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 التقرير الخامس لممجمس االستشاري لالتحاد االفريقي لمحاربة لمفساد

 4102المقدم إلى المجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي )مايو( 
 أروشا، تنزانيا

 4102 مايو
 
 تنفيذم ممخص

 
يستخمص ىذا المكجز التنفيذم مف تقرير المجمس االستشارم لبلتحاد االفريقي لمحاربة الفساد  .1

 .كمكافحتوالذم يحدد النتائج الرئيسية لتنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد 
النحك  بشكؿ كاضح، مف بيف أىداؼ كمبادئ االتحاد االفريقي عمىك  لقد كاف الحكـ الرشيد، .2

كدخؿ حيز النفاذ  2000الذم اعتمد في عاـ  المنصكص عميو في القانكف التأسيسي لئلتحاد
. إف التزاـ القادة اإلفريقييف بمكافحة الفساد ىك جزء مف عـز أكيد لتعزيز الحكـ 2001في 

في و كمكافحتاتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد  الرشيد كالمساءلة في أفريقيا. ككاف اعتماد
اعترافا بميغا بػ "اآلثار السمبية لمفساد عمى االستقرار السياسي كاالقتصادم  2003عاـ 

كاالجتماعي كالثقافي ألفريقيا كآثاره عمى التنمية االقتصادية كاالجتماعية لمشعكب األفريقية". 
الذم كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف اإلعبلف عف الشراكة الجديدة مف أجؿ تنمية أفريقيا)نيباد(، 

اعتمد في االجتماع األكؿ لمجنة رؤساء الدكؿ كالحككمات لتنفيذ الشراكة الجديدة، المجتمعيف 
، قد حدد الفساد كعقبة كأداء في كجو التنمية. كنتيجة 2001في أبكجا، نيجيريا في أكتكبر 

قميمية كدكلية لمنعو كالحد مف انتشاره  .لذلؾ، فقد كانت ىناؾ جيكد كطنية كا 
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األلفية الجديدة، قدمت الدكؿ األفريقية التزامات بتحسيف الحكـ مف خبلؿ كضع  كمنذ بكاكير .3
 مجمكعة مف المقاييس كالمعايير لتقييـ التقدـ المحرز في مجمكعة أساسية مف متغيرات الحكـ.

قد كاف مف ىذه المبادرات مؤتمر األمف كاالستقرار كالتنمية كالتعاكف في أفريقيا، الذم ك 
 2000العامة لرؤساء الدكؿ كالحككمات بمنظمة الكحدة االفريقية في يكليك  إعتمدتو الجمعية

ككاف اليدؼ منو أف يككف عممية مستمرة لتطكير السياسات كضعت لتعمؿ ضمف أطر عمؿ 
قد إعتمد الحقا كؿ مف فرع التنمية كالتعاكف كفرع األمف كاالستقرار ك  منظمة الكحدة األفريقية.
دات الكاردة في الجداكؿ الزمنية، كمؤشرات األداء كمعايير تقييـ بالمؤتمر المبادئ كالتعي

التنفيذ. كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف اآللية األفريقية الستعراض النظراء، بكصفيا عممية خاصة 
باالتحاد األفريقي، قد أنشأت أيضا مقاييس كمعايير لتقييـ التقدـ المحرز. كتنظر اتفاقية 

لمفساد باعتباره قضية متشعبة كشاممة تعـ كتبمغ كؿ مكافحتو اد ك االتحاد األفريقي لمنع الفس
اآللية األفريقية الستعراض النظراء.كبالتالي مف الميـ أف  نكاحي الحكـ كبالتالي دعامات تنفيذ

تو لتحسيف فعالية القضاء عمى كمكافح نفيـ كيؼ تـ تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد
 .لي المساعدة في بناء مؤسسات مسؤكلة كتشاركية كشفافة في أفريقياآفة الفساد، كبالتا

كتحقيقا ليذه الغاية، فإف اليدؼ الرئيسي مف ىذا التقرير ىك الكقكؼ عمى المؤسسات كاآلليات  .4
التي أنشأتيا الدكؿ األطراؼ لمنع الفساد كمكافحتو كذلؾ تمشيا مع بعض األحكاـ الرئيسية 

 تو.كمكافح لمنع الفساد التفاقية االتحاد األفريقي
 المنيجية

تو التي تنص عمى كظائؼ كمكافح ( مف اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد5) 22كفقا لممادة  .5
المجمس االستشارم لبلتحاد االفريقي لمحاربة الفساد، تـ إرساؿ استبيانات مسح أساسي  كمياـ

الصمة في الدكؿ األطراؼ في  تيدؼ إلى تقييـ الكضع فيما يتعمؽ بالفساد كالجرائـ ذات
( مف الدكؿ األطراؼ بمردكد 13. كحتى اآلف، تقدمت فقط ثبلثة عشر )2010/2011

نتائجيا، كتشمؿ ىذه الدكؿ: الجزائر كالككنغك برازافيؿ كغانا كمبلكم كناميبيا كركاندا كسيراليكف 
 .كجنكب أفريقيا كتنزانيا كتكغك كزامبيا

لكضع المذككر أعبله إلى الحاجة لنيج أكثر تعزيزا لتقييـ كضع ك تشير الدركس المستفادة مف ا .6
المجمس  كعمى ىذا النحك، شرع .توكمكافح تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد

( مف 27دراسة عمى سبعة كعشريف ) االستشارم لبلتحاد االفريقي لمحاربة الفساد في إجراء
ىي أيضا في مرحمة ك  تو،كمكافح ألفريقي لمنع الفساداتفاقية االتحاد ا الدكؿ التي صادقت عمى
أحكاـ االتفاقية. كتشمؿ ىذه الدكؿ: الجزائر، بنيف، بكركينا فاسك، ك  تنفيذ المبادئ األساسية

ابكف، غانا، غينيا، جبكركندم، الكاميركف، جزر القمر، الككنغك، ككت ديفكار، إثيكبيا، ال
مبيؽ كناميبيا كالنيجر كنيجيريا كركاندا كسيراليكف كز كينيا، ليسكتك، ليبيريا كمبلكم كمالي كم
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سيراليكف كجنكب أفريقيا كتنزانيا، كأكغندا، كزامبيا. كقد تـ تجميع البيانات مف مصادر متعددة 
 .كاستتبعت بالتقارير المنشكرة كغير المنشكرة

: 7التدابير، المادة : اإلطار التشريعي كغيره مف 5يركز ىذا التقرير عمى المكاد التالية: المادة  .7
: إمكانية الكصكؿ إلى 9محاربة الفساد كالجرائـ ذات الصمة في الخدمة العامة، كالمادة 

: دكر القطاع الخاص، كالمادة 11: تمكيؿ األحزاب السياسية، كالمادة 10المعمكمات، كالمادة 
تفاقية االتحاد مادة مكضكعية في ا 22:دكر المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ. كمف بيف الػ 12

كخطكة أكلية لتقييـ التقدـ 6تو، يتـ التركيز فقط عمى ىذه المكاد الػ كمكافح األفريقي لمنع الفساد
 .المحرز في التنفيذ. كستتناكؿ التقارير المقبمة بقية المكاد حيث تككف المعمكمات متاحة

 االفريقي لمحاربة الفسادالمجمس االستشارم لبلتحاد  ك كما سيتـ مبلحظتو في القسـ التالي، فإف .8
اتفاقية  قد عمؿ عمى زيادة الكعي باالتجاىات المشتركة، كالتقارب، كاالختبلفات في تنفيذ

مف خبلؿ ردكد االستبيانات كالمصادر الرسمية  توكمكافح االتحاد األفريقي لمنع الفساد
دؼ التحقؽ مف باالضافة لذلؾ، يتناكؿ ىذا التقرير أبحاثا تستند عمى األدلة بيك  األخرل.

التقارير المكجكدة كانتاج معمكمات عف طبيعة كنطاؽ الكقاية مف الفساد في أفريقيا. كيرل 
أف العمؿ مع أجيزة االتحاد األفريقي ذات  المجمس االستشارم لبلتحاد االفريقي لمحاربة الفساد

لمصمحة الصمة كالييئات اإلقميمية كالكطنية األخرل ميـ في بناء الشراكات مع أصحاب ا
 .اآلخريف مف أجؿ مكافحة الفساد كالجرائـ ذات الصمة

 االتجاىات المشتركة الناشئة والدروس االستراتيجية المستفادة في الدول األطراف
 : اإلطار التشريعي وغيره من التدابير5المادة
إف الدكؿ األطراؼ التي نجحت في إنشاء مؤسسات قكية لممساءلة كالشفافية كاالستقامة قد  .9

حرزت أيضا تقدما كبيرا في مكافحة الفساد. كقد استبدلت ىذه األطر التشريعية بحمبلت أ
كطنية ذات قاعدة عريضة لزيادة الكعي كحشد السكاف ضد الفساد. كقد اعتمدت كؿ الدكؿ الػ 

تشريعات لمكافحة الفساد كتعزيز تدابير مكافحتو. كعمى الرغـ مف أف بعضيا قد أنشأ  27
كافحة الفساد في أكاخر تسعينيات القرف الماضي، فإف أغمبية الدكؿ األطراؼ أطرا تشريعية لم

قد شرعت في اإلصبلحات التشريعية الرئيسية خبلؿ العقد الماضي، كبالتزامف مع اعتماد 
 .توكمكافح اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد

ينيا لتعكس التغييرات كقد أجرت بعض الدكؿ األطراؼ تنقيحات كتعديبلت مكضكعية عمى قكان .10
كاألكضاع في الساحة العالمية فيما يتعمؽ بمكافحة الفساد. كفي جميع الدكؿ األطراؼ، فقد 

 .تمت مكاجية الفساد مف خبلؿ اإلصبلحات القانكنية كالتنظيمية كالمؤسسية
 : مكافحة الفساد كالجرائـ ذات الصمة في الخدمة العامة7المادة
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ي أدخمت عمى الخدمة العامة بترشيد اإلجراءات اإلدارية، كتعزيز .إف اإلصبلحات الكاسعة الت .11
أساليب الرقابة كالتنظيـ، كزيادة الكفاءة في تقديـ الخدمات قد مثمت قيمة مضافة في مكافحة 
الفساد. كبجانب ذلؾ فإف انتشار مكاثيؽ المكاطف قد زادت آليات المساءلة العامة كساىمت في 

 .ةتحسيف نكعية الخدمات العام
 
 : الكصكؿ إلى المعمكمات9المادة

ك حيث أف تكفير المعمكمات الدقيقة كذات الصمة كفي الكقت المناسب تعد عنصرا ىاما في  .12
الشفافية، فإف سف التشريعات الخاصة بحرية المعمكمات قد شكمت عنصرا أساسيا في مكافحة 

ىك شيادة عمى االعتراؼ  أف شيكع شعبية قكانيف حرية المعمكمات في الدكؿ األطراؼك  الفساد.
المتزايد بأنو ال يمكف مطالبة المكاطف بالمساءلة إذا لـ تقـ الحككمات باتاحة المعمكمات 

 .األساسية عف تخصيص المكارد كتقديـ الخدمات
قد  27كبجانب تدابير تيسير كصكؿ الجميكر إلى المعمكمات، فإف معظـ الدكؿ األطراؼ الػ  .13

العامميف في الخطكط األمامية ضمف الجيكد المبذكلة لمكافحة سنت قكانيف تحذيرية لحماية 
ف إطبلؽ صافرات التحذير، كفضح االحتياؿك  الفساد. غيرىا مف أنكاع ك  االستغبلؿك  اليدرك  ا 

السمكؾ غير السكم األخرل، ىي أنشطة آخذة في االرتفاع في أفريقيا، كبرىنت الدكؿ األطراؼ 
 .أىميتيا المتزايدة

 ؿ األحزاب السياسية: تمكي10 المادة
إف تمكيؿ األحزاب السياسية مف قبؿ عامة المكاطنيف يعتبر عنصرا ىاما في تييئة الممعب  .14

السياسي، كالحد مف الدكر غير المتناسب لمماؿ في السياسة، كزيادة الثقة الجماعية في 
ف اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد تكظيؼ األمكاؿ تحـر .توكمكافح العمميات االنتخابية. كا 

تحض عمى إدماج مبادئ ك  المكتسبة مف خبلؿ ممارسات غير مشركعة في تمكيؿ االحزاب
 .الشفافية في تمكيميا. كقد تبنت معظـ الدكؿ األطراؼ ىذه المبادئ

 : القطاع الخاص11 المادة
يكضح دكر القطاع الخاص في مبادرات مكافحة الفساد كيؼ كضعت الدكؿ األطراؼ تدابير  .15

ف حككمة الشركات. كدكر ىذا القطاع يتكقؼ أيضا عمى قكتو في االقتصاد، كالعبلقة لتحسي
مع القطاع العاـ، كمساىمتو في الجيكد الكطنية الرامية إلى تعزيز النمك االقتصادم كالتنمية 

التشاركية. كبنفس القدر مف األىمية، فإنو في معظـ الدكؿ األطراؼ،فإف القطاع ك  العادلة
عمى كبح جماح الفساد مف خبلؿ قدرتو عمى العمؿ مع الجيات الفاعمة  الخاص قد عمؿ

األخرل لتعزيز بيئة قانكنية كتنظيمية مبلئمة لممارسات تجارية تتسـ بالشفافية ككذلؾ اتخاذ 
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تدابير فعالة لتنظيـ نفسو. كقد أنشأت الدكؿ األطراؼ التي حققت تقدما في إشراؾ القطاع 
 ات قكية بيف القطاعيف العاـ كالخاص.الخاص لمحد مف الفساد شراك

 : المجتمع المدني كاإلعبلـ12المادة
ك بصفتيا مؤسسات رقابية، فإف المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ تعتمد عمى الكصكؿ إلى  .16

قد أحدثت اإلصبلحات السياسية كاإلدارية لمكافحة الفساد فرقا حيث تتـ مكاءمة ك  المعمكمات.
كالجيات الفاعمة بشأف مكافحة الفساد، كعمى نحك خاص المجتمع الخطكات كتعزيز الدكائر 

أف مشاركة المجتمع المدني في أنشطة مكافحة الفساد ىي أحد ك  كسائؿ اإلعبلـ.ك  المدني
الجكانب الرئيسية لممسؤكلية المدنية كمصدرا ال يقدر بثمف في حمبلت مكافحة الفساد. كما أف 

كافحة الفساد ترتبط ارتباطا كثيقا بكجكد مؤسسات خطكات زيادة دكر كسائؿ اإلعبلـ في م
 .حرية المعمكمات كمطمقي صافرات التحذير أك مصادر الكشؼ
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 تقرير المجمس االستشاري لالتحاد االفريقي
 لمحاربة لمفساد المقدم لممجمس التنفيذي لالتحاد األفريقي

 مقدمة أواًل:
( )أ( مف 5) 22بمكجب المادة  الفساد أنشئ المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمحاربة .17

اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع كمكافحة الفساد، الصادرة عف الدكرة العادية الثانية لمؤتمر 
، 2006أغسطس  5كدخمت حيز النفاذ في  2003االتحاد في مابكتك، مكزمبيؽ في يكليك 

تصديؽ. كحتى اآلف، ( صكان مف صككؾ ال15( يكما مف إيداع خمسة عشر )30بعد ثبلثيف )
 ( دكلة ىي الدكؿ األعضاء كاألطراؼ في االتفاقية.34صادقت أربعة كثبلثكف)

( مف االتفاقية، فإف كظائؼ كمياـ المجمس تتضمف، مف بيف جممة أمكر 5) 22ك كفقا لممادة  .18
 :أخرل

قبة تعزيز كتشجيع اعتماد التدابير كاإلجراءات التي تتخذىا الدكؿ األطراؼ لمنع ككشؼ كمعا"
مرتكبي الفساد كالجرائـ ذات الصمة بو كالقضاء عمييما في أفريقيا" ك"تقديـ تقرير إلى المجمس 
التنفيذم عمى أساس منتظـ عف التقدـ الذم أحرزتو كؿ دكلة طرؼ في االمتثاؿ ألحكاـ ىذه 

 ." االتفاقية
المقدـ إلى  ىذا ىك التقرير الخامس لممجمس االستشارم لبلتحاد االفريقي لمحاربة الفساد .19

يغطي الفترة ك  المجمس التنفيذم، كيتضمف أنشطتنا، كالتحديات كاآلفاؽ المستقبمية لتنفيذ كاليتنا
 .2013ديسمبر 31إلى  2012أغسطس  1مف 

 
 المجمس االستشاري لالتحاد األفريقي لمحاربة الفساد، تكوينو ووظائفو وتركيبتو التنظيمية: ثانيًا:

يتـ ترشيح كؿ منيـ مف قبؿ الدكؿ األطراؼ كينتخبيـ المجمس عضكان  11يتألؼ المجمس مف  .20
كيجب أف يككف أعضاء المجمس مف الشخصيات المتمتعة بأعمى التنفيذم مف قائمة الخبراء. 

درجات النزاىة كالحياد ككذلؾ الكفاءة المعترؼ بيا في المسائؿ المتعمقة بمنع كمكافحة الفساد 
يعمؿ المجمس التنفيذم عمى ضماف تمثيؿ  ،ء المجمسكالجرائـ ذات الصمة. كالنتخاب أعضا

كاؼ لممرأة كالعدؿ في التمثيؿ الجغرافي. كأف أعضاء المجمس ىـ شخصيات مستقمة تمارس 
سنتاف قابمة لمتجديد لمرة كاحدة. كقد  مياميا بصفتيا الشخصية، حيث يتـ تعيينيـ لكالية مدتيا
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كالعضكية الحالية لممجمس ىي التي  2009تـ انتخاب كتعييف أكؿ أعضاء لممجمس في يناير 
 لفترة مدتيا سنتيف.  2013يناير  31تـ انتخابيا في الدكرة الثالثة في 

 
 الوظائف

اف كظائؼ المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمحاربة الفساد قد تـ النص عمييا بكضكح  .21
 ( مف االتفاقية ىي كما يمي: 5) 22في المادة 

o كتطبيؽ تدابير مكافحة الفساد في القارة.  تعزيز كتشجيع اعتماد 

o  .جمع كتكثيؽ المعمكمات عف طبيعة كنطاؽ الفساد كالجرائـ ذات الصمة بو في أفريقيا 

o  كضع منيجيات لتحميؿ طبيعة كمدل درجة الفساد في أفريقيا كنشر المعمكمات كتكعية
 الجميكر بشأف اآلثار السمبية لمفساد كالجرائـ ذات الصمة بو. 

o آلفة الفساد كالجرائـ ذات الصمة بو في يـ المشكرة لمحككمات حكؿ كيفية التصدم تقد
 تشريعاتيا الكطنية. 

o  جمع المعمكمات كتحميؿ سمكؾ كتصرفات الشركات متعددة الجنسيات العاممة في أفريقيا
( مف 1) 18كنشر ىذه المعمكمات لفائدة السمطات الكطنية المعنية عمبلن بأحكاـ المادة 

  اقية المذككرة سابقان.االتف
o  اعتماد مدكنات سمكؾ متكاءمة لممكظفيف العمكمييف. تطكير كترقية 
o  بناء شراكات مع المجنة األفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب كمنظمات المجتمع المدني

األفريقي كالمنظمات الحككمية كغير الحككمية الدكلية لتسييؿ الحكار مف أجؿ مكافحة 
 ات الصمة بو.الفساد كالجرائـ ذ

o  تقديـ تقرير لممجمس التنفيذم بشكؿ منتظـ عف التقدـ الذم احرزتو كؿ دكلة طرؼ فيما
 يتعمؽ باالمتثاؿ ألحكاـ االتفاقية. 

o  أداء أم مياـ أخرل تتعمؽ بمحاربة الفساد كالجرائـ ذات الصمة بو يمكف أف تسند إلييا
 مف قبؿ األجيزة السياسية لبلتحاد األفريقي. 

 التنظيمي: ىيئة المكتب واألمانة التنفيذية التركيب
 ىيئة مكتب المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد  .22

ينتخب المجمس مف بيف أعضائو ىيئة مكتب تضـ الرئيس كنائب الرئيس كالمقرر كيتـ تعييف 
 أعضاء المكتب لفترة كاحدة مدتيا سنة، كيعمؿ المكتب عمى ضماف التخطيط كالتنسيؽ

كتقـك ( مف االتفاقية. 5) 22ألنشطة المجمس الضركرية لتنفيذ ميامو المحددة بمكجب المادة 
ىيئة المكتب بتمثيؿ المجمس في المؤتمرات اإلقميمية كالدكلية ذات الصمة بمياـ ككالية 
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المجمس. كيجكز لييئة المكتب، بعد إببلغ مفكضية االتحاد األفريقي، كنيابة عف المجمس 
د شراكات كترتيبات تعاكف مع المنظمات األخرل أك المؤسسات الدكلية أك اإلقميمية القياـ بعق

 التي تسعى لتحقيؽ أىداؼ مماثمة. 
 إنشاء المجمس الحالي:  .23

 31في  تـ انتخاب عضكية المجمس الحالي، في انتخابات ىي الثالثة بأديس أبابا، أثيكبيا،
 ث تشكؿ المجمس عمى النحك التالي: . حي2014إلى  2013، كذلؾ لمفترة مف 2013يناير 

 بنيف   الرئيس  السيد/ جاف بابتيست الياس -
 مالي نائب الرئيس    السيد/ امبيرا ديارا -
 بكركندم     السيدة/ انجيبل بارمبكزاكك  -
 تكجك     السيدة/ اككسيكا ايانا -
 أثيكبيا     السيد/ عمى سميماف محمد -
 تنزانيا     الدكتكر/ ادكارد ىكسياه  -
 ككت ديفكار    سيد/ جاككس الثالث، اكياكال -
 نيجيريا    السيدة/ جكلي اكنـك نكارياكك -
 الككنغك    السيد/ سيمكف بيير انزكبابيبل -
 ليبيا     السيد/ سالـ بف غربية -
 غانا     الدكتكر/ تكني ايدكك -

 :األمانة العامة لممجمس .24
دارم كالمكجستي لممجمس مف قبؿ تدار األمانة العامة كالتي تكفر الدعـ الفني كالميني كاإل

األميف التنفيذم. كيتكافؽ الييكؿ التنظيمي مع السياسات كالمبادئ التكجييية العامة لبلتحاد 
لكي يعمؿ بو المكظفيف المينييف كالتقنييف كاإلدارييف. كيتككف ىيكؿ األفريقي. كقد صمـ 

 المكظفيف حاليان عمى النحك التالي:
 ) ممكؿ مف الدكؿ األعضاء(    6ـ ( أميف تنفيذم، الدرجة 1) -
)ممكؿ مف  3( مكظؼ سياسات رفيع المستكل لممسائؿ القانكنية كالسياسية، الدرجة ـ 1) -

 الدكؿ األعضاء(
 ) ممكؿ مف الدكؿ األعضاء(  ( مساعد محاسب الدرجة خ ع أ 1) -
 )ممكؿ مف الدكؿ األعضاء(   1( مكظؼ كثائؽ الدرجة ـ 1) -
 )ممكؿ مف الدكؿ األعضاء(    ( سائؽ مراسمة خ ع ب1) -
 ) ممكؿ مف سيدا/ السكيد(    2( أميف مكتبة  الدرجة ـ 1) -
 )ممكؿ مف سيدا/ السكيد(   ( سكرتيرة ثنائية المغة خ ع أ1) -
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 )ممكؿ مف سيدا/ السكيد(  2( اختصاصي تقنية معمكمات ـ 1) -
   )متدرب(   ( اختصاصي اتصاالت 1) -
 ب()متدر    ( مساعد تقنية معمكمات  1) -
 )متدرب(    ( مكظؼ قانكني 1) -

كبحسب رأم المجمس فاف األمانة العامة حسب تشكيميا الحالي تحتاج لمزيد مف المكظفي،  .25
 ليشغمكا الكظائؼ التالية 

بحسب ما ىك ) 3( مكظؼ سياسات رفيع المستكل لممسائؿ االقتصادية، الدرجة ـ 1) -
 . (مدرج في الييكؿ المعتمد لؤلمانة

 )يتـ اقتراحيـ لبلعتماد في الييكؿ الجديد لؤلمانة(   4جة ـ ( باحثكف الدر 3) -
  )يتـ اقتراحو لبلعتماد في الييكؿ الجديد لؤلمانة( 1( مكظؼ مراسـ، الدرجة ـ 1) -
)مساعدك مكاتب لممراسـ كتكنكلكجيا المعمكمات  1( مساعدك مكاتب، الدرجة ـ3) -

 كاألمف(.
 التمويل:

 2014بتقدير لمزيادة التي تمت في ميزانية المجمس لعاـ فيما يتعمؽ بالتمكيؿ، ينظر المجمس  .26
لتكاليؼ المكظفيف كالميزانية التشغيمية كمف صفر إلى دكالر أمريكي  470.486لػ حيث زادت 

كرغـ ىذا التقدـ الممحكظ إلى أف الميزانية المخصصة دكالر أمريكي لميزانية البرامج.  1.015
دكالر أمريكي. مما يسمح فقط  180.000كد الجتماعات المجمس ظمت كبكؿ أسؼ في حد

مف االجتماعات السنكية لممجمس. كىي حالة غير مرضية لمحد البعيد خاصة كاف  2بعقد 
 اجتماعات سنكية.  4قكاعد إجراءات المجمس تنص عمى عقد ما ال يقؿ عف 

  :واالنجازات والتحديات ثالثًا: األنشطة
حاد األفريقي لمحاربة الفساد بعض التقدـ فيما منذ تأسيسو، حقؽ المجمس االستشارم لبلت .27

يتعمؽ بصياغة كاليتو كتصميـ طريقة عمؿ تسمح بإشراؾ االتحاد األفريقي كدكلو األعضاء. 
كقد كاجيت المجمس العديد مف التحديات اليائمة كالتي تتمثؿ في عدـ المصادقة الكاممة عمى 

قبؿ كؿ الدكؿ األعضاء. فحتى اآلف، كبعد  اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع كمكافحة الفساد مف
دكلة  34عشر سنكات مف اعتماد اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع كمكافحة الفساد صادقت 

% مف إجمالي عضكية االتحاد األفريقي. 60عضك عمى االتفاقية كىك ما يمثؿ فقط حكالي 
لسياسية في مكافحة آفة كاف ىذا المستكل المنخفض مف المصادقات يشير إلى غياب اإلرادة ا

 الفساد. 
تشمؿ كالية المجمس تنسيؽ أنشطة مكافحة الفساد في الدكؿ األعضاء باالتحاد. كىذه ميمة  .28

دكلة عضك في االتحاد األفريقي المصادقة عمى  34كبيرة تتطمب القياـ بزيارات ميدانية لػ 
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ت التنظيمية ذات الصمة المعاىدة. كتشمؿ األنشطة خبلؿ ىذه الزيارات تجميع كتحميؿ اآلليا
جراء المقاببلت لتقييـ مستكل تنفيذ االتفاقية في البمداف المعنية. مف أجؿ تقديـ تقرير  كا 
لممجمس التنفيذم عف التقدـ المحرز في مكافحة الفساد في القارة. كلمقياـ بيذه الميمة كتنفيذىا 

افية. كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد تـ بفاعمية كنجاح فاف المجمس يحتاج المكارد المالية كالبشرية الك
إحراز بعض التقدـ مف حيث حشد المكارد ألف الميزانية المخصصة لممجمس ال تزاؿ غير 
كافية لتمكينو مف القياـ بميامو بصكرة مرضية. كاف التنفيذ الفعاؿ لممجمس يعتمد عمى حد 

ؿ مف أجؿ تعييف كبير عمى تكفير التمكيؿ الكافي كالقدرة التقنية. فيحتاج المجمس لمما
جراء تقييـ كالقياـ بالبعثات كتمبية الدعكات لمدكؿ األعضاء في  المكظفيف باألمانة التنفيذية، كا 
االتحاد كذلؾ مف أجؿ تعزيز كاليتو في رفع التقارير كأيضان تنفيذ الحمبلت التكعكية بشأف 

 االتفاقية.
 :2012األنشطة التي نفذت منذ يكليك 

( مف المحاكر 4االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد في ) تـ تنظيـ أنشطة المجمس .29
 ، كىي:2015 – 2011االستراتيجية المضمنة في خطة المجمس لؤلعكاـ 

  .تقديـ الدعـ لتنفيذ االتفاقية (: 1المحكر االستراتيجي )
 رفع الكعي بشأف االتفاقية كالتعريؼ بالمجمس. (: 2المحكر االستراتيجي )

 بناء الشراكات. (: 3ستراتيجي )المحكر اال
 زيادة الكفاءة التنظيمية بالمجمس، كالرصد كالتقييـ. (: 4المحكر االستراتيجي )

 (:1دعـ تنفيذ االتفاقية )المحكر االستراتيجي 
األطراؼ لتقييـ مستكل تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع  34تـ إرساؿ استبياف إلى الدكؿ الػ  .30

دكلة بارساؿ ردكدىا، كتشمؿ "الجزائر، بكركينا فاسك، جزر  18كقد قامت  الفساد كمكافحتو.
القمر، الككنغك برازافيؿ، الجابكف، غانا، غينيا، مدغشقر، مالي، مبلكم، ناميبيا، أكغندا، 

كقد تـ إرساؿ مذكرة شفكية إلى الدكؿ الػ ركاندا، سيراليكف، جنكب أفريقيا، تنزانيا، تكجك، زامبيا.
في االتحاد األفريقي إلخطارىـ باستعداد المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي األعضاء  25

لمكافحة الفساد إلرساؿ بعثات لتقييـ مستكل تنفيذ االتفاقية كتحديد التحديات كالفرص، كحث 
مف الدكؿ األطراؼ كردت  6الدكؿ غير األطراؼ عمى مصادقة االتفاقية. كقد استجابت 

بعثة حيث تـ إرساؿ ىذه البعثات إلى بكركندم كككت ديفكار بااليجاب عمى استقباؿ ال
 كالكاميركف كالككنغك برازافيؿ، كليسكتك. 

 
 تطوير قدرات السمطات الوطنية لمكافحة الفساد: 
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تـ تككيف الشبكة األفريقية لمجاف الكطنية لمكافحة الفساد، رابطة سمطات مكافحة الفساد في 
نشط )مالي كفني مف األمانة التنفيذية لممجمس  بدعـ 2013سبتمبر  15أفريقيا، في 

 . االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد(
سيتـ تقديـ التقرير الخامس لممجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمحاربة الفساد عف التقدـ 
المحرز في الدكؿ األطراؼ في مكافحة الفساد أماـ المجمس التنفيذم لبلتحاد األفريقي في 

كىذا يشمؿ كصفان لحالة مكافحة الفساد في الدكؿ األطراؼ األعضاء في . 2014يكنيك 
االتحاد، كما سيتـ تقديـ قانكف نمكذجي أفريقي لمكافحة الفساد، كىك ال يزاؿ قيد التطكير 
بصفتو عمبلن مشتركان بيف المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد كلجنة األمـ 

 قتصادية ألفريقيا. المتحدة اال
 (:4التوعوية بشأن االتفاقية وتسميط الضوء عمى المجمس )المحور االستراتيجي 

لقد تـ تطكير قاعدة بيانات كمكقع المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد عمى  .31
 .2013( منذ يكليك www.auanticoruption.orgاالنترنت )

تـ تككيف مكتبة بمقر أمانة المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد، في  -
 . 2013أركشا، تنزانيا في أكتكبر 

إقامة معارض في مختمؼ المحافؿ الدكلية بما في ذلؾ قمة االتحاد األفريقي )أديس أبابا،  -
 ف المكاد. مبلبك( كما تـ تكزيع تي شيرتات، قبعات كغيرىا م

في عدة مؤتمرات كقد شارؾ أعضاء المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمحاربة الفساد  -
 كندكات دكلية: 

  2012ديسمبر  9 – 5االحتفاؿ باالسبكع الدكلي لمكافحة الفساد، كيجالي، ركاندا. 
  تنظيـ كرشة عمؿ دكلية: كسائؿ اإلعبلـ كتحديات الشفافية كالمساءلة في المجاؿ

في مشركع ، في كيجالي، ركاندا "كذلؾ 2013ديسمبر  6 – 5اـ في أفريقيا الع
  ".مشترؾ لمجنة االقتصادية ألفريقيا

  في  2012ديسمبر   9مسابقة مقاؿ الشباب كحفؿ تكزيع الجكائز لمفائزيف في
 كيجالي، ركاندا. 

 نزانيا إنتاج منشكرات "المجمس في سطكر" بالمغتيف االنجميزية كالفرنسية" أركشا، ت
 . 2013مايك 

  إنتاج أفبلـ كثائقية، سمسمة مف الفيديكىات "مكافحة الفساد في أفريقيا: دكر المجمس
 .2013االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد"، تـ إطبلقو في ديسمبر 

  التفاقية االتحاد األفريقي لمنع كمكافحة الفساد.  10االحتفاؿ بالذكرل الػ 
 (:3لمحور االستراتيجي بناء الشراكات )ا

http://www.auanticoruption.org/
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أشخاص في  4شارؾ المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد بكفد يتككف مف  .32
 . 2012المؤتمر الدكلي لمكافحة الفساد الذم عقد في البرازيؿ في نكفمبر 

قامت األمانة العامة لممجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد بزيارة ألمانة  -
كذلؾ بيدؼ تعزيز  2013ية األفريقية لمنظراء جكىانسبرج، جنكب أفريقيا، يكنيك اآلل

 العبلقات الثنائية. 
شاركت أمانة المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد في )االجتماع الفني  -

 .2013أبكجا، نيجيريا، يكنيك  لييكمة الحكـ في أفريقيا
تحاد األفريقي لمكافحة الفساد في المؤتمر السنكم شاركت أمانة المجمس االستشارم لبل -

الرابع لممجمكعة االقتصادية لشرؽ أفريقيا، بشأف الحكـ الرشيد، كيجالي، ركاندا، يكليك 
2013 . 

شاركت أمانة المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد في اجتماع مككف  -
 . 2013يفتك، أديس أبابا، أثيكبيا في يكليك الحككمة في اآللية اإلقميمية لمتنسيؽ، في ككر 

كرشة عمؿ تدريبية شاركت أمانة المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة الفساد في  -
إقميمية بخصكص مكافحة الفساد كحقكؽ اإلنساف في ياكندم، الكاميركف، أغسطس 

2013 . 
فساد في "االجتماع البرلماني شاركت أمانة المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقي لمكافحة ال -

اإلقميمي في منتدل الحككمة األفريقي كترقية الصككؾ القانكنية لبلتحاد األفريقي" مابكتك، 
  . 2013مكزمبيؽ، سبتمبر 

 .(2المحور االستراتيجي  )زيادة الكفاءة التنظيمية بالمجمس، والرصد والتقييم
لمكافحة الفساد إلى مدينة أركشا، منذ فبراير  أمانة المجمس االستشارم لبلتحاد األفريقيتـ نقؿ  .33

 بعد تكقيع اتفاقية المقر بيف حككمة جميكرية تنزانيا المتحدة كمفكضية االتحاد األفريقي 2013
 .2013في يناير 

 يتككف ىيكؿ األمانة حاليان، عمى النحك التالي:
 ) ممكؿ مف الدكؿ األعضاء(    6( أميف تنفيذم، الدرجة ـ 1) -
)ممكؿ مف  3سياسات رفيع المستكل لممسائؿ القانكنية كالسياسية، الدرجة ـ  ( مكظؼ1) -

 الدكؿ األعضاء(
 ) ممكؿ مف الدكؿ األعضاء(  ( مساعد محاسب الدرجة خ ع أ 1) -
 )ممكؿ مف الدكؿ األعضاء(   1( مكظؼ كثائؽ الدرجة ـ 1) -
 )ممكؿ مف الدكؿ األعضاء(    ( سائؽ مراسمة خ ع ب1) -
 ) ممكؿ مف سيدا/ السكيد(    2الدرجة ـ   ( أميف مكتبة1) -
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 )ممكؿ مف سيدا/ السكيد(   ( سكرتيرة ثنائية المغة خ ع أ1) -
 )ممكؿ مف سيدا/ السكيد(  2( اختصاصي تقنية معمكمات ـ 1) -
   )متدرب(   ( اختصاصي اتصاالت 1) -
 )متدرب(   ( مساعد تقنية معمكمات  1) -
 )متدرب(    ( مكظؼ قانكني 1) -
 

 لمحرز في مكافحة الفساد في الدول األعضاء:التقدم ا
اتفاقية تكضح التقدـ المحرز مف قبؿ الدكؿ األطراؼ في ترقية بعض نصكص  –مصفكفة 

 كمكافحتو. االتحاد األفريقي لمنع الفساد 
 

 (5اإلطار التشريعي واإلجراءات األخرى )المادة (: 0الجدول )
العامكد أ: ىؿ ىناؾ  الدكلة

تشريعات خاصة 
 مكافحة الفساد؟ب

العامكد ب: ما ىي الجيات المسؤكلة عف إدارة كتطبيؽ ىذه 
 التشريعات.

 لجنة مكافحة الفساد  نعـ الجزائر
، المجنة الكطنية االستشارية إلصبلح اإلدارة منظمة الجبية الكطنية لمكافحة الفساد نعـ بنيف

(2007.) 
 (2007)الييئة العامة لتنظيـ األسكاؽ ، السياسة الكطنية لمحكـ الرشيد نعـ بكركينا فاسك

 الفرقة الخاصة لمكافحة الفساد مع أندية مكافحة الفساد. نعـ بكركندم
(، تغيير العادات، مكافحة الفساد، الككالة 2006المجنة الكطنية لمكافحة الفساد ) نعـ الكاميركف

 (2005الكطنية لمتحقيقات المالية )
 ساد.لجنة مكافحة الف نعـ جزر القمر

، كأيضان عضك في منظمة مكاءمة (2009المرصد االستشارم لمكافحة الفساد ) نعـ الككنغك
 قكانيف األعماؿ في أفريقيا. 

(، مجمكعة العمؿ الحككمية لمكافحة غسيؿ 2013ييئة العميا لمحكـ الرشيد )ال نعـ ككت ديفكار
 األمكاؿ في غرب أفريقيا كاألنشطة ذات الصمة. 

 (2001)المجنة االتحادية لؤلخبلقيات كمكافحة الفساد  نعـ أثيكبيا
(، كأيضان عضك مكقع في 2003المجنة الكطنية لمكافحة الثراء غير المشركع ) نعـ الجابكف

 منظمة مكاءمة قكانيف األعماؿ في أفريقيا. 
 ،ساد: التحالؼ الغاني لمكافحة الفساد، تحالؼ مكافحة الفالمبادرة الغانية لمنزاىة نعـ غانا

 المرسـك الرئاسي لمكافحة الفساد. 
 الككالة الكطنية لمكافحة الفساد. نعـ غينيا
المجنة الكطنية لؤلخبلقيات كمكافحة الفساد، المجمس االستشارم الكيني لمكافحة  نعـ كينيا

 الفساد، لجنة تسيير الحممة الكطنية الدائمة لمكافحة الفساد.
الجرائـ االقتصادية، مكتب الرقابة العامة، كمكتب المراجعة إدارة جرائـ الفساد ك  نعـ ليسكتك

 العاـ.
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 المجنة الميبرية لمكافحة الفساد، المجنة الدستكرية لممراجعة العامة.  نعـ ليبريا
 مكتب مكافحة الفساد. نعـ مبلكم
 (.2003مكتب المراجعة العامة ) نعـ مالي

 (، كالمنتدل الكطني لمكافحة الفساد.2006المكتب المركزم لمكافحة الفساد ) نعـ مكزمبيؽ
 لجنة مكافحة الفساد، المجمس االستشارم لمحاربة غسيؿ األمكاؿ نعـ ناميبيا
 الييئة العميا لمكافحة الفساد كالجرائـ ذات الصمة. نعـ النيجر
صادية المجنة المستقمة لمممارسات الفاسدة كالجرائـ ذات الصمة، لجنة الجرائـ االقت نعـ نيجيريا

 كالمالية، كحدة استخبارات الجرائـ المالية.
 مكتب الرقابة العامة، مكتب المراجعة العامة.  نعـ ركاندا

 (، مكتب الرقابة العامة.2008لجنة مكافحة الفساد ) نعـ سيراليكف
 منظمة أخرل معنية بمكافحة الفساد.  11منتدل مكافحة الفساد ك نعـ جنكب أفريقيا

 منع كمكافحة الفساد. كتب م نعـ تنزانيا
 مكتب الرقابة الحككمية، إدارة االخبلقيات كالنزاىة.  نعـ أكغندا
 مكتب المراجعة العامة. منتدل الككاالت، لجنة مكافحة الفساد.  نعـ زامبيا

 
 األخرىوالتدابير اإلطار التشريعي : 5المادة 

كغسيؿ األمكاؿ كالجرائـ المالية سنت الدكؿ األطراؼ في االتفاقية قكانيف تستيدؼ الفساد  .34
كاإلرىاب، كلكثير مف الدكؿ األطراؼ تشريعات متعددة لتغطية ىذه الجكانب الظاىرة مف 
األنشطة غير المشركعة المنصكص عمييا في اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد. كفيما 

مف ناحية األطر التشريعية يتعمؽ بالممارسات الفاسدة فاف ىناؾ اختبلفات بيف الدكؿ األطراؼ 
المنفردة أك المتعددة. كمف أمثمة التشريعات المنفردة نجد قانكف مكافحة الفساد في الككنغك 
كالذم بمكجبو تـ إنشاء المجنة االستشارية لمكافحة الفساد، القانكف االثيكبي االتحادم 

ة لؤلخبلقيات كمكافحة لؤلخبلقيات كمكافحة الفساد كالذم بمكجبو تـ إنشاء المجنة االتحادي
كمكافحتيا، كبناء عميو تـ تككيف إدارة مكافحة الفساد، كقانكف ليسكتك لمنع الجرائـ االقتصادية 

الفساد كالجرائـ ذات الصمة. كقانكف مبلكم لمكافحة الممارسات الفاسدة كالذم بناء عميو تـ 
تـ إنشاء بمكجبو ذم إنشاء مكتب مكافحة الفساد، كقانكف مكافحة الفساد في مكزمبيؽ ال

، كقانكف ناميبيا لمكافحة الجريمة المنظمة كالذم عمى ضكءه مركزم لمكافحة الفسادالمكتب ال
تـ إنشاء مكتب مكافحة الفساد، كقانكف مكافحة الممارسات الفاسدة كالجرائـ األخرل ذات 

، كقانكف مكافحة دالرئيسية لمكافحة الفساالثبلثة الصمة، كالذم بناء عميو تـ إنشاء المؤسسات 
الفساد في سيراليكف الذم بناء عميو تـ إنشاء لجنة مكافحة الفساد. كبالمثؿ نجد ىناؾ بنيف 
كبكركينا فاسك كككت ديفكار كغينيا كالجابكف كالنيجر كركاندا الذيف اعتمدكا في المقاـ األكؿ 

لدكلة األطراؼ ذات عمى قانكف العقكبات لترسيخ كتأسيس مؤسسات مكافحة الفساد، أما أمثمة ا
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التشريعات المتعددة ىي الجزائر كبكركندم كالكاميركف كجزر القمر ككينيا كجنكب أفريقيا 
  كأكغندا. 

إف كؿ الدكؿ األطراؼ تقريبان لدييا تشريعات خاصة بالجرائـ المالية كغسيؿ األمكاؿ، كمف بيف  .35
كاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. كحدة أبرزىا القانكف الجزائرم اإلطارم بشأف منع كمكافحة غسيؿ األم

االستخبارات المالية في ككت ديفكار، الككالة الكاميركنية لمتحقيقات المالية، كقانكف مكافحة 
غسيؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب في ليبريا، كقانكف االستخبارات المالية في ناميبيا، كقانكف 

تنزانيا، كقانكف مركز حظر غسيؿ األمكاؿ في نيجيريا، كقانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ في 
االستخبارات المالية في جنكب أفريقيا، كىناؾ عدد مف الدكؿ األطراؼ كىي جزر القمر 

منظمة مكاءمة قكانيف األعماؿ في كالككنغك كككت ديفكار كالجابكف كغينيا قد كقعت عمى 
 دكر الشركات األجنبية العاممة في المجاالت الخاصة بكؿ منيا. التي تنظـ  أفريقيا

كباإلضافة إلى األطر التشريعية فقد أنشأت الدكؿ األطراؼ لجاف كطنية استشارية ككضعت  .36
السياسات كنظمت الحمبلت باعتبارىا عناصر رئيسية في جيكد مكافحة الفساد. كتشمؿ ىذه 

االستشارية الكطنية القائمة منظمة الجبية الكطنية لمكافحة الفساد في بنيف، كالمجنة 
ة، المجنة الكطنية لمحكـ الرشيد في بكركينا فاسك، كالفرقة الخاصة لمكافحة لئلصبلحات اإلداري

كتحالؼ مكافحة الفساد في بكركندم، كلجنة تغيير العادات كمعارضة الفساد في الكاميركف. 
الفساد في غانا، كالمرسـك الرئاسي لمكافحة الفساد في غانا، كالمنتدل الكطني لمكافحة الفساد 

نة تسيير الحممة الكطنية الدائمة لمكافحة الفساد في كينيا. كالمنتدل الكطني في مكزمبيؽ، كلج
لمكافحة الفساد في جنكب أفريقيا. كقد اعتمدت الدكؿ األطراؼ األخرل خطط كطنية شاممة 
لمكافحة الفساد، كعمى سبيؿ المثاؿ، السياسة الكطنية لمكافحة الفساد في بكركينا فاسك، 

، استراتيجية مكافحة الفساد في 2022 – 2012ة الفساد في غانا كالخطة الكطنية لمكافح
. 2005-2000مبلكم، االستراتيجية القكمية لمكافحة الفساد كخطة العمؿ في تنزانيا 

 . 2013-2006ك



16 
 

 

 (7: مكافحة الفساد والجرائم ذات الصمة في الخدمة العامة )المادة 4الجدول 

 الدولة
لمالية ىل ىناك قانون إلقرار الذمة ا

وكشف األصول وتداعيات االنخراط 
 في الفساد؟

 ىل يتم تطبيق التدابير المتعمقة بالمشتروات العامة؟

، يطمب االثبات مف الشخص المعني عمى األصكؿ التي يمتمكيا كتككف أعمى نسبيان مف دخمو المشركع. كيشمؿ ىذا اإللزاـ كبار مسؤكلي الحككمة نعـ الجزائر
لماف، أعضاء المجمس الدستكرم كرؤساء كأعضاء المجالس الشعبية المنتخبيف، يديف القانكف الثراء غير المشركع كيجـر الفساد الرئيس، أعضاء البر 

 كقبكؿ اليدايا التي تؤثر عمى أداء الكاجب. 
اسبكف في الجيات العامة حيث يطمب منيـ إقرار الذمة أعمى السمطات، كبار مكظفي الخدمة المدنية، المدراء المركزيكف لئلدارات، مدراء المشاريع، كالمح نعـ بنيف

 ة الفساد.المالية كالكشؼ عف األصكؿ التي يمتمككنيا عند تكلييـ المنصب كمغادرتيـ لو. يتـ اتخاذ اجراءات تأديبية ضد المسؤكليف المدانيف بجريم
 السمؾ القضائي كالعسكرييف كالمنتخبيف الذيف يتكرطكف في جرائـ الفساد.  يعاقب القانكف الجنائي المسؤكليف اإلدارييف كالعامميف في نعـ بكركينا فاسك

ضان مطمكب مف رئيس بكركينا فاسك تقديـ تصريح خطي باألمكاؿ التي يمتمكيا إلى رئيس المجمس الدستكرم كمطمكب مف بقية المسؤكليف اآلخريف أي
 كشؼ بإقرار ذمة مالية ككشفان باألصكؿ.  

