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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين مبنع الفساد   

 ٢٠١٢ أغسطس/ آب٢٩- ٢٧فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت‘ ١‘) أ (٢البند 

 ،"إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، املعنون ٤/٣تنفيذ قرار املؤمتر 
  والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود 

يف جمال منع   واملبادراتيِّدةاملمارسات اجل :٢٠١١أغسطس /آب يف
  واإلبالغ مناقشة مواضيعية بشأن تضارب املصاحل،  :الفساد
  خاصة يف سياق واملمتلكات، ب والتصريحأعمال الفساد  عن

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من ٩ إىل ٧املواد من 

 

        
، املمتلكاتب والتصريح أعمال الفساد تضارب املصاحل واإلبالغ عن    

       من االتفاقية٩ إىل ٧وخاصة يف سياق املواد من 
      **رة من األمانةمذكّ    
 احملتويات

 الصفحة
  ٣.............................................................................................مةمقّد  -أوالً
  ٤...........................السياسات والتدابري اليت اعتمدهتا الدول األطراف فيما يتعلق بتضارب املصاحل  -ثانياً

  ٥..............................................بة فيما يتعلق بتضارب املصاحلتطبيق معايري مكتو -ألف  
  ١١........................................................... تضارب املصاحل بشأنتنفيذ معايري  -باء  

───────────────── 
 * CAC/COSP/WG.4/2012/1.  
 .هذه الوثيقة صادرة دون حترير رمسي ** 



 

2V.12-54429 
 

CAC/COSP/WG.4/2012/3  

 الصفحة
  ١٣......................املمتلكاتالتصريح بالسياسات والتدابري اليت اعتمدهتا الدول األطراف فيما يتعلق ب  -ثالثا

  ١٤...............................................................املمتلكاتالتصريح بمتطلبات  -ألف  
  ١٦..............................................املمتلكات واستعراضهاالتصريح برصد إعالنات   -باء  

  ١٨...................... اإلبالغ عن أعمال الفسادالسياسات والتدابري اليت اعتمدهتا الدول األطراف لتيسري  -ابعار
  ١٩.........................................فرض االلتزامات القانونية باإلبالغ عن أعمال الفساد -ألف  
  ٢٠.............................................محاية األشخاص الذين يبلغون عن أعمال الفساد  -باء  
  ٢١..............يسري اإلبالغ عن أعمال الفسادآليات اإلبالغ والتدريب ومبادرات إذكاء الوعي لت -جيم  

  ٢٤...........................................................................االستنتاجات والتوصيات  -خامساً
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    مةمقّد  -أوال 
التــدابري "، املعنــون ٣/٢ يف قــراره )"املــؤمتر" اختــصاراً( الــدول األطــراف  مــؤمترَدشــدَّ  -١

ن مـ  )١( مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد            ١٤ إىل   ٥ على أمهية تنفيذ املـواد       ،"الوقائية
ــه   ــع الفــساد ومكافحت ــوح العــضوية     .أجــل من ــاً مفت ــاً دولي ــاً عــامالً حكومي ــؤمتر فريق ــشأ امل  وأن

دة إليـه فيمـا يتعلـق       يف تنفيذ الواليـة املـسنَ      سدي إليه املشورة  لكي يُ ) "الفريق العامل " اختصاراً(
أحـدمها   النمـسا،   يف فيينـا،  فيمـا بـني الـدورات      عقد الفريق العامل اجتمـاعني    وقد  . مبنع الفساد 

ــن  ــانون األول١٥ إىل ١٣مـ ــسمرب / كـ ــن  ٢٠١٠ديـ ــاين مـ ــسطس  / آب٢٤ إىل ٢٢ والثـ أغـ
٢(.٢٠١١(  

   إىل ٢٤واعتمـــد املـــؤمتر، يف دورتـــه الرابعـــة املعقـــودة يف مـــراكش، املغـــرب، مـــن          -٢
 الــذي قــضى فيــه بــأن يواصــل الفريــق العامــل ٤/٣، القــرار ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٢٨

. ٢٠١٣ على األقـل قبـل دورة املـؤمتر اخلامـسة الـيت سـُتعقد يف عـام             عمله وأن يعقد اجتماعني   
، الحظ املـؤمتر مـع التقـدير أنَّ كـثرياً مـن الـدول األطـراف تبادلـت معلومـات                 نفسهقرار  اليف  و

 املتعلقــة باملواضــيع الــيت نظــر فيهــا الفريــق العامــل يف اجتماعــه يِّــدةعــن مبادراهتــا وممارســاهتا اجل
 األطـراف علـى أن تواصـل إطـالَع األمانـة وسـائر الـدول األطـراف علـى                 ، وحثَّ الـدولَ   الثاين

  .يِّدةاملعلومات اجلديدة واملعلومات احملدَّثة املتعلقة بتلك املبادرات واملمارسات اجل
ــك،    -٣ ــى ذل ــق     وعــالوة عل ــل كــل اجتمــاع للفري ــدول األطــراف، قب ــدعى ال ــرَّر أن ُت تق

يذ األحكام قيد النظـر، ويفـضَّل أن تـستعمل يف ذلـك              تنف بشأنالعامل، إىل التشارك يف جتارهبا      
قائمـة التقيــيم الـذايت املرجعيــة، مبـا يف ذلــك، إن أمكــن، تبـادل معلومــات عـن النجاحــات الــيت      
حققتها والتحديات اليت صـادفتها يف التنفيـذ واحتياجاهتـا مـن املـساعدة التقنيـة والـدروس الـيت                    

عــّد األمانــةُ ل كــل اجتمــاع للفريــق العامــل أن تُ وينبغــي أيــضا قبــ .اســتفادهتا مــن ذلــك التنفيــذ 
 عن املواضيع قيد املناقشة، مستندة يف ذلـك إىل اإلسـهامات الـواردة              أساسيةورقات معلومات   

  .يِّدةمن الدول األطراف، وال سّيما تلك اإلسهامات املتعلقة باملبادرات واملمارسات اجل
تباهــه علــى املواضــيع التاليــة، الــيت   الثالــث للفريــق العامــل انعز االجتمــاوســوف يركّــ  -٤

  :اقُترحت خالل االجتماع األخري

───────────────── 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  

  :عمجيع الوثائق املتعلقة هبذين االجتماعني متاحة يف املوق  )2(  
    www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html 
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القطـاعني   من االتفاقية، مبا يف ذلك استخدام الـشراكات بـني            ١٢تنفيذ املادة     )أ(  
  اخلاص؛والعام 

املمتلكات، وخاصـة   التصريح ب وتضارب املصاحل واإلبالغ عن أعمال الفساد         )ب(  
  .تفاقية من اال٩ إىل ٧يف سياق املواد من 

تــضارب ت هــذه املــذكرة اســتنادا إىل املعلومــات املتعلقــة ب  ووفقــا هلــذا الطلــب، أُعــدَّ    -٥
   املمتلكــات، وخاصــة يف ســياق املــواد مــن  التــصريح بواملــصاحل واإلبــالغ عــن أعمــال الفــساد   

ــة٩إىل  ٧ ــشفوية    ، الـــيت وفّ مـــن االتفاقيـ ــام الـ ــذكرة األمـــني العـ ــتجابة ملـ ــا احلكومـــات اسـ رهتـ
CU 2012/28 (A) ــة ــباط٢٧ املؤرخـــ ــر / شـــ ــة   ٢٠١٢فربايـــ ــشفوية التذكرييـــ ــذكرة الـــ واملـــ
CU 2012/82 (A)   كانـت  ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٧وحىت  . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٨ املؤرخة ،

، أرمينيـا ،  األرجنـتني ،  االحتـاد الروسـي   : ردود قد وردت مـن البلـدان الـسبعة والعـشرين التاليـة            
، تركمانــستان، تايلنــد، بــيالروس، بولنــدا، ســنة واهلرســكالبو، بوركينــا فاســو، بلغاريــا، أملانيــا
، شـيلي ، سويـسرا ، رومانيـا ، مجهوريـة مولـدوفا  ، مجهورية كوريـا ، اجلمهورية التشيكية،  تونس
، الواليات املتحدة األمريكيـة   ،  النمسا،  ماليزيا،  كوستاريكا،  الفلبني،  فرنسا،  غواتيماال،  الصني
دود يف املوقــع الــشبكي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين وســوف ُيتــاح الــنص الكامــل للــر. اليابــان

  .باملخدرات واجلرمية، مبوافقة البلدان املعنية
مـــة مــن الـــدول األطـــراف   للمعلومــات املقدَّ اً مواضـــيعياًر هـــذه املــذكرة جتميعـــ وتــوفِّ   -٦
  . سمة بأمهية مباشرة للمواضيع قيد النظراملتَّو
 مـن االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك          ١٢ لتنفيـذ املـادة      يف مذكرة منفصلة من األمانة بيـان       ويرد  -٧

 )٣(.استخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
    

  السياسات والتدابري اليت اعتمدهتا الدول األطراف   -ثانيا  
    فيما يتعلق بتضارب املصاحل

 مـن   ٤ى االتفاقية لتـضارب املـصاحل بـشكل مباشـر علـى أوضـح حنـو يف الفقـرة                    تتصّد  -٨
تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسـية لقانوهنـا الـداخلي،             اليت تنص على أن      ٧املادة  

 ويف حـني ُيـشري الكـثري    .إىل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املـصاحل        
رهتـا الـدول بـشأن تـضارب املـصاحل إىل سياسـات وممارسـات تـستهدف                 من املعلومات الـيت وفّ    
───────────────── 

  )3( CAC/COSP/WG.4/2012/2. 
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 والتنفيـذ  يِّـدة  هذه السياسات توفّر أيضا أدلة على املمارسـات اجل  احلكم، فإنَّ عموماً تنفيذ هذا    
  . الناجح ألحكام االتفاقية ذات الصلة

ويف هـــذا الـــصدد، بّينـــت دول عديـــدة كيفيـــة اســـتخدام املعـــايري املكتوبـــة، وخاصـــة    -٩
بـها  ي هلـم جتنُّ ، لتوفري التوجيه للموظفني بشأن أنواع األنشطة الـيت ينبغـ    سلوكالمدونات قواعد   

مـدونات   (٨من أجـل تـاليف إمكانيـة تـضارب املـصاحل، ُمقدِّمـةً بـذلك أدلـة علـى تنفيـذ املـادة                        
وأكّـد عـدد مـن الـدول أيـضا علـى كيفيـة سـعي التـدابري                ). قواعد سلوك للموظفني العمـوميني    

ــستهدف القطاعــات       ــيت ت ــشريعية احملــددة وســائر املمارســات ال ــشديدة املخــاطر "الت ــل "ال ، مث
ملشتريات العمومية، إىل احلّد من احتمال تضارب املـصاحل يف هـذه القطاعـات، ُمقدِّمـةً بـذلك                ا

  ).املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية(من االتفاقية  ٩املادة أدلة على تنفيذ 
وُتجسِّد الطبيعة املترابطة هلذه التـدابري والـسياسات واملمارسـات الـيت اعتمـدهتا الـدول                  -١٠
ي ملــسألة تــضارب املــصاحل النــهَج الــشاملَ الــذي يقــضي الفــصل الثــاين مــن      أجــل التــصدِّمــن

ويف حــني جــرى، ألغــراض التحليــل املقــارن، التــصدي ملــسائل  . االتفاقيــة باّتباعــه ملنــع الفــساد
املمتلكات يف قسمني منفصلني مـن هـذا التقريـر، تـوفِّر            التصريح ب حمدَّدة مثل تضارب املصاحل و    

