ا،  • 
الجنســــــــــانية والفســــــــــاد، و ين الفســــــــــاد وحفوع النســــــــــان    لما في ذلت النظر في العالقة بين االعترارات

 (.6و 5)المادتان 

لجرا  الرحوث/جما البيانات وتحليل ا فيما يتعلق لما يلي: تفييم منتصـــــــــــ  المدة ل طة العمل الوطنية  • 
؛ 2001لمكافحة الفســاد؛ المســاعدة في لجرا  دراســة اســتفصــائية عن الفســاد، وهو ما لم يجر منغ عام 

 (.6و 5تفييم أثر خطة العمل الوطنية لمكافحة الفساد عند انت ا  مدت ا )المادتان ودعم 

ــت دفة، لما في  •  لعداد مواد للتثقيف العام وتوعية الجم ور من أجل تلبية احتياجات م تل  الف ات المسـ
ــراص، وتدري  المووفين على الم ارات الالدمة لتفييم خطة العمل الوطنية  لمكافحة ذلت األطفال والشــــــــ

 (. 6و 5الفساد على المديين الفصير والطويل ب دى تفييم أثرها )المادتان 

 (.7بنا  الفدرات من خالل تدري  المووفين المعنيين على م ارات التفاوت )المادة  • 

ــســــــــات و نا  الفدرات من خالل توفير التدري  في مجال لدارة المعلومات العامة للمووفين  •  بنا  المؤســــــ
 (.10ن حديثا في المفواية المعنية لالحق في الحصول على المعلومات )المادة المعيني 

ــايا واســــت دامه  •  ــير الفضــ دعم تعزيز قدرة المؤســــســــات الوطنية المعنية على الوصــــول للى نظام تترا ســ
 (.11وتنفيغا )المادة 
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 الفصل الخامس: استرداد الموجودات -3 

 الستعراضمالحظات على تنفيذ المواد قيد ا -3-1 

  (59و 56و 51الحكم العام؛ التعاون ال اص؛ االتفاقات والترتيرات الثنائية والمتعددة األطراى )المواد   
يفدم مركز االســــــت رارات المالية المعلومات للى وحدات االســــــت رارات المالية األخرة، ســــــوا  من تلفا  نفســــــه أو عند 

نت اآلمنة. ويجود للنائ  العام أن يفدم المســـــاعدة الطوعية للى الطل ، ويتعاون في جميا أجزا  منصـــــة شـــــركة ليغمو 
من قانون المســـاعدة الفانونية المترادلة(. ويتعاون المركز ما   78دولة أجنبية أو كيان أجنبي دون طل  مســـبق )المادة 

عــاون المكتــ   من نظرائــه األجــانــ . ويت  20الج ــات المعنيــة الــدوليــة األخرة، وقــد أبرم مــغكرات تفــاهم ما أكثر من 
ــار  كل من المكت    ــمية ما نظرائه األجان ، كما يشـ ــورة غير رسـ ــادية والجريمة المنظمة لصـ المعني لالجريمة االقتصـ
ودائرة الشــرطة في غانا في التعاون من خالل المنظمة الدولية للشــرطة الجنائية )النتر ول(. وتنســق دائرة الشــرطة في  

غرص أفريقيا. وقد وقعت غانا اتفاقيتي الجماعة االقتصـادية لدول غرص أفريقيا  غانا أيضـا ما لجنة رسسـا  الشـرطة في  
 لشأن تسليم المطلو ين و شأن المساعدة الفانونية المترادلة في المسائل الجنائية. 

  
  (58و 52منا وكش  لحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات االست رارية المالية )المادتان   

من  41يج  على المؤســســات ال ااــعة للمســا لة أن ترصــد االمتثال لجرا ات مكافحة غســل األموال )المادة 
 قانون مكافحة غسل األموال(.