كيشمؿ ىؤالء المسؤكلكف الرئيس كرئيس الكزراء ب مف المسؤكليف الحككمييف اإلعبلف عف ثركاتيـ في بداية كنياية كالية كؿ منيـ في منصبو. مطمك  نعـ الكاميركف
اء ألمنكأعضاء الحككمة كرئيس أعضاء الجمعية الكطنية كرئيس كأعضاء مجمس الشيكخ كالبرلمانييف كأعضاء مجمس الشيكخ كجميع الضباط المنتخبيف كا

مكمفة باالمكاؿ العاميف لمكزارات كالمديريف كمديرم اإلدارات المركزية كالمديريف العاميف لمشركات العامة كشبو الحككمية كالقضاة كمكظفي اإلدارات ال
دارة   صناديؽ االمكاؿ العامة. المستردة، كجميع القائميف عمى الكظائؼ المعنية بالدخؿ الخاضع لمضريبة كالمسؤكليف عف المبالغ المالية المستردة كا 

 عمى المسؤكليف تقديـ إقرارات الذمة المالية في كؿ سنة ككذلؾ أسرىـ في غضكف ثبلثة أشير مف العمؿ.  نعـ جزر القمر
 اليتو في المنصب.عمى كؿ مكاطف معيف أك منتخب في منصب عاـ عالي يجب أف يقدـ إقرار ذمة مالية باألصكؿ التي يمتمكيا في بداية كنياية ك  نعـ الككنغك

آلف مشركع حاليان، الرئيس ىك المكظؼ العمكمي الكحيد الذم مطمكب منو أف يقدـ إقرار بذمتو المالية باألصكؿ التي يمتمكيا. كلكف البرلماف يدرس ا نعـ ككت ديفكار
ع كتقديـ الذمة المالية كاإلعبلف عف األصكؿ. كقد أدت مدكنة قكاعد السمكؾ لممكظفيف العمكمييف التي مف شأنيا أف تشمؿ مكادان عف اإلثراء غير المشرك 

 لعامة. اإلصبلحات اليامة بشأف المشتريات العامة العتماد قانكف الصفقات العمكمية الجديد فضبلن عف انشاء الييئة الكطنية لتنظيـ المشتريات ا
مسؤكليف الحككمييف تقديـ إقرار بذمميـ المالية كاألصكؿ التي يمتمككنيا بكامميا فضبلن ترتبط مكافحة الفساد بإصبلح الخدمة المدنية. كيطمب مف كبار ال نعـ أثيكبيا

ات جنائية كأحكاـ عف أفراد األسرة، كتسجيميا لدل لجنة مكافحة الفساد كاألخبلقيات االتحادية. كيؤدم الفشؿ إلى عدـ تقديـ ىذا اإلقرار إلى تكجيو اتيام
كبار مسؤكلي الدكلة مف ىذه العممية حيث تضـ القائمة الرئيس كرئيس الكزراء كالكزراء ككزراء الدكلة كنكاب الكزراء بالسجف كالغرامات. كال يتـ إعفاء 

 كالمفكضيف كمحافظي البنكؾ المركزية ككبار المسؤكليف التنفيذييف اآلخريف. 
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كلة. كيؤدم سكء السمكؾ لعقكبات تتراكح بيف الغرامة كالعزؿ مف المنصب كيتـ مطمكب إعبلف األصكؿ كتقديـ اإلقرارات لمف يتكلكف مناصب عامة في الد نعـ الجابكف
 فرض العقكبات عمى أم فعؿ يتعمؽ بخيانة األمانة يككف قد ارتكبيا مسؤكؿ مف خبلؿ مجمس تأديب. 

جراءات شراء مب نعـ غانا   سطة، مع كجكد قانكف مدكنة السمكؾ نافذ.إجراءات مبسطة في تقديـ الخدمات العامة كالتحقيؽ الفكرم في مزاعـ الفساد، كا 
عبلنان باألصكؿ التي يمتمكيا قبؿ كبعد تركو لممنصب بما في ذلؾ نعـ غينيا كيتـ الرئيس.  مطمكب مف كؿ مف يتكلى منصبان عامان أف يقدـ إقراران بذمتو المالية كا 

 الحككمية بالنص عمييا في القانكف. المشتريات  اتباع نظاـ شفافية في
تـ شغؿ كؿ مكظؼ عاـ تحكـ حكلو شبو سكء استخداـ المنصب يجب عميو أف يستقيؿ. كيمـز مكظفي الخدمة المدنية لتقديـ إقرارات بذمتيـ المالية. كي نعـ ينياك

. كقد زمة لمبلحقة الجناةالكظائؼ العامة مف خبلؿ نظاـ تكظيؼ قائـ عمى الجدارة، كال زالت الحككمة تعمؿ عمى إنشاء اليياكؿ القانكنية كالمؤسسية البل
عف الحاالت تـ تككيف لجنة األخبلؽ كالحكـ لمعامميف في القضاء كالتي تـ إنشاؤىا لجمع المعمكمات لتحديد مستكل الفساد في القضاء، لترفع تقريران 

نظمة اإلدارة المالية العامة كىيئة الرقابة العامة الفردية كالتكصيات بالتدابير العبلجية. كقد شيدت الخدمة العامة إصبلحات كاسعة النطاؽ مثؿ استخداـ أ
 عمى المشتركات. 

تي يمـز المكظفكف العمكميكف بالتخمص مف المصالح المالية المباشرة كغير المباشرة في أم مشركع يدخؿ في نطاؽ عمميـ، فضبلن عف المصالح ال نعـ ليسكتك
 تتعارض مع أداء الكاجبات العامة. 

ف. كيطمب ديـ إقرارات الذمة المالية كاإلعبلف عف األصكؿ كاإليرادات مف الرئيس كنائب الرئيس كالكزراء كنكاب الكزراء كككبلء الكزراء كالمفكضييتـ تق نعـ ليبريا
متيازات العامة تقديـ ىذه اإلقرارات مرة كؿ عاميف. كيتـ مقاضاة األفراد عف تقديـ المعمكمات الكاذبة كالمضممة. كقد تـ إنشاء لجنة المشتريات كاال

 لبلشراؼ عمى كؿ مشتريات السمع كالخدمات الحككمية. كىناؾ لجنة محاسبة عامة مستقمة ترفع تقاريرىا لمييئة التشريعية. 
امة سكء استخداـ تشمؿ الجنح كالممارسات الفاسدة الممارسات التي يقكـ بيا مكظفك الخدمة العامة كالممارسات الفاسدة مع كبار مسؤكلي الخدمة الع نعـ مبلكم

 أثناء أداءىـ لكظائفيـ.  السمطات العامة كاستغبلؿ المنصب العاـ كمكظفك الخدمة العامة الذيف يرتكبكف أعماؿ فساد
 يقدـ الرئيس كالكزراء إقرارات الذمة المالية قبؿ تكلييـ مناصبيـ عمى أف تجدد كؿ عاـ أثناء تكلييـ المنصب.  نعـ مالي

تتجاكز الػ قرارات الذمة المالية إلزامية بالنسبة لمرئيس ككبار مسؤكلي الخدمة العامة كيعمنكا بما لدييـ مف أصكؿ لممجمس الدستكرم خبلؿ مدة ال تقديـ إ نعـ مكزمبيؽ
بالحصكؿ عمى  يكمان مف تكلييـ المنصب. كتقديـ إقرار إلزامي لكؿ أعضاء الحككمة كأزكاجيـ كمف يعكلكنيـ. كليس مسمكحان لممسؤكليف الحككمييف 30

بلؿ مصادر دخؿ خارجي مف خبلؿ عضكيتيـ في مجالس اإلدارات بخبلؼ المؤسسات الخيرية كالتعميمية كيتـ تنظيـ المشتريات العامة بشكؿ جيد مف خ
جراءات الشكاكل كقكاعد الحرما االلتزاـ باألحكاـ المتعمقة ف بالنسبة لمشركات التي يثبت بمتطمبات التنافسية في العطاءات، كالتدريب الميني االلزامي كا 

 عمييا تيمة خرؽ إجراءات الشراء نافذة التطبيؽ. 
عبلف األصكؿ فقط مف أعضاء نعـ ناميبيا البرلماف،  ىناؾ لكائح تضبط منح اليدايا كتقديـ الضيافة لمكظفي الخدمة المدنية كيطمب تقديـ إقرارات الذمة المالية كا 

د. كيتـ استثناء رئيس الدكلة مف تقديـ ىذا اإلقرار. كما أف كبار مكظفي الخدمة المدنية ليس مسمكح ليـ بشغؿ مدير كنائب مدير لجنة مكافحة الفسا
 مناصب في القطاع الخاص عندما يككنكف يعممكف في خدمة الدكلة. كيتـ تدريب مكظفي الخدمة العامة في مسائؿ النزاىة كاألخبلقيات. 
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عبلف األصكؿ كمنح كاستبلـ اليدايا ألعضاء الجياز التنفيذم كالسمطة التنفيذية كالسمطة التشريعية، كيتـ التشريعات الخاصة بتقدي نعـ النيجر ـ إقرارات الذمة المالية كا 
عبلنات أصكؿ سنكية. كيطمب مف جميع المكظفيف  رصد المكظفيف العمكمييف مف خبلؿ جمع المعمكمات كالتحقيؽ مما يقدمكنو مف إقرارات ذمة كا 

 يف تقديـ إقرارات ذمة لؤلصكؿ المالية عبر استمارات سرية. العمكمي
ير(. كمكظفك إتاحة تقارير مكتب المراجعة العامة لمجميكر تمثؿ )ضغطان سياسيان عامان كي يتـ الرد عمى المشاكؿ التي تـ تحديدىا كتضمينيا في التقر  نعـ نيجيريا

عبلنات باألصكؿ التي الخدمة العامة الذيف يتكرطكف في قضايا فساد تتـ محاك متيـ. كمطمكب مف مسؤكلي الدكلة أف يقدمكا إقرارات ذمة مالية كا 
ارات، كيمعب دكران يمتمككنيا لييئة الرقابة العامة. كبالنسبة لمكتب المراجع العاـ فيك كبنص القانكف لو حؽ الكصكؿ لكؿ الكثائؽ الحككمية في مختمؼ اإلد

 اإلدارم كالمخالفات.  ىامان في تحديد أكجو الضعؼ كالقصكر
رفيعة المستكل  ىيئة مكافحة الفساد في ىذا البمد فريدة مف نكعيا. فيي لدييا صبلحيات النيابة العامة. كمنذ تأسيسيا تشارؾ في لجنة التنسيؽ اإلداريةإف  نعـ ركاندا

فقد تـ تكسيع نطاؽ عمميا ليشمؿ التحقيؽ في قضايا التأثير عمى العدالة كحيازة الثركة غير المبررة  ،بشأف المبلحقات القضائية. كباإلضافة إلى ذلؾ
كىذه الييئة مخكلة بالقانكف إلنتاج كثائؽ في  ،كالتبلعب في العطاءات في مجاؿ المشتريات. كتقديـ إقرارات الذمة المالية إجبارية لمكظفي الخدمة المدنية

كما يمكنيا أف تطمب مف الشخص قيد التحقيؽ أك أكلئؾ المقربكف منو كأخذ األقكاؿ تحت القسـ. كاستجكابيـ ة كاستدعاء الشيكد سجبلت إليكتركنيشكؿ 
ددة كمقدار قيد التحقيؽ بتكفير بيانات عف النفقات المتكبدة فيما يتعمؽ بنفسو كزكجو ككالديو أك أطفالو عف جميع الدخؿ المكتسب خبلؿ الفترة المح

ك بة المدفكعة عمى ىذا الدخؿ. كاف الفشؿ في تكفير ىذه المعمكمات أك تقديـ معمكمات خاطئة أك مضممة يترتب عمييا عقكبات تشمؿ الغرامة أالضري
 السجف. كتعمؿ ىذه الييئة أيضان عمى تبسيط إجراءات المشتريات أيضان. 

البرلماف تقؼ عمى الحسابات العامة كالمكتب المستقؿ لممحامي العاـ يعمؿ عمى ضماف أف القطاع يقـك المراجع العاـ بدكر أشرافي كىناؾ لجنة دائمة ب نعـ سيراليكف
مة كاإلدارة ككزارة العاـ بما فييا السياسيكف يجب أف يتحممكا المسؤكلية عمى أفعاليـ. كقد تـ تفكيض لجنة كزارية لمكافحة الفساد تضـ كزارات الخدمة العا

 مف كالتطكير الدستكرم لتنظر في مقترحات متعمقة بتنفيذ الحممة الكطنية لمكافحة الفساد عمى المستكل الكطني كاإلقميمي. العدؿ ككزارة السبلمة كاأل
أف القطاع  يقـك المراجع العاـ بدكر أشرافي كىناؾ لجنة دائمة بالبرلماف تقؼ عمى الحسابات العامة كالمكتب المستقؿ لممحامي العاـ يعمؿ عمى ضماف نعـ جنكب أفريقيا

مة كاإلدارة ككزارة العاـ بما فييا السياسيكف يجب أف يتحممكا المسؤكلية عمى أفعاليـ. كقد تـ تفكيض لجنة كزارية لمكافحة الفساد تضـ كزارات الخدمة العا
 لفساد عمى المستكل الكطني كاإلقميمي.العدؿ ككزارة السبلمة كاألمف كالتطكير الدستكرم لتنظر في مقترحات متعمقة بتنفيذ الحممة الكطنية لمكافحة ا

تقديـ إقرارات ذمة مالية يمـز جميع المكظفيف العمكمييف بما فييـ الكزراء كاألمناء الدائميف كالمدراء العامكف كالنائب العاـ كرئيس المحكمة العميا كالقضاة ب نعـ تنزانيا
الكدائع النقدية في البنكؾ أك أم مف المؤسسات المالية بؿ يشمؿ حتى العقارات كأرباح  كاإلعبلف عف أصكليـ إلى أمانة األخبلقيات، كال يقتصر ذلؾ عمى

عمى  األسيـ. كيطمب مف أعضاء الحككمة تقديـ بيانات سنكية بيذه األصكؿ. كما يطمب مف كؿ مؤسسة أف تضع الئحة أخبلقيات كسمكؾ قابمة لمتنفيذ
 مكظفييا. 
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كف أف يعمنكا بانتظاـ عف أصكليـ كيقدمكا إقرارات ذمة مالية. كيمـز القادة السياسيكف باإلعبلف عف الدخؿ كاألصكؿ كالخصكـ. يمـز المكظفكف العمكمي نعـ أكغندا
لقاء القبض كتكجيو التيـ في الدعاكل المتعمقة ب ؿ الفساد أك استغبلكتقـك كحدة الرقابة الحككمية بكظيفتيا كرقيب عاـ كليا السمطة ليس فقط في التحقيؽ كا 

ة لدييا السمطة أك إساءة استخداـ المنصب العاـ، كلكف أيضان ليا حؽ الكصكؿ لكؿ الكثائؽ حيثما ترل ذلؾ ضركريان، كما أف كحدة الرقابة الحككمي
ـ ككضع القيكد سمطات إشرافية كرقابية تصؿ حتى لتجميد الحسابات في البنكؾ كالبحث كتكجيو األكامر بتقديـ الكثائؽ كالحصكؿ عمى األدلة تحت القس

 ات. عمى أم ممتمكات مف بيف مياـ أخرل. كتقـك كحدة المشتريات العامة كالتخمص مف األصكؿ بالسمطة االشرافية عمى األمكر المتعمقة بالمشتري
عبلف األصكؿ محصكر فقط عمى أعضاء البرلماف كالكزراء كعدد قميؿ مف المكظفي نعـ زامبيا ف العمكمييف المختاريف مثؿ القضاة حيث تقديـ إقرارات الذمة المالية كا 

يتـ اإلعبلف عف األصكؿ الشخصية قبؿ تسمـ المنصب. كمع ذلؾ، فاف ىناؾ مناقشات جارية فيما يتعمؽ بكضع تشريعات تطمب مف كؿ المكظفيف 
عبلنات باألصكؿ المالية التي يمتمككنيا بصكرة دكرية. فبل ي زاؿ مكظفك الخدمة العامة غير خاضعيف لقكانيف العمكمييف أف يقدمكا إقرارات ذمة مالية كا 

اف الكشؼ عف األصكؿ المالية. كرغـ اف المترشحيف لمنصب الرئاسة مطمكب منيـ الكشؼ عف أصكليـ المالية. كقد تـ تشكيؿ المجاف الكزارية كلج
ح بيدؼ الشفافية في عمميات المناقصة. كيدقؽ مكتب المناقصات العامة كالمجاف المؤسسية المؤقتة فضبلن عف إجراءات المناقصات العامة بشكؿ مفتك 

استخداميا أك المراجع العاـ الحسابات المتعمقة باإليرادات العامة لمببلد. كمع ذلؾ فانو ال يمكف فرض عقكبات ضد المكظفيف العمكمييف الذيف يسيئكف 
 معنية لفرض عقكبات التي تراىا مناسبة. كيمكف فقط اإلشارة إلى الحاالت إلى السمطات ال .يختمسكف مف األمكاؿ العامة
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 العامة الخدمة في الصمة ذات والجرائم الفساد مكافحة: 7 المادة
 كاألخبلؽ القيادة قكانيف قد قامت بسف األطراؼ الدكؿ فإف جميع جدا، قميمة استثناءات مع .37

ثيكبياك  فقد كاف لمكاميركف. العامة الخدمة في الفساد مكافحة لمبادرات نماذج لتقديـ  كمبلكم ا 
 تدابير ليككنكا ركاد الحككمية كالدكائر الكزارات في قصب السبؽ في إنشاء أقساـ أخبلقية ككاف
 عف األصكؿ أحكاـ خاصة باإلعبلف لدييا تقريبا األطراؼ فإف جميع الدكؿ كبالمثؿ،. النزاىة

 أك جزئية ىي االعبلنات ىذه مثؿ كانت إذا ما حكؿ ك يبقي االختبلؼ. العمكمييف لممكظفيف
 ديفكار ككت ىناؾ أحكاـ بإعبلف األصكؿ الجزئية لدييا التي األطراؼ الدكؿ فمف بيف. شاممة
 رئيس سكل يكجد ال حيث مالي، أصكليـ؛ االعبلف عف فقط الرؤساء حاليا مف تتطمب كالتي

 فالبرلما أعضاء سكل مف التي ال تطمب ناميبيا، أصكلو؛ المطمكب منو أف يعمف عف الكزراء
 فقط مف التي تطمب كزامبيا أصكليـ؛ يعمنكا عف أف الفساد مكافحة لجنة مدير كنائب كمدير
 االعبلف عف المختاريف العمكمييف المكظفيف مف قميؿ كعدد كالكزراء، البرلماف، أعضاء
 المكظفيف جميع لتشمؿ الشاممة عف األصكؿ اإلعبلنات كتميؿ. دكرم بشكؿ أصكليـ

 كمكزامبيؽ كليبيريا كغينيا كالككنغك كالكاميركف كبنيف الجزائر في المثاؿ سبيؿ فعمى. العمكمييف
 كبار كجميع الرئيس عمى أنو يشمؿ بالممتمكات التصريح قانكف ينص كتنزانيا كنيجيريا

التي  الجرائـ لمحاكمة قكية مكاتب البمداف بعض أنشأت كقد. اآلخريف الحككمييف المسؤكليف
 النيابة كحدة لمدير المستقؿ مكتب ىناؾ أفريقيا فمثبل في جنكب .فالعمكميك  المكظفكف يرتكبيا
 كسيراليكف غانا في الفساد مكافحة مؤسسات أف حيف في الفساد، ككبح كاألصكؿ العامة
 .العامة الخدمة في الفساد لمبلحقة كحدات لدييا كأكغندا

 بما العامة، اإلدارة نكعية تحسيف إلى رامية في كضع تدابير األطراؼ الدكؿ معظـ كقد شرعت .38
 العقكد كتراقب كترصد، المساءلة، كتعزز العاـ، الماؿ تحمي التي المراجعة مكاتب ذلؾ في

 الشفافية لتحسيف العامة المشتريات مؤسسات أنشئت فقد ذلؾ، إلى كباإلضافة. الحككمية
 .العالمية التجارة منظمة معايير مع يتفؽ بما العقكد منح في كالمنافسة

 
 (9 المادة) المعمومات عمى (: الحصول3)الجدول 

 المبمغيف؟ كحماية المعمكمات الحصكؿ عمى بشأف التشريعات أشكاؿ مف شكؿ أم ىناؾ ىؿ الدكلة
فضبل عف أم تقارير أخرل  ة الجميكرلعامتككف متاحة تقارير مكتب المراجع العاـ  نعـ الجزائر

 مف ىيئات اإلشراؼ الحككمية
حرية التعبير، كلكف ال تكجد قكانيف تنص عمى كصكؿ عمى كالقانكف  الدستكر ينص نعـ بنيف

ف ك خضع المكظفيباإلضافة إلى ذلؾ، ال ك . ةالجميكر إلى المعمكمات الحككمي
الذيف يقدمكف القطاع العاـ كالخاص  كاإلفصاح المالي. مكظف لقكانيف فك العمكمي

 إعادة تكجيومف حماية قانكنية أك عممية  ـقضايا الفساد ليس لي تقارير عف
 .نتيجة سمبية مما يككف لو ليـ االتيامات
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بشأف مع استثناءات  يفمصحفيل متاحةحرية الكصكؿ إلى مصادر المعمكمات  نعـ بكركينا فاسك
األسرار كذلؾ  لحصكؿ عمى معمكمات تتعمؽ باألمف الداخمي أك الخارجي لمدكلة، كا

التحقيقات الجارية أك اإلجراءات العسكرية، كالمصالح االقتصادية االستراتيجية، ك 
أيضا  القانكف بكركينا فاسك. كيضمف ةكخصكصي ةالقانكنية كأم شيء ييدد كرام

 .الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالفسادامكانية 
ف في ك العاممك الخدمة المدنية  كالمعمكمات كمكظف قانكف الحصكؿ عمىال يمكف  نعـ بكركندم

عند اإلببلغ عف حاالت  اعادة تجريبيـمف  ةقانكني يةليست ليـ حماالقطاع الخاص 
 .الفساد

ك التحقؽ  عضاء المجنة القدرة عمى الكصكؿ إلى البيانات كالكثائؽ كالسجبلتأل نعـ الكاميركف
المكاد المتعمقة بجميع الخدمات التي تقدميا الدكلة أك أم مؤسسة تمؾ ، كخاصة منيا

عممية اإلفصاح بما في ذلؾ المخبريف  عامة. ىكية األشخاص الضالعيف في سياؽ
محاكمة ال ماـأ كفلفعؿ مف أفعاؿ الفساد محمييف عمى المزعكم يفكالشيكد كالمحرض

 .ةجنائية المدنيال
االبتزاز محاربة قكانيف ك خبلؿ المجمس األعمى. قبؿ مف مضمكنة حرية االتصاؿ  نعـ جزر القمر

 .حماية المبمغيف عف المخالفاتلعمى أحكاـ تنص كاالحتياؿ كالجرائـ ذات الصمة 
بشأف  يفريقيا لمقاكف األ( يعكس نمكذج2013الكصكؿ إلى قانكف المعمكمات ) نعـ الككنغك

ك جميع األشخاص، بالكصكؿ لالحصكؿ عمى المعمكمات بما في ذلؾ السماح 
أية متطمبات لتبرير الحاجة إلى تكفير المشرفيف المستقميف ك ليس ىناؾ نص عمى ال

شيريف مما  دتياأقر البرلماف ىذا القانكف خبلؿ فترة زمنية قياسية مكقد مات. المعمك 
 .مف قبؿ الحككمة العالي يدؿ عمى مستكل االلتزاـ

 بالحصكؿ عمى إعبلف المبمغيفمف خبلؿ ع الدعـ الجماىيرم لمتنفيذ الفعاؿ يشجتـ ت نعـ ككت ديفكار
 الفاسديف. مف المسؤكليف عياالتي يساعدكا عمى استرجافي المائة مف األصكؿ  25

محققي المجنة لبالكشؼ عف الكثائؽ أك المكاد ممزمكف األشخاص أك الكيانات  نعـ أثيكبيا
 .اإلثراء غير المشركع  ةحاربمالكطنية ل

يعممكف الذيف أرباب العمؿ لؤلشخاص  قبؿ الحماية مف اإليذاء كتشكيو السمعة مف نعـ الجابكف
ة الذيف قد يرغبكف في اإلببلغ عف الجرائـ كالممارسات في الحككمة كغير الحككمي
تتـ مكافأة األفراد لمكشؼ عف المعمكمات المتعمقة ك الفاسدة في أماكف عمميـ. 

 .السمكؾ غير القانكني أك غير القانكني لآلخريفب
 مضمكنة الكصكؿ إلى المعمكمات العامة كحرية التعبير كالرأم حرية نعـ غانا
  نعـ غينيا
بيانات ال تضع كؿكينيا أكؿ دكلة أفريقية  جعمتبيانات المفتكحة الإطبلؽ بكابة  نعـ نياكي

ال يجكز اتخاذ إجراءات ك حككمية في متناكؿ المكاطنيف العادييف عبر اإلنترنت. ال
فصح يتأديبية ضد أم مكظؼ مف القطاع الخاص أك العاـ يساعد في تحقيؽ أك 

إخفاء أك بمـز المحاكـ تثؿ ىذا التحقيؽ. ك م تساعد في التحقيؽ فيعف معمكمات 
إذا لـز  ىاتغيير ك مخبر كتكفير نقؿ كاليكية الإزالة أم معمكمات قد تكشؼ عف ىكية 

 .األمر
شاغمي رصد  كفي مراقبة لمشاركة باالحصكؿ عمى المعمكمات يسمح لمجميكر  قيد العمؿ ليسكتك

 مف بعضمجتمع المدني المناصب العامة. كمع ذلؾ، فقد اشتكى بعض منظمات ال
الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة غنى عنيا لحمبلت مكافحة المتعمقة بالتحديات 

 الفساد الخاصة بيـ
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: حماية المخبريف فضبل عف 2008في عاـ  وسنتـ قانكف حرية المعمكمات الذم  نعـ ليبريا
حكافز لئلببلغ عف حاالت الفساد. سياسة عدـ اإلفصاح عف ىكيات المخبريف. 

 ة.التشريعي ييئةحماية المبمغيف قيد النظر أماـ المشركع قانكف ل ناؾى
 

 الكصكؿ إلى المعمكمات كحماية المبمغيف ضماف  نعـ مبلكم
اإلدارة بككذلؾ الكصكؿ إلى المعمكمات كالكثائؽ المتعمقة  حرية الصحافة ضماف نعـ مالي

 العامة
حاالت تعرض فييا المخبريف ك الشيكد ؾ حماية المخبريف ال تزاؿ ضعيفة، كىنا نعـ مكزمبيؽ

 . ك ال يمكف الكشؼ عفجرائـ فساد أك سرقة أمكاؿ الدكلة كشفيـمضايقة بعد لم
 محكمة مختصة.ىكية المخبر حتى أثناء جمسات المحكمة إال بأمر مف 

حاالت تعرض فييا المخبريف ك الشيكد حماية المخبريف ال تزاؿ ضعيفة، كىناؾ  نعـ ناميبيا
 . ك ال يمكف الكشؼ عفجرائـ فساد أك سرقة أمكاؿ الدكلة كشفيـيقة بعد مضالم

 محكمة مختصة.ىكية المخبر حتى أثناء جمسات المحكمة إال بأمر مف 
أك الشرطة أك أم سمطة أخرل ذات ببلغات إلي لجنة مكافحة الفساد ال تقديـ يمكف نعـ النيجر

 دكف الكشؼ عف اليكية. الصمة
كل المدنية ضد أم مكظؼ عمكمي ااإلجراءات القانكنية الجنائية أك الدعحظر  نعـ نيجيريا

المعمكمات لمجميكر عمى الرغـ مف العكاقب التي قد تترتب عمى المنظمة أك  يكشؼ
 أعماؿ ىناؾ أف المعمكمات تبيف اف مكظؼدكف الحصكؿ عمى إذف طالما يعتقد ال

التي تعمؿ  المؤسساتجميع ك عمى عمى كشؾ أف ترتكب. جريمة فساد فساد أك 
التي تقكـ بيا إنفاؽ األمكاؿ العامة أف تككف مفتكحة حكؿ عممياتيا كالنفقات عمى 

 .في حيف أف لممكاطنيف الحؽ في الحصكؿ عمى المعمكمات عف أنشطتيا
يمبي القانكف أفضؿ معايير الممارسات مف حيث نطاؽ التطبيؽ مع أحكاـ كاضحة  نعـ ركاندا

معمكمات عمى  التقديـ بطمباتيـ لمحصكؿستباقية كيتيح لمناس الاإلفصاحات ا بشأف
 .المنظمات كالشركات كالييئات العامة عف

 المعمكمات التي يدلي بيا ؤدمتمخبر الذم الأف  تنص لجنة مكافحة الفساد عمى قيد العمؿ سيراليكف
عطى عشرة في المئة مف عائدات أم ممتمكات مصادرة دانة المتيميف سكؼ يإلى ا

 دانة.تيجة االن
الحككمية لدييا مكاقعيا  داراتالحككمة االلكتركنية متطكرة كعدد كبير مف اال نعـ جنكب أفريقيا

يكفر مكقع خدمات ك . اعممي بشأفالمعمكمات التي تكفر  الخاصة عمى اإلنترنت
كاحدة لمحصكؿ عمى معمكمات عف الخدمات التي تقدميا  نقطةجنكب أفريقيا 

تسعى ك  السرية قد أطاحت بكثيقة كشؼدكلة الحماية معمكمات ك كثيقة الحككمة. 
ك تخكؿ الفساد  حاالت لمحد مف حرية كسائؿ اإلعبلـ كقدرتيا عمى اإلببلغ عف

 .كثائؽ سريةاالحتفاظ بالعقكبات عمى الكشؼ أك فرض 
لجميكر تكعية اب ممزمةلييئات العامة كالخاصة اأم تشريع شامؿ يجعؿ ليس ىناؾ  قيد العمؿ تنزانيا

 .المسائؿ اليامة بالنسبة ليـب
تكقيع  في المائة مف المبمغ اإلجمالي المسترجع عقب 5 عمى المخبريف يحصؿ نعـ أكغندا

 .دانةاإل
لحصكؿ عمى معمكمات كأدلة تتعمؽ باالمدير العاـ لديو صبلحيات لممطالبة  قيد العمؿ زامبيا

ك ىناؾ معمكمات المصرفية. الفساد كالذم يتضمف الكصكؿ إلى البشأف بالتحقيؽ 
حيث يمكف لممكاطنيف اإلببلغ عف حاالت االشتباه عبر االنترنت متاحة اببلغ آلية 

 دكف الكشؼ عف ىكياتيـ. الفسادب
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 : الوصول إلى المعمومات9المادة 

نسخ مف قكانيف اإلفصاح عف المعمكمات؛ البعض  27 الػ جميع الدكؿ األطراؼ يتكفر لدل .39
حرية المعمكمات لدعـ أنظمة  باجازة قكانيفالدكؿ األطراؼ  بدأ الكثير مف عمى نحك متزايدك 

كصكؿ صريحة لقكانيف  التي تتيح امكانيةالدكؿ األطراؼ  قائمة مكافحة الفساد. كتشمؿ
منح الصحفي حؽ الكصكؿ إلى تقكانيف  المتيف لدييما المعمكمات: بكركينا فاسك كالككنغك
في ككت ديفكار، كافؽ ك عمكمات المتعمقة بأمف الدكلة؛ مصادر المعمكمات، باستثناء الم

خبلؿ فترة قياسية  2013الكصكؿ إلى المعمكمات في ديسمبر يسمح ب البرلماف عمى تشريع
السماح بالكصكؿ إلى المعمكمات بدساتير غينيا كمبلكم كمالي كركاندا تنص شيريف؛ ك  دتيام

: جزر القمر؛ لممبمغيفحتكم أيضا عمى حماية الدكؿ األطراؼ التالية لدييا قكانيف تك العامة. 
الككنغك؛ إثيكبيا؛ غانا ككينيا؛ ليبيريا كمبلكم كمكزامبيؽ؛ كنيجيريا، كسيراليكف، كأكغندا، 

أصدر الرئيس أمرا تنفيذيا  فقد الرغـ مف أف ليبيريا لـ تسف قانكف حرية المعمكمات،ك بكزامبيا. 
تعمؿ في البرلمانات في ليسكتك كتنزانيا كناميبيا  ك ال تزاؿلحماية المبمغيف.  2008في عاـ 

ىذه الدكؿ األطراؼ فإف في انتظار ىذه التشريعات، ك سف قكانيف الحصكؿ عمى المعمكمات. 
ك في جزءا ال يتجزأ مف القكانيف الحالية لمكافحة الفساد. باعتبارىا حماية المخبريف قد أدرجت 

الجزائر أما . مفتكحة لممبمغيفحماية  ، كلكف لدييابعد تمرير قانكف حرية المعمكماتيتـ غانا لـ 
ميس لدييا قانكف حرية المعمكمات، كلكف تقارير مكتب المراجع العاـ كالييئات الرقابية ف

 متاحة لعامة الجميكر.الحككمية األخرل 
عمى سبيؿ فتحتكم عمى حكافز نقدية.  لحماية المبمغيف األطراؼ قكانيفالدكؿ لدل بعض  .40

، أقر البرلماف االتحادم اإلثيكبي مشركع قانكف حماية المبمغيف ك'الذم 2010في عاـ المثاؿ، 
تمقي يفي أكغندا، ك . تتـ استعادتيافي المائة مف األصكؿ التي  25-% 25 يعطي المخبريف

غانا قد  . كبالمثؿ، فإفالذم تتـ استعادتوفي المائة مف المبمغ اإلجمالي  5-% 5فك المخبر 
نش لممخبريفقانكف غانا عمى   2013ـ تعديبلت عاأجرت  صندكؽ خاص لمكافأة  أتكا 
 .المخبريف

جيات فاعمة في المجتمع المدني في بنيف كغانا كسيراليكف كنيجيريا ىي جزء مف ىناؾ  .41
قامت المعمكمات )أفيؾ( حرية مركز أطمؽ عميو بمدا أفريقيا  16ائتبلؼ ثبلثيف منظمة مف 

ي الكصكؿ إلى المعمكمات. كتشارؾ ىذه المنظمات أيضا الحؽ ف بشأفإعبلف الغكس  باعتماد
تضمف السماح م ي1ك اؿنمكذج أفريقيا بشأف الكصكؿ إلى المعمكمات لكضع  في الدعكة
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ممعمكمات لجميع األشخاص االعتبارييف كالطبيعييف، كتكفير رقابة مستقمة، كأية لالكصكؿ ب
 .متطمبات لتبرير الحاجة إلى المعمكمات

 
 (01 المادة) السياسية األحزاب تمويل(: 2الجدول )

 الدكلة
 حظر ىناؾ ىؿ: ق العمكد
 ألحزابا دخؿ مصادر عمى

 المرشحيف؟ أك/  ك السياسية

 العاـ التمكيؿ السياسية األحزاب تتمقى ىؿ: ك العمكد
 المباشر؟

 تمكيؿال عمى بشأف الحصكؿ أحكاـ عمى االنتخابات ينص قانكف السرم التمكيؿ تجريـ - نعـ الجزائر
 المباشر

 مجيكلة التبرعات حظر - نعـ بنيف
الذم تسيـ بو  المبمغ كعمى المصدر

 الجية المانحة

 المباشر العاـ التمكيؿ عمى ينص القانكف

 األمكاؿ استخداـ يحظر - نعـ بكركينا فاسك
 غير الممارسات خبلؿ مف المكتسبة
 كالفاسدة المشركعة

 السياسية اباألحز  تمكيؿ بشأف ليس ىناؾ أية أحكاـ 

 باعتبارىا المساكاة باستخداـ فقط االنتخابية الحمبلت تمكيؿ تمقي األجنبية بالتبرعات يسمح ال - نعـ  بكركندم
 المعيار

 االنتخابية الحمبلت كتنظيـ العادية األحزاب لتمكيؿ أنشطة األجنبي التمكيؿ تمقي - نعـ الكاميركف
 بعض كلكف السياسية، األحزاب مكيؿت بشأف تشريع ليس ىناؾ أم ال جزر القمر

 بشأف قانكف القرار مشركع الحككمة بقكة عمى ضغطت قد الجيات
 السياسية األحزاب تمكيؿ

 العاـ التمكيؿ لتكفير نعـ     الككنغك
 السياسية لمحمبلت الدكلة مكارد استخداـ األجنبية الجيات ىبات نعـ ككت ديفكار

 األجنبية، تالجيا مف التبرعات - نعـ أثيكبيا
 كغيرىا

 المباشر العاـ التمكيؿ عمى النص يتـ

 السنكية التشغيؿ كمنح االنتخابية الحمبلت تمكيؿ الخارجي لمتمكيؿ كسيمة أم نعـ،  الجابكف
 لمتنظيـ التمكيؿ تكفير األجنبية الجيات مف التبرعات - نعـ غانا
 العددية لمقكة اكفق المشتركة السياسية األحزاب إستثمار صناديؽ ال غينيا

 األمكاؿ مف المئة في 95. الكطني التشريعي المجمس في لؤلحزاب
 مف األقؿ عمى المائة في 5 أمنت التي لؤلحزاب فقط كلكف نسبيا تكزع

 السابقة العامة االنتخابات في األصكات عدد مجمكع
 مف بالتبرعات صراحة يسمح - ال كينيا

 األجنبية المعنية الجية
  المباشر العاـ التمكيؿ تكفير

االنتخابي،  القانكف بمكجب - نعـ ليسكتك
 مف التمكيؿ المتحصؿ يحظر

 كالفاسدة القانكنية غير الممارسات

 اإليرادات إجمالي مف المائة في 0.25 أف إلى التقديرات تشير
 مف لمنعيا السياسية األحزاب تمكيؿ عمى ينفؽ لميبيريا الضريبية
 .الفساد في االنخراط

 العامة كالمؤسسات الييئات - نعـ  ليبريا
 المممككة لمدكلة

 األصكات مف عشرة عمى كاحد مف أكثر تحصؿ عمى التي االحزاب
 الكافي يكفر ليا التمكيؿ البرلماف انتخابات في الكطني المستكل عمى
 الحزبية الحمبلت كليس تنظيـ الدستكرم لمعمؿ
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 اإليرادات إجمالي مف المائة في 0.25 أف إلى التقديرات تشير ال مبلكم
 السياسية األحزاب تمكيؿ عمى ينفؽ لمبمد الضريبية

 الجيات مف التبرعات - نعـ   مالي
 تبرعات عف فضبل األجنبية،
 .الشركات

مختمط يأخذ معيارم  نمكذج أساس عمى العاـ التمكيؿ تخصيص يتـ
 .المساكاة النسبية ك

 العامة الخزانة مف البرلماف في مةالممث السياسية األحزاب تمكيؿ يتـ ال مكزمبيؽ
 حسب المقترح األمكاؿ تخصيص مع اقتراحي أساس عمى

 األجنبية الجيات مف التبرعات - نعـ ناميبيا
 ك اليبات مجيكلة المصدر

 لؤلحزاب حككمي تمكيؿ أم 

 األجنبية الجيات مف التبرعات - نعـ النيجر
 ك اليبات مجيكلة المصدر

 السياسية لؤلحزاب المباشر العاـ ؿالتمكي عمى القانكف ينص

 األجنبية، الجيات مف التبرعات نعـ نيجيريا
 كالنقابات الشركات تبرعات

 لمتنظيـ العاـ التمكيؿ

 أساس عمى البرلماف في الممثمة لؤلحزاب العاـ التمكيؿ تكفير يتـ ال ركاندا
 االنتخابات خبلؿ اقتراحي

 لمحمبلت ليس كلكف السياسية ي لؤلحزاباليكم لمعمؿ العاـ التمكيؿ ال سيراليكف
 االنتخابية

 الجيات مف التبرعات تقيد - ال  جنكب أفريقيا
 لممرشحيف، األجنبية

 لؤلحزاب حككمي تمكيؿ ليس ىناؾ أم

 لؤلحزاب تمكيؿ حككمي أم تمكيؿ ليس ىناؾ أم ال تنزانيا

 التمكيؿ عمى بشأف الحصكؿ كاـأح عمى االنتخابات ينص قانكف السرم التمكيؿ تجريـ - نعـ أكغندا
 المباشر

 مجيكلة التبرعات حظر - نعـ زامبيا
الذم تسيـ بو  المبمغ كعمى المصدر

 الجية المانحة

 مف الماؿ العاـ تمكيؿ لبلحزاب السياسية ليس ىناؾ أم

 

  : تمويل األحزاب السياسية01المادة 

سياسية مف عامة الجمكر في كضعت معظـ الدكؿ االعضاء قكانيف تسمح بتمكيؿ االحزاب ال .42
الكقت الذم حرمت فيو التمكيؿ الخاص ليذه االحزاب. ك تضـ قائمة الدكؿ التي تسمح بتمكيؿ 
االحزاب  السياسية مف الماؿ العاـ كؿ مف الجزائر ك بنيف ك بكركندم  الكميركف ك الككنغك ك 

ي ك مكزامبيؽ ك ناميبيا ك ككت ديفكار ك اثيكبيا ك الغابكف ك كينيا ك ليبيريا ك مبلكم ك مال
ركاندا ك جنكب افريقيا ك تنزانيا ك يكغندا. ك ىناؾ دكؿ اطراؼ ىي بالتحديد بكركندم ك ككت 
ديفكار تقـك بتمكيؿ الحمبلت االنتخابية فقط، بينما ىناؾ مجمكعة اخرل تضـ مبلكم ك تنزانيا 

فر بقية الدكؿ االعضاء تحرماف تمكيؿ الحمبلت االنتخابية لبلحزاب مف الماؿ العاـ. ك تك 
التمكيؿ لبلحزاب السياسية عبر الدكرات االنتخابية ما دامت تحصؿ عمى نسب معينة مف 

 المقاعد في الييئة التشريعية بعد كؿ انتخابات.
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كباستثناء ليسكتك التي ليس لدييا تحريـ عمى حصكؿ االحزاب السياسية لممنح ك اليبات  .43
الدكؿ االطراؼ تحـر التمكيؿ الخارجي لبلحزاب السياسية. ك التمكيمية مف الخارج، فإف أغمبية 

بكركينا فاسك ك غانا ك نيجيريا ك زامبيا ليس لدييا تمكيؿ مف الماؿ العاـ مخصص لبلحزاب 
السياسية. الجزائر تحـر تمكيؿ المؤسسات لبلحزاب السياسية ك الحصكؿ عمى امكاؿ مف 

يا تسمحاف بالتمكيؿ الخاص لبلحزاب مصادر مجيكلة، في حيف أف غانا ك جنكب افريق
السياسية. ك كؿ الدكؿ االطراؼ تقريبا تفرض نصكصا مشددة بشأف التصريح ك االببلغ عف 

 استخداـ االمكاؿ العامة في تمكيؿ االحزاب السياسية.
 