اقية واألمثلة العملية على تطبيقها املدروسة يف هذه الورقـة علـى الـسواء أدلـة علـى          أحكام االتف 
أمهية اعتماد هنج مشويل من خالل اختاذ إجراءات يف مجيـع جمـاالت اإلدارة العموميـة مـن أجـل                    

 . التصدي بفعالية ملسألة تضارب املصاحل ومنع الفساد على نطاق أوسع
   

    ا يتعلق بتضارب املصاحل تطبيق معايري مكتوبة فيم  - ألف 
أشارت غالبية الدول إىل استخدامها معايري مكتوبة كتدبري وقائي رئيـسي فيمـا يتعلـق                 -١١

وتستهدف مثل هذه األحكـام املكتوبـة عمومـاً التـصدي إلمكانيـة تـضارب               . بتضارب املصاحل 
ــة وجمموعــة مــ      ــة اإلجيابي ــادئ التقريري ــود أو املــصاحل مــن خــالل توليفــة مــن القــيم أو املب ن القي

النواهي فيمـا يتعلـق بـأنواع معّينـة مـن األنـشطة أو املمتلكـات أو األجـور الـيت ُيرتـأى أهنـا قـد                           
وتوَجــد هــذه املعــايري املكتوبــة عمومــاً يف القــوانني اجلنائيــة   . توجِــد إمكانيــة لتــضارب املــصاحل 

 . حلاالتوذلك يف شكل مدونات لقواعد السلوك يف غالبية ا واملدنية واإلدارية للدول،
 

    القيم واملعايري التقريرية  ‘١‘ 
زاهـة والــشفافية يف عملــهم   بغيـة تــشجيع املـوظفني العمــوميني علــى االلتـزام مببــادئ الــن     -١٢

ط عـدد مـن الـدول الـضوء علـى األحكـام       املهين، وبالتايل تاليف إمكانيـة تـضارب املـصاحل، سـلَّ       
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علــى املــوظفني العمــوميني االلتــزام هبــا خــالل الداخليــة الــيت ُتــبني املبــادئ األساســية الــيت يتعــّين 
  .ممارستهم ملسؤولياهتم الرمسية

اجلهــود الراميــة إىل غــرس مبــادئ أساســية وااللتــزام هبــا يف   وباإلضــافة إىل كــون هــذه  -١٣
ممارسة اإلدارة العمومية جزءاً من نظم تستهدف منع تضارب املـصاحل حـسبما تقتـضيه الفقـرة                 

 ١ فيمـا يتعلـق بـالفقرة    يِّـدة ية، فإهنا توفّر أيضا أمثلةً على املمارسـة اجل   من االتفاق  ٧ من املادة    ٤
واألمانـة واملـسؤولية بـني      زاهـة     الـن  مجلـة أمـور،      يف،  الـدول  ز اليت تنص على أن تعـزّ      ٨من املادة   

  . من أجل مكافحة الفسادموظفيها العموميني
ــصدد، ســلّ   -١٤ ــبني الــضوء علــى اســتخدامها إلعــال  ويف هــذا ال ــة  طت الفل ن عــام يف مدون

وتــنص . ن املبــادئ والقــيم األساســية املنطبقــة علــيهم القواعــد لــسلوك املــوظفني العمــوميني ُيبــيّ 
أن يكونـوا مـسؤولني     "مدونة القواعد، يف مجلة أمور، على أنه يتعّين على املـوظفني العمـوميني              

هـة واإلخـالص   زا يف مجيع األوقات أمـام النـاس وأن خيـدموهم بأقـصى قـدر مـن املـسؤولية والـن             
  ".والفعالية وأن يعملوا بدافع من الوطنية والعدالة وأن يعيشوا حياة متواضعة

ويف الواليات املتحدة يتعّين على مجيع املوظفني املـدنيني أداء قـسم بـأهنم سيـضطلعون                  -١٥
وجيري تنـاول هـذا االشـتراط مبزيـد مـن اإلسـهاب يف معـايري سـلوك                  . مبهام وظيفتهم بإخالص  

اخلدمة العمومية هـي أمانـة عموميـة تقتـضي مـن املـوظفني              "تنفيذية اليت تنص على أنَّ    السلطة ال 
وُيـشترط  ". أن يضعوا الوالء للدستور والقوانني واملبادئ األخالقيـة فـوق املكاسـب الشخـصية             

ــرئيس    ــل ال ــنني مــن ِقب ــرار شخــصي بدرجــة أكــرب وذلــك يف شــكل     مــن بعــض املعّي ــد "إق تعّه
  ".أخالقي

نص مدونة قواعد السلوك يف أملانيا على أنه يتعـّين علـى املـوظفني العمـوميني           وباملثل، ت   -١٦
 السكان وليس خدمة حزب سياسي، واالضطالع بواجباهتم على حنـو عـادل وغـري               كلخدمة  

  .صاحل اجلمهور العام يف ممارستهم لواجباهتم املهنية متحّيز، ومراعاة
ظفني العمـوميني علـى مجيـع املـوظفني         ويف بلغاريا، تفرض مدونة قواعد الـسلوك للمـو          -١٧

 .زاهة وحياد االضطالع بأدوارهم بن
 

    تطبيق احلظر والتقييد على املوظفني العموميني  ‘٢‘ 
    مصادر احلظر والتقييد  

ل تطبيـق احلظـر والتقييـد علـى أنـشطة املـوظفني العمـوميني ومـصاحلهم وممتلكـاهتم            ُيمثِّ  -١٨
ق هـذا احلظـر     وُيطبَّـ . ملنـع تـضارب املـصاحل      شارت إليها الدول  الوسيلة التشريعية الرئيسية اليت أ    
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والتقييد من خالل جمموعة متنّوعة من التـدابري التـشريعية املختلفـة الـيت كـثرياً مـا ُتـدمج الـدول           
ــسؤوليات للمــوظفني         ــد إطــار مــن امل ــدين واإلداري مــن أجــل حتدي ــائي وامل ــانون اجلن ــا الق فيه

الحظــة هلــذا النــهج املتعــدد الطبقــات لفــرض املــسؤوليات   وتوجــد أمثلــة جــديرة بامل . الــرمسيني
  . القانونية يف اهلند واالحتاد الروسي والواليات املتحدة

م الــنظم األساســية املتعلقــة بتــضارب املــصاحل اجلنــائي ففــي الواليــات املتحــدة، ُتــستخَد  -١٩
ات قواعــد الــسلوك، والــنظم األساســية األخالقيــة املدنيــة واملعــايري اإلداريــة، مبــا يف ذلــك مــدون

وطبقـاً للقـانون اجلنـائي،      . لتحديد معايري مشتركة للموظفني العموميني بشأن تضارب املـصاحل        
شـيء ذي قيمـة أو تعـويض        أيِّ  ُيفرض على املوظفني العموميني حظر واسع النطاق على تلقي          

 منظمة غري حكومـة الواليـات املتحـدة عـن عملـهم كمـوظفني عمـوميني ومـشاركتهم                 أيِّ  من  
مــن يِّ أمــور يكــون هلــم أو ألحــد أفــراد أســرهم أو أل  أيِّ كمــوظفني عمــوميني فيمــا يتعلــق بــ 

  . معارفهم الشخصيني أو املهنيني مصلحة مالية فيها
دَّد علـى كبـار     حلظر الواسع من خـالل تطبيـق حظـر حمـ          وَيستكِمل القانون املدين هذا ا      -٢٠

ون به لـدى كيانـات القطـاع اخلـاص          ي تعويض عن عمل يضطلع    املوظفني العموميني بشأن تلقّ   
 يف املائـة مـن      ١٥ي أكثـر مـن      وممارسة أنشطة معّينة، مثل التـدريس، دون موافقـة مـسبقة وتلقّـ            

ون الـدخل مـن     راتبهم السنوي من مصادر خارجية، بصرف النظر عن نوع األنشطة الـيت يتلقّـ             
ت قواعـد سـلوك،     دة، صادرة يف شـكل مـدونا      ن أحكام إدارية بشأن فروع حمدّ     وتتضّم. أجلها

ــى حنــو خــاص بــدور املــوظفني احلكــوميني            أشــكاال خاصــة مــن احلظــر والتقييــد املتعلقــة عل
  . ووظائفهم يف فروع حمددة من احلكومة

ويف االحتاد الروسي، يعمل نظام متكامل رأسياً من املعايري التـشريعية ملكافحـة الفـساد                -٢١
فالتــشريع األويل، علــى ســبيل املثــال يف  . اخلاصــة بــاملوظفني العمــوميني علــى أربعــة مــستويات 

د االلتزامــات الرئيــسية للمــوظفني املــدنيني    دِّ الفــساد، حيــ ةشــكل القــانون االحتــادي ملكافحــ   
ــيهم والقواعــد العامــة لتــسوية تــضارب املــصاحل وتقــدمي       وأشــكال احلظــر والتقييــد املنطبقــة عل

  . املعلومات املالية
أساســا، املبــادئ العامــة للــسلوك   ســوم رئاســيد التــشريع الفرعــي، يف شــكل مردِّوحيــ  -٢٢

وثالثــا، اعتمــد جملــس الــرئيس مدونــة منوذجيــة للقواعــد األخالقيــة . الرمســي للمــوظفني املــدنيني
وأخـرياً، اعتمـدت    . والسلوك الرمسي ملوظفي الوكاالت احلكومية والبلديـة يف االحتـاد الروسـي           

والسلوك الرمسي لإلدارات، حيـث جـرى        االحتادية مدونات للقواعد األخالقية      تمجيع الوزارا 
  . تطويع املدونة النموذجية تبعا للظروف احملددة للعمل يف اخلدمة املدنية يف الوزارة املعنية
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ويف الصني، توفّر توليفة من قانون املوظف املـدين جلمهوريـة الـصني الـشعبية واملبـادئ                   -٢٣
ــشأن الــن    ــة الفرعيــة ب ــوانني وا    التوجيهي ــة وعــدد مــن الق للــوائح األخــرى اإلطــار القــانوين    زاه

د املبــادئ دِّوحتــ. مــسائل اخلاصــة بتــضارب املــصاحلللمـوظفني املــدنيني فيمــا يتعلــق بالتــصدي لل 
زاهة التقييد املفروض علـى أنـشطة كبـار املـوظفني العمـوميني، حيـث حتظـر                   التوجيهية بشأن الن  

 ذلـك الـضلوع يف أنـشطة     نوعا من األنشطة ذات الصلة بإمكانية تـضارب املـصاحل، مبـا يف           ١٨
مدّرة للربح تنتهك القواعد السائدة، مثل استهالل مـشروع جتـاري مملـوك للـشخص نفـسه أو           

  .إدارة مشروع كهذا أو التجارة يف األوراق املالية واألسهم
وعلــى عكــس هــذا النــهج املتعــدد الطبقــات، بــذلت بلغاريــا جهــوداً مــن أجــل تبــسيط   -٢٤

وظفني العموميني عن طريق جتميـع كـل النـواهي والتقييـدات املنطبقـة      املتطلبات املنطبقة على امل 
ــدنيني وغريمهــا مــن         ــوظفني امل ــانون امل ــانون العمــل وق ــواردة يف ق ــوظفني العمــوميني ال ــى امل عل

  .  الصكوك يف حكم تشريعي واحد
  

    أشكال احلظر العامة املنطبقة على املوظفني العموميني  
ة مـن أشـكال احلظـر والتقييـدات املنطبقـة علـى املـوظفني        عذكرت الدول جمموعة متنوِّ   -٢٥

