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*2102389*  

 الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية 
 المعني بمنع الفساد

 2021حزيران/يونيه  18-16فيينا، 
 *المؤقت)أ( من جدول األعمال  2البند 

 الممارسات الجيدة تنفيذ قرارات المؤتمر ذات الصلة: 
    والمبادرات في مجال منع الفساد 

 دور البرلمانات الوطنية وسائر الهيئات التشريعية في تعزيز تنفيذ االتفاقية   
 

 األمانة من إعدادورقة معلومات أساسية   
 

 مقدمة  - أوال  
، أن 1/6األمانة، في قراره  طلب مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفســـــــا   ل   -1

ــات، م  مراعاة  ــمؤا المؤتمر تحيب تترنب تلرار المناقشــــ                                                                                                      تنظ م جداول األعمال المؤقتة للهيئات الفرعية التي أنشــــ
المعنون "تعزيز الممارســـــات الريدة المتعل ة  14/8الواليات المســـــندة  ل  تلي الهيئاتب وطلب المؤتمر، في قراره  

                                                     ية في من  ومكافحة الفســــــــا  ترمي  أأــــــــكاله"، أن يدر    ور بدور البرلمانات الوطنية وســــــــاار الهيئات التشــــــــري 
البرلمانات وســاار الهيئات التشــري ية في تعزيز تنفيت االتفاقية  بند من بنو  جدول أعمال االجتماث ال اني عشــر 

 للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني تمن  الفسا  لمواصلة النظر فيهب

آب/أغســــــــ    24 ل   22لعامل قد أوصــــــــ ، في اجتماعه ال اني المع و  في فيينا من  ان الفريق او  -2
                                                                                           ، ـتمن تـ دع  اـلدول األطراف، قـبل  ـل اجتمـاث من اجتمـاعـاـته،  ل  ت ـديم معلومـات عن ترـار هـا في مرـال 2011

ل أن يررا  لي تاســــــــــــتيدام قاامة الت ييم التاتي المرج ية و ما يشــــــــــــمل، عند                                                                                         تنفيت األحكام قيد النظر، ويفضــــــــــــ 
اإلمكان، ما ح  ته من ترارب ناجحة وما واجهته من تحديات وما تحتا   ليه من مسـاعدة ت نية وما اسـتيلهـته 
من  روس في التنفيتب وطلب الفريق العامل  ل  األمانة أن تعد ورقات معلومات أســاســية تتضــمن تلييهــا لتلي 

ش تضـــــم  براء من البلدان التي قدمت ر و ا  تابية تشـــــمن                                                    المعلومات، وقرر أن ت ع د أثناء اجتماعاته حل ات ن ا
                                    ما سي نظر فيه من مواضي   ات أولويةب

لمت رة            ر ا  عل  ا                                                                                ووف ا لما ور  أعاله، أ عد ؤتا الت رير اســـــــــــتنا ا  ل  المعلومات التي قدمتها الحكومات  -3
 ة الشــــــــــفوية التت يرية المؤر ة والمت ر   2020 انون األول/ يســــــــــمبر  10الشــــــــــفوية الهــــــــــا رة من األمانة بتاري  

__________ 

 * CAC/COSP/WG.4/2021/1ب 
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  ولـــة طرفـــا،  39،  ـــانـــت قـــد ور ت ر و  من 2021آ ار/مـــارس  19ب وحت  2021 ـــانون ال ـــاني/ينـــاير  27
ـــيا، أيرلـندا، ؤي:   يـ الـيا،   االتـحا  الروســـــــــــــي، أ ر يـران، األر ن،  ،وا ور، ألـمانـيا، اإلمارات العر ـية المتـحدة،  ندونيســـــــــــ

المتعد ة ال وميات(، تايلند، تر يا، تشـــــــــــيكيا، الرزاار، جمهورية الو  - ي، بوليفيا ) ولة البرازيل، بنن، البوســـــــــــنة الهرـســــــــــ 
البوليفارية(،  - الديم راطية الشــعبية، رومانيا، الســلفا ور، ســلوفا،يا، ســلوفينيا، أــيلي، الهــين، عمان، فنزويال )جمهورية 

المكســـيي، الممللة العر ية الســـعو ية، موريشـــيوس،  ،و ا، اللويت،  ينيا، التفيا، للســـمبرا، الم،رب، م دونيا الشـــمالية، 
 ب النمسا، النيرر، الواليات المتحدة األمريكية 

                                                                                                وقد أ تيحت النهـــــوا اللاملة للر و  الم دمة، تمواف ة الدول األطراف المعنية، عل  الموق  الشـــــ كي لمكتب  - 4
 الموق  الش كي المواضيعي التا أنشمته األمانةب             وأ  رجت في   ( 1) ، األمم المتحدة المعني تالميدرات والرريمة 

وال،رض من ؤـتا الت رير ؤو توفير موجز للمعلومـات الم ـدمـة من الـدول األطراف في االتفـاقيـة والـدول  -5
 الموقعة عليهاب

  
 تحليل الردود الواردة من الدول األطراف والدول الموقعة  - ثانيا  

 
 الخلفية المواضيعية -ألف 

األ يرة، اجتتب  ور البرلمانات الوطنية وســـــــــاار الهيئات التشـــــــــري ية في تنفيت االتفاقية   في الســـــــــنوات -6
صياغة التشريعات واعتما ؤا واإلأراف عل  المتم ل في اؤتماما متزايدا، م  التر يز عل  ا تهاا البرلمانات 

 السل ات التنفيتية من أجل تعزيز الشفافية والمساءلةب

 الدول األطراف أن تعتمد طاافة واسعة من التدابير التشري ية وغيرؤا من التدابيرب وت تضي االتفاقية من   - 7

من االتفاقية أن تتيت الدول األطراف، وف ا للم ا ئ األســاسـية  65و اإلضــافة  ل   لي، ت تضــي الما ة  -8
نفيت التزاماتها تم تضــــــــ   ل انونها الدا لي، ما يلزم من تدابير، تما فيها التدابير التشــــــــري ية واإل ارية، لضــــــــمان ت 

االتفاقيةب ويروز للدول األطراف أن تعتمد تدابير أ، ر صـــــــــــرامة أو أـــــــــــدة من التدابير المنهـــــــــــوا عليها في 
 االتفاقية من أجل من  الفسا  ومكافحتهب

من االتـفاقـية، يرـب أن تســــــــــــــع  اـلدول األطراف  ل   جراء ت ييم  ورا  5من المـا ة  3و موجـب الف رة   -9
                                لمن  الفســــــــــا  ومكافحتهب ومن ثم ،   فايتها انونية والتدابير اإل ارية  ات الهــــــــــلة، تمية ت رير مد   للهــــــــــكو  ال

ال تشــد  االتفاقية عل  ضــرورة اتيا  تدابير تشــري ية لمن  الفســا  ومكافحته فحســب، بل تشــد  أيضــا عل  أؤمية 
  جراء ت ييم  ورا لتلي التدابيرب

ــيات المنب  ة عن آلية  وتؤ ا البرلمانات الوطنية وـســــــــ  - 10 اار الهيئات التشـــــــــري ية  ورا ؤاما في معالرة التوصـــــــ
                                                                                                          استعراض تنفيت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسا  تمية تحسين األ طر ال انونية ال اامة عل   ثر االستعراضاتب 

تضــ ل  ته البرلمانات ، عن ت ديره "للدور الحاســم التا 8/14وأعرب مؤتمر الدول األطراف، في قراره   -11
وســـــاار الهيئات التشـــــري ية في  عم تنفيت االتفاقية، تما في  لي من  الل ســـــن تشـــــريعات مناســـــ ة تشـــــمن جملة 
أمور، منها تدابير المن ، والترريم وإنفا  ال وانين، والتعاون الدولي، واســــــــــتر ا  الموجو ات، والمســــــــــاعدة الت نية،  

ــاء، ت،رض من  ومكافحة وت ا ل المعلومات بين الدول، و تلي  ــمان المراجعة أو الرقاتة الفعالة، عند االقتضـــ ضـــ
 الفسا  عل  جمي  المستويات"ب

 

__________ 

 بwww.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.htmlانظر  (1) 
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 التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي تتخذها البرلمانات الوطنية وسائر الهيئات التشريعية  - باء  
مؤتمر الــدول األطراف وحســــــــــــــ مــا ور  في العــديــد من الر و  التي تل تهــا األمــانــة، تؤ ا   هأقر           وف ــا  لمــا  -12

البرلمانات وسـاار الهيئات التشـري ية  حد  وئاافها الرايسـية وتضـ ل  بدور رايسـي في تنفيت االتفاقية من  الل 
 سن تشريعات مناس ة لمن  الفسا  ومكافحته عل  جمي  المستوياتب