 (00القطاع الخاص )المادة (: 5الجدول )
 اؾ القطاع الخاص؟العامكد ىػ: ىؿ تـ تطبيؽ اإلجراءات ذات الصمة بإشر  الدكلة
 الميثاؽ الكطني االقتصادم كاالجتماعي. نعـ الجزائر
 مجمس االستثمار الخاص في بنيف. نعـ بنيف

 مراكز تسجيؿ األعماؿ، تـ تحديدىا لتككف مركز تسجيؿ أعماؿ متكامؿ. نعـ بكركينا فاسك
 مجمس رجاؿ األعماؿ كالركابط المينية. نعـ الكاميركف
 إجازة القانكف إلنشاء مؤسسة تكمؼ كييئة لتسجيؿ المشتريات.  تـ نعـ جزر القمر

جراءات أخرل بشأف منع كمكافحة الفساد. نعـ الككنغك  ىناؾ نصكص في القانكف كا 
 العاـ كالخاص التحاد نير مانك.مشركع تطكير الحككمة: صندكؽ الشراكة بيف القطاعيف  نعـ ككت ديفكار

 ثيكبية: ككالة اإلشراؼ عمى الخصخصة كالشركات العامة. لجنة االستثمار اال نعـ أثيكبيا
يجـر الفساد في القطاع الخاص بتمكيؿ  2003مايك  02/2003مف القانكف رقـ  15المادة  نعـ الجابكف

 الحمبلت االنتخابية كتقديـ منح لمحمبلت االنتخابية السنكية. 
 عماؿ. مبادرة الشفافية لصناعات االستخبلص كقانكف األ نعـ غانا
 نزاىة األعماؿ.الئحة قانكف ترقية االستثمار:  نعـ كينيا

 إدارة مكافحة الفساد كالجرائـ االقتصادية.  نعـ ليسكتك
صندكؽ الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص التحاد نير مانك. مبادرة الشفافية في مجاؿ  نعـ ليبريا

  الصناعات االستخراجية.
 في صياغة كتنفيذ االستراتيجية الكطنية لمكافحة الفساد. تشارؾ بفاعمية نعـ مبلكم
بدأت عممية تنفيذ قانكف النشاط التجارم كزيادة االستثمار الذم يشجع الصناعات اليدكية  ال مالي

 كالصادرات كالشركات كثيفة العمالة. 
ت االستخراجية: مف قبؿ مبادرة الشفافية في مجاؿ الصناعا 2009قبمت الترشيح في عاـ  نعـ مكزمبيؽ

 رابطة سكفاال الصناعية كالتجارية: مبادرة رجاؿ األعماؿ ضد الفساد. 
 غرفة التجارة كالصناعة كاتحاد المكظفيف: مدكنة السمكؾ بشأف المساءلة كالشفافية. نعـ ناميبيا
 ة.مدكنة النزاىة في مجاؿ األعماؿ: قانكف الشفافية في مجاؿ الصناعات االستخراجي نعـ نيجيريا
 اتحاد القطاع الخاص الركاندم. نعـ ركاندا

لترقية الشراكة بيف رابطة رجاؿ األعماؿ السيرالييكف، كلجنة مكافحة الفساد، كقعكا مذكرة تفاىـ  نعـ سيراليكف
 القطاعيف العاـ كالخاص. 

 
ارسات رجاؿ مجمس رجاؿ األعماؿ ضد الفساد في جنكب أفريقيا، الميثاؽ األخبلقي لمم نعـ جنكب أفريقيا
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 األعماؿ في جنكب أفريقيا.
 . 2004كقانكف المشتريات العامة لعاـ  2003قانكف المنافسة العادلة لعاـ  نعـ تنزانيا
رابطة المصنعيف األكغندييف، شرعت في أنشطة مكافحة الفساد مف خبلؿ تطكير نظاـ نزاىة  نعـ أكغندا

 في أكغندا. 
ا عمى مكقع العضكية الكاممة في مبادرة الشفافية في مجاؿ حصمت زامبي 2012في عاـ  نعـ زامبيا

 الصناعات االستخراجية. 

 
 : القطاع الخاص 00المادة 

القياـ ببناء في الحد مف الفساد في معظـ الدكؿ األطراؼ القطاع الخاص في تضمنت جيكد  .44
ر لمكافحة راكات بيف القطاعيف العاـ كالخاص، كمف أمثمة ىذه الشراكات التي تبنت تدابيش

الفساد ىناؾ الميثاؽ الكطني االقتصادم كاالجتماعي الجزائرم كصندكؽ الشراكة بيف 
إلقامة شراكات  2012القطاعيف العاـ كالخاص لبمداف اتحاد نير مانك، التي أطمقت في عاـ 

كالككالة االثيكبية لمخصخصة مع القطاع الخاص في ككت ديفكار كغينيا كليبريا كسيراليكف. 
راؼ عمى الشركات العامة التي تنسؽ أعماؿ الككاالت العامة كالشركات الخاصة كمنتدل كاإلش

البيئة األفضؿ لؤلعماؿ في ليبريا كغرفة التجارة كالصناعة في ناميبيا، كميا أمثمة لمؤسسات 
استخدمتيا ىذه الدكؿ األطراؼ إلشراؾ القطاع الخاص في الحكار حكؿ قضايا الحكـ. كمذكرة 

ف جمعية رجاؿ األعماؿ في سيراليكف مع لجنة مكافحة الفساد ىدفت لتعزيز التشاكر التفاىـ بي
كالتعاكف كالدعكة لكضع سياسات تعزز إيجاد بيئة خالية مف الفساد كمبلئمة لبلعماؿ التجارية. 
كما في جنكب أفريقيا في منتدل رجاؿ األعماؿ ضد الفساد ىك منظمة غير ربحية تساعد 

الفساد. كفي ركاندا كزامبيا تقـك كزارتا التجارة مف خبلؿ غرفة التجارة  الحككمة في محاربة
 بمشاركة القطاع الخاص في تطكير مدكنات السمكؾ التي تعزز النزاىة كتحد مف الفساد. 

كبجانب الشراكة بيف القطاعيف العاـ كالخاص فقد شيدت الدكؿ األطراؼ ظيكر المبادرات  .45
فحة الفساد مف خبلؿ مدكنات السمكؾ التحادات رجاؿ التي يقكدىا القطاع الخاص لمكا

األعماؿ، ففي جنكب أفريقيا ىناؾ مؤسسة رائدة كانت ىي الكحيدة لرجاؿ األعماؿ في جنكب 
أفريقيا كىي تقـك بدكر فعاؿ في تطبيؽ الميثاؽ الجنكب أفريقي لمممارسات التجارية األخبلقية 

ؿ األعماؿ، كفي أكغندا ىناؾ رابطة مصنعي كمدكنة األخبلقيات التي تطبؽ عمى مجتمع رجا
أكغندا التي شاركت في جيكد مكافحة الفساد مف خبلؿ تطكير نظـ النزاىة. أما في نيجيريا 
فيناؾ مبادرة مبتكرة تسند قانكف النزاىة في األعماؿ، كىك جيد يقكده القطاع الخاص بحيث 

يع مكظفييـ كككبلئيـ تذكرىـ يتطمب مف المكقعيف عميو المشاركة في إصدار تكجييات لجم
بالكاجب القانكني كاألخبلقي كالميني كعدـ االنخراط في أم أنشطة أك شكؿ مف أشكاؿ 
الفساد، كما أنيا ركجت أيضان العتماد إجراءات التبميغ الداخمي كالتعييف المستشاريف في مجاؿ 
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كينيا أيضان عمى  أخبلقيات الشركات لتحسيف مستكل النزاىة. كقد اعتمد القطاع الخاص في
 كضع مسكدة خاصة بمجاؿ األعماؿ.

إف الدكؿ التي تقـك بصناعات استخراجية مثؿ غانا كنيجيريا كمكزمبيؽ كسيراليكف كليبريا  .46
كزامبيا قد تكصمت إلى كضع مبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية التي تسعى إلى 

 نية. تعزيز الشفافية كالمساءلة في قطاع الصناعات التعدي
 

 (04منظمات المجتمع المدني ووسائل اإلعالم )المادة (: 6الجدول )
 .العامكد ز: ىؿ تكجد تدابير تتعمؽ بإشراؾ كمنظمات المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ الدكلة
 ير معمكمات كتكعية بيف المكاطنيف. القياـ بحمبلت تكف نعـ الجزائر
دكلة، أطمقت عمى  16منظمة مف  30مف تحالؼ لػ  منظمات المجتمع المدني ىي جزء نعـ بنيف

 نفسيا مركز حرية المعمكمات في أفريقيا. 
 منظمة مجتمع مدني.  30الشبكة الكطنية لمكافحة الفساد، تتككف مف  نعـ بكركينا فاسك
 منظمة مجتمع مدني. 50كىك تحالؼ ألكثر مف  ،التحالؼ الكطني لمكافحة الفساد نعـ الكاميركف
تـ النص عمى التعاكف في الميثاؽ المكقع بيف لجنة مكافحة الفساد كمنظمات المجتمع  نعـ قمرجزر ال

 المدني.
 خطة عمؿ بحممة مكافحة الفساد كالرشكة كاالحتياؿ.  نعـ الككنغك

 إجازة قانكف حرية المعمكمات سكؼ يعزز دكر كسائؿ اإلعبلـ في أنشطة مكافحة الفساد.  نعـ ككت ديفكار
 شبكة الشفافية لممناصرة في أثيكبيا. نعـ اأثيكبي

الحؽ في إجراء التحقيقات بحرية بشأف جميع الكثائؽ المتعمقة بحياة األمة، مع الحفاظ عمى  نعـ الجابكف
 أسرار الدكلة كخصكصية المكاطنيف.

تحالؼ مكافحة الفساد في غانا، كىي مجمكعة مف المؤسسات العامة كالخاصة كمنظمات  نعـ غانا
لمجتمع المدني في غانا. كما أف منظمات المجتمع المدني في غانا ىي عضك في تحالؼ ا

 مركز حرية المعمكمات في أفريقيا. 
الذم يتككف مف يير الكطنية لمكافحة الفساد: المجمس الكيني لمكافحة الفساد لجنة التس نعـ كينيا

نظمات المجتمع المدني مثؿ المؤسسات الدينية كالركابط المينية كالمنظمات العمالية، كم
صندكؽ الفضيمة، كالمركز األفريقي لمحكـ المفتكح ككميا تعمؿ بفاعمية في ترقية استراتيجيات 

 مكافحة الفساد، كأيضان تشارؾ في أنشطة قطاع األعماؿ.
 مجمس ليسكتك لممنظمات غير الحككمية. نعـ ليسكتك
 يضمف الدستكر حرية اإلعبلـ كالكبلـ.  نعـ ليبريا
 تحالؼ منظمات المجتمع المدني ضد الفساد، كشبكة العدالة االقتصادية في مبلكم. نعـ مبلكم

منظمة أخبلقيات مكزمبيؽ كىي القكل المحركة في قياـ مراكز مكافحة الفساد في العكاصـ  نعـ مكزمبيؽ
 اإلقميمية. 

 تطكير المرأة.معيد ناميبيا لمديمقراطية كتحالؼ قادة الكنيسة كأنشطة  نعـ ناميبيا
منظمة كلجنة المساءلة في نيجيريا التي ىي  100تحالؼ مكافحة الفساد، كىي شبكة تضـ  نعـ نيجيريا

 أيضان تحالؼ لمنظمات المجتمع المدني كالمؤسسات العامة. 
مشاركة فاعمة لمنظمات المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ في حمبلت مكافحة الفساد  نعـ ركاندا

 ليس ىناؾ تدخؿ مف جانب الحككمة. كمبادراتو ك 
تحالؼ سيراليكف لممنظمات غير الحككمية، كىك تنظيـ فعاؿ لممنظمات المدنية، كما أنيا جزء  نعـ سيراليكف
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 مف مركز حرية المعمكمات في أفريقيا.
ف لعدد منظمات مجتمع مدني قكية كمنظمة، نشأت كنتيجة لمتعبئة كالحشد السياسي السابقي نعـ جنكب أفريقيا

كبير مف المنظمات لمحاربة نظاـ الفصؿ العنصرم كىناؾ منتدل محررم المرصد الكطني 
الذم قاـ بالتحقيؽ في عدد مف قضايا الفساد، ككضع برامج تعميمية لزيادة لمراقبة الفساد 

 الكعي بالمشكمة ككيفية التصدم لمفساد. 
امج العمؿ التي لدييا أىداؼ محددة لتتمكف مف االستراتيجية الكطنية لمكافحة الفساد كبر  نعـ تنزانيا

تنظيـ منظمات العمؿ المدني كالفاعميف اآلخريف مف غير الحككمة في تنفيذ مبادرات لمكافحة 
 الفساد.

منظمة مجتمع  70التحالؼ األكغندم لمكافحة الفساد، كىي مظمة لمجمكعة مف أكثر مف  نعـ أكغندا
يا أسبكع لمكافحة الفساد في شير ديسمبر مف كؿ عاـ مدني تنظـ عددان مف األنشطة بما في

بدأ التحالؼ في  2008لرفع الكعي بيف كاضعي السياسات كعامة الجميكر، كفي خريؼ 
إصدار كتاب أطمؽ عميو اسـ "العار" كالذم يتـ فيو التكثيؽ لمكظفي الخدمة المدنية الذيف 

 اإلشارة إليو بكامؿ معمكماتيـ.  تثبت عمييـ قضايا كممارسات الفساد كتتـ إدانتيـ بو مع
 الشبكة البرلمانية األفريقية لمكافحة الفساد، رابطة اتحاد الشباب الزامبي لمكافحة الفساد. نعـ زامبيا

 
 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم04المادة 

ك مف أجؿ تعزيز إشراؾ المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ في جيكد مكافحة الفساد، استخدمت  .47
الدكؿ األطراؼ إما التحالفات الكبرل بيف الدكؿ كىذه الجيات الفاعمة غير الحككمية أك 
المبادرات المستقمة التي عمى رأسيا الجيات الفاعمة مف غير الدكؿ. كمعظـ الدكؿ األطراؼ 
لدييا قكانيف كلكائح تتضمف في جبيتيا األمامية كضع المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ في 

لمسيرات كالبرامج كالسياسات الخاصة بمكافحة الفساد. كفي الدكؿ األطراؼ مثؿ الحمبلت كا
الجزائر، بنيف، بكركينا فاسك، الكاميركف، جزر القمر، الككنغك، كينيا، ناميبيا، كسيراليكف، 
كركاندا، فإف لممجتمع المدني كالجيات الفاعمة في كسائؿ اإلعبلـ أدكارا رسمية في المؤسسات 

ذلؾ لتنسيؽ تنفيذ االستراتيجيات الكطنية لمكافحة ك  سيما لجاف مكافحة الفساد، الكطنية، ال
الفساد كتقييـ كمراقبة برامج مكافحة الفساد، كخمؽ الكعي الكطني، كدعـ إنشاء كتعزيز قكانيف 

مف بيف أبرز أمثمة االئتبلفات ىناؾ: ائتبلؼ غانا لمكافحة الفساد، كىي ك  مكافحة الفساد.
جيات الفاعمة العامة كالخاصة، كالناشطيف المدنييف الذيف ركزكا عمى رصد مجمكعة مف ال

أنشطة مكافحة الفساد كالضغط عمى الحككمة لتقكية القكانيف كالسياسات المعنية بمكافحة 
الفساد؛ االئتبلؼ اليكغندم لمكافحة الفساد الذم يكحد الحككمة كالمجتمع المدني في مجاؿ 

االستراتيجية  مكؾ األخبلقي كالمساءلة في القطاع العاـ كالخاص؛ برامجالتعميـ العاـ لتعزيز الس
في تنزانيا التي لدييا أىداؼ محددة لتعميـ كتمكيف   الكطنية لمكافحة الفساد كخطة العمؿ

 المجتمع المدني كغيره مف الجيات الفاعمة مف غير الدكؿ لتنفيذ مبادرات مكافحة الفساد؛
في بكركينا فاسك التي عممت مع الحككمة لترسيخ األخبلؽ  لفسادالشبكة الكطنية لمكافحة اك 
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مف قانكف مكافحة الفساد يكمؼ لجنة  3كالشفافية في إدارة الشؤكف الكطنية؛ كفي ناميبيا، القسـ 
 .لمعمؿ مع كسائؿ اإلعبلـ في تثقيؼ الجميكر حكؿ مخاطر الفساد لمكافحة الفساد

مدني ككسائؿ اإلعبلـ قد انتشرت أيضا كجزء مف إف الجيكد المستقمة مف قبؿ المجتمع ال .48
حمبلت المناصرة في معظـ ك  رفع الكعي الكطني،ك  حمبلت مكافحة الفساد مف أجؿ التعميـ،

قد كانت بعض مف ىذه المبادرات في جنكب أفريقيا، حيث تأسس مرصد ك  الدكؿ األطراؼ.
كة المعمكمات عف لجمع كمشار  2012مكافحة الفساد كىي منظمة غير حككمية، في عاـ 

الفساد. كيكفر مرصد مكافحة الفساد آلية إببلغ لمجميكر لتبادؿ الخبرات حكؿ الفساد كتمكيف 
تدفؽ المعمكمات عف الفساد. في مكزامبيؽ، كانت أخبلقيات مكزامبيؽ القكة الدافعة كراء إنشاء 

تقاريرىـ عف  مراكز مكافحة الفساد في عكاصـ المحافظات، حيث يمكف لممكاطنيف أف يقدمكا
حاالت الفساد دكف الكشؼ عف ىكياتيـ. كتدير المنظمة أيضا حممة تثقيؼ مدني لمساعدة 
المكاطنيف تحديد كحماية أنفسيـ مف المسؤكليف الفاسديف أك األنشطة الفاسدة. كفي تنزانيا، كاف 
ة دكر مجمس اإلعبلـ حاسما في صياغة التشريعات التي تسعى لتعزيز إقرار تشريعات حري

المعمكمات؛ كقد قاـ ايضا بانشاء نكادم الصحافة عمى المستكل الشعبي التي تسمح لمناس 
المطالبة بالمساءلة كالشفافية مف خبلؿ الصحؼ كالبرامج اإلذاعية. كفي جنكب أفريقيا، فإف 

قد قاـ بالتحقيؽ في قضايا الفساد  منظمات مثؿ منتدل المحرريف الكطنييف في جنكب أفريقيا
امج تثقيفية لتعزيز فيـ المشاكؿ المرتبطة بالفساد. ككانت كسائؿ اإلعبلـ في جنكب ككضع بر 

الذم يكفر استجابات تيـ قطاعات  أفريقيا مشاركا نشطا في المنتدل الكطني لمكافحة الفساد
 .مختمفة بشأف مكافحة الفساد كتعزيز النزاىة

  
 النتائج:
باعتبارىما مف معيقات التنمية االقتصادية  ينظرلمفساد كالجرائـ ذات الصمة عمى نطاؽ كاسع .49

ليذا السبب حاكلت الدكؿ ك  في أفريقيا كالسعيط لمحد مف الفقر كتعزيز النمك المستداـ كالعادؿ.
حيث أف معظـ الدكؿ األطراؼ قد ك  االفريقية إيجاد نيج شامؿ كمتعدد األكجو لمكافحة الفساد.

يدؼ إلى الحد مف الفساد كالجرائـ ذات الصمة أدخمت التشريعات كاألنظمة كالممارسات التي ت
اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو.  بو، فإنيا قد حققت تقدما كبيرا نحك تعميـ

كعمى الرغـ مف ىذه الجيكد إال أف ىناؾ بعض الثغرات ال تزاؿ مكجكدة. فعمى سبيؿ المثاؿ 
نيابة العامة؛ كفي معظـ الحاالت، فإف معظـ ىيئات مكافحة الفساد ليس لدييا صبلحيات ال

ىذه الييئات تأخذ تحقيقاتيا إلى مكاتب أخرل غالبا ال تقـك بمبلحقة قضايا الفساد. عبلكة 
بالرغـ مف أف معظـ الدكؿ األطراؼ لدييا نقص حاد في المكارد، إال أنيا تتميز ك  كعمى ذلؾ،
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يا مما يخمؽ مشاكؿ في المكاءمة، ايضا بكجكد مؤسسات مكافحة فساد متعدد كتتنافس فيما بين
 .كالتنسيؽ، كفعالية مبادرات مكافحة الفساد

ك قد بذلت معظـ الدكؿ األطراؼ جيكدا مممكسة لمحد مف الفساد في الخدمة العامة مف خبلؿ  .50
السياسات التي تشدد عمى معاقبة المخالفات الصادرة مف المكظفيف العمكمييف كتعزيز 

ات الرقابة، كلكف ال زاؿ ىناؾ المزيد الذم يتعيف القياـ بو التخاذ المساءلة، كالشفافية، كآلي
تدابير متسقة في تنفيذ األحكاـ التي تعزز نزاىة المسؤكليف كالمؤسسات العامة. كال تكجد 
بيانات رسمية متاحة عف الشكاكل كالتحقيقات كالمبلحقات بشأف فساد المكظفيف العمكمييف في 

المعمكمات أمر حيكم لتقييـ فعالية قكانيف مكافحة الفساد في معظـ الدكؿ األطراؼ. كىذه 
 .الممارسة العممية، كتحديد ما إذا كاف يجرم التحقيؽ في الشكاكل

ك حيث أف معظـ الدكؿ األطراؼ قد كضعت لكائح لتمكيؿ األحزاب السياسية مف الماؿ العاـ  .51
الخبرات كالتعمـ مف الدركس  مف أجؿ تقميؿ تأثير الماؿ في السياسة، فإف ىناؾ حاجة لتبادؿ

المستفادة بيف الدكؿ األطراؼ حكؿ أفضؿ الممارسات التي تشجع التمكيؿ المستداـ لمعمميات 
 .السياسية التنافسية

لقد نالت أفريقيا مكقع الريادة العالمية في مبادرات تشريعات حرية المعمكمات كشفافية الحكـ.  .52
ثير حاسـ يضيؼ قيمة لحمبلت مكافحة الفساد، كلكنيا كىذه التدابير ىي البداية ليككف ىناؾ تأ

تككف أكثر شعبية لتسميط الضكء عمى اتفاقية االتحاد ك  ينبغي أف تنشر عمى نطاؽ أكسع
 مكافحتو.ك  االفريقي لمحاربة الفساد

إف منظمات المجتمع المدني ككسائؿ اإلعبلـ ىـ حمفاء ليـ دكرىـ الحاسـ في جيكد مكافحة   .53
نو ل مف األىمية بمكاف أف تخمؽ البيئة المكاتية لكسائؿ اإلعبلـ كالمجتمع المدني في الفساد. كا 

مكافحة الفساد كالجرائـ ذات الصمة، فضبل عف دعميا لرفع مستكل الكعي كالعمؿ كقناة ألفراد 
الجميكر لئلببلغ عف حاالت فساد المكظفيف العمكمييف . كعمى الرغـ مف أنو ال يكجد نمكذج 

ؤالء الفاعميف، فإف معظـ الدكؿ األطراؼ قد بذلت جيكدا جبارة في خمؽ ثابت إلشراؾ ى
 .مف أجؿ المناصرة، كتبادؿ المعمكمات، كالدعاية لحمبلت مكافحة الفساد  تحالفات الشارع

يظير القطاع الخاص باعتباره دائرة مككف أساسي في جيكد مكافحة الفساد، كلكف ينبغي أف  .54
 .تعزيز مبادرات القطاع العاـ كالخاص في الحد مف الفساد تككف ىناؾ جيكد أكثر نشاطا في

إف الجيكد الناجحة لمكافحة الفساد في معظـ الدكؿ األطراؼ يتكقؼ عمى اإلجراءات كالقرارات  .55
 .الصادرة مف القيادات الكطنية العميا

 
 
 



32 
 

 :التوصيات
س االستشارم لتحسيف الحكـ مف خبلؿ منع كمكافحة الفساد في أفريقيا، فإف تكصيات المجم

 :ىي كما يمي مكافحتوك  لبلتحاد االفريقي لمحاربة الفساد
الجياز األكؿ لبلتحاد االفريقي لمكافحة الفساد، ينبغي اف يكفر لو   إف المجمس، الذم ىك  .56

التمكيؿ الكافي كدليؿ عمى التزاـ القادة األفريقييف بمكافحة الفساد. كال ينبغي ترؾ مثؿ ىذه 
اء التنمية ليكفركا لو التمكيؿ البلـز حيث اف ىذا يعطي االنطباع بأف الييئة الحساسة لشرك

القيادة األفريقييف ال يعتبركا مكافحة الفساد أكلكية، رغـ آثاره المدمرة عمى القارة. اف االتحاد 
االفريقي يمكنو أف يرسؿ إشارة قكية إللتزامو بمكافحة الفساد مف خبلؿ ضماف مستكل تمكيؿ 

 .في جميع األكقات الستشارم لبلتحاد االفريقي لمكافحة الفسادكاقعي لممجمس ا
ك حيث أف ف أف المجمس االستشارم لبلتحاد االفريقي لمحاربة الفساد قد شرع في الميمة  .57

تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمكافحتو، ك  الصعبة بجمع المعمكمات عف االمتثاؿ
ية إضافية إلجراء بحكث ذات مصداقية في الدكؿ األطراؼ. فإف ذلؾ يتطمب مكارد مالية كبشر 

االمتثاؿ كالمساعدة في نشر ك   كالمزيد مف البحكث القائمة عمى األدلة كالتحقيقات تعزز الفيـ
 عمى نطاؽ أكسع..أفضؿ الممارسات

 :يجب عمى االتحاد االفريقي النظر في تنقيح االتفاقية لتنص عمى .58
لفترة أطكؿ مف  م لبلتحاد االفريقي لمكافحة الفسادالمجمس االستشار  تعييف أعضاء -

سنتيف كما ىك الحاؿ بالنسبة لغيره مف آليات االنفاذ لمنحيـ مدة معقكلة مف الكقت 
 لتنفيذ كاليتيـ؛

إلى المجمس  المجمس االستشارم لبلتحاد االفريقي لمكافحة الفساد تقديـ تقرير عف -
 .نياية الدكرة التنفيذم عمى أساس سنكم كليس فقط عمى أساس

عمى االتحاد االفريقي نفسو  اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمحاربتو تطبيؽ -
 كأجيزتو المختمفة؛

 لتعزيز التعمـ مف النظراء كتبادؿ المعمكمات؛ تنظيـ مؤتمر لمدكؿ األطراؼ -
تجريـ الفساد باعتباره جريمة دكلية تدخؿ في اختصاص المحكمة األفريقية لمعدؿ  -

 كؽ اإلنسافكحق
كفيما يتعمؽ بالدكؿ األعضاء في االتحاد األفريقي كالدكؿ األطراؼ في االتفاقية، يكصي  .59

 :المجمس بما يمي
 



33 
 

اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد  عمى جميع الدكؿ األعضاء االنضماـ إلى -
افحة كالتصديؽ عمييا كادراجيا في التشريعات الكطنية عمى أنيا التزاـ بمك كمحاربتو

 :الفساد في أفريقيا بشكؿ عاـ كفي كؿ بمد عمى كجو الخصكص
 ( مف1) 20يطمب االتحاد االفريقي مف الدكؿ األطراؼ أف تمتثؿ ألحكاـ المادة  -

اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمحاربتو التي تنص عمى "كؿ دكلة طرؼ أف 
التصديؽ، أك تعيف مؤسسة تقدـ إلى رئيس المفكضية، كقت التكقيع أك إيداع صككؾ 

 .( مف االتفاقية1) 4كطنية أك ككالة معنية بتنفيذ االعماؿ المجرمة بمكجب المادة 
 .الدكؿ األطراؼ لدييا التزامات بتكفير المكارد الكافية لمؤسسات مكافحة الفساد -
محاكـ قكية ألعماؿ الفساد ك  ينبغي عمى الدكؿ األطراؼ أف تنظر في إنشاء نيابات -

ـ ذات الصمة مف قبؿ ىيئات مكافحة الفساد لمحد مف االعتماد عمى المؤسسات كالجرائ
 .األخرل التي غالبا ما ال تقـك بمبلحقة قضايا الفساد

ينبغي عمى الدكؿ األطراؼ أف تشرع في إقامة تحالفات أقكل بيف السمطات العامة  -
كضع ك  ة لمنعكالقطاع الخاص كالمجتمع المدني، ككسائؿ اإلعبلـ ضمف الجيكد الرامي

 .حد لمفساد
كأخيرا، يبقى المجمس االستشارم لبلتحاد االفريقي لمكافحة الفساد ممتـز بضماف التنفيذ الكامؿ  .60

 2006التفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد كمحاربتو التي دخمت حيز النفاذ في أغسطس 
ء دكؿ كحككمات مؤتمر رؤساك  كسكؼ يفي بكاليتو كما حددتيا قرارات المجمس التنفيذم

 االتحاد األفريقي.
- 
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 الممحق أ
 

 تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي

وصؼ الفساد باعتباره التحدي األكبر لمحكـ الرشيد والنمو االقتصادي المستداـ والسالـ  .1
 واالستقرار والتنمية في أفريقيا.

مكافحة الفساد تنغرس في نظـ الحكـ الديمقراطي التي المتصمة بفضؿ الممارسات أإف  .2
االستقالؿ الذاتي  مففعالية تستمد اللبيروقراطية التي والمؤسسات ا ،المساءلة حصفت

الجيدة والتي تعمؿ ذات الموارد المؤسسات الرقابية كذلؾ و  والحياد في إدارة السياسات
عمى إنفاذ االمتثاؿ لمقواعد والمشاركة المدنية اليقظة والتشاركية. وىذه العوامؿ تعزز 

الفساد  دعـات المساءلة والمشاركة يولذا فإف ضعؼ مؤسس ،الصمة بيف الحكـ والفساد
تنشأ عف الدوؿ  الفعالة لمكافحة الفساد اإلجراءاتوعمى نفس المنواؿ، فإف  الممنيج.

الفعالة التي توفر السمع العامة وتشجع منافسة القطاع الخاص وتسمح بالضغوط 
    مف قبؿ المجتمع. تعويضيةال

اإلرادة السياسية واالستثمار في مبادرات إف الدروس المقارنة حوؿ االبتكارات المؤسسية و  .3
بيا الدوؿ األطراؼ  تصدتتوفر أدوات حيوية لتمييز الكيفية التي  إنما ،مكافحة الفساد

عمى مستوى وأفضؿ الممارسات في مكافحة الفساد  والسيطرة عميو مراقبة الفسادمسائؿ ل
 في القسـ التالي. الوثيقة برزىا، والتي تأفريقيا
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 الجزائر

 29جميورية الجزائر عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتو في  وقعت .4
المصادقة  وؾ. وقامت بإيداع صك2006مايو  23وصادقت عمييا في  2003ديسمبر 

 .2006يوليو  6في 
 التشريعية وغيرها جرااات. اإل5المادة 
لقانوف اإلطار بشأف أصدرت الجزائر عددًا مف القوانيف لمكافحة الفساد، بما في ذلؾ ا .5

وقانوف منع الفساد  2005منع ومكافحة تنظيؼ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب في فبراير 
صدرت أ. وفي وقت سابؽ عمى صدور ىذه القوانيف، 2006ومكافحتو في فبراير 

الحكومية وكذلؾ دور المؤسسات  عقودلتنظيـ ال 2002الجزائر مرسـو رئاسي في يوليو 
ة وضماف فعالية استخداميا. كما صدرت مدونة األمواؿ العام المختصة بالرقابة عمى

سموؾ خاصة بكبار السؤوليف في الييئات واإلدارات المختصة بالضرائب والجمارؾ 
تقتضي منيـ تقديـ إقرار بممتمكاتيـ وثرواتيـ )إقرار الذمة المالية( لدى تعيينيـ وعند 

 .تركيـ الوظيفة
 ذات الصمة في الخدمة العامة : مكافحة الفساد والجرائم7المادة 

تتعارض مع منع الفساد ومكافحتو الممارسات التي بشأف يجـر القانوف الجزائري  .6
مة في الخدمة العامة. ويمد القانوف نطاؽ التجريـ ليشمؿ فساد تضارب المصالح استقاال

قرار الذم ممياـ المنوطة بالموظؼ العاـوقبوؿ اليدايا التي تضر األداء العادي ل ة وا 
إلثبات عمى مسؤولية اغير المشروع ويمقي بكسب ويديف القانوف ال المالية اإللزامي.

اللتزاـ ًا مف دخمو المشروع. ويشمؿ ىذا االموظؼ العاـ الذي تكوف ممتمكاتو أعمى نسبي
كبار مسؤولي الحكومة، بما في ذلؾ، مف بيف جممة أمور أخرى، الرئيس والبرلمانييف 

 . ةلس الشعبية المنتخباي ورؤساء وأعضاء المجوأعضاء المجمس الدستور 
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 ماتو : الوصول إلى المعم9المادة 
يتـ نشر التقارير الصادرة عف مكتب المراجع العاـ لمحسابات وكمؾ تمؾ التي تصدرىا  .7

 األجيزة الرقابية لمحكومة.
 : تمويل األحزاب السياسية01المادة 
بالتمويؿ المباشر لألحزاب السياسية.  يتضمف القانوف االنتخابي الجزائري أحكامًا خاصة .8

حظر النظر عف تحريـ  غضبأيضًا التمويؿ السري لألحزاب السياسية. و  يجـر القانوفو 
فإف الجزائر  ،مف جيات خارجية لصالح األحزاب السياسية تبرعاتالحصوؿ عمى 

تحظر عمى األحزاب السياسية تمقي تبرعات الشركات وكذلؾ التبرعات المجيولة 
 ر لألحزاب السياسية.المصد

 : القطاع الخاص00المادة 
حرصت الجزائر عمى اد السوؽ، قمت مف االقتصاد المركزي إلى اقتصانت حيث أنيا .9

نحو انتياج المعايير الدولية واإلصالحات الييكمية الرامية إلى توفير بيئة تحديد خطوات 
، اعتمدت الجزائر لتشجيع االستثمار الخاص. وفي سياؽ ىذه الجيود تنظيمية مواتية

الضوء عمى الدور الذي ينبغي عمى  الذي يسمط جتماعياالقتصادي و اال الوطني ميثاؽال
 االضطالع بو. مؤسسات القطاع الخاص

لقد أفضى تعزيز القطاع الخاص باعتباره محرؾ النمو إلى إنشاء شراكات بيف الدولة . 10   
حدى المشكالت التي واجيتيا الج زائر عمى مسار اقتصاد السوؽ والقطاع الخاص. وا 

تمثمت في نشأة عناصر فاعمة داخؿ القطاع استخدمت الوسائؿ واألساليب غير 
المشروعة لالستثمار في القطاعات الحيوية لالقتصاد، ال سيما في المؤسسات المالية 

 والمصرفية.
الدولية  االتفاقيات طاع الخاص، صادقت الجزائر عمى. مف أجؿ مكافحة انتشار فساد الق11 

مجموعة العمؿ المالية المعنية بغسيؿ األمواؿ.  مثؿ جرائـ غسيؿ األمواؿ، الستيداؼ
تمويؿ اإلرىاب  قمعواتساقًا مع ىذه التدابير، وقعت الجزائر عمى اتفاقية األمـ المتحدة ل

 عبر الوطنية. لجريمة المنظمة مكافحة اعمى اتفاقية أيضًا و 
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رًا لمتسميـ بانتشار ظاىرة التيرب الضريبي في كافة مناحي أنو نظف، ذلؾإلى  افةضباإل. 12 
الذي ينص عمى عدة أحكاـ،  2006الحكومة قانوف المالية لسنة  تاالقتصاد، أصدر 

عمى الوثائؽ التي تتناوؿ مسائؿ المتيربيف مف الضرائب  مؤسسيمثؿ إضفاء الطابع ال
. كما حرصت وراؽ الماليةالممتمكات مف األوالعقوبة التي توقع عمى عدـ اإلعالف عف 

 2009منيا عاـ  60الحكومة عمى زيادة عدد مراكز تحصيؿ الضرائب، حيث تـ إنشاء 
 ات الضريبية ألفراد القطاع الخاص.مركزًا محميًا لمتابعة الممف 250إلى جانب 

 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم01المادة 
ومكافحتو عمى أىمية دور المجتمع المدني، يشدد القانوف الجزائري الخاص بمنع الفساد . 13 

دارة حمالت إعالـ وتوعية بيف السكاف.   خاصة وسائؿ اإلعالـ، في تنظيـ وا 
 

 بنين
فبراير  11يقي لمنع الفساد ومكافحتو في . وقعت جميورية بنيف عمى اتفاقية االتحاد األفر 14

 7في  ؽالتصدي وؾ. وقد أودعت صك2007سبتمبر  20وصادقت عمييا في  2004
 .2007نوفمبر 

 اإلجرااات التشريعية وغيرها 5المادة 
المستحقة العقاب ، صنؼ دستور بنيف الفساد باعتباره إحدى الجرائـ 1990. منذ ديسمبر 15

يوجو المعركة  2011أكتوبر  12الصادر في  2011/20بموجب القانوف. والقانوف رقـ 
العديد مف األجيزة  ف، أنشأت الحكومةضد الفساد والجرائـ ذات الصمة. وعمى مدار السني

الوطنية لمكافحة الفساد  المنظمة جبيةوطنية المعنية بمكافحة الفساد: والييئات ال
طنية لإلصالح اإلداري و (، المجنة االستشارية ال2004(، مرصد مكافحة الفساد )1998)

امؿ مع والقانوف الموحد لمتع( 2007)والتي حمت محؿ مرصد مكافحة الفساد في عاـ 
لمؤسسات مف خالؿ ىذه اسؿ األمواؿ. ولقد حرصت الحكومة عمى تقوية وتعزيز غ

   في تنفيذ اإلصالحات اإلدارية والمؤسسية المنشودة. إظيار اإلرادة السياسية
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 : مكافحة الفساد والجرائم ذات الصمة في الخدمة العامة7المادة 
في مجاؿ الخدمة العامة. ويجدر التنويو  لدى بنيف لوائح وأحكاـ واضحة لمكافحة الفساد .16 

مدونة القيـ والسموكيات في صدرت طنية لإلصالح اإلداري أالمجنة االستشارية الو  بأف
إضفاء الطابع األخالقي عمى  التي تكرس قسمًا لمسألةو  ،2007الخدمة العامة في فبراير 

في أفريقيا، اعتمدت  الحياة العامة. وىذه المدونة المستوحاة مف ميثاؽ الخدمة العامة
 17. وتقتبس المادة 2008الصادر في ديسمبر  831 – 2008المرسـو رقـ موجب ب

مف ىذه المدونة المبادئ التي تحكـ الحياة العامة، خاصة فيما يتعمؽ بإمكانية الوصوؿ 
دارة النزاعات وتسريع وتيرة الخدمات وتقييميا وشفافية المديريف.  والمشاركة والتفويض وا 

بيف. ولدى المجنة االستشارية نتأديبية ضد المسؤوليف المذ تدابيرحاالت الفساد تتخذ وفي 
فيما  الوطنية لإلصالح اإلداري السمطة التي تجيز ليا طمب معمومات مف أي جية إدارية

، أقر البرلماف البنيني 2011يتعمؽ بالفساد والجرائـ األخرى ذات الصمة. وفي أغسطس 
غير المشروع يمـز السمطات العميا وموظفي الخدمة المدنية قانوف جديد ضد الكسب 

والمديريف المركزييف في اإلدارة ومديري المشاريع والمحاسبيف التابعيف ألي جياز عاـ، 
  بالكشؼ عف ممتمكاتيـ وثرواتيـ لدى تعيينيـ وعند تركيـ الوظيفة.

المعامالت المشبوىة. اإلعالف عف  وجوب مف قانوف غسؿ األمواؿ عمى 26المادة  تنص .17
مف ىذا القانوف، فإف األشخاص المعنييف ال يجوز ليـ التذرع بالسرية  34مادة وبموجب ال

المينية لرفض توفير المعمومات لمسمطات الرقابية. وينطبؽ الشيء نفسو فيما يتعمؽ 
 أمرالنقود بناء عمى التي تجرى حوؿ بالمعمومات المطموبة باعتبارىا جزءًا مف التحقيقات 

أو أحد المسؤوليف المكمفيف برصد ومعاقبة الجرائـ المتصمة بغسؿ األمواؿ. ولدى  القاضي
جميع الوزارات ىي المسؤولة عف الحد مف انتشار في بنيف أيضًا أجيزة لمتدقيؽ الداخمي 
  الفساد في مؤسسات وأجيزة الدولة.

 : الوصول إلى المعمومات9المادة 
د قوانيف تنص عمى جوالقانوف يكفالف حرية التعبير، فأنو ال تو  عمى الرغـ مف أف الدستور .18

لذمة ا لقوانيف موميوفإلى المعمومات الحكومية. وال يخضع المسؤولوف الع الجميوروصوؿ 
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كما أف العامميف في القطاعيف العاـ والخاص الذيف يبمغوف عف وقائع فساد ال  المالية.
 شكؿ مف أشكاؿأو أي المضادة  ضد االتيامات تكفؿ ليـ الحماية القانونية أو العممية

 النتائج السمبية.
 : تمويل األحزاب السياسية01المادة 

مويؿ العاـ ت، فيما عدا ال. تحـر بنيف استخداـ موارد الدولة بواسطة حزب سياسي أو مرشح19
ؾ مويؿ العاـ المباشر لألحزاب السياسية. وىناتالمنظـ. ويتضمف القانوف أحكامًا بشأف ال

حد أقصى لممبمغ الذي يجوز لممانح المساىمة بو لصالح حزب سياسي خالؿ فترة معينة 
)ليست محددة باالنتخابات(. ويحظر عمى األحزاب السياسية تمقي تبرعات مجيولة 

 المصدر.
 : القطاع الخاص00المادة 

مؤسسات  تتجو بنيف حاليًا وتدريجيًا نحو بناءبعد عدة سنوات مف االقتصاد المخطط،  .20
. وتحقيقًا ليذا صغيرًا جداً القطاع الخاص الذي ال يزاؿ  تعزيزبغية  كرس العمؿ الحرت

حواجز الغرض، شجعت الحكومة بناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص الناشئ إلزالة 
عمى أف  ىذه الثقافة الجديدةلقد شددت و  عدـ الثقة التي ظمت تعترض دومًا ىذه العالقة.

 رجاؿ األعماؿ ىـ بمثابة حمفاء في التنمية االقتصادية واالجتماعية.القطاع الخاص و 
التزاماتيـ وجعميـ عمى بينة ب صحاب األعماؿ الحرةدشنت الحكومة حمالت لتوعية أ .21

 ستثمري القطاع الخاصمل بنيف الضريبية. كما شارؾ القطاع الخاص مف خالؿ مجمس
فقد القطاع غير الرسمي في اقتصاد بنيف، لفساد. ونظرًا ألىمية ا مكافحةفي دعـ حمالت 

 بذلت الحكومة جيودًا كبيرة لمقضاء عمى الغش والتيرب الضريبي.
 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم01المادة 

في مرصد مكافحة الفساد وحاليًا في الييئة الوطنية  قوييحظى المجتمع المدني بتمثيؿ  .22
الغرض الذي يتمثؿ البرلماف والوكاالت الحكومية. و لمكافحة الفساد، باإلضافة إلى أعضاء 

تقييـ  ،تنسيؽ تنفيذ االستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد :المجتمع المدني في يسعى إليو
 خطوة مساندةو  خمؽ وعي وطني وتشجيع حمالت مكافحة الفساد ،برامج مكافحة الفساد
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الة الوطنية الجديدة لمكافحة قيادات ىذه الوك في تصورتشريع مناىض لمفساد. و إصدار 
األذىاف مع منظمات معنية  عصؼجمسات الستثارة األفكار و  أنيا سوؼ تعقد قريباً  الفساد

 بمكافحة الفساد لرسـ طريؽ المضي إلى األماـ.
وىو  بمداً  16مف ائتالؼ مكوف مف ثالثيف منظمة تمثؿ  اً . يعد المجتمع المدني لبنيف جزء23

" وقد Africa Freedom of Information Centreيا لحرية المعمومات "مركز أفريق يحمؿ مسمى
 اعتمد إعالف الجوس حوؿ حؽ الوصوؿ إلى المعمومات.

 

 بوركينا فاسو
  26وقعت جميورية بوركينا فاسو عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتو في . 24

أودعت صكوؾ التصديؽ لدى  . وقد2005نوفمبر  29وصادقت عمييا في  2004فبراير 
 .2006فبراير  15االتحاد األفريقي في 

 التدابير التشريعية وغيرها: 5المادة 
لمتصدي لمفساد. والسمطة العميا  1996ديسمبر  18اعتمد القانوف الجنائي البوركينابي في  .25

قانوف رقـ التي أنشئت بموجب ال لمراقبة الدولةالمختصة بمكافحة الفساد ىي الييئة العميا 
32-2007/   AN مف ىذا القانوف لمييئة  3. وتجيز المادة 2007الصادر في نوفمبر

قبة الدولة أف تتمقى وتحقؽ في شكاوى يتقدـ بيا األفراد تتعمؽ بتعامالتيـ مع ار مالعميا ل
أو أي مؤسسة أخرى مكمفة  ةوالمؤسسات العام اإلدارات الحكومية والسمطات المحمية

نحراؼ ىذه الييئة سمطة إجراء تحقيقات بشأف ممارسات اال ت. كما خولمةبتقديـ خدمة عا
في القانوف  اعتبارييفتتعمؽ بأشخاص طبيعييف أو و  اتوالفساد االقتصادي داخؿ اإلدار 

، 2003سياسة الوطنية لمحكـ الرشيد المعتمدة في الخاص. وىناؾ تدابير أخرى تشمؿ: ال
والييئة العامة لتنظيـ األسواؽ التي  2006تمدة في السياسة الوطنية لمكافحة الفساد المع

 . 2007أنشئت في مايو 
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 مكافحة الفساد والجرائم ذات الصمة في الخدمة العامة: 7المادة 
عمى فرض عقوبة عمى المسؤوليف  عقوباتمف قانوف ال 158و 156تنص المادتاف  .26

ف في الفساد. كما تقتضي الفقرة اإلدارييف والقضائييف والعسكرييف والمنتخبيف الذيف يتورطو 
بممتمكاتو  وبمف الدستور مف رئيس بوركينا فاسو تقديـ إقرار مكت 44مف المادة  2

مف ىذا  77ضافة إلى ذلؾ، تحدد المادة و إلى رئيس المجمس الدستوري. وباإلوثروات
 الذمة المالية. والييئة تقديـ إقرارذيف يخضعوف لمقتضي القانوف قائمة األشخاص ال

مسؤولة عف أربع وظائؼ ال ىيلمدولة، الممحقة بمكتب رئيس الوزراء، الرقابية العميا 
المالية واإلدارية والمحاسبة في كافة  خدماتالقوانيف التي تحكـ ال احتراـ مراقبةرئيسية: 

دارة الخدماتتقييـ الجودة التشغيمية و العامة، دارات اإل استخداـ األمواؿ التحقؽ مف ، ا 
واقتراح تدابير لالرتقاء بمستوى اإلدارة العامة. ولدى بوركينا فاسو مكتب  عممياتوانتظاـ ال

ممارسات اإلدارة مع الحفاظ عمى  حسفالمالية العامة وي حافظ عمىمراجعة مالية ي
 يساعد الجمعية الوطنية في متابعة تنفيذ القوانيف المالية. ، كماالشفافية

 : الوصول إلى المعمومات9المادة 
لكؿ صحفي حرية الوصوؿ إلى  1993مف قانوف المعمومات لسنة  43تكفؿ المادة . 27

باألمف الداخمي أو الخارجي لمدولة، عمؽ مصادر المعمومات، باستثناء المعمومات التي تت
األسرار العسكرية، المصالح االقتصادية االستراتيجية، التحقيقات الجارية أو اإلجراءات 

كرامة وخصوصية بوركينا فاسو. ويكفؿ القانوف المنشئ لمييئة  القانونية أو أي شيء ييدد
 الوصوؿ إلى المعمومات المتصمة بالفساد. العميا لمراقبة الدولة

 : تمويل األحزاب السياسية01المادة 
. ال توجد أحكاـ بشأف تمويؿ األحزاب السياسية، وتحظر الحكومة استخداـ األمواؿ 28

 مشروعة وفاسدة في تمويؿ األحزاب السياسية. المكتسبة مف خالؿ ممارسات غير
 : القطاع الخاص00المادة 

بما أف الحكومة ظمت تقميديًا ىي الفاعؿ االقتصادي األكبر، فأف القطاع الخاص يظؿ  .29
وخصخصة  صغيرًا نسبيًا. بيد، أف الحكومة نجحت بفعالية في تعزيز االستثمارات األجنبية
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، أدخمت الحكومة تعديالت عمى اإلطار القانوني 2009 الشركات المممكة لمدولة. ومنذ
لالستثمارات بيدؼ تعزيز تطوير القطاع الخاص بحيث يكوف أكثر ديناميكية وازدىارًا. 