أيِّ وظيفـة أو االضـطالع بـ      أيِّ  وتشمل أشكال احلظـر العامـة الـشائعة حظـر شـغل             . العموميني
نشاط يتعارض مع الواجبات املهنية واستخدام املوظف العمومي ملنصبه من أجـل ميـزة خاصـة                

أشكال احلظر العامة اليت هلا مثـل هـذه         أنَّ  إىل   الدول املُجيبة    ةوأشارت غالبي . أو ُمتعة شخصية  
  .الطبيعة ُمطبَّقة كجزء من اجلهود التشريعية الرامية إىل منع تضارب املصاحل

 معيــاراً ١٦ففــي مجهوريــة كوريــا، علــى ســبيل املثــال، ُتحــدد مدونــة قواعــد الــسلوك    -٢٦
ب العمـومي علـى حنـو       حظر استخدام املنص  "سلوكياً، مبا يف ذلك أشكال عامة من احلظر مثل          

كبــار (وباملثــل، ُيفــَرض حظــر واســع يف الــصني علــى اســتغالل الكــوادر القياديــة   ". غــري الئــق
ملناصــبهم مــن أجــل احلــصول علــى مكاســب غــري مــشروعة ألزواجهــم    ) املــوظفني العمــوميني

 . وأبنائهم
 

    أشكال احلظر والتقييدات فيما يتعلق باألنشطة املمارسة يف القطاع اخلاص  
دة على األنشطة اليت ميارسها املوظفـون العموميـون       ُيطبِّق عدد من الدول تقييدات حمدَّ       -٢٧

فبعض الـدول، مثـل أرمينيـا وبلغاريـا وبوركينـا فاسـو، يفـرض حظـرا تامـا                   . يف القطاع اخلاص  
ــسا،           ــسا وفرن ــل النم ــدول األخــرى، مث ــسمح بعــض ال ــشطة، يف حــني ي ــذه األن ــل ه ــى مث عل
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د أو إذا ي دخـل مـن األنـشطة اخلاصـة إذا حـصلوا علـى تـصريح حمـدَّ              للموظفني العموميني بتلقـ   
  . نايتجاوز الدخل الذي حيصلون عليه مستوى معّي مل

ويف اليابان، ُيحظَر على املوظفني العموميني، مبوجب قانون اخلدمة العمومية الوطنيـة،              -٢٨
اهليئـة الوطنيـة    ن  نشاط يف القطاع اخلاص ما مل حيصلوا علـى تـصريح بـذلك مـ              أيِّ  االضطالع ب 

وال .  سـلوك املـوظفني العمـوميني   ، وهـي اجلهـة املركزيـة املـسؤولة عـن تنظـيم            لشؤون املوظفني 
نوع آخر من األنشطة اخلارجية لقاء أجـر إالّ بـإذن مـن             أيِّ  كن ملوظف عمومي االضطالع ب    مي

  . رئيس الوزراء ورئيس الوكالة احلكومية اليت يعمل هبا هذا املوظف
من الدول، يقتصر حظر االضطالع بأنشطة يف القطاع اخلاص علـى ضـمان             ويف عدد     -٢٩

حنـو جبهـات خاصـة ختـضع للتنظـيم مـن قبـل اجلهـة         أيِّ عدم اتصال موظفي القطاع العام علـى       
ــى      ــا أو ختــضع عل ــون فيه ــيت يعمل ــة ال ــسلطتها  أيِّ العام ــسلوك   . حنــو آخــر ل ــة قواعــد ال فمدون

ل املثـال، تقـضي بأنـه ال حيـق للموظـف العمـومي أن       للموظفني العموميني يف الفلبني، على سبي  
ميتلك كيانا خاصـا خيـضع لتنظـيم أو إشـراف أو تـرخيص اجلهـة العموميـة الـيت يعمـل هبـا هـذا                       

  . صفة كانتأيِّ املوظف العمومي، أو يسيطر عليه أو ُيديره أو يقبل العمل فيه ب
 مــصاحل يف كيــان  هلــم أيُّوباملثــل، يف تــونس، ال جيــوز للمــوظفني العمــوميني أن تكــون   -٣٠

ــون فيهــا إذا كــان مــن شــأن هــذه املــصاحل أن تقــوِّض        ــة الــيت يعمل ــة اجلهــة العمومي خيــضع لرقاب
  وإذا انتــهك موظــف عمــومي هــذا احلظــر فإنــه يقتــرف جرميــة عقوبتــها الــسجن          . اســتقالهلم
  . ملدة سنتني

خاضــعة إلشــراف ويف فرنــسا، ُيحظــر علــى املــوظفني املــدنيني امــتالك أســهم يف شــركة   - ٣١
وُيحظر على الوزراء وأعـضاء الربملـان شـغل وظـائف يف جمـالس إدارة        . املكتب الذي يعملون فيه   

بيـد أنـه، كمـا      . الكيانات اخلاصة أو العمل كمسؤولني فيها أثنـاء ممارسـتهم لواليتـهم االنتخابيـة             
  .القطاع اخلاصيف اليابان، جيوز السماح للموظفني املدنيني تبعا لكل حالة بأداء أنشطة يف 

وُيمدِّد عدد من الدول حظر اضـطالع املـوظفني العمـوميني بأنـشطة يف القطـاع العـام                    -٣٢
علـى هـذه األنـشطة      أو تقييده إىل ما بعـد فتـرة عملـهم الفعليـة، حيـث ُيطبِّـق عـدد مـن الـدول                     

 ســنوات، ٣ق حظــر ملــدة ففــي الــصني، ُيطبَّــ.  ســنوات تاليــة لتــرك العمــل٥ إىل ٣حظــرا ملــدة 
  .خفَّض إىل سنتني إذا كان الشخص قد شغل وظيفة عمومية صغريةُت

وباملثــل، يف فرنــسا، ُيحظــر علــى املــوظفني املــدنيني العمــل يف الــشركات الــيت كانــت     -٣٣
خاضعة إلشراف املكتب الـذي كـان يعمـل فيـه املوظـف املـدين علـى مـدى الـسنوات الـثالث                       

ويف أملانيا، تنطبق فترة انتظـار تتـراوح بـني          . السابقة، أو كانت خاضعة لرقابته أو تعاقدت معه       
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املوظفـون املتقاعـدون،    مبـن فـيهم     ويتعني على مجيـع املـوظفني املـدنيني،         . ثالث ومخس سنوات  
  . إخطار السلطات قبل قبول العمل خارج اخلدمة العمومية

ويف كل مـن مجهوريـة كوريـا واليابـان، ُيحظـر علـى املـوظفني العمـوميني ملـدة سـنتني                      -٣٤
ــسنوات      ال ــه املوظــف املتقاعــد خــالل ال عمــل حلــساب شــركة خاصــة تعمــل يف جمــال عمــل في

  . اخلمس األخرية
دوالً عديدة اشترعت أشكاالً من احلظر أو التقييدات بـشأن          أنَّ  ولكن على الرغم من       -٣٥

ط عدد منها الضوء أيضا على التحديات اليت واجهتـها          ممارسة األنشطة يف القطاع اخلاص، سلّ     
لــدى العديــد مــن املــوظفني العمــوميني، رغــم أنَّ فقــد أشــارت أرمينيــا . يــذ هــذه التــدابرييف تنف

هذا األمر شـائع علـى وجـه اخلـصوص     أنَّ احلظر القانوين هلذه األنشطة، مصاحل جتارية مهّمة، و 
  . بني املوظفني املُنَتخبني

  
    التقييدات املفروضة على التماس اهلدايا وقبوهلا  

ئيسي ثان خاضع للتقييـد واحلظـر بالتمـاس اهلـدايا وقبوهلـا وإعطائهـا مـن                 يتعلق جمال ر    -٣٦
وقد فـرض عـدد مـن الـدول تقييـدات صـارمة علـى إمكانيـة قبـول          . جانب املوظفني العموميني  

  .األفراد للهدايا من أجل احلّد من إمكانية تضارب املصاحل
موظــف عمــومي  يِّقواعــد الــسلوك علــى أنــه ال جيــوز أل ففــي الفلــبني، تــنص مدونــة    -٣٧

مــة مــن هديــة أو قبوهلــا أثنــاء مزاولتــه ملهامــه الرمسيــة، باســتثناء اهلــدايا الرمزيــة املقدّ أيِّ التمــاس 
ويَتجسَّد مثل هذا النهج يف عدد من الدول، مبا فيها الصني، حيث حتظـر              . احلكومات األجنبية 

هـدايا أو معاملـة أو   أيِّ بـول  هدية يف شكل نقود أو قأيِّ زاهة قبول  املبادئ التوجيهية بشأن الن 
ر يف أداء املهــام شــكل آخــر مــن أشــكال الــضيافة الــيت ميكــن أن تــؤثّ  أيِّ رحــالت أو ترفيــه أو 
 .العمومية بطريقة نزيهة

 
    دة من اإلدارة العموميةدَّصة جملاالت حماملعايري املكتوبة املتخّص  

والواليــات والنمــسا وفرنــسا والــصني أملانيــا أبــرز عــدد مهــم مــن الــدول اجمليبــة، منــها   -٣٨
شــديدة "املتحــدة، كيفيــة تطبيــق لــوائح أو مــدونات قواعــد ســلوك متخصــصة علــى قطاعــات   

  .من اإلدارة العمومية فيما يتعلق بتضارب املصاحل" املخاطر
ففــي النمــسا، وضــعت وزارة الداخليــة االحتاديــة مدونــة قواعــد الــسلوك اخلاصــة هبــا،     -٣٩

دة مـن تـضارب املـصاحل قـد يواجههـا           فيمـا يتعلـق بأشـكال حمـدّ       واليت تـشمل إرشـادات عمليـة        
ــوزارة  ــو ال ــساد      . موظف ــب النمــساوي ملكافحــة الف ــوفّر املكت ــة، ي ــذ املدون   وللمــساعدة يف تنفي



 

V.12-54429 11 
 

CAC/COSP/WG.4/2012/3

يـصا وحلقـات عمـل لكبـار       مة خصّ صّم يف ذلك بـرامج تعلُّـم الكتـروين مـ          صا، مبا تدريبا متخصّ 
  . موظفي الوزارة

ــد      ويف االحتــاد الروســي، تقــ  -٤٠ ــدونات متخصــصة لقواع ــة بوضــع م وم الوكــاالت التنفيذي
وقـــد قامـــت معظـــم . الـــسلوك اســـتنادا إىل مدونـــة القواعـــد األخالقيـــة النموذجيـــة االحتاديـــة 

الوكاالت بوضع مدونات قواعد أخالقية، وكثريا ما ُيستكمل تنفيذها بتدريب إضـايف وتـوفري              
وقـد لـوحظ،   . ل سـهل االسـتخدام  َوعرض املعايري مكتوبة يف شكل ُمجـد     خدمات استشارية و  

  . ت إىل اخنفاض كبري يف جرائم الفسادهذه التدابري أّدأنَّ يف حالة خدمات األمن االحتادية، 
مدونات قواعد أخالقية أو مـدونات قواعـد سـلوك قـد            أنَّ  وباملثل، أشارت بولندا إىل       -٤١

 الـــشرطة والقـــضاء ُوضـــعت فيمـــا يتعلـــق بعـــدد مـــن جمـــاالت اإلدارة العموميـــة، مبـــا يف ذلـــك
  .وخدمات السجون

ويف مجهورية كوريا، اشُترعت مدونة قواعد سلوك متخصصة ألعضاء اجملـالس احملليـة               -٤٢
 .بغية جتسيد السمات املميِّزة لوضع املوظفني العموميني احملليني