ــا ،   أجهزةأطراف مبل،ة  ل  اعتما  صـــــــكو  قانونية تهدف  ل  تعزيز   أأـــــــارت  ولقد و  -13 مكافحة الفســـــ
وترريم أفعال الفســا ، وتيســير اســتر ا  الموجو ات، تاعت ار  لي من العناصــر األســاســية في جهو ؤا الرامية  ل  

 تح يق التنفيت اللامل لالتفاقيةب

ــيـا و وليفيـا ) ولـة وأفـا ت عـدة  ول أطراف، من بينهـا ألمـانيـا وإنـدوني  -14 متعـد ة ال وميـات( وتـايلنـد -ســــــــــــ
والهــين و و ا واللويت وم دونيا الشــمالية والواليات المتحدة، تمنها اعتمدت تشــريعات تتماأــ  م  التوصــيات 
ــتعراض التنفيــتب و ــالم ــل، أبل،ــت ألمــانيــا وتــايلنــد ورومــانيــا  الوار ة  الل الــدورتين األول  وال ــانيــة سليــة اســــــــــــ

ا عن اعتما  تدابير تشـــري ية بناء عل  التوصـــيات المنب  ة عن االســـتعراضـــات المرراة في وموريشـــيوس أيضـــ 
  طار صكو  أو تحت رعاية منظمات  ولية أ ر ب

  
 تجريم أفعال الفساد -1 

يترســـــد المبدأ العام لل انون الرنااي "ال جريمة  ال بن " في الفهـــــل ال الب من االتفاقية، التا ين    -15
 ل  ولة طرف، أو تنظر في اعتما ، ما قد يلزم من تدابير تشـري ية وتدابير أ ر  لترريم أأـكال  عل  أن تعتمد

ب وأـــــــد ت أ، ر من اثنتي عشـــــــرة  ولة من الدول األطراف المبل،ة 25 ل    15الســـــــلو  المدرجة في الموا  من 
 فعال الفسا  المدرجة في االتفاقيةبعل  الرهو  التي تبتلها البرلمانات الوطنية وساار الهيئات التشري ية لترريم أ

          ، اســـــت هل  2019نيســـــان/أبريل  10وأفا ت  و ا تمنه تموجب  ســـــتورؤا الرديد، التا   ل حيز النفا  منت  - 16
تنقيح أــــامل للنظام ال انوني تمية تعزيز قدرة اإلطار ال انوني ال اام عل  من  الفســــا  ومكافحته، و تلي تح يق قدر  

ــمل التعديالت المتوقعة    ال ت،ييرات عل  ال انون الرنااي  أ،بر من المواءمة بين  ال وانين المحلية والدوليةب وتشــــــــــ
 وقانون اإلجراءات الرنااية وال وانين المنظمة لعمل السل ة ال ضااية والمدعي العام والمراقب المالي العامب 

 وأأــــــارت تشــــــيكيا  ل  أن قانونها الرنااي تعزز تهــــــورة أ،بر تحيب ين  عل  ترريم أفعال الفســــــا ،  -17
 تما في  لي عل  سبيل الم ال ال الحهر، قبول الرأاو  وعرضها والمتاجرة تالنفو ب

ااي  وأفا ت اللويت تمن مرل  األمة اللويتي أصـــــدر مؤ را تشـــــريعات تعدل أحكاما محد ة من ال انون الرن  - 18
 بهدف ترريم الرأوة في ال  اث الياا ورأو الموئفين العموميين األجانب وت رير مسؤولية الشيهيات االعت اريةب 

 انون المعدل ل، 2020وأأـارت موريشـيوس  ل  أن قانون مكافحة غسـل األموال وتمويل اإلرؤاب لسـنة   -19
مفهوم "األعمال والمهن غير توســــي  ن ا    هاعدة ت،ييرات م يارية، تما في اســــتحد   ، 2002من  الفســــا  لســــنة  

 مسؤولية الشيهيات االعت ارية عن األفعال المررمةبإرساء و المالية"، 

 وأفا ت م دونيا الشمالية تاعتما  تشريعات لترريم الفسا  وجراام غسل األموالب -20

ه التشـــــــري ية وأفا ت عمان تمن مرل  الشـــــــور ، وؤو ال،رفة األول  من مرل  عمان، يمارس ســـــــل ت  -21
                                                                       من قانون مرل  عمانب وقد اعت مد قانون مكافحة غســــــــل األموال )المرســــــــوم المللي   53و 52تموجب الما تين 

 ( تمية تح يق المزيد من االمت ال لالتفاقيةب30/2016رقم 
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وأبل،ت رومانيا عن تدابير تشـــــــــــري ية أقرؤا مرل  النواب لديها تمية تعزيز مكافحة الفســـــــــــا  وغســـــــــــل  -22
األموالب وتشــــمل ؤته التدابير    ال تعديالت عل  قانون من  أعمال الفســــا  وا،تشــــافها والمعاق ة عليها، وقانون 

 من  ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرؤابب

وأفا ت تايلند تاعتما  تدابير تشــــــري ية تهدف  ل  ترريم غســــــل األموال، تمية تنفيت االتفاقية تمزيد من  -23
( وال انون األســاســي لمكافحة 3)رقم  1999ل ؤته التدابير ال انون األســاســي لمكافحة الفســا  لســنة  الفعاليةب وتعد
 ب2018الفسا  لسنة 

  
 تيسير استرداد الموجودات -2 

ــ   -24 ي تضـــي الفهـــل اليام  من االتفاقية أن تعتمد الدول األطراف تدابير محد ة تهدف  ل  من  و شـ
ــا ب عمليات تحويل العاادات اإلجرام ــر للممتللات المتمتية من ارتلاب جريمة متعل ة تالفســــ ــتر ا  الم اأــــ ية واالســــ

ــاء األطر ال انونية الالزمة لتنفيت تلي األحكامب  ــري ية بدور ؤام في  نشـ ــاار الهيئات التشـ ــ ل  البرلمانات وسـ وتضـ
بهدف تيســير جهو    وقدمت عدة  ول أطراف معلومات عن الرهو  التشــري ية وغيرؤا من الرهو  المبتولة مؤ را

 استر ا  الموجو ات، تماأيا م  االتفاقيةب

وأبل،ت  ولة بوليفيا المتعد ة ال وميات عن تعديل قانون مكافحة الفسا  واإلثراء غير المشروث والتح يق  -25
ن  في عام   ا  ، تمية  نشـــاء نظام متلامل للمعلومات المتعل ة تمكافحة الفســـا  واســـتر 2017                             في ال روات، التا ســـ 

 ممتللات الدولةب

ــتر ا  الموجو اتب وعمال   -26 ــير عمليات اســـ ــيكيا  ل  أن قانون اإلجراءات الرنااية ينظم تيســـ ــارت تشـــ وأأـــ
ــا رة عاادات الرريمة وأ واتها تم تضـــ  حكم   انة تارتلاب أا فعل مرر م، وتن بق                                                                                                      تال انون الرنااي، تروز مهـ

 ات التي تحتفظ بها أطراف ثال ة وتلي التي تحتفظ بها  يانات عل  الموجو ات من أا نوث، تما في  لي الموجو 
                                             اعت ارية أو ي حتفظ بها تاسم  يانات اعت اريةب

وأفا ت  ندونيســـيا تمن مرل  النواب أ ر  مشـــروث قانون تشـــمن مهـــا رة الموجو ات في برنامره التشـــريعي   - 27
ســتر ا  الموجو ات في جمي  المعاؤدات  ال الحكومة عل    را  تدابير        أيضــا   وأنه أــر    ، 2024- 2020الوطني للفترة 

ال نااية للمســاعدة ال انونية المت ا لة في المســاال الرناايةب فعل  ســبيل الم ال، تتضــمن معاؤدة ت ا ل المســاعدة ال انونية  
 اتب في المساال الرنااية المبرمة بين  ندونيسيا وسويسرا أحكاما لتيسير استر ا  الموجو  

 وأأارت م دونيا الشمالية  ل  أن قانونا صدر في اسونة األ يرة قد أنشم  جراء الستر ا  الموجو اتب -28

وأفا ت الواليات المتحدة تمن قانون مكافآت اســـــتر ا  األموال الناأـــــئة عن الحكم الفاســـــد أنشـــــم برنامرا   -29
مم 2021الوطني للســـــــنة المالية  ترريبيا للمكافآت يم ل جزءا من قانون اإل ن تميهـــــــهـــــــات الدفاث            ب وقد صـــــــ 

برنامج المكافآت بهدف  عم جهو  الحكومة الرامية  ل  التحرا عن الموجو ات المسروقة نتيرة لفسا  الموئفين 
 العموميين األجانب أو ت ييدؤا أو ض  ها أو مها رتها أو  عا تها  ل  بلدانها األصليةب