واقعة فساد منذ الوىمة األولى  عكسالتي تفعاؿ األويعاقب قانوف العقوبات البوركينابي 
وتمتد العقوبات لتشمؿ اص الجرائـ ذات الصمة التي ترتكب في القطاع الخوكذلؾ 

 سؤوليف في ىذا القطاع.الم
ومعاممة تفضيمية رشاوي لتسييؿ األمور و مبالغ . نظرًا الستمرار تفشي الفساد في شكؿ دفع 30

في عقد الصفقات المشتركة في القطاع الخاص، أوصت الحكومة باستخداـ أدوات 
لمصاحبة لممشتريات شتريات العامة لتقميص مخاطر الفساد اممتخصصة في مجاؿ ال

، أنشأت دفع الرشاوي واستخداـ مدفوعات التيسير العامة. وفي محاولة لمحد مف فرص
لتسجيؿ المشاريع  "واحدالمنفذ "الالحكومة مراكز تسجيؿ المشاريع التي صممت باعتبارىا 

زالة العقبات التي  بالفعؿ سيمت ىذه المراكزأالحرة. ولقد  في تبسيط إجراءات التسجيؿ وا 
مشاريع. كما أرست الحكومة نظـ تفضي إلى تمكيف الشركات مف تنفيذ ال تعترض افتتاح

جراءات العناية الواجبة عند ممارسة األعماؿ التجارية.  وتعزيز نظـ النزاىة وا 
 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم01المادة 

دني نشاطًا، مثؿ تتميز بوركينا فاسو بأف لدييا مجموعة مف أكثر منظمات المجتمع الم. 31
كة الشبكة الوطنية لمكافحة الفساد التي تعزز وتدعـ حمالت مناىضة الفساد. وىذه الشب

ظمة مف منظمات المجتمع المدني التي تعمؿ نحو من 30تضـ  1997التي أنشئت عاـ 
طنية. وىي تصدر تقارير بصفة إرساء األخالؽ الجيدة والشفافية في إدارة الشؤوف الو 

أحيانًا، و ساخف. كما حرصت عمى إنشاء خط ىاتفي مجموعة مف األدوات  وترسي ةمنتظم
حقوؽ جمعيات و  ييئات مثؿ اتحاد النقابات العماليةل تقدـ ىذه الشبكة العوف والمساعدة

 ىي بمثابةو المجنة الوطنية لمقيـ، اإلنساف ووسائؿ اإلعالـ. ولقد أنشأت بوركينا فاسو 
اعمة لممجتمع المدني والقطاع الخاص يسعى إلى جياز تمثيمي لمحكومة والعناصر الف

 ، بما في ذلؾ قيـ مكافحة الفساد.والوطنية العممانية تعزيز القيـ
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بشأف حرية تكويف جمعيات في  1992الصادر في ديسمبر  ADP /10. يوفر القانوف رقـ 32
حتوي نو يأمنظمات المجتمع المدني. كما  أنشطةبوركينا فاسو اإلطار المعياري لوجود و 

عمى نطاؽ واسع مف الخطوط التوجييية لمنع سوء المعاممة واإلدارة المتدنية لموارد ىذه 
المنظمات. وباإلضاقة إلى اإلطار القانوني، فإف بعض المنظمات جعمت مف مكافحة 

 ألنشطتيا. الثانويو  ساسيالفساد المجاؿ األ
 

 بوروندي
 2003ديسمبر  3منع الفساد ومكافحتو في وقعت بوروندي عمى اتفاقية االتحاد األفريقي ل. 33

مارس  10. وقامت بإيداع صكوؾ المصادقة في 2005يناير  18وصادقت عمييا في 
2005. 

    : اإلجرااات التشريعية وغيرها5 المادة
يوجد في بوروندي قانوناف يتناوالف منع ومعاقبة الفساد والجرائـ ذات الصمة: القانوف رقـ  .34
وىما يمثالف  2009الصادر في أبريؿ  1/05والقانوف رقـ  2006بريؿ الصادر في أ 1/12

تنقيحًا لقانوف العقوبات. وفي إطار ميمتيا الرامية إلى إضفاء الطابع األخالقي عمى الحياة 
لمكافحة الفساد، دورات توعية.  ةالخاص فرقةالعامة، تنظـ السمطات بصفة منتظمة، مف خالؿ ال

، بالتعاوف مع سمطات الفرقة المذكورة، بعقد دورات توعية. ىي أيضاً ـ كما أف وزارة الرئاسة تقو 
  لمكافحة الفساد في جميع المؤسسات.   أنديةوقد أنشأت سمطات الفرقة 

 : مكافحة الفساد والجرائم ذات الصمة في الخدمة العامة7المادة 
 . ال توجد معمومات متاحة تحت ىذا البند. 35

 السياسية : تمويل األحزاب01المادة 
. تتمقى األحزاب السياسية تموياًل لمحمالت االنتخابية فقط. ومف أجؿ تعزيز التنافسية في 36

إطار الديمقراطية، ترسي بوروندي مبدأ المساواة باعتباره معيار تخصيص األمواؿ. وعالوة عمى 
ة بتمويؿ التمويؿ المقدـ مف الجميور، فأنو مسموح لألحزاب السياسية في بوروندي االستعام
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القطاع الخاص الذي قد تحصؿ عميو في شكؿ تبرعات خاصة ومساىمات مف األعضاء أو في 
 شكؿ دخؿ تدره أنشطة الحزب. ولكف غير مسموح بأي تبرعات أجنبية.

 : القطاع الخاص00المادة 
 . ال توجد معمومات متاحة تحت ىذا البند37

 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم01المادة 
 توجد معمومات متاحة تحت ىذا البند . ال38
 

 الكاميرون
، ولكنيا 1996عاـ وقعت الكاميروف عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحتو . 39

 لـ تصادؽ بعد عمى االتفاقية.
 : اإلجرااات التشريعية وغيرها5المادة 

 اي يرجع صدورىتال تاالتشريع عمىجيود الكاميروف في مجاؿ مكافحة الفساد  ارتكزت .40
 1965الصادر في نوفمبر  LF/24/65: القانوف رقـ ، أي تحديداً الستينيات عقد إلى

. ويتضمف ىذاف القانوناف تعريفًا 1967الصادر في يونيو   LF/1/67والقانوف رقـ 
. ولكف ىناؾ المزيد مف المبادرات تكبيياألفعاؿ الفساد ويحدد العقوبات المستحقة عمى مر 

عقب صدور دستور جديد في  1999-1998قية التي تـ طرحيا خالؿ الفترة االستبا
قي شكؿ الرشوة اإليجابية والسمبية، االبتزاز، رشوة . ويجـر القانوف الجنائي الفساد 1996

مسؤوؿ أجنبي، غسؿ أمواؿ واستخداـ األمواؿ العامة لتحقيؽ مكاسب خاصة، ويمكف أف 
إلى  فةدوالر أمريكي باإلضا 4000ة تصؿ إلى تشمؿ العقوبة السجف خمس سنوات وغرام

االستيالء عمى األصوؿ. وتعد المجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمثابة وكالة مكافحة الفساد 
موجب وىذه المجنة التي أنشئت بالرئيسية المسؤولة عف التحقيؽ في ممارسات الفساد. و 

ضًا ميمة تنسيؽ تقع عمييا أي 2006الصادر في مارس  2006/088المرسـو رقـ 
وىي مخولة  ،األعماؿ واإلجراءات الوقائية والقمعية المتصمة بقضايا الفساد والجريمة

فحة الفساد تقارير ابنطاؽ واسع مف السمطات في ىذا المجاؿ. وتصدر المجنة الوطنية لمك
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المنخرطة في المعركة  يسنوية حوؿ حالة الفساد، بما في ذلؾ أنشطة المؤسسات األخر 
ساد. وعمى الرغـ مف أف ىذه التقارير يتـ إرساليا إلى السمطات اإلدارية والقضائية، ضد الف

 يا ال تممؾفإف المجنة ال تممؾ تجميد أو مصادرة األصوؿ أو االستيالء عمييا، كما أن
سمطة إحالة القضايا إلى المحكمة أو إلى المؤسسات التأديبية األخرى. وفي إطار المزيد 

مؿ مع الفساد، اطمؽ المرصد الوطني لمكافحة الفساد حممة وطنية واسعة مف التدابير لمتعا
-CHOC. وعالوة عمى ذلؾ، دشنت الحكومة برنامج 2006لمكافحة الفساد في يناير 

Cameroon  وتمفصمت حولو2007)تغيير العادات، التصدي لمفساد( في فبراير ، 
ات الفاعمة الوطنية يف مع الجعمى الرغـ مف التعاو  استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد

وقد أنشأت الحكومة الوكالة الوطنية لمتحقيقات المالية بموجب المرسـو  والمنظمات الدولية.
 لمنع غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب. 2005الصادر في مايو  2005/187رقـ 

 مكافحة الفساد والجرائم ذات الصمة في الخدمة العامة: 7المادة 
عمى أنو يجب عمى مسؤولي الحكومة تقديـ إقرار عف  1996مف دستور  66تنص المادة . 41

ممتمكاتيـ وثرواتيـ لدى تعيينيـ وعند تركيـ الوظيفة. ويشمؿ ذلؾ الرئيس ونائب الرئيس، 
أعضاء الحكومة، رئيس وأعضاء الجمعية الوطنية، رئيس وأعضاء ىيئة مكتب مجمس 

يع المنتخبيف، األمناء العاميف لموزارات، الشيوخ، جمأعضاء مجمس الشيوخ، البرلمانييف و 
، القضاة، الحكومية مديري اإلدارات المركزية، المديريف العاميف لمشركات العامة وشبو

الدخؿ الخاضع ، وجميع الموظفيف المختصيف باسترداد األمواؿموظفي اإلدارة المختصة ب
لفساد في القطاع العاـ تتولى وأيضًا ا والموظفيف المختصيف بإدارة األمواؿ العامة. لمضريبة

مكتب  داخؿتتمثؿ في وزارة و العميا لمتدقيؽ  ييئةإدارتو مؤسستاف عامتاف لمتدقيؽ: ال
ختص بإجراء عمميات التدقيؽ المالي الستخداـ وت 2004رئيس تـ إنشاؤىا في ديسمبر ال

ظمات المينية؛ بواسطة األجيزة والييئات العامة واألقاليـ واالتحادات والمن األمواؿ العامة
 األعماؿوديواف المحاسبة لممحكمة العميا الذي يتولى مراجعة الحسابات العامة المعتمدة و 

مشتريات ال، أنشأت الحكومة وزارة جديدة تختص ب2011المحاسبية األخرى. وفي 
العقود الممنوحة مف رئيس الوزراء. وتممؾ ىذه النظر في مسؤولية  تقع عميياة و يالحكوم
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تورطيا في الفساد لسمطة الكاممة لرصد ومراقبة عقود الحكومة. وكؿ شركة يثبت الوزارة ا
 عقود عامة لمدة سنتيف.  يتـ تعميؽ حصوليا عمى

يتمثؿ ىدفيا في البدء  1997وزارة عاـ  29أنشأت الحكومة وحدات لمكافحة الفساد في  .42
جراءات لمكافحة الفساد تمشيًا مع االستراتي جية الوطنية لمكافحة الفساد. في اتخاذ تدابير وا 

ويطمب مف الوزارات تقديـ تقرير شيري عف أنشطتيا إلى المجنة الوطنية لمكافحة الفساد. 
، اعتمدت المجنة الوططنية لمكافحة الفساد مبادرات النتائج السريعة 2011وفي أبريؿ 

نيج مبادرات  النزاىة وأخالقيات العمؿ. كما أفلبناء اقتصاد كاميروني يستند إلى مبادئ 
يضع قطاعات الصحة والنقؿ والمعادف والصناعات االستخراجية  النتائج السريعة

ومؤسسات أخرى "تحت الرقابة" فيما يتعمؽ بممارسات الفساد. وتيدؼ ىذه المبادرات إلى 
  ، وكذلؾالمجرميف ومكافأة الممتزميف معاقبةمف خالؿ العمومييف  وظفيفتغيير سموؾ الم
ظروؼ المحيطة التي تشجع عمى ممارسات الفساد. وعمى النحو نفسو، في   التعامؿ مع ال

، أقدمت الحكومة عمى إنشاء محكمة جنائية لنظر قضايا الفساد واالختالساتوسء 2011
  استخداـ األمواؿ العامة واسترداد األصوؿ المسروقة.  

 : الوصول إلى المعمومات9المادة 
لموظفيف المدنييف ظـ الوصوؿ إلى المعمومات، كما أف ال اين الكاميروف ليس لدييا قانوف .43

االتيامات المضادة حالة  يحظوف بحماية قانونية ضد القطاع الخاصالعامميف في  وال
ف كانتفساد حاالتتبميغيـ عف  وحدة التدخؿ السريع لمجنة الوطنية لمكافحة الفساد  ، وا 

ات ناؾ أيضًا التقارير والتحقيقىو  لإلبالغ عف مثؿ ىذه األمور.ساخف  ىاتفي توفر خط
الصحؼ المستقمة حوؿ المسائؿ المثيرة لمجدؿ مثؿ الفساد والسياسات  جريياالتي ت

ترد أحيانا عمى مثؿ ىذه التقارير باستخداـ قوانيف التشيير  بيد، أف الحكومةاالقتصادية. 
 الجنائية لردع الصحفييف الذيف يحاولوف تغطية قضايا فساد كبرى.

 : تمويل األحزاب االسياسية01 المادة
الصادر في  015/2000. ينظـ تمويؿ األحزاب السياسية قانوناف: القانوف رقـ 44

نتخابية وتمويؿ بشأف التمويؿ العاـ لألحزاب السياسية والحمالت اال 2000ديسمبر
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الذي يحدد  2001في أكتوبر  الصادر 305/2001رقـ  مرسـواألحزاب السياسية؛ وال
استخداـ األمواؿ العامة المخصصة  مراقبةلجنة كيؿ والتزامات وشروط عمؿ تنظيـ وتش

نتخابية. ووفقًا لقانوف التمويؿ العاـ لألحزاب السياسية، لألحزاب السياسية والحمالت اال
الحمالت  إدارةفإف التمويؿ العاـ يغطي األنشطة العادية لألحزاب السياسية عالوة عمى 

أف يتضمف قانوف التمويؿ صرؼ إعانة لتغطية تكاليؼ فترض ينتخابية. وفي كؿ عاـ، اال
عممياتية معينة لألحزاب السياسية المعترؼ بيا قانونًا. وباإلضافة إلى األمواؿ التي تتمقاىا 
األحزاب السياسية سنويًا إلدارة التكاليؼ، فإف ىذه األخيرة تتمقى أيضًا أموااًل إضافية خالؿ 

عمى المراجعات المالية لألحزاب السياسية  2001رار لعاـ فترة الحممة. وينص أيضًا الق
 56 -90إساءة استخدامو. كما يحظر القانوف رقـ لمحيمولة دوف المتمقية لمتمويؿ العاـ 

والمؤسس لنظاـ التعددية الحزبية تمقي األحزاب ألي  1990ديسمبر  19الصادر في 
  تمويؿ أجنبي.

 
 : القطاع الخاص00المادة 

خرط القطاع الخاص في جيود مكافحة الفساد مف خالؿ مجمس مديري األعماؿ . ين45
 140والجمعيات المينية، وىو بمثابة جمعية األعماؿ األولى في الكاميروف والتي تضـ 

حتياؿ. وتقـو ىذه الجمعية محاربة ممارسات الفساد واالمعنية بمنظمة  15شركة و
تعمؿ عمى كما  والعمميات ذات الصمة األعماؿ تنفيذبالضغط عمى الحكومة لتسييؿ 

تشجيع سياسات تنافسية السوؽ والحكـ الرشيد فضاًل عف إيجاد حموؿ لممشاكؿ القضائية 
ركز التحكيـ المكمؼ بيا موالمالية التي تواجييا الشركات. ويدير المجمس أيضًا األعماؿ 

يروف عضوًا ، أصبحت الكام2013المعني بفض المنازعات التجارية. وفي أواخر عاـ 
ممتزمًا في مبادرة شفافية الصناعات االستخراجية، بما يحد مف احتماالت الفساد في مجاؿ 

  .  ىاصناعات موارد
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 : المجتمع المدني واإلعالم01المادة 

. شكمت المجنة الوطنية لمكافحة الفساد ما يعرؼ باإلئتالؼ الوطني لمحاربة الفساد، وىو 46
مجتمع مدني تعمؿ بشكؿ وثيؽ مع  ةمنظم (50خمسيف ) اف يضـ أكثر مفعبارة عف كي

المجنة الوطنية. وىناؾ ميثاؽ ينظـ عمؿ ىذه المنظمة. كما أطمقت بعض منظمات أخرى 
 ،عمى نسؽ " ال لمرشاوى" ،حمالت ضد الفساد مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ االجتماعي

 عامة عف الفساد.    تحقيقاتلتشجيع إعداد 

 جزر القمر

فبراير  26اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحتو في عمى ر القمر . وقعت جز 47
أبريؿ  16أودعت صكوؾ المصادقة في قد . و 2004أبريؿ  2وصادقت عمييا في  2004
2004. 

 وغيرها: التدابير التشريعية 5المادة 

اإلفريقي رقـ  االتحاد يتمدت جزر القمر عددًا مف قوانيف مكافحة الفساد، شممت  قانون. اع48
بشأف شفافية األنشطة العامة واالقتصادية والمالية  2008الصادر في يوليو  08-013

والمصادرة والتعاوف  وتمويؿ اإلرىاب بشأف غسؿ األمواؿ 001-09واالجتماعية، ورقـ 
أف ىذه القوانيف ال تغطي كافة الخطوات الضرورية التي  ،الدولي في المجاؿ الجنائي. بيد

أحكاـ  أدرجتفريقي لمنع الفساد ومكافحتو. وقد تحاد األخاذىا بموجب اتفاقية االيتعيف ات
 013-08مف االتفاقية في القانوف الجنائي وقانوف االتحاد اإلفريقي رقـ  4.1المادة 

 بشأف شفافية األنشطة العامة واالقتصادية والمالية واالجتماعية.   2008الصادر في يوليو 
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يعاونو اثناف مف حة الفساد التي يرأسيا مفوض عاـ لقمر لجنة مكاف. وقد أنشأت جزر ا49
دارة التحميؿ تضـ المجنة إدارتيالمفوضيف المساعديف. و  ف: إدارة الوعي واالتصاالت وا 

 .فريقياأمة قوانيف األعماؿ في ءوالتحقيقات. وجزر القمر عضو في المنظمة الخاصة بموا
نظـ إنشاء يقانوف استثمار  صار لدى جزر القمر ،ىذه المنظمة وفي إطار التزاماتيا تجاه

 الشركات األجنبية. 

 : مكافحة الفساد والجرائم ذات الصمة في مجال الخدمة العامة7المادة 

ذيف قائمة بأسماء االشخاص ال 013-08مف قانوف االتحاد اإلفريقي رقـ  2المادة تورد . 50
يجب عمى الغالبية مف ىؤالء كما . تيـتقديـ إقرار عف ممتالكاتيـ وثرواإلجراء يخضعوف 

خالؿ ثالثة شيور  ،وتمؾ الخاصة بأسرىـ ممتمكاتيـالمسؤوليف تقديـ إقرارات سنوية عف 
 لجنة مكافحة الفساد. إلى ،مف بداية تعيينيـ

 : الحصول عمى المعمومات9المادة 

في  جنة أعضاء المحؽ  12.1في مادتو  013-08قانوف االتحاد اإلفريقي رقـ  كفؿ. ي51
البيانات والوثائؽ والسجالت والتحقؽ مف صحتيا، وبخاصة تمؾ المواد  الوصوؿ إلى

المتصمة بالخدمات التي توفرىا سواء الدولة أو أي مؤسسة جماعية أو عامة بغض النظر 
عف أي أحكاـ مخالفة لذلؾ. وفيما يتعمؽ باعتماد تدابير حماية كؿ مف يدلي بمعمومة أو 

عمى أف تضمف لجنة  013-08مف قانوف االتحاد اإلفريقي رقـ  15دة بشيادة، تنص الما
مية اإلفصاح بما في ذلؾ مكافحة الفساد حماية ىوية األشخاص المشموليف في إطار عم

مف القانوف  16 مادةحظر التوالشيود ومرتكبي أعماؿ الفساد موضوع اإلدعاء. و  المبمغيف
 مة أثناء عقد محاكمة جنائية مدنية. سـ أو عنواف كؿ مف يدلي بمعمو إاإلفصاح عف 
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مف القانوف ذاتو عمى أف أعضاء المجنة لدييـ صالحية دخوؿ أي  12.2. تنص المادة 52 
أيا كانت  ،مقار أو منشآت عامة ومطالبة أي مف الوكالء أو العامميف بالييئات العامة

سؤولياتيا عمى بتوفير المعمومات الخاصة بعمؿ المنظمة المعنية وم ،الوظيفية فئاتيـ
. باإلضافة إلى ما تقدـ، ينص مستوى اإلدارة عالوة عمى تقديـ كافة الوثائؽ ذات الصمة

منو عمى " أف كؿ مف يشارؾ في عمميات إنتقامية ضد أي مف  17القانوف في المادة 
 المبمغيف أو الشيود يعاقب بالحبس مف شير إلى ثالثة شيور وغرامة تتراوح بيف

 .يقمر فرنؾ  500،000إلى  250،000

 تمويل األحزاب السياسية: 01المادة 

. ال يوجد تشريع بخصوص تمويؿ األحزاب السياسية، إال أف بعض الجيات تسعى بنشاط 53
 ستصدار مشروع قانوف في ىذا الشأف.لدي الحكومة ال

 : القطاع الخاص00المادة 

حاالت الفساد التي يتـ رصدىا ، تشمؿ العقوبة 013-08. وفقًا لقانوف االتحاد اإلفريقي رقـ 54
في القطاع الخاص والمتورطيف بإرتكابيا مف الوكالء المنتميف ليذا القطاع. وقد صدر 

لتزاـ المشتريات مسؤولة عف ضماف االقانوف بإنشاء مؤسسة تكوف  بصفتيا سمطة لتنظيـ 
 بقواعد المنافسة.

 وسائل اإلعالم: المجتمع المدني و 01لمادة ا

ثاؽ الذي وضعتو لجنة مكافحة الفساد مع المجتمع المدني، يناط بيذا األخير . وفقًا لممي55
االضطالع بدور الواجية أماـ العامة واإلسياـ في إتاحة القوانيف المرتبطة بمكافحة الفساد 
والتوعية بيا. ورغـ عدـ وجود تشريع محدد يقضي بحصوؿ األجيزة اإلعالمية عمى 
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إال أف قانوف المعمومات يسمح لإلعالـ بالحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ بحاالت الفساد، 
 تمؾ المعمومات. 

 الكونغو

، 2004فبراير  27. وقعت الكونغو اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحتو في 56
 .2006أبريؿ  24، وأودعت وثائؽ المصادقة في 2006يناير  31وصادقت عمييا في 

 يرها: التدابير التشريعية وغ5المادة 

في سبتمبر  2009-5عتمدت الكونغو قانوف مكافحة الفساد رقـ امحاربة الفساد، مف أجؿ . 57
. ووفقًا لمقانوف المشار إليو، تـ إنشاء مرصد مكافحة الفساد وىو جياز مستقؿ 2009

( أعضاء يعينيـ الرئيس مف الحكومة والمجتمع المدني والقطاع 9يتكوف مف تسعة )
مة قوانيف األعماؿ في إفريقيا والتي ءفي المنظمة الخاصة بموا الخاص. والكونغو طرؼ

 ُتخضع الشركات األجنبية العاممة عمى األراضي الكونغولية لمقوانيف الوطنية. 

 : مكافحة الفساد والجرائم األخرى ذات الصمة في مجال الخدمة العامة7المادة 

مى كؿ مواطف منتخب أو معيف ، يتعيف ع2002. بموجب الدستور الكونغولي المعتمد في 58
وعند نركو توليو المنصب  لدىفي منصب عاـ رفيع أف يقدـ إقرارًا باألصوؿ الممموكة لو 

 ، بيد أف ىذا النص الدستوري لـ يتـ العمؿ بو بعد نظرًا لغياب التشريع المنفذ لو.لو

 : الحصول عمى المعمومات9المادة 

ضماف الحصوؿ عمى المعمومات. وتكفؿ المادة . وضعت الكونغو تدابير تشريعية وأخري ل59
حرية ضمانات االتصاؿ مف خالؿ  2002مف الدستور الكونغولي المعتمد في  161
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بشأف  2009الصادر في سبتمبر  2009- 5المجمس األعمى. ويتضمف القانوف رقـ 
 االبتزاز واالحتياؿ وغيرىا مف الجرائـ ذات الصمة نصوصًا لحماية المبمغيف عف حاالت

 الفساد.  

 ة:: تمويل األحزاب السياسي 01ادة م

الكونغػػػػو لػػػػدييا إجػػػػراءات تشػػػػريعية أو إجػػػػراءات أخػػػػرى لضػػػػماف الشػػػػفافية فػػػػي تمويػػػػؿ  -60
 األحزاب السياسية. وينظـ قانوف األحزاب السياسية ىذه األحكاـ.

 : القطاع الخاص: 00مادة 

ة الفسػاد فػي القطػاع الكونغو لدييا إجراءات تشػريعية أو إجػراءات أخػرى لمنػع ومكافحػ -61
بشػػػػػأف االبتػػػػػزاز،  2009بتػػػػػاريم سػػػػػبتمبر  2009-5الخػػػػػاص. ويضػػػػػـ القػػػػػانوف رقػػػػػـ 

 واالحتياؿ والجرائـ األخرى ذات الصمة مثؿ ىذه البنود.
 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: 01مادة 

تتضػػػػمف خطػػػػة العمػػػػؿ الخاصػػػػة بمكافحػػػػة الفسػػػػاد، والرشػػػػوة واالحتيػػػػاؿ، إجػػػػراءات يػػػػتـ  -62
ي مكػاف المجتمػػع المػدني مػف خػػالؿ حمػالت التوعيػة حػػوؿ الفسػاد مػف أجػػؿ اتخاذىػا فػ

. كمػػا يوجػػد 2009تحسػػيف الحكػػـ فػػي جميوريػػة الكونغػػو اعتبػػارًا مػػف شػػير أغسػػطس 
 ىناؾ أيضًا إطار لمتشاور.

الكونغو لػدييا إجػراءات تشػريعية أو إجػراءات أخػرى لضػماف الوصػوؿ إلػى المعمومػات  -63
مػف الدسػتور الكونغػولي الػذي تػـ إقػراره فػي عػاـ  161في حالة الفساد. وتػنص المػادة 

 عمى حرية االتصاؿ مف خالؿ المجمس األعمى. 2002
  ديفوار : –كوت 

 AUCPCCديفوار عمى اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفسػاد ومكافحتػو -وقعت كوت -64
 .2012وصادقت عمييا في شير نوفمبر مف عاـ  2004في عاـ 
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 ريعية وغيرها:: اإلجرااات التش 5مادة 

ديفػػوار ىػػو قػػانوف -منػػذ سػػنيف عديػػدة كػػاف اإلطػػار القػػانوني لمكافحػػة الفسػػاد فػػي كػػوت -65
العقوبػػػات الػػػذي يجػػػـر الرشػػػوة السػػػمبية والفاعمػػػة لممػػػوظفيف العمػػػومييف، ويمنػػػع القػػػانوف 
تقػػػديـ مػػػنح أو الوعػػػد بتقػػػديـ رشػػػوة ) رشػػػوة فاعمػػػة ( ويحػػػـر القػػػانوف اسػػػتجداء، طمػػػب، 

، أنشػػأت الحكومػػة لجنػػة 2002رشػػوة ) راشػػي سػػمبي(. وفػػي عػػاـ االتفػػاؽ عمػػى وقبػػوؿ 
مشػػتركة بػػيف الػػوزارات بشػػأف الحكػػـ، واألمانػػة الوطنيػػة لمحكػػـ وتنميػػة القػػدرات لتعزيػػز 
إطػػار مكافحػػة الفسػػاد. وتوجػػت ىػػذه الجيػػود بإنشػػاء ىيئػػة عميػػا لمحكػػـ الرشػػيد بموجػػب 

خػاذ إجػراءات فعالػة وذلػؾ لتمكػيف ات 2013بتاريم سػبتمبر  3013-661القانوف رقـ 
لمكافحػػػػة الفسػػػػاد، وفػػػػي الوقػػػػت ذاتػػػػو، دشػػػػنت الحكومػػػػة، بالتعػػػػاوف مػػػػع برنػػػػامج األمػػػػـ 

مػػػػػف أجػػػػػؿ تحسػػػػػيف نوعيػػػػػة  2009/2013المتحػػػػػدة اإلنمػػػػػائي برنػػػػػامج الحكػػػػػـ الرشػػػػػيد 
الخدمات العامة، والالمركزيػة، ومشػاركة المػواطنيف، فضػاًل عػف تعزيػز الحكػـ اإلداري 

نة الوطنية بمثابة كياف حكومي مستقؿ اسػتقالاًل ذاتيػًا تحػت واالقتصادي. وتعتبر األما
إشراؼ رئيس الوزراء، وىي التي قدمت أجندة مكافحة الفساد مف خالؿ الػدعوة إلقػرار 
نشػػاء لجنػػة لمكافحػػة الفسػػاد. ونتيجػػة لكػػؿ ىػػذه الجيػػود،  قػػانوف جديػػد لمكافحػػة الفسػػاد وا 

-660د. وبموجػػػب القػػػانوف إقػػػرار قػػػوانيف جديػػػدة لمكافحػػػة الفسػػػا 2013تػػػـ فػػػي عػػػاـ 
 ، تـ توسيع مفيـو الفساد وليشمؿ الفساد مف جانب الموظفيف األجانب.2013

، 2008، وفػي عػاـ 2005في إطار مكافحة غسيؿ األمواؿ، أجػازت الحكومػة قػانوف  -66
تػػػػـ إنشػػػػاء وحػػػػدة االسػػػػتخبارات الماليػػػػة لرصػػػػد، جػػػػرائـ غسػػػػؿ األمػػػػواؿ والتحقيػػػػؽ فييػػػػا 

ر وحػػدة االسػتخبارات الماليػػة مػف الناحيػػة الرسػمية مسػػتقمة، وتقػديميا لممحاكمػػة . وتعتبػ
وتتمتػػع باالسػػتقالؿ الػػذاتي مػػف الناحيػػة االسػػتراتيجية. وعػػالوة عمػػى وحػػدة االسػػتخبارات 
الماليػػػػة، أنشػػػػأت الحكومػػػػة لجنػػػػة مشػػػػتركة فيمػػػػا بػػػػيف الػػػػوزارات لرصػػػػد مكافحػػػػة غسػػػػؿ 

مػػواؿ فػػي أنشػػطة األمػػواؿ، كمػػا أنشػػأت أيضػػًا فريػػؽ عمػػؿ حكػػومي لمكافحػػة غسػػيؿ األ
 ذات صمة بغرب أفريقيا.
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   : مكافحة الفساد والجرائم األخرى ذات الصمة في الخدمة العامة: 7مادة 

لػػػيس لػػػدييا أي لػػػوائح تحكػػػـ تضػػػارب المصػػػالح بالنسػػػبة  ديفػػػوار-كػػػوتبػػػالرغـ مػػػف أف  -67
لمموظفيف العمومييف، إال أف الحكومة أقرت مدونة أخالقيات لمموظفيف العمػومييف فػي 

ضػػػػفاء الطػػػػابع األخالقػػػػي عمػػػػى  2011أغسػػػػطس شػػػػير  مػػػػف أجػػػػؿ مكافحػػػػة الفسػػػػاد وا 
الخدمػػػة العامػػػة. وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف رئػػػيس الجميوريػػػة ىػػػو الموظػػػؼ العػػػاـ الوحيػػػد 
المطمػػػوب منػػػو أف يعمػػػف ذمتػػػو الماليػػػة، إال أف البرلمػػػاف يػػػدرس مشػػػروع مدونػػػة سػػػموؾ 

عػػػػالف الذمػػػػ ة الماليػػػػة وأجػػػػرت لممػػػػوظفيف العمػػػػومييف تتضػػػػمف الثػػػػراء غيػػػػر المشػػػػروع وا 
إصالحات ىامة تتعمؽ بالمشتريات العامة، والتي أدت بدورىا إلػى إقػرار  ديفوار-كوت

نشػػػػػاء الييئػػػػػة الوطنيػػػػػة لالئحػػػػػة  2009مدونػػػػػة مشػػػػػتريات عامػػػػػة جديػػػػػدة فػػػػػي عػػػػػاـ  وا 
المشػػتريات العامػػة. ويسػػتيدؼ ىػػذا الييكػػؿ تحسػػيف شػػفافية ونزاىػػة عمميػػة المشػػتريات 

طنيػػػػة لممشػػػػتريات العامػػػػة الشػػػػكاوى والمالحظػػػػات المتعمقػػػػة العامػػػػة. وتتمقػػػػى الييئػػػػة الو 
بمشػػػػروعات الشػػػػراء، وبإمكانيػػػػا اتخػػػػاذ قػػػػرار بشػػػػأف وقػػػػؼ أو إلغػػػػاء ىػػػػذه المشػػػػتريات. 
وباإلضافة إلى ذلؾ، يعتبر مكتب المفتش العاـ لمشػؤوف الماليػة مسػؤواًل عػف اإلشػراؼ 

 ساد.عمى استخداـ األمواؿ العامة، ومكافحة االحتياؿ والمفاسد والف
   : الوصول إلى المعمومات: 9مادة 

مف أجؿ تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة التي يضمنيا القانوف األيفػواري، أصػدر  -68
، وذلػؾ فػي زمػف 2013البرلماف قانوف الوصوؿ إلى المعمومات في ديسػمبر مػف عػاـ 

قياسي مدتو شيراف، موضحًا أعمػى مسػتوى مػف االلتػزاـ مػف جانػب الحكومػة. ويعكػس 
لقػانوف نمػوذج أفريقيػا بشػأف الوصػوؿ إلػى المعمومػات بمػا فػي ذلػؾ السػماح بالوصػػوؿ ا

إلػػػى جميػػػع الشخصػػػيات القانونيػػػة والطبيعيػػػة، فضػػػاًل عػػػف أنػػػو يػػػنص عمػػػى اإلشػػػراؼ 
-كػوتالمستقؿ، وأنو ليس مطموبًا تبريػر الحاجػة إلػى المعمومػات. وجعػؿ ىػذا القػانوف 

كػػـ العمنػػي أو المفتػػوح بحمػػوؿ شػػير صػػالحة ألف تصػػبح عضػػوًا فػػي شػػراكة الح ديفػػوار
. وشراكة الحكـ العمني ىذه عبػارة عػف مبػادرة متعػددة األطػراؼ تيػدؼ 2014ديسمبر 
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إلى تأميف التزامات حقيقية ممموسة مف الحكومات، مف أجػؿ تعزيػز الشػفافية، وتمكػيف 
 المواطنيف ومكافحة الفساد.

   : تمويل األحزاب السياسية: 01مادة 

بشػػأف التمويػػؿ العػػاـ  2004كمػػاف تمويػػؿ األحػػزاب السياسػػية: قػػانوف ىنػػاؾ قانونػػاف يح -69
لألحػػػػزاب السياسػػػػية ومدونػػػػة سػػػػموؾ لألحػػػػزاب السياسػػػػية والمرشػػػػحيف. ويػػػػنص اإلطػػػػار 
القانوني عمى استخداـ موارد الدولة مف أجؿ الحمالت السياسية ويحـر المنح واليبػات 

ي يمكػػػف أف تمػػػنح لألحػػػزاب مػػػف جيػػػات أجنبيػػػة. وىػػػو يػػػنظـ أيضػػػًا المبػػػالغ الماليػػػة التػػػ
والمرشػػػحيف. وتمتػػػـز األحػػػزاب السياسػػػية بتقػػػديـ تقريػػػر سػػػنوي عػػػف أمواليػػػا إلػػػى ديػػػواف 
المحاسػػػبات  وىػػػذه التقػػػارير بحكػػػـ القػػػانوف ، ينبغػػػي أف تكػػػوف عمنيػػػة وأف تكشػػػؼ عػػػف 

 ىوية المتبرعيف أو المساىميف.
   :  القطاع الخاص: 00مادة 

دورًا بػارزًا فػي دعػـ  ديفػوار-كػوتركز التنمية فػي لقد لعب القطاع الخاص، باعتباره م -70
بيئػػة اقتصػػادية أكثػػر شػػفافية. وجػػدير بالػػذكر أف كػػاًل مػػف الفػػاعميف المتحػػديف المحميػػيف 
والدولييف قد اتخذوا إجراءت مف شأنيا تعزيز حكـ القطاع الخاص لموقوؼ فػي جانػب 

إجػػػراءات  فػػػواردي-كػػػوتبيئػػػة أعمػػػاؿ نظيفػػػة. واسػػػتحدثت غرفػػػة التجػػػارة الفرنسػػػية فػػػي 
ابتكاريػػة لموقػػوؼ بجانػػب األعمػػاؿ، مثػػؿ إنشػػاء كتيبػػة لمكافحػػة الفسػػاد وتعزيػػز مكافحػػة 

، ديفػػػػوار-كػػػػوت، دشػػػػنت الشػػػػبكة العالميػػػػة المتحػػػػدة فػػػػي 2010االبتػػػػزاز. وفػػػػي عػػػػاـ 
بالتعػػػػػػاوف مػػػػػػع البنػػػػػػؾ الػػػػػػدولي مشػػػػػػروع تنشػػػػػػيط المشػػػػػػروعات والحكػػػػػػـ، مركػػػػػػزة عمػػػػػػى 

ؿ تحسػػػػػيف منػػػػػاخ األعمػػػػػاؿ فػػػػػي الػػػػػبالد. المشػػػػػروعات الصػػػػػغيرة والمتوسػػػػػطة، مػػػػػف أجػػػػػ
وباإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ، بػػػدأت الوكالػػػة األلمانيػػػة لمتعػػػاوف الػػػدولي فػػػي تدشػػػيف صػػػندوؽ 

PPP  لبمػػػػداف اتحػػػػاد نيػػػػر مػػػػانوMano  وذلػػػػؾ بيػػػػدؼ البػػػػدء فػػػػي 2012فػػػػي عػػػػاـ ،
، وغينيػػا، وليبيريػػا وسػػيراليوف. ديفػػوار-كػػوتشػػراكات تنمويػػة مػػع القطػػاع الخػػاص فػػي 
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عات حػػػوافز لمشػػػركات المحميػػػة لكػػػي ال تشػػػارؾ فػػػي أنشػػػطة فسػػػاد، وتقػػػدـ ىػػػذه المشػػػرو 
 حيث أنيا تتضمف فقط الشركات التي تحتـر بعض القيـ اليامة مثؿ مكافحة الفساد.

   : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: 01مادة 

تحسػػػنت حريػػػة االنضػػػماـ منػػػذ نيايػػػة الحػػػرب األىميػػػة نظػػػرًا ألف المنظمػػػات الحكوميػػػة  -71
يػػػة كانػػػت تمػػػارس أنشػػػطتيا بكػػػؿ حريػػػة. ويحمػػػي الدسػػػتور حػػػؽ التجمػػػع المحميػػػة والدول

الحر. وفضاًل عف ذلػؾ، فػإف المحػاوالت المبذولػة لضػـ الناشػطيف فػي مجػاؿ المجتمػع 
المػػػدني مػػػف المؤكػػػد أنيػػػا سػػػوؼ تػػػزداد مػػػع إصػػػدار قػػػوانيف جديػػػدة مناىضػػػة لمفسػػػاد. 

دار قػػػانوف حريػػػة والحمػػػالت المتجػػػددة لزيػػػادة الػػػوعي حػػػوؿ الفسػػػاد. وبالمثػػػؿ، فػػػإف إصػػػ
 المعمومات سوؼ يسيـ في تعميؽ دور وسائؿ اإلعالـ في أنشطة مكافحة الفساد.

 أثيوبيـــا : 

 1وقعػػت جميوريػػة أثيوبيػػا عمػػى اتفاقيػػة االتحػػاد اإلفريقػػي لمنػػع الفسػػاد ومكافحتػػو فػػي  -72
وتػػـ إيػػداع صػػكوؾ التصػػديؽ  2007سػبتمبر  18، وصػػادقت عمييػػا فػػي 2004يونيػو 
 .2007أكتوبر  16في 

 :  : اإلجرااات التشريعية وغيرها 5 مادة

، أنشػػأت أثيوبيػػا المجنػػة الفيدراليػػة لألخالقيػػات ومكافحػػة الفسػػاد والتػػي 2001فػػي عػػاـ  -73
تعمؿ كمؤسسة رئيسػية لمكافحػة الفسػاد. وليػذه المجنػة أىػداؼ ثالثػة: توعيػة الجمػاىير 

فسػاد، واتخػاذ حوؿ أضرار الفساد، فضاًل عػف التحقيػؽ مػع ومحاكمػة المشػاركيف فػي ال
اإلجػػػراءات الوقائيػػػة ضػػػد الفسػػػػاد. واعتمػػػدت الحكومػػػة عػػػػدة بيانػػػات مػػػف أجػػػػؿ اإلدارة 
المالية العامة الفعالة بما في ذلؾ مدونة الممارسة الجيدة لمشفافية ومراجعة الحسػابات 

 والمعايير المحاسبية.
   : مكافحة الفساد والجرائم األخرى ذات الصمة في الخدمة العامة: 7مادة 
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( مكتبػػػًا لألخالقيػػػات فػػػي 67أنشػػػأت المجنػػػة الفيدراليػػػة لألخالقيػػػات ومكافحػػػة الفسػػػاد ) -74
الػػدواويف الحكوميػػة لرصػػد حالػػة الفسػػاد وتنسػػيؽ األنشػػطة األخالقيػػة. وتػػرتبط مكافحػػة 

، أقػػػػر البرلمػػػػاف قػػػػانوف تسػػػػجيؿ 2010الفسػػػػاد بإصػػػػالح الخدمػػػػة المدنيػػػػة. وفػػػػي عػػػػاـ 
الحكومػة. وفػي محاولػة الجتثػاث الفسػاد األرصدة لرصد دخوؿ وأرصػدة كبػار مػوظفي 

، والذي يطالػب كبػار 2013وتأكيد المسؤولية، تـ تطبيؽ تشريع أثيوبي جديد في عاـ 
مػػوظفي الحكومػػة، بتسػػجيؿ كػػؿ أرصػػدتيـ وكػػذلؾ أرصػػدة جميػػع أعضػػاء أسػػرىـ وفقػػًا 
 ألحكػػػاـ المجنػػػة الفيدراليػػػة لألخالقيػػػات ومكافحػػػة الفسػػػاد. وسػػػنت أثيوبيػػػا أيضػػػًا تشػػػريعاً 
يتعمػػػؽ بتسػػػجيؿ قائمػػػة إعػػػالف األرصػػػدة والكشػػػؼ عنيػػػا، والتػػػي بمقتضػػػاىا سػػػوؼ يػػػتـ 
الكشػػػؼ عػػػف كبػػػار المػػػوظفيف الػػػذيف لػػػـ يقومػػػوا بتسػػػجيؿ أرصػػػدتيـ المطموبػػػة، وتوجيػػػو 
التيـ الجنائية ضدىـ وحبسيـ وتغريميـ. ولف يعفى الرئيس ورئػيس الػوزراء، والػوزراء، 

ف، ومحػافظ البنػؾ المركػزي وغيػرىـ مػف كبػار ووزراء الدولة، ونػواب الػوزراء والمفوضػي
 المسؤوليف التنفيذييف مف ىذه الممارسة.

   : الوصول إلى المعمومات: 9مادة 

، أصػدر البرلمػاف الفيػدرالي مشػروع قػانوف حمايػة " نػافخي الصػفارات" 2010في عػاـ  -75
 مػػػف مشػػػروع القػػػانوف الػػػدعـ العػػػاـ لمتنفيػػػذ الفعػػػاؿ 20/4) المبمغػػػيف ( وتشػػػجع المػػػادة 

فػػػػي المائػػػػة مػػػػف األرصػػػػدة التػػػػي  25لإلعػػػػالف مػػػػف خػػػػالؿ وعػػػػد " نػػػػافخي الصػػػػفارات" 
 يساعدوا في ضبطيا لدى المسؤوليف.