   
     تضارب املصاحل  بشأنتنفيذ معايري  - باء 

ابية املنطبقة يف حالة اكتشاف تـضارب يف        ز بعض الدول على التدابري العق     يف حني ركّ    -٤٣
املـــصاحل، ســـعى العديـــد مـــن الـــدول بـــدال مـــن ذلـــك إىل تـــسليط الـــضوء علـــى املمارســـات   

  . والسياسات االستباقية املستخدمة لتسوية تضارب املصاحل مبكراً
 مــن ٨ مــن املــادة ٦ فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الفقــرة  جيِّــدةل هــذه التــدابري ممارســات وُتمثِّــ  -٤٤
يف أن تتخـذ، وفقـا للمبـادئ األساسـية لقانوهنـا            الدول األطـراف    تنظر  تفاقية اليت تقضي بأن     اال

الداخلي، تدابري تأديبية أو تدابري أخرى ضـد املـوظفني العمـوميني الـذين خيـالفون املـدونات أو                   
   .ملتطلبات االتفاقيةاملعايري املوضوعة وفقا 

ساد حتركــاً واضــحاً حنــو التــسوية  ففــي األرجنــتني، شــهد عمــل مكتــب مكافحــة الفــ    -٤٥
ــة تــضارب املــصاحل وحــاالت التعــارض    ــة يف هــذا   . االســتباقية إلمكاني وتــشمل اجلهــود املبذول

رة للمـوظفني العمـوميني، مثـل التوصـية بعـدم املـشاركة يف              الصدد تـوفري توصـيات وقائيـة مبكّـ        
  .ةأنشطة حمظورة باعتبارها أساساً لفقدان األهلية طبقا للّوائح املنطبق

 خطـوات مبـّين   ٤ويف مجهورية كوريا، ُيتاح للموظفني العمـوميني، مبوجـب هنـج مـن                -٤٦
، نظـام إلسـداء املـشورة األخالقيـة يهـدف إىل            "املبادئ التوجيهية اخلاصة بتضارب املصاحل    "يف  
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. حتسني قدرهتم على تقييم إمكانية تضارب املصاحل بدقة واختـاذ إجـراءات لتـسويته إذا مـا نـشأ      
  . التدابري التأديبية ُتستخدم إذا ما انُتهكت املعايري ذات الصلة أنَّبيد 
كــن اختاذهــا لــدى وجــود  أيــضا اإلجــراءات الوقائيــة الــيت ميوبّينــت الواليــات املتحــدة  -٤٧

 املعيَّنــون احملتملــون يف وظــائف كــبرية يف ُيقــدِّمففــي أحــد األمثلــة، . إمكانيــة لتــضارب املــصاحل
مبمتلكاهتم يتوىل استعراضه البيـت األبـيض والوكالـة الـيت سـيعملون فيهـا          السلطة التنفيذية بياناً    

د اخلطـوات الـيت يتعـّين       دَّمة، حتـ  واستنادا إىل املعلومات املقدّ   . مكتب قواعد السلوك احلكومي   و
ــة     ــشخص يف الوظيف ــيني ال ــل تع ــا قب ــة األصــول  (اختاذه ــن ملكي ــد م ــ). أي التجري ــذه وحت دَّد ه

ــي "اخلطــوات يف  ــاق أخالق ــع املوظــف املعــين  "اتف ــد م ــسلوك  ويتحقــق .  ُيعق مكتــب قواعــد ال
وُتتـاح ُنـسخ مـن اإلعالنـات        .  يومـا مـن التعـيني      ٩٠االتفـاق قـد ُنفِّـذ خـالل         أنَّ   مـن    احلكومي

  . للجمهور من خالل اإلنترنت" االتفاقات األخالقية"ذات الصلة و
كن أن ينـشأ    اليت مي  ملكية األصول يف احلاالت      ويشترط العديد من الدول التجريد من       -٤٨

وقــد جــرى تــسليط . فيهــا تــضارب بــني املمتلكــات الــيت حيوزهــا شــخص ومــسؤولياته املهنيــة  
الضوء على حـلّ مبتكـر ملثـل هـذا التجريـد مـن ملكيـة األصـول مـن جانـب مجهوريـة كوريـا،                          

علـى  ومبوجب هذه املبادرة، يتعـّين      . اة االستئمانية املُعمَّ   األوراق املالية  صناديقوذلك يف شكل    
ــار املــوظفني املُنتَ  ــة ميتلكوهنــا وتتجــاوز  نني سياســيا أن يودعــوا أيَّ خــبني أو املعيَّــ كب  أوراق مالي

  . مليون ُون كوري جنويب يف صناديق استئمانية معّماة٣٠قيمتها 
ــصاحل           -٤٩ ــضارب امل ــايري ت ــن رصــد مع ــسؤولة ع ــة م ــة مركزي ــة وجــود هيئ ــرزت أمهي وأُب

واليابـان،  وكوسـتاريكا  ل، مبـا فيهـا بلغاريـا وغواتيمـاال     وتنفيـذها مـن جانـب العديـد مـن الـدو      
ة بتلقـي   حيث تعمـل هـذه اهليئـة يف كـثري مـن األحـوال أيـضا باعتبارهـا الـسلطة املركزيـة املعنيّـ                       

  .إعالنات املمتلكات والبالغات عن أعمال الفساد احملتملة
املركزيـة املـسؤولة عـن      ، وهي اجلهـة     اهليئة الوطنية لشؤون املوظفني   ويف اليابان، ُتدِمج      -٥٠

تنفيذ التشريعات املتعلقة مبمارسـة املـوظفني العمـوميني ملهـامهم، صـالحياهتا اإلنفاذيـة بأنـشطة                 
 كتّيــب علــى الوكــاالت ١٠٥ ٠٠٠فقــد قامــت، علــى ســبيل املثــال، بتوزيــع . إلذكــاء الــوعي

ويف عـام   . احلكومية مـن أجـل تـشجيع التـزام املـوظفني العمـوميني مبعـايري الـسلوك ذات الـصلة                   
ــة هتــدف إىل مــساعدة كــل وزارة علــى حتديــد شــدّ    ٢٠٠٠ ة ، أصــدرت اهليئــة مبــادئ توجيهي

العقوبات اليت توقَّع عند انتهاك لوائح السلوك، لكي تكفـل اختـاذ اإلجـراءات التأديبيـة املناسـبة                  
  .  الوكاالت احلكوميةكلمن جانب 



 

V.12-54429 13 
 

CAC/COSP/WG.4/2012/3

ــة هــي، يف مجهور     -٥١ ــة مكافحــة الفــساد واحلقــوق املدني ــة   وجلن ــة املركزي ــا، اهليئ ــة كوري ي
وهبـذه  . ورصـد تنفيـذها   " مدونة قواعد الـسلوك للمـوظفني العمـوميني       "املسؤولة عن التعريف بـ   

كـدليل عملـي للمـوظفني      " املبادئ التوجيهية اخلاصـة بتـضارب املـصاحل       "ت اللجنة   الصفة، أعدَّ 
  . العموميني من أجل االستجابة على حنو فّعال ملخاطر تضارب املصاحل

ويف املقابــل، يف االحتــاد الروســي، ُيتــرك تنفيــذ املتطلبــات املفروضــة علــى املــوظفني           -٥٢
.  كـبري لفـرادى الوكـاالت      العموميني فيما يتعلق باملسائل األخالقية وتـضارب املـصاحل إىل حـدّ           

ومع ذلك تضطلع وزارة التنمية االقتصادية بدور مركزي فيمـا يتعلـق برصـد تنفيـذ الوكـاالت                  
  . ركزية لتدابري مكافحة الفساداحلكومية امل

ــضارب         -٥٣ ــة اخلاصــة بت ــة واملدني ــوانني اجلنائي ــز بــني الق ــاك متيي ــدول، هن ويف عــدد مــن ال
املصاحل، اليت تتـوىل إنفاذهـا بـشكل عـام هيئـات مقاضـاة مركزيـة، واملعـايري اإلداريـة مـن قبيـل                        

. يـان رصـدها وإنفاذهـا   مدونات قواعد السلوك، اليت تتوىل فرادى الوكاالت يف كثري مـن األح     
وهذا هو احلال يف الواليات املتحدة، حيث تتوىل وزارة العدل إنفـاذ القـوانني اجلنائيـة اخلاصـة                   
بتــضارب املــصاحل وقــوانني القواعــد األخالقيــة املدنيــة بالنــسبة جلميــع املــوظفني العمــوميني، يف   

 وظـف الـذي ينتـهك معـايري       حني ُتفرض العقوبات اإلدارية من ِقبل الوكالـة الـيت يعمـل فيهـا امل              
 . السلوك اإلدارية ذات الصلة

   
التصريح السياسات والتدابري اليت اعتمدهتا الدول األطراف فيما يتعلق ب  -ثالثا 

    املمتلكاتب
املمتلكــات التــصريح ب  مــن االتفاقيــة إىل فــرض متطلبــات٨ مــن املــادة ٥تــشري الفقــرة   -٥٤

وعلــى وجــه التحديــد، يقــضي هــذا . ب املــصاحلعلــى املــوظفني العمــوميني كوســيلة ملنــع تــضار
ــأن   ــدول األطــراف تــسعى احلكــم ب ــأن    ال ــزم املــوظفني العمــوميني ب ــدابري ونظــم تل  إىل وضــع ت
أشــياء منــها مــا هلــم مــن أنــشطة خارجيــة وعمــل وظيفــي        عــن ة  للــسلطات املعنيَّــ ُيفــصحوا

ــصا      ــضارب يف امل ــد تفــضي إىل ت ــافع كــبرية ق ــات أو من ــع واســتثمارات وموجــودات وهب حل م
  .مهامهم كموظفني عموميني

وقد اّتبعـت الـدول ُنُهجـا متنّوعـة فيمـا يتعلـق بنـوع املعلومـات املطلوبـة مـن املـوظفني                         -٥٥
وتـشمل املـسائل الرئيـسية      . العموميني والوسائل املستخدمة لرصد املعلومات املُقدَّمـة وتقييمهـا        

ــة مــستقلة مكلَّ      ــيت اسُتــِشفَّت وجــود ســلطات مركزي ــة برصــد ت ال ــذ متطلبــات  ف التــصريح نفي
املمتلكات على حنو شائع واالسـتخدام املتزايـد ألدوات تكنولوجيـا املعلومـات يف االضـطالع                ب

 .هبذه املهام
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    املمتلكاتالتصريح بمتطلبات   - ألف 
املمتلكــات التــصريح بأشــارت مجيــع الــدول اجمليبــة إىل فــرض شــكل مــا مــن متطلبــات   -٥٦

هناك تفاوتا كبريا يف املمارسات بـني الـدول         أنَّ  بيد  . مومينيدة من املوظفني الع   على فئات حمدّ  
فيما يتعلق بنوع املمتلكات اليت يتعّين اإلفصاح عنها وفئة املوظفني العموميني اخلاضعني لنظـام              

  .املمتلكاتالتصريح ب
فماليزيــا تّتبــع هنجــا واســعا يتعــّين مبوجبــه علــى مجيــع املــوظفني العمــوميني تقــدمي بيــان    -٥٧

ن على املـوظفني العمـوميني تقـدمي إعالهنـم بعـد أداء             ويتعّي. ول واخلصوم والثروة الصافية   باألص
يف  وباملثـــل،. ميـــع مـــصاحلهم التجاريـــة وصـــالهتم املاليـــةالتـــصريح جبالقـــسم، وجيـــب علـــيهم 

