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 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
 املعين مبنع الفساد

  ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣- ٢١فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت‘ ٢‘(أ)  ٢البند 

إعالن مرَّاكش بشأن منع ، املعنون "متابعة ٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر 
الفساد"، وتنفيذ التوصيات اليت اتَّفق عليها الفريق العامل 

: املمارسات اجليِّدة ٢٠١٦اجتماعه املعقود يف آب/أغسطس   يف
زاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية  النواملبادرات يف جمال منع الفساد: 

 ساد)من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف ١١و٨و٧(املواد

  

     
من اتفاقية  ١١و ٨و ٧زاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد  الن    

  األمم املتحدة ملكافحة الفساد)
  

    معلومات أساسية من إعداد األمانة ورقة    
    مةدِّمق  -أوالً  

طلب مـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد إىل األمانـة، يف            -١
جداول األعمال املؤقَّتة للهيئات الفرعية الـيت أنشـأها املـؤمتر حبيـث تتجنـب       تنظِّم، أن ٦/١قراره 

ــات.       ــات املســندة إىل تلــك اهليئ ــاة الوالي ــؤمتر طلــب  كــذلكتكــرار املناقشــات، مــع مراع إىل امل
، مواصــلة حتديــد املمارســات اجليــدة املقارنــة وتيســري تبــادل اخلــربات         ٦/٦مانــة، يف قــراره   األ

  والدروس املستفادة فيما بني الدول األطراف.
ويف ضــوء هــذين القــرارين، ووفقــا الســتنتاجات الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح   -٢

 ٢٤إىل  ٢٢فيما بني الدورتني، يف فيينا مـن   اجتماعه السابع املعقوديف  العضوية املعين مبنع الفساد،
يف االجتمـاع الثـامن املقبـل فيمـا      للمناقشـة أن املوضـوعني املطـروحني    تقرَّر، ٢٠١٦آب/أغسطس 
  ، مها:٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١، املقرر عقده يف فيينا من ق العامليللفر بني الدورتني

__________ 

  *  CAC/COSP/WG.4/2017/1. 
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ــود مكا    (أ)   ــأن جهـ ــدارس واجلامعـــات بشـ ــيم يف املـ ــادة  التعلـ ــاد (املـ ــة الفسـ ، ١٣فحـ
  (ج) من االتفاقية)؛  ١ الفقرة

  من االتفاقية). ١١و ٨و ٧زاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد  الن  (ب)  
 ٢٣إىل  ٢٢أوصــى الفريــق العامــل، يف اجتماعــه الثــاين املعقــود يف فيينــا مــن   وكــان قــد   -٣

اجتمــاع للفريــق العامــل يف ، بــأن تــدعى الــدول األطــراف قبــل انعقــاد أي ٢٠١١آب/أغســطس 
يف ذلــك قائمــة ل أن تســتعمل املســتقبل إىل عــرض جتارهبــا يف تنفيــد األحكــام قيــد النظــر، وُيفضَّــ 

التقييم الـذايت املرجعيـة، مبـا يف ذلـك، إن أمكـن، تبـادل املعلومـات عـن النجاحـات الـيت حققتـها            
قنية والدروس اليت اسـتفادهتا مـن   والتحديات اليت صادفتها يف التنفيذ واحتياجاهتا من املساعدة الت

ع فيهـا  مَّـ ذلك التنفيـذ. وطلـب الفريـق العامـل إىل األمانـة أن تعـد ورقـات معلومـات أساسـية ُتج         
مة، وقرر أن ُتعقد أثناء اجتماعاته حلقاُت نقـاش يشـارك فيهـا خـرباء مـن البلـدان       املعلومات املقّد

  اليت هي قيد النظر. واضيع ذات أولويةاملاليت قدَّمت ردوداً كتابية بشأن 
 ٧رة اسـتنادا إىل املعلومـات املتعلقـة بتنفيـذ املـواد      كِّت هذه املـذ دَّوفقاً لطلب املؤمتر، أُعو  -٤
  رة الشــفوية مــن األمــني العــام  كِّمــن االتفاقيــة، الــيت قدمتــها احلكومــات اســتجابة للمــذ   ١١و ٨و

CU 2017/51/DTA/CEB رة الشـــــفوية التذكرييـــــة كِّواملـــــذ ٢٠١٧شـــــاط/فرباير  ٢٢خـــــة رَّاملؤ  
CU 2017/96/DTA/CEB ٢٠١٧أيار/مـايو   ٢٩وحبلـول   )١(.٢٠١٧نيسـان/أبريل   ١٠خة رَّاملؤ ،

بلداً التالية تتضمن معلومـات تتعلـق    ٢٨والردود املقدمة من  دولة. ٣٤مة من دَّردود مق مت تلقِّي
 ،أوكرانيـا  ،أفغانسـتان  ،نيـا أرمي ،االحتـاد الروسـي  زاهة يف مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة:     مبوضوع الن
ــا ،جامايكــا ،تشــيكيا ،بنمــا ،باكســتان  ،الصــني ،صــربيا ،الســويد ،ســلوفينيا ،ســلوفاكيا ،روماني
ــا ،الكويــت ،قطــر ،)البوليفاريــة-فرتويــال (مجهوريــة ،غواتيمــاال ،غــابون اململكــة  ،ماليزيــا ،التفي

  .اليونان ،اليابان ،هندوراس ،النرويج ،ميامنار ،موريشيوس ،العربية السعودية
تــيح الــنص الكامــل للــردود املقدَّمــة، يف صــفحة املوقــع   وباالتفــاق مــع البلــدان املعنيــة، أُ   -٥

وأُدمــج يف  )٢(لالجتمــاع،الشــبكي ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة املخصَّصــة  
  )٣(املوقع الشبكي املواضيعي الذي أنشأته األمانة.

هـذه املـذكرة أن تكـون شـاملة، بـل أن تتضـمن ملخصـاً للمعلومـات         وليس القصـد مـن     -٦
  املقدمة من الدول األطراف واملوقِّعة.

    
   

__________ 

 التوعية) ملخص املعلومات املقدَّمة من الدول عن CAC/COSP/WG.4/2017/2يرد يف مذكرة منفصلة من األمانة (  )١(  
 من االتفاقية. ١٣(ج) من املادة  ١هود مكافحة الفساد يف سياق الفقرة جبيف املدارس واجلامعات 

 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session8.htmlمتاح يف املوقع الشبكي:   )٢(  

-www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/thematic-compilationمتاح يف املوقع الشبكي:   )٣(  

prevention.html. 
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  حتليل الردود املقدَّمة من الدول األطراف واملوقِّعة  -ثانياً  
  

    لفية املوضوعخ  -ألف  
الفهم والتقــدير يف العــامل قاطبــة. بــيف مؤسســات العدالــة االجتماعيــة  زاهــة حتظــى أمهيــة الــن  -٧

مؤسســات عدالــة جنائيــة قويــة يســتلزم احلــرص يف التــدابري والــرأي الراســخ أيضــاً أن احلفــاظ علــى 
يف مؤسسات العدالة  زاهة الن صونف الزمن. زاهة على دوام اليقظة والتنفيذ على مرِّ املتخذة لتعزيز الن

، والشـرطة، ودوائـر السـجون، والعـاملون يف     النيابـة العامـة  مبا يف ذلـك القضـاء، ودوائـر     –اجلنائية 
هـو عمليـة مسـتمرة تسـعى إىل درء الفـرص السـاحنة للفسـاد، واعتمـاد وتنفيـذ مـدونات            –احملاكم 
صلب  املوضوعية والعدالة يفباإلنصاف و السلوك املهين، وإدماج املفاهيم األساسية اخلاصةلقواعد 

  نظام العدالة اجلنائية. 
وقد سلَّمت الدول األطراف كلـها الـيت قـدَّمت ردوداً باحلاجـة إىل اختـاذ تـدابري ترمـي إىل          -٨

مة وكذلك إىل األعمـال  زاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية. واستناداً إىل هذه الردود املقدَّ ضمان الن
زاهـة   ريـق العامـل، بـات مـن الواضـح أن التـدابري الكفيلـة باالرتقـاء بـالن         اليت سبق أن اضـطلع هبـا الف  

يف مؤسسات العدالة اجلنائـية تتطلـب توجيـه االنتبـاه إىل نظـم املـوارد البشـرية والتوظيـف         وتعزيزها
لة، ء؛ ووضـع وتنفيـذ مـدونات لقواعــد السـلوك وآليـات للمســا     )مـن االتفاقيــة  ٧والتـدريب (املـادة   
مـن االتفاقيـة)؛ والتـدابري اخلاصـة باجلهـاز القضـائي        ٨جـودات واملصـاحل (املـادة    واإلفصاح عـن املو 

  من االتفاقية). ١١وأجهزة النيابة العامة (املادة 
يف جمــال املــوارد البشــرية والتوظيــف والتــدريب، عرضــت الــدول اإلجــراءات والعمليــات و  -٩

اخلاصــة  والترقيــةيف العمــل ســتبقاء جــراءات التوظيــف وااللة يف إءلضــمان الشــفافية واملســا قــةاملطبَّ
ويف بعــض احلــاالت تناولــت الــدول اإلجــراءات املتَّبعــة يف اختيــار وتــدريب  بــاملوظفني العمــوميني. 

األفراد لتويل املناصب العمومية اليت تعترب معرَّضة بصفة خاصة ملخاطر الفسـاد. ويف أكثـر احلـاالت    
مؤسسات العدالة اجلنائية لالنتخاب، ومن مث ال يلـزم   خيضع املوظفون العموميون يف املبلَّغ عنها، ال

  ري حمددة للترشيح للمناصب بوصفهم موظفني منتخبني.يأي معا
لة واإلفصـاح عـن املوجـودات واملصـاحل،     ءويف جمال مدونات قواعد السلوك وآليـات املسـا    -١٠

ني يف مؤسسـات  املـوظف قة بشأن خمتلـف  وصفت الدول بتفصيل كبري مدونات قواعد السلوك املطبَّ
ومشل ذلك اإلجراءات والقواعد واألنظمة املتَّبعة بشأن اإلبـالغ عـن أفعـال الفسـاد      العدالة اجلنائية.

إىل السلطات املعنية، مبا يف ذلك من جانب أفراد اجلمهور وأعضاء مؤسسات العدالة اجلنائية علـى  
اآلليـات التأديبيـة املطبَّقـة إلنفـاذ مـدونات قواعـد       وحد سواء. وأوضحت الـدول أيضـاً اإلجـراءات    

عدد مـن الـدول، أُبلـغ بـأن     . ويف املخالفاتالسلوك، مبا يف ذلك العواقب واجلزاءات احملتملة بشأن 
فني العموميني يف مؤسسات العدالة اجلنائية ملَزمون بتقدمي بيانات منتظمة يفصحون فيها عـن  املوظ

وإضـافة إىل ذلـك،   معيـنني مـن األسـرة.    منـها ألفـراد    املخصَّصـة لـك  ممتلكاهتم ومصاحلهم، مبـا يف ذ 
عدة دول لوائح تنظيمية خبصوص تلقـي املـوظفني العمـوميني يف مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة        أدجمت

  هدايا بصفتهم الرمسية.
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الـدول معلومـات    قـدَّمت ويف جمال التدابري اخلاصة باجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة،   -١١
من شأن التدابري الرامية إىل نشر املعلومات وبناء الوعي باملعايري الوطنية والدولية للرتاهة القضائية، ب

خالل عدة ُسبل ومنها املتطلبات اخلاصـة بالتـدريب واملنـاهج الدراسـية املقدَّمـة يف مرحلـة التوجيـه        
مــوظفي اجلهــاز  وأبلغــت دول أيضــاً عــن آليــات تقيــيم أداء  وكــذلك علــى حنــو مســتمر.التعريفــي 

ــة         ــراءات الناظم ــات واإلج ــثرية اآللي ــة. ووصــفت دول ك ــة العام ــزة النياب ــات القضــائي وأجه لبيان
اإلفصاح عن املوجودات واملصـاحل بشـأن القضـاة، وخصوصـاً بالنسـبة إىل درء أو كشـف حـاالت        

كفـاءة يف  لة والءواملسـا املصاحل. وعرضت دول أيضاً اإلجراءات املطبَّقة لتحسـني الشـفافية    تضارب
  إجراءات إسناد القضايا وتوزيعها.