   : تمويل األحزاب السياسية: 01مادة 

تفػػػرض أثيوبيػػػا حظػػػرًا عمػػػى المػػػنح التػػػي تػػػرد مػػػف جيػػػات أجنبيػػػة لألحػػػزاب السياسػػػية.  -76
تقػػديـ المنحػػة وجميػػع  وتصػػادر أي منحػػة تػػرد مػػف جيػػات أجنبيػػة، ويطمػػب إلػػى الحػػزب

يومػػًا. وىنػػاؾ أيضػػًا حظػػر  21الوثػػائؽ المتعمقػػة بيػػا لمجنػػة االنتخابػػات األثيوبيػػة خػػالؿ 
عمى المنح التي ترد لألحزاب السياسية مف شػركات ليػا عقػود مػع الحكومػة أو بممكيػة 
جزئيػػػػة حكوميػػػػة. وباإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ، يحػػػػـر القػػػػانوف اليبػػػػات أو المػػػػنح لألحػػػػزاب 
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المنظمػػات الخيريػػة، والمنظمػػات غيػػر الحكوميػػة أو نقابػػات العمػػاؿ، كمػػا السياسػػية مػػف 
يحظػر القػػانوف أيضػػًا اليبػػات والمػػنح المجيولػػة المصػػدر التػػي تقػػدـ لممرشػػحيف. وىنػػاؾ 

 نص بالقانوف يتعمؽ بالتمويؿ العاـ المباشر لألحزاب السياسية.
   : القطاع الخاص: 00مادة 

الحكومػة التنميػة المسػتدامة التػي يقودىػا  كجزء مف إصالحات واسػعة النطػاؽ، عػززت -77
القطػػاع الخػػاص مػػف أجػػؿ الحػػد مػػف وطػػأة الفقػػر. وأنشػػأت الحكومػػة لجنػػة االسػػتثمارات 
األثيوبية التػي تقػدـ المعمومػات الخاصػة باالسػتثمار والتػي تعمػؿ عمػى اختصػار إجػراء 

دد الحصػػوؿ عمػػى تصػػاريح االسػػتثمار أو األعمػػاؿ. وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ. تػػـ اتخػػاذ عػػ
مػػػػػػف اإلجػػػػػػراءات لتحسػػػػػػيف منػػػػػػاخ االسػػػػػػتثمار، السػػػػػػيما اإلدارة التجاريػػػػػػة وخصخصػػػػػػة 
المشػػػػروعات الممموكػػػػة لمدولػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ إنشػػػػاء وكالػػػػة اإلشػػػػراؼ عمػػػػى الخصخصػػػػة 

 والمشروعات العامة.
اعترفػػت الحكومػػة بػػأف فسػػاد القطػػاع الخػػاص قػػد أخػػذ شػػكؿ الفسػػاد مػػف شػػركات قطػػاع  -78

ـ الشػػػػركات الخاصػػػػة بتقػػػػديـ عقػػػػود خػػػػاص لشػػػػركات قطػػػػاع خػػػػاص أخػػػػرى حيػػػػث تقػػػػو 
مشتريات لشركات خاصة أخرى مقابؿ دفع رشاوى. ولمتصدي لبعض ىػذه التحػديات، 
قامػػػػت الحكومػػػػة بتبسػػػػيط اليياكػػػػؿ اإلداريػػػػة، وتوضػػػػيح القواعػػػػد التػػػػي تػػػػنظـ األنشػػػػطة 
الخاصة، واختصار الوقت الالـز لمحصوؿ عمى تراخيص خاصة باألعماؿ. وبالنسػبة 

مػػػػف القطػػػػاع الخػػػػاص فقػػػد انطػػػػوى أيضػػػػًا عمػػػػى االلتػػػػزاـ بالمعػػػػايير الستئصػػػاؿ الفسػػػػاد 
الدوليػػػة المتعمقػػػة بغسػػػيؿ األمػػػواؿ والتػػػدفقات الماليػػػة غيػػػر المشػػػروعة، واعتمػػػاد مدونػػػة 
ممارسػػػػػات جيػػػػػدة ورشػػػػػيدة فػػػػػي الشػػػػػفافية الضػػػػػريبية، والمراجعػػػػػة الحسػػػػػابية والمعػػػػػايير 

 المحاسبية.
ثيوبيػا األىمػي مشػروع قػانوف بشػأف في إطار تعزيز قػانوف غسػؿ األمػواؿ، وضػع بنػؾ أ -79

، وأجػػازه البرلمػػاف 2009غسػؿ األمػػواؿ والػػذي صػػادؽ عميػػو مجمػػس الػػوزراء فػػي يونيػػو 
. ويجػػػـر القػػػانوف الجديػػػد عمميػػػة غسػػػؿ 2009األثيػػػوبي كقػػػانوف يعمػػػؿ بػػػو فػػػي نػػػوفمبر 
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األمواؿ كما أنشأ وحدة االستخبارات الماليػة. ويجبػر القػانوف المػودعيف أيضػًا بالكشػؼ 
 مصادر أمواليـ عند اإليداع أو تحويؿ األمواؿ.عف 

   : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: 01مادة 

يشػػارؾ المجتمػػع المػػدني ووسػػائؿ اإلعػػالـ فػػي أثيوبيػػا فػػي أنشػػطة مكافحػػة الفسػػاد مػػف  -80
. وبرنػػػامج " أثيوبيػػػا 2005خػػػالؿ بػػػرامج توعيػػػة األىػػػالي الػػػذي تػػػـ اسػػػتحداثو فػػػي عػػػاـ 

. 2002محمي خاص بالشفافية الدولية الذي أنشئ فػي عػاـ الشفافية " عبارة عف فرع 
ويتولى ىذا البرنامج عمؿ دعوى بشأف قوانيف مكافحة الفساد، فضاًل عف تعزيػز وعػي 
عػػػاـ أكبػػػر حػػػوؿ قضػػػايا الفسػػػاد مػػػف خػػػالؿ إعػػػداد التقػػػارير، وورش العمػػػؿ، والنػػػدوات 

ظمػات المجتمػع والمؤتمرات. وقد أسس ىذا الجياز ائتالفات مع القطػاع الخػاص، ومن
المدني األخرى والكيانات الحكومية لمنع ممارسات الفساد وتعزيػز المؤسسػات العامػة. 
عمى سبيؿ المثاؿ، أجػرى أبحاثػًا وعمػؿ مستشػارًا بشػأف قضػايا مختػارة لمكافحػة الفسػاد 

، أصدر دراسة 2009لصالح المجنة الفيدرالية لألخالقيات ومكافحة الفساد. وفي عاـ 
عػػدي التشخيصػػي لمفسػػاد، والػػذي بمقتضػػاىا يػػتـ جمػػع بيانػػات عػػف ثقػػة حػػوؿ الخػػط القا

، 2010المػػواطنيف فػػي المؤسسػػات العامػػة وتقيػػيـ نوعيػػة الخػػدمات العامػػة. وفػػي عػػاـ 
نظػػـ برنػػامج " أثيوبيػػا الشػػفافية " مائػػدة مسػػتديرة صػػحفية بالتعػػاوف مػػع المجنػػة الفيدراليػػة 

ـ عمػػػػى المشػػػػاركة فػػػػي قضػػػػايا لألخالقيػػػػات ومكافحػػػػة الفسػػػػاد لتشػػػػجيع وسػػػػائؿ اإلعػػػػال
مكافحة الفساد وقضايا األخالقيات. وركزت مناقشات المائدة المستديرة عمػى الحػواجز 
التي تعوؽ التحقيقات في قضايا مكافحة الفساد والحاجة إلى حمالت إعالميػة ومدنيػة 

 لمكافحة الفساد.
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   الجـابــون:

يونيػػو  29لفسػػاد ومكافحتػػو فػػي وقعػػت الجػػابوف عمػػى اتفاقيػػة االتحػػاد اإلفريقػػي لمنػػع ا -81
، وأودعػػػت صػػػكوؾ التصػػػديؽ 2009مػػػارس  2. وتمػػػت المصػػػادقة عمييػػػا فػػػي 2004

 .  2009إبريؿ  8لدى االتحاد األفريقي في 
   : اإلجرااات التشريعية وغيرها: 5مادة 

، فػػػي الجػػػابوف، نظامػػػًا لمكافحػػػة 2003بتػػػاريم مػػػايو  002/2003أنشػػػأ القػػػانوف رقػػػـ  -82
شػػػأ ىػػػذا القػػػانوف المجنػػػة الوطنيػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد والثػػػراء غيػػػر ومحاصػػػرة الفسػػػاد. وأن

دارية.  المشروع باعتبارىا ىيئة إدارية مستقمة بسمطات مالية وا 
تعتبػر الجػػابوف أيضػػًا أحػػد األطػػراؼ الموقعػػة عمػػى منظمػػة مواءمػػة قػػانوف األعمػػاؿ فػػي  -83

 أفريقيا الذي ينظـ دور الشركات األجنبية في البمداف األفريقية.
   : مكافحة الفساد والجرائم األخرى ذات الصمة في الخدمة العامة: 7مادة 

، تضػػع 2004بتػػاريم إبريػػؿ  PR/MCEILC/00324( مػػف المرسػػـو رقػػـ 2المػػادة ) -84
اإلجػػراءات الخاصػػة بػػاإلعالف عػػف األرصػػدة مػػف جانػػب أمنػػاء سػػمطة الدولػػة، كمػػا أف 

تخضػع ليػذا االلتػزاـ.  شروط الحفاظ عمى ىذه البيانات واستقالليا تحػدد الييئػات التػي
( مف المرسػـو عمػى عقوبػات تتػراوح بػيف الغرامػة 8وباإلضافة إلى ذلؾ، تنص المادة )

بشػأف  2005بتػاريم فبرايػر  001/2005واالستبعاد مف المكتب. وينص القانوف رقػـ 
الموقؼ العاـ لمجماىير عمى عقوبات ألي فعؿ يتعمؽ بخيانػة األمانػة يكػوف قػد ارتكبػو 

خالؿ لجنة التأديب. وىو يكمؿ بعض األحكاـ الػواردة فػي القػانوف رقػـ موظؼ ما مف 
 بشأف الوضع العاـ لمخدمة العامة. 2005بتاريم فبراير  001/2005

   : الوصول إلى المعمومات: 9مادة 

بشػػأف  2003بتػػاريم مػػايو  003/2003( مػػف القػػانوف رقػػـ 2، فقػػرة )31تػػنص المػػادة  -85
ة الوطنيػة لمكافحػة الثػراء غيػر المشػروع عمػى : " إنشاء، وتنظيـ وممارسػة عمػؿ المجنػ



 

29 
 

أي شػػػػػخص أو كيػػػػػاف مطمػػػػػوب منػػػػػو أف يكشػػػػػؼ لممحققػػػػػيف التػػػػػابعيف لمجنػػػػػة الوطنيػػػػػة 
لمكافحػػػػػة الثػػػػػراء غيػػػػػر المشػػػػػروع عػػػػػف أي مسػػػػػتند أو بنػػػػػد مػػػػػف شػػػػػأنو أف يكػػػػػوف مفيػػػػػدًا 

( مػػػػف تمػػػػؾ المػػػػادة ذكػػػػر : " أي امتنػػػػاع عػػػػف تقػػػػديـ تمػػػػؾ 3لمتحقيقػػػػات". وفػػػػي الفقػػػػرة )
ندات يجب أف يقدـ كتابة فػي تقريػر يرفػع لمقاضػي الػذي قػد يػأمر باسػتخراج ىػذا المست

البند، المستند أو المعمومات المطموبة حيثمػا يكػوف ذلػؾ مالئمػًا، وفػرض غرامػة يوميػة 
 عف كؿ يـو تأخير.

   : تمويل األحزاب السياسية: 01مادة 

ف األحػػػػػزاب بشػػػػأ 1996بتػػػػاريم يونيػػػػو  24/96مػػػػف القػػػػانوف رقػػػػـ  24تػػػػنص المػػػػادة  -86
السياسػػػية عمػػػى أف مػػػف واجػػػب الدولػػػة أف تشػػػارؾ فػػػي تمويػػػؿ األحػػػزاب السياسػػػية مػػػف 

اسػػتخداـ أي وسػػائؿ  27خػػالؿ مػػنح تشػػغيؿ سػػنوية وحمػػالت انتخابيػػة. وتحػػـر المػػادة 
 أخرى لمتمويؿ الخارجي.

   :  القطاع الخاص: 00مادة 

عمػػاؿ الفسػػاد أ 2003بتػػاريم مػػايو  002/2003مػػف القػػانوف رقػػـ  15تعاقػػب المػػادة  -87
 التي ترتكب في القطاع العاـ وكذلؾ التي ترتكب في القطاع الخاص.

   : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: 01مادة 

عمػػى الػػرغـ مػػف أف األحكػػاـ التشػػريعية والتنظيميػػة الحاليػػة ال تػػذكر عمػػى وجػػو التحديػػد  -88
المشػػػروع  مشػػػاركة المجتمػػػع المػػػدني فػػػي تنفيػػػذ سياسػػػات مكافحػػػة الفسػػػاد، والثػػػراء غيػػػر

وغسػػيؿ األمػػواؿ، إال أف منظمػػات المجتمػػع المػػدني معبػػأة فيمػػا بينيػػا لمكافحػػة الفسػػاد. 
بشػػأف مدونػػة الوسػػائؿ  2001بتػػاريم  12/2001مػػف القػػانوف رقػػـ  17وتمػػنح المػػادة 

السػمعية والبصػرية، واألفػالـ واالتصػػاالت المكتوبػة كامػؿ الحريػػة لصػالح العػامميف فػػي 
. وفػي ىػذ الصػدد، توؿ إلػى، وجمػع واسػتخداـ المعمومػامجػاؿ االتصػاالت، فػي الوصػ
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فػػإف مػػف حػػؽ ىػػؤالء إجػػراء تحقيقػػات حػػرة حػػوؿ جميػػع الحقػػائؽ المتعمقػػة بحيػػاة الػػوطف، 
 ويتوقؼ ىذا عمى االستجابة لسرية الدولة وخصوصية المواطنيف.

   غــانــا :

 31فػػي  وقعػػت جميوريػػة غانػػا عمػػى اتفاقيػػة االتحػػاد اإلفريقػػي لمنػػع الفسػػاد ومكافحتػػو -89
. وتػػػػـ إيػػػػداع صػػػػكوؾ 2007يونيػػػػو  13وصػػػػادقت عمييػػػػا فػػػػي  2003أكتػػػػوبر عػػػػاـ 
 .2007يوليو،  20التصديؽ في 

   : اإلجرااات التشريعية وغيرها: 5مادة 

بصفة عامة يعتبر اإلطػار القػانوني لمواجيػة الفسػاد قائمػًا بصػورة جيػدة فػي غانػا، بمػا  -90
وكػذلؾ مدونػة سػموؾ المػوظفيف ، 2008في ذلؾ قػانوف مناىضػة غسػيؿ األمػواؿ لعػاـ 

العمػػػػػػػومييف، وقػػػػػػػانوف المشػػػػػػػتريات العامػػػػػػػة، وقػػػػػػػانوف اإلدارة الماليػػػػػػػة، وقػػػػػػػانوف ديػػػػػػػواف 
المحاسػػبات الداخميػػة الػػذي يسػػعى إلػػى تعزيػػز الشػػفافية ومكافحػػة الفسػػاد. وتشػػكؿ لجنػػة 
حقوؽ اإلنساف والقضاء اإلداري إحػدى الييئتػيف الرئيسػيتيف لمكافحػة الفسػاد فػي غانػا، 

تمارس مياميا كمؤسسػة وطنيػة لحقػوؽ اإلنسػاف، وكوكالػة لمتحقيػؽ فػي الشػكاوى وىي 
ومكافحػػة الفسػػاد. وتمػػارس خدمػػة المحاسػػبة الغانيػػة نشػػاطيا باعتبارىػػا المؤسسػػة العميػػا 
لممحاسبات، التي تراجع حسابات القطاع العاـ. ومػف بػيف المبػادرات األخػرى لمكافحػة 

إحػػدى الفػػروع المحميػػة لمشػػفافية الدوليػػة، ائػػتالؼ الفسػػاد مبػػادرة النزاىػػة الغانيػػة، وىػػي 
غانا لمكافحػة الفسػاد الػذي لديػو خطػة عمػؿ لمكافحػة الفسػاد، واإلعػالف الرئاسػي لعػدـ 
التسػامح مػع الفسػاد. ومػف خػالؿ فريػؽ عمػػؿ مكػوف مػف ممارسػيف وخبػراء فػي مكافحػػة 

الوطنيػة  الفساد، قامت لجنػة حقػوؽ اإلنسػاف والقضػاء اإلداري بتنسػيؽ صػياغة الخطػة
 .2012/2021لمكافحة الفساد 
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   : مكافحة الفساد والجرائم األخرى ذات الصمة في الخدمة العامة: 7مادة 

مسػػؤولة  1993تعتبػػر لجنػػة حقػػوؽ اإلنسػػاف والقضػػاء اإلداري، التػػي أنشػػئت فػػي عػػاـ  -91
عػػف مكافحػػة الفسػػاد فػػي الخدمػػة العامػػة. ومياميػػا الرئيسػػية ىػػي: التحقيػػؽ فػػي جميػػع 

اد، وفػػي الحػػاالت التػػي يشػػتبو فييػػا قيػػاـ مػػوظفيف عمػػومييف بالتالعػػب فػػي أشػػكاؿ الفسػػ
األمواؿ العامة. وتتضمف مدونة السموؾ الجديدة لممػوظفيف العمػومييف مبػادئ توجيييػة 
بشأف تضػارب المصػالح مػف جانػب مػوظفيف مػدنييف. ويعتبػر مكتػب المسػؤولية، الػذي 

جميػػع المعينػػيف فػػي رئاسػػة  تحػػت إشػػراؼ الرئاسػػة مسػػؤواًل عػػف 2003أنشػػئ فػػي عػػاـ 
الجميوريػػة. وفػػي سػػياؽ الحػػد مػػف فسػػاد القطػػاع العػػاـ، اتخػػذت الحكومػػة  ليػػات أخػػرى 
مختمفة بما في ذلؾ تطبيػؽ مدونػة سػموؾ القيػادة ، تبسػيط اإلجػراءات فػي عمميػة تقػديـ 
الخػػدمات العامػػة، التحقيػػؽ العاجػػؿ والفػػوري فػػي االدعػػاءات الخاصػػة بالفسػػاد، تنسػػيؽ 

المتعمقػػة بالمشػػتريات ويقػػدـ قػػانوف المشػػتريات العامػػة إطػػارًا شػػاماًل لتنميػػة اإلجػػراءات 
وتعزيػػز مؤسسػػات الشػػراء والعمميػػات التشػػغيمية لتعزيػػز الحػػد مػػف الفقػػر، تنميػػة القطػػاع 
الخػػػػػاص، الحكػػػػػـ الرشػػػػػيد ومكافحػػػػػة الفسػػػػػاد. وقػػػػػد جعػػػػػؿ ىػػػػػذا القػػػػػانوف أيضػػػػػًا سياسػػػػػة 

نظمػػػة التجػػػارة العالميػػػة، كمػػػا أسػػػيمت المشػػػتريات العامػػػة الغانيػػػة متفقػػػة مػػػع معػػػايير م
مستندات العطاءات القياسية في تعزيز المنافسة، فضاًل عف تحسيف الكفاية والشػفافية 
فػػي عمميػػػات المشػػػتريات. وبالمثػػػؿ، تػػػـ اسػػتحداث قػػػانوف اإلدارة الماليػػػة وقػػػانوف ديػػػواف 

 المحاسبات الداخمية لتعزيز مسؤولية القطاع العاـ ومكافحة الفساد.
   : الوصول إلى المعمومات: 9مادة 

، أجػػاز برلمػػاف غانػػا قػػانوف نػػافم الصػػفارة )المبمغػػيف( الػػذي 2009فػػي شػػير أغسػػطس  -92
يػنص عمػى الطريقػة التػي يجػوز لألفػراد مػػف خالليػا، مػف أجػؿ الصػالح العػاـ، الكشػػؼ 
عف المعمومات التي ليا صمة بممارسػات غيػر قانونيػة أو سػموكيات غيػر مشػروعة أو 

جانػػب ارخػػريف. ويػػنص القػػانوف عمػػى تػػوفير الحمايػػة لألشػػخاص  ممارسػػات فسػػاد مػػف
الذيف يقعوف ضحايا والذيف يكشفوف عف ىذه المعمومات ومكافأة األفراد الػذيف يفعمػوف 
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. أقر مجمس الػوزراء تعػديالت عمػى قػانوف نػافم الصػفارة 2013ذلؾ. وفي يونيو عاـ 
ييف الػذيف قػد يرغبػوا فػي مف أجؿ توسيع شبكة الحمايػة لتشػمؿ المػوظفيف غيػر الحكػوم

كتابػػػة تقػػػارير عػػػف الجػػػرائـ التػػػي ترتكػػػب فػػػي أمػػػاكف عمميػػػـ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ ممارسػػػات 
الفساد، وتقديميا لمجيات األمنية ومف ثـ، فإف نافخي الصػفارات العػامميف فػي القطػاع 
الخاص سوؼ يكونوا محصنيف مف الوقػوع كضػحايا واالزدراء مػف أصػحاب األعمػاؿ. 

ضػػًا بإنشػػاء صػػندوؽ خػػاص لمكافػػأة ىػػؤالء الػػذيف يصػػفروف لمكشػػؼ ويسػػمح التعػػديؿ أي
عػػف كػػؿ األعمػػاؿ الخاطئػػة، وبػػالرغـ مػػف ىػػذا، مازالػػت غانػػا فػػي انتظػػار إقػػرار تشػػريع 

، وفي مػارس 2009يحمي حرية المعمومات التي كانت موجودة في البرلماف منذ عاـ 
مشػػروع قػػانوف  ، طالػػب الػػرئيس الحػػالي جػػوف ماىامػػا البرلمػػاف بضػػرورة إجػػازة2013

 حرية المعمومات.
   : تمويل األحزاب السياسية: 01مادة 

يعطػػػي اإلطػػػار القػػػانوني لتمويػػػؿ األحػػػزاب السياسػػػية فػػػي غانػػػا مجػػػااًل لجمػػػع التبرعػػػات  -93
الالزمػػػػة لعممياتيػػػػا وحمالتيػػػػا االنتخابيػػػػة مػػػػف أعضػػػػاء الحػػػػزب، ومػػػػف بيػػػػع ممتمكػػػػات 

وال يضع القانوف حدودًا لمػا  الحزب، فضاًل عف الرسـو مف شركات األعماؿ الوطنية.
ينفقػػػو الحػػػزب أو المرشػػػح، وال يوجػػػد ىنػػػاؾ التػػػزاـ بالكشػػػؼ عػػػف ذلػػػؾ. وىػػػذا يعنػػػي أف 
مبػػالغ ضػػخمة مػػف األمػػواؿ تنفقيػػا األحػػزاب السياسػػية والمرشػػحوف فػػي االنتخابػػات، وال 
يعمػػف عػػف األرقػػاـ لمجنػػة االنتخابػػات. والمطمػػوب مػػف األحػػزاب أف تعمػػف لمجمػػاىير عػػف 

ودخوليا ومصادر تمؾ الدخوؿ والموجودات، وكذلؾ نشر الحسابات التػي تػـ  أرصدتيا
مراجعتيػػا سػػنويًا. ويحظػػر القػػانوف الحصػػوؿ عمػػى ىبػػات مػػف جيػػات أجنبيػػة لألحػػزاب 
السياسػػية، بػػالرغـ مػػف أف ىػػذا ال ينطبػػؽ عمػػػى المػػنح األجنبيػػة لمجنػػة االنتخابػػات فػػػي 

في المائة في أيدي أحػد  75تيا عف غانا. وبالنسبة لممنح مف الشركات التي تقؿ ممكي
مػػواطني غانػػا فيػػي محظػػورة أيضػػًا. وىنػػاؾ حظػػر أيضػػًا عمػػى مػػنح مػػوارد البمػػد لحػػزب 
سياسػػي مػػا أو مرشػػح مػػا، باسػػتثناء التمويػػؿ العػػاـ الػػذي تنظمػػو المػػوائح ، وتعتبػػر غانػػا 
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وف إحدى الدوؿ التي ليا تقاليد طويمة لمتمويؿ الخاص لألحػزاب السياسػية. ويقػدـ القػان
شكميف مػف أشػكاؿ التمويػؿ العػاـ غيػر المباشػر لألحػزاب السياسػية المنافسػة ومرشػحي 
الرئاسة في فترات االنتخابات، ويوفر أيضًا وقتًا كافيًا عمى اليواء فػي وسػائؿ اإلعػالـ 
التػػػي تمتمكيػػػا الدولػػػة لعػػػرض برامجيػػػا ورسػػػائؿ حمالتيػػػا، فضػػػاًل عػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى 

 مرشحي كؿ حزب في االنتخابات.أدوات النقؿ وذلؾ وفقًا لعدد 
   : القطاع الخاص: 00مادة 

وضػػػػعت غانػػػػا سياسػػػػة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد بالنسػػػػبة لمقطػػػػاع الخػػػػاص مػػػػف خػػػػالؿ إجػػػػراء  -94
إصػػػالحات عمػػػى قػػػانوف األعمػػػاؿ مػػػف أجػػػؿ: التصػػػدي بشػػػدة لفسػػػاد القطػػػاع الخػػػاص، 

يفيد أنػو، وذلؾ وفقًا لممبدأ العاشر مف العيد العالي لألمـ المتحدة. وىناؾ تصور عاـ 
خالؿ األعواـ األخيرة، نقص مستوى الفساد في القطػاع الخػاص، بسػبب الجيػود التػي 
بػػػذلتيا الحكومػػػة لتحسػػػيف البيئػػػة التنظيميػػػة لمقطػػػاع الخػػػاص فػػػي مجػػػاالت ىامػػػة مثػػػؿ 
اإلجػػػراءات اإلداريػػػة التػػػي تتخػػػذ عنػػػد الشػػػروع فػػػي بػػػدء إنشػػػاء إحػػػدى الشػػػركات، ودفػػػع 

قػػد أصػػدرت رابطػػة صػػناعات غانػػا وغرفػػة التجػػارة الضػػرائب واإلتجػػار عبػػر الحػػدود. و 
واإلجػراءات  توالصناعة الغانية الوطنية قانوف الشركات الغانية الػذي يفصػؿ االلتزامػا

المسػػموح بيػػا أو غيػػر المسػػموح بيػػا مػػف جانػػب الشػػركات، والتػػي تتفػػاوت مػػا بػػيف مػػنح 
الغانيػة ىػذا اليدايا، تضارب المصالح وكذلؾ الممارسػات الحسػابية. وقػانوف الشػركات 

عبارة عف سمسمة مف المبادئ التوجييية التي تقـو عمى المبادئ العالمية المشار إلييػا 
فػي العيػد العػالمي لألمػـ المتحػدة، وىػػي المبػادئ العشػرة التػي تتعمػؽ بحقػوؽ اإلنسػػاف، 
معػػػايير العمػػػؿ، البيئػػػة ومكافحػػػة الفسػػػاد. والمقصػػػود مػػػف قػػػانوف الشػػػركات الغانيػػػة ىػػػو 

ممارسػات مػف خػالؿ إضػافة متطمبػات تتجػاوز حقػوؽ العمػؿ الجوىريػة، تقػديـ أفضػؿ ال
ويعتبػػػػػر أوؿ قػػػػػانوف تػػػػػـ صػػػػػياغتو حتػػػػػى ارف ليطبػػػػػؽ عمػػػػػى جميػػػػػع قطاعػػػػػات مجتمػػػػػع 

 األعماؿ الوطني.
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، أصػػػػدرت الحكومػػػػة مشػػػػروع قػػػػانوف إدارة العائػػػػد البترولػػػػي، الػػػػذي 2011فػػػػي مػػػػارس  -95
الػنفط. وعػالوة عمػى ذلػؾ،  ييدؼ إلى تحقيػؽ مزيػد مػف الشػفافية والمسػؤولية فػي قطػاع

، مػػف أجػػؿ إدارة 2011تػػـ إنشػػاء لجنػػة المصػػالح العامػػة والمسػػؤولية فػػي شػػير أكتػػوبر 
 عائد البتروؿ الغاني وذلؾ لتأكيد الشفافية.

   : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: 01مادة 

رسػػخت غانػػا ممارسػػة قويػػة لمشػػاركة المجتمػػع المػػدني بشػػأف قضػػايا مكافحػػة الفسػػاد،  -96
مػػف جانػػب الزعمػػاء الػػدينييف والمػػدنييف وتوحػػد الناشػػطيف  ةفػػي الحمػػالت الوطنيػػ تجمػػت

مف خارج الدولة حوؿ ائتالؼ مكافحة الفساد الغاني. وىذا االئتالؼ عبػارة عػف تجمػع 
مػػف منظمػػات المجتمػػع المػػدني والمنظمػػات العامػػة والخاصػػة، يركػػز عمػػى رصػػد وتقيػػيـ 

الئتالؼ مكافحة الفسػاد الغػاني لػيس فقػط  عممية مكافحة الفساد. واليدؼ االستراتيجي
رصػػػد وتقيػػػيـ عمميػػػة مكافحػػػة الفسػػػاد بػػػؿ أيضػػػًا لحشػػػد التأييػػػد والتعمػػػيـ والتػػػأثير والتػػػزاـ 
الحكومة بتنسيؽ إجػراءات مكافحػة الفسػاد وبػرامج الحكػـ القائمػة. وكجػزء مػف برنامجػو 

إعالميػػػة اإلعالمػػػي والػػػدعوى، يتعػػػاوف ائػػػتالؼ مكافحػػػة الفسػػػاد الغػػػاني مػػػع مؤسسػػػات 
عديػػدة فػػي مجػػػاؿ إعػػالـ الجمػػػاىير بأىميػػة مكافحػػػة الفسػػاد. ويعتبػػػر المجتمػػع المػػػدني 
الغاني جزءًا مف ائػتالؼ يضػـ ثالثػيف منظمػة مجمػع مػدني مػف سػتة عشػر بمػدًا يطمػؽ 
عميػو " مركػػز حريػػة معمومػػات أفريقيػا " الػػذي أقػػر إعػػالف الجػوس بشػػأف حػػؽ الوصػػوؿ 

 إلى المعمومات.
وسػائؿ اإلعػالـ فػي غانػا مسػتقمة وتجػرى ىنػاؾ مناقشػات حيويػػة  وبصػفة عامػة، تعتبػر -97

حػػػوؿ الفسػػػاد. وتعتبػػػر نقابػػػة الصػػػحفييف الغانيػػػة عضػػػوًا فػػػي ائػػػتالؼ مكافحػػػة الفسػػػاد 
الغػػػػػاني، وىػػػػػي تعمػػػػػؿ عمػػػػػى التعزيػػػػػز واالرتقػػػػػاء بالمعػػػػػايير العاليػػػػػة لممينيػػػػػة، والنزاىػػػػػة 

، تػػـ تعزيػػز دور وسػػائؿ والمسػػؤولية فػػي وسػػائؿ اإلعػػالـ الغانيػػة. وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ
اإلعػػالـ مػػف خػػالؿ الصػػحافة التػػي تقػػـو عمػػى التحقيقػػات الصػػحفية والتػػي مػػف شػػأنيا 

 الكشؼ عف الفساد في مؤسسات القطاع العاـ.
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   غينيـــا :

ديسػػػمبر  16وقعػػت غينيػػػا عمػػػى اتفاقيػػة االتحػػػاد اإلفريقػػػي لمنػػػع الفسػػاد ومكافحتػػػو فػػػي  -98
وتػػـ إيػػداع صػػؾ المصػػادقة لػػدى  .2012مػػارس  5، وصػػادقت عمييػػا فػػي يػػـو 2003

 .2012إبريؿ  12االتحاد اإلفريقي في 
   :ريعية وغيرها: اإلجرااات التش 5مادة 

تػػػـ تضػػػميف تجػػػريـ ىػػػذه األفعػػػاؿ فػػػي القػػػانوف الجنػػػائي الغينػػػي، كمػػػا أدرج فػػػي مشػػػروع  -99
قانوف مكافحة الفساد الػذي أنشػأ الوكالػة الوطنيػة لمكافحػة الفسػاد. وتعتبػر غينيػا طرفػًا 

منظمػػػة مواءمػػػة قػػػانوف األعمػػػاؿ فػػػي أفريقيػػػا التػػػي تحكػػػـ الشػػػركات األجنبيػػػة فػػػي فػػػي 
 أفريقيا.

   : مكافحة الفساد والجرائم األخرى ذات الصمة في الخدمة العامة: 7مادة 

يػنص دسػتور غينيػػا عمػى ضػػرورة قيػاـ المػػوظفيف العمػومييف بػػاإلعالف عػف أرصػػدتيـ   -100
قبػؿ تسػمميـ العمػؿ، وبعػد تػركيـ العمػؿ. بما في ذلؾ رئيس الجميوريػة والػوزراء وذلػؾ 

 وينظـ القانوف أيضًا الشفافية في المشتريات الحكومية.
   : الوصول إلى المعمومات: 9مادة 

ىنػاؾ قػػانوف فػػي غينيػػا يسػػمح بالوصػػوؿ إلػى المعمومػػات العامػػة كمػػا يضػػمف الدسػػتور   -101
 حرية التعبير والرأي.

   : تمويل األحزاب السياسية: 01مادة 

 معمومات متاحة. ال توجد  -102
   : القطاع الخاص: 00مادة 

 ال توجد معمومات متاحة.  -103
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   : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: 01مادة 

بػػدأت غينيػػا عمميػػة إشػػراؾ المجتمػػع المػػدني فػػي إجػػراءات مكافحػػة الفسػػاد مػػف خػػالؿ   -104
اإلجػػػػراء المنسػػػػؽ لمبػػػػرامج المتعػػػػددة لممجتمػػػػع المػػػػدني ووسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ. عمػػػػى سػػػػبيؿ 

ؿ، ىناؾ المجمس الوطني لممجتمع المدني، برنامج المواطنيف المتحديف مػف أجػؿ المثا
التنميػػة، ائػػتالؼ المػػواطنيف لمبػػدائؿ الخاصػػة بالػػديف والتنميػػة، وأيضػػًا ائػػتالؼ منظمػػات 

 المجتمع المدني.
   كـيـنـيـــا :

 17وقعػػت جميوريػػة كينيػػا عمػػى اتفاقيػػة االتحػػاد اإلفريقػػي لمنػػع ومكافحػػة الفسػػاد فػػي   -105
 7. وقػػد تػػـ إيػػداع الصػػؾ فػػي 2007فبرايػػر  2وصػػادقت عمييػػا فػػي  2003ديسػػمبر، 
 .2007مارس 

   : اإلجرااات التشريعية وغيرها: 5مادة 

أقػػػػرت كينيػػػػا اتفاقيػػػػات مختمفػػػػة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد، مػػػػف بينيػػػػا، قػػػػانوف مكافحػػػػة الفسػػػػاد   -106
د الالزمػػة الػػذي يحػػدد ويجػػـر الفسػػاد، وينشػػئ القواعػػ 2003والجػػرائـ االقتصػػادية لعػػاـ 

لمنزاىػػة والشػػفافية. ويتضػػمف قػػانوف الفسػػاد والجػػرائـ االقتصػػادية، التحقيػػؽ فػػي الفسػػاد، 
جػػراءات الييئػػات العامػػة وتوعيػػة الجمػػاىير  والجريمػػة االقتصػػادية ودراسػػة ممارسػػات وا 
حػػػوؿ مخػػػاطر الفسػػػاد والجريمػػػة االقتصػػػادية. ولقػػػانوف الجػػػرائـ االقتصػػػادية ومكافحػػػة 

اضػػي الممنوحػػػة لػػػو مػػف البرلمػػػاف. وتتضػػمف مؤسسػػػات أخػػػرى، الفسػػاد صػػػالحيات التق
قػػػانوف التصػػػرؼ فػػػي األرصػػػدة، المجمػػػس االستشػػػاري الكينػػػي لمكافحػػػة الفسػػػاد، ولجنػػػة 
التسػػيير الوطنيػػة لحممػػة مكافحػػة الفسػػاد. وبالنسػػبة لألخيػػرة فقػػد تػػـ تعيينيػػا مػػف جانػػب 

الوطنيػػػػة لتنسػػػػيؽ الحممػػػػة الواسػػػػعة عمػػػػى مسػػػػتوى  2003رئػػػػيس الجميوريػػػػة فػػػػي عػػػػاـ 
 لمكافحة الفساد.
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   : مكافحة الفساد والجرائم األخرى ذات الصمة في الخدمة العامة: 7مادة 

القواعػػد الخاصػػة بالشػػفافية  2003يضػػع قػػانوف أخالقيػػات المػػوظفيف العمػػومييف لعػػاـ   -107
والمسػػػػؤولية ويػػػػنظـ إجػػػػراءات المػػػػوظفيف العمػػػػومييف. وتػػػػنص إحػػػػدى فقػػػػرات الدسػػػػتور 

ف العمومييف المتيميف بإساءة استخداـ األمواؿ العامػة، عمػييـ الجديد عمى أف الموظفي
أف يقػػدموا اسػػتقالتيـ. ويطمػػب كػػذلؾ مػػف المػػوظفيف المػػدنييف إعػػالف ثػػروتيـ. ويتضػػمف 
قػػػانوف لجنػػػة الخدمػػػة مدونػػػة خاصػػػة بمػػػوائح المػػػوظفيف المػػػدنييف تحكػػػـ تعيػػػيف وترقيػػػة 

سػػي. وفػػي الماضػػي، كػػاف المػػوظفيف العمػػومييف، وكػػذلؾ أحكػػاـ تكفػػؿ اسػػتقالليـ السيا
الموظفوف المدنيوف يواجيوف عقوبات لخرقيـ ىذا القانوف. ويوجد لدى الحكومة أيضػًا 
إطار تـ تصميمو لتحسػيف القػدرة المؤسسػية لمحكومػة وتمكينيػا مػف مقاضػاة المػوظفيف 
العمومييف المدانيف بالفساد. وبموجب ىذا اإلطار تمتـز الحكومة بإنشػاء ىيكػؿ قػانوني 

إلجػػػراء محاكػػػاة فعالػػػة لمقترفػػػي ىػػػذه الجػػػرائـ. ويوجػػػد فػػػي كػػػؿ وزارة ومكتػػػب  ومؤسسػػػي
وزاري وحػػي لجػػاف لمنػػع الفسػػاد ومكافحتػػو. وعػػالوة عمػػى ذلػػؾ، أنشػػأت الحكومػػة لجنػػة 
لألخالقيػػػػات والحكػػػػـ مشػػػػكمة مػػػػف قضػػػػاة ميمتيػػػػا جمػػػػع المعمومػػػػات لتحديػػػػد مسػػػػتويات 

عػػداد تقػػارير عػػف الحػػاال ت الفرديػػة، والتوصػػية باتخػػاذ الفسػػاد فػػي الييئػػة القضػػائية، وا 
 اإلجراءات العالجية الالزمة.

كانػػػت عمميػػػة كػػػبح جمػػػاح الفسػػػاد فػػػي الخدمػػػة العامػػػة مصػػػحوبة بإصػػػالحات واسػػػعة   -108
النطػػػاؽ. وفػػػي إصػػػالحات الحكػػػـ، يوجػػػد ىػػػذا العػػػدد المتزايػػػد مػػػف الوكػػػاالت الحكوميػػػة 

صػالحات نظػـ اإلدارة الماليػة العامػة. وىػذه اإلصػالح ات فػي مجػاؿ بمدونات سموؾ وا 
اإلدارة الماليػػة العامػػة، اليػػدؼ منيػػا ىػػو تعزيػػز الشػػفافية إلػػى حػػد كبيػػر، وكػػذلؾ تعزيػػز 
المسػػؤولية فػػي اسػػتخداـ المػػوارد العامػػة، ومػػف ثػػـ تحسػػيف تقػػديـ الخدمػػة لمجمػػاىير. تػػـ 

لتعزيػز المزيػد  2006سف قانوف المشتريات العامػة والتصػرؼ فييػا فػي شػير ديسػمبر 
الموحػػػدة والشػػػفافية، فضػػػاًل عػػػف إنشػػػاء ىيئػػػة اإلشػػػراؼ عمػػػى  مػػػف المشػػػتريات العامػػػة

المشتريات العامة باإلشراؼ عمى جميع المسائؿ المتعمقة بعممية الشػراء. وتعتبػر ىيئػة 
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اإلشراؼ عمى المشتريات العامة التي تعمػؿ تحػت إشػراؼ وزارة الماليػة، مسػؤولية عػف 
المشػػتريات العامػػة فػػػي صػػياغة وتنفيػػذ السياسػػات، فضػػاًل عػػف اإلشػػػراؼ عمػػى عمميػػة 

، أجػػاز البرلمػػاف القػػانوف الخػػاص بعائػػدات الجريمػػة ومكافحػػة 2009كينيػػا. وفػػي عػػاـ 
غسيؿ األمواؿ. وأقرت المجنة االستشػارية لمكافحػة غسػيؿ األمػواؿ إنشػاء مركػز إعػداد 
التقارير المالية. وسوؼ تكوف أىداؼ المركز التحقيؽ في الصػفقات المشػبوىة ووضػع 

 زمة بالتشاور مع المجنة االستشارية.السياسات الال
   : الوصول إلى المعمومات: 9مادة 

يػنص الدسػػتور الكينػي عمػػى الحػؽ فػػي الوصػػوؿ إلػى المعمومػػات. وسػنت كينيػػا قػػانوف   -109
 2010مػػف الدسػػتور الكينػػي لعػػاـ  35. وتػػنص المػػادة 2003حمايػػة الشػػيود فػػي عػػاـ 

 عمى ارتي:
المعمومػات التػي تػتحكـ فييػا الدولػة،  ( مف حؽ كؿ مواطف عمى الوصػوؿ إلػى: )أ(1)

و)ب( المعمومػػات التػػي فػػي حػػوزة شػػخص  خػػر ومطموبػػة لممارسػػة أو حمايػػة أي حػػؽ 
( مػػف حػػؽ كػػؿ فػػرد تصػػحيح أو حػػذؼ المعمومػػات غيػػر الحقيقيػػة 2أو حريػػة أساسػػية. )

عػػػػالف عػػػػف أي 3أو المضػػػػممة التػػػػي تػػػػؤثر عمػػػػى الشػػػػخص. ) ( تقػػػػـو الدولػػػػة بنشػػػػر وا 
 مى الدولة.معمومات ىامة تؤثر ع

وفقًا لقانوف مكافحة الفساد والجرائـ االقتصادية وقانوف حماية الشيود، ال يجػوز اتخػاذ  -110
أي إجػػراء تػػأديبي ضػػد أي موظػػؼ خػػاص أو عػػاـ الػػذي يسػػاعد فػػي إجػػراء تحقيػػؽ أو 
الكشؼ عػف معمومػات مػف أجػؿ مثػؿ ىػذا التحقيػؽ. ويطمػب مػف المحػاكـ أف تخفػي أو 

عػػف ىويػػة الُمبمػػغ وأف تقػػدـ أي تغييػػر فػػي اليويػػة فػػي تسػػتبعد أيػػة معمومػػات قػػد تكشػػؼ 
حالة طمب ذلػؾ. وتػدير وزارة الماليػة أيضػًا نظامػًا إلعػداد تقػارير عػف نػافم الصػفارات 

 )الُمبمغ(، كما تدير ىيئة الدخوؿ الكينية مركز لمشكاوى والمعمومات.
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اتخػػػذت الحكومػػػة خطػػػوات إضػػػافية لوضػػػع تشػػػريع حريػػػة المعمومػػػات. وبعػػػد إصػػػدار   -111
مشروع سياسة لمتشاور العػاـ، قامػت بصػياغة قػانوف حريػة المعمومػات تمييػدًا لعرضػو 
بطػػاؿ  عمػػى البرلمػػاف، ويػػنص القػػانوف عمػػى كػػؿ مػػف الكشػػؼ الفعػػاؿ عػػف المعمومػػات وا 
مفعػػػوؿ قػػػانوف األسػػػرار الرسػػػمية. ودشػػػنت الحكومػػػة بوابػػػة بيانػػػات مفتوحػػػة، ممػػػا جعػػػؿ 

بيانػػات الحكوميػػة متاحػػة لممػػواطنيف العػػادييف كينيػا البمػػد اإلفريقػػي الوحيػػد الػػذي يجعػؿ ال
 مف خالؿ اإلنترنت.

   : تمويل األحزاب السياسية: 01مادة 

كجػػػزء مػػػف إصػػػالحات سياسػػػية واسػػػعة النطػػػاؽ فػػػي كينيػػػا، أنشػػػأت الحكومػػػة صػػػندوقًا  -112
لألحػػزاب السياسػػية يػػتـ مشػػاركتو وفقػػًا لمقػػوة العدديػػة لألحػػزاب فػػي التشػػريعات الوطنيػػة. 

 95(( عمػى ضػػرورة توزيػػع 2(      و)1) 25زاب السياسػػية )جػػزء ويػنص قػػانوف األحػ
فػي  5في المائة مف األمواؿ بالتناسػب، ولكػف فقػط عمػى األحػزاب التػي حصػمت عمػى 

المائػػػػة عمػػػػى األقػػػػؿ مػػػػف إجمػػػػالي عػػػػدد األصػػػػوات فػػػػي االنتخابػػػػات العامػػػػة السػػػػابقة. 
مػػف خػػالؿ قػػانوف وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، تتطمػػب المجنػػة المسػػتقمة لالنتخابػػات والحػػدود، 

تمويػػؿ الحمػػالت، مزيػػدًا مػػف الشػػفافية والكشػػؼ العػػاـ المسػػتمر عػػف تمػػويالت الحممػػة. 
ويسعى ىذا القانوف إلى سد فجوة التمويؿ بيف األحػزاب السياسػية لكػبح جمػاح الفسػاد، 
والحػػد مػػف تػػأثير المصػػالح الخاصػػة، والحػػد مػػف تػػأثير المػػاؿ عمػػى نتػػائج االنتخابػػات، 

جبار األحزاب عم  ى أف تكوف مسؤولة أماـ األعضاء.وا 
جميػع األحػزاب بنشػر الحسػابات التػي   2011يطالب قانوف األحزاب السياسػية لعػاـ   -113

تسعيف يومًا مف انتيػاء السػنة  90تـ مراجعتيا في جريدتيف يوميتيف عمى األقؿ خالؿ 
الماليػػة فػػي شػػير يونيػػو. ومػػف المتوقػػع أف تػػذكر األحػػزاب فػػي بيانيػػا المنشػػور مصػػدر 

مػػػواؿ، والػػػدخوؿ واإلنفػػػاؽ، واألرصػػػدة والمسػػػؤوليات القانونيػػػة ويتعػػػيف عمػػػى مصػػػدر األ
األمواؿ أف يذكر المبمغ الذي تـ استالمو مف صندوؽ األحزاب السياسػية، ومسػاىمات 

 األعضاء والمنح.