ــع األنــشطة           ــن مجي ــائهم ع ــصاح لرؤس ــاديني اإلف ــوظفني االحت ــع امل ــى مجي ــّين عل ــسرا، يتع سوي
ويف الفلـبني أيـضا،     . األجر اليت ميارسوهنا خـارج نطـاق مـسؤولياهتم املهنيـة          العمومية واملدفوعة   

يتعّين على مجيع املـوظفني العمـوميني تقـدمي اسـتمارات إفـصاح عـن املمتلكـات عنـد تعيينـهم،                     
  .وسنويا بعد ذلك

املمتلكـات تنطبـق، يف غالبيـة الـدول، علـى كبـار املـوظفني               التـصريح ب  ضـرورة   أنَّ  بيد    -٥٨
ففي الواليات املتحدة، يتعّين علـى مـن يـشغلون أكـرب الوظـائف يف               .  يف املقام األول   العموميني

 املـايل الشخـصي لـدى تعيينـهم،       بوضـعهم  فيـه    ُيـصرِّحون وا تقريـرا    ُيقدِّمأفرع احلكم الثالثة أن     
دة بـشأن  وهنـاك أيـضا متطلبـات حمـدّ       . وسنويا بعد ذلك، وتقريـرا هنائيـا لـدى تـركهم الوظيفـة            

هنــاك أنَّ وتفيــد التقــارير، علــى ســبيل املثــال، . هــذا اإلفــصاح منطبقــة يف فــرادى أفــرع احلكــم
ــرع        ٢٨ ٠٠٠ ــوميني يف الف ــوظفني العم ــب امل ــن جان ــدَّم ســنويا م ــة ُتق  إعــالن ملمتلكــات عام

  . التنفيذي وحده
ــق اشــتراطات    -٥٩ وادر املمتلكــات يف املقــام األول علــى الكــ  التــصريح بويف الــصني، تنطب

 جزئيـة مـن املعلومـات، مبـا يف ذلـك مـا       ١٤الرئيسية اليت يتعّين عليها تقدمي تقرير حيتـوي علـى        
  .من أصول مالية للموظفني وأفراد أسرهم

ويف مجهورية كوريا، جيري األخذ بنظام لتسجيل املمتلكـات مـن أجـل منـع املـوظفني                   -٦٠
وجــب هــذا النظــام، ُيطلــب مــن ومب. العمــوميني مــن جتميــع املمتلكــات علــى حنــو غــري مــشروع

علومات متعلقة بوضع ممتلكـاهتم وممتلكـات أفـراد         التصريح مب املوظفني العموميني بشكل منتظم     
وينطبـق اإللـزام بإكمـال إعالنـات املمتلكـات وتقـدميها إىل نظـام تـسجيل املمتلكـات                   . أسرهم

ني يف جمـاالت اإلدارة     على مجيع كبار املوظفني العمـوميني وعلـى املـوظفني األدىن مرتبـة العـامل              
  . كالضرائب وإنفاذ القانون ومراجعة احلسابات" الشديدة املخاطر"العمومية 
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املمتلكـات وإعـالن   يتضمَّن تـصرحياً ب ووصفت شيلي بالتفصيل نظاما جيمع بني إعالن    -٦١
وتشمل إعالنات املصاحل األنشطة املهنية واالقتصادية اليت ميارسها املوظـف،          . منفصل للمصاحل 

وفيمـا  .  يوما من اضطالع املوظف العمومي الكبري مبهام منـصبه         ٣٠ويتعني تقدميها يف غضون     
  . بعد، جيري حتديث اإلعالنات كل أربع سنوات

التـــصريح وباملثـــل، يف كوســـتاريكا، يتعـــّين علـــى مجيـــع املـــوظفني الرفيعـــي املـــستوى   -٦٢
 يومــا مــن اضــطالعهم مبهــام ٣٠  للمراقــب املــايل العــام يف غــضونُيقــدِّممتلكــاهتم يف إعــالن مب

 تغيريات طـرأت علـى ممتلكـات الـشخص          وتشمل املعلومات املطلوبة يف اإلعالن أيَّ     . منصبهم
وجيب حتديث املعلومات سنويا ما دام املوظف العمـومي شـاغال وظيفتـه،             . خالل العام السابق  

  . كما يتعّين إعداد إعالن هنائي يف غضون شهر واحد من ترك اخلدمة
املمتلكـات علـى فئـة واسـعة مـن املـوظفني،        التصريح ب يف األرجنتني، تنطبق متطلبات     و  -٦٣

ــا يف ذلــك مــن هــم    ــى    بمب ــوق، وعل ــدير فمــا ف ــة م ــصرف النظــر عــن    أيِّ رتب ــوظفني، ب مــن امل
وُيطلـب  . أقدميتهم، املعنيني مبنح عقـود االشـتراء أو املـسؤولني عـن إدارة املمتلكـات العموميـة                

ميـع املمتلكـات    التصريح جب عة أيضا من املعلومات، حيث يتعّين عليهم        من املوظفني طائفة واس   
  .واالستثمارات والودائع املصرفية والُسلف والرهونات العقارية والدخل واملصروفات السنوية

 مــن الــدخل يتعــّين علــى املــوظفني العمــوميني عنــد ق بعــض الــدول مــستوى أدىنوُتطّبــ  -٦٤
ففي النمسا، علـى سـبيل املثـال، يتعـّين علـى            . متلكاهتممبيها   ف ُيصرِّحونجتاوزه تقدمي إعالنات    

  .  يورو سنويا١ ١٤٢,٤٠دخل يتجاوز التصريح بأيِّ املوظفني العموميني املنتخبني 
التـصريح  السلطة املسؤولة عـن رصـد إعالنـات    أنَّ  ط عدد من الدول الضوء على       وسلّ  -٦٥
إكمـال إعـالن إفـصاح عـن املمتلكـات،          موظـف ب  أيِّ  املمتلكات لديها أيضا صـالحية مطالبـة        ب

وهذا هو احلال يف كوسـتاريكا، حيـث جيـوز          . حىت وإن كان املوظف غري مطالب عادة بذلك       
موظـف عمـومي، ويف   أيِّ للمراقب املـايل العـام أن يطلـب إعـالن إفـصاح عـن املمتلكـات مـن              

عمــومي أن موظــف أيِّ  أن تطلــب مــن لهيئــة الوطنيــة لــشؤون املــوظفنياليابــان، حيــث جيــوز ل
ــة اخلاصــة، كمــا جيــوز هلــا أن تطلــب مــن     ُيــصرِّح بــأيِّ  أســهم ميتلكهــا يف املؤســسات التجاري

  . من ذلك، أن يستقيل من منصبهص من ممتلكاته من األسهم أو، بدالًاملوظف أن يتخلّ
الــشديدة "وكــثريا مــا تــستخدم الــسلطات املركزيــة هــذه الــصالحيات يف اجملــاالت          -٦٦

موظـف لديـه    أيِّ  ففـي ماليزيـا، علـى سـبيل املثـال، يتعـّين علـى               . ء العمومي كاالشترا" املخاطر
مصلحة شخصية يف عملية تقدمي عروض أو عطاءات أن ُيعلـن عـن هـذه املـصلحة وأن يتنحـى                  

ــة االشــتراء  ــة عــادة مــن    . عــن عملي ويف الواليــات املتحــدة، تتطلــب وكــاالت الــسلطة التنفيذي
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القـرارات اخلاصـة   أنَّ ق مـن    عن معلومات مالية للتحقّـ    موظفي االشتراء اإلفصاح بصورة سرية      
 .بالعقود ُتتخذ دون حتّيز

   
    املمتلكات واستعراضهاالتصريح برصد إعالنات   - باء 

رصـد  عـة يف    عـة املّتبَ  ُهج املتنوِّ مة إىل األمانـة وصـفا تفـصيليا للـنُّ         نت املعلومات املقدَّ  تضّم  -٦٧
ل أحــد االختالفــات الرئيــسية الــيت أمكــن  ويتمثّــ.املمتلكــات واستعراضــهاالتــصريح بإعالنــات 

تبّينــها بــني نظــم الــدول األطــراف يف مــا إذا كانــت جهــة مركزيــة مــستقلة هــي املــستخدمة يف  
أمـــر تقيـــيم أنَّ مـــة مـــن املـــوظفني العمـــوميني أو   املقدَّاملمتلكـــاتالتـــصريح بإعالنـــات رصـــد 

  . عمل فيه املوظف العموميمة متروك لتقدير الكيان احلكومي الذي ياملعلومات املقّد
سلطة مركزية هـي املـستخدمة يف اسـتعراض كـل اإلعالنـات أو بعـضها             أنَّ  وقد أُفيد ب    -٦٨

ــها   ــدة، من ــة    يف دول عدي ــا والبوســنة واهلرســك ومجهوري ــتني وأرميني االحتــاد الروســي واألرجن
 العمـوميني تقـدمي   ففي أرمينيا، يتعّين على مجيع كبار املوظفني. والفلبني وماليزيا كوريا وشيلي

ــار املــوظفني الــيت تقــيِّم       ــة لكب ــة األخالقي ــدخل إىل اللجن إعالنــات إفــصاح عــن املمتلكــات وال
وأكثـر أشـكال تـضارب املـصاحل        . تضارب ممكن يف املـصاحل    أيِّ  املعلومات املقدمة بغية استبانه     

ــة الشخــصية       ــة شــيوعا هــي اســتغالل املنــصب للمنفع ــة األخالقي ــيت اســتبانتها اللجن والعمــل ال
تنفيــذ أنَّ والحظــت أرمينيــا . اخلــارجي ورعايــة مــصاحل األســرة وقبــول اهلــدايا مــن األصــدقاء   

املمتلكـات يـثري التحـدي يف كـثري مـن احلـاالت، وقـد               التـصريح ب  التشريعات اخلاصة بإعالنات    
  .من السهل التحايل عليهاأنَّ ثبت 
مـة مـن    املمتلكـات املقدَّ  تصريح ب الوباملثل، يف البوسنة واهلرسك، ُتعطى مجيع إعالنات          -٦٩

ــة       ــات املركزي ــة االنتخاب ــشارين إىل جلن ــة واملست ــسلطة التنفيذي ــبني وأعــضاء ال ــوظفني املُنتَخ . امل
وتقوم اللجنـة بتجميـع هـذه املعلومـات يف قاعـدة بيانـات قابلـة للبحـث وُتجـري تقييمـا ملـا إذا               

  . ن انتهاكاً لقوانني تضارب املصاحلكانت تتضّم
وا إعــالن ُيقــدِّملي أيــضا، يتعــّين علــى مجيــع كبــار املــوظفني العمــوميني أن       ويف شــي  -٧٠

صاحلهم وممتلكاهتم إىل هيئة مركزية، هي املراقـب املـايل العـام، الـذي يـضطلع علـى               التصريح مب 
حــد ســواء باملــسؤولية عــن اســتعراض حمتــوى اإلعالنــات وضــمان امتثــال املــوظفني العمــوميني  

ــق با  ــا يتعل ــاهتم فيم ــات يف الوقــت املناســب اللتزام ــوظفني   . إلعالن ــع امل ــات مجي وُتحفــظ إعالن
العموميني لدى املراقب املايل العام للرجوع إليها يف املستقبل ويف احلاالت اليت ُيـسفر التحقيـق                

  .فيها عن وجود تضارب يف املصاحل



 

V.12-54429 17 
 

CAC/COSP/WG.4/2012/3

بـات  ومكتب مكافحة الفساد يف األرجنتني هو اهليئة املركزيـة املـسؤولة عـن تنفيـذ متطل                 - ٧١
 إعالنـا يف    ٤ ٢٩٣ى  املمتلكات بالنسبة ألعضاء السلطة التنفيذية، حيـث تلقّـ        التصريح ب إعالنات  