  
 االتفاقيةتدابير تشريعية أخرى تدعم تنفيذ  -3 

ــارت  ول أطراف  ل  أن ؤنا   ت  - 30 ــتر ا  الموجو ات، أأـ ــا  وتعزيز جهو  اسـ ــافة  ل  ترريم أفعال الفسـ اإلضـ
أو اقترحتها تمية اإلســــــــــــهام في التنفيت اللامل لالتفاقيةب  أ ر   تدابير أ ر  اعتمدتها البرلمانات وؤيئات تشــــــــــــري ية 

؛ وإرســــــــــــــاء 7ين العموميين غير المنتيبين، تـماأــــــــــــــيا م  الـما ة وتـهدف ؤـته الـتدابير  ل  تعزيز نظم تعيين الموئف 
بل حهــول الموئفين العموميين والمرتم  المدني عل  المعلومات ووصــولهم  ل  قنوات اإلبالا، تم  أــيا ا                                                                                              وتعزيز ســ 

 ب 18و   12أيا م  الما تين ا ؛ ومن  الفسا  في ال  اث الياا وترريم المتاجرة تالنفو ، تم 10و   8م  الما تين 
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أبل،ت  ولة بوليفيا المتعد ة ال وميات عن صياغة مشروث قانون ي رر المسؤولية اإل ارية للموئفين ف د   -31
 العموميين المتهمين ترراام فسا ب

وسل ت الهين الضوء عل  قانون موئفي اليدمة المدنية المعمول ته لديها، التا يحكم نظام التعيين   -32
 ما يستحد  تدابير تهدف  ،اسية م ل االنفتاح والمساواة والمنافسة والردارةفي اليدمة المدنية، وينشئ م ا ئ أس

                                                                                                  ل  من  تضـــارب المهـــالح ومعالرتهب واســـتنا ا  ل  ؤتا ال انون، اســـت حد  نظام من اللوااح والســـياســـات بهدف 
ــية، تنظيم جوانب من نظام التعيين في اليدمة المدنية م ل  جراء االمتحانات اللتابية، وإ ارة الم  ابالت الشــــيهــ

 ومعايير الفح  ال بي، وعمليات التفتيش، وفترات اال ت ار، والتدابير التم يبيةب

                                                                                          وأبل،ت  و ا عن قانون ســيهــدر قري ا تشــمن الشــفافية والحهــول عل  المعلومات، ي نتظر منه أن يزيد   -33
المرتم  المدني من  الل حق االلتماس                                                                 الشــفافية ومشــار ة المرتم  المدنيب و موجب الدســتور، ت عتبر مشــار ة  

ــاء قنوات وآليات  ــاار الليانات العامة ت نشــــ ــياب وتلتزم  ل ؤيئة من ؤيئات اإل ارة المر زية للدولة وســــ ــاســــ ح ا أســــ
 لشكاو  الرمهور، وت ديم الر و  في غضون فترة زمنية مع ولةب

                                                                                          وأ،دت  ندونيســـــيا أن مرل  النواب قد عد ل مؤ را قانون حماية الشـــــهو  والضـــــحايا تمية تعزيز حماية  -34
- 2020المبل،ين من أا أـــــكل من أأـــــكال االنت امب وأ ر  مرل  النواب في برنامره التشـــــريعي الوطني للفترة 

                                                            مشروث قانون ي د ل تعديالت عل  قانون ال ضاء عل  أعمال الفسا ب 2024

ــات العامة والحق في  -35 ــريعات تنظم المناقهـــــ ــدر مؤ را تشـــــ ــارت اللويت  ل  أن مرل  األمة أصـــــ وأأـــــ
ــالح، وتســـتحد  تدابير تشـــري ية أ ر  لتعزيز الرهو  الرامية  الحهـــول عل  المعلومات، وتحظر تضـــارب المهـ

  ل  من  الفسا  ومكافحتهب

والشـــؤون الدا لية ومن  الفســـا ، وؤي مســـؤولة  وأأـــارت التفيا  ل  أن برلمانها أنشـــم لرنة  اامة للدفاث -36
ــا   ــينها، تما في  لي قانون مكتب الوقاية من الفســــــ ــياغتها وت ديم م ترحات لتحســــــ ــتعراض ال وانين وصــــــ عن اســــــ

 ومكافحتهب واللرنة مسؤولة أيضا عن صياغة ال انون الرديد تشمن ممارسة الض،طب

نت                                            وأأـــــــــارت موريشـــــــــيوس  ل  أن التعديالت التي أ   ل -37                                         ت عل  قانون تيســـــــــير األعمال الترارية حســـــــــ 
 الشفافية في اإلجراءات التي تنظم الترا ي  والتهاريح التي تمنحها السل ات العامةب

وقانون حرية  2015وأفا ت م دونيا الشــــــــــــــمالية تاعتما  قانون حماية المبل،ين عن الميالفات لســــــــــــــنة   -38
ــنة   ــول عل  المعلومات العمومية لســ ــتعراض التنفيتب  ا، تم2019الحهــ ــيات الوار ة  الل آلية اســ ــيا م  التوصــ أــ

ــات  ــســــ ــاء مؤســــ ــتحدا  تدابير وقااية أ، ر فعالية وإنشــــ ــريعات جديدة تمية اســــ ــافة  ل   لي، اعت مدت تشــــ                                                                                              و اإلضــــ
اسـتيدام التلنولوجيا في نظام  قرارات التمة  2019ميتهـةب ويتو   قانون من  الفسـا  وتضـارب المهـالح لسـنة  

   معايير أ، ر صرامة ال تيار راي  اللرنة الحكومية لمن  الفسا  وأعضااهابالمالية، ووض

 1999                                                                                    وسـل ت تايلند الضـوء عل  التعديالت التي أ   لت عل  ال انون األسـاسـي لمكافحة الفسـا  لسـنة   -39
، وت ر  التعديالت عل  ترريم غسـل األموال تليب وتن  2018( وال انون األسـاسـي لمكافحة الفسـا  لسـنة 3)رقم 

 صراحة تاحتمال  ساءة استيدام الموجو ات المشفرة وغيرؤا من أأكال التلنولوجيا لتيسير غسل عاادات الفسا ب

وأفا ت الواليات المتحدة تمن اللون،رس تراوز مؤ را ن ضـــا رااســـيا بهدف تمرير قانون اإل ن تميهـــهـــات  - 40
                                                       ر قانون أـفافية الشـر ات، التا ي لزم  يانات ال  اث الياا ب ويشـمل ال انون األ ي 2021الدفاث الوطني للسـنة المالية 

 ات الهـلة تمن تلشـ  معلومات عن مالليها المسـتفيدين لسـل ات  نفا  ال انون والمؤسـسـات الماليةب وعزز قانون سـنة  
تدابير  تشـمن المسـاعدة واإلغاثة واألمن االقتهـا ا لمواجهة فيروس  ورونا )قانون  يرز( ولرنة المسـاءلة عن    2020

(ب و اإلضافة 19- التهدا للرااحة الشفافية والرقاتة فيما يتهل بتدابير التهدا لرااحة مرض فيروس  ورونا )،وفيد 
ــنة   ن ا  ت بيق ال وانين واللوااح المتعل ة   2012                                                                 ل   لي، وســـــ   قانون من  تر ح العارفين بدوا ل عمل اللون،رس لســـ
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ــاء الل  ــمل أعضـ ــؤولين االتحا يين  بتداوالت الم لعين، تحيب يشـ ــؤولين اتحا يينب وجمي  المسـ ون،رس وموئفيه وأا مسـ
ــيا  أ اء واج اتهم   ــرية فيما يتعلق تما قد يتل ونه من معلومات ما ية غير متاحة للعامة في سـ ملزمون بواجب ال  ة والسـ

 الرسميةب  ما أنهم ملزمون بواجب االمتناث عن استيدام ؤته المعلومات لتح يق أر اح  اصةب 
  

 المراجعة والرقابة البرلمانية -جيم 
ــاءـلة واإل ارة الســــــــــــــليمـة  1يتمـ ل أحـد أغراض االتفـاقـية، عمال ـتالمـا ة  -41 منهـا، في تعزيز النزاؤـة والمســــــــــــ

للشـــــؤون العمومية والممتللات العموميةب وفي ؤتا الهـــــد ، تؤ ا البرلمانات الوطنية وســـــاار الهيئات التشـــــري ية 
 العها، عند االقتضاء، تمهام مراجعة   ارة األموال العمومية والرقاتة عليهاب ورا رايسيا من  الل اض 

وأ،دت عدة  ول أطراف أن مبدأ فهـــــــــل الســـــــــل ات مكرس في  ســـــــــاتيرؤا أو في صـــــــــكو ها ال انونية  -42
ة األســـــم  أو غير  لي من الهـــــكو  ال انونية التمســـــيســـــيةب ويكفل ؤتا المبدأ قدرة البرلمانات والهيئات التشـــــري ي 