 

40 
 

   : القطاع الخاص: 00مادة 

بػػػػالرغـ مػػػػف إصػػػػالحات السػػػػوؽ، تكشػػػػؼ العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات االستقصػػػػائية عػػػػف   -114
عمػػاؿ أف فسػػاد القطػػاع الخػػاص مػػازاؿ واسػػع االنتشػػار. فالقطػػاع الخػػاص لػػو تػػأثير األ

كبيػػػر عمػػػى السياسػػػة العامػػػة، القػػػوانيف والمػػػوائح. وعػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ، يشػػػكؿ اسػػػتخداـ 
الوكالء في تسييؿ عمميػات الشػركات والمعػامالت التجاريػة فػي كينيػا مخػاطر بالنسػبة 

نشػػاء ا لشػػركة. وكجػػزء مػػف اإلجػػراءات المتخػػذة لمشػػركات، السػػيما فػػي مرحمػػة دخػػوؿ وا 
لمتصػػػػدي ليػػػػذه المشػػػػاكؿ، عممػػػػت الحكومػػػػة مػػػػع القطػػػػاع الخػػػػاص فػػػػي تحسػػػػيف البيئػػػػة 
التنظيميػػة التػػػي تعػػػزز حكػػػـ متحػػػد أفضػػػؿ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ اسػػػتحداث أدوات المشػػػتريات 

 العامة المتخصصة لتخفيؼ مخاطر الفساد.
ضطالع بالجيػد المسػتحؽ عنػد كاف القطاع الخاص يستعيف بنظـ النزاىة القائمة واال  -115

أداء األعماؿ في كينيا. وعالوة عمى ذلؾ، يمكف أف تؤدي الرشوة مف خػالؿ الػوكالء، 
إلػػػػى عقوبػػػػات قانونيػػػػة، بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ الغرامػػػػات العاليػػػػة والسػػػػجف بحػػػػد أقصػػػػى عشػػػػر 

، عكفػػػت الحكومػػػة عمػػػى 2004سػػػنوات. ومػػػع العمػػػؿ بقػػػانوف تعزيػػػز االسػػػتثمار لعػػػاـ 
يمي الخاص بإنشاء الشركات، مما ترتب عميو الحػد مػف الػروتيف إصالح الييكؿ التنظ

والفسػػػػػاد. ونتيجػػػػػة ليػػػػػذه اإلجػػػػػراءات، أعمػػػػػف المسػػػػػتثمروف أف بإمكػػػػػانيـ ارف ممارسػػػػػة 
 األعماؿ بتدخؿ سياسي أقؿ.

أقر القطاع الخاص الكينػي قػانوف نزاىػة المشػروعات، وىػو عبػارة عػف مبػادرة أنشػأىا   -116
ف قػػػانوف نزاىػػػة المشػػػروعات مدونػػػة سػػػموؾ يتعيػػػد القطػػػاع الخػػػاص النيجيػػػري. ويتضػػػم

بمقتضػػاىا الموقعػػوف عميػػو مػػف القطػػاع الخػػاص بػػااللتزاـ الواجػػب القػػانوني، واألخالقػػي 
والميني، بعدـ المشاركة فػي  أو تعزيػز أو التقاضػي عػف أي شػكؿ مػف أشػكاؿ الفسػاد 

ءات نفػػػم أو الممارسػػات الفاسػػػدة. ويعػػػزز أيضػػًا قػػػانوف نزاىػػػة المشػػروعات اتبػػػاع إجػػػرا
الصفارات الداخمية وتعييف مستشار لألخالقيات داخؿ المنظمة، وذلؾ مػف أجػؿ نزاىػة 

 المنظمة.
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   : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: 01مادة 

يوجػػػد لمجنػػػة التسػػػيير الوطنيػػػة لمكافحػػػة الفسػػػاد تمثيػػػؿ مػػػف المجتمػػػع المػػػدني ووسػػػائؿ   -117
ف المجنػػة االستشػػػارية لمكافحػػػة اإلعػػالـ فػػػي إطارىػػا الخػػػاص بالتنسػػػيؽ والتنفيػػذ. وتتكػػػو 

الفسػاد الكينيػة مػف منظمػات دينيػة، اتحػادات مينيػة ومنظمػات عمػؿ. وىنػاؾ منظمػات 
مجتمػػع مػػدني، مثػػؿ "تكتػػؿ أوفػػاديمي" ومركػػز أفريقيػػا لمحكػػـ المفتػػوح ناشػػطة فػػي مجػػاؿ 
تعزيػػز اسػػتراتيجيات مكافحػػة الفسػػاد، والمشػػاركة أيضػػًا مػػع قطػػاع المشػػروعات. وعمػػى 

اؿ كشػػػؼ مركػػػز أفريقيػػػا لمحكػػػـ المفتػػػوح الفسػػػاد فػػػي شػػػركة فودافػػػوف كينيػػػا سػػػبيؿ المثػػػ
المحدودة. ويشارؾ الصحفيوف في التحقيقات التي تكشؼ عف الفساد والجرائـ األخرى 

 ذات الصمة، وحصموا عمى العديد مف الجوائز.
  ليســــوتو :

فبرايػػر  27فػػي وقعػػت ليسػػوتو عمػػى اتفاقيػػة االتحػػاد اإلفريقػػي لمنػػع الفسػػاد ومكافحتػػو   -118
نػػػوفمبر  5. وتػػػـ إيػػػداع الصػػػؾ فػػػي 2004أكتػػػوبر  26وصػػػادقت عمييػػػا فػػػي  2004
2004. 

   : اإلجرااات التشريعية وغيرها: 5مادة 

أرسػػػت الحكومػػػة إجػػػراءات لمكافحػػػة الفسػػػاد، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ إجػػػراءات مكافحػػػة الجػػػرائـ   -119
قتصػػادية فػػي التػػي أنشػػأت مديريػػة الفسػػاد والجػػرائـ اال 1999االقتصػػادية وجػػرائـ عػػاـ 

 ، مكتب محقؽ الشكاوى، مكتب المحاسب العاـ.2003عاـ 
   : مكافحة الفساد والجرائم األخرى ذات الصمة في الخدمة العامة: 7مادة 

مف بيف المياـ التي تضػطمع بيػا مديريػة جػرائـ الفسػاد والجػرائـ االقتصػادية: التحقيػؽ   -120
فضػػاًل عػػف العمػػؿ عمػػى منعيػػا فػػي حػػاالت الفسػػاد المشػػتبو فييػػا فػػي الييئػػات العامػػة، 

والتوعية بيا. وُيمكف القػانوف وزيػر الخدمػة العامػة مػف أف يطمػب مػف أي مسػؤوؿ عػاـ 
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الكشػػؼ عػػف مصػػالحو الماليػػة المباشػػرة وغيػػر المباشػػرة، فضػػاًل عػػف مصػػالحو التػػي ال 
 تتفؽ مع تنفيذ المياـ العامة التي يضطمع بيا.

مػػى الفسػػاد فػػي المجػػاؿ العػػاـ: مكتػػب يوجػػد بالدولػػة مؤسسػػتاف منػػوط بيمػػا القضػػاء ع  -121
المراجػػػع العػػػاـ ولجنػػػة المحاسػػػبات البرلمانيػػػة. ويتػػػولى مكتػػػب المراجػػػع العػػػاـ مراجعػػػة 
حسابات المؤسسات الحكومية والمشػروعات التػي تمتمكيػا الدولػة، بينمػا تضػطمع لجنػة 
المحاسػػػػػبات البرلمانيػػػػػة بتػػػػػدقيؽ وفحػػػػػص الحسػػػػػابات العامػػػػػة ومراجعػػػػػة تقػػػػػارير مكتػػػػػب 

 ع العاـ.المراج
   : الوصول إلى المعمومات: 9مادة 

عممػػت الحكومػػة عمػػى تعزيػػز منػػاخ لموصػػوؿ إلػػى المعمومػػات الػػذي يسػػمح لمجمػػاىير   -122
بالمشػػػاركة فػػػي، ورصػػػد شػػػاغمي المكتػػػب العػػػاـ. ومػػػع ذلػػػؾ، اشػػػتكت بعػػػض منظمػػػات 
المجتمػػع المػػدني مػػف التحػػديات المتمثمػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى معمومػػات دقيقػػة تتطمبيػػا 

لمكافحػػة الفسػػاد. ىػػذا، وقػػد ألمحػػت الحكومػػة إلػػى سػػف التشػػريعات الالزمػػة حمالتيػػـ، 
 التي تعزز الوصوؿ إلى المعمومات العامة.

   : تمويل األحزاب السياسية: 01مادة 

ليس ىناؾ حظر مف أي نوع فيما يتعمػؽ بتمويػؿ األحػزاب السياسػية. والمػنح واليبػات   -123
 4400تبرعػػػات التػػػي تزيػػػد عػػػف مػػػف جيػػػات أجنبيػػػة مسػػػموح بيػػػا صػػػراحة. وبالنسػػػبة لم

دوالر أمريكػػػي يتعػػػيف الكشػػػؼ عنيػػػا خػػػالؿ ثالثػػػيف يومػػػًا مػػػف تمقييػػػا. وىنػػػاؾ نػػػص فػػػي 
 القانوف يتعمؽ بالتمويؿ العاـ المباشر لألحزاب السياسية.

   : القطاع الخاص: 00مادة 

تػػػـ تعزيػػػز القطػػػاع الخػػػاص بخصخصػػػة االحتكػػػارات التػػػي تمتمكيػػػا الدولػػػة، لكػػػف ثػػػار   -124
إنشػػػاء احتكػػػارات مخصخصػػػة وعػػػدـ وجػػػود الشػػػفافية فػػػي بعػػػض عمميػػػات القمػػػؽ حػػػوؿ 

وحػدة لمخصخصػة داخػؿ وزارة  1995الخصخصة. وقد أنشأ قانوف الخصخصػة لعػاـ 
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المالية وكانت فػي مقدمػة الوحػدات التػي تضػع قواعػد تحسػيف البيئػة التنظيميػة لمقطػاع 
 الخاص.

إلصػػالحات فػػي مجػػاؿ باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، أشػػرؼ قػػانوف المؤسسػػات الماليػػة عمػػى ا  -125
المػػػػاؿ العػػػػاـ. كمػػػػا كانػػػػت مديريػػػػة جػػػػرائـ الفسػػػػاد والجػػػػرائـ االقتصػػػػادية مفوضػػػػة أيضػػػػًا 

 بالتحقيؽ في قضايا الفساد المزعومة في كؿ مف القطاعيف العاـ والخاص.
   : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: 01مادة 

تحػت مظمػة ىيئػة يوجد لدى ليسوتو مجاؿ رسمي صغير لممجتمع المدني تػـ تنظيمػو   -126
مجمس ليسوتو لممنظمات غير الحكومية وبالرغـ مف أف ىذا المجمس موارده ضػعيفة، 
إال أنػػو لػػـ يتػػوارى عػػف القيػػاـ بػػدوره كمعبػػر عػػف القضػػايا االجتماعيػػة وقضػػايا الفسػػاد. 
ومبدئيًا تحظى حرية التعبير باالحتراـ عمى الػرغـ مػف أف الدولػة أبػدت عػدـ ارتياحيػا. 

األحياف تتخذ موقفًا مناىضػًا تجػاه حريػة التعبيػر والػدور الػذي تمعبػو  لذلؾ، وفي بعض
وسػػػائؿ اإلعػػػالـ فػػػي المجتمػػػع. وىنػػػاؾ تسػػػامح مػػػف جانػػػب الحكومػػػة النتقػػػادات وسػػػائؿ 

 اإلعالـ لكف دور اإلعالـ في حمالت مكافحة الفساد مازاؿ أقؿ مما يجب.
   لـيـبـيـريــــا :

فريقػػػػػػػػي لمنػػػػػػػػع الفسػػػػػػػػاد ومكافحتػػػػػػػػو فػػػػػػػػي وقعػػػػػػػػت ليبيريػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى اتفاقيػػػػػػػػة االتحػػػػػػػػاد اإل  -127
، وتػـ إيػداع الصػؾ لػدى االتحػاد 20/6/2007، وصادقت عمييا فػي 16/12/2003

 اإلفريقي.
   : اإلجرااات التشريعية وغيرها: 5مادة 

يجػػـر قػػانوف العقوبػػات الميبيػػري الفسػػاد الفعػػاؿ والسػػمبي، واالبتػػزاز، والرشػػاوى األجنبيػػة  -128
مكافحة الفساد الميبيرية مف الناحية القانونية في عػاـ وغسيؿ األمواؿ. وتـ تفعيؿ لجنة 

وتػػػـ تفويضػػػيا بػػػالتحقيؽ فػػػي قضػػػايا الفسػػػاد، وتحػػػوؿ األدلػػػة إلػػػى وزارة العػػػدؿ  2008
إلجػػراء المحاكمػػة. ومػػف سػػمطة لجنػػة مكافحػػة الفسػػاد التحقيػػؽ فػػي القضػػايا التػػي تحقػػؽ 



 

44 
 

ف الخمسػة فػي لجنػة وزارة العدؿ في إقامػة الػدعوى الخاصػة بيػا. ويػتـ تعيػيف المفوضػي
مكافحػة الفسػػاد الميبيريػػة مػدير تنفيػػذي يسػػاعده ثالثػػة مػديروف. وتمػػوؿ الحكومػػة المجنػػة 
مف خالؿ برنامج دعـ الشركاء اإلنمائييف. وىناؾ لجنة لممشتريات العامػة واالمتيػازات 
ويوجػػد أيضػػًا لجنػػة دسػػتورية عامػػة لمراجعػػة الحسػػابات وتػػـ تعزيػػز نظػػاـ اإلدارة الماليػػة 

الؿ إصدار قانوف اإلدارة المالية العامة، وكذلؾ الموائح مف أجػؿ التنفيػذ الفعػاؿ. مف خ
ويوجد أيضػًا نظػاـ لػإلدارة الماليػة المتكاممػة. ويوجػد لػدى ليبيريػا أيضػًا قػانوف لمكافحػة 

(. وتـ إنشاء مكتب وطنػي لالمتيػازات لإلشػراؼ عمػى 2013غسيؿ األمواؿ واإلرىاب)
ة. واضػػطمعت لجنػػة مكافحػػة الفسػػاد الميبيريػػة بحممػػة توعيػػة االسػػتجابة لمقػػوانيف المطبقػػ

عامة ضخمة عبر البالد وفي المدارس الثانوية ومدارس المرحمة الثالثػة حػوؿ ضػرورة 
، وضػعت الحكومػة بالتعػاوف مػع 2006اجتثاث الفساد لدفع عممية التنمية. وفػي عػاـ 

 د.المجتمع المدني والمانحيف، استراتيجية وطنية لمكافحة الفسا
  : مكافحة الفساد والجرائم األخرى ذات الصمة في الخدمة األخرى: 7مادة 

فقػػػرة حػػػوؿ تعريػػػؼ الجػػػرائـ التػػػي ترتكػػػب ضػػػد  1976يتضػػػمف قػػػانوف العقوبػػػات لعػػػاـ   -129
نزاىػػة الحكومػػػة وتبػػػذؿ حاليػػػًا الجيػػود لتجػػػريـ الثػػػراء غيػػػر المشػػروع، فػػػي حالػػػة عػػػرض 

برلمػاف. ورغػـ ذلػؾ، فػإف قػانوف لجنػة التعديؿ عمى قػانوف لجنػة مكافحػة الفسػاد عمػى ال
يظػػؿ معمقػػًا فػػي انتظػػار صػػدور قػػوانيف خػػاص  2008مكافحػػة اإلرىػػاب الميبيريػػة لعػػاـ 

، وبػػػدأت لجنػػػة مكافحػػػة الفسػػػاد الميبيريػػػة تطمػػػب مػػػف رئػػػيس 2009بالفسػػػاد. وفػػػي عػػػاـ 
الجميوريػػػة، ونائػػػب رئػػػيس الجميوريػػػة، والػػػوزراء، ونػػػواب الػػػوزراء ومسػػػاعدي الػػػوزراء 

يف إعػػالف األصػػوؿ التػػي يمتمكونيػػا. ويطمػػب مػػنيـ تقػػديـ ذمػػتيـ الماليػػة كػػػؿ والمفوضػػ
عػػػػاميف ويػػػػنص قػػػػانوف لجنػػػػة مكافحػػػػة الفسػػػػاد عمػػػػى مقاضػػػػاة األفػػػػراد الػػػػذيف يقػػػػدموف 
معمومات غير صحيحة ومضممة. وأجاز مجمس الشػيوخ مدونػة السػموؾ الوطنيػة، وفػي 

خاصة بالمشتريات العامػة  انتظار موافقة مجمس النواب. وسنت الحكومة أيضًا قوانيف
والشؤوف المالية العامة، وذلؾ لجعؿ إدارة المالية الميزانيػة والشػؤوف الماليػة والضػريبية 
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أكثر شفافية، وتشاركية. وأنشئت لجنػة المشػتريات واالمتيػازات لإلشػراؼ عمػى كػؿ مػف 
عمميػػات شػػراء البضػػائع والخػػدمات. واتخػػذت الحكومػػة مػػف جانبيػػا اإلجػػراءات الالزمػػة 
لضػػماف اسػػتقاللية لجنػػػة المحاسػػبات العامػػػة، وذلػػؾ بجعميػػػا تقػػدـ تقاريرىػػػا إلػػى الييئػػػة 

 التشريعية.
   : الوصول إلى المعمومات: 9مادة 

. ويمكػػف 2008يوجػػد لػػدى ليبيريػػا قػػانوف خػػاص بحريػػة المعمومػػات مطبػػؽ منػػذ عػػاـ   -130
يػػة فػػي لممػػواطنيف وأي فػػرد اسػػتخداـ ىػػذا القػػانوف لموصػػوؿ إلػػى المعمومػػات غيػػر المعف

فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى معمومػػػات حػػػوؿ  1986إطػػػار القػػػانوف المػػػذكور. ويػػػنص دسػػػتور 
الحكومة وموظفييا. ونظرًا لعدـ وجود تطبيؽ تشريعي، فقد أصدر الػرئيس أمػرًا تنفيػذيًا 

(No.38 ومػػنحيـ الحػػوافز الالزمػػة لمتبميػػغ عػػف )( لحمايػػة نػػافخي الصػػفارات )الُمبمغػػيف
كافحػػػة الفسػػػاد الميبيريػػػة سياسػػػة تتمثػػػؿ فػػػي عػػػدـ حػػػاالت الفسػػػاد. ويوجػػػد لػػػدى لجنػػػة م

الكشؼ عف ىويات نافخي الصفارات " الُمبمغيف". وىناؾ قانوف لحماية ىػذه الفئػة مػف 
الُمبمغػػػػيف معػػػػػروض عمػػػػى الييئػػػػػة التشػػػػػريعية وتقػػػػـو لجنػػػػػة المحاسػػػػبات العامػػػػػة بنشػػػػػر 

ى موقػع مراجعات دوريػة لمػوزراء مػف ذوي االنفػاؽ الكبيػر، وىػذه المراجعػات متاحػة عمػ
 لجنة المحاسبات العامة.

   : تمويل األحزاب السياسية: 01مادة 

د العامػػػة. وتشػػػير يػػػنص التشػػػريع عمػػػى تمويػػػؿ األحػػػزاب السياسػػػية مػػػف خػػػالؿ المػػػوار   -131
في المائػة مػف إجمػالي عائػد الضػرائب فػي ليبيريػا تنفػؽ  0.25التقديرات إلى أف نسبة 

عمػػػػى تمويػػػػؿ األحػػػػزاب السياسػػػػية لمنعيػػػػا مػػػػف االنغمػػػػاس فػػػػي الفسػػػػاد. ويػػػػنص قػػػػانوف 
االنتخابػػات الجديػػد عمػػى المحاسػػبة الصػػارمة لمجنػػة إدارة االنتخابػػات والموقػػؼ المػػالي 

ىنػػاؾ أيضػػًا سػػقوؼ لإلنفػػاؽ محػػددة لمختمػػؼ فئػػات المرشػػحيف. لألحػػزاب السياسػػية. و 
ويتعػػػيف عمػػػى األحػػػزاب السياسػػػية أف تعػػػرض موافقتيػػػا الحسػػػابية عمػػػى المحكمػػػة العميػػػا 
التػػػي تقػػػـو بػػػدورىا بتحميػػػؿ ىػػػذه الحسػػػابات واعتمادىػػػا. واألحػػػزاب السياسػػػية فقػػػط التػػػي 
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ؿ العػػػػاـ، وىػػػػذا اعتمػػػدت المحكمػػػػة العميػػػا حسػػػػاباتيا مػػػف حقيػػػػا الحصػػػوؿ عمػػػػى التمويػػػ
يتوقػػؼ عمػػى عػػدد السياسػػييف المحميػػيف والػػوطنييف. ويحػػـر قػػانوف االنتخابػػات الػػدعاوى 

الفسػاد. ومثػؿ ىػذه الػدعاوى تحػوؿ  تالقضائية مف الممارسات غير الشػرعية وممارسػا
 لمجنة االنتخابات حتى يحدد التحقيؽ منشأ ىذه الدعاوى.

   القطاع الخاص:

سػػػاد القطػػػاع الخػػػاص أيضػػػًا. وتعتبػػػر غرفػػػة التجػػػارة يغطػػػي قػػػانوف لجنػػػة مكافحػػػة الف  -132
الميبيريػػػة، واتحػػػاد األعمػػػاؿ الميبيػػػري ومنتػػػدى األعمػػػاؿ األفضػػػؿ الميبيػػػري بمثابػػػة منػػػابر 

 حيث تستطيع الحكومة مشاركة مجتمع األعماؿ.
   : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم: 01مادة 

نيف ووسػائؿ اإلعػالـ انتقػػاد يضػمف الدسػتور حريػة الصػحافة والكػػالـ. وبإمكػاف المػواط  -133
الحكومػػػػة بػػػػدوف أي إجػػػػراءات عقابيػػػػة. وقػػػػد كانػػػػت وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ نشػػػػطة فػػػػي إبػػػػراز 
ممارسػػات الفسػػاد وفػػي المشػػاركة فػػي حمػػالت مكافحػػة الفسػػاد. ويػػنص الدسػػتور أيضػػًا 
عمػػػى حػػػؽ االنضػػػماـ وال يجػػػوز لمحكومػػػة أف تعػػػوؽ إنشػػػاء منظمػػػات مكافحػػػة الفسػػػاد. 

لمنظمػات مثػؿ مركػز الشػفافية والمسػؤولية فػي ليبيريػا، ائػتالؼ وىناؾ الكثير مػف ىػذه ا
حرية المعمومات الميبيػري واإلجػراءات الالزمػة لبػدائؿ حقيقيػة ديمقراطيػة. وتشػارؾ ىػذه 
المنظمات في االحتفاالت السنوية لميـو الدولي لمكافحة الفساد، وذلػؾ مػف أجػؿ زيػادة 

 الوعي حوؿ الفساد.
   مـــــالوي :

 27وصػػػػادقت عمييػػػػا فػػػػي  2007نػػػػوفمر  26عمػػػػى االتفاقيػػػػة فػػػػي  صػػػػادقت مػػػػالوي -134
 . تـ إيداع صؾ المصادقة لدى االتحاد اإلفريقي.2007ديسمبر 
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   : اإلجرااات التشريعية وغيرها: 5مادة 

، تمتـز الدولة باستحداث إجراءات مف شأنيا 1994بموجب دستور مالوي لعاـ   -025
واالستقامة المالية. وكجزء مف ىذه  ضماف المسؤولية، والشفافية والنزاىة الشخصية

الجيود، أصدر البرلماف قانوف ممارسات الفساد الذي أنشأ مكتبًا مستقاًل لمكافحة 
. وىدؼ ىذا المكتب ىو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع الفساد 1995الفساد في عاـ 

في كؿ مف القطاعيف العاـ والخاص، والتحقيؽ في الشكاوى الخاصة بممارسات 
ساد المزعومة أو المشتبو فييا، فضاًل عف جميع الجرائـ التي تكتشؼ بموجب أي الف

قانوف أثناء سير مثؿ ىذا التحقيؽ، مقاضاة الجرائـ التي تقع في إطار قانوف 
عداد التقارير عف سموؾ أي موظؼ عاـ، ىذا السموؾ  ممارسات الفساد، والتحقيؽ وا 

 2004القانوف في إبريؿ مف عاـ  الذي يقضي إلى ممارسات فساد. وقد تـ تعديؿ
لكي يضـ جرائـ جديدة مثؿ إساءة استخداـ المكاتب. وأقرت حكومة مالوي أيضًا 

، وثيقة السياسات الرئيسية لتنفيذ 2008االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في عاـ 
اإلجراءات القياسية في كؿ مف القطاعيف العاـ والخاص. وقد بدأ مكتب مكافحة 

. وفي الوقت 2009اد في تنفيذ االستراتيجية عمى الفور بعد تدشينيا في عاـ الفس
 .تراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادالحاضر، يمارس المكتب نشاطو كأمانة مؤقتة لالس

 في الخدمة العامة صمةالحرب ضد الفساد والجرائم األخرى ذات ال : 7المادة  -021
تستيدؼ معظميا ممارسات الفساد بواسطة  حدد قانوف مكافحة الفساد ثالث جرائـ .136

الفساد مع الموظفيف العمومييف، والفساد باستعماؿ  الموظفيف العمومييف وممارسات
القوة الرسمية، وفساد أداء الموظفيف العمومييف، وسوء استخداـ الوظيفة العامة. 

مة وكجزء مف االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وضعت مالوي نظاما لالستقا
الوطنية في قطاعات رئيسية تشمؿ الخدمة العامة في محاولة لتقوية الثقة العامة في 
ىذه القطاعات. مف خالؿ تكويف لجاف االستقامة المؤسسية يرشد أعضاء ىذه 
المجاف تنفيذ برامج مكافحة الفساد ويرصدوف أداءىا في القطاعات المختمفة. ىذه 
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نع الفساد، ووضع خطة العمؿ لمكافحة المجاف مطالبة بوضع سياسات مؤسسية لم
وتنفيذىا ومراجعتيا، واالتصاؿ مع مكتب مكافحة الفساد،  الفساد في المؤسسة

لمراجعة إجراءات وأنظمة العمؿ، وتنظيـ تدريبات االستقامة أو األخالقيات لمجاف 
االستقامة المؤسسية، ووضع مواثيؽ خدمة العمالء لمؤسساتيا وضماف إعالف ذلؾ، 

باؿ ودراسة وحسـ جميع الشكاوى الصادرة مف المنظمات ومف خارجيا فيما واستق
يتعمؽ بالمسائؿ األخالقية وسوء اإلدارة والسموؾ المنافي لألخالؽ. يكوف أعضاء 
لجاف االستقامة المؤسسية منتدى مكافحة الفساد وىو بمثابة مركز بحثي لصياغة 

ة العامة يعتبر األميف العاـ عضوا برامج مكافحة الفساد في البالد. وفي مجاؿ الخدم
في المجنة المسئولة عف إرشاد التنفيذ. وقد اقترح  مكتب مكافحة الفساد عمى 

% مف ميزانياتيا السنوية لبرامج 1الحكومة أف تحجز جميع المؤسسات العامة 
 مكافحة الفساد لضماف تنفيذ أنشطة المكافحة داخؿ كؿ منظمة.  

 عموماتلى المول إصو ال : 9المادة 
عمى قانوف  2004يكفؿ الدستور الحصوؿ عمى المعمومات. أدخمت تعديالت سنة  .137

مكافحة الفساد حماية المبمغيف عف المخالفات. اعتمد مجمس وزراء مالوي في فبراير 
سياسة لمحصوؿ عمى المعمومات تعتبر بمثابة تمييد لتشريع حوؿ الحصوؿ  2014

 عمى المعمومات.
 ل األحزاب السياسيةتموي : 01المادة 
( عمى تقديـ الدولة تمويال 2- 40، المادة 1994ينص دستور جميورية مالوي ) .138

لألحزاب السياسية. األحزاب التي تحوز عمى أكثر مف ُعشر األصوات الوطنية في 
االنتخابات البرلمانية تحصؿ عمى تمويؿ كاؼ. ليس الغرض مف التمويؿ عمى ما 

في الدائرة االنتخابية.  ؿلحزب االنتخابية، بؿ تمويؿ العميبدو ىو تمويؿ حمالت ا
عمى جواز  1993مف قانوف االنتخابات البرلمانية والرئاسية لعاـ  66تنص المادة 

حصوؿ كؿ حزب سياسي عمى مساىمات طوعية مف أي فرد أو مف أي منظمة 
بوؿ غير حكومية أو أي منظمة خاصة داخؿ مالوي أو خارجيا. األحزاب حرة في ق
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أي مبالغ مف أي مصدر كاف باستثناء أجيزى الدولة والشركات الممموكة لمدولة. ال 
توجد حدود عمى المصروفات وال توجد شروط لإلفصاح عف مصادر التمويؿ أو 

 استخدامو.
 القطاع الخاص

ينخرط القطاع الخاص بنشاط في تشكيؿ وتنفيذ المجاف المؤسسية. يشمؿ التكميؼ  .139
االستقامة الوطنية في القطاع الخاص: الضغط مف أجؿ مراجعة  المحدد لنظاـ

وقانوف  03-46القوانيف التي تؤثر عمى القطاع الخاص مثؿ قانوف الشركات الجزء 
لكي تتضمف قضايا الفساد وتعميـ وتدريب مجتمع األعماؿ  02-55العمؿ الجزء 

لقطاع الخاص عمى قضايا الفساد، وتحسيف االتصاالت بشأف قضايا الفساد بيف ا
والمجتمع المدني والحكومة، والضغط مف أجؿ مراجعة وتعديؿ القوانيف لتشمؿ 
مواطني مالوي الذيف يقوموف بأعماؿ اإلدارة أو اإلشراؼ في شركات ممموكة 

 ألجانب.
 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم01المادة 
اما في تحقيؽ أىداؼ منظمات المجتمع المدني التي تتمتع بالحيوية تمعب دورا ى .140

االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. مف المتوقع أف تقوـ ىذه المنظمات عف طريؽ 
الدعوة أف تعرؼ الجماىير بواسطة الحمالت الجماىيرية بشرور الفساد وطريقة 
الوقاية منو، والضغط عمى السمطة التنفيذية والقضائية لوضع إطار قانوني مناسب 

ومراقبة وتقييـ أنشطة جميع الفروع الحكومية، وكشؼ وفضح  لتعزيز الشفافية،
ممارسات الفساد عف طريؽ التظاىر السممي. مف المنظمات الكبري تحالؼ المجتمع 
المدني ضد الفساد الذي ينفذ أنشطة توعية الجماىير بأخطار الفساد، وشبكة مالوي 

عني بالحوكمة لمعدالة االقتصادية وىي تحالؼ مف منظمات المجتمع المدني م
أتمت بعض المنظمات غير الحكومية مشروع دعـ نظاـ  2013االقتصادية. وفي 

مناظرات أسبوعية إذاعية تناولت مختمؼ  10االستقامة الوطني الذي اشتمؿ عمى 
 جوانب الفساد. 
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توجد في مالوي وسائؿ إعالـ قوية تعتبر مفتاح النجاح في تنفيذ االستراتيجية   .141
فحة الفساد بتعميـ الجماىير وتنظيـ المناظرات حوؿ قضايا وموضوعات الوطنية لمكا

ىو  2013تتعمؽ بالفساد. كاف موضوع االحتفاؿ باليوـ الوطني لمكافحة الفساد لعاـ 
"اإلعالـ: شريؾ في الحرب ضد الفساد" اعترافا بالدوؿ الياـ لوسائؿ اإلعالـ في 

 الحرب ضد الفساد.
 

 مالي:
 2003ديسمبر  9اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد بتاريم  وقعت مالي عمى .142 

تـ إيداع وثيقة  2005يناير  14. وفي 2004ديسمبر  17وصادقت عمييا بتاريم 
 المصادقة لدى االتحاد األفريقي. 

 اإلجرااات التشريعية وغيرها:: 5المادة 
مف اتفاقية  1-4ي المادة قانوف العقوبات في مالي يجـر األعماؿ المشار إلييا ف .143

الصادر في  AN-RM/39-82االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد. تـ تعطيؿ القانوف رقـ 
بشأف قمع الثراء غير المشروع، إال أف الحكومة وضعت مسودة  1982فبراير 

 مشروع حوؿ قمع الثراء غير المشروع.
-03محؿ القانوف رقـ  الذي حؿ 2012الصادر في فبراير  009-2012القانوف رقـ  .144

أنشأ "المراجع العاـ". لـ تضع مالي نظاما شامال  2012الصادر في فبراير  033
لمكافحة الفساد وغسؿ األمواؿ والجرائـ المالية واالقتصادية األخرى إال أف النظاـ 
الحالي يحتوي عمى نصوص مبعثرة تـ اعتمادىا في الغالب قبؿ بدء سرياف اتفاقية 

 يقي لمكافحة الفساد واتفاقية األمـ المتحدة بشأف مكافحة الفساد.االتحاد األفر 
 في الخدمة العامة صمةوالجرائم األخرى ذات ال مكافحة الفساد: 7المادة 
مف الرئيس والوزراء قبؿ  1992إعالف األصوؿ مطموب بحكـ دستور فبراير  .145

 التنصيب ويتـ تجديده كؿ عاـ طواؿ مدة وجودىـ في مناصبيـ.
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 لى المعموماتإصول و : ال9مادة ال
يوجد قانوف ينظـ حصوؿ الجميور عمى المعمومات والوثائؽ المتعمقة باإلدارة العامة  .146

 بشأف حرية الصحافة. 2000الصادر في يوليو   046-00كما يوجد القانوف رقـ 
 : تمويل األحزاب السياسية9المادة 
مف موارد عامة. ُيقدر اإلنفاؽ عمى  ينص القانوف عمى تمويؿ األحزاب السياسية .147

% مف إجمالي حصيمة الضرائب في الدولة حتى ال 0.25األحزاب السياسية بنسبة 
تنغمس في الفساد. ال بد أف تقدـ األحزاب السياسية كشوؼ حساباتيا إلى المحكمة 
ا العميا التي تقـو بتحميميا واعتمادىا. األحزاب السياسية التي تعتمد المحكمة العمي

حساباتيا ىي فقط التي تستحؽ الحصوؿ عمى التمويؿ العاـ استنادا إلى عدد 
 السياسييف عمى المستوييف المحمي والوطني.

 القطاع الخاص
إجراءات إنشاء شركات جديدة وأكد عمى  2005خّفض قانوف االستثمار لسنة  .148

 الة.االستثمارات لتطوير الحرؼ اليدوية والصادرات والشركات كثيفة العم
 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم01المادة 
 ال توجد نصوص محددة. .149

 
 موزمبيق

 15وقعت جميورية موزمبيؽ عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد بتاريم  .150
أكتوبر  24. وفي 2006أغسطس  2وصادقت عمييا بتاريم  2003ديسمبر 
 تـ إيداع وثيقة المصادقة.  2006

 اإلجرااات التشريعية وغيرها:: 5ة الماد
وبموجبو تأسست الييئة  2004أصدر برلماف موزمبيؽ قانوف مكافحة الفساد عاـ  .151

الرئيسية لمكافحة الفساد وىو المكتب المركزي لمكافحة الفساد الذي يمارس نشاطو 
رة . قانوف مكافحة الفساد يجـر االبتزاز ومحاولة الفساد والرشوة المباش2006منذ 
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-2006استراتيجية مكافحة الفساد  2006والغير مباشرة. أصدرت الحكومة في 
الذي ينص عمى ترشيد وتبسيط اإلجراءات اإلدارية، وخفض سمطة الموظفيف  2010

العمومييف، وتطوير ثقافة اإلدارة العامة المتجية نحو النتائج، وتقوية  ليات 
جارة  المشتريات، وتأسيس  لية لمشاركة المحاسبية في المالية واألصوؿ العامة وا 

القطاع الخاص والمجتمع المدني في العمؿ الحكومي، وزيادة محاكمات الفساد بغية 
القضاء عمى ثقافة اإلفالت مف العقوبة، وتحقيؽ المركزية وضع الخدمات في 

 متناوؿ الشعب.
ركة في أنشأت الحكومة المنتدى الوطني لمكافحة الفساد لتوسيع المشا 2007في  .152

 2012حمالت مكافحة الفساد. عالوة عمى ذلؾ اعتمدت الحكومة في ابريؿ 
استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب عمى أساس أربعة 
ركائز تشمؿ التشريع، والتدريب الفني لمموظفيف، والتعاوف الدولي، والتنظيـ العضوي 

قضائية. ونتيجة لذلؾ وقع الرئيس جويبوزا لجميع المؤسسات المالية والشرطية وال
 .2013قانوف غسؿ األمواؿ في يوليو 

 في الخدمة العامة صمةالفساد والجرائم األخرى ذات ال مكافحة: 7المادة 
يحقؽ المكتب المركزي لمكافحة الفساد في الشكاوى المتعمقة بجرائـ الفساد في  .153

حتـ عمى الرئيس وكبار الموظفيف ي 21/92و  4/90القطاع العاـ. القانوف رقـ 
ارخريف اإلفصاح عما لدييـ مف أصوؿ أماـ المجمس الدستوري خالؿ ما ال يزيد 

عمى مدونة سموؾ  8/98يوما بعد اعتالء السمطة، وينص القانوف رقـ  30عف 
تـ توسيع القانوف المتعمؽ بإفصاح الموظفيف  2012لمموظفيف العمومييف. في 

ليصبح جميع موظفي الحكومة وأزواجيـ وذوييـ مطالبيف  العمومييف عف أصوليـ
يحظر  2012باإلفصاح عف ممتمكاتيـ. قانوف االستقامة العامة الصادر في يوليو 

عمى جميع موظفي الحكومة الحصوؿ عمى دخؿ خارجي أو االنضماـ إلى عضوية 
 مجالس أخرى باستثناء مجالس المؤسسات التعميمية والخيرية. الجيود األخرى
المتعمقة بالقطاع العاـ تستند إلى المرحمة الثانية مف برنامج إصالح القطاع العاـ 
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( والمجنة الوزارية إلصالح القطاع العاـ التي يرأسيا رئيس الوزراء 2006-2011)
وىي المجنة المسئولة عف تنفيذ ومتابعة استراتيجية مكافحة الفساد واالستراتيجية 

وكذلؾ يتـ تنظيـ المشتريات العامة بموجب قانوف  العامة إلصالح القطاع العاـ.
( الذي يشمؿ نصوصا عف تضارب 54/2005المشتريات العامة )القانوف رقـ 

المصالح لموظفي المشتريات، والتدريب الميني اإللزامي، وشروط المناقصات 
جراءات الشكوى، وقواعد منع التعامؿ مع الشركات التي تثبت مخالفتيا  التنافسية، وا 

 موائح المشتريات.ل
 لى المعموماتإصول و : ال9المادة 
قانوف الشيود والحماية يسمح بحماية المبمغيف عف المخالفات ويقدـ برنامجا لحماية  .154

الشيود يسمح بإعطاء الشيود ىوية جديدة وترحيميـ. ورغـ أف مواطني موزمبيؽ ال 
مف قانوف  13ادة يتمتعوف بقوانيف رسمية لمحصوؿ عمى المعمومات إال أف الم

توفر الحماية لموظفي القطاعيف العاـ والخاص الذيف  6/2004مكافحة الفساد رقـ 
يبمغوف عف حاالت الفساد التي يرتكبيا موظفوف عموميوف. اليدؼ مف قانوف 
االستقامة العامة وقانوف الشيود والحماية ىو تعزيز الشفافية داخؿ الحكومة، إال أف 

رائـ ما تزاؿ ضعيفة وتوجد حاالت تعرض فييا شيود حماية المبمغيف عف الج
 ومبمغوف لمتحرش بعد التبميغ عف جرائـ فساد أو سرقة أمواؿ الدولة.

 : تمويل األحزاب السياسية01المادة 
تتمقي األحزاب السياسية في موزمبيؽ دعما عاما منتظما لوظائفيا العامة كمنظمات  .155

األمواؿ العامة عمى أساس نموذج مختمط سياسية ولمحمالت االنتخابية. تخصص 
)التناسب والمساواة(. األحزاب السياسية مطالبة باإلفصاح عف دخميا )المانحيف 
والمبالغ( ومصروفاتيا بصفة سنوية. تبرعات الشركات األجنبية لألحزاب السياسية 
ممنوعة، إال أف ىذا الحظر ال يشمؿ المواطنيف األجانب واألحزاب السياسية 

يقة والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلؾ ُيسمح لممنظمات صراحة بتقديـ الصد
 تبرعات لممرشحيف. ويحظر عمى الشركات تقديـ تبرعات لألحزاب السياسية.
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 : القطاع الخاص00المادة 
القطاع الخاص جزء مف المنتدى الوطني لمكافحة الفساد وقد انخرط في أنشطة  .156

المدني. وقع الرئيس جويبوزا عمى قانوف االستقامة أخرى بجانب الحكومة والمجتمع 
لمعالجة قضايا المصالح المرتبطة بمشاركة الموظفيف العمومييف  2011العامة في 

في الشركات الخاصة. وقد ُأدخمت تعديالت عمى البيئة التشريعية لمقطاع الخاص 
ة نبعت جزئيا مف تأسيس مركز تحسيف االستثمارات الذي يعمؿ كنافذى واحد

خطوة إلى األماـ لتحديث  2005لممستثمريف. وبالمثؿ، يعتبر القانوف التجاري لسنة 
تـ قبوؿ ترشيح موزمبيؽ لمبادرة شفافية الصناعات  2009النظاـ التشريعي. في 

االستخراجية وىي ارف منخرطة في أنشطة لتقوية شفافية موارد الدخؿ. واعتبارا مف 
 اللتزاـ بمبادرة شفافية الصناعات االستخراجية.نالت موزمبيؽ مركز ا 2012أكتوبر 

لعبت جمعية سوفاال التجارية والصناعية دورا ىاما في وضع "صندوؽ أدوات"  .157
لمكافحة مشاركة الشركات في ممارسة الفساد في موزمبيؽ. جمعية سوفاال التجارية 

تقوية لممشاركة في  2000والصناعية منظمة خاصة غير ىادفة لمربح تأسست عاـ 
وتطوير التجارة والصناعة. يقدـ "صندوؽ أدوات" الشركات ضد الفساد معمومات عف 
مختمؼ األطر التشريعية الدولية والوطنية، والقيـ األصيمة لمشفافية واالستقامة، ومنع 

 تقديـ مبالغ مالية أو رشاوى أو عموالت، وتجنب صراع المصالح.
 الم:  المجتمع المدني ووسائل اإلع01المادة 
ظيرت في موزمبيؽ أعداد متزايدة مف منظمات المجتمع المدني مثؿ مركز االستقامة  .158

العامة لتعزيز االستقامة والشفافية واألخالؽ والحكـ الرشيد في المجاالت العامة. وقد 
أجرى المركز دراسات عف الفساد في قاعات معينة مثؿ القطاعات الصحبة 

 1110في  أخالقيات موزمبيبقؿ، تأسست منظمة والتعميمية والقضائية. وبالمث
نجحت في إطالؽ  2005لتعزيز االستقامة العامة واألخالؽ ومكافحة الفساد. وفي 
التشخيصي لمحكـ الرشيد  حممتيا ضد الفساد وساىمت في مسح البنؾ الدولي

قوة محركة إلنشاء مراكز لمكافحة  أخالقيات موزمبيقومكافحة الفساد. وقد أصبحت 
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ساد في عواصـ المناطؽ األخرى لتمكيف الناس مف التبميغ بسرية عف الفساد الف
وتنفيذ حمالت لمتعميـ المدني تساعد المواطنيف عمى التعرؼ عمى ممارسات الفساد 
والموظفيف الفاسديف وحماية أنفسيـ منيا. وضعت ىذه المنظمة  لية لمتبميغ يتمكف 

 لفساد.المواطنيف عف طريقيا بالتبميغ عف حاالت ا
تعتبر وسائؿ اإلعالـ العبا رئيسيا في الحرب ضد الفساد في موزمبيؽ وقد لعب  .159

الصحفيوف دورا ىاما بتحقيقاتيـ وكشفوا جرائـ فساد واسعة النطاؽ. وعمى سبيؿ 
تقريرا مفصال عف مخالفات ارتكبيا رئيس  2012المثاؿ نشرت الصحافة في 

أدانتو بسوء استغالؿ وظيفتو واستخداـ المجمس االستشاري أدى إلى تكويف لجنة 
 أمواؿ الدولة بطريقة غير شرعية.