، مبـا  ااملمتلكـات وحتليلـه  التـصريح ب وهـو يـستخدم نظامـا حموسـبا لتقـدمي إعالنـات            . ٢٠١١عام  
  عن زيادة مهّمـة يف املمتلكـات وحـساب ممتلكـات           يسمح باالكتشاف التلقائي للبيانات اليت تنمّ     

وعنــدما ُيــستبان . دة مثــل ُرتبــهمكــل موظــف تلقائيــا والقــدرة علــى البحــث حــسب معــايري حمــّد
املمتلكـات املتخصـصة بإعـداد تقريـر        التـصريح ب  تضارب ممكن يف املصاحل، تقوم وحدة إعالنات        

وُيرسـل هـذا التقريـر إىل الـسلطة العموميـة           .  إجراءات الزمة  يبّين جماالت التضارب املمكنة وأيَّ    
  . يعمل فيها املوظف العمومي املعين الختاذ إجراءات املتابعة املناسبةاليت 
م مماثـل هـو نظـام املعلومـات الكاملـة      طت مجهورية كوريا الضوء على نظام متقـدّ    وسلّ  -٧٢

ويسمح هذا النظـام بتـسجيل املمتلكـات واستعراضـها     . بشأن األخالقيات فيما يتعلق باألمالك 
ى ذلـك إىل    وقد أدّ .  املوارد البشرية والبيانات املالية والعقارية     ، ويربط بني بيانات   واحديف آن   

  .مة من املوظفني العموميني يف املائة فيما يتعلق باملعلومات املُقد٩١َّمستوى من الدقة بلغ 
ــع دول أخــرى هنجــاً   -٧٣ ــوتّتب ــات     يتَّ ــة يف رصــد إعالن ــد مــن الالمركزي ــصريح سم مبزي الت
روس وعـدد مـن الـدول األخـرى، يـضطلع رؤسـاء كـل إدارة                ففـي بـيال   . املمتلكات وتنفيذها ب

ويف الفلبني، تضطلع جلـان جملـسي الكـونغرس         . حكومية مبسؤولية استعراض حمتوى اإلعالنات    
  . أيضا مبسؤولية تقييم إعالنات أعضائها هي

مــة يف وختتلــف املمارســات فيمــا بــني الــدول بــشأن مــا إذا كانــت املعلومــات املقدَّ          -٧٤
ــاح للجمهــور أم ال ريح بالتــصإعالنــات  ــها   . املمتلكــات ُتت ــدول، من ــا ففــي عــدد مــن ال بلغاري

التــصريح ، ُتتــاح إعالنــات والبوســنة واهلرســك ومجهوريــة كوريــا وشــيلي والواليــات املتحــدة 
ها كبار املوظفني للجمهور، وذلك باالتصال احلاسويب املباشـر يف أغلـب            ُيقدِّماملمتلكات اليت   ب

  .  سلطات عمومية بنشر مثل هذه اإلعالنات٢٠٥ت ويف شيلي، قام. احلاالت
 املوظفــون العموميــون الــذين ال يــستوفون متطلبــات  يتعــرَّضويف العديــد مــن الــدول،   -٧٥

ل أحد الُنهج الـشائعة     ويتمثّ. املمتلكات لعقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية      التصريح ب إعالنات  
التــصريح الــة عــدم إكمــال اســتمارة  بــني الــدول يف فــرض عقوبــات مدنيــة مثــل الغرامــة يف ح  

املمتلكـات والـنص يف الوقــت نفـسه علـى إمكانيــة املقاضـاة اجلنائيـة يف حالــة تقـدمي الــشخص        ب
  . معلومات كاذبة أو مضللة

 دوالر تلقائيـا    ٢٠٠وُيتَّبع هنج كهذا يف الواليات املتحدة حيث ُتفـرض غرامـة قـدرها                -٧٦
ويف حالـة تقـدمي معلومـات    . ملمتلكـات يف حينـه  االتـصريح ب إذا أخفق شخص يف تقـدمي إعـالن        
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ى نظـام   وقـد أدّ  . كاذبة، تقوم وزارة العدل، بعـد إحالـة األمـر إليهـا، مبقاضـاة الـشخص املعـين                 
مكتــب قواعــد الــسلوك فاملعلومــات الــيت مجعهــا . اإلنفــاذ هــذا إىل مــستوى عــال مــن االمتثــال 

م ، مل ُيقــد٢٠١٠َّة يف عــام  تقريــرا كانــت مطلوبــ ٢٨ ٠٧٨ تــشري إىل أنــه مــن بــني  احلكــومي
  .  تقريرا فقط٢٩٥
املعلومـات  أنَّ  وباملثل، ففي البوسنة واهلرسك، إذا وجدت اللجنـة االنتخابيـة املركزيـة               -٧٧
طت وقــد ســلّ. مــة غــري كاملــة أو غــري دقيقــة، جــاز هلــا أن حتيــل األمــر إىل النيابــة املختــصةاملقدَّ

 احملكمـة العليـا موظفـا يف إدارة األشـغال العموميـة             دة أدانـت فيهـا    الفلبني الضوء على حالة حمدَّ    
ــق         ــا يتعل ــصاح عــن املمتلكــات فيم ــه يف إكمــال إعــالن إف ــسريعة باإلمهــال إلخفاق   والطــرق ال

  . عقاراً ميتلكها، وفرضت عليه غرامة قدرها ستة أشهر من استحقاقات التقاعد٢٨بـ
شــخص ال يقــوم بــاإلبالغ يف سم العقوبــات املنطبقــة علــى ويف املقابــل، يف الــصني، تّتــ  -٧٨

الوقت املناسب أو خيفق يف اإلبالغ بطريقة نزيهة بأهنـا ذات طبيعـة إداريـة يف املقـام األول، مبـا                     
 .يف ذلك إمكانية الفصل أو النقد الرمسي أو النقل إىل وظيفة أخرى

   
   اإلبالغ لتيسريالسياسات والتدابري اليت اعتمدهتا الدول األطراف   -رابعا 

  ل الفسادعن أعما
 

مة من الدول بشأن اإلبالغ عن أعمال الفـساد يف املقـام األول            ركّزت املعلومات املقدَّ    -٧٩
وينص هذا احلكـم علـى أن       .  من االتفاقية  ٨ من املادة    ٤على التدابري ذات الصلة بتنفيذ الفقرة       

ر يـسِّ نظـم تُ  تنظر كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يف إرساء تـدابري و             
 مثـل هـذه     تـسترعي  الفـساد عنـدما      عن أعمال قيام املوظفني العموميني بإبالغ السلطات املعنية       

  . أثناء أداء وظائفهماألعمال انتباههم
ــة علــى تــدابري وسياســات   مــة مــن الــدول تــضمَّ املعلومــات املقدَّأنَّ بيــد   -٨٠ نت أيــضا أمثل

ط عـدد مـن الـدول الـضوء     فقـد سـلَّ  . اقيـة وممارسات ذات صلة بتنفيذ أحكـام أخـرى مـن االتف        
على محاية من ُيبلغـون عـن أعمـال الفـساد باعتبـار ذلـك عنـصرا أساسـيا يف تـشجيع مثـل هـذا                   

 هـذه التـدابري   ، فـإنَّ ٨وباإلضـافة إىل اسـتيفاء متطلبـات املـادة     ). انظر القسم باء أدنـاه    (اإلبالغ  
وُيتاح عدد من آليـات اإلبـالغ وأدوات        ). نيمحاية املبلّغ  (٣٣توفّر أيضا أمثلة على تنفيذ املادة       

علـى الـسواء للمــوظفني   ) انظـر القـسم جـيم   (إذكـاء الـوعي الـيت سـلطت الـدول الـضوء عليهــا       
 علـى تنفيـذ   جيِّـدة العموميني وألفراد اجلمهور على نطاق أوسع، وهي توفِّر بالتايل أيـضا أمثلـةً       

 ).إبالغ الناس( من االتفاقية ١٠املادة 
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    قانونية باإلبالغ عن أعمال الفساد اللتزامات الافرض   - ألف 
، علـى   علـى فـرض التزامـات قانونيـة       اة مـن الـدول      ركّز عدد كبري من اإلجابات املتلقّـ        -٨١

بــاإلبالغ عــن أعمــال  الــسواء علــى املــوظفني العمــوميني وعلــى أفــراد اجلمهــور بــشكل أعــّم،    
  .  املشتبه هباالفساد
ــيَّ   -٨٢ ــا فاســو    االحتــاد الرن كــل مــن  فقــد ب ــا وبوركين ــا وبلغاري ــتني وأرميني وســي واألرجن

وسويسرا وشيلي وفرنسا وكوستاريكا والواليات املتحدة األمريكيـة   وتونس ومجهورية كوريا
وقــد .  االلتزامــات القانونيــة املفروضــة علــى األفــراد بــاإلبالغ عــن اجلــرائم املــشتبه هبــا  واليابــان

ــدة أنَّ ــزام، املــد  هــذا العنــصر املنطــوي اعتــربت دول عدي عَّم بعقوبــات يف عــدد مــن   علــى اإلل
ويف غالبيـة   . ل جـزءا رئيـسيا مـن إطـار فّعـال لتيـسري اإلبـالغ عـن أعمـال الفـساد                    شكّالدول، ي 

  .ر اإلخالل مبثل هذا االلتزام عمال إجرامياالدول، ُيعتَب
العـدل  ويف الواليات املتحدة، يتعّين على مجيع رؤساء الوكاالت التنفيذية إبالغ وزير              -٨٣
للقـانون   معلومات أو ادعاءات تتعلق بانتهاك أحـد مـسؤويل أو مـوظفي الـسلطة التنفيذيـة             أيِّ  ب

 للتأديب اإلداري كل موظف يكون على علـم حبالـة غـش أو           يتعرَّضوعلى حنو أعّم،    . اجلنائي
وباملثل، يف السلطة التشريعية، تفـرض مـدونات قواعـد الـسلوك            . إهدار أو فساد وال ُيبلغ عنها     

  .الرمسي املنطبقة التزاما على مجيع أعضاء اجمللس التشريعي باإلبالغ عن الفساد وكشفه
فعلـى  . ويف االحتاد الروسي، ُيطبَّـق االلتـزام القـانوين بـاإلبالغ علـى مـستوى اإلدارات                 -٨٤

اتـصال جيـري معهـم    أيِّ  سبيل املثال، يتعّين على موظفي وزارة الشؤون الداخلية اإلبـالغ عـن             
  . مية فساد، وذلك وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف أمر إداري أصدرته الوزارةبشأن جر

دا بــاإلبالغ عــن وتفــرض كــل مــن األرجنــتني وبلغاريــا ومجهوريــة كوريــا التزامــا حمــدّ   -٨٥
  .أعمال الفساد وفقا لتشريعاهتا احمللية اخلاصة مبكافحة الفساد

  لـى علـم بـالتخطيط جلرميـة أو خمالفـة           وبيَّنت بوركينـا فاسـو كيـف ُيعتـرب مـن يكـون ع               -٨٦
  .وال ُيبلغ عنها شريكاً يف اجلرمية يف حالة ارتكاهبا، وفقا لقانوهنا اجلنائي

وكانت املمارسات خمتلفة بني الدول بشأن األشخاص الـذين تنطبـق علـيهم التزامـات                 -٨٧
مجيـع املـوظفني    ففي غالبية الدول، ينطبق االلتـزام بـاإلبالغ عـن أعمـال الفـساد علـى                 . اإلبالغ