فيمـا خيـص    ١١و ٨و ٧وقد بيَّن أكثر الردود املقدَّمـة التـدابري املتخـذة بشـأن تنفيـذ املـواد         -١٢
املقدمــة إجــراءات يف حــني وصــف عــدد أقــل مــن الــردود  أجهــزة النيابــة العامــة،اجلهــاز القضــائي و

  فيما خيص الشرطة ودوائر السجون.مشاهبة 
    

    يف مؤسسات العدالة اجلنائية زاهة التدابري اليت اعتمدهتا الدول لتعزيز الن  -ءبا  
    املوارد البشرية والتوظيف والتدريب  - ١  

من االتفاقية من الـدول األطـراف أن تسـعى إىل اعتمـاد وترسـيخ وتـدعيم        ٧تقتضي املادة   -١٣
نظــم لتوظيــف املســتخدمني املــدنيني واســتخدامهم واســتبقائهم وترقيتــهم وإحالتــهم علــى التقاعــد.  
والبدَّ هلـذه الـنظم مـن أن تسـتند إىل مبـادئ الكفـاءة والشـفافية واملعـايري املوضـوعية، مثـل اجلـدارة            

الختيـار وتـدريب أفـراد لتـويل     إلنصاف واألهلية. وينبغي هلـا أن تشـتمل علـى إجـراءات مناسـبة      وا
علـى تقـدمي    تشـجَّع العمومية اليت تعترب عرضة بصـفة خاصـة للفسـاد. كمـا ينبغـي هلـا أن        املناصب 

أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، وكذلك بـرامج تعليميـة وتدريبيـة لتمكينـهم مـن الوفـاء       
بات األداء الصحيح واملشـرِّف والسـليم للوظـائف العموميـة. وجيـوز أن تتضـمن هـذه الـربامج         مبتطل

  تنطبق عليها.ميكن أن ة إىل مدونات قواعد وإىل معايري للسلوك يف اجملاالت اليت يإشارات مرجع
ــادة      -١٤ ــك، تقتضــي امل ــدابري      ٧وإضــافة إىل ذل ــاد الت ــر يف اعتم ــراف أن تنظ ــدول األط ــن ال م

ناســبة لتحديــد املعــايري اخلاصــة بالترشــيح للمناصــب العموميــة وانتخــاب        ة واإلداريــة املالتشــريعي
، ٧. لكن الردود املقدمة مل تقدم معلومات ختص هـذا اجلانـب مـن املـادة     يتولوهنااألشخاص الذين 

الـدول   يف السياسة واالنتخابات. غري أن وذلك لوجود تعارض بني إدارة شؤون العدالة واملشاركة
بأن تسعى إىل اعتماد وترسيخ وتدعيم ُنظـم تعـزِّز الشـفافية ومتنـع      ٧راف ملزمة أيضاً يف املادة األط

  تضارب املصاحل.
ــا بــأن اإلصــالحات القضــائية الــيت     و  -١٥ يف مــا خيــص أعضــاء اجلهــاز القضــائي، أبلغــت أرميني

 – ٢٠١٢أُجريت ضمن إطار أوسع لربنامج استراتيجي لإلصالحات القانونيـة والقضـائية (للفتـرة    
ــار القضــاة     ٢٠١٦ ــى إجــراءات اختي ــايري موضــوعية  مب األخــذو)، أدت إىل إدخــال حتســينات عل ع

جل تقييم أدائهم وترقيتهم. وعقب إجراء اختبار مؤهالت ومقابلـة وتصـويت   وإجراءات ُتتَّبع من أ
املرشـحني  بداخلي بشأن األشخاص الذين يستوفون املؤهالت األساسية، جيمع جملس العدل قائمـة  
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بعــني  ليــهإالقضــائيني لكــي ينظــر فيهــا الــرئيس. ويعــدُّ التــوازن بــني اجلنســني مكوِّنــاً رئيســياً ُينظــر    
  تناد إىل نسب مئوية للمرّشحني املؤهلني.االعتبار، باالس

النفـود السياسـي يف تعـيني القضـاة مـن      تـأثري  منـع  وصفت ماليزيا النهج الـذي تتَّبعـه يف   و  -١٦
يف كـل حمكمـة وكـذلك    خالل تطبيق أحكام دستورها اليت حتدِّد قيودا صارمة على عدد القضاة 

الوحيـد مـن ذلـك ميكـن أن يـأمر بـه ملـك        املؤهالت املوضوعية الالزمة للتعـيني. واالسـتثناء   على 
وتصـون جلنـة    البلد، املفوَّض مبوجب الدستور بالصـالحية لزيـادة عـدد القضـاة يف احملـاكم العليـا.      

، اختيار املرشحني القضـائيني غـري املتحّيـز، مـن خـالل      ٢٠٠٩التعيينات القضائية، املنشأة يف عام 
ينظر فيها رئيس الوزراء، الذي يتخـذ القـرار    موضوعية وعملية فرز تفصيلي اختيارتطبيق معايري 
  عيني.تالالنهائي بشأن 

ــديها، وهــو       -١٧ وعرضــت النــرويج حملــة عــن الوظــائف املنوطــة مبجلــس التعيينــات القضــائية ل
علـن علـى   ُيمسؤول عن النظر يف الطلبات املقدَّمـة والتوصـيات املرفوعـة خبصـوص تعـيني القضـاة. و      

ائية املفتوحـة، وتكـون خاضـعة للتقـدم بطلبـات وإجـراء املقـابالت        القضـ  املناصبالعموم عن مجيع 
والتقييم من جانب اجمللس املـذكور. وهـذا اجمللـس هـو هيئـة مسـتقلة، عضـويتها مكونـة مـن قضـاة           

  وحمام وفقيه حقوقي من القطاع العام وعضوين غري حقوقيني.
طبَّقــة، الــيت حتــدد معــايري وخيضــع تعــيني القضــاة يف االحتــاد الروســي للدســتور والقــوانني امل   -١٨

، مــن خــالل عــدة ُســبل ومنــها النجــاح يف موضــوعية جيــب اســتيفاؤها مــن أجــل اســتحقاق التعــيني
امتحان كتايب. كما أن االختيار التنافسي للمرشحني القضائيني املالئمني خيضع أيضـاً للفـرز حتسُّـبا    

اجلهـاز القضـائي أو املشـمولني    حلاالت حمتملة من تضارب املصاحل خبصوص أفراد األسـرة يف إطـار   
مؤهالت مسـؤولة عـن النظـر يف الطلبـات املقدمـة والتوصـيات       لليف ممارسة القانون. وهناك جمالس 

املرفوعة بشأن املرشحني املختارين للتعيني. ويقتضي القانون املطبَّق أن تشمل هـذه اجملـالس أعضـاء    
  واالختيار.من اجلمهور بصفة مشاركني متفرِّغني يف عملية التقييم 

ويف رومانيا، يعدُّ القضاة واملدَّعون العامون جزءاً من هيئة واحدة من املوظفني القضائيني،   -١٩
واملعهد الوطين للقضاة هو اهليئة املعيَّنة خصيصاً إلجراء املسـابقات  خيضع تعيينهم ألحكام القانون. 

كتــايب واختبــار يف املنطــق ومقابلــة  املفتوحــة لتعــيني املــوظفني القضــائيني، الــيت تتكــون مــن اختبــار   
بوصـفهم  املرشـحني  ن اجمللس األعلى للقضـاء  وعقب التخرج من هذا املعهد، يعيِّ وامتحان نفساين.

قضـاة متـدربني مسـتجدين، مث عقـب عـام مـن العمـل باملمارسـة العمليـة وامتحـان أهليـة، جيـوز أن             
  .مسيارنهم ين لتعييدِّيقترح اجمللس على الرئيس أمساء القضاة املستج

ب، مبوجب القانون املطبَّق، من كل حمكمة ومكتب للنائب العام وبيَّنت سلوفينيا أهنا تتطلَّ  -٢٠
وضـع وتنفيـذ خطـة بشـأن الرتاهـة، تتضـمن التـدابري الراميـة إىل منـع الفسـاد يف            يف مجيع أحناء البلد

يا عـن حتـدٍّ تواجهـه يف    التوظيف واالستخدام والترقية، من مجلة أمـور أخـرى. كمـا أبلغـت سـلوفين     
 مما يلـزم إلحـراز  هذا الصدد من جراء االفتقار إىل اخلربة يف إجراء عمليات تقييم للمخاطر وإدارهتا 

  النجاح يف تنفيذ خطط من هذا القبيل.
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ــه مبقتضــى مشــروع جــار بشــأن اجلهــاز القضــائي، جيــري إعــداد منــوذج          - ٢١ ــا بأن وأبلغــت التفي
قضائيني من أجل ضمان تطبيق جمموعة موحَّدة وموضوعية مـن معـايري   للكفاءات الالزمة للمرشحني ال

أيضـاً  اختيار القضاة وغريهم من املوظفني الرمسيني الذين يوظفهم اجلهاز القضـائي. وأبلغـت غواتيمـاال    
عن إصالحات مقترحة قيد النظـر مـن أجـل إنشـاء آليـات جديـدة ُتطبَّـق يف اختيـار املـوظفني الـرمسيني           

  إدارة شؤون نظام العدالة بغية تعزيز الشفافية واملوضوعية ومنع الفساد.املسؤولني عن 
ويف بنما، خيضع توظيف أعضاء اجلهاز القضائي واستبقاؤهم وترقيتهم وتقاعدهم للقـانون    -٢٢

خدمـة تسـتمر   مـدة  الساري، والذي يتضمَّن منح مكافأة على األقدميـة يف مـا يتعلـق بالتقاعـد بعـد      
يــة االختيــار نفســها للــوائح تنظيميــة فيمــا خيــص الدراســات األكادمييــة    ســنوات. وختضــع عمل ١٠

  واالمتحانات واملقابالت.
وأبلغت اليونان بأن أعضـاء اجلهـاز القضـائي يعيَّنـون عقـب إجـراء عمليـة منافسـة شـديدة            -٢٣

 وبعد التخرُّج من املعهد الوطين للقضاة. ويتم التعـيني مبرسـوم رئاسـي،   من حيث الشروط التَّطلب 
  وإجراءات التوظيف املتَّبعة.ضمن معايري حيدِّدها القانون خبصوص املؤهالت الالزمة 

وأشارت إكوادور إىل أن تعيني بعض أعضاء اجلهاز القضائي، ومنهم مثالً أعضاء احملكمـة    -٢٤
الدســتورية، خيضــع ألحكــام الدســتور، يف مــا خيــص حتديــد املرشــحني، ممــا يتــيح للجمهــور التقــدُّم  
باعتراضات، وسعيا إىل إقامة التوازن بني اجلنسني. وأما القضاة من املرتبة األدىن فيجري تـوظيفهم  

  اجمللس القضائي.من خالل عملية تنافسية قائمة على اجلدارة، ويعيِّنهم 
وأبلغت قطر عن حدوث تطورات حديثة العهد ترمـي إىل تعزيـز السياسـات العامـة الـيت        -٢٥

حتكــم نظــم التوظيــف واالختيــار يف القطــاع العــام بأمجعــه، مبــا يف ذلــك أعضــاء اجلهــاز القضــائي  
استناداً إىل اجلدارة والكفاءة والشـفافية واملوضـوعية.  وأبلغـت أيضـاً     واملدَّعني العامني والشرطة، 

ملخـاطر الفسـاد يف مؤسسـات     ةًعن إعـداد معـايري مـن أجـل حتديـد الفئـات الـيت هـي أكثـر عرضـ          
  العدالة اجلنائية.  