عل  تنفيـت واليـاتهـا التم يليـة والتشــــــــــــــري يـة والرقـابيـةب وأبل،ـت  ول أطراف عن اعتمـا  تـدابير ميتلفـة لتعزيز  ور 
 البرلمانات الوطنية في من  الفسا  ومكافحته تمية ضمان االمت ال التام لالتفاقيةب

                               ي الحكومة مكو  ن حاسـم في نظام  وأأـارت عدة  ول أطراف  ل  أن الرقاتة البرلمانية عل  السـل ة التنفيتية ف  - 43
 الضواتط والموازين، وؤو عنهر مهم في تعزيز النزاؤة والمساءلة وفضح الميالفات والفسا  في المؤسسات العامةب 

والحظت معظم الدول األطراف المبل،ة أن  ور برلماناتها وســــــاار ؤيئاتها التشــــــري ية يشــــــمل الرقاتة عل   - 44
الر و  الوار ة من الدول األطراف  ل    أأــــارت قد  ومســــاءلتها فيما يتعلق ت  ارة األموال العموميةب و الســــل ة التنفيتية 

من مراجعة الميزانيات الســــــــــــنوية الم ترحة  ل   جراء التحقي ات يتراوح ن اقها  من واليات الرقاتة ومهامها، مرموعة 
ــاء  تشـــــمن االســـــتيدام الفعال والمناســـــب ل موال العموميةب  ما ســـــل ت    ول أطراف الضـــــوء عل  أؤمية ت يد أعضـــ

البرلمانات وســـــاار الهيئات التشـــــري ية تالســـــلو  األ القي، وإأـــــرا  المرتم  المدني وعموم الرمهور في األنشـــــ ة  
 البرلمانية واتيا  ال راراتب 

  
 شفافية الميزانية والمساءلة في إدارة األموال العمومية -1 

ــية لنظامها ال انوني،    9من الما ة   2تموجب الف رة  - 45 ــاسـ من االتفاقية، تلتزم  ل  ولة طرف، وف ا للم ا ئ األسـ
تدابير مناســــ ة لتعزيز الشــــفافية والمســــاءلة في   ارة األموال العموميةب وتشــــمل ؤته التدابير  جراءات العتما  الميزانية  ب 

يتضــمن معايير للمحاســ ة ومراجعة الحســاتات وما يتهــل الوطنية، واإلبالا عن اإليرا ات والنف ات في حينها، ونظاما 
بتلي من رقاتةب وأبل،ت عدة  ول أطراف عن الدور التا تؤ يه البرلمانات وسـاار الهيئات التشـري ية في تعزيز أـفافية 

 من االتفاقيةب   9الميزانية والمساءلة في   ارة األموال العمومية، وؤو ما يسهم في التنفيت الفعال للما ة 

ــاء الحكومة  -46 ــئلة  ل  أعضــــ ــت انتها الدول األطراف ال درة عل  ت ديم أســــ وتشــــــمل تعا التدابير التي اســــ
تموجب الحق في استرواب الحكومة أو حق معا ل؛ ووض  اأتراطات  عدا  الت ارير المالية وغيرؤا من الت ارير 

تية؛ وإنشــاء لران برلمانية وؤيئات رقاتة                                                                  فيما يتهــل تاســتيدامات محد ة ل موال العمومية من ق بل الســل ة التنفي 
 متيههة لتوفير التدقيق واليبرات تشمن المساال المتعل ة تميزانية الدولة واستيدام األموال العموميةب

وأفا ت النمســــــــــــــا تمن المكـتب البرلمـاني المعني تالميزانـية بتل جهو ا متزايدة من أجل تعزيز أـــــــــــــــفافية  -47
الرهو  تعزيز ســـــــــــبل االطالث عل  الت ارير   تليفهما للمرتم  المدنيب وتشـــــــــــمل  المالية العامة وجعلها أيســـــــــــر

 والتحليالت التي يهدرؤا المكتب، واستيدام الرسوم البيانية لشرح المساال المع دة للرمهور تهورة أفضلب
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البلد أن مبدأ فهـــــل الســـــل ات مكرس في  ســـــتورؤاب و ناء عل   لي، يحق لبرلمان  ل  بنن   وأأـــــارت -48
رصــــــد اإلجراءات التي تتيتؤا الحكومة وطرح تســــــابالت تشــــــمنها، تما في  لي اإلجراءات المتيتة إل ارة األموال 

 العمومية ومن  الفسا  ومكافحتهب

ــنويا  ل  المؤتمر الوطني  -49 ــمن تنفيت الميزانية ي رســـــــل ســـــ ــيلي الضـــــــوء عل  أن ت ريرا تشـــــ                                                                                    وســـــــل ت أـــــ
 الستعراضه وت ييمهب

ــارت  و   -50 ــنويا عن  وأأــــــ ا  ل  أن نظامها لمراق ة اإلنفا  العام ين  عل  أن ت دم وزارة المالية ت ريرا ســــــ
 تنفيت الميزانية المعتمدة  ل  الرم ية الوطنيةب

وأفا ت ألمانيا تمن الرقاتة البرلمانية تســــــتند  ل  مبدأ فهــــــل الســــــل اتب وتن  عدة ح و  عل  األ اء  -51
                                                                          في  لي الحق في اسـترواب الحكومة، التا يمك  ن أعضـاء البرلمان من توجيه أسـئلة الفعال للرقاتة البرلمانية، تما 

أعضــاء الحكومة واالتهــال بهم واالســتماث  ليهمب وتم ل   مســاءلة ل  الحكومة وتل ي معلومات منها، والحق في 
 لرنة التح يق البرلمانية أحد أأكال التدقيق في عمل السل ة التنفيتيةب

ــاءلة المعنية تمالية الدولة التاتعة  و  رت  ندونيســـ  - 52 ــاتات ينســـق عمله م  لرنة المسـ يا أن مرل  مراجعة الحسـ
لمرل  النواب، تمية تعزيز الرقاتة عل  الميزانيةب  ما أنشـــــــم مرل  النواب مر زا للدراســـــــات تشـــــــمن المســـــــاءلة المالية  

 ارة األموال العمومية والرقاتة عليهاب للدولة، و لي بهدف توفير  برات  ضافية لدعم الشفافية والمساءلة في    

وأأارت اللويت  ل  أن ت مكان أعضاء مرل  األمة االعتما  عل  أ وات رصد متنوعة، تما في  لي   -53
ــو في مرل  األمة   100و 99األ وات المنب  ة عن الما تين  ــتور، حيب   ،ر أن ت مكان  ل عضـــــــــــ                                                     من الدســـــــــــ

لوزراء وإجراء الم ابالت معهم تمية اســــتيضــــاح المســــاال التي تد ل  توجيه األســــئلة  ل  مرل  الوزراء وفرا   ا
 في ن ا  ا تهاصهمب

وأفا ت للســـــــــمبرا تمن برلمانها أنشـــــــــم لرنة  اامة لمراق ة تنفيت الميزانية، يترأســـــــــها راي  المعارضـــــــــةب  -54
وزارة يتوق  من ضـهاب و وأضـاف أن اللرنة لديها ال درة عل  رصـد أعمال  عدا  مشـاري  البنية التحتية الرديدة وعر 

ــتنفتؤا  أن ترف  األأـــــــ،ال العامة   ل  لرنة األأـــــــ،ال العامة في البرلمان قاامة تالمشـــــــاري   ات األولوية التي ســـــ
ال اامة وتع د مناقشــــــة تشــــــمنها  مهمة مراجعة تلي اللرنة تتول  و ماليين يوروب  10تزيد  لفتها عن الدولة، والتي 

ــتتلل  أ، ر من  ــاري  التي ســـــــــ تلتزم الوزارة المعنية بت ديم  فمليون يورو،   40في البرلمانب أما فيما يتعلق تالمشـــــــــ
 طلب مفهل  ل  البرلمان لمراجعته والمواف ة عليهب

معلومات وســـل ت المكســـيي الضـــوء عل  أن مرل  النواب ملزم بواجب الشـــفافية، التا يشـــمل نشـــر  -55
عن نتااج اإلرســـاء الم اأـــر للع و  العمومية، ونشـــر ت رير نهـــ  ســـنوا عن اســـتيدام الموار  المالية من جانب 

 الهيئات الحكومية والمفوضيات واللران والمرموعات البرلمانية ومرا،ز الدراسات وؤيئات ال حو ب

اتات يعد ت رير مراجعة عن الميزانية وأأــارت م دونيا الشــمالية  ل  أن المكتب الحكومي لمراجعة الحســ  -56
مشـروث الميزانية للسـنة   الوطنية ل  الرم ية  أن ت دم الحكومة من  يتوق لمراجعتهب و  الوطنيةوي دمه  ل  الرم ية  