والمؤســــــــســــــــات ال ااــــــــعة للمســــــــا لة ملزمة لأن تتحفق من هوية الز ائن و أن تت غ خطوات معفولة للتحفق من هوية 
من المرادئ التوجي ية لمصـــــرى غانا(.    6- 1مكافحة غســـــل األموال؛ المادة من الئحة    16المالمين المنتفعين )المادة 

وكغلت يج  على المؤســــــســــــات ال ااــــــعة للمســــــا لة أن تجري فحصــــــا دقيفا للز ائن ذوي الم اطر المبيرة، لمن في م 
ف الوارد  األشــ اص المعراــون ســياســيا المحليون واألجان  وأفراد أســرهم واألشــ اص الوثيفي الصــلة ب م )وففا للتعري 

ــل األموال )الفانون رقم  j)   51في المادة  من قانون مكت  المدعي ال اص   79المادة  (؛ 749( من قانون مكافحة غســــ
من الئحة مكافحة غســـــــــــــل األموال(، وأن تطبق لجرا ات وففا لمبدأ  اعرى   8(؛ المادة 959)الفانون رقم    2017لعام 

ــل على مواففة الدارة العليا قبل   توجي ية لمصـــــرى غانا(، وأن من المرادئ ال  2- 2للى    0- 2د ونت  )المواد من  تحصـــ
من الئحة    9و   8( من قانون مكافحة غســــــــــل األموال؛ المادتان 5)   23عالقة تجارية )المادة   الدخول واالســــــــــتمرار في 

من المرادئ التوجي ية لمصـــرى غانا(. وتطبق عفو ات وجزا ات    11- 1و   6- 1و   5- 1مكافحة غســـل األموال؛ المواد 
 من المرادئ التوجي ية لمصرى غانا(.    5و   4لدارية في حالة عدم االمتثال )المادتان 

ــرافية، كما  ــا لة وال ي ات الشـ ــعة للمسـ ــات ال ااـ ــسـ ــادات للمؤسـ ــت رارات المالية مكل  بتوفير الرشـ ومركز االسـ
من قانون  6يتضـف من المرادئ التوجي ية لمصـرى غانا التي واـع ا المركز لالتعاون ما مصـرى غانا )المادة 

ن تضـا وتنفغ، لالتشـاور ما المركز، مكافحة غسـل األموال(. ويج  على المؤسـسـات ال ااـعة للمسـا لة أيضـا أ
قواعد داخلية لشــــــأن الجرا ات المســــــتندة للى مبدأ  اعرى د ونت  ومســــــت الســــــجالت والبالغات عن المعامالت 

 من قانون مكافحة غسل األموال(. 40المشبوهة )المادة 

شـبوهة لمدة خمس سـنوات على ويج  االحتفاظ لالسـجالت المتعلفة لالز ائن والمعامالت والبالغات عن المعامالت الم 
من المرادئ التوجي ية لمصــــــــرى غانا(. وقد تمون   15- 1من قانون مكافحة غســــــــل األموال؛ المادة   24األقل )المادة 

 سنة، ترعا لحساسية المعلومات ذات الصلة.   25المؤسسات المالية ملزمة لاالحتفاظ لالسجالت لمدة تصل للى  

شــا  المصــارى التي ليس ل ا حضــور مادي والمصــارى التي ال تنتســ  ويحظر قانون مكافحة غســل األموال لن 
((. وال يجود للمصـــــارى الدخول أو 17) 23للى مجموعة مالية خااـــــعة للرقالة ) المصـــــارى الوهمية ( )المادة 
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االســـــتمرار في عالقة مصـــــرى مراســـــل ما مصـــــارى وهمية أو ما مصـــــارى لدي ا عالقة مصـــــرى مراســـــل ما 
 من المرادئ التوجي ية لمصرى غانا(.   21-1( من الفانون؛ المادة 19( و)18) 23 مصارى وهمية )المادة

ويج  على شــــاغلي المناصــــ  العامة أن يفصــــحوا عن موجودات م والتزامات م في لقرارات للغمة المالية يفدمون ا 
ا(. وال يوجد للزام أعال 8من المادة  5للى مراجا الحســــــــالات العام )انظر المعلومات المفدمة في مناقشــــــــة الففرة  

لشــأن لقرارات الغمة المالية فيما ي ص أفراد أســر األشــ اص المعراــين ســياســيا أو األشــ اص الوثيفي الصــلة 
 ب م، والمووفون ليسوا ملزمين لالبالغ عن وجود سلطة توقيا أو سلطة أخرة ل م على حساص مالي أجنبي.