وهذا هو احلال يف فرنسا، حيث توّسعت حمكمـة الـنقض يف تفـسري األحكـام ذات                 . العموميني
كـن أن   عمليـة اإلبـالغ مي    أنَّ   على ذلك إىل     وأشارت احملكمة عالوة  . الصلة من القانون اجلنائي   

  . احلمايةيضطلع هبا عملياً كبار املوظفني، مما ُيضفي على املوظفني األقل رتبة قدراً ما من
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وُتبـــذل يف بعـــض الـــدول جهـــود يف ســـبيل توعيـــة املـــوظفني العمـــوميني فيمـــا يتعلـــق   -٨٨
اللجنة الوطنية لتقصي احلقـائق حـول       ففي تونس، تعقد    . بالتزامهم باإلبالغ عن أعمال الفساد    

 املـوظفني العمـوميني علـى اإلبـالغ عـن       حلقات دراسية دورية من أجـل حـثِّ   الرشوة والفساد 
وقــد جنحــت هــذه احللقــات الدراســية يف تعزيــز الثقــة بــني    . ل الفــساد املــشتبه هبــا مجيــع أعمــا

 .املوظفني املدنيني واللجنة وأدت إىل إبالغ عّدة إدارات وهيئات عمومية عن حاالت فساد
   

    محاية األشخاص الذين يبلغون عن أعمال الفساد  - باء 
ــة   ســلّ  -٨٩ ــة محاي ذين يبلغــون عــن أعمــال  األشــخاص الــ طت عــّدة دول الــضوء علــى أمهي

 .  املشتبه هبا كجزء من هنج متكامل لتشجيع اإلبالغ عن مثل هذه األعمالالفساد

االحتــاد الروســي واألرجنــتني وبلغاريــا والبوســنة واهلرســك ومجهوريــة كوريــا   ط وســلّ  -٩٠
 الــضوء علــى أحكــام تــشريعاهتا  وفرنــسا والفلــبني وماليزيــا والنمــسا واليابــان  وشــيلي والــصني

مون مبعلومــات عــن أعمــال الفــساد يف خليــة الــيت تــنص علــى محايــة األشــخاص الــذين يتقــدَّالدا
  . القطاع العام

ويف الصني، تتوافر هذه احلماية مبوجب القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية والقـانون              -٩١
وتنص هذه األحكام على أنه ال جيوز ألحد أن يعوق شخصاً عن اإلبالغ عـن عمـل       . اإلداري

االنتقـام مـن    أنَّ  ن أعمال الفساد وأنه حيـق للمـبلغني طلـب احلمايـة مـن الـسلطات املختـصة و                  م
أنَّ وأشـارت الـصني أيـضا إىل    . شخص إلبالغه عن عمـل مـن أعمـال الفـساد أمـر غـري قـانوين            

وعـالوة علـى ذلـك، جيـوز        . األحكام الداخلية تضمن بقاء التفاصيل الشخصية للمـبلغني سـرية         
 . وهنا إىل تيسري التحقيقاتُيقدِّمي فيها األدلة اليت لغني يف احلاالت اليت تؤّدإعطاء حوافز للمب

ويسمح عدد من الدول، مبا فيهـا األرجنـتني ومجهوريـة كوريـا، بـاإلبالغ عـن جـرائم                     -٩٢
ويف األرجنـتني، ُيـسمح بـدرجات خمتلفـة     . الفساد املشتبه هبـا دون أن ُيفـصح املُبلـغ عـن هويتـه          

كـن تقـدميها إىل   ه متامـا مي عـاءات الـيت خيفـي صـاحبها هويتـ       فاالّد. اهلويـة من عدم الكـشف عـن       
مـن العـسري علـى احملققـني إقامـة القـضايا اسـتنادا إىل        أنَّ مكتب مكافحة الفساد، ولو أنـه ثبـت     

 مـن   كـن، بـدالً   ومي. زيـد مـن املعلومـات مـن املُبلـغ         هذه التقارير بسبب استحالة احلـصول علـى امل        
عاء بالفساد وأن ُيخفي مكتب مكافحة الفساد هويتـه خـالل التحقيـق        ادّ  شخص ُيقدِّمذلك، أن   

ى يف الوقت نفسه إجـراء التحقيقـات      يف اجلرمية املشتبه هبا، وهبذا تتوافر احلماية هلوية املُبلغ ويتسنّ         
 . بطريقة فّعالة
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رائم وتسمح شيلي أيضا ببقـاء هويـة املُبلـغ سـرية خـالل اإلجـراءات اجلنائيـة املتعلقـة جبـ                      -٩٣
 كــل هــذا الكــشف ُيــصبح حمظــورا ب وإذا طلــب املُبلــغ عــدم الكــشف عــن هويتــه، فــإنَّ . الفــساد

 .  انتهاك هلذا الشرط ُيعرِّض مرتكبه للعقوبات اإلداريةأشكاله، وأيُّ

كــن أن يعــاين فيهــا بأنــه يف احلــاالت الــيت يعــاين أو مي وباملثــل، أفــادت مجهوريــة كوريــا    -٩٤
أحكـام قـانون املـبلغني عـن      " الفساد من الـضرر أو التمييـز فـإنَّ   شخص أبلغ عن عمل من أعمال 

مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتالف          طبقا لقانوهنا اخلاص باإلجراءات اجلنائية ينطبق،       " دةجرائم حمدّ 
  .، على مرحلة التحقيقات من أجل محاية هوية املُبلغاحلال
مة من أشـخاص ال يريـدون       ة املقدَّ ويف الواليات املتحدة والنمسا، ُتقبل املعلومات السري        -٩٥

وقــد . الكـشف عـن هويتـهم عـن طريـق خطـوط اتــصال هـاتفي مباشـر خاصـة مبكافحـة الفـساد           
عدد البالغات اخلاصة بأعمال الفـساد املـشتبه هبـا زاد نتيجـة للـسماح بتقـدمي                 أنَّ  أفادت النمسا ب  

 . املعلومات دون الكشف عن اهلوية

مة من أشـخاص خيفـون      االدعاءات املقدَّ أنَّ  اريا إىل   وعلى العكس من ذلك، أشارت بلغ       -٩٦
 . ل أساسا للتحقيق ُيعتّد به طبقا لقانون إجراءاهتا اجلنائيةشكّال تهويتهم 

. ط عدد من الدول الضوء على احلماية اليت توفَّر للُمبلغني مبوجب تشريعات العمل            وسلّ  -٩٧
نني العمـل لـديها، أن يتخـذ تـدابري          فقد الحظت شيلي أنه ُيحظر على صاحب العمل، طبقا لقوا         

والحظــت البوســنة واهلرســك أنــه طبقــا لتــشريعاهتا . تأديبيــة ضــد موظــف عقــب ادعــاء بالفــساد
 للـضرر نتيجـة اإلبـالغ    يتعرَّض شخص اخلاصة حبماية املبلغني عن املخالفات، ُيدفع تعويض أليِّ       

  .عن سلوك فساد مشتبه به
 النطـاق تتعلـق حبمايـة املـوظفني العمـوميني مـن       وذكرت فرنسا أحكاما تـشريعية واسـعة        -٩٨

املضايقة والتهديد بالعنف باعتبارها توفّر احلماية لألشخاص الذين يتقدمون ببالغات عن أعمال            
 . فساد مشتبه هبا

   
  آليات اإلبالغ والتدريب ومبادرات إذكاء الوعي لتيسري اإلبالغ   -جيم 

   عن أعمال الفساد
لومات مفّصلة عن جهود أوسع للتواصل مع املوظفني العمـوميني          وفّرت الدول أيضا مع     -٩٩

وتـشمل هـذه التـدابري اعتمـاد        . من أجل تشجيعهم على اإلبـالغ عـن أعمـال الفـساد املـشتبه هبـا               
دة فيما يتعلق بأعمال الفساد وتدريب املوظفني العموميني بشأن اجلرائم املتعلقة       آليات إبالغ حمدّ  
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وُتمثِّـل مثـل هـذه الـسياسات والتـدابري ممارسـات            . إذكـاء الـوعي   بالفساد وغري ذلك مـن أدوات       
 . االتفاقية من) ١( ٨واملادة ) ٤( ٨ فيما يتعلق بتنفيذ املادة جيِّدة

 
    آليات اإلبالغ  

 األرجنتني وأرمينيا وأملانيا وبوركينا فاسو والبوسنة واهلرسك وبولندا وبـيالروس         رت  وفَّ  -١٠٠
املتحـدة   وفرنسا والفلبني وكوستاريكا وماليزيا والنمسا والواليـات      ومجهورية كوريا وغواتيماال    

عـن أعمـال الفـساد املـشتبه        دة اليت أُنـشئت لتيـسري اإلبـالغ          معلومات عن اآلليات احملدّ    األمريكية
كــن التمييــز بــني دول تتــيح آليــات اإلبــالغ علــى أســاس فــرادى اإلدارات أو الوكــاالت  ومي. هبــا

  . منفصلة مركزية للتعامل مع تقارير الفسادوتلك اليت توجد هبا هيئة
ريكا، يضطلع املكتب املركزي لألخالقيات العموميـة مبـسؤولية اسـتحداث            ويف كوستا   -١٠١

آليــة لتلقــي التقــارير عــن أعمــال الفــساد املــشتبه هبــا، وهــو يعمــل اآلن كهيئــة لرصــد مثــل هــذه    
ليـة لتحديـد اإلجـراء اإلداري أو        وعالوة على ذلك، ُيجـري املكتـب أيـضا حتقيقـات أو           . التقارير

ــاة       ــارير املتلق ــشأن التق ــد يكــون ضــروريا ب ــذي ق ــانوين ال ــّين اإلحــصاءات املقدَّ . الق ــن  وُتب ــة م م
، مـع   ٢٠١١ إىل عـام     ٢٠٠٦كوستاريكا حدوث زيادة كبري يف عـدد التقـارير املتلقـاة مـن عـام                

  . زيادة مناظرة يف إجراءات املتابعة املّتخذة
. اال الــضوء أيــضا علــى إنــشاء نظــام مركــزي جديــد إلدارة الــشكاوىطت غواتيمــوســلّ  -١٠٢

ي ومعاجلة التقارير املتعلقـة بفـساد حمتمـل         وطبقا هلذا النظام، يضطلع جهاز مركزي مبسؤولية تلقّ       
والحظـت النمـسا باملثـل      . يف السلطة التنفيذية وذلك بناء على طلب املواطنني أو من تلقاء نفسه           

كافحــة الفــساد يــضطلع بــدور مركــز اإلبــالغ املركــزي جلميــع املــوظفني  املكتــب االحتــادي ملأنَّ 
  . االحتاديني ويوفّر خط اتصال هاتفي مباشر لالستخدام يف اإلبالغ عن أعمال الفساد املشتبه هبا

وأنشأت مجهورية كوريا سلطة مستقلة ملكافحة الفساد تتوىل إدارة مركـز اإلبـالغ عـن             -١٠٣
ارير باهلاتف أو باالتصال احلاسويب أو بقيام عضو من مركـز اإلبـالغ             وُيمكن إبالغ التق  . الفساد

وبغيــة ضــمان إســداء مــشورة رفيعــة النوعيــة، ُيعــيَّن للعمــل يف املركــز موظفــون   . بزيــارة موقعيــة
  . عموميون متقاعدون ذوو خربة واسعة

يهـا  د للـدور الـذي يـضطلع بـه مركـز اإلبـالغ يف شـكل حالـة تلقـى ف                    دَّوأُعطي مثال حمـ     -١٠٤
وقـد رفـض املوظـف      . موظف أمرا غري قانوين مـن رئيـسه املباشـر بـإجراء اتـصال خـاص بـشركة                 