اجلهاز القضـائي مـن خـالل عمليـة إجرائيـة تفصـيلية        ُءأعضا ويعيَّنويف هندوراس، ُيوظَّف   -٢٦
جلنة خاصة. وهـذه اللجنـة مسـؤولة عـن إقـرار وإدارة اإلجـراءات املطبقـة خبصـوص معـايري           أرستها

وتقيـيم املعرفـة القانونيـة ومسـتوى األداء يف     تقييم املرشَّحني يف سياق استعراض اخللفية األكادمييـة،  
  أثناء املقابلة وغري ذلك من االمتحانات.

ــ  -٢٧ ؤول عــن تقريــر تعــيني القضــاة وانتــداهبم   األعلــى للقضــاء هــو املســ  ُسويف غــابون، اجملل
ــهم. ويف وقــت احلاجــة، مــن اجلــائز أن     ــهم وترقيت ــة إىل أداء   ُيونقل ــة عالي ســتدعى قــاض مــن رتب

واجبات على درجة أدىن مؤقتاً. ويف موريشيوس، يعيِّن الرئيس قضاة احملكمة العليـا، يف حـني أن   
الشؤون القضائية والقانونيـة، الـيت تقـوم بعملـها     القضاة اجلزئيني واملوظفني القانونيني تعيِّنهم جلنة 

بصفتها هيئة مستقلة. وأبلغت باكستان بأن التعيينات القضائية يتوالها اجمللس القضـائي األعلـى،   
إجـــراءات التوظيـــف واالســـتخدام يف عمليـــة وتضـــمن التشـــريعات املطبقـــة الشـــفافية واملســـاءلة 

  واالستبقاء والترقية والتقاعد.
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اململكة العربية السعودية بأن األعضاء املعينني يف اجلهاز القضائي وأجهزة االدعـاء  وأبلغت   -٢٨
العام خيضعون لفترة اختبارية مدهتا سنتان، وتستند الترقية إىل تراتبية األقدمية، وكـذلك إىل تقـارير   

  تقييم األداء.
ــة، فوصــفت        -٢٩ ــديري الشــؤون القانوني ــة القضــائيني وم ــق بالكتب ــا يتعل ــا فيم ــا دور أم روماني
يف توظيـف  وظيفة املدرسة الوطنية للكتبة القضائيني، اليت تدير شؤون اإلجراءات التنفيذيـة املتَّبعـة   و

ويف االحتاد الروسي، ُيوظَّف وُيعيَّن العاملون يف سلك اخلدمة املدنيـة   وتقييم موظفي اخلدمة املدنية.
توظيف يف سلك اخلدمة املدنيـة عمومـاً،   واجلهاز القضائي من خالل تطبيق اإلجراءات اليت حتكم ال

وكذلك من خالل عملية تنافسية. وأبلغت موريشيوس بأن موظفي احملاكم توظفهم وتعيِّنـهم جلنـة   
  سلك اخلدمة العمومية.

وفيما خيص أجهزة النيابة العامة، أبلغـت تشـيكيا بـأن جمـاالت التركيـز الرئيسـية، يف إطـار          -٣٠
اً، تنصبُّ على ضمان اسـتقالل جهـاز النيابـة العامـة عـن النفـوذ       مشروعها اإلصالحي اجلاري حالي

واسـتبقائهم وترقيتـهم. وقـد    عني العـامني واسـتخدامهم   السياسي، مبا يف ذلك يف جمال توظيـف املـدَّ  
بشـأن  ُبذلت جهود من أجل ضمان الشفافية يف عملية االختيـار مـن خـالل تطبيـق معـايري موحَّـدة       

واملقابلة. وجار النظر يف مشروع قانون مـن شـأنه أن يضـيف عوامـل      الكتايب واالمتحاناملؤهالت 
  موضوعية ُينظر فيها بعني االعتبار يف سياق ترقية املدَّعني العامني وانتداهبم ونقلهم.

عمليـات التعـيني للمـدعني    ب اإلجـراءات اخلاصـة  وأشار االحتاد الروسي إىل وجود مجلة من   -٣١
اختصاصهم القـانوين. وأمـا املـدعي العـام االحتـادي ونائـب املـدعي        العامني، تبعاً ملستوى منصبهم و

ــا االحتــاد الروســي (أي علــى       ــرئيس، وكــذلك املــدعون العــامون لرعاي ــهما ال العــام االحتــادي فيعيِّن
على مستوى املدينة واملقاطعة، مبن يف ذلـك  مستوى الدولة). واملدعي العام هو الذي يعيِّن املدَّعني 

وغريهــم مــن املــدعني املتخصصــني. وكــل هــذه التعيينــات هــي ملــدة مخــس      املــدعون العســكريون
  األداء ولربنامج تدرييب شامل.إلجراءات تقييم خيضعون سنوات، ميكن متديدها، واملدعون كلهم 

، الــذي يــنص علــى ضــوابط  ٢٠١٦-١٨وأبلغــت غواتيمــاال عــن اعتمــاد املرســوم رقــم    -٣٢
مـن أجـل زيـادة    وتعيينهم وترقيتهم ونقلهم، وذلـك   تنظيمية خبصوص املدعني العامني واختيارهم

ألفعال الفسـاد علـى حـد سـواء. وبيَّنـت       التعرُّضالفرص املتاحة للنمو املهين والتقليل من إمكانية 
النرويج أن التوظيف يف سلك النيابة العامة يتبـع القواعـد ذاهتـا املطبقـة علـى املـوظفني العمـوميني        

، لتـدريب أساسـي موسَّـع، خبصـوص جوانـب      تعيينهمعموما، وإن كان املدعون خيضعون، لدى 
يوظفــون وُيختــارون اســتناداً إىل   العــامنيعــدة ومنــها األخالقيــات. وأبلغــت الصــني أن املــدعني   

مبادئ اإلنصاف وعدم التحيُّز واالنفتاح، مع وجـود قواعـد صـارمة بشـأن احلفـاظ علـى السـريَّة        
التدريب علـى  والتمحيص منعاً من االحتيال. ويف الصني، خيضع املدعون أيضاً بانتظام للتناوب و

  األخالقيات املهنية.
أنشأت أوكرانيا مكتـب املفـتش العـام املسـتقل لتعزيـز      ، ٢٠١٦ويف كانون األول/ديسمرب   -٣٣

واملسـاءلة. وكُلِّـف املكتـب أيضـاً مبهـام      نظام توظيف املدعني العموميني من أجـل ضـمان الشـفافية    
مكافحة الرشوة وغريها من التعدِّيات من قبل املدَّعني بغية منع الفساد وكشفه. وأشارت أوكرانيا 
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زاهـة" للمـدَّعني، وخصوصـاً َمـن هـم يف مناصـب        شأن "تدقيق الـن إىل وجود نظام لعمليات سنوية ب
  عرضة بصفة خاصة للفساد.

، العـامني  وأبلغت تشيكيا عن إنشاء برنامج داخلي ملكافحة الفساد، يوفر املوارد للمـدَّعني   -٣٤
اد وينشئ آليات داخلية للمراقبة واإلدارة من أجل منع الفساد. ويف سلوفينيا، تتوىل جلنة منـع الفسـ  

وموظفي الشرطة والسجون يف جماالت منع الفسـاد والرتاهـة   إدارة شؤون تدريب القضاة واملدَّعني 
  العمومية وأخالقيات مكان العمل.

وأما فيما خيص الشرطة، فقد أبلغت اليابـان بـأن قـانون اخلدمـة العموميـة الوطنيـة وقـانون          -٣٥
صــيل اإلجــراءات املتَّبعــة بشــأن التوظيــف     اخلدمــة العموميــة احملليــة املطــبقني عمومــاً حيــددان بتف     

السـلك. وذكـرت مجهوريـة فرتويـال      اواالستخدام والتـدريب واالسـتبقاء والترقيـة والتقاعـد يف هـذ     
تشـتمل علـى    ،البوليفارية أن العاملني يف الشرطة يعيَّنون من خالل عمليـة إجرائيـة متعـددة املراحـل    

فيها، وكـذلك  ابقات القبول يف أكادميية الشرطة امتحان وفترة اختبار مؤقتة. ووصفت رومانيا مس
احلقــوق املضــمونة اخلاصــة بالتقاعــد والضــمان االجتمــاعي. ويف االحتــاد الروســي، حيكــم القــانون    
مؤهالت االنتساب إىل الشرطة، مبا يف ذلك متطلبات التعلـيم واملهـارات املهنيـة واملعـايري الصـحية.      

لألشــخاص الــذين يعيَّنــون يف  خاصــاة خاصــة وتــدريباً ويقــدِّم االحتــاد الروســي إرشــادات توجيهيــ 
  مناصب يف أجهزة إنفاذ القانون ُتعترب شديدة التعرُّض ملخاطر الفساد.

ــاهج أكا      -٣٦ ــة يف من ــرويج عــن إدمــاج دورة دراســية عــن األخالقيــات املهني ــة وأبلغــت الن دميي
ز فيهـا أيضـاً علـى تطـوير َملَكـة احملاكمـة العقليـة املهنيـة اجليـدة. وتقـدِّم           الشرطة لديها، حيـث ُيركَّـ  

ــاد،        ــع الفسـ ــن منـ ــديها، عـ ــة لـ ــؤون الداخليـ ــاء وزارة الشـ ــع أعضـ ــة جلميـ ــا دورات تدريبيـ رومانيـ
ــتعلُّم      ــامج لل واألخالقيــات والســلوك املهــين. وأشــارت ســلوفاكيا إىل أهنــا تعكــف علــى إعــداد برن

الفساد عن طريق وزارة الداخلية. وأبلغت موريشيوس بأن جهاز قـوات  اإللكتروين بشأن مكافحة 
ويتـوىل  الشرطة لديها قد اعتمد برناجماً لبناء الرتاهـة تتـوىل إدارتـه اللجنـة املسـتقلة ملكافحـة الفسـاد        

  رئاسته نائب ملفوض الشرطة.
ضـعان لقـانون   وبالنسبة إىل أعضاء دائرة السجون، أبلغت النرويج بأن تـوظيفهم وتعيينـهم خي    - ٣٧

مـوظفي اخلدمـة املدنيــة العامـة، الـذي يضــمن اإلعـالن العــام عـن الوظـائف املفتوحــة واتبـاع أســلوب         
ــة االســتخدام. وإضــافةً إىل ذلــك، تقــدم    النــرويج التــدريب لضــباط   املنافســة املنصــفة يف تطبيــق عملي

  ملهين واألمن.  السجون، الذي يتضمن منهاجاً دراسياً واسع النطاق عن األخالقيات والسلوك ا
ــ  -٣٨ ــدريب ملســتخدمي       دِّوتق ــة لشــؤون الســجون، الت ــا الوطني ــا، مــن خــالل إدارهت م روماني