 
 ناميبيا:
 9وقعت جميورية ناميبيا عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد بتاريم  .160

أغسطس  26. وفي 2004أغسطس  5وصادقت عمييا بتاريم  2003ديسمبر 
 تـ إيداع وثيقة المصادقة.  2004

 اإلجرااات التشريعية وغيرها:: 5المادة 
يقـو اإلطار القانوني لمكافحة الفساد في ناميبيا عمى قانوف منع الجرائـ المنظمة  .161

. ويحدد قانوف مكافحة الفساد ويجـر جميع الممارسات المتعمقة بالفساد 2003لسنة 
 وينص عمى إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تكوف مستقمة ومحايدة ومسئولة فقط أماـ
حالة القضايا إلى  الجمعية العمومية. يجوز لمجنة التحقيؽ في ممارسات الفساد وا 
المدعي العاـ الذي يحدد المضي قدما في القضية أو يرفضيا. كؿ مواطف ممـز 
بحكـ القانوف بإبالغ لجنة مكافحة اإلرىاب عف ممارسات الفساد. باإلضافة إلى 

الذي يكمؼ  2007ستخبارات المالية لعاـ قانوف منع الجرائـ المنظمة ىناؾ قانوف اال
جراءات كافية. بناء  المؤسسات المالية وشركات األعماؿ المحددة بتنفيذ سياسات وا 
عمى قانوف االستخبارات المالية تأسس المجمس االستشاري لمكافحة غسؿ األمواؿ 
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كجياز لصنع سياسات األمور المتعمقة بغسؿ األمواؿ في ناميبيا. وبالنسبة 
راءات األخرى تبنت ناميبيا قانوف التعاوف الدولي في شئوف الجريمة رقـ لإلج
 الذي ينظـ الشركات األجنبية تحت القانوف المحمي. 9/2000

 في الخدمة العامة صمةالفساد والجرائم األخرى ذات ال مكافحة: 7المادة 
لضيافة التي تقدـ تقدـ مدونة السموؾ في الخدمة العامة الموائح التي تحكـ اليدايا وا .162

لمموظفيف العمومييف. أعضاء البرلماف ومدير ونائب مدير لجنة مكافحة الفساد فقط 
مطالبوف باإلفصاح عف أصوليـ، بينما ُيعفى مف ذلؾ رئيس الدولة. قوانيف ناميبيا 
تجـر تضارب المصالح وسوء استخداـ سمطة الموظفيف العمومييف. ال ُيسمح 

بالجمع بيف وظائفيـ  1995لقانوف الخدمة العامة لعاـ  لمموظفيف العمومييف طبقا
الحكومية ووظائؼ في القطاع الخاص. يتعامؿ ىذا القانوف باإلجراءات التأديبية 

جراءات التحقؽ في جرائـ فساد الموظفيف العمومييف والجرائـ  ذات العالقة، وقد تـ وا 
وقانوف  1996عاـ لم 16بسف قانوف مجمس المناقضات رقـ  تنفيذ ىذه اإلجراءات

الذي أسس لجنة الخدمة العامة. وبموجب  1990لمعاـ  2لجنة الخدمة العامة رقـ 
لمتحقيؽ في  مكتب المحقق في الشكاوى( تأسس 1990قانوف المحقؽ في الشكاوى )

شكاوى المواطنيف مف فساد القطاع العاـ. وقد أطمؽ المكتب برنامج تعزيز االستقامة 
د وتعزيز وحماية حقوؽ اإلنساف وحماية بيئة ناميبيا ومواردىا الوطنية لمكافحة الفسا

 الطبيعية.
كجزء مف جيود مكافحة الفساد في الخدمة العامة أنشأ مكتب رئيس الوزراء معيد  .163

ناميبيا لإلدارة العامة ليكوف مسئوال عف تدريب الموظفيف العمومييف عمى موضوعات 
لقدرات في الخدمة العامة. باإلضافة إلى ذلؾ األخالؽ وعف التدريب والبحوث وبناء ا

تتعامؿ لجنة الخدمة العامة مع حاالت سوء السموؾ في الخدمة العامة وتوصي 
 بوقؼ أو فصؿ المخالفيف مف الخدمة العامة.
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 لى المعموماتإصول و : ال9المادة 
رغـ حاجة ناميبيا حتى ارف إلصدار تشريع واسع النطاؽ لضماف الحصوؿ عمى  .146

لمعمومات ىناؾ خطط لسف تشريع حوؿ حماية المبمغيف عف المخالفات. وفضال ا
الحماية  2003لعاـ  8مف قانوف مكافحة الفساد رقـ  8عف ذلؾ، يوفر الجزء 

لممبمغيف والمعمومات. كما ينص القانوف عمى عدـ جواز الكشؼ عف ىوية المبمغ 
طيع المبمغوف عف الجرائـ حتى أثناء جمسات االستماع إال بأمر مف المحكمة، ويست

تبميغ المجنة أو الشرطة أو أي جية معنية أخرى مع االحتفاظ بسريتيـ. قانوف 
المبمغيف الجديد الذي ُتعد مسودتو سيسمح لممواطنيف بالتبميغ عف الفساد لمجنة 

 مكافحة الفساد أو الشرطة أو الكيانات األخرى مع التمتع بحماية سريتيـ.
 حزاب السياسية: تمويل األ01المادة 
 24وقانوف االنتخابات رقـ  2004لمعاـ  29يقدـ قانوف منع الجريمة المنظمة رقـ  .165

اإلجراءات الرئيسية لمتعامؿ مع تمويؿ األحزاب السياسية. بموجب  1992لمعاـ 
ىذيف القانونيف تموؿ األحزاب السياسية الممثمة في البرلماف مف األمواؿ العامة 

صيص األمواؿ حسب عدد البرلمانييف الذيف يمثموف الحزب بصفة متناسبة بتخ
السياسي في البرلماف، إال أف بعض منظمات المجتمع المدني طالبت بسف تشريع 
يمـز األحزاب السياسية التي تتمقى التمويؿ العاـ باإلفصاح عف مصروفاتيا. ال يوجد 

حزاب السياسية في الوقت الحالي قانوف ينص عمى مساءلة أو مراجعة حسابات األ
مف قانوف االنتخابات يمـز األحزاب التي تتمقى  8التي تتمقى التمويؿ العاـ. الجزء 

 تمويال مف الخارج بالكشؼ عف ىذا التمويؿ لمجميور.
 : القطاع الخاص00المادة 
رغـ عدـ وجود قانوف موحد لتنظيـ القطاع الخاص في ناميبيا إال أف قانوف مكافحة  .166

أي شخص بما في ذلؾ القطاع الخاص بتبميغ لجنة مكافحة الفساد  اإلرىاب يمـز
بممارسات الفساد في المناقصات. وكذلؾ انخرطت الحكومة مع ممثمي الشركات 
المنظمة عف طريؽ غرفة التجارة والصناعة واتحاد أصحاب األعماؿ ومنظمات 



 

58 
 

ولغرفة  الشركات األخرى المعترؼ بيا. وعالوة عمى ذلؾ، توجد لمشركات منفردة
التجارة والصناعة مدونات سموؾ تنص عمى معايير مساءلة ومراجعة حسابات 
األعضاء بشفافية. تشمؿ ىذه اإلجراءات تحسيف معايير المساءلة والمراجعة المالية 

 في القطاع الخاص والجزاءات في حالة الفشؿ في االلتزاـ بمثؿ ىذه المعايير.
 عالم: المجتمع المدني ووسائل اإل01المادة 
يكمؼ لجنة مكافحة اإلرىاب بتثقيؼ  8مف قانوف مكافحة اإلرىاب رقـ  3الجزء  .167

الجميور ونشر المعمومات حوؿ مخاطر الفساد. مديرية التعميـ العاـ ىي الجية 
الرئيسية إلنجاز ىذا اليدؼ وىي مسئولة في المقاـ األوؿ عف تثقيؼ الجميور حوؿ 

ر في التبميغ عف الفساد. وكجزء مف ىذا التكميؼ مخاطر الفساد وتعزيز ثقة الجميو 
أسست مديرية التعميـ العاـ شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني 

 األساسية لرفع التوعية بممارسات الفساد.
لعبت منظمات المجتمع المدني في ناميبيا مثؿ معيد ناميبيا لمديمقراطية وقادة  .168

فحة الفساد، وعمؿ المرأة مف أجؿ التنمية دورا كبيرا في تحالؼ الكنيسة مع لجنة مكا
الكثير مف أنشطة مكافحة الفساد. تدير لجنة مكافحة الفساد بالتعاوف مع معيد 
ناميبيا لمديمقراطية مركزا لتقديـ البالغات مف المواطنيف عف حاالت الفساد، كما 

ة عدـ التسامح أبدا مع ينظـ المعيد برنامجا لمدة ثالث سنوات لمكافحة الفساد وحمم
الفساد. تيدؼ الحممة إلى رفع التوعية العامة بالفساد ببناء شراكات بيف العاـ 
والخاص وتسميط الضوء عمى قضايا الفساد وتديـ معمومات حوؿ قوانيف ومؤسسات 
مكافحة الفساد. قامت لجنة مكافحة الفساد في مناسبات كثيرة بالتحقيؽ في قضايا 

المعمومات المقدمة مف وسائؿ اإلعالـ كما تشارؾ بالمعمومات مع الفساد عمى أساس 
التي تعتبر مف أكثر  –اإلعالـ بعد إتماـ التحقيقات.تمعب وسائؿ اإلعالـ في ناميبيا 

دورا نشطا في جيود مكافحة الفساد وتعد  –وسائؿ اإلعالـ تحررا في غرب أفريقيا 
 مراقبا قويا ألعماؿ الحكومة.
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 النيجر
ت جميورية النيجر عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد بتاريم وقع .169

تـ إيداع  15/5/2006. وفي 15/2/2006وصادقت عمييا بتاريم   6/7/2004
 وثيقة المصادقة.

 اإلجرااات التشريعية وغيرها:: 5المادة 
 92ـ رقـ تسري عمى قضايا الفساد في النيجر أحكاـ قانوف الجنايات الصادر بمرسو  .170

 041-2004بشأف قمع الثراء غير المشروع والقانوف رقـ  1992في يونيو  024 –
 219-2011بشأف مكافحة غسؿ األمواؿ، والمرسـو رقـ  2004 والصادر في يوني
PRN / MJ  والذي أنشأ الييئة العميا لمكافحة الفساد  2011الصادر في يوليو

دار قانوف بشأف اإلطار العضوي لمحرب والجرائـ ذات العالقة، وتستعد النيجر إلص
 ضد الفساد.

 في الخدمة العامة صمةالفساد والجرائم األخرى ذات ال مكافحة: 7المادة 
تكوف الييئة العميا مسئولة عف: متابعة وتقييـ برنامج الحكومة لمكافحة  3وفقا لممادة  .171

الجرائـ ذات الصمة، الفساد، وجمع وتداوؿ اتيامات وجرائـ الفساد المحالة إلييا و 
جراء جميع الدراسات والتحقيقات وتقديـ اإلجراءات القانونية واإلدارية لمنع الفساد،  وا 
ونشر األعماؿ المتعمقة بمكافحة الفساد، والتعرؼ عمى أسباب الفساد، واقتراح 

 إجراءات في الخدمات العامة وشبو العامة لمقضاء عمى الفساد.
 وماتلى المعموصول إ: ال9المادة 
 ال توجد معمومات متاحة .172

  : تمويل األحزاب السياسية01المادة 
 ال توجد معمومات متاحة  .173

 : القطاع الخاص00المادة 
  ال توجد معمومات متاحة .174
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 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم01المادة 
  ال توجد معمومات متاحة .175

 
 نيجيريا
ديسمبر  16التحاد األفريقي لمكافحة الفساد بتاريم وقعت جميورية عمى اتفاقية ا .176

تـ  2006ديسمبر  29. وفي  2006سبتمبر  26وصادقت عمييا بتاريم  2003
 إيداع وثيقة المصادقة.

 اإلجرااات التشريعية وغيرها:: 5المادة 
نفاذ أنظمة االستقامة. ورغـ  .177 استيدفت الحكومة القضاء عمى الفساد بسف القوانيف وا 

بادرات الكثيرة لمكافحة الفساد إال أف نيجيريا لـ تفرض أوؿ إطار قانوني وعقوبات الم
صارمة ضد الفساد إال بصدور قانوف ممارسات الفساد والجرائـ األخرى ذات العالقة 

. أنشأت نيجيريا ثالث وكاالت رئيسية ليا تكميفات مختمفة بشأف 2000في عاـ 
لفساد والجرائـ األخرى ذات العالقة، ولجنة الفساد: المجنة المستقمة لممارسات ا

الجرائـ االقتصادية والمالية، ومكتب مدونة السموؾ ووحدات االستخبارات المالية 
النيجيرية. تأسست المجنة المستقمة لممارسات الفساد والجرائـ األخرى لمتحقيؽ في 

ميور بالفساد، تقارير الفساد ومراجعة أنظمة الحكومة المتعمقة بالفساد، وتثقيؼ الج
وليا سمطة البدء في التحقيقات. لجنة الجرائـ االقتصادية والمالية مكمفة بمنع الجرائـ 
االقتصادية والمالية والتحقيؽ فييا ومالحقتيا ومعاقبة مرتكبييا. أضفي القانوناف 
المؤسساف لمجنة المستقمة ولجنة الجرائـ االقتصادية والمالية عمييما سمطة قوية 

والمالحقة التي تؤثر عمى تنفيذ إجراءات إنفاذ العقوبات بالسجف والحجز لمتحقيؽ 
 والغرامة ومصادرة األصوؿ في القضايا المناسبة.

األفراد الذيف يقدموف أو يقبموف مبالغ  2004يجـر قانوف )منع( غسؿ األمواؿ لمعاـ  .178
بؿ مبالغ نقدية نايرا نيجيرية والشركات  التي تقدـ أو تق  500 000نقدية تزيد عف 

مميوف نايرا نيجيرية بدوف المرور عف طريؽ مؤسسة مالية، بينما ينص  2تزيد عف 
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عمى مكافحة سطوة غسؿ األمواؿ عمى  2011قانوف منع غسؿ األمواؿ لمعاـ 
 2007االقتصاد العالمي وتقديـ الجناة لممحكمة. قانوف مسئولية المالية العامة لمعاـ 

 وبالتالي إلى تقميؿ فرص الفساد. موجو إلى تحسيف الموازنة
 في الخدمة العامة صمةالفساد والجرائم األخرى ذات ال مكافحة : 7المادة 
يوجد في نيجيريا إطار قانوني قوي لمكافحة الفساد في القطاع العاـ وينص الدستور  .179

النيجيري عمى شروط اإلفصاح عف األصوؿ والموائح التي تنظـ تقديـ وقبوؿ اليدايا 
ألعضاء الجياز التنفيذي والبرلماف والجياز التشريعي. ىذه األمور مذكورة بالتفصيؿ 
في مختمؼ مدونات السموؾ لمموظفيف العمومييف بما فييا مدونة سموؾ الوزراء 
والمستشاريف الخصوصييف التي يدعميا مكتب مدونة السموؾ وقانوف المحاكـ لعاـ 

أخالقية أعمى فيما يتعمؽ بالشئوف العامة . يحدد مكتب مدونة السموؾ معايير 1999
ويتابع الموظفيف العمومييف عف طريؽ إقرارات سنوية لممتمكاتيـ والتحقؽ منيا. 
جميع الموظفيف العمومييف مطالبوف بتعبئة إقرارات اإلفصاح عف األصوؿ التي 
 يمتمكونيا ورغـ أف ىذه اإلقرارات ال تتاح لمجميور إال أف المكتب مف حقو تحويؿ
الموظفيف إلى المحكمة. باإلضافة إلى ذلؾ، فإف قانوف ممارسات الفساد والجرائـ 
األخرى المتعمقة بو يحظر عمى وجو التحديد الرشوة وىدايا الرسمييف واليبات وسوء 
استخداـ السمطة، ويمكف المجنة المستقمة مف فحص ومراجعة ممارسات وأنظمة 

جراءات األجيزة العامة التي تساعد عم ى تسييؿ االحتياؿ أو الفساد. يطبؽ قانوف وا 
عمى جميع الموظفيف  2000ممارسات الفساد والجرائـ األخرى المتعمقة بو لعاـ 

العمومييف ويجـر الرشوة السمبية واإليجابية ومحاوالت الفساد وسوء استخداـ السمطة 
 واالحتياؿ واالبتزاز وغسؿ األمواؿ.

( بغية 2007البرلماف قانوف مسئولية الماؿ العاـ )لتحسيف شفافية الميزانية أصدر  .180
الحد مف فرص الفساد. تعتبر لجنة الشكاوى العامة مف المؤسسات األخرى ذات 
األىمية الحرجة مثؿ المحقؽ في الشكاوى. ليذه المجنة مكاتب في جميع واليات 
 نيجيريا ومف حقيا التحقيؽ في شكاوى المواطنيف ضد أي جية حكومية أو خاصة.
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( لتنظيـ عمميات 2007وينفذ مكتب المشتريات العامة قانوف المشتريات العامة )
شراء السمع والخدمات لممؤسسات الحكومية وىذا يحد مف الفساد ويحسف الكفاءة 

 واالستغالؿ األمثؿ لمموارد الوطنية.
 المعمومات وصول إلى: ال9المادة 
عمومات لحماية الموظفيف العمومييف قانوف حرية الم 2011أصدر البرلماف في مايو  .181

الذيف يفصحوف عف المعمومات لمجميور. قانوف حرية المعمومات يحظر أي إجراء 
قانوني )جنائي أو مدني( ضد أي موظؼ عمومي يكشؼ عف المعمومات لمجميور 
رغـ ما قد يترتب عمى ذلؾ مف تداعيات عمى المنظمة. وكذلؾ يحمي ىذا القانوف 

مواجية أي إجراء قانوني بسبب إعطاء معمومات بدوف إذف  أي موظؼ عمومي مف
طالما كاف الموظؼ يعتقد أف ىذه المعمومات تعتبر وسيمة ىامة لمكشؼ عف أعماؿ 
فساد وقعت أو عمى وشؾ الوقوع. ومف المعتقد أف القانوف الجديد سيكوف أداة ىامة 

بموجب ىذا لكشؼ الحقائؽ ومكافحة الفساد ومساءلة الموظفيف والمؤسسات. و 
التشريع الجديد ال بد أف تفصح جميع المؤسسات التي تتمقى تمويال مف المالية 
العامة عف عممياتيا ونفقاتيا، وسيكوف مف حؽ المواطنيف الحصوؿ عمى معمومات 
عف أنشطتيا، ويتمتع المبمغوف عف الجرائـ أو األعماؿ المحظورة التي يقترفيا 

 اية مف األعماؿ االنتقامية.أصحاب األعماؿ أو المنظمات بالحم
 : تمويل األحزاب السياسية01المادة 
تحظر نيجيريا عمى األحزاب السياسية قبوؿ تبرعات مف شركات أجنبية، وقد تؤدي  .182

دوالر أمريكي(،  6900نيرا ) 500 000مخالفة ىذا الحظر إلى غرامة ال تقؿ عف 
سياسية وحد أقصى لممبمغ وىناؾ أيضا حظر عمى تقديـ تبرعات سرية لألحزاب ال

 الذي تقدمو الجية المانحة لممرشح.
 : القطاع الخاص00المادة 
يشارؾ القطاع الخاص النيجيري في مكافحة الفساد مف خالؿ اتفاقية استقامة  .183

وتشمؿ الشركات النيجيرية واألجنبية العاممة في  1998الشركات التي صدرت في 
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ؾ استقامة الشركات. تعيف عمى األعضاء اجتياز نيجيريا التي وقعت عمى مدونة سمو 
 عممية اعتماد وااللتزاـ بقيـ استقامة الشركات والشفافية.

قانوف شفافية الصناعات االستخراجية الذي يشمؿ  2007اعتمدت نيجيريا في  .184
تحالؼ شركات عالمية متعددة األطراؼ والمجتمع المدني والجيات المانحة 

ف النامية الغنية بالموارد. الشروط الرئيسية تشمؿ اإلعالف عف والمستثمريف  والبمدا
المبالغ التي تؤدييا لمحكومة الشركات العاممة في التعديف والبتروؿ والغاز. ىذا 
الكياف المستقؿ ذاتي المحاسبة يضمف سالمة وشفافية المدفوعات المقدمة مف 

الشرعييف. وقد حاز  شركات استخراج المعادف لمحكومة الفيدرالية والمستفيديف
 .2011التحالؼ مرتبة االلتزاـ في مارس 

 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم01المادة 
شيدت نيجيريا اتجاىا إيجابيا في تطور مجموعات الدعوة المدنية ضد الفساد.   .185

في مقدمة  –منظمة  100وىو شبكة تتكوف مف  -وكاف تحالؼ الخمو مف الفساد 
فساد. ىذا التحالؼ شريؾ :مساءلة نيجيريا" وىو تحالؼ لممنظمات حمالت مكافحة ال

العامة والخاصة العاممة في مجاؿ الشفافية والمحاسبية. يمارس تحالؼ الخمو مف 
الفساد أعماؿ الدعوة مع المشرعيف والييئات الحكومية المناىضة لمفساد بشأف إدماج 

واتفاقية االتحاد األفريقي  الفسادوتنفيذ كؿ مف اتفاقية األمـ المتحدة بشأف مكافحة 
 لمكافحة الفساد.

وبالمثؿ، تقـو منظمة االستقامة وىي منظمة غير ىادفة لمربح تناىض الفساد  .186
بتثقيؼ المجتمع المدني وتمكينو مف التعامؿ مع الفساد وتنسيؽ  1995تأسست في 

قامة" عدة الجيود بيف المؤسسات العامة والخاصة ضد الفساد. وقد نشرت "االست
تقارير حوؿ الحكـ الرشيد ونفذت برامج ومشروعات موجية لتعزيز اشفافية. وكذلؾ 

وىو منظمة غير  -يسعى مشروع الحقوؽ االجتماعية واالقتصادية والمحاسبية 
إلى تعزيز الشفافية والمحاسبية في  –حكومية تستخدـ القانوف والدعوة االجتماعية 

لى اإلخالص في تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي القطاعيف العاـ والخاص ويدعو إ
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لمكافحة الفساد واتفاقية األمـ المتحدة بشأف مكافحة الفساد وتطوير الحكـ الرشيد 
 وتحسيف حقوؽ اإلنساف.

الصحافة النيجيرية مستقمة وتنتقد الحكومة غالبا وتفضح حاالت الفساد. ومنذ تأسيس  .187
والجرائـ األخرى ذات العالقة، ولجنة الجرائـ  المجنة المستقمة لممارسات الفساد

االقتصادية والمالية ساعدت الصحافة في الحرب ضد الفساد بالتبميغ عف المخالفات 
وفضحيا ونشر دور ىاتيف المجنتيف. وقد أدت تغطية األنشطة المناىضة لمفساد إلى 

استقالة  الكشؼ عف الفساد في المستويات العميا وأدى ذلؾ في بعض األحياف إلى
بعض كبار الموظفيف مثؿ  رئيس مجمس النواب ورئيس مجمس الشيوخ. وقد لعبت 
التقارير الكثيرة عف الفساد دورا كبيرا في تقوية فاعمية األجيزة العامة المناىضة 

 لمفساد.
 

 رواندا
ديسمبر  19وقعت رواندا عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد بتاريم   .188

تـ إيداع  2004يوليو  1. وفي 2004يونيو  25صادقت عمييا بتاريم و  2003
 وثيقة المصادقة. 

 اإلجرااات التشريعية وغيرها:: 5المادة 
تبنت حكومة رواندا سياسة عدـ التسامح مع الفساد وأنشأت عددا مف األجيزة  .189

توجد  لمتعامؿ مع الفساد: مكتب المحقؽ في الشكاوى، ومكتب المحاسب العاـ. كما
في رواندا إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد عمى مستوى الرئيس تترجميا الحكومة 

 إلى أعماؿ.
وىو مكمؼ بعمؿ تحقيقات أولية ضد  2003تأسس مكتب المحقؽ في الشكاوى في  .190

اإلرىاب ولو سمطة إنفاذ القانوف، ومف سمطاتو رصد مدونة سموؾ القيادة أي القانوف 
 .2008صدوره في  الجديد الذي تـ

 في الخدمة العامة صمةالفساد والجرائم األخرى ذات ال مكافحة : 7المادة 
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مف الدستور التي تتعمؽ  182تعتبر الحرب ضد الفساد أولوية رسمية تحددىا المادة  .191
بتبميغ المحقؽ في الشكاوى بإقرارات موظفي الدولة باألصوؿ الممموكة، وتوجد مدونة 

ظفيف العمومييف تيدؼ إلى تعزيز االستقامة واألمانة. أما وظيفة سموؾ وطنية لممو 
مف  184المراجع العاـ فإنيا تركز عمى مراجعة حسابات القطاع العاـ. المادة 

الدستور تكمؼ المحاسب العاـ بتقديـ تقارير عف تنفيذ موازنة الدولة في العاـ التالي. 
مى االلتزاـ باحتراـ الممكية العامة مف الدستور ع 32وباإلضافة إلى ذلؾ تنص المادة 

وتجـر أعماؿ الفساد تتعمؽ بالممكية العامة. ويمعب المحاسب العاـ دورا حيويا في 
تحديد العيوب ونقاط الضعؼ اإلداري بحكـ وصوؿ مكتبو إلى جميع وثائؽ الحكومة 

قة والمديريات الحكومية. وتوجد في رواندا قوانيف مشددة ضد اإلرىاب أدت إلى مالح
موظفيف عمومييف تورطوا في الفساد. اإلتاحة العامة لتقارير المحاسب العاـ "تولد 

 ضغوطا سياسية مف أجؿ العمؿ استجابة لممشاكؿ التي يتـ تحديدىا". 
 المعمومات وصول إلى: ال9المادة 
كإشارة قوية إلى  2011أصدرت رواندا قانوف الحصوؿ عمى المعمومات في  .192

يف الحرب ضد الفساد. يحتوي القانوف الجديد عمى أحكاـ واضحة اإلصرار عمى تحس
تتعمؽ باإلفصاح وتسمح لمشعب بتقديـ طمبات لمحصوؿ عمى معمومات تشمؿ 
المنظمات والشركات والمؤسسات العامة. يمبي ىذا القانوف متطمبات أفضؿ 

عمى  الممارسات فيما يتعمؽ بنطاؽ التطبيؽ إذ ينطبؽ عمى المؤسسات العامة وأيضا
 بعض األجيزة الخاصة التي تقـو بالعمؿ لمصالح العاـ.

 : تمويل األحزاب السياسية01المادة 
يحظر قانوف رواندا حصوؿ األحزاب السياسية عمى تبرعات مف شركات أجنبية، كما  .193

يحظر التبرعات مجيولة المصدر لألحزاب السياسية. ويحظر عمى األحزاب 
تقديـ موارد الدولة باستثناء التمويؿ العاـ الخاضع  السياسية والمرشحيف قبوؿ أو

لمتنظيـ, وىناؾ حظر عمى جميع أشكاؿ التبرعات األخرى. وينص القانوف عمى 
 التمويؿ العاـ المباشر لألحزاب السياسية.
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 : القطاع الخاص00المادة 
 ينخرط القطاع الخاص في حمالت مكافحة الفساد بجوار منظمات المجتمع المدني .194

األخرى مف خالؿ اتحاد رواندا لمقطاع الخاص. تشمؿ تشريعات مكافحة الفساد في 
أنو يجب عمى كؿ  23/2003رواندا اعتماد قانوف لمقطاع الخاص. بنص القانوف 

مؤسسة أف تتبنى مدونة سموؾ لموظفييا وتبميغ الموظفيف بمدونة السموؾ وما يترتب 
 (.7مادة عمييا مف نتائج تتعمؽ بالسموؾ الفاسد )ال

 : المجتمع المدني واإلعالم01المادة 
أطمقت الحكومة حمالت لرفع التوعية ومكافحة الفساد تشمؿ وسائؿ اإلعالـ  .195

والمجتمع المدني. وتؤيد الحكومة عمؿ ىؤالء الالعبيف دوف المساس باستقالليـ، 
 وتحث المواطنيف عمى المشاركة في جميع حمالت ومبادرات مكافحة الفساد.

 
 سيراليون

وقعت جميورية سيراليوف مالي عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد بتاريم  .196
ديسمبر  11. وفي 2008ديسمبر  3وصادقت عمييا بتاريم  2003ديسمبر  9

 تـ إيداع وثيقة المصادقة.  2008
 اإلجرااات التشريعية وغيرها:: 5المادة 
( الذي أنشأ لجنة 2008قانوف مكافحة الفساد ) يقـو نظاـ مكافحة الفساد عمى .143

. وتشمؿ 2013-2008مكافحة الفساد التي أطمقت استراتيجية مكافحة الفساد 
( الذي روجع وحؿ محمو 2005اإلجراءات األخرى قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ )

(. ويوجد في سيراليوف 2009قانوف مكافحة غسؿ األمواؿ ومجابية تمويؿ الفساد )
متحقيؽ في الشكاوى يتعامؿ مع الفساد إضافة إلى عدد مف األطر القانونية مكتب ل

( ولجنة مكافحة الفساد، ومكتب تحقيقات 2000التي تشمؿ: قانوف مكافحة الفساد )
(. 2008( وقانوف مكافحة الفساد )2005الشكاوى، وقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ )

 وقد اتسع نطاؽ الجرائـ بموجب القانوف الجديد.
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عالوة عمى ذلؾ، تمت تقوية اإلطار التنظيمي بإنشاء أجيزة مثؿ الييئة الوطنية  .198
لممشترىات العامة، ومصمحة المحاسبة في سيراليوف، ولجنة الحسابات العامة، ولجنة 

 مراجعة موازنة المقاطعات.
 في الخدمة العامة صمةالفساد والجرائم األخرى ذات ال مكافحة: 7المادة 
مف مالحقة قضايا  مكافحة الفسادلجنة ف مكّ ( يُ 2008مكافحة الفساد المعدؿ ) قانوف .199

الفساد، وباإلضافة إلى ذلؾ وسع القانوف نطاؽ تعريؼ الفساد ليشمؿ إساءة استغالؿ 
النفوذ وامتالؾ ثروة بدوف مبرر والتالعب في المناقصات، وأجبر الموظفيف 

في سيراليوف مف  مكافحة الفسادجنة العمومييف عمى اإلفصاح عف ثرواتيـ. تعتبر ل
المجاف القميمة التي تتمتع بسمطة المالحقة وقد شاركت المجنة منذ إنشائيا في 

 تحقيقات قوية مع شخصيات كبيرة.
لطمب تقديـ الوثائؽ )بما فييا السجالت  مكافحة الفسادوكذلؾ تـ تمكيف لجنة  .200

بعد أداء اليميف. ويجوز لمجنة أيضا بصورتيا اإلليكترونية( وطمب الشيود ومناقشتيـ 
مطالبة الشخص الخاضع لمتحقيؽ أو األشخاص المتعمقيف بو بتقديـ بياف 
المصروفات المتعمقة بو أو بزوجو أو والديو أو أطفالو. اإلخفاؽ في تقديـ مثؿ ىذه 
المعمومات أو تقديـ بيانات غير صحيحة يؤدي إلى التعرض لمعقوبة التي تشمؿ 

 و السجف.الغرامة و/أ
بعض كبار  مكافحة الفسادكجزء مف البرنامج العاـ لمحكـ الرشيد أدانت لجنة  .201

موظفي الحكومة ووضعت ضمانات أماـ الوزراء المعرضيف لمفساد، وأدخمت 
إجراءات المشتريات. تمت تقوية اإلطار التشريعي بإنشاء أجيزة مثؿ الييئة الوطنية 

ة ي سيراليوف ولجنة الحسابات العامة ولجنة لممشتريات العامة ومصمحة المحاسب
 مراجعة ميزانيات المناطؽ.

 المعمومات وصول إلى: ال9المادة 
. 2008عمى سيراليوف أف تصدر قانوف حرية المعمومات المقدـ إلى البرلماف منذ  .202

بإصدار القانوف في نياية العاـ. المعمومات  2013وعدت الحكومة في يوليو 
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ميات الحكومية متاحة حاليا لمجميور مف المواقع اإلليكترونية التي المتعمقة بالعم
تديرىا الحكومة. وزارة المالية عمى سبيؿ المثاؿ تضع الموازنة عمى مواقعيا 

 اإلليكترونية بانتظاـ.
( أحكاما لحماية المبمغيف عف 2008في سيراليوف ) مكافحة الفسادتضمف قانوف  .203

مبمغ الذي تؤدي المعمومات التي يقدميا إلى إدانة الجرائـ، وينص عمى حصوؿ ال
 81في المائة مف حصيمة المبالغ المصادرة نتيجة لإلدانة )الجزء  10المتيـ عمى 

(3.)) 
 : تمويل األحزاب السياسية01المادة 
يحظر القانوف حصوؿ األحزاب السياسية عمى تبرعات مف شركات أجنبية، كما  .204

حزاب السياسية والتبرعات مف الشركات التي ليا عقود يحظر تبرعات الشركات لأل
عف ىوية مف  غمع الحكومة ومف نقابات العماؿ. األحزاب السياسية مطالبة بالتبمي

يقدـ تبرعات إلييا. وىناؾ حظر عمى قبوؿ أو تقديـ أمواؿ الدولة لألحزاب السياسية 
لممواطنيف المسجميف في أو المرشحيف باستثناء التمويؿ العاـ الخاضع لمتنظيـ, يسمح 

 كشوؼ االنتخابات فقط بتقديـ مبالغ لألحزاب السياسية.
 : القطاع الخاص00المادة 
رغـ صفر حجـ القطاع الخاص في سيراليوف إال أف مؤسسات القطاع الخاص تعتبر  .205

أكثر مسئولية وتوجيا نحو األداء مف المؤسسات المقابمة في القطاع العاـ. وضعت 
ماؿ الوطنية في سيراليوف مع لجنة مكافحة الفساد مذكرة تفاىـ لتعزيز جمعية األع

الشراكة بيف العاـ والخاص في االستشارات والتعاوف والدعوة ووضع معايير 
لمسياسات التي تشجع االستثمار في بيئة صديقة لمبيئة وخالية مف الفساد. وقد لقيت 

 حيح في مكافحة الفساد.مذكرة التفاىـ ترحيب بوصفيا خطوة في االتجاه الص
 : المجتمع المدني ووسائل اإلعالم01المادة 
توجد في سيراليوف ثقافة مدنية حيوية مع العديد مف المنظمات غير الحكومية التي  .206

تتابع القضايا الشعبية وترصد األداء الحكومي. معظـ المنظمات غير الحكومية 
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راليوف، وتشترؾ في تسميط أعضاء في جمعية المنظمات غير الحكومية في سي
األضواء عمى أوجو النقص المتعمقة بتنفيذ السياسات الرسمية أو الفساد أو سوء تقديـ 
الخدمة العامة، كما تؤثر عمى صياغة القوانيف عف طريؽ جيودىا في الدعوة. كما 
وقعت لجنة مكافحة الفساد في سيراليوف مذكرة تفاىـ مع اإلعالـ لتطوير التعاوف في 

عالف عف األنشطة الوطنية المتعمقة بمكافحة الفساد. تنظـ المجنة بانتظاـ منذ اإل
ورش عمؿ مع اإلعالـ لتطوير إطار التعاوف المشترؾ في مكافحة الفساد،  2008

وتساعد عمى تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتمكف وسائؿ اإلعالـ مف 
 يجية.إعداد تقارير فعالة عف تنفيذ االسترات

دولة  16يعتبر المجتمع المدني في سيراليوف جزء مف تحالؼ فاعميف مدنييف مف  .207
يسمى مركز أفريقيا لحرية المعمومات الذي تبنتو اتفاقية الجوس بشأف حقوؽ 

 الحصوؿ عمى المعمومات.
 

 جنوب أفريقيا
 16د بتاريم وقعت جميورية جنوب أفريقيا اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفسا .208

 2005ديسمبر  7. وفي 2005نوفمبر  11وصادقت عمييا بتاريم  2004مارس 
 تـ إيداع وثيقة المصادقة.

 اإلجرااات التشريعية وغيرها:: 5المادة 
يوجد في الدولة إطار قانوني متطور يتجو إلى مكافحة الفساد. قانوف منع ومكافحة  .209

القطاعيف العاـ والخاص ويحدد جرائـ يجـر الفساد في  2004الفساد الصادر في 
 معينة ليسيؿ عمى المحاكـ تطبيؽ القانوف.

يجـر القانوف عمى وجو التحديد محاولة الفساد واالبتزاز والرشوة اإليجابية والسمبية.  .210
قانوف إدارة المالية العامة يجعؿ موظفي الحكومة مسئوليف عف المصروفات غير 

ة تعزز القوانيف المتعمقة بالحرب عمى افساد: مدونة المصرح بيا. الحكومة الوطني
السموؾ البرلمانية، وقانوف ومدونة أخالؽ األعضاء التنفيذييف، وقانوف إدارة المالية 
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العامة، وقانوف حماية اإلفصاح، وقانوف تعزيز الحصوؿ عمى المعمومات، وقانوف 
( وقانوف 2001لمالية )( وقانوف مركز االستخبارات ا2000تعزيز العدالة اإلدارية )

 (.2004منع ومكافحة أعماؿ الفساد )
دخمت الحكومة أيضا في تنظيـ لمتعاوف االستراتيجي عف طريؽ المنتدى الوطني  .211

ويتكوف مف ممثمي الحكومة والقطاع الخاص  2001لمكافحة الفساد الذي تأسس في 
ة الفساد. في أعقاب والمجتمع المدني لتزويد الحكومة بالمشورة حوؿ نيجيا لمكافح

تـ وضع برنامج وطني لمكافحة الفساد  2005القمة الثانية لممنتدى في مارس 
ييدؼ إلى تنسيؽ المجاالت الرئيسية المعقدة، والمشروعات ذات المخرجات المحددة، 
واألطر الزمنية، والموازنات. وقد زادت سرعة أنشطة المنتدى بشكؿ ممحوظ منذ 

. 2011ديسمبر  9-8نتدى القمة الرابعة لمكافحة الفساد وضع البرنامج، وعقد الم
منظمة  11وباإلضافة إلى المنتدى الوطني لمكافحة الفساد توجد في جنوب أفريقيا 

 أخرى تضع مكافحة الفساد ضمف مياميا.
 في الخدمة العامة صمةالفساد والجرائم األخرى ذات المكافحة : 7المادة 
القطاع الخاص بدأف جنوب أفريقيا مجموعة مف  استجابة لمشكمة الفساد في .212

اإلجراءات التي اكتممت بتبني استراتيجية عامة شاممة لمكافحة الفساد في الخدمة 
العامة وقياـ شراكات بيف الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. أدت ىذه 

ؽ ( وانطال2005و  1000الشراكات إلى عقد قمتيف وطنيتيف لمكافحة الفساد )في 
 .2011المنتدى الوطني لمكافحة الفساد في 

يعتبر قياـ المكتب الدستوري المستقؿ لمدير اإلدعاء العاـ، ووحدات التحقيؽ  .213
الخاصة، ووحدة األصوؿ والمصادرة مف اإلضافات اليامة لمؤسسات مكافحة 

انية الفساد. تضمف األدوار الرقابية التي يقوـ بيا المحاسب العاـ، والمجنة البرلم
الدائمة لمحسابات العامة، والمكتب المستقؿ لمحماية العامة وضع القطاع العاـ 

 والسياسييف تحت المساءلة.
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تشمؿ األنشطة األخرى لمحد مف الفساد في القطاع العاـ: المجنة الوزارية المشتركة  .214
المة بشأف الفساد )التي تتكوف مف وزراء الخدمة العامة واإلدارة، والعدالة، والس

واألمف، والتنمية المؤسسية( المكمفة بدراسة المقترحات لتنفيذ حممة لمكافحة الفساد 
( وحماية 1997عمى المستويات الوطنية والمحمية، ومدونة السموؾ البرلمانية )

أعضاء البرلماف مف تضارب المصالح عف طريؽ اإلفصاح المالي، وقانوف 
( وقانوف إدارة 2000ونة السموؾ )( ومد2008أخالقيات األعضاء التنفيذييف )

( وقانوف مركز 2000( وقانوف حماية اإلفصاح )1999األمواؿ العامة )
 (.2004( ونع ومكافحة أنشطة الفساد )2001االستخبارات المالية )

 المعمومات وصول إلى: ال9المادة 
يضمف دستور جنوب أفريقا حؽ الحصوؿ عمى أي معمومات لدى الدولة )الجزء  .215

( 2/2000(. أصدرت جنوب أفريقيا قانوف تعزيز الحصوؿ عمى المعمومات )32
الذي يسعى إلى تقدـ قيـ الشفافية والمحاسبية. بدأ سرياف ىذا القانوف في مارس 

 ليكوف تشريعا ىاما لمحد مف الفساد. 2001
 إال اف صدور قانوف حماية معمومات الدولة مف الجمعية الوطنية لجنوب أفريقا في .216

أدي إلى تآكؿ ممحوظ في الحصوؿ عمى المعمومات، أضؼ إلى ذلؾ  2013ابريؿ 
قانوف السرية الذي ييدؼ إلى تحديد حرية وسائؿ اإلعالـ وقدرتيا عمى التبميغ عف 

 الفساد ويوقع العقوبة عمى اإلفصاح عف الوثائؽ المحظورة أو حيازتيا.
وأصبحت لعدد كبير مف المكاتب تطورت الحوكمة اإلليكترونية في جنوب أفريقيا  .217

الحكومية مواقع إليكترونية تحتوي عمى معمومات بشأف ما تقوـ بو مف أعماؿ. يقدـ 
الموقع اإلليكتروني لخدمات جنوب أفريقيا نافذة واحدة لممعممات عف الخدمات التي 

 تقدميا حكومة جنوب أفريقيا.
 : تمويل األحزاب السياسية01

( ينص عمى تمويؿ األحزاب 1998ـ لألحزاب السياسية الممثمة )قانوف التمويؿ العا .218
السياسية الممثمة في البرلماف عمى أساس نسبي وبموجبو تحصؿ األحزاب السياسية 
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الممثمة في البرلماف عمى بعض الدعـ المالي أثناء االنتخابات. وبينما يعتبر التمويؿ 
اسية مف األمواؿ الخاصة جدال واسعا العاـ أقؿ إثارة لمنزاع، يثير تمويؿ األحزاب السي

ألف القانوف يسمح لألحزاب بجمع األمواؿ الخاصة لتمبية احتياجات حمالتيا 
 االنتخابية. وال يوجد حتى ارف قانوف ينظـ التمويؿ الخاص لألحزاب السياسية.

 : القطاع الخاص00المادة 
مكافحة الفساد في البالد، تقود منظمة "أعماؿ ضد الجريمة" في جنوب أفريقيا جيود  .219

وىي منظمة غير ىادفة لمربح تأسست لتدعيـ الحكومة في حربيا ضد الجريمة التي 
تشمؿ الغش والفساد. تدير ىذه المنظمة برنامج الجرائـ االقتصادية الذي يدعـ ىيئة 
اإلدعاء الوطنية وىي مف أكبر جيات التحقيؽ. تصدر منظمة أعماؿ ضد الجريمة 

 ة منتظمة وتصدر تقارير سنوية عف أنشطتيا.نشرات إخباري
 49باإلضافة إلى ذلؾ وضعت "وحدة شركات جنوب أفريقيا"، وىي منظمة تضـ  .220

عضوا، دليال إعالميا يساعد الشركات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي 
اء تتعرض غالبا لمفساد عمى فيـ قوانيف مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا وكيفية بن

 األعماؿ عمى أسس أخالقية.
استجابة لقرارات اتخذتيا القمة الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد اقترحت وحدة شركات  .221

جنوب أفريقيا ميثاؽ ممارسة الشركات في جنوب أفريقيا يشمؿ "مدونة أخالؽ 
الشركات" القابؿ لمتطبيؽ في مجتمع أعماؿ جنوب أفريقيا، وىو يحدد السموؾ 

ي لمشركات ومعيارا يمكف الرجوع إليو عندما تحتاج الشركات المنظمة إلى أف األخالق
تبيف لمجميور مواقفيا األخالقية تجاه ممارسات منافية لألخالؽ تقوـ بيا شركات 
جنوب أفريقية. عالوة عمى ذلؾ، وضعت الوحدة كتبا إرشادية تتضمف معمومات 

 لممبادريف الوطنييف واألجانب.
 تمع المدني ووسائل اإلعالم: المج01المادة 
نتيجة لما كاف يحدث في الماضي مف تعبئة وتسييس مجموعات كبيرة ضد التمييز   .222

العنصري أصبح المجتمع المدني في جنوب أفريقيا قويا ومنظما جدا ويمعب دورا 
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ىاما في ضماف المحاسبية الحكومية. تعتبر منظمة مراقبة الفساد أكبر منظمة 
لجمع وتحميؿ وتقاسـ  2012لمناىضة الفساد وقد تأسست في جنوب أفريقية 

 المعمومات المتعمقة بالفساد في جنوب أفريقيا.
توفر المنظمة لمجميور  لية التبميغ لممشاركة في القضايا المتعمقة بالفساد وفضح  .223

ممارساتو. مف خالؿ ىذه ارلية تسعى المنظمة الغير الحكومية إلى تيسير تدفؽ 
ات وتمكيف شعب جنوب أفريقيا مف مساءلة قادتو في القطاعيف العاـ المعموم

 500والخاص. تمقت منظمة مراقبة الفساد في الشير األوؿ مف عمرىا أكثر مف 
شكوى مف الجميور كاف معظميا شكاوى مف البمديات وشرطة المرور وقطاع 

 المخالفات. الصحة. األولوية األخرى ليذه المنظمة ىي حماية شخصية المبمغيف عف
تشمؿ المبادرات األخرى لمنظمات المجتمع المدني معيد جنوب أفريقيا لمديمقراطية،  .224

ومركز جنوب أفريقيا لممحفوظات التاريخية، والمركز المفتوح الستشارات الديمقراطية 
واألنشطة التي تجري في المحكمة العميا لجعؿ الييئات العامة تطمؽ ما لدييا مف 

 ايا الفساد.سجالت عف قض
تنشط وسائؿ اإلعالـ في جنوب أفريقيا في نشر تقارير الفساد سواء في الحكومة أو  .225

في القطاع الخاص. ومف خالؿ منظمات مثؿ منتدى الناشر الجنوب أفريقي 
تجاوزت وسائؿ اإلعالـ مرحمة اإلبالغ عف التحقيقات وأصبحت تقـو بأدوار تعميمية 

توعية بآليات التبميغ عف الفساد وحقوؽ المواطنيف. تعتبر لتوسيع فيـ الفساد ورفع ال
وسائؿ اإلعالـ شريكا نشطا مع المنتدى الوطني لمكافحة الفساد الذي يقدـ استجابات 

 عبر القطاعات المختمفة ضد الفساد ويعزز االستقامة في جنوب أفريقيا.
اد الذي يمكف مواطني تدير لجنة الخدمة العامة الخط الوطني الساخف لمناىضة الفس .226

جنوب أفريقيا مف تقديـ بالغات سرية عف أنشطة الفساد التي يمارسيا موظفوف 
عموميوف وذلؾ عف طريؽ رقـ ىاتؼ يعمؿ بالمجاف. ومنذ تأسيس الخط الساخف في 

مميوف راند نتيجة المكالمات  330استردت حكومة جنوب أفريقيا  2004سبتمبر 
 491وأدت المعمومات التي تـ تجميعيا عف إيقاؼ  المستقبمة عف طريؽ ىذا الخط.
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 خريف  256موظفا وتغريـ  1600موظفا في الخدمات الحكومية عف العمؿ وفصؿ 
عطاء  31بما يساوي راتب ثالثة شيور، وخفض درجة  إنذارا كتابيا  541موظفا وا 

 إلى المحكمة. 210أخيرا وتقديـ 
 

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 5تنزانيا المتحدة عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد بتاريم  وقعت جميورية .227

تـ  2005ابريؿ  12. وفي 2005فبراير  22وصادقت عمييا بتاريم  2003نوفمبر 
 إيداع وثيقة المصادقة. 