 تشرين ال اني/نوفمبر من  ل عامب 15الت ويمية التالية في موعد أقهاه 

                                          عمان، ز و    المرل  تســـــــــــــ   وســـــــــــــاال وأ وات من قانون مرل 56وأفا ت عمان تمنه، عمال تالما ة  -57
لممارســـة مهامه الرقابية البرلمانية، تما في  لي عل  ســـبيل الم ال ال الحهـــر،  صـــدار البيانات العاجلة، وطلب 
ــة البيانات والت ارير الوزارية الم دمة  ليهب وتن  اللوااح الدا لية للمرل   اإلحاطات، وإجراء التحقي ات، ومناقشــــ

ــااه مراعاتها عند ممارســـــــة ؤته المهامب  عل  اإلج راءات والرداول الزمنية التي يتعين عل  راي  المرل  وأعضـــــ
وعل  وجـه التحـديـد، يمكن لمرل  الشــــــــــــــور ، وؤو ال،رفـة األول  من مرل  عمـان، أن يمـارس مهمـة التح يق 



 CAC/COSP/WG.4/2021/2 

 

8/13 V.21-02389 

 

،  يرأســــونها وتوضــــيحهالتي المســــندة  ليه عن طريق  عوة مســــؤولي الليانات الحكومية  ل  مناقشــــة أ اء الهيئات 
 لبيانات والت ارير الم دمة من الوزراء  ل  المرل بتشمن اوت ديم توضيحات 

وأأـــارت الممللة العر ية الســـعو ية  ل  أن مرل  الشـــور  مســـؤول عن تل ي الميزانية العامة الم ترحة  -58
مرل  الشــــور  أعمال اإل ارة المتوقعة من الدولة وت ارير النف ات الســــنوية الم دمة من ميتل  الوزاراتب ويراج  

للميزانية ويناقشـــها وي دم توصـــيات تشـــمنهاب وتتل   اللرنة المالية تمرل  الشـــور  ت ارير من وزارة المالية والبني  
ــة العامة  ــســ ــو  المالية والهيئة العامة للز اة والد ل والهيئة العامة للرمار  والمؤســ ــعو ا وؤيئة الســ المر زا الســ

 تماعي والمؤسسة العامة للت اعد والهندو  السعو ا للتنميةبللضمان االج

وأ،دت ســــــــلوفا،يا أن الحكومة ت دم الميزانية الســــــــنوية الم ترحة لل ارة العامة و تلي الميزانية الم ترحة  -59
مــا  للــدولــة لفترة ثال  ســــــــــــــنوات  ل  الرم يــة الوطنيــةب وتنــاقش الرم يــة الوطنيــة الميزانيتين الم ترحتين وتعتمــدؤ

ت صــــدار قانون ينظم أيضــــا حدو  نف ات ميزانية الدولة، والحد األقهــــ  لعرز الميزانية أو الحد األ ن  لفااضــــها  
   ا لم تلن اإليرا ات والنف ات العمومية متوازنةب

وأأـــــارت ســـــلوفينيا  ل  أن جمعيتها الوطنية تمارس مهام اإلأـــــراف وف ا لمبدأ فهـــــل الســـــل ات ونظام  -60
ــواتط والمو  ــة الت ارير المنتظمة، تما في  لي الضـــــــ ــمل ؤته المهام  جراء التحقي ات البرلمانية ومناقشـــــــ ازينب وتشـــــــ

 الت ارير السنوية، المتعل ة تعمل  يانات الدولة وتمويلهاب

وأفا ت الواليات المتحدة تمن رقاتة اللون،رس تن وا عل  نظام من اللران  ات الهـالحيات المفوضة  -61
ــين العامين للنزاؤة واللفاءة، و عم م دم من الو ا الت والمكاتب االتحا يةب ومن األم لة عل   لي مرل  المفتشــــــ

ــين عامين   ــاال المتعل ة تالرقاتةب ويتمل  المرل  من مفتشـــــــــ التا ي دم ت ارير منتظمة  ل  اللون،رس عن المســـــــــ
الحكومية والتح يق   يتمتعون تحماية  اصــة لضــمان اســت اللهم، وصــالحيات واســعة لمراجعة حســاتات الو االت

معهاب ومن األم لة األ ر  عل   لي مكتب مســـــاءلة الحكومة، التا يضـــــ ل  بدور حاســـــم في  عم مســـــؤوليات 
المكتب رقاتة اللون،رس عن طريق مراجعة حســــــــاتات عمليات الو االت ؤتا الرقاتة المنوطة تاللون،رسب ويدعم 

فـاءة وفعـالـية؛ والتح يق في اال عـاءات بوجو  أنشــــــــــــــ ـة غير                                                لتحـدـيد مـا   ا  ـاـنت األموال االتحـا ـية قـد أ نف ـت تك
قانونية وغير سـليمة؛ واإلبالا عن مد  نراح البرامج والسـياسـات الحكومية في تح يق أؤدافها؛ وإصـدار ال رارات 
واسراء الـ انونـيةب و اإلضــــــــــــــافة  ل   لي، تـتمل  عملـية وضــــــــــــــ  الميزانـية من  م  مراحل، تيضــــــــــــــ   ل منهـا 

الياصـــــــة عل  النحو المبين في قانون الميزانية، ول واعد مرل  النواب ومرل  الشـــــــيو ، وغيرؤا من إلجراءاتها  
ــروث الميزانية؛ )ب( اعتما  قرار  ــلةب والمراحل اليم  ؤي: )أ( ت ديم الراي  لمشــــــ ــية  ات الهــــــ ــاســــــ النظم األســــــ

توفيقية؛ )ه( النظر في تشــــريعات الميزانية؛ ) (  قرار مشــــاري  قوانين االعتما ات؛ ) ( النظر في التشــــريعات ال
، تالتعاون م  مكتب اإل ارة والميزانية، بيانا ماليا مدق ا عن الســنة المالية أن ت دم  وزارة اليزانةيتوق  من اإل نب و 

الســــــات ة  ل  الراي  واللون،رس، يشــــــمل جمي  حســــــاتات الســــــل ة التنفيتية وما يرت ط بها من أنشــــــ ةب ويســــــتند  
                                                              البيانات المالية المدق ة من ق بل و االت اتحا ية معي نة تحديدابالت رير المالي  ل  

  
 قواعد السلوك واألخالقيات -2 

من االتفاقية عل  أن ع ارة "موئ  عمومي" تشمل "أا أي  يش،ـل منهبـا تشري يا   2تن  الما ة   -62
ــواء أ،ان معينا أم منتي ا،  ااما أم مؤقتا، مدفوث األجر أم  ــاايا لد   ولة طرف، ســــــــ أو تنفيتيا أو   اريا أو قضــــــــ

ــاء البرلمتـهــــــ غير مدفوث األجر،  انات الوطنية أو                                                            رف النظر عن أقدمية  لي الشـــــــي "ب ومن ثم ، ي عتبر أعضـــــ
                                                                                                     الهيئات التشــــري ية األ ر  موئفين عموميين تموجب االتفاقيةب ولتلي، ف ن أحكام االتفاقية التي ي شــــار فيها  ل  

من االتفاقية،  8                                                                                     الموئفين العموميين تن بق عل  أعضــاء البرلمان أو غيرؤم من المشــر  عينب ويشــمل  لي الما ة 
 ن العموميينبالمتعل ة تمدونات قواعد سلو  الموئفي 
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                                                                                          وأفا ت معظم الدول األطراف تمن مدونات قواعد الســـــــــــــلو  أو مدونات األ القيات قد اعت مدت تالفعل أو   - 63
ؤي قيد اإلعدا ب وأأارت عدة  ول أطراف  ل  أن ت بيق مدونة قواعد السلو  أو األ القيات عل  جمي  الموئفين 

والموئفين العاملين في المؤسسات العمومية وغيرؤا من المؤسسات يشمل أيضا العموميين وموئفي اليدمة المدنية 
 أعضاء البرلمانات وساار الهيئات التشري ية ومم ليها وموئفيهاب 

غير أن عدة  ول أطراف أـد ت عل  ضـرورة فرض واج ات والتزامات ومعايير أ القية  ضـافية عل   -64
ة ومم ليها وموئفيهاب وأفا ت عدة  ول أطراف ت عدا  مدونات قواعد أعضــــاء برلماناتها وســــاار ؤيئاتها التشــــري ي 

 سلو  وأ القيات محد ة لهؤالء الموئفين، ترسد المعايير الدولية والعا ات المحلية والقيم األ القيةب

وأأــــــارت النمســــــا  ل  أن جمي  المرموعات البرلمانية اتف ت، ع ب العمل األولي التا اضــــــ لعت ته  -65
البرلمانية المعنية، عل  مدونة قواعد ســــــلو  ألعضــــــاء البرلمان تتضــــــمن لمحة عامة عن التشــــــريعات المرموعة 