بصــفة خاصــة ملخــاطر الفســاد، علــى غــرار أولئــك الــذين     ةًوهــم قــد يكونــون عرضــ الســجون، 
تـاح جلميـع   يتعاملون مباشـرة مـع الـرتالء أو العـاملني يف شـؤون املشـتريات. وإضـافة إىل ذلـك، تُ        

السـجون ُسـبل الوصـول إىل منصَّـة الـتعلم اإللكتـروين الداخليـة، الـيت تعـاجل مسـائل منـع             موظفي
ــا عــن برنــامج للتــدريب املنــتظم لضــباط           ــاد وحــاالت تضــارب املصــاحل. وأبلغــت روماني الفس

وميــة الفســاد ومنعهــا، وكــذلك بشــأن أمهيــة الرتاهــة العم حــاالتالســجون بشــأن التعــرف علــى 
  عمل.واألخالقيات يف مكان ال

    



CAC/COSP/WG.4/2017/3 

 

V.17-03960 9/20 
 

    مدوَّنات قواعد السلوك، وآليات املساءلة، وبيانات اإلفصاح عن املمتلكات واملصاحل  -٢  
مانـة  ف أن تعمـل علـى تعزيـز الرتاهـة واأل    مـن االتفاقيـة مـن الـدول األطـرا      ٨تقتضي املادة   -٣٩

تطبيــق إىل العمــوميني. وتقتضــي أيضــاً مــن الــدول األطــراف أن تســعى  واملســؤولية لــدى موظفيهــا
مدونات قواعد أو معايري سلوك من أجل األداء الصـحيح واملشـرِّف والسـليم للوظـائف العموميـة.      
وضمن إطار هذه املعـايري، تقتضـي االتفاقيـة مـن الـدول األطـراف أن تنظـر يف اختـاد تـدابري تأديبيـة           

   اليت ُوضعت.وتدابري أخرى جتاه املوظفني العموميني الذين خيالفون مدونات القواعد أو املعايري
مـن الـدول األطـراف أن تنظـر يف وضـع تـدابري ونظـم         ٨إىل ذلـك، تقتضـي املـادة     إضافةًو  -٤٠

تيسِّر قيام املوظفني العموميني بإبالغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد، عندما يالحظون مثل هذه 
تسعى إىل وضـع تـدابري    وأخريا تقتضي املادة من الدول األطراف أناألفعال أثناء أدائهم وظائفهم. 

ونظم تلزِم املوظفني العموميني بأن يقدموا بيانات إىل السلطات املعنية يفصحون فيها عمَّا هلـم مـن   
أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات أو عن هبـات أو منـافع كـبرية قـد تفضـي      

  إىل تضارب يف املصاحل.
ؤسسـات العدالـة اجلنائيـة، فقـد أشـارت      أما فيمـا خيـص وضـع مـدونات قواعـد سـلوك مل      و  -٤١

ــف         ــلوك اعُتمــدت خبصــوص خمتل ــايري س ــد أو مع ــدونات قواع ــثرية إىل م ــة ك ــوظفي ردود ُمقدَّم م
ذلـك القضـاة واملـدعون العـامون وكتبـة احملـاكم وموظفـو إدارة        ن يف مؤسسات العدالة اجلنائيـة، مبـ  

أو املعــايري اعُتمــدت مــن الشــؤون القضــائية وموظفــو الشــرطة والســجون. وبعــض تلــك املــدونات  
خالل تشريعات، يف حني يتَّسـم بعضـها اآلخـر بطـابع إداري. وإضـافةًَ إىل ذلـك، فإنـه فيمـا خيـص          

يف معظمهـا تـدابري محايـة السـتقالل القضـاء،      القضاة، تتضمن مدونات القواعـد أو معـايري السـلوك    
تند إىل مبـادئ بنغـالور بشـأن    زاهة واملهنيـة واألخالقيـات، وكـثري منـها يسـ      معايري بشأن الن وكذلك

وأبلغت ميامنار بأهنا بصدد تدعيم قواعـد سـلوك أعضـاء اجلهـاز القضـائي،      سلوك اجلهاز القضائي. 
  وكذلك وضع الصيغة النهائية ملدونة عامة لقواعد سلوك موظفي اخلدمة العمومية.

الفسـاد يف مؤسسـات    وأما بالنسبة إىل اإلجراءات أو اآلليات اليت تيسِّر اإلبالغ عن أفعـال   -٤٢
اخلطـوط اهلاتفيـة املباشـرة     نمـ العدالة اجلنائية، فقد تضمَّنت ردود مقدَّمـة كـثرية حملـة عمَّـا لـه صـلة       

"الساخنة" وإجراءات اإلبالغ وآليات محاية املبلِّغني. فأبلغت أرمينيا بأن وزارة العدل لديها بصـدد  
اهلويـة   املغفلـة لتقـدمي التقـارير   شاء منصة حاسوبية القيام خبطوات لألخذ بتدابري محاية للمبلِّغني، وإن

إلكترونياً. وأبلغت غابون كذلك بأنه جيري إعداد مشروع قانون بشأن مكافحة الفسـاد، يتضـمن   
إجــراءات وقواعــد ولــوائح تنظيميــة خبصــوص اإلبــالغ عــن أفعــال الفســاد وآليــات لتــوفري احلمايــة    

محاية املبلِّغني، ولكن تنفيـذ ذلـك    تدعمن تشريعاهتا بأمي التقارير. وأبلغت رومانيا لألشخاص مقدِّ
إجـراءات داخليـة نافـذة املفعـول. وقـدمت      يف املمارسة العملية اليزال حتدياً من جـرَّاء عـدم وجـود    

أوكرانيا وصفاً لتشريعاهتا اليت توفر احلماية للمـبلِّغني، وذكـرت أن التقـارير الداخليـة املغفلـة اهلويـة       
وأبلغـت  ا إذا ما ُحدِّدت هوية املستهدفني وُدعمـت االدِّعـاءات بوقـائع كافيـة.     ختضع لتحقيق بشأهن

  الصني عن تشريعات واسعة النطاق توفِّر احلماية وكذلك املكافآت للمبلِّغني. 
كـرت أنـه ال يوجـد    ذووصفت تشيكيا اآلليات العامة لإلبالغ عـن الفسـاد لـديها، لكنـها       -٤٣

 نَّغـري أ  ؛ه حاليـا واجَـ ُي حتـدياً  غني، ممـا يعـدُّ  قـة مـن أجـل محايـة املـبلِّ     بَّلوائح تنظيمية قانونية حمددة مط
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العام األعلى قد أنشأ نظاماً داخلياً خاصاً به لتلقي التقارير اليت يقدمها املوظفـون أو  عي مكتب املدَّ
  أفراد اجلمهور، مبا يف ذلك بشكل ُمغفل اهلوية، عن حاالت فساد مشتبه فيها.

يكا بأن قانوهنا بشأن بالغـات اإلفشـاء احملميـة يـنص علـى تشـجيع املـوظفني        وأبلغت جاما  -٤٤
على اإلبالغ على التصرفات السلوكية غري السـليمة، مـن خـالل عـدة ُسـبل ومنـها اإلبـالغ املغفـل         

  ن األضرار املهنية من جراء تقدمي بالغات اإلفشاء. ماهلوية أو السرِّي، وعلى توفري احلماية هلم 
ــة إبــالغ      ويف االحتــ  -٤٥ ــع مــوظفي اخلدمــة املدني ــة علــى مجي اد الروســي، مــن األمــور اإللزامي

رؤســائهم املباشــرين أو مكتــب املــدعي العــام عــن األفعــال اجلرميــة اخلاصــة بالفســاد، وإالَّ كــانوا  
عرضة للفصل من سلك اخلدمة املدنية. وُتوفَّر احلماية لألشخاص املـبلِّغني وفقـا للـوائح التنظيميـة     

. وُتطبَّق إجراءات خاصة على رفع واستعراض الشكاوى املتعلقة بسـوء املسـلك جتـاه    ذات الصلة
 أعضاء السلطة القضائية.

عـن   وعلى حنو مماثل، أُبلـغ عـن وجـود واجـب إجيـايب علـى املـوظفني العمـوميني بـاإلبالغ           -٤٦
ــك التصــرُّف الســلوكي غــري الســليم   ــة الســعودية    ، وذل ــن اململكــة العربي وموريشــيوس. يف كــلٍ م

احلمايـة لألشـخاص املـبلِّغني، مبـا يف ذلـك احلفـاظ علـى         وأشارت الدولتان كلتامها إىل تدابري تـوفري 
السرية. وذكرت الكويت أيضاً وجود قواعد وإجراءات بشأن اإلبـالغ عـن أفعـال الفسـاد، مبـا يف      

  قابِلة.ذلك من جانب املسؤولني يف مؤسسات العدالة اجلنائية، وكذلك تدابري محاية م
دت السويد أمهيـة إرسـاء إجـراءات وآليـات اعتياديـة واضـحة تـوفر املرونـة للموظـف          كَّوأ  -٤٧

األساسـي. ويف النـرويج، ميكـن أن    خمتلفـة، تبعـاً للسـياق والوضـع      املبلِّغ خيتارها ضمن عـدة قنـوات  
يقـدم الشـكاوى طــرف يف إجـراءات دعــوى قضـائية أو حمـام أو شــاهد فيمـا يتعلــق بسـوء تصــرف        

لوكي قضائي. وأما فيما خيص الـدوائر اإلصـالحية، فقـد أعـدت النـرويج آليـات لتلقـي ومعاجلـة         س
  لة اهلوية. الشكاوى اخلاصة بسوء التصرف السلوكي والفساد املهنيني، اليت ميكن تقدميها ُمغفَ

وأبلغت اليابان بأن أجهزة الشرطة والدوائر اإلصالحية قد اعتمدت إجراءات بشأن تلقـي    -٤٨
اجلــة التقــارير الداخليــة عــن الفســاد، مبــا يف ذلــك إحالتــها إىل وزارة العــدل أو أي ســلطة عليــا  ومع

  أخرى، حسبما يكون مناسباً.
ــة بشــأن إنفــاذ مــدونات قواعــد الســلوك أو       -٤٩ ــاإلجراءات أو اآلليــات التأديبي وفيمــا يتعلــق ب

الشــكاوى وتقييمهــا، عــن إجــراءات مطبَّقــة الســتعراض  األخالقيــات، أبلغــت عــدة ردود مقدَّمــة  
ولتطبيق اجلزاءات ذات الصلة، حسب االقتضاء. وعلى  سبيل املثال، يف صربيا، فيما خيص الرقابـة  
على املدعني العامني، فإن جملس الدولة لالدعاء العـام هـو املسـؤول عـن تعـيني مـدع عـام للشـؤون         

دت كَّـ السـلوكي. وأ  لتصـرف وجلنة للشؤون التأديبية من أجل معاجلـة التقـارير عـن سـوء ا    التأديبية 
السويد أن تلك اآلليات ينبغي أن تقدم معلومات واضحة عن اإلجراءات املتَّبعة والعواقب احملتملة، 
وينبغي أن تسـعى إىل معاجلـة التقـارير عـن سـوء التصـرف السـلوكي فـوراً، وينبغـي إحالـة القضـايا            

  قيق فيها.املعيَّنة إىل الشرطة حسب االقتضاء لالضطالع مبزيد من التح
تأديبيـة بشـأهنم حتكمـه    تسريح املدعني العامني واختـاذ إجـراءات    نَّوأبلغ االحتاد الروسي بأ  -٥٠