  
 المصادرة؛ مجال في الدولي التعاون خالل من الممتلكات ستردادا آليات للممتلكات؛ المباشر االسترداد تدابير  

  (55و 54و 53التعاون الدولي ألغرات المصادرة )المواد 
ــادرة الموجودات في  ــر للممتلمات والنص على كفالة التعاون الدولي ألغرات مصـــــ ــترداد المراشـــــ يرد تنظيم االســـــ

(، وقانون المكت  المعني لالجريمة االقتصــادية 807)الفانون رقم  2010قانون المســاعدة الفانونية المترادلة لعام 
 (، وقانون مكت  المدعي ال اص.804)الفانون رقم  2010والجريمة المنظمة لعام 

وتســمف غانا للدول األطراى األخرة برفا دعوة مدنية أمام محاكم ا لتثبيت حق في ممتلمات اكتســبت لارتماص  
ــأ لعد في الواقا العملي )المادة جريمة أو لتثبيت ملمية تلت ا من قانون   72لممتلمات، بيد أن هغا الحالة لم تنشــــــ

ــادـية والجريمـة المنظمـة؛ المـادة  ( من الئحـة المكـت  المعني ـلالجريمـة  1) 30المكـت  المعني ـلالجريمـة االقتصــــــــــــ
 اص الطبيعيين  (. وال يميز تعريف الشـــــــ صـــــــية الفانونية بين األـشــــــ 2012االقتصـــــــادية والجريمة المنظمة لعام 

((. وتمفل المواد نفســـــــ ا لغانا أن تدفا 792)الفانون رقم  2009من قانون التفســـــــير لعام  3واالعتراريين )المادة 
تعويضــــا عن األاــــرار أو غير ذلت من التعويضــــات لدولة طرى أخرة، وأن تعترى لمطالرة دولة طرى أخرة 

من  54اعترارها مالمة شــــــــرعية ل ا )انظر أيضــــــــا المادة لممتلمات اكتســــــــبت لارتماص فعل مجرم وففا لالتفاقية ل 
 من قانون مكت  المدعي ال اص(. 58قانون المكت  المعني لالجريمة االقتصادية والجريمة المنظمة والمادة 

ويجود للنائ  العام أن يطل  لصـــــــــدار أمر لحجز الموجودات أو مصـــــــــادرت ا مراشـــــــــرة بنا  على طل  أجنبي، 
ــادرة )المادتان  ويجود له أن يســـــــــجل في من قانون المســـــــــاعدة  56و 55المحكمة أمرا أجنبيا لالحجز أو المصـــــــ

 (. 61الفانونية المترادلة(. ويشمل ذلت االتصاالت اللمترونية )المادة 

ويمكن مصـــــــادرة الموجودات بدون لدانة في حالة وفاة الشـــــــ ص المعني أو فرارا، لذا كان قد صـــــــدر أمر لالفا  
من قانون المكت  المعني لالجريمة االقتصــــــــــــادية والجريمة المنظمة(.  50 ص )المادة القرض على ذلت الـشـــــــــــ 

ويجود للمحكمة أن تؤكد أمر تجميد صـــــــــــــادر من المكت  المعني لالجريمة االقتصـــــــــــــادية والجريمة المنظمة لذا 
ــية حفوع ا35اقتنعت لأن الشــــ ص المعني ي ضــــا للتحفيق في جريمة خطيرة )المادة  لنســــان (. وتتمتا مفواــ

والعدالة الدارية لصـــــــالحية بد  لجرا ات المصـــــــادرة دون لدانة فيما ي ص الثروة أو الموجودات التي اكتســـــــب ا 
 من الدستور(. 287مووفون عموميون لصورة غير مشروعة )المادة 

مة ويمكن لمركز االســــــت رارات المالية أن يجمد الحســــــالات فورا لمدة تصــــــل للى ســــــرعة أيام دون أمر من المحك
من قانون مكافحة غســـــــل األموال(. ويتمتا المكت  المعني لالجريمة االقتصـــــــادية والجريمة المنظمة  47)المادة 

يوما، و عد ذلت يج  أن تؤكد المحكمة الجرا   14لصــالحية تجميد الممتلمات وحجزها دون أمر قضــائي لمدة 
ــون م لة دمنية معينة )المادتان  ــادية والجريمة من قانون المكت    33و 24في غضــــــــــ المعني لالجريمة االقتصــــــــــ

المنظمة(. ويتولى المكت  المعني لالجريمة االقتصـــــــــــادية والجريمة المنظمة لدارة الممتلمات المحجودة، في حين 
 تواا األموال المصادرة في حساص مدر لبر اح. 