 ب2021                                                                       وقواعد السلو  العامة المعمول بهاب ومن المتوق  أن ت عتمد المدونة في عام 

ئ  وأ،دت البوســنة والهرســي أن الرم ية البرلمانية اعتمدت مدونة قواعد ســلو  ألعضــااها، تحد  الم ا  -66
األ القية ومعايير الســلو ب وتحظر المدونة تضــارب المهــالح الم اأــر أو غير الم اأــر، وأا ســلو  يرق   ل  
مســــتو  الفســــا ب ويمكن ألا عضــــو في البرلمان اإلبالا عن حاالت اإل الل ت واعد المدونةب واللرنة المشــــتر ة 

فا  المدونة وفرض الرزاءاتب وتعتمد الرم ية لح و  اإلنســـــان، التاتعة للرم ية البرلمانية، ؤي المســـــؤولة عن  ن 
 البرلمانية ت ارير سنوية عن تنفيت المدونةب

  وأفا ت  و ا تمن مدونة قواعد الســــلو  لمســــؤولي الدولة والحكومة أصــــ حت ســــارية المفعول منت تموز/ -67
 ب1996يوليه 

  النواب، تمســـــــاعدة   ارة وأفا ت تشـــــــيكيا تمنه يررا حاليا  عدا  مدونة قواعد ســـــــلو  ألعضـــــــاء مرل -68
 تضارب المهالح ومكافحة الفسا  التاتعة لوزارة العدلب

واســترعت ألمانيا االنت اه  ل  الرلســة العامة للبرلمان، التي عززت مدونة قواعد الســلو  الياصــة ته  -69
ــاء البرلمان التين لم يبل،وا عن تبرعات أو قبلوا بدالت  أو مزايا  عن طريق فرض ع و ات   ارية عل  أعضـــــــــــ

مالية غير مســـــــــموح بهاب وقد تعززت مؤ را الشـــــــــ  ة المســـــــــؤولة عن تنفيت مدونة قواعد الســـــــــلو  عن طريق 
 استحدا  منهب رفي   اامب

، تمية   ارة 2014ونوؤت للســــــــمبرا تاعتما  مدونة قواعد ســــــــلو  ونزاؤة ألعضــــــــاء البرلمان في عام  -70
المزاياب وعززت المدونة نظام  قرارات التمة المالية التا أنشـئ  تضـارب المهـالح وتنظيم تل ي الهدايا وغيرؤا من

، تســــمح المدونة ألا فر  ت بالا راي  2018                                         ألعضــــاء البرلمانب و فضــــل تعديل أ   ل في عام   2004في عام 
 مرل  النواب تما قد يشت ه فيه من ميالفات تتعلق ت قرارات التمة الماليةب

ة المســــت لة لمكافحة الفســــا  قدمت  ل  مكتب راي  الوزراء مشــــروث وأأــــارت موريشــــيوس  ل  أن اللرن  -71
 ب2019-2015أيا م  البرنامج الحكومي للفترة امدونة سلو  ألعضاء الرم ية الوطنية، تم

ــفافية ومشـــــار ة المواطنين تعد اقتراحا  -72 ــا  والشـــ وســـــل ت المكســـــيي الضـــــوء عل  أن لرنة مكافحة الفســـ
ــا من  8 ل  تحســـــين االمت ال للما ة  لي االقتراح  ء مرل  الشـــــيو ب ويهدف بوضـــــ  مدونة قواعد ســـــلو  ألعضـــ

  ل  مرل  الشيو  في وقت قريببومن المتوق  ت ديمه االتفاقية 

،  2018وأأـــارت م دونيا الشـــمالية  ل  اعتما  مدونة أ القيات ألعضـــاء الرم ية الوطنية في حزيران/يونيه  - 73
م  مت المدونة ألعضـــــاء الرم ية 2019وتعديلها في  انون ال اني/يناير  تمية  عالء الم ا ئ وال واعد   الوطنية                                     ب وقد صـــــ 

األ القية ومعايير الســــــلو  األســــــاســــــيةب وتن  المدونة عل  من  حاالت تضــــــارب المهــــــالح، وحظر الفســــــا  وقبول 
  ارة األموال العمومية عل  نحو ســــــــليمب ولرنة ال واعد اإلجرااية    الهدايا، واالنضــــــــ اي في الميزانية والنظام المالي تمية 
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 والمســــــــــــاال المتعل ة تحهــــــــــــانة الوالية، التاتعة للرم ية الوطنية، مســــــــــــؤولة عن تحديد االنتها،ات وفرض الرزاءات، 
 م ل التو ي  عل  حاالت اإل الل ال سي ة أو التو ي  العلني عل  حاالت اإل الل الي يرةب 

ت رومانيا تمنه يررا  عدا  مدونة قواعد ســــلو  للبرلمانيين تالتشــــاور م  راي  الرم ية البرلمانية  وأفا  -74
 لمرل  أورو اب

، تهــي،ته  2010وأفا ت ســلوفينيا تمن الرم ية الوطنية، وؤي ملزمة تمحكام قانون النزاؤة ومن  الفســا  لســنة  - 75
ب 2011                        تلمـ  ل  ـ ة النزاـؤة لـعام  2020لســـــــــــــلو  في ـعام ، اعتـمدت ـمدوـنة ل واـعد ا 2020و   2011المـعدـلة في ـعامي 

وتن  المـدوـنة عل  المـ ا ئ األ القـية التي يرـب عل  النواب الت ـيد بهـاب ويـناقش مرل  راي  الرم ـية الوطنـية أا 
                                                                                             ســـــــــــــلو  ي عتبر غير أ القي أو حاالت اإل الل ت واعد المدونة في جلســـــــــــــات م،ل ةب ويرب أن ت  دم حاالت اإل الل  

ــت                                                                                                          ه فيها  ل  مرل  راي  الرم ية الوطنية من ق بل راي  الرم ية الوطنية أو أحد نواتهب وت  ي د  مكانية الوصــــول المشــ
                                                                                                          ل  الوثااق واأل لة المســـتيدمة لتحديد ما   ا  ان اإل الل قد وق ، وؤي غير متاحة للرمهورب وع ب التي  ن من وقوث 

مواف ـــة تــمغلبيـــة ال ل ين للي يتمكن مرل  الراي  من فرض أحــد                               أن تهـــــــــــــو  ت الرم يـــة الوطنيـــة تــال  يلزم اإل الل، 
الرزاءات المنهـــــــــــــوا عليها في المدونةب وتتراوح الرزاءات بين التو ي  غير المعلن في حاالت اإل الل ال ســـــــــــــي ة 

ت  والتو ي  المعلن عل  الموق  الشـــــــــــــ كي للرم ـية الوطنـية في حـاالت اإل الل الي يرةب وفي حـالـة تلرار وقوث حـاال 
                                                             الل   يرة، يعل ن عنها في الدورة التالية للرم ية الوطنيةب 

وأ،دت تايلند أن مرلســـــــي الشـــــــيو  والنواب عل  الســـــــواء اعتمدا مدونات ل واعد الســـــــلو  واأل القيات  -76
، أصدر مرل  الشيو  قواعد  جرااية تشمن مدونة قواعد السلو  ألعضاء 2020وآليات لرصد تنفيتؤاب وفي عام 

                    ، التي ت لزم النواب 2020ولرانهب واعتمد مرل  النواب الاحة مدونة قواعد السـلو  للنواب واللرنة لسـنة   المرل 
 بواج ات محد ة في المداوالت المرراة تشمن أا تشريعات أو اقتراحات أو استرواتات أو أكاو ب

لرنة ل  القيات، ؤي الواليات المتحدة أن مرل  الشـــــيو  ومرل  النواب عل  الســـــواء لديهما   ينتو  -77
صـــــاح ة اال تهـــــاا الحهـــــرا فيما يي  تفســـــير مدونة الســـــلو  الرســـــمي في  ل من المرلســـــين المعنيينب 
                                                                                                       وت لل   لرنتا األ القيات بتفســــير ال واعد األ القية المعمول بها في المرلســــين وإنفا ؤاب وتوفر اللرنتان التدريب 

فين؛ وتســتعرضــان جمي   قرارات التمة المالية وتهــدقان عليها؛  والمشــورة والت قيل ل عضــاء والمســؤولين والموئ
 وترريان التحقي ات في ا عاءات سوء السلو  واإل الل تال واعد وال وانين والمعايير المنظمة للسلو ب

  
 "البرلمان المفتوح" ومشاركة المجتمع المدني -3 

من االتفاقية أن تتيت الدول األطراف ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشـــــــــــفافية في  10ت تضـــــــــــي الما ة  -78
  ارتها العمومية، تما في  لي فيما يتعلق تكيفية تنظيمها واأت،الها وعمليات اتيا  ال رارات فيهاب و اإلضافة  ل  