تعليمــات حمــددة تصــدر مبوجــب أمــر مــن النائــب العــام. وميكــن أن تتــدرج التــدابري التأديبيــة بشــأن 
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نون هـو الـذي   حاالت اإلخالل بقواعد مدونة األخالقيات من اإلنـذار الشـفوي إىل الفصـل. والقـا    
حيكم اإلجراءات التأديبية بشأن القضاة؛ وُتتَّخذ التدابري التأديبية، اليت تتـدرج مـن اإلنـذار الشـفوي     

تأهيل القضاة، بشـأن مجيـع القضـاة مـا عـدا قضـاة احملكمـة الدسـتورية.         إىل العزل، من جانب هيئة 
  إلمكانية التعسُّف يف تطبيقها. وحتكم معايري قانونية تطبيق خمتلف العقوبات التأديبية درءاً

واإلخــالل مدونــة قواعــد أخالقيــة طوعيــة.  املــدَّعني العمــومينيويف تشــيكيا، اعتمــد احتــاد   -٥١
إجراءات تأديبية، ولكن ميكن أن يـؤدي إىل اإلقصـاء مـن االحتـاد. ويف      همبدونة القواعد ال تتأتى عن

قواعـد  مكاتب املدعني العموميني، ُيطبق برنـامج داخلـي ملكافحـة الفسـاد، يشـتمل علـى مـدونات        
أخالقية من أجل املدعني أنفسهم واملوظفني أيضاً؛ وهي ملزِمـة قانونـاً، وميكـن أن يـؤدي اإلخـالل      

  بية.هبا إىل إجراءات تأدي
وأبلغت ماليزيا بأنه فيما خيص القضاة، يتمتع رئيس القضاة بصـالحية تقديريـة لكـي يقـرِّر       -٥٢

ميكن أن يبلغ درجة فعل ُجرمي قد إذا كان اإلخالل املزعوم ملدونة القواعد األخالقية  مايف األول 
ل املسـألة إىل  يستدعي العزل. فإذا ما أمكن أن يـؤدي اإلخـالل إىل العـزل، فـإن رئـيس القضـاة حييـ       

مـا إذا كـان العـزل مناسـباً. وأمـا يف مجيـع املسـائل األخـرى، فـإن           تعزيزحمكمة خاصة ُتعيَّن لغرض 
رئيس القضاة حييل املسـألة إىل اهليئـة املعنيـة إلعـادة النظـر فيهـا وتقريـر اجلـزاءات التأديبيـة املناسـبة.           

لقضاة، لديها اختصاص قضـائي يف إعـادة   وأُبلغ بأن جلنة األخالقيات القضائية، اليت يرأسها رئيس ا
النظر يف االنتهاكات األخالقية، وتسيري إجراءات الدعوى يف جلسة سرية، وفـرض تـدابري تأديبيـة.    

  وقرارات اللجنة هنائية وال ميكن استئنافها.
ا لعدد من األسباب املبيَّنـة يف القـانون، مبـ    واملدَّعني العامنيويف رومانيا، ميكن عزل القضاة   -٥٣

يف املسـائل التأديبيـة، وميكـن أن    يف ذلك فرض جزاء تأدييب. وتضطلع املفتشية القضائية بتحقيقـات  
ُتحال القضايا حسبما يكون مناسباً إىل جملس القضاء األعلـى. كمـا يصـدر جملـس القضـاء األعلـى       

  القرارات بشأن العزل، وهي خاضعة لالستئناف من وجهات نظر قانونية.
ية فرتويال البوليفارية بأن املفتشية العامة للمحاكم لديها هـي املسـؤولة عـن    وأبلغت مجهور  -٥٤

الرقابة واملساءلة يف اجلهاز القضائي، ولديها اختصاص قضائي يف التحقيق يف الشكاوى اليت يرفعها 
املواطنون. وتشتمل عملية التحقيق على مراحل متعددة، مبا يف ذلـك مجـع األدلـة اإلثباتيـة وحتليلـها      

  قرير ما إذا كان قد وقع إخالل مبعايري السلوك املهين. وت
وأبلغــت أرمينيــا بــأن فريقــاً عــامالً يعكــف علــى صــياغة تشــريع بشــأن هيئــة جديــدة ملنــع      -٥٥

الفســاد، مــن شــأهنا أن تكــون مســؤولة عــن التحقيــق يف الشــكاوى، وتســيري إجــراءات الــدعاوى     
دمـة العموميـة واملسـؤولني ذوي الرتـب العاليـة      اإلدارية، وفرض العقوبات التأديبية على موظفي اخل

خبصـــوص خمالفـــات قواعـــد األخالقيـــات. وفيمـــا يتعلـــق بالقضـــاة، تتـــوىل جلنـــة شـــؤون التأديـــب  
واألخالقيات التابعة للجمعية العامـة للقضـاة الرقابـة علـيهم، وإن كـان جملـس العـدل مكلفـا مبهمـة          

املـواد  ا التأديبية يكون للقاضي احلق يف مراجعة مجيـع  اختاد التدابري التأديبية جتاه القضاة. ويف القضاي
املقدمة، والرد بتوضيحات كتابية أو طلب حتقيق إضـايف. وتطبـق أحكـام التقـادم التشـريعية       النصية

  على تبعة املسؤولية التأديبية ألعضاء اجلهاز القضائي.
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مت اليونان وصفاً لتدابري الرقابة القانونية املتخذة بشـأن مـوظفي املؤسسـات العقابيـة،     دَّوق  -٥٦
اليت يضـطلع هبـا املفـتش العـام التـابع إلدارة الشـؤون العموميـة، وكـذلك هيئـة املفتشـني ومراجعـي            

وهــذه الرقابــة تتطلــب عمليــات منتظمــة للتفتــيش      احلســابات التابعــة إلدارة الشــؤون العموميــة.    
  جعات احلسابية، مبا يف ذلك مراجعة األفعال اجلُرمية اخلاضعة للتأديب واإلجراءات املتخذة.واملرا
وأبلغت النرويج بأن لديها جلنـة إشـرافية هـي السـلطة املسـؤولة عـن الشـكاوى والتـدابري           -٥٧

اللجنـة مـن قاضـيني وحمـام وعضـوين مـن اجلمهـور العـام.         عضـوية  التأديبية جتاه القضاة. وتتكون 
اللجنة اختصاص قضائي بشأن مراجعة الشكاوى، ومباشـرة التحقيقـات اخلاصـة هبـا علـى       ىولد
  سواء. دٍّح
وأبلغــت اململكــة العربيــة الســعودية عــن اإلجــراءات املتبعــة بشــأن الرقابــة واالنضــباط فيمــا   -٥٨

املعروضـة  خيص املدعني العامني والقضاة. وبالنسبة إىل املدعني العامني، تراجع جلنـةُ حتقيـق القضـايا    
وتقدِّم توصيات إىل جملس تأدييب، وهو مسؤول عـن اختـاد القـرار بشـأن فـرض اجلـزاءات املناسـبة.        
والقضاة خيضعون إلجراءات يضعها جملس القضاء األعلى، وقرارات اجمللس ميكن إعادة النظر فيهـا  

  لدى الدائرة التأديبية.
اجل على مستوى الوكالة املعنية، مبا يف الشكاوى عن سوء املسلك ُتع نَّوأبلغت أوكرانيا بأ  -٥٩

حتيلـها  ذلك اختاذ اإلجراءات التأديبية عند اللزوم؛ وبأن قضايا األفعـال اجلُرميـة اجلنائيـة أو اإلداريـة     
إىل جهاز إنفاذ القوانني املعين إلجراء املزيد من التحقيقـات فيهـا. وأبلغـت إكـوادور     الوكالة املعنية 

قابة واحملاسبة على املسؤولية فيما خيص مدونات القواعد أو املعايري بأن عدة مؤسسات تضطلع بالر
الســلوكية الواجــب تطبيقهــا، مبــا يف ذلــك جملــس مشــاركة املــواطنني والرقابــة االجتماعيــة، وأمــني   

ك وكــذلعلــى املســتوى الفــردي  املســاءلةاملظــامل، واملراقــب العــام. وهــذه اهليئــات الرقابيــة تضــمن  
املؤسسية. وفيما خيص اجلهاز القضائي، يـوفر اجمللـس القضـائي الرقابـة الالزمـة      املمارسات مستوى 

  بشأن حاالت اإلخالل بقواعد األخالقيات.
وفيما خيص التدابري الرامية إىل كشف حاالت تضـارب املصـاحل احملتملـة، مبـا يف ذلـك مـن         -٦٠

نها واآلليات، املطبقة م خالل بيانات اإلفصاح عن املوجودات، فأبلغت دول كثرية عن اإلجراءات
ــوظفي       أو  ــامني والشــرطة وم ــة واملــدعني الع ــة املدني ــوظفي اخلدم ــق مب ــا يتعل اجلــاري إنشــاؤها، فيم

فيمــا يلــي أدنــاه تــدابري مماثلــة فيمــا خيــص اجلهــاز القضــائي. ويف معظــم     وســُتتناولاإلصــالحيات. 
ويف حالـة   ؛أو تأديبيـة داريـة  اآلليات، ميكن أن يؤدي عدم التقيد مبتطلبات اإلفصـاح إىل إجـراءات إ  

  اإلبالغ الكاذب، ميكن أن ُتوَّجه هتم جنائية.
وأبلغت النرويج بأن قانون موظفي اخلدمة املدنية، الـذي يشـمل مـوظفي السـجون، حيظـر        -٦١

قبــول هــدايا يف ســياق أداء واجبــاهتم، إذا مــا كانــت اهلديــة قــد تــؤثر، أو يقصــد منــها أن ُتــؤثر، يف  
. وأمــا املــدعون العموميــون فهــم خيضــعون للــوائح تنظيميــة خاصــة  وظــف املعــيناملســلك املهــين للم

  باألخالقيات، خيضع هلا تلقي اهلدايا وكسب دخل ال يتعلق بعملهم بصفتهم مدَّعني.
إشـرافية  ويف االحتاد الروسي، على املدعني العـامني واجـب قـانوين إجيـايب يف إبـالغ سـلطة         -٦٢

ة تضارب يف املصاحل حاملا يعلـم املـدعي العـام هبـا. والتقصـري يف      عن وجود، أو إمكانية وجود، حال
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القيــام بــذلك ميكــن أن يــؤدي إىل الفصــل مــن العمــل. وحتكــم لــوائح تنظيميــة إضــافية تلقــي هــدايا  
وكذلك اإلبـالغ عـن ذلـك؛ ألن اهلـدايا حمظـورة عمومـاً، باسـتثناء اهلبـات الـيت تتعلـق بربوتوكـول            

ت العمل أو أنشطة رمسية أخرى. وتوجد إجـراءات قانونيـة مطبَّقـة    رحال وأتنظيم األحداث اهلامة 
حتكــم اإلفصــاح عــن الــدخل واملصــروفات واملمتلكــات وااللتزامــات لــدى مــوظفي اخلدمــة املدنيــة  

  وتشمل املسؤولني العاملني يف مؤسسات العدالة اجلنائية.وأفراد أسرهم، 
حيكــم اإلفصــاح عــن املمتلكــات واإليــرادات  وذكــرت رومانيــا أهنــا أنشــأت نظامــاً شــامالً  -٦٣

واملصاحل من جانب طائفة واسعة من املوظفني العموميني املعيَّنني، مبن يف ذلك الربملانيون. ويشتمل 
الـيت تـدير شـؤوهنا الوكالـة الوطنيـة       ،النظام على بيانات اإلفصاح املنفصلة عن املمتلكات واملصـاحل 