 مجموعة ليغمونت. ورغم أن ذلت لم يحدث لعد، فبوسا غانا أن تتلفى طلرات لتجميد الحسالات عن طريق 
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ما واليات قضـائية أجنبية لشـأن  مترادال اقانوني  اتعاون وأفادت غانا لعدة حاالت مصـادرة ناجحة، شـمل عدد من ا 
من قــانون  55ممتلمــات موجودة في غــانــا. وترد المتطلرــات المتعلفــة لمحتويــات أوامر المصـــــــــــــــادرة في المــادة 

ــاعـدة الفـانونـية المتـرادلـة ــادـية والجريمـة  56و 51والمـادتين  المســــــــــــ من قـانون المكـت  المعني ـلالجريمـة االقتصــــــــــــ
ــادرة )المادة  المنظمة. وفي حين ــاعدة ألغرات المصـــ ــتري وجود معاهدة لتفديم المســـ من قانون  1أن غانا ال تشـــ

المســــــاعدة الفانونية المترادلة(، فان ا تعتبر االتفاقية أســــــاســــــا قانونيا للتعاون في مجال اســــــترداد الموجودات. وقد 
 معاهدة ثنائية. 160 أبرمت غانا أكثر من

من قـانون المكـت  المعني  54و 47األطراى الـثالـثة الحســـــــــــــــنة النـية )المـادـتان  والحمـاـية الفـانونـية مكفوـلة لحفوع 
من قانون مكت  المدعي ال اص(. ويلزم لخطار األطراى  58لالجريمة االقتصــــــــــادية والجريمة المنظمة؛ المادة 

ــادرة األجنبية، ويجود لبطراى المعنية أن تحصـــل على تعويضـــ  ات عن المعنية في حالة أوامر الحجز أو المصـ
ــجيل تلت األوامر )المادة  ــرار المتعلفة بتســــ ــحية  60األاــــ ــاعدة الفانونية المترادلة(. ويجود للضــــ من قانون المســــ

)ســــوا  كان شــــ صــــا اعتراريا أو طبيليا( أو لممثل شــــ صــــي للضــــحية أو المكت  المعني لالجريمة االقتصــــادية 
لالتعويض لصـــــــــــالف اـــــــــــحية جريمة خطيرة والجريمة المنظمة أن يفدم طلرا للى المحكمة للحصـــــــــــول على أمر 

 (.2012من الئحة المكت  المعني لالجريمة االقتصادية والجريمة المنظمة لعام  30)المادة 

 (.55وت طر غانا الدولة األجنبية المعنية قبل رفا أي تدابير مؤقتة )المادة 
  

  (57لرجاع الموجودات والتصرى في ا )المادة   
ــادرة )المادة يمكن لغانا لرجاع   ــاعدة الفانونية المترادلة؛ المادة  64الممتلمات المصـ من قانون   31من قانون المسـ

المكت  المعني لالجريمة االقتصــــادية والجريمة المنظمة(. ويمكن لمفواــــية حفوع النســــان والعدالة الدارية أن 
ن الدستور(. ويمكن لغانا أن تتفاسم م 287تطل  لرجاع الموجودات المحجودة والمصادرة للى بلد أجنبي )المادة 

ما بلد أجنبي نســــرة من العائدات المســــتردة، لما في ذلت في حالة األموال الم تلســــة، وففا للنســــرة التي تعتبرها  
ــرة في الظروى الفائمة؛ بيد أنه ال يوجد أي نص قانوني يلزم بغلت  غانا، لالتشـــــــــــاور ما الدولة األجنبية، مناســـــــــ

ــا أي نص قانوني يلزم لمراعاة حفوع من   64و 63)المادتان  ــاعدة الفانونية المترادلة(. وال يوجد أيضــ قانون المســ
األطراى الثــالثــة الحســــــــــــــنــة النيــة عنــد لعــادة الموجودات. وفي حين يمكن لغــانــا أن تمفــل لرجــاع الممتلمــات للى 