أفرا  وجماعات ال ينتمون  ل  من االتفاقية عل  أن تتيت الدول األطراف تدابير لتشــــــري   13 لي، تن  الما ة 
ــار ــة  ال  ــاث العــام، م ــل المرتم  األؤلي والمنظمــات غير الحكوميــة ومنظمــات المرتم  المحلي، عل  المشـــــــــــــ
النشـــــ ة في من  الفســـــا  ومحار تهب وين ،ي تدعيم ؤته المشـــــار ة عن طريق تعزيز الشـــــفافية في عمليات اتيا  

يســـر حهـــول الناس فعليا عل  المعلومات، وتدابير أ ر ب وأبل،ت ال رار وتشـــري   ســـهام الناس فيها، وضـــمان ت 
عدة  ول أطراف عن قوانين وســـــــياســـــــات وم ا رات تهدف  ل  تعزيز انفتاح البرلمانات الوطنية وســـــــاار الهيئات 

 التشري ية عل  المرتم  المدني وعموم الرمهورب

عمل تشـمن موضـوث "البرلمان المفتوح"ب                                                        وأفا ت المكسـيي تمن مرل  أـيو ها نظ م مؤتمرا وعدة حل ات   -79
وجمعت حل تا عمل منها مم لين عن المرتم  المدني وال  اث الياا والمؤســــســــات األ،ا يمية من أجل وضــــ  
  ة عمل وم ترحات تهدف  ل  زيا ة مشــار ة الرمهور في العملية التشــري ية، و هــوصــا فيما يتهــل تمســاال 

ه من تيســـــــير مشـــــــار ة المرتم  المدني في العملية التشـــــــري ية ورصـــــــد العملب وتتاح لمرل  النواب آليات تمكن 
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اإلجراءات التي يتيتؤا المشــــــرعون وت ييمهاب و م ا رة من مرل  التنســــــيق الســــــياســــــي التاتعة لمرل  الشــــــيو ، 
                                                                     أ نشئت لرنة البرلمان المفتوح ومشار ة المواطنين التاتعة لمرل  النوابب

                                                                   شــــــــ ة الرم ية الوطنية ت بب عن طريق قناة تلفزيونية معينة ت تاث عليها  وأ،دت م دونيا الشــــــــمالية أن أن  -80
أيضـا برامج للتر ية الوطنية تهدف  ل   عالم المرتم  المدني وت قيفه تشـمن الحياة السـياسـيةب  ما يمكن للمرتم  

 بلوطنيةالرم ية ا المدني ووسااط اإلعالم متاتعة  ورات الرم ية الوطنية وؤيئاتها الفرعية من أرفات

وســــــــل ت الواليات المتحدة الضــــــــوء عل  أنه تمرر  عرض مشــــــــاري  ال وانين عل  مرلســــــــي الشــــــــيو    -81
ــات االســــــــــــــتمـاث التي تع ـدؤـا اللرـان ت ريـ ا علنـيةب وتـتاح للرمهور  والنواب، فـ نهـا تـتاح للرمهورب وجمي  جلســــــــــــ

                                    وأثناء انع ا  اللون،رس، ت نشــر محاضــر تســريالت فيديو أو تســريالت صــوتية أو محاضــر الجتماعات اللرانب 
                                                                                             حرفية موضــوعية للجراءات في ســرل اللون،رسب وتعل ن نتااج التهــويت آنيا عل  أــاأــة التلفزيون ومن  الل 
ــويت  ل  ــلة، ســـرالت تهـ ــ كية  ات الهـ ــ كيب وفي وقت الحق، ت تاح للرمهور، من  الل المواق  الشـ                                                                                          البب الشـ

 ب عل   ل ن  تشريعيبعضو من أعضاء مرل  الشيو  أو النوا
  

 الحوار والتعاون بين البرلمانات -دال 
، وتايلند، ورومانيا، وسـلوفينيا، والتفيا،  والبوسـنة والهرسـي ،أـد ت  ول أطراف   يرة، تما فيها  ندونيسـيا -82

انات  ، عل  أؤمية الحوار بين البرلموم دونيا الشــــــــمالية، والمكســــــــيي، والممللة العر ية الســــــــعو ية، وموريشــــــــيوس
ــية  ــاســــ ــتر ة أســــ                                                                                                        والتعاون اإلقليمي واألقاليميب واعت برت المنابر التي توفرؤا الرم يات والمنظمات البرلمانية المشــــ

 لت ا ل الممارسات الريدة والمعلوماتب

وأفا ت البوســــــــــنة والهرســــــــــي تمنه ع ب توقيعها عل  مي ا  المنظمة العالمية للبرلمانيين المناؤضــــــــــين   -83
                                                         ، أ نشئ فرث لتلي المنظمة في الرم ية البرلمانية في البلدب2016للفسا  في عام 

وأأــــــارت  ندونيســــــيا  ل  أن مرل  نوابها يتفاعل بنشــــــاي م  عدة منظمات برلمانية مشــــــتر ة، م ل  -84
االتحا  البرلماني الدولي والمنظمة العالمية للبرلمانيين المناؤضــــين للفســــا ب  ما أن عد ا من أعضــــاء مرل  

برلمانيو جنوب " ء في المنظمة العالمية للبرلمانيين المناؤضـــين للفســـا  وفرعها اإلقليمي، منظمة النواب أعضـــا
ب وراي  لرنة التعاون البرلماني المشـــتر  في  ندونيســـيا ؤو نااب الراي  الحالي " أـــر  آســـيا لمكافحة الفســـا 

ب " نوب أـــر  آســـيا لمكافحة الفســـا  برلمانيو ج" للمنظمة العالمية للبرلمانيين المناؤضـــين للفســـا  وراي  منظمة 
أل   راي  اللرنة  لمة تشــــمن اإلفهــــاح عن الموجو ات، وتمويل األحزاب الســــياســــية، والمللية النف ية، قد و 

وحماية المبل،ين عن الميالفات في جلسـة االسـتماث البرلمانية المشـتر ة بين األمم المتحدة واالتحا  البرلماني 
ــتضــــــــــــــاف مرل  النواب، ـتالتعـاون م  المنظمـة 2016ب وفي عـام  2021                          اـلدولي التي ع  ـدت في عـام   ، اســــــــــــ

 ور يتناول                    عمل لمناقشة  تي  ب حل ة العالمية للبرلمانيين المناؤضين للفسا  ومؤسسة وستمنستر للديم راطية،  
ــة  ــدامــ ــتــ ــة المســــــــــــ ــداف التنميــ ــت أؤــ ــان في تنفيــ  Parliament’s Role in Implementing theتعنوان البرلمــ

Sustainable Development Goals ــدره برنامج األمم المتحدة اإلنمااي والمنظمة العالمية للبرلمانيين ، أصـــــ
ــاء  ــية وو ز  ث عل  أعضــــ ــالمي للتنميةب وقد ت رجم اللتي  ب  ل  الل،ة اإلندونيســــ ــا  والبني اإلســــ ــين للفســــ                                                                                                   المناؤضــــ

ا  عل  مرل  النوابب وفي ئل القيا ة اإلندونيســـية، تعك  منظمة برلمانيو جنوب أـــر  آســـيا لمكافحة الفســـ 
 عدا  برنامج يهدف  ل  ر ط التدابير المنهـوا عليها في االتفاقية تالتشـريعات الوطنية ال اامة، واسـتلشـاف 

تمية تنفيت االتفاقية تنفيتا  امالب  ما أنشـــــــــم مرل  النواب برامج تعاون تشـــــــــمنها التحديات وت ديم توصـــــــــيات 
مان أســتراليا فيما يتهــل بت ا ل المعلومات والممارســات                                                      برلماني ثناايةب فعل  ســبيل الم ال، أ قيم تعاون م  برل

 الريدة تشمن التدقيق في اإلنفا  الحكوميب
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مرموعة لتعزيز   53وأفا ت التفيا تمنها عضـــــــــــو نشـــــــــــط في االتحا  البرلماني الدولي، وأنها أنشـــــــــــمت   -85
 التعاون م  البرلمانات األجنبيةب

ــيوس  ل  أنها، من  الل اللرن  -86 ــارت موريشــ ــ كة وأأــ ــو نشــــط في الشــ ــا ، عضــ ــت لة لمكافحة الفســ ة المســ
الفرنلوفونية ل  القيات البرلمانية والســــلو  المهني، وؤي رات ة من المنظمات والمؤســــســــات تشــــر  عل  ت ا ل 

 الممارسات الريدة، وتعزز النزاؤة فيما بين أعضاء البرلمانات في البلدان الناط ة تالفرنسيةب

وأفا ت المكســيي تمن مرل  النواب يتفاعل بنشــاي م  أعضــاء البرلمانات من جمي  أنحاء العالم من  الل   - 87
االتحا  البرلماني الدوليب ويهدف ؤتا التفاعل  ل  ت ا ل الممارسـات الريدة المتعل ة تالتشـريعات، وضـواتط االسـتعراض  