دة بيانات قابلة للبحث فيها. وأبلغـت أفغانسـتان بأنـه باإلضـافة     زاهة، وُتتاح للعموم بواسطة قاع للن
إىل نشر بيانات اإلفصاح عن املمتلكات على اخلط احلاسويب املباشر، ُتنشر أيضاً قائمـة باملسـؤولني   

  العموميني الذين مل يقدموا بيانات إفصاح من هذا القبيل. 
يف  من أجل املـوظفني العمـوميني   وذكرت أوكرانيا أهنا وضعت تدابري واضطلعت بتدريب  -٦٤

جمال حتديـد حـاالت تضـارب املصـاحل وتسـويتها، وخصوصـاً فيمـا يتعلـق بنقـل ملكيـة املوجـودات            
املطبقة على نطـاق واسـع    خالقيةواملمتلكات االستثمارية. وإضافة إىل ذلك، تتطلب االلتزامات األ
ناب حـاالت تضـارب املصـاحل بـني     على موظفي اخلدمة املدنية يف مجيع املستويات احلرص على اجت

  الشؤون العمومية واخلصوصية، وكذلك يف التنظيم الرقايب لتلقي اهلدايا.
وأبلغت تشيكيا عن اعتماد تشريع جديـد ملعاجلـة حـاالت تضـارب املصـاحل لـدى املـدعني          -٦٥

ألنشطة اإلبالغ عن املصاحل وا واجبالعموميني. ومبقتضى القانون اجلديد، يقع على عاتق املدعني 
واملمتلكات واإليرادات واهلدايا وااللتزامات الشخصية إىل سجل اإلشعارات. واملعلومات من هذا 

  القبيل ال ُتتاح إىل اجلمهور العام، بل ُتستخدم يف حالة مباشرة إجراءات دعوى جنائية أو تأديبية.
مباشــرة العمــل،  ويف أرمينيـا، ُينفَّــذ مقتضــى تقــدمي بيانــات اإلفصــاح عــن املمتلكــات لــدى   -٦٦

ن مـن ذوي  ووسنوياً، ولدى ترك العمل خبصوص مجيع املوظفني العمـوميني، مبـن يف ذلـك املسـؤول    
اإلفصاح املـذكورة، الـيت تتضـمن معلومـات عـن أنشـطة العمـل التجـاري،          وبياناتالرتب الرفيعة. 

ــدة       ــع الفســاد اجلدي ــة من ــدايا، تستعرضــها هيئ اجلــاري  واملشــاركة يف أحــزاب سياســية، وتلقــي اهل
  نظام لبيانات اإلفصاح عن املصاحل.إنشاؤها. وذُكر أن أرمينيا بصدد إقامة وتنفيذ 

عـن   ةًوأبلغت اململكة العربية السعودية بـأن املـوظفني العمـوميني مطـالبون باإلفصـاح كتابـ        -٦٧
يف  أي حاالت فعلية أو حمتملة من تضارب املصـاحل تطـرأ أثنـاء أداء وظـائفهم الرمسيـة، مبـا يف ذلـك       

املسائل اليت تتطلب اختاذ قرارات ويف مسائل املشتريات. وتوجد لوائح تنظيمية أخرى حتكم قبـول  
اهلدايا أو القروض أو أي شكل آخر من أشكال املسـاعدة. وجـار النظـر يف مشـروع قـانون بشـأن       

  بيانات اإلفصاح عن املوجودات واملصاحل.
ق يف بَّـ بشأن اإلفصـاح عـن املمتلكـات ُتط   إجراءات شاملة آليات ووأشارت الكويت إىل   -٦٨

القطاع بكل مؤسساته. وُتقدَّم بيانـات اإلفصـاح إىل اهليئـة العامـة ملكافحـة الفسـاد الكويتيـة الـيت         
تتوىل مراجعتها والتحقيق األويل فيها. وأبلغت الكويت بأنه جار النظر يف تشـريع بشـأن اسـتبانة    
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غريها يف القطـاع العـام بأمجعـه. وأبلغـت  قطـر       مناليت هي أوسع حاالت تضارب املصاحل ومنع 
عن تدابري لتعزيز اإلطار التشريعي للشفافية والرتاهـة مـن أجـل اسـتبانة حـاالت تضـارب املصـاحل        

  ومنع حدوثها، وخصوصاً بالنسبة إىل املراجعات احلسابية واملناقصات واإلدارة املالية.
    

    ئي وأجهزة النيابة العامةمتعلقة باجلهاز القضاإضافية تدابري   - ٣  
تضع نصب أعينها أمهيـة اسـتقاللية    ذإمن االتفاقية من الدول األطراف،  ١١تقتضي املادة   -٦٩

القضاء، أن تتخذ دون مسـاس هبـذه االسـتقاللية، تـدابري لتـدعيم الرتاهـة ودرء فـرص الفسـاد لـدى          
أن تشــمل قواعــد بشــأن ســلوك  أن تلــك التــدابري جيــوز ١١أعضــاء اجلهــاز القضــائي. وتبــيِّن املــادة 

أنــه جيـوز اسـتحداث وتطبيــق تـدابري مـن هــذا      ١١أعضـاء اجلهـاز القضـائي. وكــذلك تـذكر املـادة      
القبيل ضـمن جهـاز النيابـة العامـة يف الـدول األطـراف الـيت ال يشـكِّل فيهـا هـذا اجلهـاز جـزءاً مـن              

  اجلهاز القضائي ولكنه يتمتع باستقاللية مماثلة الستقالليته.
وتناولت الردود املقدمة مجلة واسعة من التدابري اليت قامـت الـدول األطـراف باختاذهـا مـن        -٧٠

أجل تعزيز الرتاهة يف اجلهاز القضائي وإدارة الشؤون القضائية، مـع احلـرص يف الوقـت نفسـه علـى      
  صون استقالل هذا اجلهاز واالعتراف بدوره اهلام يف مكافحة الفساد.

وبناء الوعي واملعايري الوطنيـة والدوليـة لرتاهـة القضـاء، فقـد بيَّنـت        أما فيما خيص التدريب  -٧١
ردود مقدَّمــة كــثرية إنشــاء مؤسســات أو أكادمييــات رمسيــة للتــدريب القضــائي مــن أجــل تكــوين    

يف املستقبل. وأكدت السويد أن التدريب على به احلاليني منهم وامللتحقني أعضاء اجلهاز القضائي 
األخالقية من خالل تطبيقها على أمثلـة ملموسـة عامـل حاسـم األمهيـة يف       احلرص على االعتبارات

غرس القيم األخالقية يف أذهـان املسـتخدمني واملـوظفني الـرمسيني. ويف أرمينيـا، علـى سـبيل املثـال،         
بوصـفها هيئـة مسـتقلة مسـؤولة عـن التـدريب املهـين األويل         ٢٠١٣أُنشئت أكادميية العدل يف عـام  

واملــدعني العــامني ومــديري الشــؤون القضــائية، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تطبيــق   واملتواصــل للقضــاة
  مدونات قواعد السلوك والرتاهة واالستقالل.

ووصفت التفيا الوظائف املنوطة مبركز التدريب القضـائي، الـذي يقـدم دورات تدريبيـة       -٧٢
للقضــاة  يبتــدريبرناجمــه الوالفســاد واألخالقيــات ضــمن   يف معاجلــة حــاالت تضــارب املصــاحل    

املـدعون العـامون مسـؤوليات مماثلـة، وُيقـدَّم       ويتنكَّـب وغريهم من العاملني يف اجلهـاز القضـائي.   
بانتظام التدريب على مسائل االخالقيـات والرتاهـة مـن ِقبـل مكتـب النائـب العـام، وكـذلك مـن          

  خالل فرص التدريب الدولية.
علـى  تنظيميـة وإداريـة ُتـوزَّع بانتظـام      وأبلغ االحتـاد الروسـي بـأن وثـائق ورسـائل إخباريـة        -٧٣

مكاتب النيابة العامة بشأن األخالقيات ومكافحة الفساد، مبا يف ذلك دراسـات استقصـائية خاصـة    
باملمارسة العملية بشأن املواضيع الرئيسية ذات الصلة. وباإلضافة إىل التـدريب األساسـي للمـدعني    

ة تدريَب متابعٍة مرة واحـدة علـى األقـل كـل مخـس      العامني، يتلقى املدعون العامون من ذوي اخلرب
 اًسنوات، مبا يف ذلـك فيمـا خيـص األخالقيـات املهنيـة. كمـا يتلقـى أعضـاء اجلهـاز القضـائي تـدريب           

، وكذلك من خالل عمليـة تـدريب داخلـي أويل، ويتلقـون تـدريباً مسـتمراً مـرة        عند التعينيشامال 
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ة القضاء التابعـة للدولـة الروسـية تـدريباً شـامال      وتقدم جامعواحدة على األقل كل ثالث سنوات. 
  بشأن األخالقيات القضائية والرتاهة يف القضاء للقضاة والعاملني يف احملكمة العليا.

بغيــة تنظــيم بــرامج ودورات  ٢٠١٢وأبلغــت ماليزيــا عــن إنشــاء أكادمييــة قضــائية يف عــام    -٧٤
كادميية مل يصـبح هلـا بعـُد وجـود مـادي،      تدريبية واالضطالع هبا من أجل القضاة. ويف حني أن األ

فهي تضطلع بانتظام بدورات تدريبية للقضاة على أساس القيام بأسفار لتلقـي التـدريب، وذلـك يف    
جماالت القانون املوضـوعي واألخالقيـات والرتاهـة واملهنيـة. ويتلقـى قضـاة احملـاكم األدىن والقضـاة         

ئي والقـانوين، الـذي يقـدم جمموعـة متنوعـة مـن       اجلزئيون التدريب من خالل معهد التدريب القضـا 
  عن االخالقيات القضائية وحقوق اإلنسان.التدريبية الدورات 

ويف بنما، يقدَّم التدريب للقضاة من خـالل املعهـد العـايل للقضـاء، ويشـمل ذلـك دورات         -٧٥
قضـائي كـذلك.   تدريبية يف إدارة األداء والرتاهة واملهنية، وتتـاح فـرص التـدريب ملـوظفي اجلهـاز ال     

وأشارت اليونان إىل أن املدرسة الوطنية للقضاة مسؤولة عـن تـدريب أعضـاء اجلهـاز القضـائي، يف      
زاهة. وأبلغت إكوادور بأن مؤسسات تـدريب خاصـة للقضـاة     جماالت عدة ومنها األخالقيات والن

األخالقيـات ذات الصـلة، إضـافة    قواعـد  مـدونات  واملدعني العامني تقدم تدريبا شامال على تطبيـق  
  زاهة ومنع الفساد. إىل مبادئ الشفافية والن

علــى برنــامج للتــدريب  ٢٠١٧وأبلغــت صــربيا بــأنَّ جملــس القضــاء األعلــى وافــق يف عــام    -٧٦
القضــاء واالدعــاء العــام، مبــا يف ذلــك املعــايري  املتواصــل للقضــاة ومــوظفي احملــاكم علــى أخالقيــات  

الدولية وتطبيقها، وتضارب املصـاحل ودراسـات احلـاالت وإجـراءات الـدعاوى التأديبيـة. وتضـطلع        
األكادميية القضائية أيضاً بدورات تدريبية ُتتاح لألشخاص الراغبني يف التقدُّم بطلب احلصـول علـى   

  زاهة. ات عن الشفافية والنمنصب نائب عام أو قاضٍ، مبا يف ذلك دور
الرتاهــة العموميــة يف احملــاكم،   ويف ســلوفينيا، ُتــدار شــؤون دورات التــدريب عــن أمهيــة        -٧٧

واستبانة خماطر الفساد يف هـذا الصـدد، وذلـك مـن خـالل مركـز التـدريب القضـائي التـابع لـوزارة           
قيـات والرتاهـة وامليـدان    العدل. وتشتمل الدورات التدريبية على مواضيع رئيسية ذات صلة باألخال

  دورات تدريب طويلة األمد وحلقات عمل دراسية أقصر مدةً.  منالقضائي، وتتكوَّن 
وأبلغت رومانيا بأنَّ أنشطة التدريب والتوعيـة العموميـة بشـأن األخالقيـات والرتاهـة ُتنفَّـذ         -٧٨

ــم األخــ       ــات وعل ــادين األخالقي ــة القضــائية يف مي ــوطين للهيئ ــن خــالل املعهــد ال ــات م الق والواجب
والفضائل األخالقية. وُتتَّبع منـهجيات يف التـدريب املكثَّـف مـع املتـدرِّبني القضـائيني حبيـث تشـمل         
نقاشات عن تطبيق املبـادئ األخالقيـة يف القضـايا العمليـة، وتسـتند إىل معـايري دوليـة، مبـا يف ذلـك          

ضـاً علـى أسـاس المركـزي إىل     ك اجلهـاز القضـائي. وُيقـدَّم التـدريب أي    لور بشـأن سـلو  امبادئ بانغ
  القضاة واملدَّعني العامني يف اإلدارات احمللية.