ن تفتطا النففات المتمبدة  مالمي ا الشـــــرعيين أو تعويض اـــــحايا الجريمة، فان ا لم تفعل ذلت لعد. ويجود لغانا أ
في لرجاع الممتلمات المصــــــــــادرة، وأن تفرر في ســــــــــياع الممارســــــــــة العملية ما لذا كان ينرغي أن تفعل ذلت لعد 

 ( من قانون المساعدة الفانونية المترادلة(.5) 64التشاور ما الدولة األخرة )المادة 
  

 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة -3-2 

ــجل مركزي يتاح لعامة النار ولوكاالت لنفاذ اللزام لا  •   ــركة في ســ يداع المعلومات عن المالمين المنتفعين للشــ
 (. 52 )ص( من المادة   2، والففرة 12)ج( من المادة   2الفانون وغيرها من السلطات الم تصة )الففرة 

  
 التحديات التي تواجه التنفيذ -3-3 

 توصى غانا لما يلي: 

من  1االتســاع بين م تل  اللوائف فيما يتعلق بتعريف األشــ اص المعراــين ســياســيا )الففرة أن تمفل  • 
 (.52المادة 
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، 12 )ج( من المادة  2أن تواصل العمل على استممال سجل المالمين المنتفعين وامان تنفيغا )الففرة   • 
 (.52)ص( من المادة  2والففرة 

ــا    ــا في لنشـــ ــالات المصـــــرفية الوطنية لزيادة تيســـــير نجاح التحقيفات ولعل غانا تود أن تنظر أيضـــ ســـــجل للحســـ
 (.52)ص( من المادة  2)أ( و 2)الففرتان 

ولعل غانا تود أن تنظر في للزام المؤســــــســــــات المالية لاالحتفاظ لالســــــجالت لفترة أطول من خمس ســــــنوات ألن 
لتحقيفات والمحاكمات في المســــــــــتفبل الجرائم ال تســــــــــفل لالتفادم في غانا، وقد تمون هغا الســــــــــجالت مفيدة في ا

 (.52من المادة  3)الففرة 

 توصى غانا لما يلي: 

أن تنفغ لجرا  للتحفق من لقرارات الغمة المالية، وأن تعدل الدســــــــــــتور في هغا الصــــــــــــدد لذا لزم األمر؛  • 
، 8المادة  من 5و الاـــــــــــافة للى ذلت، أن تنشـــــــــــا نظاما للمترونيا لتفديم لقرارات الغمة المالية )الففرة  

 (.52من المادة  5والففرة 

أن تت ـغ تـدابير للزام المووفين العموميين المعنيين الـغين ل م مصــــــــــــــلحـة في حســـــــــــــــاص مـالي أجنبي  • 
ســــــــلطة توقيا أو ســــــــلطة أخرة على ذلت الحســــــــاص لأن يبلغوا الســــــــلطات المعنية عن تلت العالقة  أو
 (.52من المادة  6ات )الففرة يحتفظوا لسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلت الحسال  وأن

أن تنظر في واــــــــــــــا حـد أدنى لقيمـة الممتلمـات التي يعـتد ب ـا لالمتـثال لطلـرات المســــــــــــــاعـدة الـفانونـية   • 
 (.55من المادة  7المترادلة )الففرة 

ــادرة )الففرة  •  ــنة النية عند لعادة الممتلمات المصــــ من  2أن تضــــــمن مراعاة حفوع األطراى الثالثة الحســــ
 (.57المادة 

، لما في ذلت 57من المادة  3أن تضـــــــــــمن لعادة الممتلمات المصـــــــــــادرة للى الدولة الطالرة وففا للففرة  • 
 (.57من المادة  5و 3الحاالت التي يوجد في ا اتفاع أو ترتي  يسمف بترادل الموجودات )الففرتان 
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 (.54بنا  قدرات المدعين العامين وتدريب م على اقتفا  أثر الموجودات وتعفب ا )المادة  • 

توفير بنــا  الفــدرات والتــدريــ  لمكتــ  اســــــــــــــترداد الموجودات وإدارت ــا التــالا للمكتــ  المعني لــالجريمــة   • 
الف وكاالت لنفاذ الفانون المحلية االقتصــادية والجريمة المنظمة، ب دى لدارة الموجودات المحجودة لصــ 

 (.54أو لالنيالة عن ا )المادة 
 