نـية واإلقليمـية واألـقاليمـية العـامـلة في مرـال من  الفســـــــــــــا  والرـقاـتة، و ـتـلي تعزيز التنســـــــــــــيق والتعـاون م  الهيـئات الوط 
ــار ته النشـــ ة في ميتل  اللران الداامة في برلمان أمريكا الالتينية،   ومكافحتهب وقد أعد مرل  النواب، من  الل مشـ
ــ كة  ــا ب  ما يشــــار  مرل  النواب بنشــــاي في أــ مشــــاري  وم ترحات تشــــمن قوانين نمو جية تهدف  ل  التهــــدا للفســ

ــت لة تتمل  من الهيئات التشـــــري ية الوطنية في  ParlAmericas)  ال ارة األمريكية برلمانات  ــ كة مســـ  ولة   35(، وؤي أـــ
من أمريكا الشــمالية والوســ   والرنو ية، وتســتضــيل أــ كة البرلمان المفتوح التي تهدف  ل  تعزيز االنفتاح التشــريعي  

ومسـاءلة المؤسـسـات، ومشـار ة المرتم  المدني في صـن  ال رار من  الل زيا ة الشـفافية والحهـول عل  المعلومات، 
 في البرلمانب وأقام مرل  النواب أرا،ة ثنااية م  برلمان الدانمر  لت ا ل المعلومات واليبراتب 

وأفا ت م دونيا الشـــمالية تمن الرم ية الوطنية أنشـــمت وفو ا  اامة لد  ميتل  الرم يات البرلمانية الدوليةب   - 88
ت ريرا سـنويا عن أنشـ تها الدولية واسـتنتاجاتها  ل  راي  الرم ية الوطنية، التا أن ت دم تلي الوفو  الداامة من  يتوق  و 

 ي دم تعد  لي الت رير  ل  أعضاء الرم ية، وإل  تعا ؤيئات الدولة ومؤسساتها األ ر ، حي ما ين بق  ليب 

البرلمانية لمرل  أورو ا، وأنه اســـــــــتضـــــــــاف عدة                                                  وأأـــــــــارت رومانيا  ل  أن برلمانها مم  ل في الرم ية -89
اجتماعات للتعاون البرلماني المشـــــــتر ، تما في  لي اجتماث بين راي  مرل  النواب وراي  الرم ية البرلمانية  
ــفافية النشـــاي البرلماني  ــانة البرلمانيين وأـ ــاال م ل حهـ لمرل  أورو اب وأتاح  لي االجتماث فرصـــة لمناقشـــة مسـ

لســـــــــــــلو ب  ما يشـــــــــــــار  برلمان رومانيا، من  الل وفد  اام، في أعمال فريق التدقيق البرلماني  ومدونات قواعد ا
المشــــــــــــــتر  المعني بو ــالــة االتحــا  األورو ي للتعــاون في مرــال  نفــا  ال ــانون )اليورو ول(، وفي االجتمــاعــات 

 الة الرنااية )اليوروجست(بالبرلمانية المشتر ة لت ييم أنش ة و الة االتحا  األورو ي للتعاون في مرال العد

ــط في االتحا  البرلماني الدولي   أوضـــحت و  - 90 ــو نشـ ــور  في البلد عضـ ــعو ية أن مرل  الشـ الممللة العر ية السـ
واالتحا  البرلماني العر يب  ما أنشــم مرل  الشــور  مرموعات صــداقة برلمانية تهدف  ل  ت ديم نما   عملية للتعاون  

 تعزيز العالقات في جمي  المراالت م  برلمانات البلدان األ ر ب الرسمي وغير الرسمي تمية 

وأفا ت ســــــلوفينيا تمن عدة أعضــــــاء في برلمانها أيضــــــا أعضــــــاء في الشــــــ كة البرلمانية العالمية التاتعة  -91
     نظ م                                                                                                       لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتهـــا ا، ويتفاعلون بنشـــاي في الفعاليات البرلمانية المشـــتر ة التي ت  

 تحت رعاية الش كةب

ــاء في برلمانها   -92 ــ،ل عدة أعضــــ ــو نشــــــط في االتحا  البرلماني الدولي، حيب يشــــ وأ،دت تايلند أنها عضــــ
ــتر ة بين األمم  ــتماث البرلمانية المشـــ ــة االســـ ــاؤم برلمان تايلند في جلســـ مناصـــــب في اللران الداامة لالتحا ب وســـ

ــوث 2021 دت في عام                                          المتحدة واالتحا  البرلماني الدولي التي ع   ــمن موضـ ــتعا ة ، تشـ ــا  من أجل اسـ محار ة الفسـ
م  مال  ة في الحكومة وتحسـين آفا  التنمية ت تلي الدورة للمسـاؤمة في اإلعالن السـياسـي للدورة االسـت نااية          ب وصـ 

 ب2021حزيران/يونيه  4 ل   2للرم ية العامة من أجل مكافحة الفسا ، الم رر ع دؤا في الفترة من 
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 االستنتاجات والتوصيات  - ثالثا  
هج والتدابير المتيتة أبرزت الر و  التي تل تها األمانة من الدول األطراف بوضـــــــــــوح اتســـــــــــاث ن ا  الن  -93

لترويج وتدعيم  ور البرلمانات وســاار الهيئات التشــري ية وتعزيز قدراتهاب ومن بين التدابير المتيتة األأــي    را 
التدابير الرامية  ل  تعزيز أــــــــفافية الميزانية وضــــــــمان المســــــــاءلة في   ارة األموال العمومية؛ وتعزيز اإلأــــــــراف 

ة؛ وتشري  م ا رات "البرلمان المفتوح" ومشار ة المرتم  المدني في العملية التشري ية؛ البرلماني والرقاتة البرلماني 
ووضـــــــــ  واعتما  مدونات ل واعد الســـــــــلو  واأل القيات تن بق عل  جمي  الموئفين العموميين وموئفي اليدمة 

ة في تح يق المدنية، أو مهــممة  هــيهــا ألعضــاء البرلمانات؛ ووضــ  واعتما  تشــريعات تهدف  ل  المســاؤم
 التنفيت اللامل لالتفاقية؛ واالنيراي في التعاون األقاليمي واإلقليمي؛ وت ا ل الممارسات الريدة واليبراتب

وتلتسي جمي  ؤته التدابير والم ا رات أؤمية تال،ة لفعالية البرلمانات الوطنية وساار الهيئات التشري ية  -94
 وقدرتها عل  من  الفسا  ومكافحتهب

ــاته، في الليفية التي يمكن بها للدول األطراف أن ولع  - 95 ــمن  طار مناقشــ ل الفريق العامل يو  أن ينظر، ضــ
 تواصل تعزيز جهو ؤا الرامية  ل  ترويج وتعزيز  ور البرلمانات وسار الهيئات التشري ية في من  الفسا  ومكافحتهب

 ا  ل   ضـــعاف قدرة البرلمانات وســـاار ولعل الفريق العامل يو  أيضـــا أن يناقش التحديات التي قد تؤ  -96
الهيئات التشــــــري ية عل  وضــــــ  تدابير فعالة لمكافحة الفســــــا  أو تنفيتؤا أو اإلت اء عليها عل  نحو يكفل التنفيت  

 اللامل لالتفاقيةب

ــات الريدة  - 97 ــري  ت ا ل الممارســ ــل الدول األطراف تشــ ــي تمن تواصــ ولعل الفريق العامل يو   تلي أن يوصــ
مات المتهـلة بتعزيز برلماناتها وسـاار ؤيئاتها التشـري ية من  الل التفاعل بنشـاي م  الرم يات والمنظمات والمعلو 

 البرلمانية العالمية واإلقليمية، والد ول في اتفاقات م  البرلمانات والهيئات التشري ية للدول األطراف األ ر ب 

اصــــــــــل جهو ؤا لرم  معلومات عن الممارســــــــــات ولعل الفريق العامل يو  أن ي لب  ل  األمانة أن تو  -98
الريدة المتهــــلة بدور البرلمانات الوطنية وســــاار الهيئات التشــــري ية تمية تعزيز تنفيت االتفاقية، و هــــوصــــا في 

 سيا   ورة االستعراض ال انية الرارية سلية استعراض التنفيتب

ولعل الفريق العامل يو  أن يشـــــــــــــر  الدول األطراف عل  تزويد األمانة تالموار  الالزمة للتنفيت اللامل  -99
الهــــــا ر عن مؤتمر الدول األطراف، ووضــــــ   الصــــــة وافية للممارســــــات الريدة فيما يتعلق بدور  8/14لل رار  

 البرلمانات وساار الهيئات التشري ية في من  الفسا  ومكافحتهب
 