أهنا أنشأت برناجماً شامالً للـتعلُّم اإللكتـروين، وأُتيحـت سـبل الوصـول       سلوفاكياوذكرت   -٧٩
إليه ملوظفي شؤون اإلدارة العمومية وللقطاع اخلـاص وهليئـات اجملتمـع املـدين، وكـذلك للمـوظفني       

املشـروع اجلـاري، سـوف ُتؤهَّـل بوابـة الـتعلُّم        مؤسسـات العدالـة اجلنائيـة. ويف إطـار     املسـؤولني يف 
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زاهـة يف مؤسسـات اإلدارة العموميـة،     اإللكتروين باملزيد مـن النمـاذج التعليميـة مـن أجـل تعزيـز الـن       
  وتشجيع ثقافة الرتاهة، وزيادة الوعي العمومي بالفساد.

وَّيل واملستمر للمـدَّعني العـامني يف األخالقيـات والسـلوك     وأبلغت تشيكيا بأنَّ التدريب األ  -٨٠
املهين ُيقدَّم من قبل مكاتب النيابة العامة اإلقليميـة، وكـذلك األكادمييـة القضـائية. وذُكـر أنَّ دائـرة       

  النيابة العامة بصدد إعداد مدونة قواعد شاملة لألخالقيات للمدَّعني العامني واملوظفني اآلخرين.
ون، يبدأ خرجيو املدرسة الوطنية للقضاة، الذين ُيعيَّنـون يف سـلك القضـاء، حيـاهتم     ويف غاب  -٨١

املهنية بصفة قُضاة متدرِّبني. كمـا ُيقـدَّم التـدريب املسـتمر أثنـاء فتـرة التـدريب وفيمـا بعـُد يف فتـرة           
يل االختبار. وتقـدِّم موريشـيوس، مـن خـالل معهـد الدراسـات القضـائية والقانونيـة، التـدريب األوَّ         

لور بشـأن  اواملتواصل ألعضاء اجلهاز القضائي، استناداً إىل مدونة قواعد األخالقيـات ومبـادئ بانغـ   
  سلوك اجلهاز القضائي.

وأشــارت الصــني إىل مــا لــديها مــن مــدونات قواعــد شــاملة لألخالقيــات والســلوك املهــين    -٨٢
ساسـية للعـدل واإلنصـاف والتقيُّـد     للقضاة واملدَّعني العامني على حـدٍّ سـواء، تسـتند إىل املبـادئ األ    

حبكم القانون. وخيضع القضاة واملدعون العامون للرقابة االنضباطية واملساءلة حرصاً علـى االمتثـال   
  للمعايري املهنية.

وفيما يتعلق بإسناد القضايا وآليات تقييم األداء اخلاصة بالقضاة واملدعني العامني، ذكـرت    -٨٣
االحتاد الروسي وأرمينيا وبنما وتشيكيا ورومانيـا وسـلوفينيا، أنَّ   دول أطراف كثرية، ومنها ضمناً  

  إسناد القضايا وتوزيعها فيما بني القضاة جيري من خالل عملية عشوائية.
ختضـع أنشـطة القضـاة لتقيـيم      ٢٠١٤أرمينيا بأنـه مبوجـب تشـريع اعُتمـد يف عـام      وأبلغت   -٨٤

منتظم بعد السنة الثانية من اخلدمة يف سلك القضاء، تضطلع به جلنة التقييم التابعة للجمعيـة العامـة   
للقضاة. والقصد من  عمليات التقيـيم اسـتبانة الوسـائل الكفيلـة بزيـادة كفـاءة القضـاة يف عملـهم،         

ع القضاة على إجراء حتليل ذايت منتظم ألنشطتهم، والتعرُّف على َمن هـم أفضـل املرشَّـحني    وتشجي
  للترقية إىل حمكمة أعلى.

ُتجـرى بانتظـام، وأنَّ التقـدُّم     اجلزئينيوأبلغت رومانيا بأنَّ تقييمات منتظمة ألداء القضاة   -٨٥
معـايري معيَّنـة يف   كذلك على بلوغ يف احلياة املهنية يف هذا السلك يعتمد على طول مدة اخلدمة و

ــيم  ــواء        تقي ــى حــدٍّ س ــامون عل ــدعون الع ــك، خيضــع القضــاة وامل األداء اإلجيــايب. وإضــافةً إىل ذل
لعمليات تقييم منتظمة لكفاءهتم وجودة عملهم ونزاهتـهم، جتـري كـل ثـالث سـنوات ويضـطلع       

  هبا اجمللس األعلى للقضاء.  
-٢٠١٣رنـامج تطـوير النظـام القضـائي الروسـي للفتـرة       وأشار االحتاد الروسي إىل تنفيذ ب  -٨٦

ــتقاللية       ٢٠٢٠ ــز االسـ ــة، وتعزيـ ــواطنني إىل العدالـ ــول املـ ــبل وصـ ــمان ُسـ ــدف إىل ضـ ــذي يهـ ، الـ
واملوضوعية، والسـري قُـُدماً يف تطـوير النظـام القضـائي. ومـن املتوقَّـع أن تـؤدي التـدابري املتخـذة إىل           

  فاءة احملاكم يف تسوية املنازعات.حتسني كبري يف نوعية إجراءات العدالة وك
وأبلغت تشيكيا عن مشروع قانون قيد النظر من شأنه أن ينص علـى تطبيـق تقيـيم شـامل       -٨٧

م توصـيات بشـأن تعزيـز األداء وزيـادة الشـفافية وتعزيـز       دِّتـوخَّى منـه أن يقـ   ُيألداء املدعني العامني، 
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 ٢٠١٤يا. وأبلغـت التفيـا بأنـه منـذ عـام      مساءلة فرادى املدعني العامني علـى حصـيلة نتـائج القضـا    
وظائفهم وجـودة  وأخذ مكتب النائب العام جيري بانتظام تقييمات ألنشطة فرادى املدعني العامني 

عملهم. كما أبلغت الصني بأنَّ القضـاة واملـدعني العـامني خيضـعون بانتظـام للتفتـيش وتقيـيم األداء        
  زاهة والفعالية لديهم. ضمان النبغية 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية، خيضـــع القضـــاة لتفتـــيش منـــتظم جتريـــه إدارة التفتـــيش   ويف  -٨٨

ــة التفتــيش املســائل اخلاصــة      القضــائي يف إطــار ســلطة اجمللــس األعلــى للقضــاء. وتســتعرض عملي
، وتصدر درجـة تقيـيم بشـأن القاضـي الـذي خضـع للتفتـيش. وأبلغـت         اهةز واملهنية والنبالكفاءة 

موريشيوس عن تنفيذ نظام قضائي إلكتروين من أجل زيادة شفافية عملية احملاكم، وحتسـني تتبُّـع   
النفقات املالية للنظام القضائي، وزيادة الكفاءة يف جدولة جلسـات احملـاكم وتتبُّـع مسـارها. ويف     

ند حىت اآلن من خالل نظام مؤمتـت، فـإنَّ موريشـيوس تعتـزم اختـاذ تـدابري       حني أنَّ القضايا ال ُتس
جمــال تنفيــذ النظــام القضــائي اإللكتــروين بغيــة التصــدي هلــذه التحــديات وتعمــيم لتعزيــز وتوســيع 

  الفائدة على كل مستويات النظام القضائي.
يانات اإلفصاح بل ومنها بُسالت تضارب املصاحل، من خالل عدة وأما فيما خيص منع حا  -٨٩

من القضاة واملدعني العـامني تقـدميها، فقـد أبلغـت دول كـثرية عـن آليـات         ةعن املوجودات املطلوب
وإجراءات خاصة ُتطبَّق علـى القضـاة واملـدعني العـامني، يف حـني أبلغـت دول أخـرى بـأنَّ القضـاة          

  أمجعه.واملدعني العامني خيضعون إلجراءات إفصاح عامة ُتطبَّق يف القطاع العام ب
ويف أرمينيــا، علــى ســبيل املثــال، ُيلــَزم املســؤولون مــن ذوي الرتــب العاليــة بتقــدمي بيانــات     -٩٠

يفصحون فيها عن ممتلكـاهتم وإيـراداهتم إىل اللجنـة املعنيـة باألخالقيـات لـدى املسـؤولني مـن ذوي         
يقدمون بيانـات  الرتب العالية. والقضاة مجيعهم يعتربون مسؤولني من ذوي الرتب العالية، ومن مث 

اإلفصاح إىل اللجنة، وُتنشر البيانات على املوقع الشبكي اخلاص باللجنة. وإضافةً إىل ذلـك، ُتطبَّـق   
قواعد خاصة بشأن منع حاالت تضارب املصاحل لدى القضاة، مبا يف ذلك ما يتعلق حباالت التـأثري  

قبــول اهلــدايا؛ وتــدابري احلظــر اخلــارجي؛ واألســباب املوجبــة للتنحــي اإللزامــي يف حــاالت معيَّنــة؛ و
  املفروضة على أنشطة خارجية معيَّنة، مبا يف ذلك مجيع األنشطة السياسية.

وأبلغت ماليزيا بأنَّ مدونة قواعد السلوك للقضاة تلزمهم باإلفصاح لـرئيس قضـاة احملكمـة      -٩١
بعــد ذلــك.  االحتاديــة عــن املمتلكــات لــدى القضــاة وغــري ذلــك، عنــد التعــيني األويل وكلمــا طُلــب

وتتضمن مدونة القواعد أيضاً قواعد تفصيلية بشأن تدابري حظر أنشطة خارجيـة وإهنـاء أي ارتبـاط    
  مبمارسة قانونية سابقة، عند التعيني.