ما يزيد على بليون ُون كـوري جنـويب أُهـدرت بـسبب مثـل هـذه                 أنَّ  تنفيذ األمر، وأبلغ املركز ب    
واستجابة لـذلك، قـضت الـسلطة املركزيـة بـأن ُتلغـي املنظمـة التـدابري التأديبيـة الـيت                     . املمارسات

 مليـون ُون    ٣٠مببلـغ   . نتيجة إلبالغه عن املخالفـة وحكمـت للـسيد ب         . خذت ضد السيد ب   اتُّ
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وقد أذاعت وسـائط اإلعـالم تقـارير عـن هـذه احلالـة ممـا             . كوري جنويب ملسامهته يف منع الفساد     
  .أذكى الوعي يف اجملتمع الكوري بضرورة محاية املبلغني عن املخالفات

 أمثلة على آليات إبالغ مركزيـة ومكّيفـة تباعـا للفـروع علـى               رت الواليات املتحدة  ووفَّ  -١٠٥
 العامون يف فـرادى الوكـاالت بـدور الرقابـة الداخليـة باإلضـافة إىل       نشوالسواء، حيث يقوم املفتّ  
صة التابعـة ملكتـب الواليـات املتحـدة للمـشورة اخلاصـة الـيت تتـيح سـبيال           وحدة اإلفصاح املتخصّ  

ى مكتــب ، تلقّــ٢٠١١ويف عــام . خالفــات املعلومــات مــن خاللــهمنفــصال يــوفّر املبلغــون عــن امل
 منـها   ٤٧ بالغ من املبلغني عن املخالفات، وقـد أُحيـل           ٩٠٠الواليات املتحدة للمشورة اخلاصة     
را وأكّـد مكتـب الواليـات املتحـدة للمـشورة اخلاصـة مـؤخّ             . إىل رؤساء الوكاالت للتحقيق فيهـا     

  .الفات يف عشر وكاالت خمتلفةم هبا املبلغون عن املخعاءات تقدَّاّد
. ووصفت أرمينيا وبولندا والفلبني آليات إبـالغ متاحـة يف فـرادى الوكـاالت احلكوميـة                 -١٠٦

ففــي بولنــدا، جيــوز للمــوظفني العمــوميني يف وزارة العــدل تــوفري املعلومــات عــرب املوقــع الــشبكي 
، يقوم رئيس وحـدة الـشكاوى يف   ومن مثّ. لوزارة العدل أو بالربيد اإللكتروين أو بالربيد العادي      

  . وزارة العدل جبمع هذه املعلومات وحتويلها إىل املدير العام الختاذ إجراءات املتابعة الالزمة
وكــان مثــال آليــة اإلبــالغ املــذكور مــن الــدول بــأكرب تــواتر هــو خــط االتــصال اهلــاتفي    -١٠٧

اد اسـتخدامها لإلبـالغ عـن أعمـال         كـن لألفـر    من نظم اإلبالغ اهلاتفية اليت مي      املباشر أو غري ذلك   
األرجنتني وأرمينيــا وبوركينــا فاســو وبولنـدا وبــيالروس ومجهوريــة كوريــا  فـ . الفـساد املــشتبه هبــا 

 أشـارت  وغواتيماال والفلبني وكوستاريكا وماليزيا والنمسا والواليات املتحدة األمريكية والصني
  ويف عــدد أقــل مــن البلــدان، . اجلمهــورمثــل هــذه اخلطــوط املباشــرة متاحــة ألفــراد  أنَّ كلــها إىل 

ــصال احلاســويب لكــي        ــاح منــاذج باالت ــات املتحــدة، ُتت ــها البوســنة واهلرســك والــصني والوالي من
  .يستخدمها املبلغون

ريكا، ُيستخدم خط االتصال اهلاتفي املباشر اخلاص مبكافحة الفـساد التـابع             ويف كوستا   -١٠٨
كــأداة لإلبــالغ عــن أعمــال الفــساد املــشتبه هبــا  ملكتــب األخالقيــات العموميــة علــى حــد ســواء  

وكخــط اتــصال استــشاري للمــوظفني العمــوميني فيمــا يتعلــق بواجبــاهتم مــن حيــث االســتقامة     
ــشفافية ــام . وال ــي  ٢٠١١ويف ع ــر     ١٣٥، جــرى تلق ــاتفي املباش ــصال اهل ــرب خــط االت ــة ع  مكامل

 .  زيارة شخصية٧٦باإلضافة إىل 
 

 الوعيالتدريب وغريه من أنشطة إذكاء   
 

طت دول عديدة الضوء على التدريب املُتاح للموظفني العموميني وغريه مـن أنـشطة         سلّ  -١٠٩
وتـشمل األدوات الـشائعة   . إذكاء الوعي املضطلع هبا من أجل تيسري إبالغهم عن أعمال الفـساد     
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ميـة  املنشورات املناهضة للفساد والـدورات التدريبيـة اخلاصـة بـاملوظفني اجلُـُدد واحلمـالت اإلعال           
  . األوسع نطاقا الرامية إىل إذكاء الوعي فيما يتعلق بآليات اإلبالغ القائمة

ــد ســلّ   -١١٠ ــق      وق ــا يتعل ــاح للمــوظفني العمــوميني فيم ــدريب املت ــى الت ــضوء عل ــسا ال طت فرن
ويف القطاعـات املعّرفـة   . بالتزاماهتم بشأن اإلبالغ مبوجب القانون اجلنائي وآليات اإلبالغ املتاحة     

دة إلذكـاء الـوعي مـن       ذ محالت حمـدَّ   ، مثل احلسابات العمومية، ُتنفَّ    "معّرضة للمخاطر  "باعتبارها
  .الرسائل التعميميةخالل 
بني ُنـشرا مـؤخرا مـن جانـب مكتبـها املركـزي ملكافحـة الفـساد         وأشارت بولندا إىل كتيِّ   -١١١

بني ب الكتيِّــوقــد صــاَح. ويـستهدفان املــوظفني املــدنيني وأصــحاب األعمــال احلــرة، علــى التــوايل 
 موظف مدين نوقشت فيهـا مواضـيع يتـصدى    ١٣ ٠٠٠ حدثا تدريبيا لفائدة ما يزيد على   ٥٦٠

  .هلا الكتّيبان
وأبلغــت ماليزيــا عــن عــدد مــن تــدابري إذكــاء الــوعي املبتكــرة الــيت تــستهدف تــشجيع     -١١٢

انون اإلبــالغ عــن أعمــال الفــساد املــشتبه هبــا، مبــا يف ذلــك معــرض متنقــل يــروِّج ألحكــام قــ      
. مكافحة الفساد وإعداد متثيلية مـستندة إىل عمليـة ناجحـة ضـد الفـساد وتقـدير املـبلغني علنيـاً                    

وقد الحظت ماليزيا حدوث زيادة كبرية يف عـدد املقبـوض علـيهم فيمـا يتعلـق جبـرائم الفـساد                
 . بعد األخذ هبذه املبادرات

   
    االستنتاجات والتوصيات  -خامسا  

 للفريـق العامـل املعـين مبنـع الفـساد يف وقـت يـشهد تغّيـرات كـبرية يف                تأيت الدورة الثالثة    -١١٣
واالسـتخدام املتزايـد    . الطريقة اليت تـسعى هبـا الـدول إىل فـرض الـضوابط علـى تـضارب املـصاحل                  

و إالّ حلقـة يف سلــسلة مـن اإلصـالحات الــيت تتخـذها الــدول يف     هلإلفـصاح عـن املمتلكــات مـا    
ويف هـذا الـصدد، أشـارت دول        . نة تـضارب املـصاحل وتـسويته      سبيل وضع نظم منع فّعالة الستبا     

ــدأ األخــذ هبــا مــؤخّ    ــدة يف إجاباهتــا إىل تــشريعات ب ــها  عدي را يف حــني أشــارت دول أخــرى، من
ريكا، إىل أهنا تقوم حاليـا بإعـداد قـوانني جديـدة             مجهورية كوريا واجلمهورية التشيكية وكوستا    

  .بشأن هذا املوضوع
 أخـرى بـذلت      دوالً  الدول ما زالت يف بدايـة عمليـة اإلصـالح، فـإنَّ            بعضأنَّ  ويف حني     -١١٤

وعلـى وجـه اخلـصوص،      . جهودا كبرية بالفعل بشأن حتسني إخضاع تضارب املـصاحل للـضوابط          
كان االستخدام املبتكر للتكنولوجيـا ألغـراض منـع تـضارب املـصاحل واسـتبانته، سـواًء يف شـكل                    

املمتلكـات  التـصريح ب   النمسا أو التقييمات املؤمتتة إلعالنات       م اإللكتروين املعتمدة يف   برامج التعلّ 
  .يف األرجنتني، قامساً مشتركاً بني األجوبة املتلقاة
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رهتـا دول  ويف ضوء الرغبة الشديدة يف اإلصالح اليت أبدهتا دول عديدة واألمثلـة الـيت وفّ            -١١٥
ة مبَتكَـرة يف هـذا الـصدد،        أخرى بالفعل على استخدام األدوات التـشريعية والتكنولوجيـة بطريقـ          

قــد يرغــب الفريــق العامــل يف اســتغالل فرصــة اجتماعــه الثالــث ملواصــلة استكــشاف املمارســات 
 سواء لإلهلام والتوجيـه العملـي لفائـدة     املوصوفة يف هذه الورقة باعتبارها مصدراً على حدّ    يِّدةاجل

  . ال وحتسينهالدول اليت تسعى حاليا إىل تعديل إطارها التشريعي يف هذا اجمل
واســتخدام التــدريب والتثقيــف وتــدابري إذكــاء الــوعي لتــشجيع اإلبــالغ عــن أعمــال       -١١٦

وقـد بـذلت دول     . الفساد هو موضوع رئيسي ُيستَشّف من اإلجابات الـيت وردت مـن الـدول             
عديدة، مثل بولنـدا وماليزيـا، الكـثري مـن اجلهـد واالبتكـار يف حماولتـها زيـادة معرفـة املـوظفني                       

يني واجلمهــور علــى حنــو أعــّم علــى الــسواء باآلليــات املتاحــة هلــم لإلبــالغ عــن مثــل هــذه  املــدن
، قد يرغب الفريق العامل يف استكشاف كيفية تطبيق الدروس املـستفادة مـن    ومن مثّ . األعمال

وعـالوة  . تنفيذ مثل هذه التدابري يف الدول اليت تنظر حاليا يف إجـراء إصـالحات يف هـذا اجملـال              
قــد يرغــب الفريــق العامــل يف تــسليط الــضوء علــى أمهيــة كــل مــن محايــة املــبلغني   علــى ذلــك، 

ووجود آليات إبالغ سرّية ويف املتناول يف اجلهود الرامية إىل زيادة التشجيع على اإلبالغ عـن                 
  .أعمال الفساد املشتبه هبا

ري املزيـد مـن   وبغية مواصـلة تعزيـز عمليـة الـتعلُّم املتبـادل هـذه، ُتـشجَّع الـدول علـى تـوف             -١١٧
  . التحديثات وعرض مبادرات جديدة يف اجملاالت موضع املناقشة يف الفريق العامل

، اسـتنادا إىل املعلومـات املُلخَّـصة يف هـذا التقريـر واملعلومـات                يـضع   الفريق العامل  ولعل  -١١٨
 هـذه  تناولتـها  الـيت  ز حىت اآلن بـشأن املـسائل  م احملَر للتقدُّ ا عام اًمة يف اجتماعه الثالث، تقييم    املُقدَّ
 .الورقة

  