 اإلجرااات التشريعية وغيرها:: 5المادة 
نظـ مبادرات مكافحة ىو أىـ تشريع ي 11/2007قانوف منع ومكافحة الفساد رقـ  .228

الفساد في تنزانيا، وىو القانوف الصادر لتنفيذ اتفاقيتي األمـ المتحدة واالتحاد 
األفريقي لمكافحة الفساد. استنادا إلى ىذا القانوف تأسس مكتب منع ومكافحة الفساد 
المكمؼ  بمراقبة أنشطة مكافحة الفساد. وىناؾ العديد مف التشريعات التي تيدؼ إلى 

( وقانوف المالية العامة 2007ة الفساد منيا: قانوف المشتريات العامة )مكافح
( وقانوف مكافحة غسؿ األمواؿ 2010( ومدونة سموؾ القيادة العامة )2001)
(. ونظرا لالنتقادات الموجية الستقالؿ مكتب منع ومكافحة الفساد أصدرت 2006)

كافحة الفساد يسمح لمسمطات قانونا إلنشاء ىيئة مستقمة لم 2012الحكومة في يناير 
 بتمقي أي شكاوى تتعمؽ بالفساد في أية جية عامة أو خاصة والتحقيؽ فييا.

عمى نفس القدر مف األىمية في اإلطار المؤسسي توجد وحدة تنسيؽ الحوكمة  .229
دارة تفتيش األخالقيات، ومكتب المراقب والمراجع العاـ، ومكتب الوزير  الجيدة، وا 

ئاسة عف تنسيؽ إجراءات مكافحة الفساد. كاف ىناؾ إطاراف رئيسياف المسئوؿ في الر 
إلرشاد جيود مكافحة الفساد: المرحمة األولى مف االستراتيجية وخطة العمؿ الوطنية 

( التي كانت مكمفة بتنفيذ إصالحات مؤسسية 2005 – 2000لمكافحة الفساد )
والتقريب بيف أصحاب  معينة لمقضاء عمى الفساد وتنفيذ حمالت لمتوعية العامة
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المصالح العامميف عمى اجتثاث جذور الفساد في تنزانيا. ونتج عف ىذه االستراتيجية 
دارة تفتيش  تأسيس عدد مف أجيزة مكافحة الفساد منيا مكتب منع ومكافحة الفساد، وا 

تـ إطالؽ المرحمة الثانية  2006األخالقيات، ومراقب ومراجع عاـ قوي. في ديسمبر 
راتيجية وخطة العمؿ الوطنية لمكافحة الفساد لتجميع سمطات الحكومة مف االست

المحمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص تحت االستراتيجية الوطنية لمكافحة 
لتنسيؽ جيود الدعـ المشترؾ مف  2005الفساد. ثـ أطمؽ برنامج تثميث الشراكة في 

ستراتيجية وخطة العمؿ الوطنية المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ اال
 لمكافحة الفساد.

 الخدمة العامة ذات الصمة في(: مكافحة الفساد والجرائم األخرى 7مادة )

( 2002)والطبعة المنقحة لسػنة  1995. صدر قانوف مدونة أخالؽ القادة العمومييف لسنة 230
( مػف أجػؿ 2002نة والقانوف الخاص بالجريمة اإلقتصادية والمنظمة )الطبعة المنقحػة لسػ

سػػاءة اسسػػتخداميا مػػف قبػػؿ المسػػؤوليف الحكػػومييف. ويمثػػؿ  الحػػد مػػف اسػػتغالؿ السػػمطة وا 
األحكػػػاـ الرئيسػػػية التػػػى تسػػػتند إلييػػػا  1995قػػػانوف مدونػػػة أخػػػالؽ القػػػادة العمػػػومييف لسػػػنة 

مبػػادرات مكافحػػة الفسػػاد فػػى الخدمػػة العامػػة، وتقضػػى ىػػذه القػػوانيف بػػأف يقػػـو الموظفػػوف 
كافة، بمف فييـ الوزراء واألمناء الػدائميف، والمػدراء العمػومييف، والنائػب العػاـ،  العموميوف

ورئػػيس المحكمػػة العميػػا، والقضػػاة، أف يقومػػوا بتقػػديـ إقػػرارًا بممتمكػػاتيـ واألصػػوؿ الخاصػػة 
بيـ، بما فى ذلؾ عمى سبيؿ الحص ال القصر، الودائع النقدية سواء كانت فى البنػوؾ أو 

الماليػػػػة، والعقػػػػارات، وأربػػػػاح األسػػػػيـ، أف يقػػػػدموىا إلػػػػى األمانػػػػة  فػػػػى أى مػػػػف المؤسسػػػػات
المعنيػػػػة باألخالقيػػػػات. وجػػػػرى تكميػػػػؼ المجنػػػػة المعنيػػػػة باألخالقيػػػػات بإنفػػػػاذ قػػػػانوف مدونػػػػة 
أخػػػالؽ القػػػادة العمػػػومييف، وىػػػى تتضػػػمف رصػػػد اإلفصػػػاحات عػػػف الممتمكػػػات واألصػػػوؿ 

ومييف فػى سػموكيات الأخالقيػػة وضػماف عػدـ انخػراط المػػوظفيف المنتخبػيف والمػوظفيف العمػػ
أو تتنػػافى مػػع القػػانوف. ويقضػػى القػػانوف بػػأف يقػػـو أعضػػاء الحكومػػة بتقػػديـ بيانػػات سػػنوية 

، أصػدرت الحكومػة قػانوف الخػدمات 2011بممتمكاتيـ واألصوؿ الخاصة بيػـ. وفػى عػاـ 
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، والػػػذى طػػػرح، إلػػػى جنػػػب أمػػػور أخػػػرى، مطالبػػػة كػػػؿ مؤسسػػػة مػػػف 2011العامػػػة لسػػػنة 
 وضع مدونة أخالؽ قابمة لمتنفيذ لموظفييا.المؤسسات ب

 8. ييدؼ وضع سياسة "إدارة الخدمات العامة والتوظيؼ" و سف قانوف الخدمة العامة رقػـ 231
(، ييػػدؼ إلػػى اسػػتعادة مبػػدأ الجػػدارة فػػى إدارة الخدمػػة 2007)المعػػدؿ سػػنة  2002لسػػنة 

 ساد والتمييز.       العامة، مع التركيز عمى المنافسة المفتوحة والتنوع، وتجنب لف

 (: الوصول إلى المعمومات9مادة )

. ال يوجد لدى تنزانيا تشريع شامؿ يمـز الييئات العامة والخاصة بتوعية الجميػور بالمسػائؿ 232
اليامة التى تخصو أفراده، ولكف ىناؾ العديد مف القوانيف التى تسمح لممسؤوليف بالكشػؼ 

. وتعكػػؼ الحكومػػة 2002نوف الشػػركات لسػػنة عػػف نوعيػػات معينػػة مػػف المعمومػػات مثػػؿ قػػا
عمػػى اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة لصػػياغة قػػانوف حريػػة  2002التنزانيػػة منػػذ منتصػػؼ عػػاـ 

المعمومات. ويحظى موظفو الحكومػة والقطػاع العػاـ الػذيف يبمغػوف عػف أى حػاالت فسػاد، 
ترتبػػة عمػػى قيػػاميـ يحظػػوف بالحمايػػة القانونيػػة مػػف اإليػػذاء واإلنتقػػاـ أو العواقػػب السػػمبية الم

(، 2007مػػف قػػانوف مكافحػػة الفسػػاد ومنعػػو لسػػنة  54بػػاإلبالغ عػػف ىػػذه الحػػاالت )المػػادة 
وقد جرى تكميؼ مكتب مكافحة الفساد ومنعو بتوفير خدمػة خػط سػاخف دائػـ لإلبػالغ عػف 
حػػػاالت الفسػػػاد والحفػػػاظ عمػػػى ديمومػػػة ىػػػذه الخدمػػػة. ويػػػوفر ىػػػذا المكتػػػب ايضػػػًا نموذجػػػًا 

ى عبر شبكة اإلنترنيت يتػيح لممػواطنيف اإلبػالغ عػف الفسػاد دوف اإلفصػاح إلرساؿ الشكاو 
 عف ىوياتيـ.

 2006، رفػػض مجمػػس اإلعػػالـ فػػى تنزانيػػا قػػانوف حريػػة المعمومػػات لسػػنة 2006. فػػى عػػاـ 233
مشػػػروع قػػػانوف  –الحتوائػػػو عمػػػى أحكػػػاـ قمعيػػػة. واقتػػػرح اإلعػػػالـ مشػػػروعى قػػػانوف بػػػديميف 

ومػػا  – 2008ومشػػروع قػػانوف الخػػدمات اإلعالميػػة لسػػنة ، 2007حريػػة المعمومػػات لسػػنة 
 يزاؿ ىذاف القانوناف منظوريف أماـ الحكومة والبرلماف.

 



 

77 
 

 (: تمويل األحزاب السياسية01مادة )

الخػػػػاص بالتعػػػػاطى مػػػػع  2010لسػػػػنة  6. أجػػػػازت تنزانيػػػػا قػػػػانوف نفقػػػػات اإلنتخابػػػػات رقػػػػـ 234
ى قػػانوف األحػػزاب السياسػػية والمػػوائح المسػػأئؿ المتعمقػػة بتمويػػؿ األحػػزاب السياسػػية. وينطػػو 

المنظمة لػو عمػى التفاصػيؿ الخاصػة بالتمويػؿ العػاـ لألعمػاؿ اليوميػة لألحػزاب السياسػية، 
ولكنو ال يوفر أى تفاصيؿ بخصػوص تمويػؿ الحمػالت اإلنتخابيػة. ويتعػيف عمػى األحػزاب 

الماليػة التػى تمقتيػا السياسية التى تتمقى تموياًل حكوميًا اإلحتفػاظ بحسػابات سػميمة لممبػالغ 
وتقديـ البيانػات الماليػة )الخاصػة بالتمويػؿ المحمػى والخػارجى(ألميف سػجؿ المحكمػة حتػى 

 تتـ مراجعتيا مف ِقَبِؿ المراقب والمراجع العاـ.

 (: القطاع الخاص00مادة )

( عمػػػى دور القطػػػاع الخػػػاص فػػػى عمميػػػات 11. يػػػنص قػػػانوف مكافحػػػة الفسػػػاد ومنعػػػو رقػػػـ )235
، وقػػػانوف المشػػػتريات 2003اد، وتػػػـ ترسػػػيم قػػػانوف المنافسػػػة العادلػػػة لسػػػنة مكافحػػػة الفسػػػ
مف أجؿ تشجيع مشػاركة القطػاع الخػاص فػى مكافحػة المنافسػة غيػر  2004العامة لسنة 

 النزيية، واحتراـ إجراءات العطاءات وحقوؽ الممكية. 

 اإلعالم ووسائل (: المجتمع المدنى 01مادة )

المدنى واإلعالـ فى مجاؿ مكافحة الفساد مكممة لجيود الحكومة فػى  . ُتَعدُّ أنشطة المجتمع236
"خطػػػػػػػة العمػػػػػػؿ واإلسػػػػػػتراتيجية الوطنيػػػػػػة لمكافحػػػػػػػة  ىػػػػػػذا الصػػػػػػدد. وكػػػػػػاف لمشػػػػػػروع

ىدؼ محدد يتمثؿ فى التعميـ وتمكػيف المجتمػع المػدنى واألطػراؼ   NASCAP IIالفساد"
مكافحػػة الفسػػاد، وتوجػػد فػػى الفاعمػػة األخػػرى مػػف غيػػر الدولػػة، تمكيػػنيـ مػػف تنفيػػذ مبػػادرات 

تنزانيػػا أيضػػًا أجيػػزة تابعػػة لممجتمػػع المػػدنى تركػػز برامجيػػا فػػى المقػػاـ األوؿ عمػػى مكافحػػة 
"، 2000الفساد ، مثؿ "منتػدى السياسػة"، "بحػوث تخفيػؼ حػدة الفقػر"، و"أجنػدة المشػاركة 
" 2000ة و"منتدى القيادة". وقد أضافت المنظمػة غيػر الحكوميػة التنزانيػة "أجنػدة المشػارك

" نظػػػػاـ التعقػػػػب لمكافحػػػػة الفسػػػػاد" الػػػػذى يعمػػػػؿ عمػػػػى دعػػػػـ وتعزيػػػػز ثقافػػػػة اإلدارة الرشػػػػيدة 
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والديموقراطيػػة فػػى تنزانيػػا، والػػذى يحػػتفظ بسػػجؿ حافػػؿ مػػف المعمومػػات المتاحػػة لمجميػػور 
حػػوؿ حػػاالت الفسػػاد، المفترضػػة أو المؤكػػدة، مػػف أجػػؿ زيػػادة المسػػاءلة ودعػػـ اإلسػػتجابة 

 الفساد. فيما يتعمؽ بمكافحة

. يمعػػب اإلعػػالـ دورًا بػػارزًا فػػى مسػػاءلة الحكومػػة ولفػػت أنتبػػاه الجمػػاىير إلػػى حػػاالت الفسػػاد 237
الكبػػرى، ومثممػػا أشػػرنا  نفػػًا، كػػاف مجمػػس اإلعػػالـ فػػى تنزانيػػا حاسػػمًا فػػى صػػياغة تشػػريع 
يسػػتيدؼ تعزيػػز حريػػة المعمومػػات، فضػػاًل عػػف مشػػاركتو فػػى جيػػود مكافحػػة الفسػػاد عمػػى 

عػػدة مػػف خػػالؿ نػػوادى الصػػحافة التابعػػة لػػو. وقػػد جػػرى تأسػػيس نػػواد لمصػػحافة مسػػتوى القا
فػػػى كػػػؿ منطقػػػة حتػػػى تتػػػاح الفرصػػػة لمجمػػػاىير لممطالبػػػة بالمسػػػاءلة والشػػػفافية مػػػف خػػػالؿ 
الصحؼ والبرامج اإلذاعية. وأثناء سير قضيتى البنؾ المركزى والمشتريات العامة، المتػيف 

عممو واسػتقالة رئػيس الػوزراء، كػاف لوسػائؿ اإلعػالـ انتيتا برفد محافظ البنؾ المركزى مف 
الفضػػؿ نظيػػر تغطيتيػػا المسػػتمرة ليػػذه القضػػايا، حيػػث يقػػاؿ  أنيػػا ضػػغطت عمػػى الحكومػػة 

 كى تشكؿ لجنة برلمانية لمتحقيؽ فى الموضوع.

 أوغندا

. وقَّعػػػػػػت جميوريػػػػػػة اوغنػػػػػػدا عمػػػػػػى "إتفاقيػػػػػػة اإلتحػػػػػػاد األفريقػػػػػػى لمنػػػػػػع الفسػػػػػػاد ومكافتحػػػػػػو " 238
AUCPCC  2004أغسػػػطس  30، وصػػػدقت عمييػػػا فػػػى 2003ديسػػػمبر عػػػاـ  18فػػػى ،

 .2004أكتوبر  29فى  صؾ التصديؽوأودعت 

 (: اإلجرااات التشريعية وغيرها5مادة )

. إتخذت أوغندا خطوات كبيرة فى صياغة اإلطار القانونى لمكافحة الفساد، وقػد أسػس ىػذا 239
ى أفريقيػػػا فػػػى ىػػػذا الصػػػدد، أسػػػس اإلطػػػار الػػػذى ىػػػو واحػػػد مػػػف أفضػػػؿ األطػػػر القانونيػػػة فػػػ

العديد مف المؤسسات وسف العديد التشريعات التى تستيدؼ القضاء عمى الفساد، بما فػى 
، قػػانوف "وحػػدة التفتػػيش الحكوميػػة" لسػػنة 2009لسػػنة  6ذلػػؾ قػػانوف مكافحػػة الفسػػاد رقػػـ 

دارة "األخالق2002، وقػػانوف مدونػػة القيػػادة لسػػنة 2002 يػػات ، ومكتػػب المراجػػع العػػاـ، وا 
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، 2003والنزاىػػػػة"، وقػػػػانوف  المشػػػػتريات العامػػػػة والتصػػػػرؼ فػػػػى األصػػػػوؿ العامػػػػة لسػػػػنة 
، وقػػػػانوف الماليػػػػة 1988والمػػػػوائح الخاصػػػػة بالماليػػػػة العامػػػػة والمحاسػػػػبة الحكوميػػػػة، لسػػػػنة 

، سػػػػف 2009. ويسػػػػتيدؼ قػػػػانوف مكافحػػػػة الفسػػػػاد لسػػػػنة 2003العامػػػػة والمحاسػػػػبة لسػػػػنة 
العاـ والخاص  بما فى ذلؾ السجف لمدة تصؿ إلى عقوبات صارمة لمفساد فى القطاعيف 

            عشر سنوات. 

. "وحدة التفتيش الحكوميػة" ىػى الوكالػة األوليػة لمكافحػة الفسػاد إلػى جانػب وكػاالت أخػرى، 240
وقػػػد حققػػػت، إلػػػى جانػػػب األجيػػػزة األخػػػرى، تقػػػدمًا فػػػى مجػػػاؿ مكافحػػػة الفسػػػاد واسػػػتغالؿ 

ى دعػػـ وتعزيػػز االستمسػػاؾ الصػػاـر بسػػيادة القػػانوف المناصػػب، ويتمثػػؿ دور ىػػذه الوحػػدة فػػ
سػػاءة اسػػتخداـ  ومبػػادئ العدالػػة الطبيعيػػة فػػى اإلدارة؛ ودعػػـ جيػػود القضػػاء عمػػى الفسػػاد وا 
نفػػاذ قػػانوف "مدونػػة أخػػالؽ القػػادة"؛ والتحقيػػؽ فػػػى  السػػمطة واسػػتغالؿ المناصػػب العامػػة؛ وا 

فسػاد أو فػػى إسػػاءة سػموؾ أى موظػػؼ عمػومى شػػارؾ بشػكؿ مباشػػر أو غيػػر مباشػر فػػى ال
استخدـ السمطة. وقد وضعت الحكومة إسػتراتيجيتيف لمكافحػة الفسػاد، وىمػا: اإلسػتراتيجية 

عػػادة 2997-2004القوميػػة لمكافحػػة الفسػػاد ،  ، واإلسػػتراتيجية القوميػػة لمكافحػػة الفسػػاد وا 
. وتتصػػػػدر المديريػػػػة المعنيػػػػة بػػػػػ 2013-2008بنػػػػاء األخالقيػػػػات والنزاىػػػػة فػػػػى أوغنػػػػدا، 

القيات والنزاىة" الجيات المنفذة لياتيف اإلستراتيجيتيف مػف خػالؿ "المنتػدى المشػترؾ "األخ
الػػػذى تسػػػتخدمو أجيػػػزة مكافحػػػة الفسػػػاد فػػػى العمػػػؿ معػػػًا مػػػف أجػػػؿ تصػػػميـ بػػػيف الوكػػػاالت" 

اإلسػػػػتراتيجيات القومػػػػة لمكافحػػػػة الفسػػػػاد وتنفيػػػػذىا، ورفػػػػع مسػػػػتوى الػػػػوعى، والػػػػدفع بػػػػإجراء 
 إصالحات.

 فى الخدمة العامة: ذات الصمة والجرائم األخرى الفساد (: مكافحة7مادة )

. يتـ التعامؿ مع الفساد فى الخدمة العامة مف ِقَبِؿ العديد مف المؤسسات المناط بيا 241
التدقيؽ والمتابعة، بما فى ذلؾ مكتب مراجع عاـ الحسابات، ووحدة التفتيش الحكومية، 

مة. وىناؾ أيضًا مدونة أخالؽ يمتـز الموظفوف والمجنة البرلمانية المعنية بالحسابات العا
العموميوف بموجبيا باإلعالف بانتظاـ عف ممتمكاتيـ واألصوؿ الخاصة بيـ، ىذا فضاًل 
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يوفر أدوات لمتعامؿ مع جرائـ الفساد المختمفة، بما  1950عف أف قانوف العقوبات لسنة 
ساءة استخد اـ السمطة، والتدليس، فى ذلؾ اإلختالس الذى يتسبب فى خسائر مالية، وا 

فيما تستيدؼ "مدونة القيادة" زيادة الشفافية والحد مف الفساد، كما تحدد الحد األدنى مف 
المعايير السموكية لتصرفات القادة السياسييف، وتمزميـ باإلعالف عف دخوليـ واألصوؿ 

 –ة اإليجابية والسمبي –والخصـو الخاصة بيـ، كما تجـر محاوالت الفساد، والرشوة 
ساءة استخداـ المناصب.  واإلبتزاز، ورشوة مسؤوؿ أجنبى يعمؿ فى وظيفة عامة، وا 

، وبينمػا 1995"وحدة التفتيش الحكومية" ىػى وكالػة مسػتقمة تأسسػت بموجػب دسػتور عػاـ  .242
تعمؿ أيضػًا كجيػة تحقيػؽ فػى شػكاوى المػوظفيف، إال أف التكميػؼ الخػاص بيػا يتميػز بأنػو 

اص بػديواف المظػالـ التقميػدى، إذ أنيػا ليسػت مخولػة فقػط سػمطة أوسع نطاقػًا مػف ذلػؾ الخػ
التحقيػػػؽ والتوقيػػػؼ واإلحالػػػة لممحكمػػػة فػػػى قضػػػايا الفسػػػاد وحسػػػب، بػػػؿ أنيػػػا مخولػػػة أيضػػػًا 
حريػػة الوصػػوؿ إلػػى الوثػػائؽ والمسػػتندات كممػػا إقتضػػت الضػػرورة. حيػػث أف قػػانوف "وحػػدة 

ة صػػالحيات خاصػػة لإلضػػطالع (، يكفػػؿ ليػػذه الوحػػد5) 14التفتػػيش الحكوميػػة " )المػػادة 
بػػالتحقيؽ، اإلحالػػة التحقيػػؽ، التوقيػػؼ، اإلحالػػة لممحاكمػػة أو التسػػبب فػػى المحاكمػػة، فػػػى 
قضايا الفساد، أو القضابا المتعمقة بإساءة استخداـ السمطة أو اسػتغالؿ المناصػب عامػة. 
 ويتمتػػػع مفػػػتش عػػػاـ الحكومػػػة بموجػػػب قػػػانوف وحػػػدة التفتػػػيش الحكوميػػػة ، وقػػػانوف مدونػػػة

، يتمتع بصالحية التفتيش عمى الحسابات البنكيػة، وتجميػد الحسػابات 2009القيادة لسنة 
صدار األمر بإنتاج مستندات، وغيرذلؾ.  المصرفية، والبحث والتفتيش، وا 

، حيػػػث يتػػػولى إحالػػػة حػػػاالت 2008. بػػػدأ قسػػػـ مكافحػػػة الفسػػػاد بالمحكمػػػة عممػػػو فػػػى عػػػاـ 243
. وتوجػػد سياسػػة خاصػػة بالمشػػتريات العامػػة، كمػػا الفسػػاد فػػى الخدمػػة العامػػة إلػػى المحكمػػة

"الييئػػػػػػة المعنيػػػػػػة  -توجػػػػػػد إدارة حكوميػػػػػػة كاممػػػػػػة مختصػػػػػػة بسياسػػػػػػة المشػػػػػػتريات العامػػػػػػة 
وتضطمع ىذه الييئة باإلشراؼ عمى  -بالمشتريات العامة والتصرؼ فى األصوؿ العامة" 

 تنفيذ ىذه السياسة.
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 (: الوصول لممعمومات9مادة )

( مػػػف الدسػػػتور األوغنػػػدى لكػػػؿ مػػػواطف حريػػػة الوصػػػوؿ لممعمومػػػات مػػػف 41. تكفػػػؿ المػػػادة )244
الدولة أو أحد أجيزتيا أو وكاالتيا. ويوجد فى أوغنػدا قػانوف لإلبػالغ عػف حػاالت الفسػاد، 

، فضػػاًل عػػف مشػػروع قػػانوف لحمايػػة الشػػيود الػػذى يكفػػؿ 2006وىػػو قػػانوف"المَبم"غيف" لسػػنة 
عف أى فعؿ فساد. وقد أجازت الحكومة أيضػًأ  الحماية لألشخاص الذيف يقوموف باإلبالغ

الػذى عػزز حريػة الصػحافة ودعػـ قػانوف مكافحػة  2005قانوف الوصوؿ لممعمومات لسػنة 
، أجػػػػاز البرلمػػػػاف األوغنػػػػدى 2010الفسػػػػاد الػػػػذى كػػػػاف قائمػػػػًا بالفعػػػػؿ. وفػػػػى شػػػػير مػػػػارس 

لفػػة القػػانوف مشػػروع قػػانوف لحمايػػة األفػػراد الػػذيف يكشػػفوف معمومػػات تتعمػػؽ بالفسػػاد أو بمخا
سػػواء فػػى األجيػػزة الحكوميػػة والقطػػاع الخػػػاص. ويشػػجع قػػانوف "الُمَبم"غػػيف" عمػػى الشػػػفافية 
والمسػػاءلة، ويػػوفر لمػػواطنى أوغنػػدا إجػػراءات تمكػػنيـ مػػف اإلبػػالغ عػػف أى فسػػاد أو سػػموؾ 
غير قويـ سواء عمى المستوى الداخمى أو لالجيزة الحكومية الخارجيػة. وفػى شػير مػارس 

ـ تحويػؿ قػانوف"الُمَبم"غيف" إلػى قػانوف، إذ لػـ يكػف ىنػاؾ حتػى ذلػؾ الحػيف أى ت 2010عاـ 
إطػػار تشػػريعى قػػوى لحمايػػة الُمَبم"غػػبف حيػػث أف "مدونػػة أخػػالؽ القيػػادة"  وقػػانوف الوصػػوؿ 
لممعمومات ال يوفراف لمُمَبم"غ الحمايػة القانونيػة إال بشػكؿ غيػر مباشػرة. ويػنص ىػذا القػانوف 

لمػػػدد طويمػػػة ضػػػد مػػػف يكشػػػؼ عػػػف ىويػػػة المبمغػػػيف، وأيضػػػًا ضػػػد عمػػػى عقوبػػػات بالسػػػجف 
المبمغػػػيف الػػػذيف يػػػأتوف بمػػػزاعـ خاطئػػػة بنوايػػػا خبيثػػػة.، ويػػػنص القػػػانوف أيضػػػًا عمػػػى حػػػوافز 

% مػف إجمػالى القيمػة التػى يػتـ  اسػتعادتيا بعػد 5مالية لإلبالغ عػف الفسػاد: ُيمػنح الُمَبم"ػغ 
 اإلبالغ.

اية المبمغيف بالكشؼ عف أى مخالفات، كما ينص فػى . عالوة عمى ذلؾ، يقضى قانوف حم245
الوقػػػت نفسػػػػو عمػػػى إجػػػػراءات يمكػػػف لألفػػػػراد فػػػى القطػػػػاعيف العػػػاـ والخػػػػاص الكشػػػؼ مػػػػف 
خالليا، مف أجؿ الصالح العاـ، عف معمومات تتعمػؽ بممارسػات تتنػافى مػع النظػاـ أوتعػد 

 مف اإليذاء. مخالفة لمقانوف أو تتعمؽ بالفساد، كما يكفؿ لمشخص المبمغ الحماية
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 ( تمويل األحزاب السياسية01مادة )

. يوجػػػػد فػػػػى أوغنػػػػدا "قػػػػانوف المنظمػػػػػات واألحػػػػزاب السياسػػػػية" الػػػػذى ينظػػػػيـ إدارة األحػػػػػزاب 246
إلدخػػاؿ مػػادة تخػػص اسػػتخداـ  2010السياسػػية، وقػػد جػػرى تعػػديؿ ىػػذا القػػانوف فػػى عػػاـ 

السياسػػػية ، ولػػػـ يػػػتـ األمػػػواؿ الحكوميػػػة أو أى مػػػوارد  عامػػػة أخػػػرى  فػػػى تمويػػػؿ األحػػػزاب 
حتػػى ارف مػػنح ىػػذه األحػػزاب أى اعتمػػادات ماليػػة بموجػػب ىػػذا القػػانوف. وتحظػػر أوغنػػدا 
إسػػػػتخداـ أى تبرعػػػػات واردة مػػػػف مصػػػػالح أجنبيػػػػة فػػػػى تمويػػػػؿ المرشػػػػحيف، ولكػػػػف ال يوجػػػػد 

 تشريع لمسيطرة عمى تمويؿ األحزاب مف مصادر خاصة.

 ( القطاع الخاص00مادة )

خاص مػف خػالؿ "رابطػة رجػاؿ الصػناعة فػى أوغنػدا" فػى الجيػود الراىنػة . يشارؾ القطاع ال247
الراميػػة إلػػى مكافحػػة الفسػػاد مػػف خػػالؿ وضػػع نظػػـ لمنزاىػػة وسػػالمة الذمػػة الماليػػة، وتتمقػػى 
ىػذه الرابطػػة المسػػاعدة مػػف معيػد إدارة الشػػركات الػػذى وضػػع إرشػادات تنطػػوى عمػػى الحػػد 

ذلػػػػػؾ إلػػػػػى معػػػػػايير منظمػػػػػة التعػػػػػاوف  األدنػػػػػى مػػػػػف معػػػػػايير إدارة الشػػػػػركات واسػػػػػتندت فػػػػػى
(، ويتألؼ معيد إدارة الشركات مف أكثػر مػف عشػريف كيػاف OECDاإلقتصادى والتنمية )

مؤسسػػػػػى، ويتمثػػػػػؿ نشػػػػػاطو فػػػػػى عقػػػػػد ورش عمػػػػػؿ وتنظػػػػػيـ محاضػػػػػرات حػػػػػوؿ المسػػػػػؤولية 
اإلجتماعيػػػة لمشػػػركات، والتػػػدليس فػػػى الشػػػركات. وقػػػد حظػػػى ىػػػذا المعيػػػد بػػػدعـ الحكومػػػة 

طػػار أحػػد بػػرامج اإلصػػالح والتجريػػد التػػى تسػػتيدؼ تحسػػيف سػػبؿ المسػػاءلة األوغنديػػة فػػى إ
 داخؿ قطاع األعماؿ العاـ، وتحوؿ منذ ذلؾ الحيف إلى معيد تابع لمقطاع الخاص.

 اإلعالموسائل ( المجتمع المدنى و 01مادة )

. توجػػػػد لػػػػدى المجتمػػػػع المػػػػدنى مبػػػػادرات تيػػػػدؼ إلػػػػى مكافحػػػػة الفسػػػػاد فػػػػى المجػػػػاليف العػػػػاـ 248
خػػػاص، ويتمثػػػؿ أىػػػـ ىػػػذه المبػػػادرات فػػػى مبػػػادرة "تحػػػالؼ مكافحػػػة الفسػػػاد فػػػى أوغنػػػدا"، وال

منظمػػػة مػػػف منظمػػػات المجتمػػػع  70والتػػػى تشػػػكؿ مظمػػػة ينضػػػوى تحػػػت لواءىػػػا أكثػػػر مػػػف 
المػػدنى، وتقػػـو بتنظػػيـ عػػدد مػػف األنشػػطة، بمػػا فػػى ذلػػؾ عقػػد "أسػػبوع مكافحػػة الفسػػاد" فػػى 
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 2008اسػة والجميػور. وفػى خريػؼ عػاـ شير ديسمبر مػف كػؿ عػاـ لتوعيػة صػانعى السي
)اإلسػـ والعػار( يػتـ  "Name and Shame"شػرع التحػالؼ فػى إصػدار كتػاب بعنػاوف 

فيػػػو ذكػػػر أسػػػماء المػػػوظفيف العمػػػومييف الػػػذيف تػػػـ ضػػػبطيـ وىػػػـ يمارسػػػوف الفسػػػاد وُأدينػػػوا 
بالفسػػػاد. أمػػػا المعيػػػد ارخػػػر فيػػػو "مركػػػز إدارة الشػػػركات" االػػػذى أنشػػػئ مػػػف أجػػػؿ تعزيػػػز 

وؾ األخالقػػى والمسػػاءلة فػػى القطػػاعيف العػػاـ والخػػاص. وىػػذه المؤسسػػات ىػػى مكممػػة السػػم
 لجيود الحكومة فى مجاؿ مكافحة الفساد.

 زامبيا

. وق"عػػت حكومػػة زامبيػػا عمػػى "إتفاقيػػة اإلتحػػاد األفريقػػى لمنػػع الفسػػاد ومكافتحػػو " فػػى الثالػػث 249
يداع الوثيقة لػدى وتـ إ 2007مارس  30، وصادقت عمييا فى 2003مف أغسطس عاـ 

 .2007أبريؿ عاـ  26مفوضية اإلتحاد األفريقي فى 

 (: اإلجرااات التشريعية وغيرها5مادة )

الػذى يقضػى بػأف  "لجنة مكافحػة الفسػاد"، قانوف 2010. أجاز البرلماف الزامبى فى نوفمبر 250
. 1996تحؿ لجنة مكافحػة الفسػاد محػؿ لجنػة التنسػيؽ اإلدارى السػابقة التػى أنشػئت عػاـ 

، بوصػػفو األداة التشػػريعية الرئيسػػية لمكافحػػة 2010وقػػد حػػدد قػػانوف مكافحػػة الفسػػاد لسػػنة 
الفسػػػاد، حػػػدد مؤسسػػػػات و ليػػػات لمرقابػػػػة فػػػى مجػػػاؿ مكافحػػػػة الفسػػػاد، أمػػػػا لجنػػػة التنسػػػػيؽ 
حالتيا لممحكمػة  اإلدارى ، فقد ركزت، بوصفيا ىيئة مستقمة، عمى التحقيؽ فى الشكاوى وا 

كبػػر فػػى مجػػاؿ األنشػػطة التعميميػػة وأنشػػطة منػػع الفسػػاد بيػػدؼ رفػػع ولكنيػػا عممػػت بقػػدر أ
مسػتوى الػوعى بشػأف ارثػار الضػػارة لمفسػاد، ويتبػع ىػذه المؤسسػػة عػدد مػف المػديريات بمػػا 
فييػػػػػا مػػػػػديريات معنيػػػػػة بمنػػػػػع الفسػػػػػاد والتحقيػػػػػؽ، فضػػػػػاًل عػػػػػف إدارة قانونيػػػػػة أنيطػػػػػت بيػػػػػا 

ت العامػػة، كمػػا أعػػادت الحكومػػة فػػى صػػالحيات النيابػػة العامػػة بالتشػػاور مػػع مػػدير النيابػػا
التعاطى مع الفقرة الخاصة بالمكتب مع إجازة مشروع قػانوف لجنػة مكافحػة  2002مارس 
 الفساد.
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، يجػػػـر غسػػػؿ األمػػػواؿ ويزيػػػد مػػػف 2001. يجػػػـر قػػػانوف منػػػع وحظػػػر غسػػػؿ األمػػػواؿ لسػػػنة 251
ة معػػػػامالت العقوبػػػات عمػػػى الجػػػرائـ الماليػػػػة، ويمػػػـز المؤسسػػػات الماليػػػة بػػػػاإلبالغ عػػػف أيػػػ

مشبوىة. وفى إطار تػدابير أخػرى، عمػدت حكومػات مختمفػة إلػى طػرح مبػادرات لمحػد مػف 
، عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، وضػػع الػػرئيس السػػابؽ "بانػػدا" سياسػػة 2009الفسػػاد، ففػػى أغسػػطس 

وطنيػػة لمكافحػػة الفسػػاد، وقطػػع عمػػى نفسػػو عيػػدًا بػػأف يعمػػؿ جاىػػدًا مػػف أجػػؿ إنشػػاء قطػػاع 
زامبيػػػا خاليػػػاف مػػػف الفسػػػاد ، ويتمثػػػؿ اليػػػدؼ الرئيسػػػى مػػػف  خدمػػػة عامػػػة وبيئػػػة أعمػػػاؿ فػػػى

"السياسة لوطنية لمكافحة الفساد" فى إنشاء دولة خالية مف الفسػاد مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى 
المػوارد العامػػة وضػػماف قيػػاـ المؤسسػات العامػػة كافػػة بإنشػػاء "مدونػة أخػػالؽ". وعمػػى نفػػس 

يػػػة لمكافحػػة الفسػػػاد وخطػػة قوميػػػة المنػػواؿ، يوجػػػد لػػدى حكومػػػة الػػرئيس "سػػػاتا" سياسػػة قوم
مكافحة الفساد فى القطاعيف العػاـ لتنفيذ سياسة مكافحة الفساد، وتتعاطى ىذه الخطة مع 

والخػػاص، ومراقبػػة البػػرامج الخاصػػة بيمػػا وتقييميػػا، كمػػا تتعػػاطى أيضػػًا مػػع تعبئػػة المػػوارد 
 واإلصالح القانونى. 

 الخدمة العامةفى ذات الصمة  (: مكافحة الفساد والجرائم7مادة )

( مػػػف قػػػانوف مكافحػػػة الفسػػػاد تقاضػػػى المػػػوظفيف العمػػػومييف لمرشػػػوة؛ 2) 19. تجػػػـر المػػػادة 252
وتعتبػر إسػاءة اسػتخداـ السػمطة مػف قبػؿ المػوظفيف العمػومييف جنحػة. ويقتصػر الموظفػوف 
العموميػػػػػػوف المطػػػػػػالبوف حاليػػػػػػًا بمقتضػػػػػػى القػػػػػػانوف البرلمػػػػػػانى والػػػػػػوزارى، بتقػػػػػػديـ إقػػػػػػرارات 

ـ الخاصػػػػػة لػػػػػدى إضػػػػػطالعيـ بالمناصػػػػػب العامػػػػػة، يقتصػػػػػروف عمػػػػػى أعضػػػػػاء بممتمكػػػػػاتي
البرلماف والوزراء وعدد قميؿ مف الموظفيف العمومييف، مثؿ القضاة، ولكف ىناؾ مناقشػات 
جاريػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بسػػػػػف تشػػػػػريعات تمػػػػػـز جميػػػػػع المػػػػػوظفيف العمػػػػػومييف بػػػػػاإلعالف عػػػػػف 

طػػػوى عمييػػػا اإلطػػػار القػػػانونى ممتمكػػػاتيـ بشػػػكؿ دورى. ومػػػف بػػػيف أوجػػػو القصػػػور التػػػى ين
الزامبى فى مجاؿ مكافحة الفساد أف الموظفيف العمومييف فى زامبيا مػا زالػوا ال يخضػعوف 
ف كاف مرشحو الرئاسة مطالبيف بالكشؼ عف ممتمكاتيـ المالية.  لقوانيف الذمة المالية، وا 
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الوطنيػػة داخػػؿ . أنشػػئت لجػػاف معنيػػة بالنزاىػػة بيػػدؼ رصػػد اتجاىػػات الفسػػاد فػػى العمميػػات 253
مؤسسػػات الخدمػػة العامػػة، مثػػؿ "ىيئػػة المشػػتريات العامػػة لزامبيػػا" ووزارة األراضػػى. وفيمػػا 
يخػػص العمميػػات المتعمقػػة بالعطػػاءات، فقػػد تػػـ تشػػكيؿ لجػػاف مختصػػة بالعطػػاءات العامػػة 
عمػػػػى مسػػػػتوى المؤسسػػػػات والػػػػوزارات والمقاطعػػػػات، كمػػػػا تػػػػـ أيضػػػػًا تحديػػػػد إجػػػػراءات فػػػػتح 

 يؽ الشفافية فى العطاءات والمناقصات.المظاريؼ بيدؼ تحق

. ُيعػػد مكتػػب المراجػػع العػػاـ بمثابػػة المؤسسػػة العميػػا لمراجعػػة الحسػػابات فػػى زامبيػػا، ويتػػولى 254
مكتػػب المراجػػػع العػػػاـ مراجعػػػة حسػػػابات اإليػػػردات العامػػػة لمدولػػػة. ومػػػف أبػػػرز مثالػػػب ىػػػذه 

ف الػػػذيف اسػػػتغموا المؤسسػػػة أنيػػػا ال يسػػػعيا أف تفػػػرض عقوبػػػات عمػػػى المػػػوظفيف العمػػػوميي
السمطة أو أساؤا تطبيقيا، أو اختمسوا األمواؿ العامة، ويتمثؿ كؿ ما يسعيا عممو فى ىػذا 
الصػػػدد فػػػى إحالػػػة تمػػػؾ الحػػػاالت إلػػػى السػػػمطات المعنيػػػة كػػػى تقػػػـو ىػػػى بالمعاقبػػػة عمييػػػا. 

( باتخاذ اإلجراءات الجنائية وضماف أف التحقيقػات DPPوتضطمع مديرية النيابة العامة )
تػػى بػػدأتيا الشػػرطة والوكػػاالت األخػػرى المعنيػػة بالتحقيقػػات تجػػرى وفقػػُا لمقػػانوف ومبػػادئ ال

 حقوؽ اإلنساف.

 (: الوصول لممعمومات9مادة )

مػػف قػػانوف مكافحػػة الفسػػاد فػػى زامبيػػا بتخويػػؿ المػػدير العػػاـ صػػالحيات  11. تقضػػى المػػادة 255
لمتعمقػة بالفسػاد، بمػا فػى ذلػؾ المطالبة بموافاتو بمعمومات أو أدلة فيما يخص التحقيقػات ا

الوصوؿ إلى المعمومات البنكية. وينص قانوف "اإلفصػاح عػف معمومػات تخػص المصػالح 
)الُمَبم"غػػػيف( عمػػػى تقػػػديـ البالغػػػات دوف الكشػػػؼ عػػػف ىويػػػة الُمَبم"ػػػغ،  2010العامػػػة" لسػػػنة 

مناقشػة  وحماية األشخاص الذيف قد يتعرضوا ألعماؿ إنتقامية. ويجرى حاليًا فػى البرلمػاف
مشروع قانوف حوؿ حرية الوصوؿ لممعمومات فضاًل عػف وجػود  ليػة لإلبػالغ عػف حػاالت 
الفسػػػاد لػػػدى لجنػػػة مكافحػػػة الفسػػػاد فػػػى زامبيػػػا يمكػػػف لممػػػواطنيف مػػػف خالليػػػا اإلبػػػالغ عػػػف 

 حاالت الفساد المزعومة دوف الكشؼ عف ىوياتيـ.    
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   (: تمويل األحزاب السياسية01مادة )

جػػد حاليػػًا أى تشػػريع بخصػػوص تمويػػؿ األحػػزاب السياسػػية، إال أف الجػػدؿ حػػوؿ سػػف . ال يو 256
قانوف بشأف تمويؿ األحزاب السياسية قد تكثؼ عقػب تقػديـ عػرائض برلمانيػة فػى المحػاكـ 

 .2011نتخابات عاـ ابسبب ممارسات الفساد المزعومة أثناء 

   (: القطاع الخاص00مادة )

لتجارة مع القطاع الخاص، عبر غرؼ التجارة، فى شػأف مشػكالت القطػاع . تتواصؿ وزارة ا257
الخػػػاص بيػػػدؼ تعزيػػػز النزاىػػػة والحػػػد مػػػف الفسػػػاد فػػػى إطػػػار قػػػانوف المنافسػػػة. وفػػػى عػػػاـ 

، حققػػت زامبيػػا وضػػعية التوافػػؽ مػػع مبػػادرة شػػفافية الصػػناعات اإلسػػتخراجية التػػى 2012
العاممػػػة فػػػى مجػػػاؿ الصػػػناعات تسػػػتيدؼ ضػػػماف الشػػػفافية فيمػػػا يتعمػػػؽ بسػػػداد الشػػػركات 
 اإلستخراجية لمستحقات الحكومات والكيانات المرتبطة بيا.

 اإلعالموسائل (: المجتمع المدنى و 01مادة )

. وضعت لجنػة مكافحػة الفسػاد خطػة تنفيذيػة تػوفر إطػارًا لمكافحػة الفسػاد مػف خػالؿ األطػر 258
لتعاوف مع المجتمع المػدنى فػى القانونية والمؤسسية واإلجتماعية القائمة التى تنص عمى ا

مجػػاؿ مكافحػػة الفسػػاد، بمػػا فػػى ذلػػؾ العمػػؿ بشػػكؿ وثيػػؽ مػػع بعػػض المنظمػػات، منظمػػات 
الفصػػػػؿ الخػػػػاص بزامبيػػػػا، والشػػػػبكة البرلمانيػػػػة األفريقيػػػػة  –مثػػػػؿ منظمػػػػة الشػػػػفافية الدوليػػػػة 

 ساد.لمكافحة الفساد، والحركة الوطنية لمكافحة الفساد، ورابطة شباب زامبيا لمكافحة الف

. ىنػػػػاؾ عالقػػػػات صػػػػداقة وديػػػػة وتعػػػػاوف متبادلػػػػة بػػػػيف اإلعػػػػالـ وجميػػػػع الوكػػػػاالت المعنيػػػػة 259
عػالـ  بمكافحة الفساد، وتمعب وسائؿ اإلعالـ دورًا حاسمًا فى كشؼ الممارسات الفاسػدة وا 
الجميور بيػا وذلػؾ مػف خػالؿ تنفيػذ حمػالت توعيػة حػوؿ شػرور الفسػاد ومضػاره، بمػا فػى 

ألمػػور أمػػاـ المحػػاكـ بطريقػػة عادلػػة والوصػػوؿ إلػػى المعمومػػات بشػػأف ذلػػؾ اإلبػػالغ بيػػذه ا
 األمور المتعمقة بالفساد.      
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