ويوجـــد التـــزام قـــانوين يف النـــرويج علـــى القضـــاة بتســـجيل مجيـــع األنشـــطة اخلارجيـــة     -٩٢
يتسع ذلك الواجب القـانوين ليشـمل القضـاة    واالستثمارات علناً واحلصول على املوافقة عليها. و

زويال البوليفاريـة بـأنَّ   ـاملؤقتني، وخيضع للرقابة من ِقبل إدارة احملاكم الوطنية. وأبلغت مجهورية فنـ 
بتقـدمي إقـرارات الضـرائب احلاليـة، واالمتنـاع يف      القضاة ملزمون، يف وقت النظر يف أمر تعيينهم، 

مــن اجلــائز  نَّســي أو حــزيب أو نقــايب أو جتــاري. غــري أكــل األوقــات عــن ممارســة أي نشــاط سيا
للقضــاة أن يتولــوا مناصــب أكادمييــة بــدوام جزئــي مــا دام هــذا العمــل ال يتعــارض مــع ممارســتهم 

  القضائية.  وظائفهم
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من أشكال العمـل  ويف اليونان، ُيحظر على أعضاء النيابة العامة والقضاء مزاولة أي شكل   -٩٣
الوظيفي اخلارجي أو املشاركة من حنو آخر يف أنشطة حكومية أو سياسية. وإضافة إىل ذلك، يلزِم 

 سـنويا القانون القضاة واملدعني العامني بتقدمي بيانات إفصـاح عـن ممتلكـاهتم عنـد التعـيني األويل مث      
بنمـا، ُيلـَزم املوظفـون القضـائيون      . ويفالقصَّـر بعد ذلك، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق بـالقرين واألطفـال      

عدلياً، وحتديثها بانتظـام، عـن ممتلكـاهتم. وتلـك البيانـات، الـيت ُتتـاح         موثَّقةوالقضاة بتقدمي بيانات 
مــن أجــل ضــمان االمتثــال للخطــر  علــى اخلــط احلاســويب املباشــر، ُتقــارن ببيانــات رواتبــهم الرمسيــة

  أو العمل التجاري.املفروض على مزاولة أي شكل من أشكال النشاط 
واملوظفــون القضــائيون يف رومانيــا، الــذين يشــملون القضــاة واملــدعني العــامني، ملزمــون    -٩٤

قانوناً بتقدمي بيانات إفصاح عن ممتلكاهتم ومصاحلهم سنوياً، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بـأفراد معيـنني     
يئــة الوطنيــة للنـــزاهة. مــن أســرهم. وُتتــاح بيانــات اإلفصــاح علنــاً يف املوقــع الشــبكي اخلــاص باهل  

وإضافة إىل ذلك، هناك حظر عام على مزاولـة أي أنشـطة خارجيـة، باسـتثناء الفـرص األكادمييـة       
  يف جمال التعليم العايل.

القضـاة إذا مـا ثبـت أن لـديهم، علـى حنـو مباشـر أو         تنحِّيمن  دَّويف االحتاد الروسي، ال ب  -٩٥
ظـروف أخـرى   ائية للقضية، أو إذا ما كانـت هنـاك أي   غري مباشر، مصلحة ُتستمّد من النتائج النه

تســتدعي التشــكك مبوضــوعية القاضــي وحيــاده. كمــا أن القضــاة ملزمــون قانونــاً بــأن يقــدموا إىل  
السلطة القضائية سنوياً معلومات عن إراداهتم وممتلكاهتم، وكذلك قرين القاضـي وأطفالـه القّصـر.    

ــك، خيضــع القضــاة لقواعــد تفصــي    ــى النحــو    وإضــافة إىل ذل ــدايا وتســجيلها عل لية حتكــم تلقــي اهل
  بدقة، فيما يتعلق بواجباهتم الرمسية. مبيَّنةاملناسب، ضمن حدود 

وأبلغت سلوفينيا بأن القضاة واملدعني العامني عليهم التـزام قـانوين بتقـدمي بيانـات إفصـاح        -٩٦
ويل، وكـذلك يف غضـون   عن ممتلكاهتم إىل جلنة منع الفساد، يف غضون شهر واحد من تعيينـهم األ 

ب اإلبـالغ عـن أي تغـيري يف ملكيـة     سنة واحدة بعد هناية مـدة خدمتـهم. وباإلضـافة إىل ذلـك، جيـ     
 ٣١يـورو حيـدث ضـمن سـنة تقومييـة معّينـة، وذلـك حبلـول          ١٠ ٠٠٠موجودات تزيد قيمتها عن 

واملـوارد البشـرية   كانون الثاين/يناير من السنة اليت تليها. وذكرت سلوفينيا أن الـنقص يف القـدرات   
  ميثّل حتدياً يعرقل مراجعة بيانات اإلفصاح املقدَّمة.

قـديرات منتظمـة   ضاة واملدعني العامني أو إجراء توبالنسبة إىل إتاحة املشورة األخالقية للق  -٩٧
ملخاطر الفساد يف اجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة، ذكـرت السـويد أن املؤسسـات احلكوميـة     

ع على النظر بعني االعتبار إىل خماطر الفساد واملخالفـات يف عملـها بشـأن احلفـاظ علـى      كلها ُتشجَّ
 حيصـلون  ني العـام نياملـدع  نَّالشكل املقبول من احلكم الرشيد والرقابة داخليـاً. وأبلغـت تشـيكيا بـأ    

على املشورة واملعلومات بشأن األخالقيات والسلوك ملهين من املدعني العـامني األقـدم ومـن وزارة    
املدعني العامني. وإضافة إىل ذلك، فإن مدونـة قواعـد السـلوك للمـدعني العـامني الـيت       العدل ونقابة 

ل اتباعهـا يف  هي قيد اإلعداد سوف تتضمن إرشادات وتفسريات ألحكام مدونـة القواعـد مـن أجـ    
  املمارسة العملية.

جتري بانتظام عمليـات تقـدير للمخـاطر وتقيـيم األداء الـوظيفي يف نظـام        هوأبلغت بنما بأن  -٩٨
احملاكم، مبا يف ذلك خبصوص التماس الردود من الذين يلجأون إىل احملاكم وأفـراد اجلمهـور العـام.    
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النــزاهة يف اجلهـاز القضـائي،     متـسُّ خـاطر الـيت   ويف رومانيا، ُينفَّذ مشروع معني الستبانة وتقـدير امل 
وتنفيذ تدابري للتصـدي لتلـك املخـاطر. وإضـافة إىل ذلـك، أعـدت املديريـة العامـة ملكافحـة الفسـاد           

مـن   ميكِّـن ) إدارة خمـاطر الفسـاد باالسـتعانة باحلاسـوب،     MARKتطبيقاً إلكترونياً يسمى "مـارك" ( 
  عنها بسرعة ضمن وزارة الشؤون الداخلية. حتليل كل أنواع خماطر الفساد واإلبالغ

وأبلغ االحتاد الروسي بأن مكتب النائب العام يعمل بانتظام مع مؤسسـات اجملتمـع املـدين،      -٩٩
املعنـيني يف اجملتمعـات احملليـة،    ويلتمس املسامهة باملدخالت من طائفة عريضة من أصحاب املصلحة 

  مشترك بني اإلدارات. مبا يف ذلك القطاع اخلاص، من خالل فريق عامل
املؤسسات العموميـة   تلزموأبلغت صربيا بأنه مبقتضى القانون بشأن هيئة مكافحة الفساد،   -١٠٠

كلــها، مبــا يف ذلــك مؤسســة القضــاء، باالضــطالع بعمليــات تقــدير ذايت ملــدى تعــّرض املؤسســات  
التصدي للمخاطر  ملخاطر الفساد والسلوك غري األخالقي، وبأن تضع خطة بشأن النـزاهة من أجل

يف املائة  ٨٤املستبانة. وذُكر أنه يف الدورة الزمنية األوىل من هذه العملية، شارك يف ذلك ما نسبته 
من مؤسسات قطاع القضاء ووضعت خطـط نزاهـة، مبـا يف ذلـك مكاتـب االدعـاء العـام واحملـاكم         

  وغريها من مؤسسات العدالة اجلنائية.
سسـة عموميـة ميكنـها أن تقـدم أسـئلة بشـأن األخالقيـات أو        وأبلغت سـلوفينيا بـأن أي مؤ    -١٠١

النـزاهة إىل مركز النـزاهة والوقاية العمومية التابع للجنة منع الفساد، التماساً لتلقي إجابات شاملة. 
وتلك األسئلة من اجلائز أيضاً توجيهها من خالل برامج التدريب علـى األخالقيـات والنــزاهة الـيت     

ذكور. غري أن سلوفينيا ذكـرت أنـه فيمـا خيـص اسـتخدام التكنولوجيـا احلديثـة أو        يقدمها املركز امل
ــوىل وضــع          ــا لكــي تت ــة ذاهت ــة اجلنائي ــر ملؤسســات العدال ــرك األم ــاعي، ُيت وســائط التواصــل االجتم

ــدا        ــا خيــص القضــاة حتدي ــا م ــذا الصــدد. وأم ــبة يف ه ــة املناس ــة   السياســات العام ــإن مدون ــد ف قواع
، مرفقــة مبختلــف اآلراء  ٢٠١٥الــيت اعتمــدها اجمللــس القضــائي يف عــام     األخالقيــات القضــائية،  

والتوصيات اخلاصة باألخالقيات والنـزاهة وتضارب املصاحل، وكذلك بتعليقات رمسية على مدونـة  
  القواعد وتطبيقها يف املمارسة العملية.

    
    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  

وقت سابق الجتماع الفريـق العامـل بّينـت بوضـوح سـعة      الردود املقدَّمة من الدول يف  نَّإ  -١٠٢
إطــار النــهوج والتــدابري املتخــذة مــن أجــل تعزيــز النـــزاهة والتصــدي ملخــاطر الفســاد يف مؤسســات  

بـني كـثري مـن الواليـات القضـائية بالنسـبة إىل مـدونات         وجه تشـابه أالعدالة اجلنائية. وكانت هناك 
ات واملصــاحل، وكــذلك اختالفــات هامــة وهنــوج  قواعــد الســلوك وبيانــات اإلفصــاح عــن املوجــود 

دول أطراف أخرى تنظر يف اختـاذ تـدابري مـن هـذا القبيـل. وممـا        ستند إليهاتأن ميكن مبتكرة بارزة 
مة ركزت يف معظمها على التدابري املتخذة فيما خيص اجلهاز دَّالردود املق نَّكان جديراً باملالحظة أ

معلومـات أقـل خبصـوص غـري ذلـك مـن مؤسسـات         قُدِّمت القضائي وأجهزة النيابة العامة، يف حني
  ومنها مثال الشرطة ودائرة املؤسسات اإلصالحية. العدالة اجلنائية

أن ينظــر يف الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا للــدول  يــودُّالفريــق العامــل  لعــلَّويف إطــار املناقشــات،   -١٠٣
ــدع     األطــراف ــة إىل ت ــود الرامي ــز اجله ــدماً يف تعزي ــع الفســاد يف جممــوع   م اليأن تســري قُ ـــزاهة ومن ن
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والتصـدي للتحـديات    ملتَّبعـة اذلك بشـأن التشـارك يف املمارسـات     مؤسسات العدالة اجلنائية، مبا يف
  املشتركة فيما بني الدول األطراف.

أيضاً أن يوصي الدول األطراف بتعزيز تبادل املعلومات عن تـأثري   دُّالفريق العامل يو ولعلَّ  -١٠٤
التدابري املتخذة من أجل منع الفساد وتعزيز النـزاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائيـة، وخصوصـاً فيمـا    

  يتعلق بالشرطة ودائرة املؤسسات اإلصالحية.
أن يطلـب إىل األمانـة أن تواصـل جهودهـا الراميـة إىل مجـع        يودُّالفريق العامل  لَّكذلك لع  -١٠٥

املعلومــات عــن املمارســات اجليــدة ذات الصــلة مبنــع الفســاد وتعزيــز النـــزاهة يف مؤسســات العدالــة 
  .لثانيةااجلنائية، وخصوصاً يف سياق دورة استعراض التنفيذ 

  
  


